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Serce znajduje się w... mózgu
Co o miłości wiedzą i mówią naukowcy  
– w Walentynki odzieramy Was ze złudzeń.

Dwujęzyczne i sportowe
17 lutego rozpoczyna się nabór uczniów do klas 
sportowych, w marcu – do klas dwujęzycznych.

Było blisko...
Koszykarze GKS Tychy byli blisko 
od pokonania zespołu z czołówki I ligi.4 6 15

BezpŁatny 
tySki 
tygoDnik
MiejSki
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Jeśli zapomnisz kupić bilet lub nie masz gotówki – nie martw się. w autobusie i troleJbusie zapłacisz za przeJazd kartą.

strona 3
kartą za bilet
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W Tychach nie kradnij!
Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 roku funkcjonariusze Ko-
mendy Miejskiej Policji w Tychach okazali się wyjątkowo skuteczni, 
jeśli chodzi o ściganie złodziei. Wykrywalność w kategorii „kradzieże” 
wyniosła 59,4 proc. i jest najwyższa w Polsce w gronie miast od 100 
do 150 tys. mieszkańców! Rok wcześniej było to 42,7 proc. Str. 5 Ad
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Lekcja Od janOSikÓW
W minionym tygodniu 
piłkarze GKS Tychy roze-
grali kolejne dwa mecze 
kontrolne. W środku ty-
godnia podopieczni trene-
ra Ryszarda Tarasiewicza 
dość łatwo poradzili so-
bie z przebrzmiałą już le-
gendą polskiej piłki – Ru-
chem Chorzów, pokonując 
wielokrotnych mistrzów 
kraju 4:1. W sobotę nato-
miast odebrali surową lek-
cję od wicelidera słowackiej 
ekstraklasy, niedawnego 
jeszcze uczestnika Cham-
pions League MŠK Žilina.
 Str. 14
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

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

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE
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kronika policyjna

◆ 03.02 O gODZ. 07.20 
Na ul. TOWaROWej POli-
cjaNci ZaTRZymali 30-
leTNiegO TySZaNiNa, który 
kierował pojazdem marki opel 
astra będąc w stanie nietrzeźwo-
ści (wynik badania 0,51 mg/l). 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach.

◆ 08.02 PO gODZ. 11 Na al. 
BielSkiej 40-laTek kieRu-
jący fiaTem BRavO PO-
TRącił 21-leTNią TySZaN-
kę przechodzącą przez jezdnię. 
W wyniku zdarzenia piesza do-
znała skręcenia stawu skokowe-
go prawej nogi.

◆ 08.02 W gODZiNach PO-
POłuDNiOWych POlicjaN-
ci ZaTRZymali 31-leTNie-
gO mieSZkańca OlkuSZa, 
który w sklepie przy ul. Towa-
rowej dokonał kradzieży ubrań 
o wartości 574 zł.

◆ TegO SamegO DNia OkO-
łO gODZiNy 17.20 DO STRa-
ży POżaRNe j DOTaRłO 
ZgłOSZeNie O ZaDymie-
Niu w piwnicy budynku wielo-
rodzinnego przy ul. Brzozowej. 
Po dotarciu na miejsce i roz-
poznaniu sytuacji okazało się, 
że zadymienie jest spowodo-
wane pracami prowadzonymi 
w jednej z piwnic przez miesz-
kańca przy użyciu szlifierki ką-
towej. Piwnica jak i klatka scho-
dowa zostały przewietrzone. 
Po około trzydziestu minutach, 
działania zostały zakończone 
i zastępy wróciły do koszar.

◆ RóWNież W SOBOTę Nie-
TRZeźWy kieROWca SPO-
WODOWał WyPaDek Na ul. 
SikORSkiegO w rejonie skrzy-

żowania z al. Bielską. Ze zgłosze-
nia wynikało, że osobowy opel 
uderzył w tył bmw. Na miejsce 
natychmiast wysłany został pa-
trol policji. Pas do lewoskrętu 
w al. Bielską został zablokowa-
ny. Uczestnicy zdarzenia zosta-
li poddani badaniu trzeźwości: 
poszkodowany kierowca bmw 
był trzeźwy, natomiast u kierow-
cy opla alkomat wskazał ponad 
2 promile, więc został on zatrzy-
many i przewieziony do KMP 
Tychy celem wykonania dal-
szych czynności. Na miejsce 
zdarzenia wezwany został po-
licyjny technik kryminalistyki, 
który wykonał dokumentację 
ze zdarzenia oraz zabezpieczył 
ślady w pojeździe sprawcy. Oko-
ło godziny 20 działania na miej-
scu zostały zakończone i ruch 
został przywrócony.

◆ DZień PóźNiej (09.02) 
kO l e j Ny  a m aTO R  P O -
DWójNegO gaZu WPaDł 
W Ręce TySkiej DROgóWki. 
Na ul. Oświęcimskiej funkcjo-
nariusze zatrzymali 45-letnie-
go tyszanina, który poruszał się 
skodą, będąc nietrzeźwym.

◆ TegO SamegO DNia OkO-
łO gODZiNy 14.20 DyżuRNy 
kOmeNDy STRaży POżaR-
Nej OTRZymał ZgłOSZeNie 

O WyPaDku na terenie jedne-
go z zakładów produkcyjnych 
przy ul. Towarowej. Ze zgłosze-
nia wynikało, że trzy osoby zo-
stały poparzone kwasem siarko-
wym. Na miejsce natychmiast 
zadysponowane zostały zespo-
ły pogotowia, straży pożarnej 
oraz patrol policji. Jak się oka-
zało poparzeniu uległo trzech 
pracowników firmy zewnętrz-
nej, wykonującej prace serwi-

sowe na terenie zakładu. Jeden 
mężczyzna doznał poparzenia 
dłoni, drugi twarzy, a trzeci 
rąk, ramion i twarzy. Cała trój-
ka została przetransportowana 
do szpitala w Siemianowicach 
Śląskich na oddział leczenia 
oparzeń. O wypadku powiado-
miona została również Państwo-
wa Inspekcja Pracy. Trwa wyjaś-
nianie przyczyn i okoliczności 
wypadku. kp ●

trwają przycinki 
Drzew, BęDące wynikieM 
zeSzŁorocznych 
inwentaryzacji 
DenDrologicznych.

Do tej pory usunięto tzw. posusz 
przy ul. Armii Krajowej, Dam-
rota, Dmowskiego, Jana Pawła 
II, Obywatelskiej, Oświęcimskiej 
oraz częściowo – przy ul. Elfów 
i Katowickiej. W tym tygodniu 
trwają prace przy ul. Andersa i al. 
Niepodległości. Do końca mie-
siąca planowane jest zakończenie 
prac przy Elfów.

– Bardzo prosimy mieszkań-
ców o współpracę i nieparko-

wanie w wygrodzonych stre-
fach przy ulicach (oznaczonych 
jak na zdjęciu). Wykonawca nie 
mógł wywiązać się z zaplanowa-
nych zadań ze względu na usu-
nięte przez parkujących wygro-
dzenie. To wydłuża i reorganizuje 
prace, a również angażuje poli-
cję, straż miejską i administrato-
rów. Mamy świadomość, że prace 
utrudniają parkowanie, ale utrud-
nienia te wynikają z chęci zadba-
nia o bezpieczeństwo mieszkań-
ców i samochodów, więc liczymy 
na zmianę podejścia kierowców – 
proszą pracownicy Tyskiego Za-
kładu Usług Komunalnych.
oprac. kaMil peSzat ●

tzUk prosi o 
WspółpraCę
MieSzkańcy uSuwają taśMy PRZESZKADZAjąCE Im 
W PARKOWANIu.
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– koniec 
z jeDnorazowyMi 
plaStikowyMi 
SztućcaMi, kuBkaMi 
czy talerzykaMi! 
rezygnujeMy też 
z zaMawiania 
plaStikowych Butelek 
z woDą – Mówi anDrzej 
DziuBa, prezyDent 
tychów. jeSteśMy 
kolejnyM MiaSteM 
w polSce, które 
oDchoDzi oD StoSowania 
jeDnorazowych, 
SzkoDliwych plaStików 
w urzęDzie MiaSta.

Butelki PET zastąpiła woda z sieci 
wodociągowej i szklane zwrotne 
butelki, a plastikowe kubki do-
stępne przy automatach na wodę 
będą teraz papierowe.

– Średnio w roku zużywano 
w urzędzie miasta ponad 18 tysię-
cy plastikowych kubków. Korzy-
stali z nich urzędnicy, ale przede 
wszystkim osoby przychodzące 
do urzędu załatwić jakąś sprawę 
czy wziąć udział w spotkaniu. 
Od stycznia w nowych dystry-
butorach są już kubki papierowe, 
a uczestnicy spotkań korzystają 
ze szklanek, a nie plastikowych 
kubeczków – mówi Aneta Luboń
–Stysiak, sekretarz miasta.

Na urzędowych korytarzach 
pojawiły się już dystrybutory 
podpięte do wody z sieci wodo-
ciągowej RPWiK. Można skorzy-
stać z zimnej bądź ciepłej wody. 
Dystrybutory zastąpiły 18-litro-
we plastikowe zbiorniki na wodę, 
z których korzystano do tej pory 
oraz 1,5 litrowe butelki z wodą.

– Nie możemy pozostać obo-
jętni na alarmujące dane na-
ukowców. Plastik jest szkodliwy 
dla naszego zdrowia i bardzo za-
nieczyszcza środowisko, dlatego 
zmiana naszych nawyków jest ko-
nieczna.

– Zaczynamy od siebie, od urzę-
du miasta. Na korytarzach za-
montowano już nowe urządzenia, 
zachęcam wszystkich odwiedzają-
cych urząd do korzystania z tych 
dystrybutorów – woda w nich jest 
zdrowa i bezpieczna do picia – za-
chęca prezydent Andrzej Dziuba.

W sumie w budynkach, w któ-
rych mieści się Urząd Miasta oraz 
Straż Miejska zamontowano 18 
dystrybutorów.

Zgodnie z przyjętym przez 
Radę Europy prawem, od 2021 
roku kraje członkowskie UE będą 
musiały zakazać stosowania jed-
norazowych produktów z plastiku 
(talerzy, słomek, patyczków higie-
nicznych), które mogą mieć swo-
je zamienniki. ru ●

Prawie 160 autobusów i trolej-
busów tyskich przewoźników 
(PKM i TLT) zostało wyposażo-
ne w automaty biletowe z 8-calo-
wym ekranem dotykowym. Aby 
zakupić bilet wystarczy przyłożyć 
kartę płatniczą i potwierdzić za-
kup. Kontrola biletów będzie od-
bywać się w identyczny sposób, 
tj. poprzez odczyt karty, którą 

dokonano płatności. – Sczytywa-
ne dane są absolutnie bezpieczne 
i nie są nigdzie prezentowane. 
Transakcje przeprowadzane są 
zgodnie z wszystkimi normami 
płatniczymi, dokładnie tak jak 
w sklepie. Potwierdzają to m.in. 
certyfikaty międzynarodowych 
organizacji płatniczych Visa 
i Mastercard – mówił Mariusz 

Szul z Asseco, firmy odpowia-
dającej za wprowadzony system, 
który kosztował 13 mln zł. – Za-
kup elektronicznego biletu jest 
bardzo prosty i intuicyjny. Do-
datkowo istnieje możliwość za-
kupu biletu w taryfie odległoś-
ciowej. Pasażer przykłada kartę 
płatniczą na początku podróży 
oraz na jej zakończenie, a system 
pobiera odpowiednią opłatę. 
Od marca wprowadzimy zmianę 
w opłacie, tak żeby była jeszcze 
bardziej atrakcyjna dla naszych 
pasażerów – komentował Jacek 
Brzezinka z Zarząd Transportu 
Metropolitalnego.

– Na wprowadzenie tego roz-
wiązania mieszkańcy naszego 
miasta czekali od dawna – mó-
wił Andrzej Dziuba prezydent 
Tychów. – Dziś praktycznie 
wszystkie transakcje wykonuje-
my za pomocą kart płatniczych, 
coraz częściej, zwłaszcza młodzi 
ludzie w ogóle nie noszą gotów-
ki. Nie będzie to już przeszko-
dą w korzystaniu z komunika-
cji miejskiej. Mam nadzieję, 
że dzięki temu ułatwieniu licz-
ba pasażerów w autobusach i tro-
lejbusach będzie rosła – dodał. 
– Cieszymy się, że to PKM Tychy 
jest tym przewoźnikiem w Me-
tropolii, który jako pierwszy 
może wprowadzić system płat-
ności zbliżeniowej za przejaz-
dy środkami komunikacji miej-
skiej. Nowa możliwość wpłynie 
na zwiększenie przychodów 
ze sprzedaży biletów i być może 
liczby przewożonych pasażerów 
– mówi Miłosz Stec, prezes PKM 
Tychy.

Zakup biletu za pomocą kar-
ty płatniczej jest bardzo prosty. 
Wystarczy, że z ekranu głów-
nego kasownika wybierzemy 
kolejno: rodzaj biletu (strefo-
wo-czasowy lub w taryfie od-
ległościowej); normalny czy 
ulgowy; liczbę biletów (moż-
na kupić ich maksymalnie 8. 
Kupując więcej niż jeden bi-
let, pozostałe nie będą do uży-
cia „na zapas”. Po przyłożeniu 
karty do kasownika, wszystkie 
zostaną automatycznie skaso-
wane). Po wyświetleniu komu-
nikatu o tym, by przyłożyć kar-
tę do kasownika, przykładamy 
ją we wskazane miejsce. Sygnał 
dźwiękowy i informacja na wy-
świetlaczu potwierdzą, że trans-
akcja zakończyła się sukcesem. 
kaMil peSzat ●

18 tys. kUbkóW 
mniej
urząD MiaSta tychy REZyGNujE Z PLASTIKu. 

bilet zbliżenioWo, 
proszę!
w tychach Można już pŁacić ZA bILET KARTą PłATNICZą.

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba osobiście sprawdził jak system działa w praktyce.
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tychy jako pierwSze MiaSto Metropolii 
Mogą pochwalić Się SySteMeM w autoBuSach 
i trolejBuSach, który uMożliwia uiSzczenie 
opŁaty za przejazD kartą pŁatniczą. w śroDę, 
5 lutego na Dworcu pkp oDByŁa Się konferencja 
prezentująca Możliwości SySteMu.
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W minioną sobotę odbył się 
pierwszy nabór tyszanek do pro-
jektu Miejskiego Centrum Kultu-
ry „Nasze dziewczyny z osiedla”, 
w ramach którego organizatorzy 
szukają twarzy tyskich osied-
li. Posłużą one do namalowania 
portretów. Te z kolei ozdobią te-
goroczne Święto Miasta. Autor-
ką prac będzie Justyna Biskup-
Naumienko, pomysłodawczyni 
projektu. Kolejny casting będzie 
miał miejsce 15 lutego w budynku 

MCK przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 26 w godz. od 11 do 18.

– W pierwszej kolejności szu-
kamy kobiet, które mają tak samo 
na imię co patronki ich osiedli, 
a więc: Anny, Barbary, Balbiny, 
Danuty, Doroty, Eweliny, Feli-
cji, Genowefy, Honoraty, Karo-
liny, Lucyny, Łucje, Magdaleny, 
Natalie, Olgi, Pauliny, Reginy, 
Stelle, Teresy, Urszule, Weroni-
ki i Zuzanny. Zapraszamy rów-
nież panie o innych imionach, 

ale związane z historią miasta. 
Zabierz więc swoją mamę, cio-
cię czy babcię. Razem możemy 
ożywić historię. Prosimy także 
o przyniesienie zdjęć swoich bli-
skich. One także mogą posłużyć 
do realizacji projektu. Podczas 
castingu wykonamy zdjęcia, któ-
re posłużą nam do namalowania 
portretów – zachęcają organiza-
torzy. Projekt realizowany jest 
w ramach Tyskiego Banku Kul-
tury. kaMil peSzat ●

Przez tysiące lat to uczucie było 
mitologizowane, ale wraz z rozwo-
jem wiedzy i instrumentów nauko-
wych natchnienie poetów znalazło 
się na celowniku mało romantycz-
nych naukowców. Ci udzielili już 
kilku rzeczowych odpowiedzi 
na pytanie o to co się dzieje w or-
ganizmie człowieka podczas zako-
chiwania się i co decyduje o tym, 
że to właśnie ta, a nie inna osoba 
wydaje się tą jedyną.

zapach miłości
Wydawałoby się, że mężczyźni 
wybierają swoje partnerki wzro-
kiem, zaś kobiety uchem. Dlatego 
panie się malują, a panowie kła-

mią. Według autorów publikacji 
pt. „Zgodność tkankowa, respon-
sywność seksualna i niewierność 
w romantycznych związkach” (Psy-
chological Science) nie wzrok czy 
słuch, ale węch ma decydującą rolę 
w doborze partnera. Już na samym 
początku poznania dzięki zapacho-
wi nieświadomie dobieramy part-
nera, który zapewni nam zdrowe 
potomstwo. Dzieje się tak, gdyż na-
sze zmysły wykrywają pewną grupę 
białek określaną jako główny kom-
pleks zgodności tkankowej (MHC) 
i dobierają partnera tak, by jak naj-
bardziej się od nas różnił. 

Na użytek nauki przeprowa-
dzono mało eleganckie badanie, 

podczas którego paniom kazano 
wąchać spocone męskie koszu-
le i ocenić atrakcyjność zapachu. 
Panie każdorazowo wybierały 
osobnika o zestawie genów naj-
bardziej różnym od ich włas-
nego, a co za tym idzie – o in-
nym układzie odpornościowym. 
Powtarzane badanie dawało te 
same rezultaty. Wnioski? Ewolu-
cja na przestrzeni dziejów zadba-
ła o nasze dzieci i pomijając nasze 
świadome decyzje pcha nas w ra-
miona osobników, z którymi bę-
dziemy mieć najzdrowsze dzieci. 
Czar prysł?

narkotyczny koktajl
Podczas procesu zakochiwania się 
uruchamiana jest wieloelemento-
wa reakcja chemiczno-biologiczna. 
Upraszczając, gdy już układ zgod-
ności tkankowej rozpozna najlepsze 
feromony w okolicy, aktywuje pod-

wzgórze (mały obszar w mózgu), 
które zaczyna zalewać nasz mózg 
neuroprzekaźnikami. To właśnie 
tam podczas zakochania zachodzi 
miłosna reakcja łańcuchowa. Gdy 
do podwzgórza dotrze już sygnał, 
że wąchana osoba może być poten-
cjalnym partnerem, zaczyna ono 
wydzielać fenyloetyloaminę (ina-
czej PEA – związek ten używany 
jest przy produkcji wielu narko-
tyków). Nieuzasadniona radość, 
podniecenie, pewność siebie, nad-
mierna aktywność, poczucie prze-
pełniającego szczęścia to typowe 
efekty związane z podwyższonym 
poziomem tego neuroprzekaźni-
ka. Wzrost poziomu PEA pociąga 
za sobą kolejne zmiany, zwiększe-
nie noradrenaliny czyli hormonu 
podobnego do adrenaliny. Aman-
towi na widok ukochanej pod-
wyższa się ciśnienie, przyspiesza 
bicie serca, rośnie poziom gluko-
zy we krwi i zmniejsza się apetyt. 
Oczarowana natomiast rumieni się, 
gdyż następują u niej skurcze na-
czyń krwionośnych. U obojga do-
chodzi do lepszego ukrwienia ciała, 
zwłaszcza w obszarach erogennych 
oraz wzrasta wrażliwość na dotyk. 
Kolejnym składnikiem miłosnego 
koktajlu jest dopamina (znana jako 
hormon szczęścia), która pobudza 
ośrodek nagrody, zbiór struktur 
mózgowych związanych z moty-
wacją i kontrolą zachowania.

Gdy poziom dopaminy rośnie, 
gwałtownie spada ilość serotoni-
ny. Normalnie odpowiada ona 
za zdrowy sen i poczucie spoko-
ju, ale jej niedobory zaburzają ko-
munikację komórek nerwowych, 
powodując ogólne rozkojarzenie 
i brak koncentracji. Wszystkie te 

cztery neuroprzekaźniki sprawia-
ją, że szalejemy z miłości i cieszy-
my się związkiem. Niestety dobre 
drinki kosztują... Z badań wynika, 
że zwykle pomiędzy 18. a 48. mie-
siącem (czwartym rokiem) związ-
ku dwojga ludzi mózg uodparnia 
się na działanie PEA, a ogień pło-
miennej miłości powoli się wypa-
la i przygasa.

Wraz ze zmniejszeniem wy-
dzielania fenyloetyloaminy wzra-
sta produkcja endorfin. I o ile ten 
pierwszy związek można porów-
nać do zapłonu benzyny, o tyle 

drugi jest węglem kamiennym – 
trudnym do rozpalenia, ale tlą-
cym się przez długie godziny. En-
dorfiny mają działanie podobne 
do morfiny, wywołują doskona-
łe samopoczucie oraz zadowo-
lenie z siebie, tłumiąc wszelkie 
stany niepokoju i bólu. Mogą la-
tami pływać w ludzkim organi-
zmie, stymulując głębokie uczu-
cie do partnera. Większości tych 
miłosnych substancji, które two-
rzą cząsteczkowy koktajl, nauka 
mierzy w bilionowych częściach 
grama... kaMil peSzat ●

Awaria magistrali wodociągowej 
była powodem poważnych utrud-
nień na ul. Junaków. W sobotę 
(8.02) zalana została ulica i kil-
ka posesji. Kolejne przed zala-
niem zabezpieczała straż pożarna 
i służby Tyskich Wodociągów.

– Dyspozytor Tyskich Wo-
dociągów przyjął informację 
o wycieku wody o godzinie 13.50 
– informuje Anna Maguda z Re-
jonowego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Tychach. 
– Służby przedsiębiorstwa przy-
jechały na miejsce zdarzenia już 
po upływie 10 minut. Na miej-
scu stwierdzono wyciek z magi-

strali przesyłowej Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowe-
go o średnicy 1600 mm, o czym 
powiadomiono GPW oraz służby 
112. Mając na względzie ograni-
czenie potencjalnych szkód, służ-
by Tyskich Wodociągów (mimo, 
że rurociąg nie jest ich własnoś-
cią) podjęły niezwłocznie dzia-
łania zabezpieczające majątek 
mieszkańców. Podłączono pom-
pę aby nie dopuścić do zalania 
domów, otworzono studnie ka-
nalizacyjne, aby zminimalizować 
ilość płynącej wody. Działania ra-
townicze przejęły następnie jed-
nostki straży pożarnej.

Na miejscu awarii pracowa-
li strażacy z PSP Tychy i OSP 
Bieruń Stary. Zapadła decyzja 
o konieczności zabezpiecze-
nia najbliższego budynku przed 
większym zalaniem. Na miejsce 
dostarczone zostały piasek, wor-
ki i folie, przy ścianie budynku 
ułożono zaporę. W kilku pose-
sjach doszło do zalania piwnic, 
z których strażacy wypompowa-
li wodę.

Działania strażaków zakoń-
czyły się po godzinie 18. Dalsze 
prace przejęli pracownicy GPW 
SA- właściciela uszkodzonej ma-
gistrali. Sw ●

wiaDukt Biegnący naD 
toraMi pkp na tySkiM 
oDcinku tej traSy 
(DokŁaDnie na ul. 
MikoŁowSkiej) zoStaŁ 
zawężony Dla kierunku 
tychy-MikoŁów.

Przypomnijmy, że od końca grud-
nia minionego roku zawężony jest 
wiadukt na ul. Mikołowskiej bieg-
nący nad torami PKP w kierunku 
Tychów. Tam obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 30 km/h, 
a ruch odbywa się po jednym 
pasie w części środkowej jezdni. 

Aktualnie podobna zmiana zo-
stała wprowadzona na obiekcie 
po przeciwnej stronie drogi – 
w kierunku Mikołowa. Wiadukt 
został zawężony w taki sam spo-
sób (jeden pas na środku obiek-
tu), z tą różnicą, że dopuszczalna 
prędkość poruszania się pojaz-
dów wyniesie 40 km/h.

Zmiany organizacji ruchu 
na obu obiektach są wynikiem 
ekspertyz stanu technicznego, 
jakie zostały wykonane na zlece-
nie Wojewódzkiego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego. Wyni-
ka z nich, że nośność wiaduktów 

przeznaczona była na 30-tonowe 
obciążenie. Przez lata tonaż ten 
był wystarczający, niemniej jed-
nak obecnie, wraz ze wzrostem 
ruchu samochodów ciężkich po-
ruszających się tą trasą, faktycz-
ne obciążenie wiaduktów uległo 
zwiększeniu. Z tych powodów, 
mając na uwadze przede wszyst-
kim bezpieczeństwo użytkowni-
ków ruchu, zadecydowano o ko-
nieczności zawężenia obiektów 
z dwóch pasów ruchu do jednego. 
Ich stan techniczny będzie w dal-
szym ciągu monitorowany.
oprac. kaMil peSzat ●

zWężenia na WiadUkCie 
ważna inforMacja Dla kierowców PORuSZAjąCyCh SIę DROGA KRAjOWą NumER 44. 

rozszczelnione GPW

ZaLana uL. junakÓW

Miejskie centrum kultury szuka kobiecych twarzy.

dZieWcZyny Z OSiedLa

serCe znajdUje się W... mózgU
wraz z upŁyweM lat naukowcy coraz więcej wieDzą o MiŁości. WALENTyNKI TO DObRy mOmENT NA… POZbyCIE SIę ZłuDZEń.
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iDźże DO WaleNTegO!

Początek lutego to czas, gdy na wystawach sklepowych pojawia 
się wysyp czerwonych serc i serduszek. Czekoladki w kształcie 
serc, misie z czerwonymi serduszkami, kartki walentynkowe – 
to wszystko ma sprawić, by zakochani 14 lutego okazali sobie 
prawdziwą miłość...
Walentynki były obchodzone w Europie już w czasach średniowie-
cza, jednakże ów zwyczaj pojawił się w Polsce dopiero w latach 
90. XX wieku i od tej pory cieszy się dużą popularnością wśród za-
kochanych. Kult św. Walentego rozwinął się w Terni pod Rzymem, 
to tam właśnie bohater serduszkowego szaleństwa był biskupem, 
wspierającym zakochanych. Całe to zamieszanie było zapoczątko-
wane edyktem cesarza Klaudiusza II Gockiego, który miał zakazy-
wać zawierania małżeństw, gdyż podobno żonaci mężczyźni mniej 
ochoczo uczestniczyli w wojnach. biskup Walenty zignorował ów 
zakaz i potajemnie udzielał ślubów zakochanym. jak mówi legen-
da, gdy sekret Walentego wydał się, został uwięziony, a następnie 
stracony. Od tej pory okrzyknięto go nie tylko patronem zakocha-
nych, ale również cierpiących na choroby nerwowe i epilepsję. jak 
wiadomo w średniowieczu epilepsję utożsamiano z opętaniem 
przez złe moce.
Z czasem fantazja ludowa pomieszała osoby sprawcy i uzdro-
wiciela, a nasz Walenty stał się synonimem diabła. I tak pozostał 
w dawnych powiedzeniach ludowych: „Walenty bez pięty! ”, „bo-
daj ją Walenty popadł”, „Idźże do Walentego! ”, „Wie ich Walenty”, 
by powrócić do łask wszystkich zakochanych w aureoli czerwo-
nych atrybutów miłości. aDraSteja ●

MiŁość jeSt uluBionyM teMateM artyStów 
wSzelakich – Malarzy, pioSenkarzy, 
filMowców czy poetów. najlepiej SprzeDają 
Się filMy o MiŁości a pioSenki o tej teMatyce 
najczęściej puSzczane Są w raDiu. 

ar
c.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

jak wynika z policyjnych 
StatyStyk, w 2019 roku 
funkcjonariuSze 
koMenDy MiejSkiej 
policji w tychach 
okazali Się wyjątkowo 
Skuteczni, jeśli choDzi 
o ściganie zŁoDziei. 
wykrywalność 
w kategorii „kraDzieże” 
wynioSŁa 59,4 proc. i jeSt 
najwyżSza w polSce 
w gronie MiaSt oD 100 
Do 150 tyS. MieSzkańców! 
rok wcześniej ByŁo 
to 42,7 proc.

dokuczliwe wykrywane
W Tychach nie tylko nie opłaca się 
kraść, ale także dokonywać innych 
przestępstw, bowiem wskaźnik 
wykrywalności w kategorii sied-
miu najbardziej dokuczliwych 
społecznie przestępstw (kradzież, 
kradzież z włamaniem, rozbój, 
bójka, pobicie, uszkodzenie cia-
ła, zniszczenie mienia) jest także 
wysoki. Co prawda wzrosła licz-
ba tych przestępstw z 693 w 2018 
do 700 w 2019, jednak wykry-
walność także się poprawiła – 
z 55 proc. do 58,3 proc (przy śred-
niej wojewódzkiej 48,3 proc.).

Mniejszy od średniej woje-
wódzkiej był natomiast współ-
czynnik zatrzymań na gorącym 
uczynku lub w pościgu (dotyczy 
wspomnianych siedmiu rodzajów 
przestępstw). Średnia wojewódz-

ka to 8,94 proc, w Tychach zano-
towano 6,64 proc., co dało KMP 
dopiero 26. miejsce w wojewódz-
twie. Dzięki jednak skutecznym 
działaniom funkcjonariusze KMP 
odzyskali mienie o wartości po-
nad 1,5 mln złotych czyli więcej 
niż w 2018 roku, kiedy to do właś-
cicieli wróciło mienie o wartości 
1,06 mln.

dilerzy lżejsi o 13 kg
Skuteczność tyskiej policji odnosi 
się również do przestępstw nar-
kotykowych. W 2019 roku zabez-
pieczono 13 kg narkotyków przy 
niespełna 2,5 kg w 2018. Złożyły 
się na to m.in. dwa zatrzymania 
w październiku i listopadzie ub. 
roku – jeden z mężczyzn posia-
dał ponad 2 kg marihuany, drugi – 
118 krzaków konopi indyjskich.

Jeśli chodzi o przestępstwa go-
spodarcze, to w 2019 r wszczęto 22 
postępowania (18 – w 2018 roku), 
natomiast stwierdzono 13 czynów 
przestępczych (24 – w 2018 r), 

co może wynikać również z fak-
tu, że tego rodzaju przestępstw 
było po prostu mniej.

mniej patroli – dłużej poczekasz
Warto jednak zaznaczyć, że zwięk-
szyły się problemy kadrowe 
w tyskiej policji. W ubiegły roku 
do służby patrolowej skierowa-
no 13.677 policjantów, w 2018 – 
14.962, a np. w 2016 roku – 15.320. 
To spowodowało między innymi 
wydłużenie czasu reakcji na zgło-
szenie, co prawda niewielkie, ale 
zawsze. W 2018 roku wynosiło 
ono 6,36 min, w 2019 – 6,51 min., 
choć oczywiście na te wyniki mają 
wpływ także inne czynniki.

O pracy funkcjonariuszy poli-
cji świadczy nie tylko wykrywal-
ność, liczba rozwiązanych czy nie 
rozwiązanych spraw, liczba za-
trzymanych, ale także to, co robią 
na co dzień. W ciągu minionego 
roku średnio każdego dnia prze-
prowadzali 54 interwencje, 37 razy 
wyjeżdżali na patrole, 408 razy ba-

dali trzeźwość kierowców, legity-
mowano z rożnych powodów 68 
osób, 9 doprowadzano do aresz-
tu, prokuratury czy sądu.

rok na drogach
2019 rok na tyskich drogach za-
pisał się wzrostem liczby zareje-
strowanych pojazdów – z 102.700 
do 103.900 w 2018. Z policyjnych 
statystyk wynika, iż wzrosła liczba 
zdarzeń drogowych z 1.434 w po-
przednim roku do 1.600 (w tym 
kolizji – z 1.388 do 1.556), nato-
miast zmalała liczba wypadków 
– z 46 w 2018 do 44 (dla porów-
nania: 2010 – 169 wypadków). 
W wypadkach zginęło 6 osób, tyle 
samo, co rok wcześniej. Zmalała 
liczba wypadków z udziałem pie-
szych – z 24 w 2018 do 16.

Policjanci przeprowadzili wię-
cej kontroli trzeźwości kierowców 
– 108.013 w 2018 roku, 146.208 
w 2019 r. Stwierdzono też więcej 
kierowców jadących na podwój-
nym gazie – z 424 w 2018 do 447 
w roku ubiegłym. Dodajmy, iż 
w 2019 roku tyscy policjanci za-
bezpieczali 23 mecze piłkarskie, 
40 hokejowych, 15 koszykarskich 
i 5 imprez kulturalnych.

Tyskie władze samorządo-
we, wspierają działania policji 
– w 2019 roku z budżetu mia-
sta przekazano komendzie 405 
tys. zł. Między innymi 105 tys. zł 
przeznaczono na zakup radiowo-
zów z napędem hybrydowym, 107 
tys. zł – na radiowozy nieoznako-
wane, 60 tys. zł – na dodatkowe 
służby. ●

W tyChaCh nie kradnij!
policyjni StatyStycy PODSumOWALI ROK 2019.
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Masz pomysł na działanie, któ-
re zintegruje ludzi z Twojego 
najbliższego otoczenia lub po-
zwoli zmienić przestrzeń, w 
której żyjesz? Może spotkania 
teatralne, w których Twoi są-
siedzi ujawnią zdolności aktor-
skie? Może południowe zabawy 
na placu łączące dzieci z kilku 
podwórek? A może chcesz stwo-
rzyć wspólne miejsce do majster-
kowania dla tyszan? 

Po raz siódmy w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego tyszanie 
zdecydują, na co przeznaczyć 
wydzieloną kwotę z budżetu mia-
sta. To sami mieszkańcy wymy-
ślają i zgłaszają projekty mogące 
podnieść jakość życia w mieście 

i wybierają w głosowaniu, które 
z nich trafią do realizacji.

Już w najbliższy czwartek 
13 lutego od godz. 16 w budyn-
ku Urzędu Miasta Tychy przy al. 
Niepodległości 49, w sali nr 100 
na pierwszym piętrze mieszkańcy 
mogą wziąć udział w otwartych 
warsztatach, podczas których do-
wiedzą się jak napisać projekt do 
Budżetu Obywatelskiego i zawal-
czyć o jego realizację

Pracownicy wybranych wy-
działów i jednostek pomogą wy-
pełnić wnioski, oszacować kosz-
ty przedsięwzięć i odpowiedzą na 
wszelkie pytania kwestiach mery-
torycznych i techniczno-finanso-
wych. ru ●

każdy mieszkaniec tychów może wymyślić zadanie  
do wykonania w budżecie Obywatelskim i złożyć wniosek  
do urzędu miasta.

WarSZTaTy 
Z budżeTu

reklama
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klasy siódme dwujęzyczne
W naszym mieście oddzia-
ły dwujęzyczne organizowane 
będą w Szkole Podstawowej nr 
13 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi, Szkole Podstawowej nr 
14 z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im. Armii Krajowej, Szkole 
Podstawowej nr 37 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Kornela Ma-
kuszyńskiego. Zgodnie z prawem 
oświatowym mogą być one two-
rzone od klasy siódmej. Przyj-
mowanie wniosków rozpocznie 
się 2 marca. o godz. 8 i potrwa 
do 20 marca br.

dlaczego warto?
Klasy siódme dwujęzyczne 
to pięć godzin języka angiel-
skiego tygodniowo i zajęcia 
z co najmniej dwóch przedmio-
tów częściowo prowadzone w ję-
zyku angielskim. W zależności 
od szkoły mogą to być np. che-
mia, matematyka, informatyka, 
biologia, fizyka, historia, wiedza 

o społeczeństwie, edukacja dla 
bezpieczeństwa.

– Zwiększona liczba godzin 
przekłada się na wysoki poziom 
nauczania języka angielskiego. 
Istotne jest również poszerza-
nie praktycznej znajomości ję-
zyka obcego dzięki regularnemu 
wykorzystywaniu anglojęzycz-
nych materiałów prasowych itp. 
Uczniowie mają szansę nie tyl-
ko zdobyć umiejętności w za-
kresie języka, ale również za-
poznają się z historią, kulturą, 
zwyczajami oraz codziennym 
życiem w krajach anglojęzycz-
nych. Dzięki ćwiczeniu kompe-
tencji komunikacyjnych ucznio-
wie z łatwością porozumiewają 
się w języku angielskim – zachę-
cają urzędnicy Miejskiego Cen-
trum Oświaty.

Wszystko to skutkuje doskona-
łym przygotowaniem do konkur-
sów przedmiotowych z języka an-
gielskiego oraz wielu innych, ale 
przede wszystkim to przygotowa-

nie do nauki w liceum w klasach 
o poszerzonym programie języka 
angielskiego.

jak się tam dostać?
Zgodnie z ustawą Prawo oświato-
we, do oddziału dwujęzycznego 
w publicznej szkole podstawo-
wej przyjmuje się ucznia, który 
otrzymał promocję do klasy VII 
oraz uzyskał pozytywny wynik 
sprawdzianu predyspozycji języ-
kowych.

– W przypadku liczby kandy-
datów, którzy uzyskali pozytywny 
wynik sprawdzianu predyspozy-
cji językowych, większej niż licz-
ba wolnych miejsc w oddziale, 
na pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryte-
ria: wynik sprawdzianu predys-
pozycji językowych, wymienio-
ne na świadectwie promocyjnym 
do klasy VII szkoły podstawowej 
oceny z języka polskiego, mate-
matyki i języka obcego nowożyt-
nego, świadectwo promocyjne 
do klasy VII szkoły podstawo-
wej z wyróżnieniem – precyzu-
ją eksperci MCO.

Kandydat, który wybierze 
oddział dwujęzyczny w więcej 
niż jednej szkole, pisze spraw-

dzian predyspozycji językowych 
w szkole pierwszego wyboru. 
W przypadku niezakwalifiko-
wania się do szkoły pierwsze-
go wyboru, wynik sprawdzianu 
uwzględniany jest w pozostałych 
placówkach. Termin przeprowa-
dzenia sprawdzianu predyspo-
zycji językowych ustalono na 24 
marca 2020 r.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w sekretariatach szkół 
z oddziałami dwujęzycznymi lub 
podczas Dni Otwartych, które 
zaplanowano odpowiednio na: 
18 lutego i 2 marca – w Szkole 
Podstawowej nr 13 z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi, 12 i 13 lute-
go w Szkole Podstawowej nr 14 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Armii Krajowej oraz 26 lu-
tego – w Szkole Podstawowej nr 
37 z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im. Kornela Makuszyńskiego. 
Szkoły zapraszają.

klasy czwarte sportowe
Rekrutacja do oddziałów klas IV 
sportowych prowadzona będzie 
w następujących publicznych ty-
skich szkołach podstawowych:
– Szkole Podstawowej nr 10 im. 
Gustawa Morcinka (siatkówka 
dziewcząt i chłopców),

–   Sportowej Szkole Podstawowej 
nr 19 im. Mikołaja Kopernika 
(pływanie, siatkówka dziewcząt, 
koszykówka chłopców),

–   Szkole Podstawowej nr 21 (ta-
niec sportowy: towarzyski oraz 
nowoczesny),

–   Szkole Podstawowej nr 35 z Od-
działami Integracyjnymi im. 
Matki Teresy z Kalkuty (piłka 
ręczna dziewcząt/koszykówka 
chłopców),

–   Szkole Podstawowej nr 36 im. 
Narodów Zjednoczonej Europy 
(hokej/unihokej).

Do oddziału sportowego 
przyjmuje się kandydatów, 
którzy:
–   posiadają stan zdrowia umożli-

wiający podjęcie nauki w szko-
le lub oddziale, potwierdzony 
orzeczeniem lekarskim wyda-
nym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej;

–   posiadają pisemną zgodę rodzi-
ców na uczęszczanie kandydata 
do szkoły lub oddziału;

–   uzyskali pozytywne wyni-
ki prób sprawności fizycznej, 

na warunkach ustalonych przez 
związek sportowy właściwy dla 
danego sportu, w którym jest 
prowadzone szkolenie sporto-
we w danej szkole lub danym 
oddziale.
Rekrutacja do klas czwartych 

sportowych prowadzona jest 
w szkołach, poza systemem elek-
tronicznym. Przyjmowanie wnio-
sków do tych klas rozpocznie się 
17 lutego o godzinie 8 i potrwa 
do 6 marca do godz. 15.

przypominamy
Miejskie Centrum Oświaty w Ty-
chach przypomina inne ważne 
terminy rekrutacyjne:
–   rekrutacja do przedszkola/od-

działu przedszkolnego w szkole 
podstawowej trwa od 10 do 24 
lutego 2020 r.

–  przyjmowanie  zgłoszeń 
od rodziców kandydatów 
do klas pierwszych szkół pod-
stawowych, zamieszkałych 
w obwodzie szkoły podstawo-
wej i wniosków trwa od 10 lute-
go do 28 lutego 2020 r. co ●

To będzie nowość w tyskiej ofer-
cie edukacyjnej dla uczniów 
kończących szkołę podstawową. 
Liceum „mundurowe” od wielu 
lat szkoli młodzież pod kątem 
przygotowania do pracy w służ-
bach – np. w wojsku – ale dopie-
ro teraz powstanie klasa o pro-
filu stricte policyjnym, której 
program nauczania został przy-
gotowany w oparciu o wytyczne 
Komendy Głównej Policji.

jak zostać policjantem?
Jak mówi dyrektor szkoły Bożena 
Uszok-Jarek, nowa klasa to od-
powiedź nie tylko na oczekiwa-
nia młodzieży, ale też na potrze-
by kadrowe Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach.

– Chcemy współpracować 
z KMP, jesteśmy już po wstęp-

nych rozmowach. Część zajęć 
planujemy prowadzić korzysta-
jąc z pomieszczeń policyjnych. 
Chcemy, żeby młodzież zapo-
znała się gruntownie z tematy-
ką pracy w policji.

Czego będą się uczyć młodzi 
ludzie, którzy widzą się jako 
stróżów prawa? – Jeśli ktoś my-
śli o zawodzie policjanta, musi 
kłaść nacisk na sprawność fi-
zyczną – mówi kpt. Sławo-
mir Iracki, trzon kadry tyskiej 
„mundurówki”. – Testy spraw-
nościowe na policji są wyma-
gające i będziemy chcieli tak 
przygotować młodzież, żeby 
po ukończeniu naszej szko-
ły mogła sobie poradzić z tym 
testem. Do tego program zajęć 
będzie obejmował podstawową 
wiedzę z zakresu prawa admini-

stracyjnego, prawa wykroczeń 
i prawa cywilnego. Będą takie 
przedmioty jak wiedza o poli-
cji, służba społeczeństwu, wy-
chowanie fizyczne z elementa-
mi samoobrony i kwalifikacje 
do służby w policji. Chcemy 
też, żeby nasi uczniowie zapo-
znali się z podstawami krymi-
nalistyki i kryminologii, nabyli 
podstawową wiedzę jak reago-
wać w chwili wypadku, jak za-
bezpieczyć miejsce zdarzenia, 
jak udzielać pierwszej pomocy.

Młodzież, która wybierze na-
ukę w liceum ZDZ, będzie się 
uczyć od najlepszych: kpt. re-
zerwy Sławomir Iracki, któ-
ry będzie koordynatorem kla-
sy, ma za sobą służbę zarówno 
w wojsku jak i w policji, jest ab-
solwentem Wyższej Szkoły Poli-
cji w Szczytnie i Akademii Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu (nazy-
wanej szkołą generałów).

siatkówka w liceum
W Tychach klasy sportowe 
o profilu siatkarskim są pro-

wadzone na wysokim pozio-
mie, jednak tylko w szkołach 
podstawowych (i  dawniej 
w gimnazjum). – Chcemy od-
powiedzieć na potrzebę kon-
tynuowania tego kształcenia 
w liceum – mówi Michał Jońca, 
nauczyciel edukacji dla bezpie-
czeństwa i wychowania fizycz-
nego w Zespole Szkół im. Orląt 
Lwowskich.

Klasa sportowa o profilu siat-
karskim ma ruszyć od września. 
– Nabór będzie ogłoszony dla 
dziewcząt i chłopców, w zależ-

ności od jego wyniku powstanie 
klasa żeńska, męska lub miesza-
na – mówi Michał Jońca. – Kla-
sa będzie miała rozszerzony pro-
gram z wychowania fizycznego 
(około 10 godzin tygodnio-
wo) i główny nacisk położymy 
na zajęcia z siatkówki. Szkoła 
dysponuje halą sportową z no-
woczesnym sprzętem, mamy 
pełnowymiarowe boisko.

Aby wziąć udział w rekrutacji, 
nie trzeba być absolwentem kla-
sy sportowej w szkole podstawo-
wej. – Można mieć już zaplecze 

sportowe, grać wcześniej w ja-
kiejś drużynie, ale nie jest to ko-
nieczne – mówi Michał Joń-
ca. – Można też być amatorem 
z predyspozycjami. Zaczniemy 
pracę od testów sprawnościo-
wych, żeby ustalić poziom kla-
sy i będziemy się starać co roku 
ten poziom podnosić. Będziemy 
brać udział w zawodach i roz-
grywkach sportowych, chce-
my zapewnić młodzieży także 
obozy sprawnościowe, tak jak 
to ma miejsce w klasach o pro-
filu mundurowym. Sw ●

dWUjęzyCzne i sportoWe
ruSza naBór DO TySKICh PLACóWEK OŚWIATOWyCh (2)

tyDzień teMu inforMowaliśMy o Starcie akcji 
naBoru Dzieci Do puBlicznych przeDSzkoli 
i pierwSzych klaS SzkóŁ poDStawowych z terenu 
MiaSta tychy. DziSiaj inforMujeMy o naBorze 
Do klaS SióDMych Dwujęzycznych i czwartych 
Sportowych.

noWe skrzydła orląt
oD września w liceuM MunDurowyM zDz PLANOWANE jEST uTWORZENIE DWóCh NOWyCh PROfILI NAuCZANIA.

eSkulaPiaDa

7 kwietnia, czyli w Światowy Dzień Zdrowia Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich organizuje pierwszą 
tyską olimpiadę propagowania zdrowego stylu życia pod nazwą „Eskulapiada”. Do udziału zaprosze-
ni są uczniowie starszych klas szkół podstawowych, którzy mają już zajęcia z edukacji dla bezpie-
czeństwa.

uczestnicy „Eskulapiady” zmierzą się z testem pisemnym (tematyka prozdrowotna, zdrowe 
odżywianie, sport, zasady udzielania pierwszej pomocy), testem sprawnościowym i ćwiczeniami 
praktycznymi (np. przenoszenie osoby rannej na noszach, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo
-oddechowej – RKO). Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, ale podstawowym celem jest wzmac-
nianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

– Chcemy się dzielić naszą wiedzą – mówi kpt. Sławomir Iracki. – mamy coraz lepszy sprzęt 
do szkoleń, coraz lepsze fantomy pokazujące funkcje życiowe, są aplikacje pomagające sprawdzić 
czy RKO jest przeprowadzana prawidłowo. młodzież powinna z tego korzystać.

Patronat nad pierwszą tyską „Eskulapiadą” objęli prezydent miasta Andrzej Dziuba oraz prezes 
ZDZ w Katowicach jacek Kwiatkowski. Sw

W Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich już od dawna uczą podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

ar
c.

liceuM MunDurowe – jak nazywane jeSt 
liceuM ogólnokSztaŁcące w zeSpole SzkóŁ 
iM. orląt lwowSkich, prowaDzonyM przez 
zDz w katowicach – zaMierza Do września 
utworzyć nowe klaSy: policyjną oraz 
Sportową o profilu SiatkarSkiM.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć  
na Tyskim Portalu Oświatowym: 
https://www.oswiata.tychy.pl/rekrutacje.html.
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tafla pod ChmUrką
kto z pańStwa uczyŁ Się jazDy na Łyżwach NA LODOWISKu PRZy OSIEDLu b?

ważnyM eleMenteM 
w rozwoju kultury fizycznej 
Są niewielkie oBiekty 
Sportowe, z których Mogą 
korzyStać oSoBy MieSzkające 
w ich poBliżu. Są znacznie 
tańSze niż wielkie StaDiony, 
ale też przeznaczone Dla 
innego użytkownika, przeDe 
wSzyStkiM aMatora oraz 
znacznie MŁoDSzego, czyli 
Dzieci. jako przykŁaD takiego 
wŁaśnie oBiektu Można 
przywoŁać loDowiSko 
zlokalizowane poMięDzy 
ulicaMi Brzozową i hlonDa.

Wybór miejsca pod taką inwestycję nie 
był przypadkowy. Najbliższe sąsiedztwo 
Potoku Tyskiego mogło być narażone 
na lokalne wiosenne podtopienia, dlate-
go, aby zapobiec ewentualnym szkodom, 
tereny tuż przy nim pozostawiono wolne 
od zabudowy mieszkaniowej. Mniejsza 
ich skala mogła być wówczas, jeśli w tym 
miejscu powstałby park, skwer, ogródki 
działkowe lub niewielkie obiekty spor-
towe. Tak też planiści z Miastoprojektu 
Nowe Tychy postąpili.

Na początku lat sześćdziesiątych wy-
kiełkowała w nowym mieście potrzeba 
zorganizowania ślizgawki dla najmłod-
szych, która oferowałaby dobre warunki 
do nauki i szlifowania umiejętności jazdy 
na łyżwach. Na potrzebę zwerbalizowaną 
przez Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej odpowiedziało działające przy 
Miastoprojekcie Społeczne Biuro Projek-
tów. Dzięki temu opracowano niezbędne 

do realizacji inwestycji plany techniczne 
i szybko ruszyła budowa. Pracy projek-
tantów przewodził Marek Dziekoński, au-
tor wielu znanych budynków w Tychach, 
pośród których najważniejszym jest Klub 
Górniczy na rogu ulic Edukacji i Grota 
Roweckiego. Najważniejszym jest także 
dla bohatera dzisiejszego odcinka cyklu 
„Miasto na warsztacie”.

Osoba opracowująca dokumentację 
projektową Klubu Górniczego pomyliła 

się i źle obliczyła ilość potrzebnych do jego 
budowy żelbetowych ramek. Ramki te do-
skonale widać na elewacjach tego obiek-
tu. Mają kształt podobny do litery H, ale 
z dwiema poprzeczkami. Po budowie Klu-
bu pozostało zatem kilka dodatkowych 
sztuk, z którymi nie było wiadomo co zro-
bić, a trzeba było je jakoś, i to w miarę 
szybko, wykorzystać. W przeciwnym wy-
padku trzeba byłoby ponieść koszty ich 
produkcji, na co biuro projektów nie bar-

dzo chciało sobie pozwolić. Budowa lodo-
wiska wraz z pawilonem stała się znako-
mitą okazją, aby problem ten rozwiązać. 
Historię nadprogramowych ramek przy-
toczył Patryk Oczko na łamach swojej 
książki „Marek Dziekoński. Koncepcja 
– Kreacja i Konteksty”.

Założenie nowego obiektu sportowego 
wpisano w trójkątną działkę, umieszcza-
jąc na niej płytę lodowiska, która w lecie 
mogła być wykorzystywana jako betono-

we boisko, a także niewielki, parterowy 
pawilon. Budynek został zaprojektowany 
na charakterystycznym rzucie łuku. Po-
mieścił wszystkie niezbędne do funkcjo-
nowania sezonowego lodowiska i przy-
datne pomieszczenia. Największym 
pomieszczeniem była szatnia-poczekal-
nia, w której można było zamienić buty 
na łyżwy, przy niej były toalety. W bu-
dynku znalazło się także miejsce na ma-
gazyn na sprzęt oraz biuro inicjatora 
budowy, czyli Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej. Wspomniane sześć 
żelbetowych ramek zamontowano jako 
okna poczekalni od strony tafli. Powsta-
ło dzięki temu duże przeszklenie, które 
rodzicom pozwoliło obserwować z po-
czekalni zmagania z łyżwiarstwem swo-
ich pociech. Prace budowlane budynku 
zostały przeprowadzone w ramach czy-
nu społecznego, jak można było wów-
czas przeczytać: „przez zakłady pracy 
i społeczeństwo miasta Tychy”.

Dziś pawilon lodowiska nie wygląda już 
tak samo. Na elewacji nie widać już ramek 
Dziekońskiego, nie ma dużych przeszkleń, 
ostatni remont zmienił także kolorystykę 
i ze śladów pierwotnej architektury pozo-
stała tylko wygięta, parterowa bryła.

Nad tym ubolewać będą miłośnicy ar-
chitektury, ale na pewno także pośród 
nich znajdą się i tacy, dla których rados-
ne wspomnienia będą dużo bardziej wy-
raźniejsze i cenniejsze. Któż nie pamięta 
swoich pierwszych chwiejnych kroków 
na łyżwach, pierwszych, niekiedy bo-
lesnych upadków, pierwszą jazdę tyłem, 
hamowania i niezdarne piruety? Jakaż 
to była radość! anna SySka ●

Lodowisko na osiedlu B – zdjęcie wykonane w latach 1964-65. Fot. ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

MiaSTO na WarSZTacie (45)

czytelnicy pytają

GOdZiny 
OTWarcia 
urZędu 
SkarbOWeGO
w styczniu udałam się po pracy 
do urzędu skarbowego w tychach. 
Jakie było moje zaskoczenie, gdy 
zastałam zamknięte drzwi urzędu 
o 14.35. okazuje się, że zmieniono 
godziny urzędowania. zanim 
odeszłam od drzwi, kolejne trzy 
osoby szarpały za klamkę. były tak 
samo zdziwione jak ja.
dla kogo urzędnicy pracują? dla 
siebie czy dla petentów? Jeden 
dzień w tygodniu do godziny 18.00 
to trochę za mało. aby załatwić 
pilną sprawę muszę brać urlop, 
bo niestety cały czas pracuję 
na poranną zmianę. dlaczego 
skrócono godziny pracy urzędu?

ODPOWiaDa BOżeNa SZOj-
Da – kieROWNik DZiału 
WSPaRcia, uRZąD SkaRBO-
Wy W Tychach: Od 7 stycznia 
2020 r. obsługa podatnika w urzę-
dach skarbowych województwa 
śląskiego jest realizowana w go-
dzinach 7.30 – 14.30, a w każdy 
poniedziałek – w godzinach 7.30 
– 18.00. Podobne zmiany godzin 
obsługi klientów przeprowadzo-
no we wszystkich urzędach skar-
bowych w całym kraju.

Rozwiązanie to jest odpowie-
dzią na zmiany w zakresie spo-
sobu, w jaki podatnicy komuni-
kują się z urzędami skarbowymi. 

W ciągu ostatnich lat znacząco 
wzrosła liczba klientów, którzy 
załatwiają swoje sprawy w urzę-
dzie skarbowym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej 
(dla porównania w 2013 r. na te-
renie województwa śląskiego tyl-
ko 22,2% PIT-36/36L/37/38/39/28 
złożono elektronicznie, natomiast 
w 2019 r. te same formularze 
w postacie elektronicznej złożyło 
78,44% podatników). Warto za-
znaczyć, że elektronicznie składa-
ne są też nieomal wszystkie doku-
menty związane z podatkiem VAT 
i CIT (jeszcze w 2013 r. 19,96% de-
klaracji VAT-7 podatnicy składali 
w postaci papierowej).

Powyższe oznacza, że zmniej-
szyła się liczba osób, które oso-
biście pojawiają się w urzędach 
skarbowych w celu załatwienia 
swoich spraw, natomiast zde-
cydowana większość spraw za-
łatwianych jest elektronicznie. 
Odsetek spraw załatwianych 
elektronicznie jest już tak duży, 
że zasadnym było wprowadzenie 
ograniczenia czasowego w wy-
konywaniu przez urzędy skarbo-
we obsługi klientów, którzy oso-
biście zjawiają się w urzędach. 
Dzięki takiej organizacji pracy 
możemy też sprawniej i szybciej 
obsłużyć te osoby, które decydują 
się na załatwianie swoich spraw 
podatkowych przez internet.

Dostępne aktualnie godziny 
obsługi podatnika są tak zróżni-
cowane, aby umożliwić wszyst-
kim klientom skorzystanie z usług 
proponowanych w urzędach skar-
bowych. Osoby pracujące w go-
dzinach porannych i wczesno-

popołudniowych mogą załatwić 
swoje sprawy w urzędzie w po-
niedziałki do godziny 18, nato-
miast ci, którzy mają więcej cza-
su rano, mogą przyjść do urzędu 
od poniedziałku do piątku już 
od godz. 7:30.

W razie wątpliwości dotyczą-
cych kwestii podatkowych i z za-
kresu procedur celnych podatni-
cy mogą się również skorzystać 
i chętnie korzystają z infolinii 
Krajowej Informacji Skarbowej. 
Infolinia jest dostępna od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 18.00 pod numerem 
22 330 03 30 (z telefonów stacjo-
narnych), 801 055 055 (z telefo-
nów komórkowych) lub +48 22 
330 03 30 (z zagranicy). Zatem 
rzetelną informację podatkową 
i celną można otrzymać nie wy-
chodząc z domu. not. Sw ●

w tychach, poDoBnie 
jak w latach 
uBiegŁych, rozpoczęŁo 
DziaŁalność pięć 
punktów nieoDpŁatnej 
poMocy prawnej. 
Może Się Do nich 
zgŁoSić każDy, kogo 
nie Stać na ponieSienie 
koSztów oDpŁatnej 
poMocy prawnej 
oraz poraDnictwa 
oBywatelSkiego i zŁoży 
w tej Sprawie piSeMne 
oświaDczenie.

Podczas dyżurów osoby udziela-
jące pomocy poinformują o obo-
wiązującym stanie prawnym, 
przysługujących uprawnieniach 
lub obowiązkach w związku 
z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administra-
cyjnym, sądowym lub sądo-
wo-administracyjnym, wskażą 
także sposób rozwiązania prob-
lemu prawnego. Pomogą również 
w sporządzeniu projektu pism są-
dowych, poinformują o kosztach 
postępowania i ryzyku finanso-
wym związanym ze skierowa-
niem sprawy na drogę sądową. 
Nieodpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje jednak spraw związa-
nych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Z kolei poradnictwo oby-
watelskie polega na udzieleniu 
wsparcia w samodzielnym roz-
wiązaniu różnych problemów, 
obejmuje w szczególności pora-
dy dla osób zadłużonych z zakre-
su spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego oraz 
mediację.

Na spotkanie w punkcie nieod-
płatnej pomocy należy się zapisać 
– decyduje kolejność zgłoszeń, 
tel. 32/776-32-07 w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego: po-
niedziałki, wtorki, środy – 7.30–
15.30, czwartki 7.30–17.30, piątek 

7.30–13.30. Na spotkanie należy 
zabrać ze sobą wszystkie doku-
menty, które dotyczą problemu.

Adresy punktów: Okręgowa 
Izba Adwokacka – Balbina-Cen-
trum, I piętro, p. 212 (od pon. 
do piątku, godz. 9-13); Okręgowa 
Izba Radców Prawnych – Urząd 
Miasta, III piętro, p. 317 (od pon. 
do środy, godz. 12-16, czwartki, 
godz. 13-17); Stowarzyszenie 
DOGMA – Balbina-Centrum, 
I piętro, p. 212 (od pon. do piąt-
ku, godz. 13-17); Sursum Cor-
da – Plac św. Anny 4, lokal 102 
(od pon. do piątku, godz. 8-12); 
Sursum Corda – Plac św. Anny 
4, lokal 102 (od pon. do piątku, 
godz. 12-16). lS ●

nieodpłatna pomoC 
i porady
w tychach utworzono pięć punktów PRAWNEGO WSPARCIA.
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karnawaŁowa 
propozycja teatru 
MaŁego – przeDStawiony 
w raMach cyklu Scena 
koneSera Spektakl 
„SŁuga Dwóch panów” 
– zaBraŁ puBliczność 
Do oSieMnaStowiecznej 
wenecji. jeDnak 
Bohaterowie 
wŁoSkiej koMeDii 
niejeDnokrotnie 
pozwalali SoBie 
na żarty z polSkiej 
wSpóŁczeSności.

„Sługa dwóch panów” to sztan-
darowa propozycja Piccolo Tea-
tro w Mediolanie, nie schodząca 
ze sceny od kilkudziesięciu lat. 
Do Teatru Małego w Tychach 
sztuka Carlo Goldoniego zawi-
tała w opracowaniu stołecznego 
Teatru Dramatycznego, w reży-
serii Tadeusza Bradeckiego.

W klimat weneckiego karnawa-
łu wprowadziły już w teatralnym 
holu maski, które można było za-
kupić i przywdziać – i wiele osób 
skorzystało z tej możliwości. 
Maski nosili też na scenie akto-
rzy, odtwarzający postaci arche-
typiczne dla włoskiej commedia 
dell’arte. Widzowie śledzili pe-
rypetie Arlekino, który skuszo-
ny perspektywą podwójnego za-
robku podejmuje się jednoczesnej 
służby u dwóch panów, doprowa-
dzając do szeregu nieporozumień. 
Wszystko to w lekkiej atmosfe-
rze bogatej, osiemnastowiecznej 
Wenecji, przy dźwiękach włoskiej 

muzyki i oczywiście ze szczęśli-
wym – jak na komedię przysta-
ło – zakończeniem. Znakomite 
aktorstwo i dowcip Goldonie-
go zaadaptowany do współczes-
nych warunków zostały doce-
nione przez publiczność długą 
owacją na stojąco.

kultura silniejsza niż państwo
Tuż przed spektaklem odbyło się 
spotkanie z reżyserem, Tadeu-
szem Bradeckim – aktorem (wy-
stępował m.in. u Kieślowskiego 
i Zanussiego), reżyserem, wykła-
dowcą i autorem. – Ale reżyseria 
jest moim fachem podstawowym 
– zapewniał gość.

Spotkanie było kolejnym już 
z cyklu „Aktor w dialogu”, pod-
czas których – zgodnie z zamy-
słem dyrektora Teatru Małego 
Pawła Drzewieckiego – twór-
cy rozmawiają z publicznością 
o relacji widz-aktor, ale też o te-
atrze w ogóle. Tadeusz Bradecki 
mówił o rozkwicie polskiej kul-
tury od lat 60. XX wieku, kiedy 
to kultura była jedynym oprócz 
religii obszarem względnej wol-
ności.

– Do dzisiaj odcinamy kupony 
od tej erupcji talentów, jaka miała 
miejsce w latach 70. – mówił Bra-
decki. – To był potężny rozkwit 
polskiej kultury, dzięki któremu 
do dzisiaj mamy kulturę potęż-
niejszą niż państwo. W latach 70. 
w teatrze znajdowaliśmy drogę 
ucieczki, element swobody. Kiedy 
następował ten moment porozu-
mienia między sceną i widownią, 

to mróz przechodził po plecach. 
Dziś jest to z trudem możliwe, nie 
żyjemy pod aż tak bezpośrednią 
i dotkliwą presją polityczną. Do-
świadczenie widowni jest zupeł-
nie inne i relacja widza ze sceną 
wygląda radykalnie inaczej niż 
30 lat temu.

Jednak, jak można było zauwa-
żyć podczas spektaklu, puszcza-
nie oka do publiczności i aluzje 
do aktualnej sytuacji politycznej 
nie całkiem wyparowały z teatru 
tworzonego przez Bradeckiego.

goldoni – włoski szekspir
Reżyser przybliżył też słucha-
czom sylwetkę Carlo Goldonie-
go i jego znaczenie dla włoskiego 
teatru. – Dokonał wielkiej re-
wolucji teatralnej we Włoszech, 
co do dzisiaj niektórzy mają mu 
za złe. Z jednej strony odszedł 
od wzorców zapożyczonych 
masowo z francuskiego teatru 
i zaczął pisać porządne drama-
ty dobrą włoszczyzną. Z drugiej, 
sięgając do włoskiego teatru lu-
dowego dell’arte, czyli granych 
na ulicach komedyjek z mało 
wyszukanym humorem, pod-
nosząc je do rangi „poważnego” 
teatru godnego szlacheckiej uwa-
gi, przyczynił się do zaniknięcia 
prawdziwie ludowego dell’arte. 
Jednak jego konstrukcje są zna-
komite i bajeczne.

Goldoni napisał kilkadziesiąt 
sztuk, ale „Sługa dwóch panów” 
zasłynął, gdy po II wojnie świa-
towej sięgnął po niego Giorgio 
Strehler, założyciel Piccolo Te-
atro w Mediolanie. Tyska pub-
liczność mogła docenić walory 
tego tekstu w ubiegłą niedzielę 
(9.02). A także podziwiać kunszt 
aktorski Krzysztofa Szczepania-
ka (Arlekino), Mariusza Wojcie-
chowskiego (Pantalone), Adam 
Ferency (Dottore) i innych człon-
ków obsady, którzy szaloną wło-
ską komedię zagrali brawurowo 
i – jak zapewniał reżyser – nie bez 
przyjemności.
Sylwia witMan ●

„tęcza” zaprasza

POeTyckie 
WaLenTynki
Spółdzielczy Dom Kultury „Tę-
cza” zaprasza w najbliższy czwar-
tek, 13 lutego na wieczór poetycko
-walentynkowy „Moje serce jest 
zielone czyli poetyckie walentynki 
blisko miłości, blisko natury”.

Podczas spotkania, które roz-
pocznie się o godz. 17.30 w mi-
łosnym repertuarze poetyckim 
zaprezentują się twórcy tyscy: Ag-
nieszka Kijas, Sława Sibiga, Adam 
Michniewicz i Wojciech Ferenc, 
a także pszczyńska poetka Barba-
ra Solarska i katowiczanin Jerzy 
Granowski.

Krokiem w stronę młodych 
twórców jest zaproszenie także na-
stoletnich poetek: Oliwii Strauch-
man i Dominiki Świaczny. Spot-
kanie ubarwią akompaniamentem 
pianistka Hania Derej oraz woka-
listka Wiktoria Michta. Poza dobrą 
liryką i muzyką organizatorzy prze-
widują konkurs z nagrodami oraz 
możliwość zakupienia książek auto-
rów, którzy wystąpią podczas spot-
kania oraz płyty z własnymi kom-
pozycjami Hani Derej. ww ●

mamy bilety dla Czytelników

holiday On ice na Śląsku
W końcu marca już 
po raz trzynasty od-
będzie się Tyski Fe-
stiwal Monodramu 
MoTyF 2020, któ-
rego organizatorem 
jest od tego roku Te-
atr Mały.

Uczestnikami co-
rocznego konkursu 
teatrów jednego ak-
tora mogą być osoby 
powyżej 16. roku ży-
cia, uprawiające nie-
profesjonalną działalność teatral-
ną w placówkach oświatowych, 
kulturalnych i innych, a także 
aktorzy zawodowi do pięciu lat 
od uzyskania dyplomu.

Każdy wykonawca może zgło-
sić najwyżej jeden monodram. 
Prezentacja nie może być krót-
sza niż 25 minut, a jej czas nie 
może przekroczyć 75 minut. 
Proponowane spektakle należy 
na płycie DVD przesłać wraz 
z kartą zgłoszeniową na adres 
organizatora: Teatr Mały, ul. 
Hlonda 1, 43-100 Tychy. Termin 

przyjmowania zgłoszeń upływa 
28 lutego br.

Zakwalifikowane na festiwal 
spektakle będzie można zoba-
czyć w dniach 26-29 marca 2020 
roku. Oceniać je będzie jury pod 
przewodnictwem Mikołaja Gra-
bowskiego, które przyzna nagro-
dę główną – „Wielki Wóz Tespisa” 
oraz nagrody pieniężne z łącznej 
puli 12 tys. zł.

Szczegóły, regulamin i kartę 
zgłoszenia festiwalu MoTyF 2020 
znaleźć można na stronie teatr-
maly.tychy.pl. ww ●

Dla naszych Czytelników mamy dwie do-
bre wiadomości. Pierwsza z nich jest taka, 
że rewia Holiday On Ice już za niedługo za-
wita na Śląsk!
Spektakle SHOWTIME w wykonaniu Holi-
day On Ice będzie można zobaczyć 28 i 29 
marca 2020 roku w Arenie Gliwice. Bile-
ty na wydarzenie w regularnej sprzedaży 
można nabyć poprzez stronę bilety.impre-
zyprestige.com.

Wychodząc naprzeciw zainteresowa-
niu licznych grup szkolnych i zorganizo-
wanym wycieczkom, powstała oferta spe-

cjalna. Grupy liczące minimum dziesięciu 
uczestników mogą skorzystać z atrakcyj-
nych zniżek:
–   przy zakupie minimum 10 wejściówek 

obowiązuje zniżka 15% od ceny biletów 
Do zamówienia dołożony zostanie jeden 
bilet gratis.

–   przy zakupie minimum 15 wejściówek 
obowiązuje zniżka 20% od ceny bile-
tów. Do zamówienia dołożone zostaną 
2 bilety gratis.

–   przy zakupie minimum 25 wejściówek 
obowiązuje zniżka 30% od ceny bile-

tów. Do zamówienia dołożone zostaną 
3 bilety gratis.

Uwaga! Rabaty łączą się z innymi zniżkami 
dla dzieci i emerytów.
Zamówienia grupowe należy składać 
na adres: d.celmer@imprezyprestige.
com.
Druga dobra wiadomość to informacja 
o tym, że redakcja „Twoich Tychów” bę-
dzie miała dla Czytelników bezpłatne bi-
lety na spektakl SHOWTIME!
Podwójne wejściówki otrzymają dwie 
pierwsze osoby, które w czwartek, 13 lu-
tego zadzwonią w samo południe na nu-
mer tel. 32 325 72 38 i odpowiedzą na py-
tanie: Jaki okrągły jubileusz obchodziła 
niedawno rewia Holiday On Ice?
Na wydarzenie w Arenie Gliwice zaprasza 
Miasto Gliwice oraz agencja Prestige MJM. 
Partnerem medialnym jest m.in. tygodnik 
„Twoje Tychy”. AS

Zespół Holiday On Ice, uznawany za najlepszą na świecie łyżwiarsko-akrobatycz-
ną rewię na lodzie, przyciągnął do tej pory 330 milionów widzów na całym świe-
cie. W ciągu ponad 75 lat grupa wystąpiła na pięciu kontynentach, w ponad 80 
krajach, 630 miastach wystawiając w tym czasie… ponad 55 tysięcy przedsta-
wień! Dało to ponad 110 tysięcy godzin spektakularnej rozrywki. W skład ze-
społu wchodzą mistrzowie świata i olimpijscy zarówno w łyżwiarstwie figuro-
wym jak i w gimnastyce akrobatycznej.

zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego.

TeaTr W POjedynkę

„słUga” zasłUżył na oWaCje
coMMeDia Dell’arte W TEATRZE mAłym.

reklama
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Kolejną artystką wystawiającą swoje prace w galerii Zespołu Szkół nr 1 jest Cecylia Szer-
szeń. Wernisaż otworzyła Grażyna jurek (dyrektor ZS nr 1) wraz z Teresą Wodzicką (prezes 
stowarzyszenia Śląskie Towarzystwo Kultury), a podczas wydarzenia uczniowie Alina 
Cichocka i jakub żółtaszek przybliżyli sylwetkę bohaterki, której 28 prac zawisło na ścia-
nach galerii. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
malarstwa uczyła się w pracowni profesorów hipolita Polańskiego i Tadeusza brzozowskie-
go. Po studiach zajęła się pracą dydaktyczną oraz projektowaniem wnętrz. jako malarkę 
interesowało ją głównie malarstwo sztalugowe. Tworzyła swoje prace olejami, pastelami 
i akwarelami. jej dzieła prezentowano na ponad 300 wystawach, nawet za oceanem. 
„maluje subtelne i zaskakujące martwe natury, uduchowione anioły czy też psa, chro-
niącego wiejską chatynkę. Wszystkie jej tematy są nierozerwalne z przyrodą i osadzone 
w umiłowanym przez artystkę pejzażu. Niekiedy nostalgicznym, czasem wręcz dramatycz-
nym, a często radosnym i ciepłym. bo taka jest Cecylia Szerszeń. Po mistrzowsku operuje 
światłem. To właśnie światło jest budulcem jej obrazów, jest konstrukcją jej kompozycji, 
a przede wszystkim tworzywem nastroju. Na ciemnej, leśnej polanie czarodziejski blask 
poprzez delikatne muśnięcie wydobywa bajkowe kształty liści paproci świecących jak 
drogie kamienie. Nad klejnotami krzewów i kwiatów wznoszą się eteryczne gałęzie drzew 
prześwietlonych promieniami słońca. Rzucają tajemnicze cienie zwieńczone niebem. Wraz 
z malarką wchodzimy na otwarte przestrzenie, gdzie nigdy nie stanęła ludzka stopa. bywa, 
że możemy poczuć nieskończoność rozświetloną jedynie blaskiem księżyca odbijającym 
się w tafli jeziora lub w oparach bagniska. To porusza każdego wrażliwego miłośnika sztu-
ki” – napisała w biuletynie Teresa Wodzicka. kp ●

12 lutego, środa
goDz. 17 – WARSZTATy DIETETyCZNE 
dla dorosłych – spotkanie z dietetykiem 
(Klub mCK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
goDz. 18 – PORTRETy LITERACKIE – 
spotkanie z pisarką beatą majewską (mbP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)
goDz. 19 – jAm SESSION W RmC – 
wspólne muzykowanie (Riedel music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

13 lutego, czwartek
goDz. 8.30, 10, 11.30 i 13 – KWIECISTE 
GWIAZDy – koncert ukraińsko-polskiego 
zespołu tanecznego (Teatr mały, ul. hlon-
da 1)
goDz. 17 – SZTuKA X muZy: projekcja 
filmu dla dorosłych „Control” (mbP – me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
goDz. 17.30 – ZIELONE WALENTyN-
KI – spotkanie poetyckie Sławy Sibigi 
i jej gości (SDK „Tęcza”, al. Niepodległo-
ści 188)

14 lutego, piątek
goDz. 17 – RETRO SEANS: projekcja ar-
chiwalnej komedii „Sportowiec mimo 
woli” z Adolfem Dymszą (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
goDz. 18 – 40 LAT PO ZImOWym ZDOby-
CIu mOuNT EVEREST – spotkanie z hima-
laistą Krzysztofem Wielickim (Tyska Galeria 
Sportu, Stadion miejski, ul. Edukacji 7)
goDz. 19 – WALENTyNKOWE KINO fRE-
ELOVE – projekcja filmu „fuga” (miejskie 
Centrum Kultury, ul. boh. Warszawy 26)

15 lutego, sobota
goDz. 11 – DZIEWCZyNy Z OSIEDLA – 
casting do projektu artystycznego (miej-
skie Centrum Kultury, ul. boh. Warszawy 
26)
goDz. 12 – bAjKOTEKA: projekcja filmu 
dla dzieci „basia” (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
goDz. 16 – mOZAIKA GóRNOŚLąSKA: 
„historia zapisana na taśmie. Domowe ar-

chiwa filmowe” – spotkanie z filmoteką 
Śląską (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
goDz. 16 i 18.30 – „WIERuSZKA – TWO-
jA WymARZONA POmOC DOmOWA” – 
spektakl komediowy Teatru Rębacz (Teatr 
mały, ul. hlonda 1)
goDz. 17 – SCENA SłOWA: „jeszcze je-
stem kobietą” – wieczór autorski hanny 
Dikty (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
goDz. 19 – PARA WINO, Nauka o Gów-
nie, Dziarwa – koncert (Klub undergro-
und, pl. Korfantego 1)
goDz. 19 – POLISh SOuNDS – koncert ze-
społu bokka (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
goDz. 20 – mEDuSA – koncert (Riedel 
music Club, ul. Oświęcimska 53)

17 lutego, poniedziałek
goDz. 18 – STAND uP – Antoni Syrek-
Dąbrowski z nowym programem „Kronika 
filmowa”; suport łukasz Kowalski (klub 
muzyczny underground, pl. Korfantego 1)

15 lutego: goDz. 19 – poliSh SounDS – koncert 
zeSpoŁu Bokka, MeDiateka

ar
c.

Tym razem gospodyni cyklu Scena Słowa, Agata 
Cichy zaprosiła na autorski wieczór Hannę Diktę 
– nauczycielkę języka polskiego i historii w jednej 
ze szkół w Piekarach Śląskich, ale także poetkę i pro-
zaiczkę, publikującą od lat wielu.

Hanna Dikta ukończyła filologię polską na Uni-
wersytecie Śląskim oraz studium podyplomowe z hi-
storii na Uniwersytecie Opolskim. Jest laureatką 

wielu ogólnopolskich konkursów literackich, au-
torką trzech powieści: „We troje” (2016), „To nie 
może być prawda” (2018) oraz wydanej w ub. roku 
książki „Dwie kobiety”. Ma na swoim koncie także 
trzy tomiki poetyckie.

Spotkanie autorskie z Hanna Diktą odbędzie się 
w najbliższą sobotę, 15 lutego o godz. 17 w Pasażu 
Kultury Andromeda przy pl. Baczyńskiego. ww ●

w najBliżSza SoBotę, 15 
lutego MuzeuM MiejSkie 
zapraSza Do Swojej 
SieDziBy przy pl. 
wolności 1 na kolejne 
Spotkanie z luBianego 
cyklu „Mozaika 
górnośląSka”. tytuŁ 
„hiStoria zapiSana 
na taśMie. DoMowe 
archiwa filMowe” Mówi 
chyBa wSzyStko…

Spotkanie poświęcone będzie feno-
menowi filmów amatorskich oraz 
rodzinnych archiwów filmowych 
w regionie. Górny Śląsk to z pew-
nością jeden z najbardziej filmo-
wych obszarów tej części Europy 
– przyciąga nie tylko profesjonal-
nych filmowców, ale wykształcił 
się tu silny niezależny ruch filmo-
wy, związany z amatorami zgro-

madzonymi w klubach filmowych. 
To tu powstał jeden z pierwszych 
w kraju klub filmowy (Amator-
ski Klub Filmowy „Śląsk”), swoją 
działalność zaznaczyły łaziski klub 
filmowy „Nurt” oraz mikołowski 
„Iks” oraz filmowcy, jak Józef Kłyk 
czy Wojciech Wikarek. To dzięki 
pasji filmowców-amatorów może-
my oglądać Śląsk sprzed kilku de-
kad, bo niejednokrotnie utrwalają 
oni miejsca, które bezpowrotnie 
odeszły w przeszłość. Ich doko-
nania gromadzi Filmoteka Ślą-
ska, działająca w ramach Instytu-
cji Filmowej Silesia Film. Wśród 
zbiorów znajdują się filmy od kina 
celuloidowego, przez realizowane 
w technice wideo, aż do wykorzy-
stujących najnowszą technologię 
cyfrową.

Dodatkową atrakcją będzie po-
kaz wybranych fragmentów krót-

kich filmów rodzinnych z nurtu 
kina domowego. Będzie też moż-
liwość zobaczenia filmowych 
pamiątek ze zbiorów Filmoteki 
Śląskiej: przedwojennych pro-
gramów filmowych, szklanych 
płytek reklamowych z dawnego 
kina działającego w „Spodku”, czy 
sprzętu filmowego, którym po-
sługiwali się filmowcy-amatorzy, 
jak kamera, projektor 8 mm, ta-
śmy filmowe. Gratką dla miłoś-
ników historii niewątpliwie będą 
urządzenia pochodzące z lat 30. 
ubiegłego wieku!

W spotkaniu, które poprowa-
dzi kierownik Filmoteki Śląskiej 
Andrzej Tuziak, gośćmi będą: 
kulturoznawca i niezależny twór-
ca filmowy Wojciech Szwiec oraz 
Adam Macura – posiadający bo-
gate zbiory filmowe miłośnik kina 
domowego. rn ●

pasaż kultury andromeda zaprasza na Scenę Słowa.

jeSZcZe jeSTeM kObieTą

Czar kina 
amatorskiego
w raMach cyklu „Mozaika górnośląSka” muZEum mIEjSKIE ZAPRASZA 
NA ROZmOWę O ŚLąSKICh fILmACh.
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Grandpagang – pożegnanie

ZMarł WieSłaW kacZOr
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Kaczo-
ra, jednego z bohaterów artykułu zatytułowanego „Mamy to po… 
dziadkach i babciach! ”, który opublikowaliśmy w numerze z 21 
stycznia.

Wiesław Kaczor wraz ze swoim wnukiem Markiem Wendreń-
skim trzy razy pokonali półmaraton i raz pełen dystans maratonu. 
W kolejnych biegach startowali jako „Grandpagang”. Byli duetem 
wyjątkowym; wnuk pchał swojego dziadka przed sobą, na specjal-
nie przystosowanym do biegów wózku.

Zaledwie dwa tygodnie temu pisaliśmy o planach „Grandpa-
gang” na nadchodzący sezon biegowy. Niestety, Wiesław Kaczor 
(84 lata) wyruszył w swoją ostatnią trasę samotnie. Zmarł 28 stycz-
nia. Ostatnie pożegnanie niezwykłego tyskiego maratończyka na-
stąpiło 31.01 w kościele p.w. św. Benedykta. Sw

w Sali parafii św. jana 
chrzciciela oDByŁo Się 
Spotkanie opŁatkowe 
zorganizowane przez 
koŁo związku żoŁnierzy 
wojSka polSkiego 
z jego prezeSeM 
alicją MaDejSką, 
w któryM uDziaŁ wzięli 
przeDStawiciele M.in.: 
związku koMBatantów 
rp i ByŁych więźniów 
politycznych, 
towarzyStwa 
MiŁośników lwowa 
i kreSów poŁuDniowo-
wSchoDnich czy 
związku SyBiraków. 
wŁaDze MiaSta 
reprezentowaŁ 
igor śMietańSki 
wiceprezyDent tychów.

Spotkania cieszą się wielolet-
nią tradycją i są przeznaczone 
dla członków organizacji poza-
rządowych (NGO), które zrze-
szają środowiska mundurowe. 
– Zawsze jest mi bardzo ciepło 
na sercu, kiedy mogę uczest-
niczyć z wami w corocznym 

spotkaniu. To ważne, aby śro-
dowiska kombatanckie czynnie 
uczestniczyły w życiu miasta 
i integrowały się. Państwo są ży-

wym dowodem naszej historii, 
o której nigdy nie powinniśmy 
zapomnieć – zauważył Igor 
Śmietański. Do kwestii pamięci 

o wydarzeniach historycznych 
odniosła się w swoim przemó-
wieniu Kazimiera Głogowska-
Gosz, wiceprezes tyskiego koła 
ZŻWP. – Wszyscy zdajemy so-
bie sprawę jak wyglądała kwe-
stia prawdy historycznej przed 
1989 rokiem. Pomimo tego, 
że za publiczne wygłaszanie 
faktów groziły sankcje praw-
ne, w społeczeństwie żywy był 
obraz okrucieństw, jakich nasi 
rodacy doznali. Dziś, trzydzieści 
lat po zmianie ustroju, sytuacja 
odwróciła się o 180 stopni. Swo-
bodnie można wygłaszać anali-
zy historyczne potępiające pro-
cedery naszych zaborców, lecz 
świadomość społeczna tamtych 
czasów jest niższa niż kiedykol-
wiek wcześniej. Ostatnio zapy-
tałam uczniów szkoły średniej 
dlaczego ludzie jechali na Sybir. 
Najczęstszą odpowiedzią była: 
„bo chcieli”. Mogą nas różnić 
osobiste przekonania, ale jako 
świadkowie bestialskich wyda-
rzeń mamy obowiązek uchronić 
je od zapomnienia – powiedzia-
ła wiceprezes ZŻWP.
kaMil peSzat ●

Chronić przed zapomnieniem
Spotkania opŁatkowe koŁa związku żoŁnierzy wojSka polSkiego mAją WIELOLETNIą TRADyCję.

Od lewej: Alicja Madejska (prezes Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego) wraz z Kazimierą Głogowską-Gosz (wiceprezes ZŻWP).
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o segregacji odpadów BIO
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MASTER – Odpady i Energia Sp z o o TYCHY
www ekomaster tychy pl

tel 32 70 70 140
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www.tychy.pl

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

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

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

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825

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

Firma "J&M Sprzątamy" oferuje profesjo-
nalne utrzymanie czystości. Zajmujemy 
się: -sprzątaniem domów, mieszkań i biur 
-sprzątaniem po budowach i remontach 
-myciem okien i witryn -porządkowaniem 
nagrobków. Dysponujemy sprawdzonymi 
środkami czystości. Zachęcamy do kontaktu. 

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 

ogróD:

finanSe:

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. 737 938 416

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

SPRZEDAM
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.

WYNAJMĘ:
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793 460 704 

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

Wolne pokoje do wynajęcia TYCHY CEN-
TRUM tel. 513067209

Mieszkanie na Elfów 501 426 327 
Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977
Tychy 2 pokoje 36 m2, cena 159.000 zł, 
klucze w biurze tel. 733-476-805  www.
ihn.com.pl Tychy 2 pokoje 48 m2 cena 
250.000 zł, klucze w biurze 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 

Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000 zł, 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 
Świerczyniec, 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

autoreklama
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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

reklama
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Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 75 tys.zł, VIPART 501 
396 663
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 365 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 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
Czechowice -Dziedzice, dom przy ul. Mi-
ckiewicza o pow. 130m2m, działka 661m2, 
cena 350tys.zł, VIPART 790 855 188
Lędziny, ul. Pokoju, M-3, pow. cał. 51,03, 
balkon, 3 piętro, cena 180 tys.zł VIPART 
790 855 188
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 501 396 663
Tychy Zwierzyniec, działka budowlana 
o pow. 951m2 , cena 250 tys.zł, VIPART 
790 855 177
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 Mąkołowiec działka o pow. 3137m2, 
w palnie miejscowym jako" zieleń ekolo-
giczna", cena 130tys.zł, VIPART 790 855 
177
Wyry, działka o pow. 1747m2, cena 165 
965 zł , VIPART 790 855 177
Tychy Paprocany, dom o pow. 140m2, 6 
pokoi, cena 450 000 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
Tychy, os. R, M-5, pow. cał.95m2, użyt. 
83,30m2, 2p/4p, cena 450 tys.zł VIPART 
790 855 188

Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie 2 mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, 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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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

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 88 zł/m2 -tel. 508 063 856

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

tranSport:

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

kupię / SprzeDaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
SZABLE sprzedam 666526407 
SPRZEDAŻ ZIEMNIAKÓW BEZPOŚREDNIO 
OD ROLNIKA TYCHY I OKOLICE DOWÓZ 
GRATIS 506 950 771 

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

autoreklamareklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30- 18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie

powiat

powiat

powiat
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iNfORmaTOR kiBica

Piłka NOżNa. Mecze sparingowe: 11.02 GKS II Tychy – Sar-
macja będzin, 14.02 KKS Kalisz – GKS Tychy (16), 15.02 GKS II 
Tychy – unia Kosztowy, 19.02 Zagłębie II Lubin – GKS Tychy 
(12).
hOkej. phl: 14.02 GKS Tychy – Kh Energa Toruń (18), 16.02 
Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy (17).
kOSZykóWka. i liga: 12.02 GKS Tychy – Rawlplug Sokół 
łańcut (19).
SiaTkóWka. ii liga mężczyzn: 15.02 TKS Tychy – TS Volley 
Rybnik (18, hala przy Piłsudskiego 12); ii liga śląska kobiet: 
15.02 TKS Tychy – uKSG blachownia (17, hala przy borowej 
123).
fuTSal. i liga: 16.02 GKS futsal Tychy – berland Komprach-
cice (17).
mOSiR ZaPRaSZa. 15.02 iV grand prix tychów w tenisie 
stołowym – gry pojedyncze Open 2020 (sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół nr 7, ul. browarowa 1a). Zapisy w dniu zawodów 
w godz. 9-9.45, start turnieju godz. 10. ww ●

reklama

Prowadzony przez trenerów To-
masza Wolaka i Łukasza Kopczy-
ka zespół rezerwowy GKS Tychy 
bez sukcesów rozpoczął pierw-
szą fazę przygotowań do wiosen-
nych gier. Pierwsze trzy mecze 
kontrolne zakończyły się poraż-
kami (1:3 z Wartą Zawiercie, 0:1 
z Unią Dąbrowa Górnicza i 0:2 
z juniorami Górnika Zabrze) i ty-
szanie potrzebowali przełamania, 
by w lepszej atmosferze szykować 
się do rundy rewanżowej.

Przełamanie to nastąpiło w mi-
nioną sobotę, kiedy to w czwar-
tym sparingu GKS II podejmował 
Spójnię Landek. Pierwsza połowa 
przebiegała pod dyktando tyszan, 
co przyniosło jednak tylko jedno 
trafienie Dawida Kasprzyka w 16 
min. – Okazji do podwyższenia 
wyniku nie brakowało, bo byliśmy 
dobrze zorganizowani na boisku. 
Szkoda, że nie wykorzystali swo-
ich sytuacji Wróblewski czy Bie-
gański – podsumował I połowę 
trener Łukasz Kopczyk.

Po przerwie inicjatywa na boi-
sku przeszła na stronę gości. Kil-
ka dobrych akcji Spójni przy-
niosło temu zespołowi w końcu 
wyrównującego gola w 72 min. 
Końcówka należała jednak do ty-
szan. W 86 min. Wolak zakoń-
czył golem dośrodkowanie Pa-
lucha z rogu, a kilkadziesiąt 
sekund później Krężelok bom-
bą zza pola karnego ustalił re-
zultat na 3:1.

– Dobrze, że pod koniec meczu 
odwróciliśmy jego losy na naszą 
korzyść i cieszymy się ze zwycię-
stwa, bo gdzieś z tyłu głowy sie-
działy na te trzy sparingowe po-
rażki z rzędu. Myślę, że lepiej 
będzie się nam teraz pracowało 
i przystępowało do następnych 
meczów kontrolnych – powie-
dział Łukasz Kopczyk.

A te mecze już w tym tygodniu. 
11 lutego tyscy rezerwiści zmierzą 
się z Sarmacją Będzin, a 15.02 za-
grają przeciwko Unii Kosztowy. 
ww ●

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

w śroDku tygoDnia 
poDopieczni trenera 
rySzarDa taraSiewicza 
Dość Łatwo poraDzili 
SoBie z przeBrzMiaŁą 
już legenDą polSkiej 
piŁki – rucheM 
chorzów, pokonując 
wielokrotnych 
MiStrzów kraju 4:1. 
w SoBotę natoMiaSt 
oDeBrali Surową 
lekcję oD wiceliDera 
SŁowackiej ekStraklaSy, 
nieDawnego jeSzcze 
uczeStnika chaMpionS 
league MŠk Žilina.

powrót kapitana
Na mecz z Ruchem tradycyjnie już 
tyski szkoleniowiec zabrał do Ka-
mienia k. Rybnika dwie jedenastki. 
Spotkanie rozpoczęli: Igaz – Mań-
ka, Biernat, Sołowiej, Kallaste – K. 
Piątek, J. Piątek, Szumilas, Steble-
cki – Piątkowski, Lewicki. Ci pił-
karze dość szybko przejęli kontro-
lę nad boiskowymi wydarzeniami 
i nie minęło 20 minut, a prowa-
dzili już 2:0. Najpierw w 9 min. 
Mateusz Piątkowski popisał się 
precyzyjnym strzałem lewą nogą 
z linii pola karnego, a dziesięć mi-
nut później Szymon Lewicki wy-
korzystał podanie od Kacpra Piąt-
ka i podwyższył.

Rezultat 2:0 utrzymał się 
do końca pierwszej części me-
czu, choć przeważający tysza-
nie mieli jeszcze kilka dobrych 
sytuacji na strzelenie kolejnych 
goli. Albo jednak zawodziła cel-
ność, albo na przeszkodzie stawał 
chorzowski bramkarz. Po prze-
ciwnej stronie Marek Igaz właś-
ciwie tylko raz został zmuszony 
do większego wysiłku, kiedy ka-
pitalnie obronił mocny strzał ry-
wala, „wyjmując” piłkę spod po-
przeczki.

Po zmianie stron Ryszard Ta-
rasiewicz desygnował do gry na-
stępujący skład: Jałocha – Połap, 
Krišto, Sołowiej, Daniel – A. Bie-
gański, Grzeszczyk, J. Biegański, 
Moneta – Kasprzyk, Staniucha. 
Młodzież w ofensywie spisała się 
równie dobrze jak ich starsi kole-
dzy w I połowie, bowiem po prze-
rwie tyszanie zdobyli kolejne dwa 
gole. Autorem pierwszego z nich 
był w 78 min. Łukasz Grzesz-
czyk, dla którego był to pierw-

szy mecz po dłuższej przerwie. 
Rekonwalescent zaprezentował 
się znakomicie, pakując uderze-
niem z powietrza podaną przez 
Dominika Połapa piłkę w siatce. 
Na 4:0 podwyższył w 82 min. Da-
wid Kasprzyk, który wykorzystał 
błąd bramkarza Ruchu, zaś honor 
chorzowian uratował pięć minut 
przed końcem Idzik, pokonując 
Konrada Jałochę strzałem głową 
z najbliższej odległości.

bezlitosny janošik
W sobotę tyszanie wybrali się 
do Žiliny, by na trzy tygodnie 
przed inauguracją rozgrywek li-
gowych zmierzyć się z bodaj naj-
silniejszym ze wszystkich zaplano-
wanych sparingpartnerów. Wszak 
MŠK Žilina to siedmiokrotny 
mistrz Słowacji (ostatni raz w 2017 
roku), mający na swoim koncie 
występy w fazie grupowej Ligi Mi-
strzów (w sezonie 2010/2011), kie-
dy to nasi sobotni rywale mierzyli 
się z Chelsea, Olimpique Marsylia 
i Spartakiem Moskwa. Aktualnie 
piłkarze z Žiliny zajmują pozycję 
wicelidera słowackiej ekstrakla-
sy i gonią bratysławskiego Slova-
na, a – ciekawostka – w składzie 
mają… wychowanka GKS Tychy, 
Jakuba Kiwiora.

Na prośbę Słowaków sparing 
był zamknięty dla kibiców i me-
diów, stąd o samym przebiegu 
meczu nie wiemy wiele. Tyle, 
że gospodarze objęli prowadzenie 
już w 3 min., kiedy Jałocha obro-
nił strzał jednego z graczy rywala, 
ale przy dobitce Lukaša Janošika 
był już bezradny. Na szczęście już 
trzy minuty później Dario Krišto 

wyrównał po podaniu Wojciecha 
Szumilasa, ale był to jedyny gol 
dla tyszan w I połowie. Tymcza-
sem Słowacy jeszcze dwukrotnie 
umieścili piłkę w tyskiej bramce. 
Najpierw w 30 min. Kačer wy-
korzystał rzut karny, a tuż przed 
końcowym gwizdkiem Konrada 
Jałochę ponownie pokonał Ja-
nošik i było 3:1 dla Žiliny.

W przerwie trener Tarasie-
wicz dokonał sześciu zmian, ale 
obrazu gry to nie zmieniło. Sło-
wacy nadal dominowali i jeszcze 
trzykrotnie potwierdzili to gola-
mi. W 66 min. po raz trzeci tra-
fił Janošik, w 74 min. na 5:1 pod-
wyższył Duriš, a w 82 min. na 6:1 
strzelił Sluka. Festiwal goli zakoń-
czył na trzy minuty przed końcem 
Jan Biegański, który ustalił wynik 
na 6:2 dla gospodarzy.

Skład GKS w meczu z MŠK Ži-
lina: Jałocha (46’ Igaz) – Mańka, 
Krišto, Sołowiej (46’ Pańkowski), 
Kallaste – Połap (46’ K. Piątek), J. 
Piątek (46’ J. Biegański), Daniel, 
Szumilas, Steblecki (46’ Moneta) 
– Lewicki (46’ Piątkowski).

teraz obóz
– Większość bramek straciliśmy 
po naszych błędach, stratach pił-
ki, niecelnych podaniach. Nie by-
liśmy dzisiaj dobrze zorganizo-
wani w defensywie – powiedział 
po porażce II trener GKS, Tomasz 
Wolak. – Ale po to są sparingi, 
żeby spróbować różnych warian-
tów gry i zobaczyć na co trzeba 
zwrócić szczególną uwagę.

Nad wyeliminowaniem błę-
dów będą teraz tyszanie praco-
wać na obozie treningowym, 

na który w tym tygodniu wyjeż-
dżają do Grodziska Wielkopol-
skiego. – Dwudziestka zawodni-
ków, która stanowi trzon zespołu, 
jest już praktycznie znana – kon-
tynuuje trener Wolak. – Na obóz 
zabierzemy jeszcze może dwóch, 
trzech piłkarzy; pełny skład po-
damy po wtorkowym treningu 
– dodał.

Podczas zgrupowania GKS ro-
zegra mecze kontrolne z KKS Ka-
lisz (14 lutego) i rezerwami Zagłę-
bia Lubin (19 lutego), zaś tydzień 
przed startem ligi, 22 lutego za-
gra ostatni sparing z Górnikiem 
Łęczna.

10 marca o półfinał pp
Polski Związek Piłki Nożnej 
opublikował wreszcie terminarz 
ćwierćfinałowych spotkań tego-
rocznych rozgrywek o Puchar 
Polski. Drużyna GKS Tychy, która 
awansowała do najlepszej ósemki 
PP po zwycięstwie nad ŁKS Łódź, 
w walce o półfinał zmierzy się 
z kolejnym zespołem ekstraklasy 
– Cracovią Kraków.

Mecz rozegrany zostanie 
we wtorek, 10 marca o godz. 
18 na Stadionie Miejskim przy 
ul. Edukacji, a posiadacze kar-
netów na cały sezon będą mogli 
obejrzeć go za darmo. Pozostali 
kibice zapłacą 25 zł (bilet normal-
ny), 15 zł (ulgowy), 20 zł (nor-
malny na młyn) lub 10 zł (ulgo-
wy na młyn).

W pozostałych parach ¼ PP 
zagrają: 11.03 Lechia Gdańsk – 
Piast Gliwice, 17.03 Stal Mielec – 
Lech Poznań, 18.03 Miedź Legni-
ca – Legia Warszawa. ●

rezerwy też szykują się do sezonu.

WreSZcie WyGraLilekCja od janosikóW
w MinionyM tygoDniu piŁkarze gkS tychy ROZEGRALI KOLEjNE DWA mECZE KONTROLNE. 

W meczu z wiceliderem ligi słowackiej piłkarze GKS odebrali surową lekcję. Sparingi 
to jednak nie mecze o punkty, więc nie ma co załamywać rąk.

Po trzech porażkach piłkarze GKS II Tychy wreszcie 
wygrali sparingowy mecz ze Spójnią Landek.
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W najbliższy piątek, 14 lutego 
o godz. 18 w TGS odbędzie się 
spotkanie z himalaistą Krzysz-
tofem Wielickim. 40 lat temu 
Wielicki jako pierwszy człowiek 
na świecie (wraz z Leszkiem Ci-
chym) zdobył zimą najwyższy 
szczyt Ziemi, Mount Everest 
(8.848 m n.p.m.). Himalaista przez 
wiele lat mieszkał w Tychach i pra-
cował w tyskiej Fabryce Samocho-
dów Małolitrażowych.

Podczas spotkania gość opowie 
o swoich najważniejszych wypra-
wach, będzie także można kupić 
książkę biograficzną „Krzysztof 
Wielicki. Piekło go nie chciało”.

Wstęp na spotkanie jest trady-
cyjnie wolny. kg ●

w SoBotę Do hali 
przy al. piŁSuDSkiego 
przyjechaŁa Drużyna 
wkk wrocŁaw, 
zajMująca MiejSce 
w ściSŁyM czuBie taBeli 
i ligi koSzykówki 
Mężczyzn. MiMo, 
że faworyzowani 
goście prowaDzili 
nieMal przez caŁy Mecz, 
to w końcówce Mogli 
Stracić zwycięStwo 
na rzecz tySzan.

Podopieczni trenera Tomasza 
Jagiełki nie zaczęli spotkania 
z WKK zbyt dobrze. Goście szyb-
ko objęli prowadzenie 6:2, które 
potem sukcesywnie powiększa-
li do siedmiu punktów (19:12), 
dziewięciu oczek (28:19), by osta-
tecznie zakończyć pierwszą kwar-
tę prowadzeniem 34:22. Tyszanie 
w tym fragmencie słabo spisywali 
się w obronie, praktycznie niemal 
każda akcja wrocławian przynosi-
ła im zdobycz punktową.

W drugiej kwarcie gospoda-
rze wreszcie zabrali się do pra-
cy i zaczęli odrabiać straty. Gdy 
odrobili już pięć oczek i prze-
waga rywali stopniała do sied-
miu punktów, trener gości To-
masz Niedbalski zdenerwowany 
wziął czas. Nie wpłynęło to jed-
nak na postawę GKS, który wy-
grał tę kwartę 29:23 i na przerwę 
koszykarze schodzili przy tylko 
już sześciopunktowej przewadze 
WKK 57:51.

Na ten wynik złożyła się głów-
nie świetna skuteczność wroc-
ławian w rzutach za trzy punkty. 
W I połowie goście trafili w ten 
sposób dziewięciokrotnie, tysza-
nie… tylko raz.

Od trzypunktowej zdobyczy 
zaczęli też gracze WKK trzecią 
kwartę. Niedługo później zza li-

nii trafił też Michał Jankowski, 
ale olbrzym Niedźwiedzki od-
gryzł się natychmiast i wrocławia-
nie znowu zaczęli naszym odjeż-
dżać. Wygrali tę kwartę dwoma 
punktami i powiększyli przewa-
gę do ośmiu punktów (po trzech 
kwartach było 83:75 dla WKK).

Ostatnia kwarta rozpoczęła 
się dla tyszan znakomicie. Mar-
cin Woroniecki i Michał Jankow-
ski rzucili za trzy punkty, swo-
je dwa oczka dołożył Norbert 
Kulon i przy stanie 83:85 trener 
wrocławian znowu musi przy-
wołać zawodników WKK do sie-
bie. Po czasie mamy jednak prze-
chwyt Jankowskiego, faul i dwa 
rzuty osobiste, których skutecz-
na egzekucja daje nam 7 minut 
przed końcem pierwszy w tym 
meczu remis 85:85! Potem na-
stępuje kilka minut gry „kosz 
za kosz” i w efekcie na trzy minu-
ty przed końcową syreną jest tyl-

ko 93:92 na korzyść gości. W tym 
momencie GKS traci jednak 
Przemysława Wronę i Norberta 
Kulona, którzy schodzą za pięć 
fauli i z podopiecznych trenera 
Jagiełki jakby zeszło powietrze. 
Do końca spotkania nie są już 
w stanie zdobyć nawet punktu, 
gubią się i ostatecznie pozwala-
ją wrocławianom wygrać mecz 
101:92. Szkoda, bo było bardzo 
blisko…

Następna próba czeka koszy-
karzy GKS Tychy już w najbliższą 
środę, 12 lutego. O godz. 19 w hali 
przy al. Piłsudskiego podejmować 
będą Sokoła Łańcut.
gkS Tychy – Wkk WROc-
łaW 92:101 (22:34, 29:23, 24:26, 
17:18).
gkS: Jankowski (25), Zmarlak 
(14), Woroniecki (13), Wrona 
(13), N. Kulon (11), Majka (9), 
Kędel (7), Karpacz.
wojciech wieczorek ●

Bez sukcesu wróciły z Rybnika siatkarki TKS Tychy. 
W miniony weekend drużyna trenerów Krzyszto-
fa Pałki i Przemysława Ciukaja grała z niżej no-
towanym zespołem UKS Jedynka Erbud i prze-
grała 2:3.

Dwukrotnie w tym meczu prowadzenie w setach 
obejmowały gospodynie i tyszanki musiały gonić 
wynik. Wysoka wygrana TKS w czwartej partii 25:13 

zapowiadała jednak sukces w tie-breaku, ale nieste-
ty – w decydującym secie rybniczanki zwyciężyły 
15:13 i w całym spotkaniu 3:2 (25:23, 20:25, 25:23, 
13:25, 15:13).

TKS spadł po tej porażce na trzecie miejsce w ta-
beli II ligi śląskiej. Od prowadzących zespołów MKS 
Dąbrowa Górnicza i MUKS Michałkowice dzielą ty-
szanki dwa punkty. ww ●

tyska galeria Sportu, oddział muzeum miejskiego w Tychach zaprasza na kolejne fascynujące 
spotkanie. 

cień WieLkiej GÓry

W 40. rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest 
zdobywca szczytu Krzysztof Wielicki opowie o wyprawie z 1980 roku.

Jeszcze 180 sekund przed końcem była szansa na pokonanie WKK Wrocław, jednak została zmarnowana.

Najskuteczniejszym koszykarzem GKS Tychy był w sobotę 
Michał Jankowski (nr 12), zdobywca 25 punków.

ar
c.

w ii lidze śląskiej siatkarek.

Z rybnika na TarcZy

było blisko…
naprawDę niewiele BrakowaŁo, by KOSZyKARZE GKS TyChy ZDObyLI KOmPLET 
PuNKTóW W mECZu Z fAWORyTEm.
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w Minioną nieDzielę 
zeSpóŁ gkS futSal tychy 
rozegraŁ we wŁaSnej 
hali Mecz 1/16 finaŁu 
pucharu polSki. MiMo 
nawet trzyBraMkowego 
prowaDzenia, tySzanie 
MuSieli uznać wyżSzość 
azS uś katowice 
i oDpaDli z rozgrywek.

AZS Uniwersytet Śląski jest aktu-
alnie siódmą drużyną futsalowej 
ekstraklasy i przyjechał do hali 
przy al. Piłsudskiego w roli fa-
woryta. W pierwszych minutach 
wyższość gości była widoczna, 
zwłaszcza przy okazji licznych 
kontrataków, które jednak nie 
przyniosły im zdobyczy bram-
kowej. A wszystko to za sprawą 
weterana Zbigniewa Modrzika, 
który dwoił się i troił między 
słupkami bramki, kilkakrotnie 
wychodząc obronną ręką z sytu-
acji oko w oko w napastnikami 
AZS.

Tymczasem w 7 min. niespo-
dziewanie dla akademików Piotr 
Pytel uderzył z lewej strony placu 
gry i piłka wtoczyła się do bram-
ki AZS. Sensacyjne prowadzenie 

pierwszoligowców mogło zostać 
po chwili podwyższone, ale świet-
nej okazji nie wykorzystał Filip 
Krzyżowski. Goście, rzecz jasna, 
próbowali się odgryźć, ale albo 
kapitalnie bronił „Bynio” Mo-
drzik, albo na drodze do tyskiej 
siatki stawał słupek.

W 15 min. dobrą dwójkową ak-
cję przeprowadzili Dawid Dwó-
rznik i Wojciech Łasak, ale strzał 
tego drugiego obronił bramkarz 
AZS UŚ. Kilkanaście sekund 
później był on już jednak bez-
radny po uderzeniu Krzyżow-
skiego, dającym drużynie GKS 
Futsal prowadzenie 2:0. Jeszcze 
przed przerwą, w ostatniej mi-
nucie I połowy, za sprawą Łasaka 
tyszanie zdobyli jeszcze jednego 
gola, rozprężyli się chyba jednak 
za bardzo i goście po kilkunastu 
sekundach ustalili rezultat tej czę-
ści gry na 3:1.

Po zmianie stron futsaliści AZS 
UŚ przystąpili do jeszcze bardziej 
zdecydowanych ataków, chcąc jak 
najszybciej dogonić miejscowych. 
Niewiele brakowało, by przypła-
cili to stratą czwartej bramki, ale 
w 25 min. Tomasz Bernat postąpił 
zbyt egoistycznie i zamiast podać 

lepiej ustawionemu koledze, sam 
strzelił… w bramkarza.

Niewykorzystana szansa ze-
mściła się dość szybko i to w dwój-
nasób. Jochymek i Henlik po-
konali Modrzika i z wysokiego 
prowadzenia GKS Futsal zrobił 
się remis 3:3. Tyszanie co praw-
da objęli jeszcze raz prowadze-
nie (Paweł Lisiński w 29 min.), 
ale ostatnie trzy słowa należały 
do akademików, którzy w ostat-
nich pięciu minutach nie myli-
li się i ostatecznie wygrali spot-
kanie w Tychach 6:4, awansując 
tym samym do 1/8 Pucharu Pol-
ski. Podopieczni Michała Słoni-
ny i Marka Kołodziejczyka mieli 
szansę wyeliminować faworyzo-
wanego rywala, ale zabrakło zim-
nej krwi w kontrataku i uwagi 
w grze obronnej.
gkS fuTSal Tychy – aZS uŚ 
kaTOWice 4:6 (3:1). Gole: Pytel 
(7’), Krzyżowski (15’), Łasak (20’) 
i Lisiński (29’) oraz Ząbek (20’), 
Jochymek (26’), Henlik (28’, 38’) 
i Jonczyk (35’, 39’).
gkS fuTSal: Modrzik – Łasak, 
Dudzik, Pytel, Migdał oraz Ber-
nat, Słonina, Krzyżowski, Dwó-
rznik, Lisiński. ww ●

stUdenCi za moCni
gkS futSal oDpaDŁ Z ROZGRyWEK O PuChAR POLSKI.

Tyscy futsaliści prowadzili już 3:0, ale ostatecznie przegrali i odpadli z Pucharu Polski.
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woDnik 20.i-18.ii
Znajdujesz się pod dobrym wpływem gwiazd. 
miej jednak na uwadze, że dobra passa może się 
szybko odwrócić.

ryBy 19.ii-20.iii
To powinien być bardzo spokojny tydzień. Nie 
planuj jednak zbyt wiele, bo możesz nie podołać 
wszystkiemu.

Baran 21.iii-20.iV
Przed Tobą ciekawe towarzyskie spotkanie. 
Przygotowania do tego dnia warto zacząć 
wcześniej.

Byk 21.iV-21.V
uratujesz swój dobry humor, jeśli zrezygnujesz 
z kontaktów z osobami budzącymi irytację. 
Szkoda czasu na takie znajomości.

Bliźnięta 22.V-20.Vi
Przydałoby się oderwanie od codziennych spraw. 
Zastanów się, co sprawia Ci przyjemność i znajdź 
na to czas.

rak 21.Vi-22.Vii
Im szybciej weźmiesz się za wiadomą sprawę, 
tym szybciej będziesz miał ją z głowy. Nie trać 
czasu.

lew 23.Vii-22.Viii
Przed Tobą kilka dni wytchnienia od codzienności. 
Wykorzystaj je najlepiej jak potrafisz i nie marnuj 
ani chwili.

panna 23.Viii-22.iX
W dalszym ciągu znajdujesz się pod dobrym 
wpływem gwiazd. możesz bez niepokoju 
realizować swoje plany.

waga 23.iX-23.X
Najwyższa pora na szczerą rozmowę. Tylko tak, 
raz na zawsze, będziesz mógł zamknąć pewną 
sprawę i już do niej nie wracać.

Skorpion 24.X-21.Xi
W Twoim życiu szykują się duże zmiany. 
Niewykluczone, że w nadchodzącym czasie 
otrzymasz ciekawą propozycję wyjazdu.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Zależy Ci na utrzymaniu dobrych relacji z pewną 
osobą, jednak nie licz zbytnio na zrozumienie. 
To będą trudne dni.

koziorożec 22.Xii-19.i
Powinieneś większą uwagę przykładać 
do utrzymania dobrych relacji z przyjacielem. 
brak czasu nie jest wytłumaczeniem.

W praCoWni malarza
ZNajDujemy Się W NaDPRZyRO-
DZONej, BajkOWej PRZeSTRZe-
Ni, Na POgRaNicZu jaWy i SNu. 
Tam, gDZie Nagie, RuDOWłOSe 
RuSałki leNiWie kOłySZą Się 
Na ZaWieSZONych PONaD Ziemią 
BłękiTNych SZaRfach. Och, jak 
ZWieWNie, jak lekkO! eTeRycZNe 
cuD-PiękNOŚci WygiNają SWOje 
ciała W PRZeDZiWNych POZach, 
WDZięcZąc Się ZalOTNie, BąDź 
– WRęcZ PRZeciWNie – DąSając. 
TO kOBieTy, cZy BOgiNie? i jeSZ-
cZe Te giRlaNDy, Te NaRęcZa 
kWiaTóW, i jeSZcZe TO POWieTRZe 
DuSZNe ZaPachem ŚWieżO Ścię-
TegO BZu i… OlejNej faRBy.

na dzisiaj koniec
Całą tę scenę, żywcem wyjętą ze „Snu 
nocy letniej”, obserwuje stojący przed 
sztalugą niepozorny mężczyzna. Z wy-

glądu bardziej przypomina drwala niż 
malarza, ale jednak w skupieniu przeno-
si farbę na płótno. Niespiesznie. W pew-
nym momencie przerywa pracę i klasz-
cze w dłonie – to znak, że na dziś już 
koniec. Na ten sygnał zwiewne nimfy 
wychodzą ze swoich ról. Nagie, rozle-
niwione boginki zeskakują z zawieszo-
nych pod sufitem trapezów, narzucają 
szlafroki i kierują się do kuchni. Za-
czynają gawędzić między sobą, odpala-
ją papierosy, zaparzają kawę. Czar prysł! 
Już wiadomo, że to modelki, które tylko 
pozowały do obrazu malarza. Akcja nie 
toczy się bowiem w baśniowym świecie, 
a w atelier jednego z najwybitniejszych 
secesjonistów wiedeńskich – Gustava 
Klimta.

tajemniczy ogród
W pracowni przy Josefstadterstrasse 
21 mieszczącej się w VIII dzielnicy 

Wiednia powstawały najbardziej znane 
obrazy Klimta. Artysta kochał to miej-
sce. Pracownię otaczał ogród, a dodat-
kowo od miasta odgradzał ją wysoki 
mur. Klimt mógł tutaj – z dala od oczu 
wiedeńskich elit i mieszczan – robić 
co mu się żywnie podobało. Przecha-
dzał się zatem po ogrodzie w zaprojek-
towanej przez siebie tunice do samej 
ziemi, pod którą bodajże nie nosił bie-
lizny. W takim stroju podejmował go-
ści i klientów. Miał tu wszystko, czego 
potrzebował: ciszę, spokój, intymność 
i… kobiety.

o czym myśli filozof?
Czarowna atmosfera tajemnicy, jaka 
wytworzyła się wokół artysty i jego 
atelier rozpalała wyobraźnie wiedeń-
czyków. W elitarnym towarzystwie 
coraz częściej plotkowano o swawol-
nych modelkach spacerujących nago 
po ogrodzie, które na skinienie mistrza 
gotowe były przybierać najbardziej 
wyuzdane pozy. Klimt bulwersował 
i zachwycał. Przykładowo: kiedy rek-
tor Uniwersytetu Wiedeńskiego zoba-
czył szkic do obrazu „Filozofia”, który 
miał zawisnąć w auli uczelni, złapał się 
za głowę. W dolnej części dzieła sie-
dział młodzieniec otoczony przez wia-
nuszek obściskujących się par. Rektor 
stwierdził, że młody człowiek na obra-
zie nie myśli o filozofii, tylko o tym, 
skąd się biorą dzieci. Rozgorzała dys-
kusja. Klimtowi zarzucano pornografię 
i artystyczną bezczelność. Ten i inne 
skandale sprawiły, że o ekscesach, jakie 
miały mieć miejsce w pracowni mala-
rza, huczało całe miasto. Damy z so-
cjety, które zdecydowały się przekro-
czyć progi pracowni mistrza i zasiąść 

przed jego sztalugą, musiały liczyć się 
z tym, że środowisko weźmie je na ję-
zyki. Mimo to ryzykowały.

łajdak amantem
Klimt romansował niemal ze wszyst-
kimi kobietami, które mu pozowały, 
choć patrząc na jego zdjęcia, trudno 
w to uwierzyć. Nie wygląda na przy-
stojnego mężczyznę. Jakim cudem ten 
niski, łysiejący i lekko zezowaty chło-
pek-roztropek ubrany w powłóczystą 
szatę uwiódł setki kobiet? Niektórzy 
przypisywali to jego szorstkości: mó-
wiono, że był nieokrzesany, aż nazbyt 
bezpośredni i pozbawiony manier. Sło-
wem: łajdak. Czy to mogło podobać się 
znudzonym damom z wyższych sfer? 
Możliwe, chociaż w moim odczuciu jest 
to dalece idące uproszczenie. W jego 
osobowości musiało być coś magnety-
zującego, niemniej jednak nie wszystkie 
damy dały się mu omotać. Jedna z mo-
delek, Friederike Maria Beer, krzywiła 
się na samo wspomnienie sesji w pra-
cowni malarza. „Klimt był wyjątkowo 
zwierzęcy. Jego ciało wydzielało spe-
cyficzną woń. Jako kobieta naprawdę 
się go obawiałam” – mówiła. Zupełnie 
inne zdanie miała o artyście siedemna-
stoletnia Alma Schindler. „Pożądam go 
każdym włóknem mojego ciała – zano-

towała w swoim pamiętniku. – Nawet 
jeśli dziesięć razy wyjdę za mąż, zawsze 
będę go kochała”.

Czego pragnął?
Biografowie Klimta mają ciężki orzech 
do zgryzienia. Pomimo skłonności 
do romansów, artysta był bardzo dys-
kretny i strzegł swojej prywatności. 
Raz na jakiś czas wypływają stare li-
sty, które pozwalają nam nieco przy-
bliżyć się do prawdy o malarzu. Przy-
pomina to układankę, w której brakuje 
wielu elementów. Wiadomo natomiast, 
że Gustav Klimt wiódł podwójne życie. 
To rozbuchane i przesycone erotyzmem 
prowadził – i tu ciekawostka – za dnia 
w swojej pracowni. Za to wieczory 
spędzał w domu wraz ze swoją matką 
i dwiema siostrami. Artysta nigdy się nie 
usamodzielnił, nigdy też się nie ożenił, 
choć prawdopodobnie był ojcem aż 14 
nieślubnych dzieci. Kochał kobiety, jed-
nak nie na tyle, by spośród setek wybrać 
tę jedyną. Mówił: „Jeśli ktokolwiek chce 
mnie zrozumieć, powinien uważnie pa-
trzeć na moje obrazy i z nich spróbować 
dowiedzieć się, kim jestem i czego prag-
nę”. Podziwiając roznegliżowane nimfy 
wdzięczące się do nas z płócien artysty, 
odpowiedź wydaje się oczywista – Klimt 
pragnął kobiet. 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 637:  
Sługa DWóch PaNóW.

Nimfy z obrazów Klimta zapraszają nas do zatracenia 
się w zmysłowym świecie namiętności.

jaki jeST TWój uluBiONy OBRaZ?

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