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Motocyklistki dla szpitala
Członkinie stowarzyszenia Śląskie Motocyklistki  
zebrały. 40 tys. zł na pomoc dla szpitala Megrez.

Zawód fotoreporter
Tyskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało spotkanie  
ze znanym fotoreporterem Rafałem Klimkiewiczem.

Kto najpopularniejszy?
Startuje nie tylko sezon piłkarski, ale 
i doroczny plebiscyt „Twoich Tychów” i MOSiR.6 10 18

beZpŁatny 
tysKi 
tygodniK
MiejsKi
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Od 17 lutegO tychy i leżące w zagłębiu RuhRy 213-tysięczne ObeRhausen są miastami paRtneRskimi.

partnerstadt 
oberhausen
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Urzędy z elektrycznym 
„kołem”
20 lutego tyscy urzędnicy odebrali 8 elektrycznych rowerów, które 
dostarczył Górnośląski Związek Metropolitalny w ramach programu 
„Rowerem lub na kole”. Łącznie z jednym „pilotażowym” jednośladem, 
który trafił do Tychów kilka miesięcy temu, miasto dysponuje aktualnie 
dziewięcioma takimi 
pojazdami. Dwa z nich 
zostaną przekazane 
do Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych, 
trzy do straży miej-
skiej, jeden do Miej-
skiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, a trzy 
pozostałe pozostaną 
w Urzędzie Miasta.
 str. 4

ta wojna 
się nie 
skończy
To wstydliwy problem, o którym 
wiele osób niechętnie mówi, ale 
niestety dotyczy on większo-
ści mieszkańców naszych miast. 
Chodzi o insekty, w których to-
warzystwie żyjemy. Zdaniem To-
masza Baranowskiego, właści-
ciela jednej ze specjalistycznych 
firm zwalczających insekty, nie 
ma obecnie w Tychach osiedla, 
które byłoby wolne od pluskiew 
i z roku na rok interwencji jest 
więcej. str. 8

trUdne boje mistrzów
Nerwowe to były chwile i emocje, które rozpaliły widownię Stadionu 
Zimowego! Pierwsze dwa mecze ćwierćfinału play off z Energą Toruń, 
GKS Tychy rozstrzygnął na swoją korzyść, ale ósmy zespół sezonu za-
sadniczego pokazał, że nie zamierza ustępować mistrzom Polski i przy 
odrobinie szczęścia mógł się w Tychach pokusić się o niespodziankę. 
 str. 16
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KroniKa policyjna

Noc z 23 na 24.02 była dla straża-
ków szczególnie pracowita. Choć 
na szczęście tym razem nie do-
szło do poważniejszych zdarzeń, 
w związku z silnym wiatrem i opa-
dami deszczu w Tychach i powie-
cie bieruńsko-lędzińskim zanoto-
wano 27 miejscowych zagrożeń 
i związanych z nimi interwencji 
strażaków Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Wichura, przekraczająca 
w porywach 120 km/h, dokona-
ła prawdziwych spustoszeń w woj. 
śląskim. Duże utrudnienia nastą-
piły w ruchu kolejowym, z powo-
du powalonych drzew odwołano 
kilka kursów pociągów lub były 
one opóźnione, m.in. o godz. 
4.59 Tychy Lodowisko – Katowi-
ce, godz. 4.34 Katowice – Żywiec, 
godz. 6.09 Tychy – Pszczyna, 6.59 

Żywiec – Katowice. Na odcinku 
Pszczyna – Tychy została wpro-
wadzona zastępcza komunikacja 
autobusowa.

W samych Tychach, do inter-
wencji związanych z warunkami 
pogodowymi, strażacy wyjeżdża-
li 17 razy. Na szczęście nie było 
osób poszkodowanych. Do naj-
poważniejszego zdarzenia do-
szło na ul. Ejsmonda (na zdję-
ciu), gdzie na wysokości 5. piętra 
wiatr poważnie uszkodził ele-
wację, zrywając tynki i styro-
pian na powierzchni około 40 
metrów kwadratowych. Duży 
element elewacji spadł na wia-
tę śmietnikową, drugi zabezpie-
czyła ekipa MZBM. Straż nie 
miała natomiast zgłoszeń doty-
czących powalonych na samo-
chody drzew.

Ulewa spowodowała zalanie 
piwnic, m.in. w domu jednoro-
dzinnym na ul. Glinczańskiej 
oraz klatki schodowej w bloku 
przy al. Piłsudskiego. Kilka razy 
straż wyjeżdżała do powalonych 
drzew – na ulicach Dąbrowskiego, 
Lokalnej, Browarowej, Beskidz-
kiej i S1, konar utrudniał ruch 
na al. Bielskiej, w jednej z posesji 
uszkodzone zostało ogrodzenie, 
a w innym miejscu drzewo po-
chyliło się na linię energetyczną.

W bloku przy ul. Filaretów włą-
czył się czujnik tlenku węgla. Zda-
niem strażaków mogło być spo-
wodowane silnym wiatrem, który 
czasami odwraca cyrkulację po-
wietrza w kominach. Po przejeź-
dzie na miejsce rzeczywiście stwier-
dzono obecność tlenku węgla, choć 
w niewielkiej ilości. ls ●

◆ POlicjaNci Z KOmeNDy 
POWiatOWej W BieruNiu 
ZatrZymali 30-letNiegO 
tysZaNiNa, PODejrZaNe-
gO O DWa BrutalNe PrZe-
stęPstWa popełnione na tere-
nie Lędzin. Pierwszego sprawca 
dopuścił się 6.12 ub. roku wieczo-
rem, w rejonie osiedla Długosza. 
Zaatakował wówczas 28-letnią 
kobietę, którą dotkliwie pobił, 
a następnie skradł jej plecak 
z dokumentami i gotówką oraz 
telefon komórkowy. Do kolejne-
go brutalnego ataku doszło 28.01 
br, również wieczorem, w rejonie 
zagajnika przy ul. Paderewskie-
go. Tym razem ofiarą mężczyzny 
padła 15-latka, którą nie tylko po-
bił, ale również zgwałcił. Działa-
nie sprawcy cechowało szczegól-
ne okrucieństwo. Zatrzymany 
był już karany za rozboje, groźby 
i przestępstwa przeciwko mie-
niu, w zakładzie karnym przeby-
wał już kilka lat, m.in. za rozboje 
na kobietach. Był poszukiwany 
przez tyski sąd do odbycia kary 10 
miesięcy więzienia. Teraz decyzją 
sądu został tymczasowo areszto-
wany na 3 miesiące, a za popeł-
nione przestępstwa kodeks karny 
przewiduje karę nie krótszą niż 
5 lat więzienia.

◆ tyscy POlicjaNci Za-
trZymali 34–latKę, Któ-
ra DOKONała traNsaKcji 
ZBliżeNiOWych PrZy uży-
ciu uPrZeDNiO sKraDZiO-
Nej Karty PłatNicZej. Mia-
ło do nich dojść na początku 
grudnia ub. roku. Kobieta kil-
ka razy robiąc zakupy płaciła 
za towar skradzioną wcześniej 
kartą płatniczą. Zgromadzony 
materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie jej dziewię-
ciu zarzutów kradzieży. Za po-
pełnione czyny kodeks karny 
przewiduje nawet 10–letni po-
byt w więzieniu.

◆  18.02 Kierująca Kią 
ceeD miesZKaNKa DąBrO-
Wy górNicZej POtrąciła 
Na al. BielsKiej 28-latKę, 
OByWatelKę uKraiNy, która 
przechodziła przez oznakowane 
przejście dla pieszych. Poszko-
dowana trafiła do szpitala. Kie-
rująca była trzeźwa.

◆  N a  O Z N a KO Wa Nym 
PrZejściu Dla PiesZych 
Na ul. eDuKacji, W rejO-
Nie sKrZyżOWaNia Z ul. Fi-
telBerga i ul. FilaretóW, 
23.02 kierujący peugeotem 64-
letni mieszkaniec Rudy Śląskiej 
potracił 60-letniego pieszego 
bez stałego miejsca zamieszka-
nia. Mężczyzna trafił do szpitala. 
Kierowca był trzeźwy, natomiast 
pieszy był w stanie nietrzeźwości 
– miał 1,7 promila.

◆ 20.02 Na ul. BesKiDZKiej 
(DK 1), tuż Za sKrZyżOWa-
Niem Z al. NiePODległOści 
(Na Pasie W KieruNKu Ka-
tOWic) OsOBOWe vOlvO 
ZOstałO uDerZONe PrZeZ 
ciężarOWegO DaF-a. Ruch 

na trasie DK 1 został całkowicie 
wstrzymany. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, że winnym 
zdarzenia jest kierowca auta 
ciężarowego, który nie zacho-
wał należytej ostrożności przy 
zmianie pasa ruchu i uderzył 
w jadącą drugim pasem oso-
bówkę. Kierowca volvo został 
przewieziony do szpitala, ale 
na szczęście nic poważnego mu 
się nie stało.

◆ NiesPełNa miesiąc temu 
POlicjaNci OtrZymali 
ZgłOsZeNie O ZNisZcZeNiu 
sZyBy W DrZWiach Wej-
ściOWych KlatKi schODO-
Wej przy ul. Grota Roweckiego. 
Teraz w tej sprawie zatrzymany 
został 34-latek. Wandal usłyszał 
już zarzut zniszczenia mienia 
poprzez uderzanie pięścią w szy-
bę drzwi i przyznał się do zarzu-
canego mu czynu. Za popełnio-
ne przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę pozbawienia 
wolności nawet do 5 lat.

◆ POlicjaNci Z WyDZia-
łu ZWalcZającegO PrZe-
stęPcZOść gOsPODarcZą 
ustalili DWa PuNKty haN-
DlOWe Na giełDZie PrZy 
ul. saDOWej W tychach, 
gDZie Był WPrOWaDZa-
Ny DO OBrOtu Nielegal-
Ny tOWar. Na zabezpieczo-
nych torebkach naniesione były 
podrobione znaki towarowe 
różnych znanych światowych 
marek. Szacowanie strat produ-
centów jest w trakcie ustalania. 
Nielegalnym biznesem zajmo-
wały się dwie 55-letnie kobiety, 
które odpowiedzą za wprowa-
dzenie do obrotu podrobione-
go towaru. Grozi im za to kara 
do 2 lat więzienia. ls ●

Z bloku na ejsmonda wiatr zerwał 40 metrów kwadratowych elewacji.

nocna wichUra

Ka
m

il P
es

za
t

2 | 25 lutego 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



Zastępca preZydenta 
tychów ds. spoŁecZnych 
Maciej graMatyKa 
oraZ daniel schrantZ 
nadburMistrZ 
(oberbürgerMeister) 
oberhausen, podpisali 
17 lutego uMowę 
o partnerstwie obu 
Miast. wydarZenie MiaŁo 
Miejsce na urocZystej 
sesji rady Miasta, 
leżącego w ZagŁębiu 
ruhry oberhausen.

W skład tyskiej delegacji, która 
odwiedziła niemieckiego part-
nera, poza Maciejem Gramatyką 

weszli również: naczelnik Wy-
działu Promocji i Komunikacji 
Społecznej Iwona Ciepał oraz 
dyrektorzy miejskich instytucji 
– Małgorzata Król (Miejskie Cen-
trum Kultury) i Marcin Staniczek 
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji), którzy spotkali się ze swoi-
mi odpowiednikami i rozmawiali 
o przyszłej współpracy.

Miasto poprzemysłowe
Oberhausen jest liczącym 213 tys. 
mieszkańców miastem na pra-
wach powiatu w Zagłębiu Ruhry, 
przynależnym do regionu Nadre-
nii Północnej-Westfalii. Początki 
historii miejscowości sięgają po-

łowy XIX wieku, kiedy to funk-
cjonowało jako gmina wiejska. 
Wraz z rozwojem przemysłu 
ciężkiego (górnictwo węgla ka-
miennego, przemysł metalurgicz-
ny) powoli zyskiwało na znacze-
niu, by w 1874 r. otrzymać prawa 
miejskie.

W końcu ub. wieku, gdy prze-
mysł ciężki zaczął w Zagłę-
biu Ruhry tracić na znaczeniu 
i ulegał stopniowej likwidacji, 
Oberhausen stanęło w obliczu 
znaczącego wzrostu bezrobo-
cia i problemu zagospodarowa-
nia terenów poprzemysłowych. 
Na szczęście znalazły się środki 
na realizację programu rewitaliza-

cji miasta, które ma ambicje bycia 
ważnym ośrodkiem usługowym 
i turystycznym. Służy temu m.in. 
wybudowane od podstaw na tere-
nach po dawnych hutach i kopal-
niach tzw. nowe centrum.

dwa tysiące polaków
– Przed pierwszą wojną świato-
wą ludność polska, składająca się 
w głównej mierze z naszych gór-
ników, stanowiła około 10 procent 
populacji Oberhausen – mówił 
burmistrz Daniel Schrantz pod-
czas spotkania z tyskimi samo-
rządowcami. – Dzisiaj obywateli 
z polskimi korzeniami jest tutaj 
ponad 2 tysiące – informował.

Z wieloma z nich spotkali-
śmy się w poniedziałkowy wie-
czór, w jednej z popularniejszych 
w Oberhausen restauracji, pro-
wadzonej przez małżeństwo Go-
łębiewskich, a nazywającej się 
– a jakże – „Gdanska”. Znajdu-
jąca się przy Altmarkt – jednym 
z głównych placów Oberhausen, 
restauracja jest ważnym ośrod-
kiem polonijnym w Niemczech. 
Przy daniach kuchni polskiej gro-
madzą się niemieccy Polonusi 
z całego regionu, tutaj przyjeżdża-
ją z koncertami i spektaklami nasi 
rodzimi artyści. Tutaj delegacja 
z Tychów odbyła wiele cennych 
rozmów m.in. z organizatorami 
festiwalu jazzowego w okolicy, 
dziennikarzami lokalnego pisma 
„Westdeutsche Allgemeine Zein-
tung für Oberhausen”, organizato-

rami życia społecznego, kultural-
nego i sportowego miasta.

uczyć się od siebie
Wcześniej w budynku ratusza 
odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miasta Oberhausen, podczas 
której podpisana została umo-
wa o partnerstwie. Gości z Ty-
chów zaskoczył fakt, że podczas 
całego ich pobytu, nad ratuszem 
powiewała… biało-czerwona fla-
ga. – Tego typu gesty wykonuje-
my tylko przy specjalnych oka-
zjach, takich jak właśnie zawarcie 
umowy partnerskiej – tłumaczył 
nadburmistrz Daniel Schrantz. – 
Ostatni raz flaga innego państwa 
wywieszona była na naszym ra-
tuszu 16 lat temu…

W swoim wystąpieniu na se-
sji Rady, Daniel Schrantz przypo-
mniał trudny okres we wzajem-
nych stosunkach Polski i Niemiec. 
Mówiąc o II wojnie światowej po-
wiedział, że „była to zbrodnia po-
pełniona przez Niemców umyślnie 
na terenie Polski”. – Od dwudzie-
stu już lat nasz region Nadrenia 
Północna-Westfalia prowadzi 
partnerską współpracę z woje-
wództwem śląskim – mówił nad-
burmistrz. – Tym bardziej więc 
cieszymy się, że ofertę współpracy 
z Obernhausen przyjęły właśnie 
Tychy, miasto śląskie. Mam na-
dzieję, że będziemy się wspólnie 
od siebie uczyć i nie ukrywam, 
że chętnie byśmy przyjęli od Ty-
chów korepetycje w zakresie… 

piłki nożnej i hokeja, bo u nas 
te dyscypliny mamy na znacznie 
niższym poziomie.

Istotnie, piłkarski zespół Rot-
Weiss Oberhausen gra aktualnie 
w IV lidze niemieckiej, a klub ho-
kejowy Revierlöwen został w 2007 
roku zlikwidowany w ogóle. Z ko-
lei Oberhausen szczyci się swoimi 
łucznikami oraz drużyną… pod-
wodnego rugby.

– Pozwólcie, że zbudujemy 
wspólne mosty i wspólną przy-
szłość w przyjaznym sąsiedztwie 
– zakończył Daniel Schrantz.

Z kolei zastępca prezydenta 
Tychów zwrócił uwagę na prob-
lem ochrony środowiska. – Wasze 
miasto kiedyś, podobnie jak Ty-
chy, tonęło w smogu. Teraz, pa-
trząc przez okno, niemal w ogóle 
nie widać kominów i dymu. Mam 
nadzieję, że nasze Tychy będą po-
dążać tą samą drogą, którą przed 
laty wybrało Oberhausen – mówił 
Maciej Gramatyka. – Z odwagą 
patrzę w przyszłość i jestem pe-
wien, że nasze partnerstwo będzie 
dla obu miast bardzo korzystne.

Podobne nadzieje na realizację 
wielu wspólnych projektów wy-
raził obecny na uroczystości kon-
sul generalny RP w Kolonii, Jakub 
Wawrzyniak. – To dobrze, że w cza-
sie obchodów 20-lecia partnerstwa 
Nadrenii Północnej-Westfalii i wo-
jewództwa śląskiego daliście sobie 
Państwo ten prezent w postaci pod-
pisanej dziś umowy – powiedział.

Z wizytą u paula
W trakcie pobytu w Niemczech 
tyska delegacja odwiedziła tak-
że galerię sztuki w Schloss Ober-
hausen, tamtejszy teatr, bibliotekę, 
siedzibę Domu Sportu, a także tzw. 
nowe centrum, gdzie oprócz galerii 
handlowych, parku wodnego i Le-
golandu zwiedzili oceanarium Sea 
Life. To właśnie tam mieszkał słyn-
ny Paul – ośmiornica, która wsławi-
ła się niemal bezbłędnym typowa-
niem wyników meczów piłkarskiej 
reprezentacji Niemiec na Euro 2008 
i Mundialu 2010. Na czternaście ty-
powanych spotkań Paul pomylił się 
jedynie dwukrotnie.

Co prawda słynna ośmiorni-
ca zakończyła żywot niedłu-
go po Mundialu w 2010 roku, 
ale przy wejściu do oceana-
rium do dziś widnieje jej rzeźba 
na ozdobionej flagami uczestni-
ków mistrzostw piłce.
wojciech wiecZoreK ●

KorepetyCje Z piłKi i hoKeja
od Minionego tygodnia tychy Mają Kolejne Miasto partnersKie – NIEMIECKIE ObERhAuSEN.

Popularność miastu Oberhausen przyniosła m.in. typująca wyniki meczów ośmiornica Paul.

Nad ratuszem w niemieckim mieście powiewała biało-czerwona flaga.

Maciej Gramatyka i Daniel Schrantz w chwilę po podpisaniu umowy partnerskiej.

reklama

zd
jęc

ia:
 W

ojc
iec

h W
iec

zo
re

k

3|25 lutego 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



kondolencje kondolencje

Wydział Komunikacji UM Ty-
chy prosi mieszkańców o ter-
minowe zgłaszanie nabycia/
zbycia pojazdów lub rejestra-
cji pojazdów sprowadzonych i 
nabytych w Unii Europejskiej 
w terminie nieprzekraczają-
cym 30 dni zgodnie z nowymi 
przepisami obowiązującymi od 
01.01.2020 r. Podkreślamy że 
przepisy dotyczą umów zawar-
tych po 31.12.2019 r. Pozwoli to 
na uniknięcie kary w wysokości 
od 200 do1000 zł. 

– Odnotowaliśmy już kilka-
dziesiąt przypadków nieuregulo-
wania należności w terminie. Na 
razie nakładamy najniższą moż-
liwą karę tj. 200 zł, gdyż trudno 
tu mówić o powtarzalności i ko-
rzyściach finansowych. Zdecydo-
wanie wolimy rzetelnie informo-
wać mieszkańców o konieczności 
uiszczenia opłaty niż ich nękać 
karami, które jednak bywają ko-
nieczne – zaznacza Maria Losko 
naczelnik Wydziału Komunikacji 
UM Tychy.  Kp ●

W ramach obchodów „Tygodnia 
Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem”, w Sądzie 
Rejonowym w Tychach do 28 
lutego w godz. od 9 do 14 (26.02 
9.00-12.00) pełnione będą dyżu-
ry przez asystentów sędziów, ku-
ratorów zawodowych oraz psy-
chologa. Osoby pokrzywdzone 
przestępstwem mogą uzyskać 
bezpłatnie informacje prawne 
oraz bezpłatne konsultacje psy-

chologiczne. Pomoc psycholo-
giczna świadczona będzie rów-
nież w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej w Tychach przy ul. 
Nowokościelnej 27 (25.02 w godz. 
7-17; 28.02 w godz. 7-13) . Oso-
by pokrzywdzone przestępstwem 
mogą również uzyskać wsparcie 
od podmiotów znajdujących 
się na liście pod adresem www.
fundszsprawiedliwosci.gov.pl.
oprac. Kp ●

20 lutego tyscy 
urZędnicy odebrali 8 
eleKtrycZnych rowerów, 
Które dostarcZyŁ 
górnośląsKi ZwiąZeK 
Metropolitalny 
w raMach prograMu 
„rowereM lub 
na Kole”. ŁącZnie 
Z jednyM „pilotażowyM” 
jednośladeM, Który 
trafiŁ do tychów KilKa 
Miesięcy teMu, Miasto 
dysponuje aKtualnie 
dZiewięcioMa taKiMi 
pojaZdaMi. dwa Z nich 
Zostaną prZeKaZane 
do tysKiego ZaKŁadu 
usŁug KoMunalnych, 
trZy do straży MiejsKiej, 
jeden do MiejsKiego 
ośrodKa sportu 
i reKreacji, a trZy 
poZostaŁe poZostaną 
w urZędZie Miasta.

– Nowe rowery elektryczne spra-
wią, że w Tychach będzie bardziej 
widoczna zrównoważona mobil-
ność miejska. Szczególnie w go-
dzinach szczytu rower w mieście 
jest najbardziej efektywnym środ-
kiem transportu, a na krótkich dy-
stansach jest bezkonkurencyjny. 
Rowery wspomagane elektrycz-
nie jak te, które otrzymały Tychy 
z Metropolii, sprawiają, że każdy 

bez wysiłku może pokonać do-
wolny dystans, a tym samym wy-
bierać rower zamiast samochodu. 
Co przekłada się na korzyści dla 
środowiska i finansów, a także nie 
generuje dodatkowego ruchu sa-
mochodów na zatłoczonych uli-
cach – mówi Michał Kasperczyk, 
pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Tychy ds. koordynowania i roz-
woju ruchu rowerowego oraz ze-
społu zadaniowego ds. ścieżek 
rowerowych.

Sam rower waży 27 kg, wypo-
sażony jest w dwie 20-litrowe sa-
kwy i osadzony na 28 calowych 
kołach. Baterię można łado-
wać w biurze lub w jakimkol-
wiek miejscu z dostępem do sie-
ci elektrycznej, jest ona bowiem 
wyjmowalna. Na jednym ładowa-
niu rower przejedzie ok. 80 km. 
Elektryczny silnik wspomagają-
cy działa z pięcioma poziomami 
natężenia. Dzięki temu jeździ się 
na nim prawie jak na skuterze, 

przez co można używać go w stro-
ju oficjalnym, co ma ogromne 
znaczenie w codziennym życiu 
urzędniczym. Rower wyposażony 
jest również w funkcję pchania, 
co pozwala pokonywać bezdro-
ża. Wówczas silnik rozpędza po-
jazd do 6 km/h. Może to okazać 
się przydatne, zwłaszcza, że sam 
jednoślad swoje waży, a z wypeł-
nionymi sakwami ta waga może 
znacznie wzrosnąć.
KaMil pesZat ●

Okulistyczny mikroskop opera-
cyjny oraz biometr to w ostatnim 
czasie dwa główne nabytki Od-
działu Okulistycznego w ramach 
ponad pięciomilionowej dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego Megrez.

Przypomnijmy, że to kolejna 
część środków zadeklarowanych 
w 2017 roku przez marszałka 
województwa na wsparcie pla-
cówki przy okazji zbywania 
na rzecz miasta Tychy udzia-
łów w spółce Megrez oraz nie-
ruchomości przynależnych szpi-
talowi.

– Nowa aparatura medycz-
na przysłużyła się odnowieniu 
i unowocześnieniu sprzętu wy-
korzystywanego podczas operacji 

– mówi dr n.med. Jacek Szendzie-
lorz, kierownik oddziału. – Wy-
konujemy wiele zabiegów opera-
cyjnych i cieszę się, że możemy 
wykorzystywać w nich nowoczes-
ne technologie medyczne.

Zakupiony mikroskop z osprzę-
tem pozwoli wykonywać proce-
dury medyczne na wysokim po-
ziomie. Z kolei biometr pozwala 
na lepsze przygotowanie pacjen-
ta do zabiegu.

– Utworzyliśmy pracownię 
diagnostyki przedoperacyjnej, 
z której korzystają chorzy kiero-
wani na operacje zaćmy – wyjaś-
nia dr Szendzielorz.

Nowy sprzęt dla okulisty-
ki w „wojewódzkim” kosztował 
w sumie ponad 450 tysięcy zło-
tych. rs

nowoczesne technologie medyczne w służbie tyskim pacjentom.

okUlistyka się zbroi

Nowoczesny okulistyczny mikroskop operacyjny 
wygląda naprawdę imponująco.

M
eg

rez

urZędy Z eleKtryCZnyM „KołeM”
w tŁusty cZwarteK oficer rowerowy gZM Marcin dworaK PRZyjEChAł DO TyChóW Z PąCZKAMI I… 
ELEKTRyCZNyMI jEDNOŚLADAMI.

Elektryczne rowery już zostały przetestowane przez nowych użytkowników.

Ka
m

il P
es

za
t

pomoc dla ofiar przestępstw.

Prawne dyżUry

jeśli sprzedałeś samochód, masz 30 dni na dopełnienie 
formalności w Wydziale Komunikacji.

wyrejestrUj aUto!

podziękowania

ar
c.
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co roKu do ZaKŁadu 
Master – odpady 
i energia trafia 
oK. 130 tys. ton 
odpadów. prawie 
poŁowę stanowią 
śMieci, Które nie 
ZostaŁy pocZątKowo 
posegregowane, 
prZeZ co trafiają 
na wysypisKo 
śMieci, podcZas 
gdy 99% odpadów 
segregowanych 
podlega dalsZeMu 
odZysKowi 
i recyKlingowi.

drugie życie śmieci
Powyższe dane jasno pokazują 
jak skuteczną metodą jest segre-
gacja w pierwszym etapie, czyli 
w naszych domach. Posegrego-
wane odpowiednio szkło trafia 
do huty, gdzie po umyciu przetapia 
się je na kolejne szklane opakowa-
nia. Odpady papierowe z naszych 
koszy trafiają do sortowni, w której 
ręcznie i mechanicznie są dzielone 
na frakcje wykorzystywane w pro-
dukcji nowego papieru. Na taśmy 
sortowni trafiają również tworzy-
wa sztuczne i metale, gdzie np. fo-
lia aluminiowa zostaje oddzielona 
od polietylenu, który firmy re-
cyklingowe używają do produk-
cji m.in. uchwytów do narzędzi 
domowych, mebli ogrodowych, 
kwietników dekoracyjnych czy 
nowych pojemników na odpady. 
Nowoczesne technologie pozwalają 
nawet wytwarzać z plastiku paliwo. 
Metale zaś po przetopieniu służą 
do produkcji nowych wyrobów.

szklana butelka z plastikowym 
korkiem i papierową etykietą
Sporo wątpliwości dotyczy opa-
kowań zawierających w sobie 
różne materiały, które powin-

ny trafić do oddzielnych po-
jemników. Jeżeli szklana bu-
telka ma etykietę papierową, 
a w dodatku plastikowy korek, 
to wciąż powinna trafić do po-
jemnika na szkło. Szklane opa-
kowania są o tyle niewdzięcz-
ne w segregacji, że jeżeli trafią 
do innego pojemnika niż po-
winny, w razie potłuczenia 
w znaczący sposób utrudniają 
segregacje, czasem uniemoż-
liwiając recykling pozostałych 
tworzyw. – Jest to bardzo ważne, 
abyśmy sumiennie segregowali 
nasze odpady – mówi Sławo-
mir Sobociński dyrektor działu 
sprzedaży spółki Master. – Nie 
tylko szkło, ale również tworzy-
wa sztuczne i metale, papier, od-
pady bio czy odpady pozosta-
łe po segregacji. Niezwracanie 
uwagi na oznaczenia pojemni-
ków i wyrzucenie zwykłych czy 
mokrych śmieci do pojemnika 
na odpady segregowane może 
zanieczyścić całą ich zawartość. 
Papierowa naklejka na szkla-
nej butelce to nie problem, ale 
szklana butelka w nieodpowied-
nim pojemniku może uniemoż-
liwić nam dalszą segregację ze-
branych odpadów, które zamiast 
do firmy recyklingowej trafią 
na wysypisko, a tam zaczyna 
już po prostu brakować miej-
sca – dodaje.

niechlubne odpady zmieszane
Niestety, wciąż jest to najwięk-
sza grupa odpadów, które trafiają 
do tyskiego zakładu mechanicz-
no-biologicznego przetwarza-
nia odpadów. W 2019 r. trafiło 
tam ponad 63 tys. ton odpadów 
zmieszanych, podczas gdy se-
lektywnych (papier, tworzywa 
i metale, szkło) uzbierało się 
zaledwie 10 tys. ton – Posiada-
my technologię, która pozwala 

pozyskać z odpadu zmieszane-
go część surowców nadających 
się do dalszego recyklingu. Ktoś 
może zapytać: w takim razie jaki 
cel ma segregowanie odpadów 
w domu, jeżeli cała segregacja 
może odbywać się u nas na sor-
towni? To pogląd bardzo ogra-
niczony, ponieważ zanieczysz-
czenie np. tworzyw czy papieru 
uniemożliwia nam ich dalszy od-
zysk i recykling. Wrzucenie resz-
tek jedzenia, popiołu, odpadów 
higienicznych do jednego worka 
ze szkłem, plastikiem czy papie-
rem, mocno ogranicza szanse nas 
wszystkich na czystsze środowi-
sko. Z odpadów segregowanych 
pozyskujemy 99% surowców na-
dających się do recyklingu. Zale-
dwie 1% trafia na wysypisko! Te 
dane napawają optymizmem, ale 
dopóki każdy z nas nie weźmie 
odpowiedzialność za własne od-
pady i sumiennie nie zacznie ich 
segregować, wciąż będzie płynął 
ogromny strumień zmarnowa-
nych szans wprost na wysypisko 
– skomentował Sławomir Sobo-
ciński. KaMil pesZat ●

99 proCent sZans dla WsZystKiCh
6 do 1 – TAKI jEST STOSuNEK ODPADóW MIESZANyCh DO SEGREGOWANyCh. 

reklama

Miasto Tychy zostało nomi-
nowane w konkursie „Zdrowy 
Samorząd” za działania eduka-
cyjno-informacyjne w zakresie 
promocji zdrowia psychicznego 
i zapobiegania zaburzeniom psy-
chicznym oraz szkolenia w za-
kresie promocji zdrowia psy-
chicznego.

Konkurs „Zdrowy Samorząd”, 
organizowany jest po raz trzeci 
przez portalsamorzadowy.pl oraz 
magazyn „Rynek Zdrowia”.

Do redakcji „Rynku Zdrowia” 
wpłynęło z całego kraju aż 135 
zgłoszeń, spośród których wybra-
no 30 nominowanych samorzą-
dów. Nagrody zostaną przyznane 
w kategoriach: Zdrowa Gmina/
Miasto; Zdrowy Powiat; Zdrowe 
Województwo. Laureaci wyłonie-
ni zostaną przez Radę Konsulta-
cyjną konkursu.

D epres ja  znajduje  s ię 
na czwartym miejscu wśród 
najbardziej rozpowszechnio-
nych chorób na świecie. W cią-
gu ostatnich lat obserwuje się 
wzrost rozpowszechnienia za-
burzeń depresyjnych. Działania 

miasta Tychy skierowane zostały 
do uczniów szkół ponadpodsta-
wowych – ludzi u progu doro-
słości, którzy szczególnie nara-
żeni są na depresję. Działaniami 
objęto także nauczycieli oraz 
osoby będące w bezpośrednim 
kontakcie z osobami o szcze-
gólnych potrzebach w placów-
kach umiejscowionych na tere-
nie Tychów.

Ponadto w ramach kampanii 
materiały informacyjno-edu-
kacyjne, artykuły i wywiady 
w mediach pozwoliły na dotarcie 
do ogółu mieszkańców miasta. 
W ramach programu odbyły się: 
spotkania edukacyjno-informa-
cyjne w zakresie promocji zdro-
wia psychicznego i zapobiega-
nia zaburzeniom psychicznym, 
spotkania dla nauczycieli, peda-
gogów oraz pracowników placó-
wek działających na rzecz miesz-
kańców. Zorganizowano również 
kampanię informacyjno-eduka-
cyjna dotyczącą zapobiegania za-
burzeniom psychicznym skiero-
waną do mieszkańców.
oprac. KaMil pesZat ●

tychy nominowane za walkę z depresją.

zdrowy samorząd 
to zdrowe tychy
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W podsumowującym spot-
kaniu w Megrezie ze strony 
stowarzyszenia udział wzięły: 
prezes Izabela Piekło, wicepre-
zes Katarzyna Pietraszewska, 

skarbnik Marcela Jaromin-Go-
raus oraz Karolina Giesko, zaś 
szpital reprezentowali prezes 
spółki Megrez Mariola Szulc 
i dr Adam Dyrda, ordynator 

Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego.

– Zanim ruszyła kampania 
umówiliśmy się, że sporządzę 
listę urządzeń, których potrze-

bujemy dla poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa rodzących ko-
biet, a członkinie stowarzysze-
nia wybiorą z niej te, które będą 
w stanie kupić za zgromadzo-
ne środki – wyjaśnia dr Adam 
Dyrda. Wiadomo już, że zbiór-
ka środków ze sprzedaży kalen-
darzy/cegiełek przyniosła w tym 
roku 50 tysięcy złotych. Za 40 
tys. zakupione zostaną kardio-
tokograf do badania tętna pło-
du z głowicą do badania ciąż 
bliźniaczych oraz aparaty TENS 
do łagodzenia bólów okołoporo-
dowych u rodzących.

– Szpital systematycznie prze-
znacza środki na zakup aparatu-
ry medycznej na oddziały – mówi 
prezes Mariola Szulc – Ostatnio 
otrzymaliśmy z Urzędu Marszał-
kowskiego ponad 5 milionów zło-

tych na ten cel, z czego większość 
przeznaczyliśmy na sprzęt służą-
cy poprawie diagnostyki, lecze-
nia oraz opieki nad matką i no-
worodkiem. Aparaty pracować 
będą na neonatologii, ginekolo-
gii i położnictwie po zakończe-
niu największej w historii szpita-
la modernizacji oddziałów, którą 
finansuje miasto Tychy. W medy-
cynie zawsze jednak można dzię-
ki kolejnym urządzeniom uzu-
pełnić lub unowocześnić bazę 
diagnostyczno-leczniczą z myślą 
o dobru pacjentów. Gest moto-
cyklistek ma dla pacjentek i per-
sonelu duże znaczenie. Dziękuję 
za te inicjatywę i gratuluję krea-
tywności, rozmachu oraz skutecz-
ności działania.

Kolejnych 10 tysięcy złotych 
członkinie stowarzyszenia prze-

kazały Domowi Kulejących Anio-
łów w Piasku, organizacji dzia-
łającej od ponad 25 lat na rzecz 
osób z głębokim upośledzeniem 
umysłowym i wspierających ich 
rodzin. To nie pierwsze wsparcie 
dla Domu. Rok wcześniej to właś-
nie Kulejące Anioły były głów-
nym beneficjentem charytatyw-
nej akcji motocyklistek.

– Tegoroczna edycja jest już 
naszą czwartą akcją charytatyw-
ną – podsumowują miłośniczki 
motocykli. – Trzy poprzednie po-
zwoliły zebrać łączną kwotę po-
nad 85 tys. zł. Na liście beneficjen-
tów, oprócz już wymienionych, 
są także: oddział noworodkowy 
w Szpitalu Miejskim w Sosnow-
cu oraz chore na nowotwory pa-
cjentki Szpitala Miejskiego w Ty-
chach. rs ●

państwo olga 
i edward cZura 
świętują w tyM roKu 
63. rocZnice ślubu. 
oboje obchodZą 
też 90. urodZiny. 
dŁugowiecZnyM 
jubilatoM sKŁadaMy 
najserdecZniejsZe 
życZenia.

Mimo, że średnia długość życia 
wciąż wzrasta, rzadko zdarza się 
wspólny tak zacny jubileusz oboj-
ga małżonków. Dziewięćdziesię-
ciolatkowie świętowali wspólnie 
z rodziną w jednej z tyskich re-
stauracji 22 lutego.

Państwo Czura do Tychów 
przyjechali w latach 50. aż z Wor-

kuty, leżącej na północy Rosji, 
za kołem podbiegunowym, u stóp 
Uralu i w pobliżu zatoki Bajdara-
ckiej nad Morzem Karskim. W la-
tach 1938–1960 w okolicach Wor-
kuty znajdował się zespół obozów 
systemu gułag, których więźniami 
(i siłą roboczą tamtejszej gospo-
darki) byli Polacy, Niemcy i Ślą-
zacy.

Pan Edward pochodzi z Grod-
na, pani Olga także z terenów dzi-
siejszej Białorusi. Edward Czu-
ra w wieku 18 lat dostał wyrok 
– 24 lata sybiru. Jak mówi, za po-
glądy polityczne. – On był zmu-
szony tam wyjechać, ja pojecha-
łem za pracą – mówi pani Olga. 
– Tam się poznaliśmy i tam wzię-
liśmy ślub.

Jeszcze w Workucie urodziła się 
córka państwa Czura. Po przyjeź-
dzie do Polski osiedlili się w Ty-
chach – z tym, że pan Edward mu-
siał jeszcze odbyć końcówkę wyroku 
w Przemyślu. Gdy wrócił do rodzi-
ny, podjął pracę w kopalni. – Praco-
wałem w kopalni „Wesoła”, wcześ-
niej „Lenin” – mówi pan Edward.

– Ja spróbowałam wszyst-
kiego, pracowałam i w tartaku, 
i w przedszkolu, nawet w piekar-
ni Gigant – opowiada Olga Czura. 
– Teraz jesteśmy na emeryturze 
i żeby tylko zdrowia jeszcze tro-
chę było. Dzięki dzieciom i wnu-
kom jeszcze go trochę mamy.

Państwo Czura mają dwoje 
dzieci, pięcioro wnuków i czwo-
ro prawnuków. sw ●

W nocy z 13 na 14 lutego br. Re-
jonowe Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Tychach 
przeprowadziło operację budowy 
by-passu, pozwalającego zapew-
nić ciągłość dostawy wody dla 
osiedli C i D w Tychach, na czas 
wyłączenia z eksploatacji rurocią-
gu przesyłowego pomiędzy ron-
dami Polonia i Cassino (rejon 
Alei Jana Pawła II).

– Sprawnie przeprowadzona 
nocna akcja umożliwi wykonanie 
remontu tego odcinka sieci wo-
dociągowej przy wykorzystaniu 
nowoczesnej technologii relinin-
gu. Należy podkreślić, iż podczas 
wykonywania prac remontowych 
wszyscy mieszkańcy tego rejonu 
będą mieć niezakłóconą dostawę 
wody – zapewnia prezes RPWiK 
Krzysztof Zalwowski.

– To działanie jest kolejnym 
dowodem na funkcjonowanie 
„Tyskich Wodociągów” na naj-
wyższym poziomie technicznym, 
gwarantującym pełne bezpie-
czeństwo ciągłości dostawy wody 
do mieszkańców Tychów, nieza-
leżnie od potrzeb remontowych 
– dodaje.

Planowane zakończenie robót 
remontowych i uruchomienie 
wyremontowanego odcinka sie-
ci magistralnej nastąpi najpóźniej 
31 marca 2020 r. Mn ●
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MotoCyKlistKi dla sZpitala
stowarZysZone MiŁośnicZKi MotocyKli ROKROCZNIE PRZEPROWADZAją CIEKAWą AKCję ChARyTATyWNą.

Ordynator dr Adam Dyrda, prezes Megrez-u Mariola Szulc (z prawej) oraz członkinie stowarzyszenia 
Śląskie Motocyklistki z kalendarzem, ze sprzedaży którego uzyskano 50 tys. zł.

Zainstalowano by-pass tak, że nikt nie odczuł uciążliwości.

nocna akcja wodociągów

długoWieCZni raZeM
repatrianci Z worKuty ŚWIęTOWALI WSPóLNy jubILEuSZ.

Edward i Olga Czura (siedzą od lewej) świętowali z najbliższymi wspólne 90. urodziny.

śląsKie MotocyKlistKi ZaKońcZyŁy oficjalnie ZbiórKę fundusZy Ze sprZedaży 
tegorocZnej edycji KalendarZa stowarZysZenia, Którą Zainaugurowano 8 
listopada na urocZystyM wernisażu w pasażu Kultury androMeda. dochód 
prZeZnacZony ZostaŁ na ZaKup sprZętu dla oddZiaŁu gineKologicZno-
poŁożnicZego wojewódZKiego sZpitala specjalistycZnego MegreZ.
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ZoStaŁ tYLKo tYDZIEŃ!
Jeszcze tylko tydzień został na złożenie wniosków do Budże-
tu Obywatelskiego na rok 2021. Wnioski może złożyć każdy 
mieszkaniec, bez względu na wiek, do 2 marca 2020 roku.

Pierwsze wnioski zostały już złożone. dotyczą one budowy par-
kingów, chodników oraz zagospodarowania podwórek na po-
szczególnych osiedlach. wśród złożonych propozycji znalazł 
się także projekt dotyczący nasadzenia zieleni.

zachęcamy, aby w tegorocznej edycji złożyć również wnioski na pro-
jekty społeczne: warsztaty, szkolenia czy spotkania integracyjne. 
warto zastanowić się czego brakuje, co mogłoby się u nas pojawić, 
co służyłoby lokalnej społeczności? Czekamy na nowe działania 
– takie, których jeszcze w naszym mieście nie realizowano.
Gdy już mamy dobry pomysł zapraszamy do wypełnienia for-
mularza. Pomocny może być poradnik zamieszczony na stro-
nie www.razemtychy.pl. Ponadto wszelkie informacje oraz 
pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać osobiście 
w Głównym Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym się w Cen-

trum Balbina, na ulicy Barona 30, pok. 209 lub telefonicznie 
dzwoniąc pod numer 32 776 34 55.
w ramach siódmej edycji Budżetu obywatelskiego do rozdys-
ponowania jest 5 mln zł, z czego 4,5 mln zł przeznaczone będą 
na realizację zadań dotyczących konkretnego rejonu miasta, 
a 500 tys. zł na projekty ogólnomiejskie.
warto wypełnić formularz i zawalczyć o środki finansowe na re-
alizację swoich pomysłów. wypełnione wnioski wraz z załącz-
nikami należy dostarczyć w formie pisemnej najpóźniej do dnia 
2 marca 2020 roku.
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to wstydliwy probleM, 
o KtóryM wiele osób 
niechętnie Mówi, ale 
niestety dotycZy 
on więKsZości 
MiesZKańców 
nasZych Miast. chodZi 
o inseKty, w Których 
towarZystwie żyjeMy. 
ZdanieM toMasZa 
baranowsKiego, 
wŁaściciela jednej 
Ze specjalistycZnych 
firM ZwalcZających 
inseKty, nie Ma obecnie 
w tychach osiedla, 
Które byŁoby wolne 
od plusKiew i Z roKu 
na roK interwencji jest 
więcej.

Przynosimy je do domu z róż-
nymi produktami i nawet o tym 
nie wiemy, przeważnie jednak 
wędrują do naszego mieszkania 
od sąsiadów.

Pluskwy, karaluchy, kara-
czany prusaki, rybiki cukrowe, 
mole odzieżowe, mikliki mącz-
ne, mrówki faraona, nie mó-
wiąc o szczurach łatwo się za-
domawiają, ale trudno się ich 
pozbyć.

insekty i ludzie
Tępienie insektów przypomina 
walkę z wiatrakami, bo całko-
wite uporanie się z insektami 
jest niemożliwe, choć oczywi-
ście w znacznym stopniu można 
ograniczyć ich ekspansję, wytępić 
insekty np. w jednym budynku. 
Cały czas rozwija się technolo-
gia, pojawiają się nowe preparaty, 
sprzęt, metody też są coraz sku-

teczniejsze. Tomasz Baranowski 
uważa, że aby tępienie insektów 
było skuteczne, muszą być speł-
nione przynajmniej dwa warunki 
– fachowa firma, której pracow-
nicy potrafią właściwie dobrać 
preparaty i dysponują odpowied-
nim sprzętem, a z drugiej – pełna 
mobilizacja lokatorów.

– Bardzo ważna jest też współ-
praca ze spółdzielniami i inny-
mi zarządcami nieruchomościa-
mi – mówi. – Czasami towarzyszę 
ich przedstawicielom i widzę, ile 
trzeba poświęcić czasu i starań, 
by namówić wszystkich lokatorów 
do przeprowadzenia dezynsekcji. 
Często sami mieszkańcy mają 
większy wpływ na swoich sąsia-
dów, żeby nakłonić ich do dezyn-
sekcji, niż pracownicy np. spół-
dzielni. Bo tak naprawdę, problem 
z insektami zaczyna się od prob-
lemów z ludźmi. Co na przykład 
zrobić w sytuacji, kiedy w budyn-
ku wielorodzinnym nie zgadza się 
na dezynsekcję jeden czy dwóch 
lokatorów? Nie ma możliwości, 
by zmusić lokatora do przepro-
wadzenie zabiegu. Chyba, że jest 
nakaz sądu. A kwestia pieniędzy... 
Czy pozostali mają za nich wyło-
żyć pieniądze? Z jakiej racji?

Z drugiej jednak strony, jeśli 
ich nie przekonają lub nie zapła-
cą za nich, to mimo przeprowa-
dzonej dezynsekcji, po jakimś 
czasie robactwo wróci, bo gniaz-
do pluskiew może być oddalone 
nawet o kilka pięter. – Na jed-
nym z tyskich osiedli, w budyn-
ku z 12 mieszkaniami był prob-
lem z prusakami. 11 lokatorów 
zgodziło się na dezynsekcję, je-
den nie, bo jak stwierdził: u nie-
go nie ma insektów. Więc zrobio-
no zebranie na klatce schodowej, 
mieszkańcy złożyli się na to dwu-

naste mieszkanie, żeby dezynsek-
cję zrobić w całej klatce. I kiedy 
weszliśmy do mieszkania, pru-
saki były wszędzie – chodziły 
po talerzach, sztućcach, szaf-
kach, ścianach… Zrobiliśmy 
dwie dezynsekcje, dałem miesz-
kańcom rok gwarancji, a minę-
ło już chyba z pięć i jest spokój 
– mówi ekspert.

W starych i nowych budynkach
Jak się okazuje, nawet nowe bu-
dynki nie są wolne od problemów 
z insektami, bo ich obecność 
wiążę się nie tyle z budynkami 
czy lokalami, ale z przemieszcza-
niem się człowieka, a to następu-
je nieustannie. Dlatego bloków 
wolnych od insektów praktycz-
nie nie ma i bez znaczenia jest, 
czy chodzi o nowy blok, czy starą 
kamienicę, czy budynek znajdu-
je się na peryferiach, czy w cen-
trum miasta.

– Mamy interwencje na no-
wych tyskich osiedlach, w bu-
dynkach oddanych stosunkowo 
niedawno, bo insekty pojawiają 
się z chwilą zasiedlania budyn-
ków. Dzieje się tak m.in. dlate-
go, że stosunkowo niewiele osób 
przeprowadza się do w pełni 
umeblowanych mieszkań, część 
sprzętów zabiera ze sobą, przeno-
sząc w ten sposób insekty, które 
gnieżdżą się w szczelinach łóżek 
i mebli. Po jakiś czas insekty po-
jawiają się u sąsiadów, a po chwili 
zarażony jest cały blok. Obecnie 
nie ma w Tychach osiedla, które 
byłoby wolne od pluskiew i z roku 
na rok interwencji jest więcej. 
Największy problem obecnie jest 
z pluskwami. Nikt wprawdzie nikt 
nie chce mieć w mieszkaniu mró-
wek, karaluchów, prusaków, rybi-
ków czy moli, jednak te szkodniki 
nie są agresywne, nie gryzą. Na-
tomiast pluskwy – tak. Żywią się 

ludzką krwią i są aktywne w nocy. 
W latach 80. i 90. był poważny 
problem z karaluchami i prusa-
kami, ale w dużym stopniu uda-
ło się ograniczyć ich występowa-
nie, mamy zgłoszenie raz na kilka 
miesięcy. Jeśli chodzi o pluskwy, 
bywa, że kilka razy dziennie – do-
daje T. Baranowski.

najgorsze pluskwy
Powodów, dla których pluskwy 
trudno wytępić, jest kilka. Zazwy-
czaj gnieżdżą się blisko „żywicie-
la” czyli przede wszystkim tam, 
gdzie człowiek śpi. I mogło by się 
wydawać, że jeśli pozbędziemy się 
łóżka, tapczana, czy fotela – prob-
lem zniknie. Tymczasem plus-
kwy gnieżdżą się też za listwami 
przypodłogowymi, w gniazdkach 
elektrycznych, za obrazami i wie-
lu innych miejscach. Na dodatek, 
jeśli wyrzucony na śmietnik tap-
czan jest w dobrym stanie, to naj-
pewniej ktoś zabierze go ze śmiet-
nika i na ogół jest to lokator z... 
tej samej lub sąsiedniej klatki. 
I w ten sposób zarażane są kolej-
ne mieszkania, klatki czy bloki. 
Problemem jest też szybkość roz-
mnażania się pluskiew oraz ich 
odporność na część preparatów

– Nie słyszałem, by koś po-
zbył się pluskiew domowy-
mi sposobami – twierdzi To-
masz Baranowski. – Niektórzy 
używają parowników i praw-
dą jest, że uderzeniem gorącej 
pary zabijemy pluskwę, znisz-
czymy jajeczka. Jednak do nie-
których miejsc para nie dojdzie 
w odpowiednio wysokiej tem-
peraturze, np. do szczelin drew-
nianych elementach łóżek, tap-
czanów czy foteli, bo drewno jest 
dobrym izolatorem. No i nie ra-
dziłbym używać parowników, je-

śli chodzi o gniazdka elektrycz-
ne. Czasami jednak jest tak, 
że mieszkańcy widząc ugryzie-
nia, stwierdzają, że to np. aler-
gia, uczulenia na coś i nawet nie 
przypuszczają, że może chodzić 
o pluskwy. Ale są też tacy, któ-
rym po prostu nie przeszkadza 
mieszkać z robactwem i niewiele 
sobie robią też z tego, kiedy gry-
zą ich pluskwy.

Rzadziej oczywiście zdarza-
ją się interwencje w domach 
jednorodzinnych, bo insektom 
trudniej się przemieszczać niż 
w blokach. Jednak czasami wy-
starczy, że mieszkające tu dzieci 
odwiedzą koleżanki czy koledzy 
z budynków, gdzie jest problem 
z pluskwami. Te mogą znaleźć 
się np. na plecaku i pozostaną. 
Na początku nikt tego nie zauwa-
ży, ale w końcu pluskwy złożą 
jajeczka, potem dorosną i dość 
szybko się rozmnożą.

szczury
Firmom prowadzącym dezyn-
sekcję, deratyzację i dezynfek-
cję nie brakuje też interwen-
cji związanych ze szczurami. 
Są miejsca, gdzie spotyka się 
je częściej, a są takie, gdzie po-
jawiają się przypadkowo. W mie-
ście realizuje się sporo inwesty-
cji, powstają obiekty kubaturowe, 
nowe odcinki dróg i zdarza się, 
że kiedy ekipy budowlane zaczy-
nają roboty ziemne, czy kanaliza-
cyjne, w określonych miejscach 
pojawiają się szczury, przestra-
szone hałasem, drganiem ziemi. 
Na przykład kiedy budowano 
jedno z tyskich rond, w okolicz-
nych domkach jednorodzinnych 
szczury zaczęły wychodzić... ubi-
kacjami. Konieczna była deraty-
zacja na całym osiedlu. ●

ta Wojna się nie sKońCZy
Kiedy pojawia się probleM Z inseKtaMi, POTRZEbNA jEST PEłNA MObILIZACjA WSZySTKICh LOKATORóW

Pluskwy najczęściej gnieżdżą się w szczelinach meblowych, 
w łóżkach, by nocą wychodzić i gryźć śpiących ludzi.

ar
c.

tyscy naucZyciele 
sięgają po innowacyjne 
Metody eduKacyjne. 
w lutyM prZedsZKole nr 
9 i sZKoŁa podstawowa 
nr 14 roZpocZynają 
wspólny projeKt – 
tutoring rówieśnicZy.

Tutoring to metoda oparta 
na relacji 1 na 1, w której star-
szy lub bardziej doświadczony 
uczestnik prowadzi młodszego. 
Nie jest to forma wykładu czy 
lekcji, a raczej twórcze poszu-
kiwanie rozwiązań przez stronę 
uczącą się pod kierunkiem tuto-
ra, którego rolą jest towarzyszyć 
i wspierać.

W tym wypadku dzieci – ucz-
niowie młodszych klas szkoły 
podstawowej i przedszkolaki – 
będą uczyć się od siebie nawza-
jem. W ramach tego innowacyj-
nego projektu nauczyciele obu 
placówek zaplanowali cykliczne 
zajęcia z kodowania, z wykorzy-
staniem robotów. W zależności 
od realizowanej tematyki, w „na-
uczycieli” zamieniać się będą raz 
starszaki z przedszkola, a raz ich 
starsi koledzy ze szkoły. Jednak 
nie tylko kodowania mają się na-
uczyć podczas tych zajęć.

uczenie przez działanie
– Obydwie grupy nabędą kompe-
tencje, które są cenione we wszyst-
kich zawodach przyszłości – mówi 
Beata Kopko, dyrektor Przedszko-
la nr 9. – Jakie to kompetencje? 
Umiejętność pracy zespołowej, 
komunikacja społeczna, zadanio-
we podejście do napotykanych 
trudności, elastyczność, logiczne 
myślenie. Oczywiście dzieciaki 
będą dobrze wspólnie bawić się, 
a integracja obu placówek (poło-
żonych bardzo blisko siebie – SW) 
pozwoli dzieciom płynnie przejść 
z przedszkola do szkoły. Naszym 
celem jest też rozbudzanie chęci 
pomagania młodszym, promocja 
zachowań prospołecznych i po-
staw sprzyjających uczeniu się. 
Kompetencje społeczne, jakie 
nabywają dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym, są 
przydatne na każdym etapie ich 
rozwoju.

Pierwsze wspólne zajęcia tu-
toringu odbyły się 10 lutego 
z okazji Dnia Bezpiecznego In-
ternetu. Ale tutoring rówieśni-
czy to tylko jedna z innowacji 
realizowanych w tyskich szko-
łach i przedszkolach w duchu 
„Uczenia przez działanie” i „Bu-
dzącej się szkoły”. Te hasła głoś-

no wybrzmiały po raz pierwszy 
w listopadzie ubiegłego roku, 
gdy grupa tyskich nauczycieli-
pasjonatów zorganizowała przy 
wsparciu MCO konferencje in-
spirującą.

– Okazało się, że zaintere-
sowanych tematem jest wielu 
– mówi Anna Damaschk, dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 4 i jedna z inicja-
torów konferencji. – Dlatego 
oprócz konferencji inspirują-
cej chcemy organizować tak-
że cykliczne warsztaty, któ-
rych gospodarzami będą szkoły 
pragnące podzielić się swoimi 
doświadczeniami. Tychy są mia-
stem różnorodnym edukacyjnie, 
w każdej szkole mamy nauczy-
cieli, którzy pracują aktywnie 
z dziećmi. Dlatego chcemy, żeby 
warsztaty odbywały się co roku 
w innej szkole.

Warsztaty dla nauczycieli
Tyskie placówki zaangażowane 
w projekt „Uczenia przez dzia-
łanie” to m.in. Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 4, Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego, Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 1, 
Przedszkole nr 9 i Szkoła Pod-
stawowa nr 14. Ta ostatnia bę-

dzie gospodarzem pierwszych 
warsztatów inspirujących dla 
nauczycieli, które odbędą się 1 
kwietnia.

– Warsztaty będą prowadzone 
przez tyskich nauczycieli, którzy 
od wielu lat pracują aktywnymi 
metodami – mówi Małgorzata 
Chełchowska, dyrektor SP 14. 
– Tematyka będzie różnorod-
na. Warsztaty będą miały formę 
dzielenia się dobrymi praktyka-
mi. Udział w nich będzie oczy-
wiście bezpłatny.

W większości szkół wciąż obo-
wiązuje tradycyjny model, gdzie 
nauczyciel przy tablicy mówi 
a uczniowie w ławkach słucha-
ją. Działania aktywizujące nadal 
są postrzegane jako alternatywne 
metody nauczania i tak są przed-
stawiane studentom pedagogiki. 
Tymczasem wszelkie badania po-
kazują, że znacznie lepsze efek-
ty można uzyskać, gdy uczeń 
jest aktywny i zdobywa wiedzę 
dzięki samodzielnemu działa-
niu. Wszystko co dzisiaj wiemy 

o ludzkim mózgu, przemawia 
za aktywnym uczeniem się.

– Nie chcemy oczywiście na-
mawiać, by każda szkoła rewo-
lucjonizowała teraz swoją pracę 
– dodaje Małgorzata Chełchow-
ska. – Z doświadczenia z refor-
mą wiemy, że gwałtowne zmiany 
to nic dobrego. Ale poprzez war-
sztaty chcemy zachęcić nauczy-
cieli, by wypróbowali te elementy, 
które im się spodobają i stopniowo 
wprowadzali je w swojej pracy. 
sylwia witMan  ●

dZieCi nauCZą dZieCi 
tutoring rówieśnicZy TO jEDNA Z METOD AKTyWNEj NAuKI. 

SP nr 14, 1 kwietnia, godz. 15.30 (rejestracja 
od 15)
Program:
15.35 „uczenie się przez działanie w kontek‑
ście kształcenia przyszłych nauczycieli” 
– dr Anna Watoła, uniwersytet Śląski
16.15‑17.55 (z przerwą): warsztaty w grupach 
15‑osobowych
18:10‑ 18:25 „Fińska moda (edukacyjna) 
na sukces?!” – dyrektor ZS nr 1 Grażyna jurek
18:25‑ 18:40 dyskusja, podsumowanie war‑
sztatów
Tematy warsztatów dla nauczycieli szkół 
podstawowych:

Powietrzny napęd, trzy struny i troska o po‑•	
midora. blok zajęć przyrodniczych

Telefon na lekcji – przyjaciel nauczyciela •	
i ucznia
Muzyka w kolorach tęczy•	
Tutoring – dlaczego i po co?•	
humanisto, wyjdź z ram•	

Tematy warsztatów dla nauczycieli przed‑
szkoli i edukacji wczesnoszkolnej:

Plan daltoński•	
Kodowanie z ozobotami•	
Kodowanie z kubeczkami•	
Warsztaty muzyczne•	
Metoda Montessori•	
Terapia dziecka•	

Zapisy rozpoczną się 25.02.2020 r. na stronie 
oswiata.tychy.pl w zakładce Tyskie Inicjatywy 
Oświatowe.

WarsZtaty iNsPirujące „ucZeNie się PrZeZ DZiałaNie”. 
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wirus Z chin rośnie 
w siŁę i ZatacZa coraZ 
sZersZe Kręgi. światowa 
organiZacja Zdrowia 
(who) wprowadZa 
stan Zagrożenia 
Zdrowia publicZnego. 
cZy w ZwiąZKu Z tyM 
MaMy powody do obaw 
prZed ZaKażenieM 
KoronawiruseM 2019-
ncoV?

Specjalista chorób zakaźnych 
dr n. med. Beata Puzanowska – 
Kierownik Oddziału Obserwacyj-
no-Zakaźnego z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego Megrez 
w Tychach wyjaśnia, że chiński 
koronawirus jest niebezpieczny, 
przenosi się drogą kropelkową, 
ale obecnie panujący sezono-
wy wirus grypy, stanowi dla nas 
większe zagrożenie. Najlepszą 
obroną przed jednym i drugim 
jest zadbanie o swoją odporność 
oraz dokładne mycie i dezyn-
fekcja rąk, bo to właśnie dłonie 
są jednym z głównych źródeł 
zakażenia. Specjalista podkreśla 
również, że tyska placówka jest 
w pełni zabezpieczona na ewen-
tualność wystąpienia wirusa, ale 
apeluje o rozsądek wśród pacjen-
tów i nieuleganie panice.

Koronawirus 2019-nCoV jest 
podobny do wirusa grypy, dla-
tego zróżnicowanie ich jest bar-
dzo trudne. – Przenosi się tą samą 
drogą, łatwo się rozprzestrzenia 

i początkowo daje podobne ob-
jawy: infekcji dolnych dróg od-
dechowych z wysoką gorączką, 
kaszlem, dusznością. Może dojść 
do rozwoju ciężkiej niewydolno-
ści oddechowej na skutek uszko-
dzenia płuc – objawy te stanowią 
zagrożenie życia i są najbardziej 
alarmujące – mówi dr n. med. 
Beata Puzanowska. – Pomimo 
dużej liczby zakażonych, głów-
nie w Chinach, ale też w innych 
państwach, a także kolejnych zgo-
nów w wyniku zakażenia wiru-
sem, nie można mówić o świato-
wej epidemii.

Kto może się zarazić?
Na zakażenie wirusem, takim jak 
chiński koronawirus lub nasz ro-
dzimy wirus grypy, najbardziej 
narażone są osoby starsze, któ-
re mają nadciśnienie, borykają 
się z cukrzycą, chorobami nerek, 
płuc i innymi schorzeniami. U ta-
kich osób przebieg chorób wiru-
sowych może być ciężki. Z kolei 
osoby młode, zdrowe, aktywne 
fizycznie, które mają wyższą od-
porność, są w grupie mniejszego 
ryzyka. Wirus przenosi się dro-
gą kropelkową i tym większe jest 
niebezpieczeństwo zakażenia, gdy 
znajdujemy się wśród dużej grupy 
ludzi, w których chociażby jeden 
z nich jest zakażony.

– Wyobraźmy sobie, że w jed-
nej klasie, która liczy 30 uczniów, 
umieścimy osobę chorą na gry-
pę. Zakaźność w przypadku gry-

py sięga nawet 90%. Czyli, je-
żeli mamy dziecko z wirusem, 
gdzie drogą transmisji jest dro-
ga kropelkowa, to nawet wszyst-
kie dzieci z klasy mogą zachoro-
wać – tłumaczy dr n. med. Beata 
Puzanowska.

W przypadku zakażenia koro-
nawirusem, jedynym kryterium, 
które spełnia pacjent z podejrze-
niem zachorowania, to kontakt 
z osobą, u której potwierdziło się 
już to zakażenie. W tej sytuacji 
musi mieć miejsce tzw. czynnik 
epidemiologiczny, czyli pocho-
dzenie danego wirusa w danym 
miejscu. W dochodzeniu epide-
miologicznym, w przypadku cho-
rób zakaźnych, lekarze specjaliści 
zawsze uwzględniają łańcuch epi-
demiczny. Oznacza to, że spraw-
dzane jest kto i z kim miał kon-
takt oraz czy ktoś z tego grona 
chorował. W ten sposób specja-
liści są w stanie oszacować ryzy-
ko.

Czy mamy się czego obawiać?
Obecnie w Polsce występuje 
znacznie większe niebezpieczeń-
stwo zachorowania na grypę, niż 
zakażenie koronawirusem z Chin. 
Jak wskazuje specjalista chorób 
zakaźnych dr. n. med. Beata Pu-
zanowska: – Jesteśmy w okresie 
najwyższego ryzyka zakażenia 
wirusem grypy. Nie należy jej 
lekceważyć, bo nieleczona może 
prowadzić do bardzo poważnych 
powikłań, a nawet śmierci – i do-

daje – grypie możemy skutecznie 
zapobiegać poprzez szczepienia, 
do czego zachęcam. Wirus grypy 
aktywny jest nawet do lipca i zara-
zić się nim można także w sezonie 
wiosennym. Profilaktyka w tym 
przypadku jest najskuteczniejsza, 
bo jeśli istnieją choroby, którym 
możemy zapobiegać, to należy 
z tego korzystać.

Jeśli jednak w racjonalny spo-
sób będziemy chronić się przed 
zarażeniem koronawirusem, 
to dzięki odpowiednim zacho-
waniom, unikniemy również in-
nych, potencjalnych zachorowań. 
W tym szczególnym okresie nale-
ży więc zadbać o swoje zdrowie, 
wzmocnić układ odpornościowy 
i przywiązywać szczególną uwagę 
do ogólnych zasad higieny.

W przypadku wszystkich wiru-
sów, bardzo ważną sprawą w dzia-
łaniach profilaktycznych jest na-
wyk prawidłowego i częstego 
mycia rąk oraz ich dezynfekcji. 
Z kolei niektóre bakterie z gru-
py beztlenowych nie poddają się 
dezynfekcji, czyli np. poprzez wy-
korzystanie chusteczek dezynfe-
kujących, powinniśmy je usu-
nąć mechanicznie za pomocą 
mycia rąk wodą i mydłem przez 
ok. 30 sekund. Istotne jest rów-
nież używanie chusteczek higie-
nicznych podczas kaszlu czy ki-
chania. Pamiętać również należy 
o aktywności fizycznej, wysypia-
niu się i wietrzeniu pomieszczeń. 
W trakcie infekcji chory powinien 

zostać w domu i nie rozprzestrze-
niać zarazków, a w konsekwencji 
zarażać innych. Osoby zdrowe, 
które obawiają się choroby wiru-
sowej, również powinny unikać 
zatłoczonych miejsc, bo zawsze 
ktoś może zachować się nieodpo-
wiedzialnie. W tym czasie można 
również zrezygnować z dalekich, 
zagranicznych podróży. Nie nale-
ży również ulegać panice w okre-
sie epidemicznym i nie zgłaszać 
się do szpitala z objawami, które 
nie są poważne.

Megrez wdrożył procedury
W Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym Megrez w Tychach 

wdrożono specjalne procedury, 
zgodnie z wytycznymi Główne-
go Inspektora Sanitarnego oraz 
Europejskiego Centrum ds. Za-
pobiegania i Kontroli Zakażeń 
(ECDC). Placówka dysponuje 
salą izolacyjną w izbie przyjęć, 
a w Oddziale Zakaźnym stwo-
rzono specjalne, dodatkowe po-
mieszczenie. Ponadto wykwali-
fikowany i przeszkolony personel 
został wyposażony w specjalne 
środki ochrony osobistej: ma-
seczki, okulary ochronne, czep-
ki, rękawice i fartuchy. W szpitalu 
umieszczone są także szczegóło-
we informacje dla osób, które 
zgłaszają się do szpitala. Mg ●

Myć ręCe i uWażać!
chińsKi Koronawirus KONTRA RODZIMA GRyPA – CZy MAMy POWODy DO ObAW?

segregowanie odpadów BiO ma sens!
Jak pokazują statystyki, wyrzucamy coraz więcej 
odpadów związanych z żywnością. Obecnie od-
pady bio– czyli m.in. pozostałości roślinne, resztki 
żywności, obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i her-
bacie – stanowią ok. 37 proc. wszystkich odpadów 
komunalnych. Tymczasem odpady bio są wartoś-
ciowym surowcem. Z obierek ziemniaków, wa-
rzyw czy resztek owoców można wyprodukować 
żyzny kompost lub biogaz. Z niego zaś biome-
tan, ciepło, energię elektryczną, a nawet nawozy 
dla rolnictwa. Jeśli jednak odpady te, zamiast tra-
fić do brązowego pojemnika czy worka, zostaną 
wrzucone do tzw. śmieci zmieszanych – będą gni-
ły na składowiskach. Dlatego recykling odpadów 
bio chroni ten cenny organiczny surowiec przed 
losem na wysypisku śmieci, gdzie zajmuje prze-
strzeń i uwalnia metan – silny gaz cieplarniany.

co to są odpady bio?
Według trudnej definicji odpady ulegające bio-
degradacji, to odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów. Natomiast w codziennym 
życiu mamy do czynienia z prostym podziałem: 

na odpady kuchenne ulęgające biodegradacji 
oraz tzw. odpady zielone.

Odpady kuchenne, ulegające biodegra-
dacji, czyli jakie?
To odpady pochodzenia roślinnego, obierki 
po owocach i warzywach, skórki od bananów, 
resztki owoców cytrusowych, przeterminowane 
produkty spożywcze, odpady kuchenne (resztki 
żywności, fusy po kawie i herbacie), stary chleb, 
przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, droż-
dżówki, itp., jajka, skorupki jaj. Wrzucamy je do brą-
zowych pojemników/worków na odpady kuchen-
ne, tzw. bio.
Pamiętajmy, że do odpadów kuchennych pod żad-
nym pozorem nie wrzuca się odpadów, które nie 
ulegają biodegradacji, czyli: kości, mięsa, odcho-
dów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicz-
nych, papieru, papierosów, materiałów i substancji 
zanieczyszczających (np. zawierających metale 
ciężkie lub toksyczne związki organiczne).

Odpady zielone, czyli co robimy z trawą?
W Tychach trawa, tak jak i liście, gałęzie, niewyko-
rzystane, miękkie części uprawianych roślin są se-

gregowane do oddzielnych worków, które dostar-
cza firma odbierająca odpady lub spółdzielnie/
zarządcy nieruchomości. Co istotne, jeśli włożymy 
trawę do innego worka, nie zostanie ona zabrana. 
Pamiętajmy, że do odpadów zielonych nie wrzuca 
się takich odpadów jak: ziemia, kamienie, odpady 
kuchenne czy odchody zwierząt.

Postaw na kompostowanie!
Dobrym sposobem na regularne pozbywa-
nie się śmieci kuchennych i odpadów zielo-
nych jest kompostowanie. Organiczne od-
padki z naszych gospodarstw domowych 
są idealnym materiałem do produkcji kom-
postu, który gdy zostanie dodany do gleby, 
wspomaga wzrost roślin. Prawidłowy pro-
ces kompostowania pozwala przetworzyć 
nawet do 30 proc. wytwarzanych w gospo-
darstwie domowym odpadów. W Tychach 

prowadzone są akcje, zachęcające mieszkań-
ców do kompostowania. W ubiegłym roku 
w ramach przedsięwzięcia „Kompostujesz – 
zyskujesz” rozdano tyszanom 150 kompo-
stowników.

gdzie trafiają tyskie bio odpady?
Bioodpady wytworzone w tyskich domach tra-
fiają do Międzygminnego Zakładu Komplekso-
wego Zagospodarowania Odpadów Komunal-
nych w Tychach, należącego do firmy „MASTER” 
– Odpady i Energia sp. z o.o. Rocznie w tym za-
kładzie, specjalny fermenter przetwarza ok. 500 
ton odpadów tego typu, a ilość ta ciągle wzrasta. 
Dlatego spółka MASTER pozyskała blisko 4,5 mln 
dotacji unijnej na rozbudowę instalacji fermen-
tacji beztlenowej o tzw. moduł BIO. Inwestycja 
przyczyni się również do zwiększenia produkcji 
energii odnawialnej wytwarzanej z biogazu.

ar
c.

Korzyści z segregacji odpadów bio

•	z	obierek	ziemniaków,	warzyw	czy	resztek	owoców	można	wyprodukować	żyzny	kompost	
lub	biogaz,	a	z	nich:	biometan,	ciepło,	energię	elektryczną,	nawozy	dla	rolnictwa
•	dzięki	biosegregacji	zmniejszamy	emisję	metanu	ze	składowisk	i	obniżamy	ślad	węglowy
•	wyprodukowany	kompost	wzbogaca	glebę,	pomagając	zatrzymać	wilgoć	i	tłumić	choroby	
roślin	i	szkodniki	oraz	zmniejsza	zapotrzebowanie	na	nawozy	chemiczne

co to są odpady kuchenne/bio?

odpady	pochodzenia	roślinnego,	obierki	po	owocach	i	warzywach,	skórki	od	bananów,	resztki	
owoców	cytrusowych,	przeterminowane	roślinne	produkty	spożywcze,	odpady	kuchenne	
(resztki	żywności,	fusy	po	kawie	i	herbacie),	stary	chleb,	przeterminowane	wyroby	cukiernicze,	
ciasta,	drożdżówki,	itp.,	jajka,	skorupki	jaj

co to są odpady zielone?

trawa,	liście,	gałęzie,	niewykorzystane,	miękkie	części	uprawianych	roślin
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o swoich pocZątKach 
w „echu”, pracy 
w „gaZecie wyborcZej”, 
Kondycji Mediów 
i fotografii 
prasowej w ogóle 
opowiadaŁ rafaŁ 
KliMKiewicZ podcZas 
poKaZu slajdów 
ZorganiZowanego prZeZ 
tysKie towarZystwo 
fotograficZne, 
Którego KliMKiewicZ 
w MinionyM roKu ZostaŁ 
honorowyM cZŁonKieM.

ja się cały czas uczę
Rafał Klimkiewicz to współza-
łożyciel i szef Agencji Fotogra-
ficznej EDYTOR. Wcześniej 
fotograf prasowy etatowo zwią-
zany m.in. z „Gazetą Wyborczą” 
i „Rzeczpospolitą”, kierownik 
działu fotograficznego w „Try-
bunie Śląskiej”. W ubiegłym roku 
zdjęciami z cyklu „Trans” wygrał 
konkurs Śląskiej Fotografii Pra-
sowej. Wcześniej był również 
wielokrotnie nagradzany m.in. 
w Konkursie Polskiej Fotografii 
Prasowej. Juror wielu konkursów, 
w tym Gdańsk Press Photo i Ty-
chy Press Photo. Zdobył dyplom 
magistra sztuki filmowej na Wy-
dziale Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego, uczestniczył 
w dwuletnim cyklu zajęć z foto-
grafii i fotoedycji w studium Col-
lina Jacobsona na Uniwersytecie 
Warszawskim i British Council. 

Aktualnie studiuje w Instytucie 
Twórczej Fotografii w czeskiej 
Opavie. – Ja się cały czas uczę fo-
tografii, aktualnie jestem studen-
tem i wciąż staram się robić lepsze 
zdjęcia. Nie zawsze to się udaje, 
więc proszę o wyrozumiałość – 
tymi słowami rozpoczął pokaz 
slajdów. Innego zdania byli juro-
rzy Konkursu Polskiej Fotografii 
Prasowej, którzy wiele lat temu 
jego fotografię „I znów ten cho-
lerny, zadymiony Śląsk” wybrali 
zdjęciem roku, zaś kadr przedsta-
wiający premiera Cimoszewicza 
znalazł się w gronie czterdziestu 
najbardziej rozpoznawalnych pol-
skich fotografii, obok prac tak 
znamienitych artystów jak m.in. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Je-
rzy Lewczyński, Chris Niedenthal 
czy Tadeusz Rolke.

ambitny licealista
Pokaz został podzielony na tema-
tyczne bloki. Pierwszy, zatytuło-
wany „Początki”, miał nie tylko 
wartość estetyczną ale również 
historyczną. Traktował o po-
czątkach pracy w tyskiej redak-
cji „Echa”. O ile zdjęcia przedsta-
wiające Klimkiewicza w czasach 
liceum mogły się podobać, o tyle 
historia, którą opowiadały po pro-
stu podobać się musiała. Nieczę-
sto miłośnicy fotografii mają 
okazję spojrzeć na pracę działu 
fotograficznego gazety sprzed 30 
lat. – Zaczęło się od kółka foto-
graficznego na Merino, gdzie Ma-

rek Hardy uczył mnie pierwszych 
kroków. Zmotywowany wysłałem 
na konkurs „Młodego technika” 
zdjęcia, za które dostałem wyróż-
nienie. Wkrótce po tym zaczą-
łem współpracować z „Nowym 
Echem”. Starsi słuchacze pewnie 
pamiętają, że to była konkuren-
cja dla „Echa”, do którego nota 
bene wkrótce się przeniosłem. 
W tamtych czasach dowiedzia-
łem się od Bogdana Kołakowskie-
go, że nic tak nie ożywia gazety 
jak trup. I po latach mogę mu 
przyznać niestety rację. Naczel-
nym wówczas był Jacek Pikiewicz 
i wiąże się z nim o tyle ciekawa 
historia, że nigdy nie potrafił zro-
zumieć, że nie może mnie wyrzu-
cić z pracy, choć wielokrotnie 
próbował. Przyczyna była taka, 
że ja po prostu nigdy oficjalnie 
nie byłem zatrudniony – wspo-
minał Klimkiewicz.

Fotograf prasowy  
– nie najlepszy wybór
To na Śląskiej Jesieni Gitaro-
wej Klimkiewicz zrozumiał, 
że na fotografii można zara-
biać pieniądze. – Zdjęcia z tej 
imprezy udało mi się sprzedać 
do niemieckich magazynów 
za zachodnie marki. To nie były 
złe pieniądze, za które mogłem 
sobie kupić lampę błyskową i su-
szarkę do zdjęć. Na przestrzeni 
lat był to wcale nieźle opłacany 
zawód, sam w okresie szczyto-
wym współpracowałem z 12 fo-

tografami, prowadząc agencję 
fotografii prasowej. Pamiętam 
jak jednego dnia zrozumiałem, 
że ten zawód wymiera. Wysła-
no mnie na wydarzenie, na które 
nie dotarłem na czas, ale zauwa-
żyłem osobę z kompaktowym 
aparatem cyfrowym. Odkupi-
łem od niej zdjęcia, sprzeda-
jąc je z kilkukrotnym zyskiem. 
Nie byłem pierwszym, który 
wpadł na ten pomysł. Niestety, 
wraz z popularyzacją fotografii 
cyfrowej, a później aparatami 
w telefonach i internetem, zdję-
cia z wydarzeń zaczęły tracić 
na wartości. W momencie kie-
dy fotograf przybywa na miejsce, 
social media są już zalane filma-
mi i zdjęciami. Być może trochę 
przesadzam, ale trudno kłócić 
się z sondażem w USA, z którego 
wynika, że fotograf prasowy jest 
aktualnie najmniej przyszłoś-
ciowym zawodem. Czasy kiedy 
mogłem zatrudniać fotografów 
na etat minęły bezpowrotnie – 
ze smutkiem w głosie podsumo-
wał właściciel agencji Edytor.

Miedzy zawodem a pasją
Frasobliwy ton i tematyka w mo-
ment uleciała, gdy Klimkiewicz 
znów skupił się na zdjęciach. 
Pokazał świetne kadry obrazu-
jące „Małyszomanię”, która wy-
buchła na przełomie wieków, 
wizytę Lecha Wałęsy w Dzieć-
kowicach czy katastrofę na ko-
palni „Wirek”. Z nowszych po-
zycji przywiózł ze sobą świetny 
cykl „Trans”, traktujący o jednej 
z największej na świecie impre-
zie e-sportowej, która ma miej-
sce po sąsiedzku w Katowicach. 
– Dla mnie to jest to absolutny 
fenomen, choć nie do końca je-
stem w stanie go pojąć. Katowi-
cki spodek na kilka dni staje się 
areną dla zmagań e-sportowców, 
których przyjeżdżają oglądać set-
ki tysięcy kibiców. Ci często mło-
dzi ludzie są w stanie koczować 
na miejscu, żeby tylko wejść jako 
pierwsi, a nie czekać w wielogo-
dzinnych kolejkach. Podejmując 
ten temat postanowiłem zrezyg-
nować z koloru. Feeria barw jaka 
towarzyszy wydarzeniu odciąga 

uwagę od tego, co chciałem po-
kazać – absolutne skupienie czy 
nawet rodzaj transu, w jaki wcho-
dzą zawodnicy podczas kompute-
rowych rozgrywek, który udziela 
się również ich fanom. Pomimo, 
że tego nie do końca rozumiem, 
to jak najbardziej szanuję. Po-
dobne widoki można zauważyć 
na stadionach piłkarskich i dla 
nikogo z mojego pokolenia nie 
wydaje się to dziwne – komento-
wał fotograf. Widzowie w Miej-
skim Centrum Kultury mogli 
również zobaczyć jeden z now-
szych projektów, traktujący o nie-
łatwej tematyce przemocy i pa-
tologii w rodzinie. Klimkiewicz 
zmierzył się z tematem przy po-
mocy aparatu z telefonu komór-
kowego, tworząc inscenizowane 
kadry o sporym ładunku emo-
cjonalnym.

Swoim pokazem slajdów 
przedstawił się jako kopalnia wie-
dzy o fotografii prasowej, świetny 
reportażysta i potrafiący rzucać 
światło na odpowiednie akcenty 
artysta. KaMil pesZat ●

ZaWód Fotoreporter
tysKie towarZystwo fotograficZne ZORGANIZOWAłO POKAZ SLAjDóW RAFAłA KLIMKIEWICZA. 
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Muzeum Miejskie w Tychach 
wraz ze Szkołą Podstawową nr 
37 z oddziałami dwujęzyczny-
mi im. Kornela Makuszyńskiego 
w Tychach organizują czwartą 
edycję Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Regionie „Silesia Incog-
nita”. Zwycięzcy pojadą do Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli. 
Na zgłoszenia organizatorzy cze-
kają do 13 marca 2020 roku.

Do uczestnictwa w konkur-
sie organizatorzy zapraszają ucz-
niów starszych klas szkół podsta-
wowych (V–VIII) z województwa 
śląskiego. – Czekamy na zgłosze-
nia dwuosobowych drużyn i ich 
prezentacji poświęconych wybra-
nej postaci, miejscu lub wydarze-
niu z dziejów Śląska – mówi Mar-
cin Melon z SP 37, pomysłodawca 
konkursu.

Składa się on z dwóch etapów. 
Eliminacje polegają na przygo-

towaniu prezentacji poświęconej 
wybranej postaci, miejscu lub wy-
darzeniu z dziejów Śląska. Nato-
miast podczas finału ocenie bę-
dzie podlegać wiedza autorów 30 
najwyżej ocenionych prezentacji 
– podczas zmagań finałowych 
czekają nowe konkurencje, gwa-
rantujące jeszcze więcej emocji.

– Finał konkursu, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród od-
będą się 3 kwietnia w Oddziale 
Muzeum Miejskiego w Tychach – 
Tyskiej Galerii Sportu na Stadio-
nie Miejskim w Tychach – mówi 
Aleksandra Matuszczyk, dyrektor 
Muzeum Miejskiego w Tychach.

Patronat honorowy nad kon-
kursem objął Łukasz Kohut, poseł 
Parlamentu Europejskiego IX ka-
dencji, a patronem merytorycz-
nym jest Regionalny Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Katowicach. Wśród jurorów 

znaleźli się: historyk Michał Dzió-
bek (przewodnik, Śląskie Cen-
trum Wolności i Solidarności) – 
przewodniczący jury, historyczka 
sztuki Aleksandra Gorzelik (na-
uczycielka, konsultantka w Re-
gionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowi-
cach), etnolożka Klaudia Rokse-
la (Gryfnie) i reportażystka Do-
rota Brauntsch (autorka książki 
„Domy bezdomne”).

Nagroda główna, ufundowana 
przez patrona honorowego to wy-
jazd zwycięskiej drużyny do Par-
lamentu Europejskiego w Bruk-
seli. Na pozostałych finalistów 
czekają również inne atrakcyjne 
nagrody rzeczowe oraz karty po-
darunkowe.

Więcej informacji o konkursie 
znaleźć można na stronie interne-
towej Muzeum Miejskiego w Ty-
chach. Mn ●

wojewódzki konkurs wiedzy o regionie już po raz czwarty.

silesia incognita  

Rafał Klimkiewicz swoje pierwsze kroki jako fotoreporter stawiał w „Echu”.
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26 lutego, środa
godZ. 17 – „KłAMSTWO” – spektakl 
w wykonaniu Teatru bez Sceny (Klub MCK 
urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godZ. 17.30 i 20.30 – KAbARET MłO‑
DyCh PANóW: „Lany Poniedziałek, albo 
góro tsy” – spektakl w reż. jerzego boń‑
czaka (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

27 lutego, czwartek
godZ. 10-14 – SZKICE Z DZIEjóW ZIEMI 
PSZCZyŃSKIEj – konferencja popularno‑
naukowa organizowana przez Muzeum 
Miejskie (Muzeum Miejskie – Stary Magi‑
strat, pl. Wolności 1)
godZ. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja 
filmu dla dorosłych „Kobieta idzie na woj‑
nę” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godZ. 17.30 i 20.30 – KAbARET 
MłODyCh PANóW: „Lany Poniedziałek, 
albo góro tsy” – spektakl w reżyserii 
jerzego bończaka (Teatr Mały, ul. hlon‑
da 1)
godZ. 18 – TuRy KuLTuRy – spotkanie 
z Katarzyną Skrzynecką (MbP – Mediate‑
ka, al. Piłsudskiego 16)

28 lutego, piątek
godZ. 18 – „GRODZIEŃSKA 01” – spek‑
takl Teatru DoRo (Klub MCK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godZ. 19 – łyDKA GRubASA – koncert 
(Klub muzyczny underground, pl. Korfan‑
tego 1)
godZ. 19.30 – KONCERT WIEDEŃSKI – 
koncert (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

29 lutego, sobota
godZ. 11 – AuKSO4KIDS: „No to gra‑
my! Lata 50. I 60.” – warsztaty muzyczne 
dla dzieci (Mediateka, pl. baczyńskie‑
go 16)
godZ. 12 – bAjKOTEKA: projekcja filmu 
dla dzieci „Sekret Eleonory” (MbP – Media‑
teka, al. Piłsudskiego 16)
godZ. 17 – „KRóLOWA ŚNIEGu” – spek‑
takl Teatru Piasku Tetiany Galitsyny (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godZ. 18 – METAL REVOLT FEST – kon‑
certy zespołów: horrorscope, Neurotic 
Serenity, Iscariota, Prosecutor, Planet hell, 
The King i hateamine (Klub underground, 
pl. Korfantego 1)
godZ. 20 – POLISh FLOyD – koncert 
(Riedel Music Club, ul. Oświęcimska 53)

27 lutego: godZ. 18 – tury Kultury – spotKa-
nie Z KatarZyną sKrZynecKą, MediateKa.

ar
c.

„Ze sztuką na TY” – tak nazywa 
się nowy cykl spotkań w tyskiej 
Galerii StrefArt przy ul. Fabrycz-
nej 2. Ma być okazją do rozmowy 
o sztuce i zaproszeniem do świata, 
jaki kryje się po drugiej stronie 
malarskich płócien.

Jego autorką jest Agnieszka 
Kijas – znana tyszanom miłoś-
niczka malarstwa – która będzie 
oprowadzać gości po bieżących 
wystawach. Premierę cyklu za-
planowano na piątek, 29 lutego, 
w ramach finisażu wystawy „Wy-
spy wyobraźni” Reginy Lipeckiej. 
Start o godz. 18, Wstęp wolny.

W dzisiejszych czasach zacie-
kawić sztuką nie jest prosto. Idzie-
my do galerii, patrzymy na obraz 
i… nie wiemy o co chodzi! Pyta-
nie brzmi: jak zrozumieć sztukę? 
Zdaniem Agnieszki Kijas, autor-

ki cyklu „Ze sztuką na TY”, bar-
dzo prosto. Wystarczy się z nią za-
przyjaźnić.

– Obrazy odczytuje każdy – 
tłumaczy Agnieszka Kijas. – Na-
wet dzieci. Nie trzeba umieć czy-
tać, pisać, nie trzeba znać języków, 
ani samemu się znać. Patrzymy 
i już wiemy: albo się podoba, albo 
nie. Problem pojawia się gdzie in-
dziej. Nauczono nas czcić sztu-
kę więc czcimy. A przecież obra-
zy powstały po to, by dawać nam 
radość, a nie by je wielbić. Sztuka 
jest dla ludzi – dodaje.

Cykl „Ze sztuką na TY” wy-
startuje 29 lutego podczas fini-
sażu wystawy „Wyspy wyobraź-
ni” Reginy Lipeckiej.

– Czegoś takiego u nas jeszcze 
nie było – mówi Mirella Jezier-
ska, kuratorka Galerii StrefArt. 

– Pani Agnieszka oprowadzi go-
ści po wystawie, jednak w sposób 
inny niż ten, do jakiego przywy-
kliśmy. Jeżeli ktoś oczekuje nud-
nej prelekcji, rozczaruje się.

Zwiedzanie ubarwi pokaz mul-
timedialny, przygotowany spe-
cjalnie na tę okazję. Agnieszka Ki-
jas zaglądnie za płótna wielkich 
dzieł, które jej zdaniem mogą sta-
nowić klucz do odczytania obra-
zów Reginy Lipeckiej.

Na finisażu obecna będzie rów-
nież autorka obrazów, ale pozo-
stanie incognito aż do kulmina-
cyjnego momentu.  Co ciekawe, 
prowadząca i malarka nie znają 
się. – Tym razem odwracamy role 
– wyjaśnia Mirella Jezierska. – Nie 
pytamy artysty, co miał na myśli, 
tylko mówimy mu, co my, odbior-
cy, sądzimy o jego dziele. rn ●

w 20. edycji tychy 
press photo staje 
się 2-dniowyM 
festiwaleM fotografii 
doKuMentalnej, 
co oZnacZa jesZcZe 
więcej Zdjęć, poKaZów, 
spotKań i inspiracji. 
goście tegorocZnej 
iMpreZy to: Maciej 
MosKwa, KrZysZtof 
goŁuch, MichaŁ 
sZalast, justyna janus, 
KrZysZtof KarolcZyK 
i piotr ZwarycZ.

Nie braknie trudnych tematów 
i trudnych pytań. Konflikt w Sy-
rii, los uchodźców, życie albino-
sów w Tanzanii, praca osób nie-
pełnosprawnych w katowickim 
hotelu, dzieciństwo bez interne-
tu pod Częstochową czy niebez-
pieczna praca strażaków widzia-
na z bliska – to główne (choć nie 
jedyne) tematy zdjęć, które zo-
baczymy na wystawie i podczas 
pokazów. Na czym polega praca 
fotoedytora i czy fotografia pra-
sowa jeszcze w ogólne istnieje, jak 
zmieniała się przez ostatnie 20 lat, 
dlaczego zniknęła już nawet z te-

matu tyskiego konkursu – o tym 
będzie można porozmawiać pod-
czas spotkań z doświadczonym 
krakowskim fotoedytorem oraz 
z jurorami konkursu Tychy Press 
Photo.

Uczestnicy konkursu zapew-
ne z niecierpliwością czekają 
na ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród, które będzie mia-
ło miejsce na początku festiwalu. 
Tradycyjnie zaproszono laurea-
tów poprzedniej edycji konkursu 
do zaprezentowania swoich foto-
grafii przed pokazem gościa spe-
cjalnego, co samo w sobie staje 

się dodatkową nagrodą i wyróż-
nia tyską imprezę na tle innych 
konkursów. Na początku festiwa-
lu wybierzemy się w krótką po-
dróż w czasie, przez dwie ostatnie 
dekady: zobaczymy 20 zdjęć, wy-
branych spośród fotografii nagro-
dzonych i wyróżnionych w do-
tychczasowych konkursach.

To wszystko już za niespeł-
na dwa tygodnie – 7 i 8 marca 
w Pasażu Kultury Andromeda 
i Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”. 
Szczegółowy program festiwalu 
opublikujemy na naszych łamach 
za tydzień. Mn ●

jedną Z najpięKniejsZych 
wiZytóweK ii liceuM 
ogólnoKsZtaŁcącego 
Z oddZiaŁaMi 
integracyjnyMi iM. c. K. 
norwida w tychach jest 
niewątpliwie KonKurs 
artystycZny „MŁode 
talenty”.

Impreza skierowana jest do uzdol-
nionej artystycznie młodzieży 
szkół ponadpodstawowych oraz 
ostatnich klas szkół podstawowych 
województwa śląskiego. Po raz 
pierwszy został zorganizowany 
w 1991 roku, a pomysłodawczy-
nią tego konkursu była jedna z na-
uczycielek II LO, Elżbieta Cimr. 
Początkowo konkurs odbywał się 
w sali gimnastycznej liceum, jed-
nak wysoki poziom umiejętności 
uczestników, a zarazem ograniczo-

ne możliwości techniczne szkoły 
sprawiły, że konkurs od roku 1994 
odbywa się na deskach Teatru Ma-
łego. „Młode Talenty” organizo-
wane są w trzech kategoriach: sce-
nicznej, plastycznej i literackiej. 
W pierwszej z nich prezentuje się 
młodzież uzdolniona wokalnie, 
aktorsko, tanecznie oraz recyta-
torsko. Druga kategoria skiero-
wana jest do młodzieży uzdolnio-
nej plastycznie. Natomiast trzecia 
do młodych poetów, pisarzy i dra-
maturgów.

Tegoroczna XXIX edycja kon-
kursu cieszy się ogromną popular-
nością. Wpłynęło wyjątkowo wiele 
zgłoszeń w każdej kategorii. Do fi-
nału w kategorii scenicznej zakwa-
lifikowało się 18 wykonawców.

Podczas koncertu finałowe-
go, który odbędzie się 11 mar-
ca w Teatrze Małym w Tychach 

o godzinie 10, zasiadający 
w jury profesjonaliści z zakre-
su literatury, sztuk scenicznych 
oraz sztuk plastycznych, wyło-
nią laureatów w poszczególnych 
kategoriach.

Nagrodzonych uczestników 
konkursu będzie można podzi-
wiać w czasie koncertu laurea-
tów, czyli Gali Młodych Talen-
tów w Teatrze Małym 20 marca 
o godzinie 18. W holu teatru 
wystawione zostaną nagrodzo-
ne i wyróżnione prace plastycz-
ne. W czasie Gali będzie również 
przeprowadzona akcja charyta-
tywna na rzecz Hospicjum św. 
Kaliksta w Tychach.

Patronat nad konkursem ob-
jął Zastępca Prezydenta Miasta 
Tychy Maciej Gramatyka, a pa-
tronat medialny tygodnik „Twoje 
Tychy”. Mn ●

W norWidZie po raZ 29.
KonKurs dla utalentowanych MłODyCh PLASTyKóW, LITERATóW I ESTRADOWCóW. 

doKuMent 
na KlisZy
KonKurs „tychy press photo” ZMIENIA NAZWę I FORMułę.

Zwiedzanie galerii strefart z Agnieszką Kijas.

ze sztUką na ty

Z Mojej póŁKi

Paryż 
Przed 
wojną

Rok przed II wojną światową. 
Co też wtedy się działo w mie-
ście, uważanym od lat za mekkę 
malarzy, pisarzy, poetów, rzeźbia-
rzy, naukowców? Na to pytanie 
postanowił odpowiedzieć Piotr 
Szarota. Od stycznia do grudnia, 
miesiąc po miesiącu opowiada 
kto wtedy pojawił się we francu-
skiej stolicy po raz pierwszy, ja-
kie wydarzenie miało miejsce, kto 
i dlaczego skupił na sobie uwagę 
mediów.

Już na wstępie mamy spis osób, 
o których będzie mowa w książ-
ce: Hannah Arendt, Samuel Be-
ckett, Louis–Ferdinand Celine, 
Emil Cioran, Marina Cwietajewa, 

Salvador Dali, Marlena Dietrich, 
Zygmunt Freud, Ernest Heming-
way, Stefan Kisielewski, Igor Stra-
wiński, Jean-Paul Sartre. Wymie-
niłem tylko kilku bohaterów, lista 
jest znacznie, znacznie dłuższa.

Ernest Hemingway przybywa 
do Paryża w 1937 roku. Tam cze-
ka już na niego żona, która intui-
cyjnie wyczuwa, że coś jest nie tak. 
I przeczucia jej nie mylą. Heming-
way ma już wtedy romans z dzien-
nikarką Marthą Gellhorn. Ale nie 
to jest głównym wątkiem stycznio-
wej opowieści. Szarota przypomi-
na pierwszy pobyt pisarza z 1921 
roku. To daje mu okazję do porów-
nania Paryża, opisu zmian, schył-
ku jednych dzielnic, mody na inne. 
Tam trzeba bywać, w tym miejscu, 
w tych lokalach. A jak miejsca, lo-
kale, to i historie tychże miejsc i lu-
dzi co tam się stale pojawiają.

Każdy miesiąc to historia lite-
ratury, sztuki, nauki. Także bio-
grafie, oparte zarówno na wy-
darzeniach bieżących, jak i tych 
wcześniejszych.

Jest też historia, ta – jak mó-
wią – prawdziwa, mająca wpływ 
na nasze życie. Weźmy marzec: 
narasta konflikt między Trzecią 
Rzeszą i Austrią. W Paryżu poja-
wiają się uchodźcy, głównie Ży-
dzi. Jak reagują na to Francu-
zi? Pisarze publikują deklaracje. 
Wzywają do solidarności wobec 
groźby faszyzmu. Wtedy, w 1938 
roku to było możliwe. Całkiem 
albo prawie całkiem inaczej 
to wyglądało kiedy Niemcy zdo-
byli Francję. Wystarczy przeczy-
tać „Szkice pisane piórkiem” An-
drzeja Bobkowskiego. Bezlitosny 

opis uległości z jednej strony, 
z drugiej udawania, że nic takie-
go się nie stało. Trzeba się bawić, 
pić wino, wystawiać sztuki, grać 
w filmach.

Sierpień. Paryż pustoszeje. 
To ulubiony miesiąc wakacyj-
ny, miesiąc wyjazdów. Ale nie 
wszyscy pozwalają sobie na wy-
poczynek. Erich Maria Remar-
que pilnie śledzi to, co się dzieje 
w Niemczech. Z Marleną Dietrich 
najpierw spędza kilka tygodni 
w lipcu w Paryżu, potem wyjeż-
dża z kochanką, jej mężem i cór-
ką aktorki na Riwierę. To właś-
nie podczas tych wakacji Marlena 
Dietrich nawiązuje romans z Jo-
sephem Kennedym, który pełni 
wówczas funkcję ambasadora. 
Co było dalej?

Każdy miesiąc to mnóstwo 
szczegółów, anegdot ale też i bar-
dzo poważnych spraw. Szarota 
w sposób umiejętny przechodzi 
od życiowych tragedii, sytuacji, 
zdarzeń – do wydawałoby się nie-
istotnych rzeczy. Ale takie jest ży-
cie. Wiemy to również i my. Na-
sze miesiące to też dni radosne 
jak i smutne, czasami niestety też 
dramatyczne. Życie to literatura, 
literatura to życie. I nie szukajmy 
odpowiedzi na pytanie, co jest na-
śladowaniem czego…

Ta książka ma też jeden, bar-
dzo ważny walor. Pokazuje dobit-
nie, jak można nie dostrzec tego, 
co się naprawdę wokół nas dzieje. 
jan MaZurKiewicZ ●

piotr szarota
„paryż 1938”

Wydawnictwo iskry
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Każdy pacjent, 
odbierając wyniKi 
swoich badań oraZ 
leKarZ, analiZujący 
w traKcie stawiania 
diagnoZy oZnacZone 
paraMetry, Musi Mieć 
pewność, że uZysKany 
w badaniach obraZ 
odZwierciedla 
faKtycZny stan Zdrowia 
badanego.

Dlatego medyczne laboratoria 
diagnostyczne obowiązkowo mu-
szą mieć opracowane i wdrożone 
procedury kontroli wewnętrznej 
i muszą poddawać się zewnętrz-
nym (międzylaboratoryjnym) 
kontrolom jakości badań w każdej 
z wykonywanych procedur, co naj-
mniej na podstawowym poziomie. 
Tymczasem Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej i Mikrobiologicz-
nej Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego Megrez już od po-
czątku swojej działalności, czyli 
od 2012 roku poddaje się kontro-
lom rozszerzonym we wszystkich 
zakresach swojej działalności.

Obowiązkowe sprawdziany 
jakości badań laboratoryjnych 
na obu poziomach (podstawowym 
i rozszerzonym) organizuje w Pol-
sce Centralny Ośrodek Badań Ja-
kości w Diagnostyce Laboratoryj-
nej w Łodzi. Obejmują one zakresy 
immunochemii poszerzonej, koa-
gulologii, immunochemii marke-
rów kardiologicznych, hematolo-
gii, hemoglobiny glikowanej oraz 
chemii klinicznej. Efektem kontro-
li są zaświadczenia wraz z ocenami 
każdej badanej procedury labora-
toryjnej, a Megrez uzyskuje zwy-
kle bardzo dobre oceny.

Laboratorium WSS Megrez 
bierze również udział w Między-

narodowych Programach Kontro-
li Jakości Badań Laboratoryjnych, 
organizowanych przez LABQUA-
LITY z siedzibą w Helsinkach 
i włoską Nobis Diagnosticę.

– Ośrodki zagraniczne uzupeł-
niają zakres sprawdzianów łódz-
kiego ośrodka, kontrolując mię-
dzy innymi takie badania jak: 
diagnostykę HIV, diagnosty-
kę Wirusowych Zapaleń Wątro-
by, boreliozy czy oznaczanie po-
ziomu homocysteiny – wyjaśnia 
dr n. biol. Barbara Kłaptocz, kie-
rownik ZDLiM.

W zewnątrzlaboratoryjnej oce-
nie jakości badań bierze również 
udział Pracownia Mikrobiologii. 
Zajmuje się tym Centralny Ośro-
dek Badań Jakości w Diagnostyce 
Mikrobiologicznej w Warszawie 
w ramach programu POLMIC-

RO, wydając Certyfikat Wiary-
godności Badań Mikrobiolo-
gicznych. Uzyskują go tylko te 
laboratoria, które otrzymały oce-
nę bardzo dobrą. Za czwórkę cer-
tyfikat już nie przysługuje.

W skład szpitalnego ZDLiM 
wchodzi także Pracownia Sero-
logii Transfuzjologicznej i ona 
również bierze udział w ze-
wnętrznych sprawdzianach jako-
ści badań. Zajmuje się tym Insty-
tut Hematologii i Transfuzjologii 
w Warszawie w ramach „Krajo-
wego programu zewnętrznej oce-
ny jakości dla laboratoriów im-
munologii transfuzjologicznej”, 
oraz Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach.

– Systematyczna weryfikacja 
jakości naszej pracy jest zgodna 

z wymogami akredytacji i stan-
dardów ISO, które szpital posia-
da oraz Ustawy o Diagnostyce 
Laboratoryjnej – dodaje dr Kłap-
tocz – My jednak poddajemy się 
jej od początku istnienia szpita-
la Megrez. Bo najważniejsze jest, 
żeby wynik badania pacjenta był 
wiarygodny. To jest pierwszy po-
wód, dla którego poddajemy się 
kontrolom w najszerszym moż-
liwym zakresie. Sprawdziany or-
ganizowane przez COBJwDL 
Łódź oraz COBJwDM Warszawa 
są bezpłatne, za pozostałe szpital 
ponosi odpłatność.

Z myślą o wiarygodności wy-
ników badań WSS Megrez takich 
samych kwalifikacji wymaga rów-
nież od swoich podwykonawców, 
traktując je jako niezbędne kryte-
rium współpracy. rs ●

funKcjonariusZe straży 
pożarnej w swojej 
pracy wystawiani 
są na wyjątKowy stres. 
praca w eKstreMalnych 
warunKach, Która 
polega na ratowaniu 
ludZKiego życia 
i Mienia to ogroMna 
odpowiedZialność, 
również prawna. 
ta ZacZyna się ZaraZ 
po opusZcZeniu 
KoMendy, Kiedy 
to Kierowca woZu 
strażacKiego 
Ma Za Zadanie jaK 
najsZybciej dojechać 
na Miejsce. polsKie 
prawo stanowi, 
że pojaZd w taKich 
warunKach jest 
uprZywilejowany. ale 
cZy na pewno?

Art. 53 Kodeksu drogowego 
określa, które pojazdy i w jakich 
sytuacjach są uprzywilejowane 
(np. pogotowie ratunkowe, służ-
by celne, policja, jednostki ochro-
no przeciwpożarowej.). „Kierują-
cy pojazdem uprzywilejowanym 
może, pod warunkiem zachowa-
nia szczególnej ostrożności, nie 

stosować się do przepisów o ru-
chu pojazdów, zatrzymaniu i po-
stoju oraz do znaków i sygnałów 
drogowych tylko w razie, gdy: 
1) uczestniczy w akcji związanej 
z ratowaniem życia, zdrowia ludz-
kiego lub mienia albo koniecz-
nością zapewnienia bezpieczeń-
stwa lub porządku publicznego 
[…] Pojazd wysyła jednocześnie 
sygnały świetlny i dźwiękowy” 
– czytamy w kodeksie. Tyle teorii. 
W praktyce oznacza to, że kieru-
jącego takim pojazdem nie obo-
wiązują m.in. ograniczenia pręd-
kości, może wjechać „pod prąd”, 
wyprzedzać w miejscach gdzie 
obowiązuje taki zakaz, czy wje-
chać na skrzyżowanie na czerwo-
nym świetle.

– Niestety rzeczywistość jest 
zgoła inna – mówi Piotr Szojda, 
Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach. 
– Kierowcy pojazdów uprzy-
wilejowanych, jadąc do dzia-
łań ratowniczych, muszą za-
chować szczególną ostrożność, 
z uwzględnieniem sytuacji, 
że niefrasobliwy kierowca inne-
go pojazdu może doprowadzić 
do zdarzenia drogowego. Kiedy 
nasz kierowca wjeżdża na skrzy-
żowanie na czerwonym świetle 

i niezorientowany inny kierowca 
w niego uderzy, za zajście mandat 
zazwyczaj dostaje kierowca wozu 
strażackiego. W ostatnich dwóch 
latach odnotowaliśmy trzy takie 
sytuacje. Niedawno takie zda-
rzenie miało miejsce na osied-
lu F, kiedy to wóz strażacki po-
woli wjeżdżając na skrzyżowanie 
przy czerwonym świetle zderzył 
się z osobówką. Wtedy skończyło 
się na pouczeniu funkcjonariu-
sza straży pożarnej – tłumaczy 
komendant.

Przeprowadziwszy sondę ulicz-
ną możemy stwierdzić, że tyszanie 
nie przypuszczali, że w opisanej 
sytuacji to pojazd uprzywile-
jowany może zostać obciążony 
mandatem. Zaledwie jedna oso-
ba stwierdziła, że to na kierowcy 
pojazdu uprzywilejowanego spo-
czywa odpowiedzialność za ewen-
tualne zdarzenie drogowe. – Uwa-
żam, że prawo powinno chronić 
obywateli, a kierowcy karetek jeż-
dżą jak wariaci. Nie potrzebujemy 
świętych krów na drodze – sko-
mentował przechodzień. – Ja się 
z takim prawem nie zgodzę – za-
znaczył kolejny.

– Uważam, że na każdym 
uczestniku drogowym spoczy-
wa obowiązek orientowania się 

w sytuacji, w jakiej aktualnie 
znajduje się na drodze. Sygnał 
dźwiękowy słychać z kilkuset 
metrów. Jako kierowca, gdy tylko 
taki usłyszę, zwalniam i staram 
się określić źródło sygnału. Gdy 
zorientuje się, że jestem na tej sa-
mej drodze co karetka czy straż, 
robię co w mojej mocy, aby być 

jak najmniejszym utrudnieniem. 
Jeżeli słuchałbym głośno muzyki, 
która zagłuszyłaby syreny i ude-
rzyłbym w wóz strażacki, ozna-
czałoby to, że muzyki słuchałem 
za głośno, przez co byłem źle zo-
rientowany w sytuacji na drodze. 
Przyjąłbym taki mandat, posy-
pując głowę popiołem – opisał 

swoje podejście Daniel Drozd, 
jeden z naszych rozmówców.

– Jesteśmy jedynym państwem 
w Europie i jednym z niewie-
lu na świecie, w którym pojazd 
uprzywilejowany, tak naprawdę 
nie jest uprzywilejowany – pod-
sumował komendant PSP w Ty-
chach. KaMil pesZat ●

WyniK Musi być Wiarygodny
wiarygodność wyniKów badań laboratoryjnych TO KRyTERIuM NA WAGę ZDROWIA I żyCIA.

Włoska firma diagnostyczna potwierdza certyfikatem, że w laboratoriach Megrezu wszystko gra.

Mandat Za… prZyWilej
Kierowcy pojaZdów uprZywilejowanych TAKżE MuSZą LICZyć SIę Z MANDATEM ZA PRZEjAZD NA CZERWONyM ŚWIETLE.

Nawet jadąc na sygnale do pożaru, kierowca wozu strażackiego może – w razie kolizji – zostać ukarany mandatem.
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11 lutego w Zespole Szkolno
–Przedszkolnym nr 2 zastępca 
prezydenta miasta Maciej Gra-
matyka czytał uczniom z klas 
I-III opowiadania i zagadki oraz 
fragment lektury. A wszystko to w 
ramach projektu „Chwila z książ-
ką w ciągu tygodnia”, w którym 
dorośli czytają dzieciom. Pro-
jekt, prowadzony od trzech lat 
przez szkolną bibliotekę, ma na 
celu promocję czytelnictwa wśród 
najmłodszych uczniów, zachęce-
nie ich do czytania i odwiedzania 
biblioteki szkolnej.

Od samego wejścia gość zjed-
nał sobie ogromną sympatię dzie-
ci i nawiązał z nimi bardzo dobry 
kontakt. Uczniowie z uwagą słu-
chali i chętnie odpowiadali wice-

prezydentowi na pytania dotyczą-
ce przeczytanych tekstów. Maciej 
Gramatyka pytał także uczniów o 
ich pasje i zainteresowania, zachę-
cał do podróżowania i aktywno-
ści fizycznej, nawiązując tym sa-
mym do bohatera książki „Afryka 
Kazika”, który przemierzył konty-
nent afrykański rowerem.

Zastępca prezydenta Tychów 
z zainteresowaniem obserwował 
także lekcję informatyki w klasie 
7, podczas której uczniowie kon-
struowali obiekty z klocków Lego 
Education, programowali i nada-
wali ruch swoim maszynom. Klo-
cki zostały zakupione w ramach 
Tyskich Inicjatyw Oświatowych, 
w programie „Weź nie marudź, 
weź programuj”. oprac. sw ●

chwila z książką w ciągu tygodnia.

czytanie 
z gramatyką

Zastępca prezydenta Tychów spotkał się na wspólnym 
czytaniu książek z dziećmi z Cielmic.
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reklama

na żelbetoWyM stelażu
cZyli rZecZ o pawilonie NA OSIEDLu M

jedną Z charaKterystycZnych cech 
osiedli Z wielKiej pŁyty budowanych 
w latach siedeMdZiesiątych 
i osieMdZiesiątych byŁo 
loKaliZowanie sKlepów i punKtów 
i usŁugowych w pawilonach.

Pawilony te były najczęściej wolnostojące, czy-
li nie przylegały do żadnych innych budynków. 
Były różnej wielkości, od niewielkich, mieszczą-
cych jeden sklep, po duże z restauracjami i na-
wet niewielkimi domami kultury. Największym 
problemem związanym z takimi pawilonami było 
to, że częstokroć realizowano je nawet kilka lub 
kilkanaście lat po skończeniu budowy bloków. 
Problem ten dotykał zwłaszcza mieszkańców, któ-
rzy nawet po codzienne sprawunki musieli udać 
się na inne osiedle.

W Tychach mamy cały kalejdoskop takich pa-
wilonów, od omawianego tutaj wcześniej pawilo-
nu na al. Niepodległości i Azetu (zobacz odcinki 
16 i 41 naszego cyklu), po „Tęczę” i wiele, wie-
le innych, mniejszych i większych. Pośród nich 
na naszą uwagę z pewnością zasługuje pawilon 
na osiedlu M. Pierwotnie, przynajmniej w ofi-
cjalnych dokumentach, nazwany był pawilonem 
wielobranżowym. Zaplanowano w nim księgar-
nię, sklep Eldom, czyli ze sprzętem elektrycznym 
oraz sklep WPHW. Pod tym ostatnim skrótem 
kryło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 
Wewnętrznego, które zajmowało się handlem naj-
różniejszymi produktami.

Nasz cykl jest poświęcony architekturze, a nie 
organizacji handlu i jakości zaopatrzenia, skup-
my się zatem na rozwiązaniach przestrzennych 
pawilonu. W 1971 roku zaprojektował go archi-
tekt Stanisław Niemczyk. Dwa lata później obiekt 

stał gotowy. Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem budynku jest jego konstrukcja. Wykona-
ne z żelbetu słupy i belki krzyżują się, tworząc sy-
stem prostokątnych ram. Te pionowe wystają poza 
obrys budynku, z jednej jego strony mają proste 
zakończenia, a z drugiej skośne, jakby ścięte.

Wewnątrz tej układającej się w przestrzenną 
kratkę konstrukcji architekt umieścił trzy dwu-
kondygnacyjne bryły, w których zlokalizowano 

sklepy. Każda z nich była różnej wielkości, w za-
leżności od potrzeb każdego planowanego skle-
pu. Na piętro klienci mogli dostać się pokonując 
jedne z dwóch zewnętrznych schodów, do znaj-
dujących się u góry lokali przechodzili za pomo-
cą kładek. Przez środek pawilonu, pomiędzy po-
szczególnymi bryłami, został poprowadzony ciąg 
pieszy, który tutaj przybrał formę niewielkiego 
pasażu. Od niego prostopadle odchodzi jeszcze 

mniejszy, drugi. Dostawy do sklepów odbywały 
się od strony zewnętrznej, zatem klienci mogli 
mieć pewność, że nie muszą w tym miejscu zwa-
żać na samochody. Od strony pasażu też zaplano-
wano wejścia do poszczególnych sklepów.

Stanisław Niemczyk za pomocą bardzo pro-
stych środków zróżnicował elewacje pawilonu. 
Dominująca cały układ przestrzenny żelbetowa 
konstrukcja pozostała jasna, ściany sklepów z ko-
lei zostały skomponowane z ceglanych odcinków 
ścian i łączących je przeszkleń. Architekt po raz 
kolejny pokazał swój talent, udowodnił, że pro-
stymi środkami i przy ograniczeniach wykonaw-
czych można zrealizować interesujący i charak-
terystyczny budynek.

W marcu 1975 roku na łamach „Dziennika 
Zachodniego” został opublikowany artykuł o ty-
skim pawilonie. Jego autor Adam Dyrko porów-
nał pasaż pawilonu do starożytnego, otoczonego 
podcieniami atrium, które służy jako przestrzeń 
dla nawiązywania relacji międzyludzkich. Takie 
porównanie nowoczesnej, dwudziestowiecznej 
architektury z tą z czasów starożytnego Rzymu 
było zamierzeniem autora, który czerpał z tej dru-
giej inspiracje. Nie jest to dosłowny cytat prze-
strzenny, ale raczej ideowy, który miał na celu 
stworzenie architektonicznych ram do spotkań 
i rozmów.

Jak każdy tyski budynek, także i ten pawilon 
zmienił się w ciągu kilku dekad. Dobudowana 
została czwarta bryła, ta znajdująca się najbliżej 
ronda, Zmieniły się sklepy, nie istnieją przedsię-
biorstwa, które organizowały tutaj handel, ale cha-
rakterystyczna konstrukcja wymyślona przez Sta-
nisława Niemczyka ciągle zwraca na siebie uwagę. 
Próbuje tym samym udowodnić nam, że dobre 
pomysły są ponadczasowe. anna sysKa ●

Pawilon wielobranżowy na osiedlu M (zdjęcie z roku 1978).
Fot. K. Pilecki ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miasto na warsztacie (46)
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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO 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	RE-
GULACJĄ,	POMIAR	I	WYCENA	GRATIS.		691	
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

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

Naprawa	pralek	automatycznych.	tel.	504	
877 825

Remonty	budowlane	-	SOLIDNIE	tel.	604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie 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 

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

PŁYTKOWANIE  HYRDAULIKA MAKO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688

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 

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
Hydraulik,	gazownik,	konserwator	SZUKA	
PRACY	575973922

Poszukiwany	pracownik	gospodarczy	32	
328	48	49	lub	605	873	705	

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM
Sprzedam	DOM	w	Katowicach	Podlesiu	
tel:		601482148	lub	604115782

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.

WYNAJMĘ
Przyjmę	Pana	na	kwaterę,	pracującego	i	
bez	nałogów	793460704	

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

Mieszkanie	na	Elfów	501	426	327	WY-
NAJMĘ 
Tychy	os.	Balbina	-	lokal	użytkowy	33	m2,	
parter,	duża	witryna.	Czynsz	najmu	1450	
zł.	Netto	+	media	+	kaucja.		BN	VOTUM:	
501 503 735.
Tychy	ul.	Budowlanych	-		lokal	użytkowy	
9	m2,	parter,	witryna.	Czynsz	najmu	700	
zł.		+	media	+	kaucja.		BN	VOTUM:	501	
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie	poszukujemy	mieszkań	mogą	być	
zadłużone	oraz	do	remontu	tel.	504-476-
805	www.ihn.com.pl	
Poszukujemy	działek	w	Tychach	i	okolicy	
tel.	504-476-805	www.ihn.com.pl	
Poszukujemy	do	wynajmu	oraz	sprzeda-
ży,	obiektów	komercyjnych,	hali	itp.	696-
493-977	www.ihn.com.pl	
Poszukujemy	mieszkań	do	wynajęcia	
oferujemy	bardzo	dobre	warunki	najmu	
tel.696-493977
Tychy	2	pokoje	36	m2,	cena	159.000	zł,	
klucze	w	biurze	tel.	733-476-805		www.
ihn.com.pl	Tychy	2	pokoje	48	m2	cena	
250.000	zł,	klucze	w	biurze	886-309-196	
www.ihn.com.pl	
Tychy	os	H	3	pokoje	55	m2	cena	210.000	
zł	klucze	w	biurze	733-476-805	www.
ihn.com.pl

Tychy-Żwaków,	M-3,	35m2,	cena	214	
000zł,	blisko	lasu,	rynek	pierwotny,	
tel.733-476-805 
Tychy	os	R	62	m2	3	pokoje	niski	blok,	
po	remoncie	i	z	pełnym	wyposażeniem	
cena	298	tys	zł	tel.	504476-805	www.
ihn.com.pl
Tychy	Czułów	dom,	z	pięknym	ogrodem	
bardzo	dobra	lokalizacja	tel.	696-493-977	
www.ihn.com.pl	
Tychy	Wartogłowiec	-	Zwierzyniec	dom	
dwurodzinny	o	pow.	200	m2	działka	o	
pow.	961	m2	cena	490.000	zł	tel.	504-
476805	www.ihn.com.pl	
Tychy	Mąkołowiec	Dom	bliźniak	z	gara-
żem	o	pow.	130	m2	cena	479.000	zł	733-
476-805	www.ihn.com.pl
Osiedle	domów	w	zabudowie	bliźniaczej	
Podlesie	128	i	153	m2	cena	od	515.000	zł	
504476-805,	www.inh.com.pl	
Mysłowice,	domy	szeregowe,	pow.	
129m2,	325.000zł,	super	alternatywa	
dla	mieszkania,	tel.886309-197,	www.
ihn.com.pl	
Międzyrzecze	tyko	10	min	od	Tychów	dom	
w	stanie	deweloperskim	o	pow.	190	m2	
tel. 696-493977 
Wyry	dom	w	stanie	surowym	zamknię-
tym	z	garażem	cena	309	000	zł	tel.	504-
476-805
Działki	budowlane	Tychy	Wartogłowiec	
o	pow.	856	m2	i	744	tel.	696-493-977	
www.ihn.com.pl	
Bieruń	Działka	budowlana	z	projektem,	
doprowadzone	media	pow	742	m2	tel.	
886-309-196	www.ihn.com.pl	
Ostatnia	wolna	działka	budowlana	Świer-
czyniec,	różne	powierzchnie	pow.	od	
880m,	cena	123zł/m2,	tel.	696-493977,	
Działka	budowlana	Tychy,	różne	metra-
że	od	700	do	977m2,	wszystkie	media,	
różne	metraże,	tel.	504476-805	www.
ihn.com.pl	
3	Działki	budowlane	Tychy	Wygorzele	pow	
od	995	cena	od	215	zł	m2	tel.	504-476-
805	www.ihn.com.pl
Do	wynajęcia	Tychy	os	L	3	pok	78	m2		
cena	2600	zł	tel.	696-493-977	www.ihn.
com.pl
Do	wynajęcia	Tychy	Balbina		5	pok	110	m2		
cena	3000	zł	tel.	504-476-805	www.ihn.
com.pl	Do	wynajęcia	Tychy	os	M		3	pok	49	
m2		cena	1800	zł	tel.	889-309-169	www.
ihn.com.pl
Do	wynajęcia	Tychy	Czułów	dom	dla	18	
pracowników	cena	5500	zł	tel.	504-476-
805	www.ihn.com.pl
Bieruń	do	wynajęcia	lokal	przy	głównej	
ulicy,	parter,duże	witryny	o.pow.	80	m2	
cena	2000	zł/	mce	tel.	886-309-196	www.
ihn.com.pl
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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
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www.tychy.pl

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

Do	wynajęcia	hale	oraz	różne	lokale	użyt-
kowe	tel	733-476-805	www.ihn.com.pl
Do	wynajęcia	hala	magazynowa	z	zaple-
czem	socjalno	biurowym	Tychy	Tereny	
Przemysłowe	pow.	300	m2	886-309-196	
www.ihn.com.pl	
Do	wynajęcia	lokal	z	dużymi	witrynami	
o	pow	135	m2	cena	3300	zł	+	media	tel.	
696-493977 
Do	wynajęcia	hala	magazynowa	Kobiór,	
różne	powierzchnie,	zadzwoń	i	zapytaj	o	
szczegóły	733476-805	www.ihn.com.pl	
Mieszkania	z	rynku	pierwotnego	różne	
powierzchnie	bez	prowizji	i	podatku	PCC	
tel.	733476-805	www.ihn.com.pl	
Do wynajęcia hala Tychy Tereny Przemy-
słowe,	zadzwoń	733-476-805	www.ihn.
com.pl

Bieruń	Nowy,	działka	budowlana	o	
pow.1713m2,	cena	75	tys.zł,	VIPART	501	
396 663
Gostyń,	dom	parterowy	z	wiatą,	stan	
surowy	zamknięty,	ocieplony,	82m2,	4	
pokoje,	działka	800m2,	cena	365	tys.zł,	
VIPART	790	855	177
Tychy	Wartogłowiec,	działka	budowlana,	
pow.	1277m2,	cena	166	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	po-
koje,	cena	209	tys.	zł	VIPART	509	733	966
Tychy,	mieszkanie	przy	ul.	Reymonta,	4	
pokoje,	pow.	cał.	95m2,	użyt.	83,30m2,	
2	piętro,	niska	zabudowa,	cena	450tys.zł,	
VIPART	790	855	188
Chełm	Śląski,	działka	budowlana	o	pow.	
3700m2,	cena	370	tys.zł,	VIPART	501	396	
663
Tychy,	Wartogłowiec	-	działka	budowlana	
o	pow.	2500m2,	cena	470tys.zł	VIPART	
509 733 966
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	
501 396 663

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	po-
koi,	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	Z,	M-3,	pow.	cał.	49,60m2,	1	
piętro,	niska	zabudowa,	cena	245	tys.zł	
VIPART	501	396	663
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
Poszukujemy	dwupokojowych	mieszkań		
dla	klienta	gotówkowego	728-713-101	
www.ASTON.com.pl
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	mieszkanie!	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
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
Do	wynajęcia	dom	w	zabudowie	szere-
gowej	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	oraz	1098	m2,	wszystkie	me-
dia	cena	500.000	zł	www.ASTON.com.
pl	519-595-674
Kobiór,	Poziomkowa	1703	m2,	działka	
budowlana	w	super	lokalizacji,	media	
w	granicy	cena	230.000	zł	www.ASTON.
com.pl	728-713-101
Tychy-Cielmice	ul.	Nadrzeczna,	działka	
o	powierzchni	2477	m2	cena	499.000zl		
www.ASTON.com.pl	728-713-101
Tychy,	ul.	Willowa,	działka	budowlana	
3032	m2,	atrakcyjna	cena	369.000	zł	
www.aston.com.pl	602-627-610
Działka	Góra	gm.	Miedźna	3000m2,	wy-
dane	pozwolenie	na	budowę	dwóch	do-
mów	jednorodzinnych,	nowa	cena	tylko	
120.000	zł,	728	713	101	www.ASTON.
com.pl
Tychy	Jaroszowice,	ul.	Mysłowicka	dział-
ka	o	powierzchni	2580	m2,	możliwość	
podziału	działki	na	mniejsze,	prąd,	gaz,	
woda,	kanalizacja,	cena	160	zł/m2	www.
ASTON.com.pl	519-595-671
Działka	do	wynajęcia	Tychy	ul.	Katowicka	
pow.	1990	m2,	wszystkie	media,	idealna	
na	działalność	czynsz	2.200	zł/mc	www.
ASTON.com.pl	728-713-101
Dom	w	Centrum	Pszczyny	890	000	zł,	
wybudowany	w	2014	r,	170	m2,	5	pokoi,	
energooszczędny,	garaż	dwustanowisko-
wy 519 595 671 www.ASTON.com.pl

Tychy	Wilkowyje,	wolnostojący	budy-
nek	usługowo-mieszkaniowy	w	stanie	
surowym	zamkniętym	o	pow.	224m2,	
działka	878	m2	www.ASTON.com.pl	728-
713-101
Centrum	Pszczyny	budynek	z	lokalami	
usługowymi		4	lokale	usługowe	i	1	lokal	
mieszkalny,	650	000	zł	519	595	671	www.
ASTON.com.pl
Do	wynajęcia	lokal	64	m2	idealny	na	usłu-
gi	medyczne,	kosmetykę,	kancelarię	przy	
jednej	z	głównych	ulic,	czynsz	3.300	zł/mc	
728	713	101	www.ASTON.com.pl
Lokal	biurowy	110	m2,	ulica	Oświęcim-
ska,	stan	świeżo	po	adaptacji,	3500	netto,	
www.ASTON.com.pl	731-713-100
Lokal	do	wynajęcia,	Centrum,	90	m2	4200	
zł,	www.ASTON.com.pl	519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część	usługowa	604	m2	hale)	możliwość	
podzielenia	powierzchni	Tereny	Przemy-
słowe	728	713	101	www.ASTON.com.pl
Do	wynajęcia	powierzchnie	biurowe	od	9	
m2	do	44	m2	w	cenie	od	28zł	netto/m2	
Tyska	Strefa	Ekonomiczna	728	713	101	
www.ASTON.com.pl
Tychy,	Paprocany,	nowa	inwestycja,	2	
ostatnie	segmenty,	cena	799	000	zł,	519-
595-674	www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy,	ul.	Edukacji,	M-4,	pow.	56m2,	3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska	G.	ul.	Dworcowa,	M-3,	pow.	45m2,	
0/4p.	-	tel.	531	099	212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 
212
Mikołów,	ul.	K.Miarki,	M-4,	pow.	67m2,	
1/3p.-	tel.	531	099	212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMy:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń,	ul.	Rybnicka,	pow.	138M2,	
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze,	ul.	Przyjaźni,	pow.	160m2,	dz.	
830m2-	st.surowy	zamknięty-	tel.	531	
099 212

Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec,	pow.	896,	cena	290	zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856
Bojszowy,	ul.	Stalmacha,	pow.	1574m2,	
cena	76zł/m2	-	tel.	508	063	856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

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

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

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

ZwierZęta:

Witajcie! Jestem 
Eryk i	czekam,	aż	
dobry	 człowiek	
mnie	 wypatrzy	
w tym schronisko-
wym	boksie.	Lubię	dzieci,	dogaduję	
się	 z	 kolegami,	 jestem	 spokojnym	
psem,	troszkę	łasuchem.	Właśnie	mija	
18 miesięcy,	odkąd	nie	mam	domu.	
Proszę,	pomóż	mi!

Kontakt: Iza tel. 514-265-062

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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Nasz region będzie w najbliższym 
czasie miejscem dwóch hokejo-
wych turniejów rangi mistrzostw 
świata.

Najpierw, między 28 marca 
a 3 kwietnia na lodowisku Jantor 
w Katowicach-Janowie o awans 
do Dywizji 1A zagrają kobiety. 
W mistrzostwach świata Dywizji 
1B rywalkami Polek będą repre-
zentacje Chin, Korei Południowej, 
Słowenii, Słoch i Kazachstanu.

Warto natomiast już dziś za-
opatrzyć się też w bilety na ry-
walizację panów w hokejowych 
MŚ Dywizji 1B, które odbę-
dą się w dniach 27 kwietnia – 
3 maja. W katowickim Spodku 
ekipa Tomka Valtonena (z pew-
nością z tyszanami w składzie) 
zagra przeciwko Serbii, Litwie, 
Estonii, Japonii i Ukrainie. Ca-
łodniowe bilety (na wszystkie 
trzy mecze każdego dnia) są już 

do nabycia na stronie www. 
ebilet.pl.

Karnety na pięć turniejo-
wych dni kosztują 40, 50 lub 
80 złotych, natomiast na poje-
dyncze dni można kupić bile-
ty już w cenie od 10 zł. Bilety 
ulgowe przysługują młodzieży 
do lat 14 oraz emerytom i ren-
cistom po 65. roku życia. Dzie-
ci do lat 3 wchodzą do Spodka 
za darmo. ww ●

prZygotowujący się 
do rundy wiosennej w iV 
lidZe piŁKarZe reZerw 
gKs tychy roZegrali 
w Minionych dniach 
trZy Kolejne MecZe 
Kontrolne i spisali 
się w nich ZnaKoMicie, 
popisując się ZwŁasZcZa 
uMiejętnościaMi 
snajpersKiMi.

Jako pierwsi odczuli to na własnej 
skórze piłkarze Sarmacji Będzin, 
którzy na własnych obiektach 
ulegli drużynie trenerów Toma-
sza Wolaka i Łukasza Kopczyka 
0:5 (0:4). Pierwsze dwa gole już 
w początkowym kwadransie gry 
zdobył Staniucha, jeszcze przed 
przerwą trafili Szafrański i Bojar-
ski, a tuż po wznowieniu gry w II 
połowie rezultat ustalił Szołtys.

GKS II zagrał w Będzinie 
w składzie: Odyjewski – Nie-
śmiałowski, Pańkowski, Bielusiak, 
Wolak, Paluch, Kokoszka, Kręże-
lok, Staniucha, Szafrański, Bojar-

ski oraz Maciejowski, Wróblew-
ski, Błach, Szołtys, Rutkowski.

Kilka dni później tyszanie ro-
zegrali już bardziej wyrówna-
ne zawody z Unią Kosztowy. 
Co prawda GKS II dwukrotnie 
obejmował prowadzenie (Bojar-
ski w 15 min. i Krężelok w 75 
min.), to jednak spotkanie za-
kończyło się remisem 2:2 (1:1), 
a wyrównującego gola koszto-
wianie zdobyli tuż przed koń-
cowym gwizdkiem.

Skład tyszan: Dana – Szołtys, 
Tolik, Kopczyk, Wolak, Blach, Pa-
luch, Kokoszka, Rutkowski, Krę-
żelok, Bojarski oraz Nieśmiałow-
ski, Grzybek i Bielusiak.

Wreszcie w miniony week-
end tyskie rezerwy rozgromiły 
Pogoń Imielin 10:0 (4:0). Wy-
stępująca w klasie okręgowej 
drużyna z Imielina nie miała 
w tym sparingu wiele do powie-
dzenia, a tyszanie gole strzela-
li seriami. Kanonadę rozpoczął 
Bojarski (5’), na 2:0 podwyż-
szył Staniucha (27’), a tuż przed 

przerwą gole zdobyli Pańkowski 
(43’) i ponownie Staniucha (45’). 
Pierwsze sześć minut II połowy 
przyniosło kolejne trzy gole dla 
GKS II (Paluch w 46’ i 49’ oraz 
Wróblewski w 51’). W ostatnim 
kwadransie rezultat został usta-
lony przez dwa gole Denysa (75’ 
i 84’) oraz ponownemu trafieniu 
Wróblewskiego w ostatniej mi-
nucie meczu.

Skład GKS II w meczu z Pogo-
nią: Odyjewski (46, Maciejowski) 
– Nieśmiałowski (46’ Szołtys), 
Kopczyk (46’ Tolik), Pańkowski 
(46’ Bielusiak), Wolak (60’ Rut-
kowski), K. Piątek (46’ Wróblew-
ski), Misztal (46’ Paluch), Krę-
żelok (46, Blach), Bojarski (46’ 
Kokoszka), Staniucha (46’ De-
nys), Kasprzyk (60’ Bojarski).

W najbliższą sobotę o godz. 
11 GKS II zagra ostatni sparing 
z RKS Grodziec, a dwa tygodnie 
później meczem z rezerwami 
Podbeskidzia Bielsko-Biała roz-
pocznie ligową wiosnę w IV li-
dze. ww ●

peŁne trZy Miesiące 
cZeKali Kibice 
piŁKi nożnej 
w tychach na powrót 
„trójKolorowych” 
na ligowe boisKa. 
wresZcie się docZeKali 
i w najbliżsZą sobotę, 
29 lutego o godZ. 17 
ZobacZą ZespóŁ trenera 
rysZarda tarasiewicZa 
na stadionie MiejsKiM.

W meczu z Sandecją (z którą je-
sienią przegrali w Nowym Sączu 
0:1) szkoleniowiec GKS powinien 
mieć do dyspozycji wszystkich, 
poza leczącym kontuzję Szeligą, 
swoich graczy. Niemal w całości 
są to piłkarze, których oglądali-
śmy na boisku jesienią, z jednym 
wyjątkiem.

Tuż przed rozpoczęciem pił-
karskiej wiosny GKS Tychy pod-
pisał bowiem kontrakt z 30-let-
nim Wilsonem Kamavuaką, 
urodzonym w Niemczech 8-krot-
nym reprezentantem Demokra-
tycznej Republiki Kongo. Ka-
mavuaka może grać na środku 
defensywy lub na pozycji defen-
sywnego pomocnika, na koncie 
ma 13 występów w Bundeslidze 
(1 FC Nürnberg i SV Darmstadt) 
oraz grę m.in. w belgijskim KV 
Mechelen i austriackim Sturmie 
Graz.

Tydzień przed startem rozgry-
wek GKS Tychy odbył próbę ge-
neralną, rozgrywając na własnym 
stadionie sparing z Górnikiem 
Łęczna. Sprawdzian wypadł nie-
źle, bo w spotkaniu z dobrym 
rywalem tyszanie przeważali, 
stwarzali sobie szereg sytuacji 
i ostatecznie wygrali 2:0.

Oba gole dla zwycięzców 
padły w I połowie. W 9 min. 
po strzale Grzeszczyka obrońca 
z Łęcznej zagrał piłkę ręką, a ka-
pitan GKS nie zwykł pudłować 
strzałów z jedenastu metrów. 
W 35 min. tyszanie egzekwo-
wali rzut rożny. Do dośrodko-
wania Szumilasa najwyżej wy-

skoczył Sołowiej i głową ustalił 
wynik sparingu.

Gospodarze zagrali w ostatniej 
przedsezonowej próbie w skła-
dzie: Jałocha (66' Igaz) – Mańka, 
Biernat, Sołowiej, Kallaste – Steb-
lecki (66' Połap), J. Biegański (66' 
Kamavuaka), Krišto (66' J. Pią-
tek), Grzeszczyk, Szumilas – Le-
wicki (46' Piątkowski).

Gra GKS Tychy w meczach 
kontrolnych każe z optymizmem 
patrzeć na wiosnę w I lidze. 
Oby dobrym początkiem walki 
o udział w barażach o ekstrakla-
sę był sobotni mecz z Sandecją. 
Do zobaczenia zatem o godz. 17 
na ul. Edukacji 7. ww ●

warto kupić wejściówki już dzisiaj.

bilety na hokejowe mŚ

sKuteCZne reZerWy
17 goli W TRZECh MECZACh!

sandeCja na (dobry?) poCZąteK
Z jednyM nowyM piŁKarZeM DRużyNA GKS TyChy ROZPOCZyNA RuNDę WIOSENNą W I LIDZE.

Wilson Kamavuaka wzmocnił zimą kadrę GKS Tychy. 
Reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo 
ma za sobą kilkanaście meczów w Bundeslidze.
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nerwowe to byŁy 
chwile i eMocje, Które 
roZpaliŁy widownię 
stadionu ZiMowego! 
pierwsZe dwa MecZe 
ćwierćfinaŁu play off 
Z energą toruń, gKs 
tychy roZstrZygnąŁ 
na swoją KorZyść, ale 
ósMy ZespóŁ seZonu 
ZasadnicZego poKaZaŁ, 
że nie ZaMierZa 
ustępować MistrZoM 
polsKi i prZy odrobinie 
sZcZęścia MógŁ się 
w tychach poKusić 
się o niespodZianKę. 
w pierwsZyM MecZu 
nie poZwoliŁ iM 
na to Zryw gospodarZy 
w ostatnich Minutach, 
a w drugiM – dwa gole 
aleKsieja jefiMienKi, 
Które prZyniosŁy gKs 
Zwycięstwo.

Przed play off GKS Tychy zor-
ganizował konferencję praso-
wą, w której wziął udział trener 
Krzysztof Majkowski i kapitan 
drużyny Michał Kotlorz.

– W poprzednim sezonie mie-
liśmy osiem drużyn, które miały 
nadzieje na tytuł, ale realne szan-
se na finał czy mistrzostwo mia-
ły tylko 2-3 – stwierdził trener 
Majkowski. – W tym roku także 
8 drużyn ma nadzieję, ale real-
ne możliwości mają... wszystkie. 
Kiedy robiliśmy w szatni zakłady 
dotyczące pierwszej rundy play 
off, zwycięstwo Tychów było nie-
podważalne, ale w przypadków 
innych par rozbieżności były 
bardzo duże. Spodziewam się 
ciężkiej przeprawy z Toruniem. 
W poprzednim sezonie mieli-
śmy nauczkę w pierwszej rundzie 
z Gdańskiem, że łatwo nigdy nie 
jest. Teraz nie chcemy dopuścić 
do sytuacji, żeby w pierwszej run-
dzie grać 7 meczów. Mam nadzie-
ję, że rozstrzygniemy ją w czte-
rech meczach.

Dla Michała Kotlorza to 13. 
start w play off i jeśli zespół doj-
dzie do finału, o złoto zagra 
po raz 10.

– Przyznam, że nadal mam 
wielki apetyt na złoto i chęć udo-

wodnienia po raz kolejny, że je-
steśmy najlepsi. Podekscytowanie 
jest więc niemałe, ale mobiliza-
cja także. To nie jest tak, że jeśli 
się grało tyle razy w play off, za-
liczyło ileś tam finałów, to emo-
cji nie ma. One zawsze są… 
Nie zastanawiamy się z kim le-
piej zagrać w półfinale, teraz jest 
Energa Toruń i najbliższy mecz. 
W ubiegłym roku był trudniej-
szy początek rywalizacji, bo mu-
sieliśmy jeździć tam i z powro-
tem do Gdańska, teraz mamy dwa 
mecze u siebie i dwa wyjazdy. Pod 
tym względem jest lepiej.

Ciekawe, czy mówiąc o „cięż-
kiej przeprawie z Toruniem” tre-
ner Majkowski spodziewał się... 
aż tak ciężkiej? Na pierwszego 
gola w piątkowym meczu mu-
sieliśmy czekać aż do 39 min. 
Oba zespoły zaczęły spotkanie 
bardzo ostrożnie i choć tyszanie 
próbowali szczęścia, goście grali 
bardzo dobrze w obronie, a sil-
nym punktem zespołu okazał się 
czeski bramkarz Patrik Spesny. 
Właśnie w 39 min. gola zdoby-
li przyjezdni, a trzecią tercję tak-
że rozpoczęli od zdobycia bram-
ki – autorem obu był Bartosz 
Fraszko. Zanosiło więc na sen-
sację, jednak tyszanie poderwali 
się do gry i zaczęli szukać szans 
na odrobienie strat. W 49 minu-
cie nastąpił zryw, który okazał 
się nokautujący dla rywali. Naj-
pierw dwukrotnie na listę strzel-
ców wpisał się Filip Komorski, 
doprowadzając do wyrównania, 
a GKS wyszedł na prowadzenie 
dzięki bramce Olafa Bizackiego. 
Chcąc ratować wynik trener go-
ści wycofał bramkarza i po chwili 
Christian Mroczkowski skierował 
krążek do pustej bramki.

– W takim meczu przegrywa-
jąc 0:2, wyjść na 4:2 to napraw-
dę wielka sprawa. Słowa uznania 
dla chłopaków, że potrafili się 
podnieść z sytuacji beznadziej-
nej. Dość nerwowo zaczęliśmy 
mecz, szczególnie w pierwszej 
tercji było widać te nerwy. Było 
też dużo niedokładności i wie-
le niewykorzystanych sytuacji. 
Druga tercja była znacznie lep-
sza, pracowaliśmy dobrze w ter-
cji ataku. Brakowało nam jednak 

trochę szczęścia – skomentował 
spotkanie trener Majkowski
gKs tychy – Kh eNerga tO-
ruń 4:2 (0:0, 0:1, 4:1). Bramki 
dla GKS: Komorski 2, Bizacki, 
Mroczkowski.
gKs tychy: Murray – Novajov-
sky, Jeronow; Klimienko, Truch-
no, Komorski – Kotlorz, Biza-
cki; Witecki, Galant, Jefimienko 
– Pociecha, Ciura; Szczechura, 
Cichy, Mroczkowski – Kolarz; 
Gościński, Rzeszutko, Jeziorski, 
Bagiński.

Następnego dnia tyszan czeka-
ła nie mniejsza przeprawa. Tym 
razem jednak od początku śmielej 
zaatakowali, uzyskując przewagę. 
Jednak znów znakomita dyspo-
zycja Spesnego przeszkodziła im 
w uzyskaniu gola. Ale w 11 min 
w zamieszaniu pod bramką przy-
tomnie zachował się Aleksiej Jefi-
mienko, zdobywając pierwszego 
gola. Druga tercja nie przyniosła 
bramek, choć mecz się wyrów-
nał i oba zespoły miały po kilka 
okazji. Oczywiście jedna bramka 
przewagi przed decydującą ter-
cją nie przesądzała niczego, to-
też GKS znów ruszył do boju. 
W ostatniej odsłonie sporo było 
spięć, walki i kiedy na 12 minut 
przed końcem Toruń wyrównał, 
zrobiło się naprawdę gorąco. Ale 
po czterech minutach ponow-
nie Jefimienko zaskoczył Spes-
nego celnym strzałem. Emocje 
się jednak nie skończyły, bo kie-
dy na ławce kar przebywał Gleb 
Klimenko, trener gości wycofał 
bramkarza i Energa grała z prze-
wagą dwóch zawodników. GKS 
wytrwał jednak do końca bez 
strat…
gKs tychy – Kh eNerga tO-
ruń 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Bramki: 
Jefimienko.
gKs: Murray – Jeronow, Novajov-
sky; Klimienko, Truchno, Komor-
ski – Kotlorz, Bizacki; Witecki, 
Galant, Jefimienko – Pociecha, 
Ciura; Szczechura, Cichy, Mrocz-
kowski – Kolarz; Gościński, Rze-
szutko, Jeziorski, Bagiński.

W innych meczach: Unia 
Oświęcim – Lotos Gdańsk 2:0 
i 7:2, Podhale – GKS Katowice 
4:1 i 2:1, JKH GKS Jastrzębie – 
Cracovia 5:4, 4:3. ls ●

trudne boje 
MistrZóW
po dwóch Zwycięstwach Z energą, hOKEIŚCI GKS ZNALEźLI SIę W POłOWIE DROGI 
DO PółFINAłu PLAy OFF.

Dwie bramki Aleksieja Jefimienki (w środku, 21) w sobotnim meczu z Energą przesądziły o wygranej GKS.
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w toruniu 
roZegrano halowe 
MistrZostwa polsKi 
juniorów i juniorów 
MŁodsZych, w Których 
wystartowaŁa jedyna 
repreZentantKa 
MosM tychy, oliwia 
ślusarcZyK. tysZanKa 
ZdobyŁa brąZowy Medal 
w sKoKu w dal.

Oliwia ma niespełna 17 lat i jest 
uczennicą II LO im. Norwida. 
Lekkoatletykę trenuje od 3,5 
roku, a podczas poprzednich mi-
strzostw z toruńskiej hali także 
przywiozła brąz.

– Niby wynik ten sam, ale sport 
kwalifikowany to niuanse: dys-
pozycja fizyczna dnia, psychika, 
odporność na stres – powiedział 
Bogdan Przybycin. – W tym roku 
Oliwia była lepiej przygotowana 
siłowo, ale zabrakło poprawy 
szybkości, co było to spowodowa-
ne kontuzją – po Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży dość dłu-
go leczyła uraz pleców. Przygoto-
wania zaczęliśmy w połowie paź-
dziernika. W mieście nie ma hali 
sportowej z nawierzchnią tartano-
wą, dlatego trudno pracować nad 
poprawą szybkości. Od grudnia 
trenowaliśmy jednak w Brzesz-
czach i to pozwoliło nam w ogó-
le przygotować się do MP.

W tym roku zawodniczka 
MOSM broniła medalu sprzed 
roku, kiedy to zrobiła niespo-
dziankę, wskakując na pudło Ha-
lowych Mistrzostw Polski Junio-

rek. Sezon letni zapowiadał 
się jeszcze lepiej – do końca 
czerwca Oliwia była lider-
ką tabel w swojej kategorii 
wiekowej i otrzymała po-
wołanie do kadry na mecz 
juniorek U-18 w Kijowie. 
Niestety, brak paszpor-
tu pozbawił Oliwkę moż-
liwości założenia barw 
młodzieżowej reprezenta-
cji. Na mistrzostwa Polski 
czyli Ogólnopolską Olim-
piadę Młodzieży w Pozna-
niu, jechała jako jedna z fa-
worytek, ale ten konkurs jej 
nie wyszedł – skończyła za-
wody na 10 miejscu. Nie-
dawno zdobyła w Ostrawie 
mistrzostwo Śląska.

– Jeśli chodzi o zawo-
dy w Toruniu, kandydatek 
do medali było pięć, w tym 
dwie, które były już mi-
strzyniami Polski – dodał 
trener Przybycin. – Oliwia 
otwarła konkurs skokiem 
poprawnym technicznie 
na odległość 5,48 cm, Wydawało 
się że wszystko jest w jak najlep-
szym porządku, ale kolejne trzy 
skoki były słabe. Zawodniczka 
obudziła się dopiero w 5. i 6. ko-
lejce, oddała dwa bardzo ładne 
skoki w granicach 5,70. Szkoda 
tylko, że oba spalone… W 6. ko-
lejce dobry skok zanotowała mi-
strzyni OOM z Poznania, Emilia 
Wawrowska z Lubina i przesko-
czyła Oliwie, spychając ją na 3. 
miejsce. Wraz z Oliwią cieszy-
my się z medalu MP, ale oboje 

czujemy niedosyt i rozczarowa-
nie, bo tytuł był w zasięgu. War-
to dodać, iż województwo śląskie 
wygrało klasyfikację medalową, 
zdobywając 20 krążków, a me-
dal Oliwii jest 24. medalem mi-
strzostw Polski w historii sekcji 
MOSM...

… i 18. zdobytym przez wy-
chowanków trenera Bogdana 
Przybycina, który niebawem wraz 
z Oliwia i innymi zawodnikami 
rozpocznie przygotowania do se-
zonu letniego. ls ●

Kajakarze MOSM Tychy odno-
szą sukcesy nie tylko w sezonie, 
ale nawet wtedy, kiedy jeszcze 
się... nie zaczął. Chodzi o zawo-
dy na ergometrach kajakowych, 
które zyskują sobie coraz więcej 
zwolenników.

Ponad 250 zawodników z 20 
klubów wystartowało w Pucha-
rze Polski – 3. Mistrzostwach Pol-
ski w hali sportowej Politechniki 
Poznańskiej. W zawodach wzię-
li m.in. polscy medaliści olim-
pijscy: Aneta Konieczna, Izabela 
Dylewska i Kajetan Broniewski. 
Na specjalne zaproszenie przyje-
chała również 3-krotna medalist-
ka olimpijska, Szwedka Susanne 
Gunnarsson.

Bardzo dobrze spisali się za-
wodnicy MOSM Tychy. Anna 
Mielnik w k1 500 m juniorek 
zdobyła złoty medal i jest to jej 
trzecia z rzędu wygrana na tych 
zawodach. Wojciech Waksmań-
ski w c1 1000 m zdobył brązowy 
medal i on również co roku nie 
schodzi z podium, a teraz miał 
trudniej, bo startował ze starszy-
mi rywalami. W k1 1000 m ju-
niorów młodszych Konrad Ga-
wor był 6., Wojciech Mielnik 9., 
Kuba Kwaśniewicz 15. Warto do-
dać, iż chłopcy startowali w no-
wej kategorii ze starszymi zawod-
nikami. W k1 500 m młodzików 
Karol Szczepanek zdobył znako-
mite 6. miejsce. ls ●

urocZysta gala, 
ZorganiZowana 
w Miniony piąteK prZeZ 
autoMobilKlub ZieMi 
tysKiej podsuMowaŁa 
rywaliZację w raMach 
saMochodowych 
MistrZostw tychów 
2019 r. do restauracji 
„huta paprocKa” 
ZaprosZono 
Kierowców i pilotów, 
KtórZy oKaZali się 
najlepsi podcZas 
ośMiu MistrZowsKich 
rund, roZegranych 
na torZe fiat chrysler 
autoMobiles.

– Dziś podsumujemy miniony 
sezon, a już za dwa tygodnie, 8 
marca, zaczyny kolejny – po-
wiedział Grzegorz Wróbel, pre-
zes AZT – W najbliższy ponie-
działek otwieramy listę zgłoszeń 
do pierwszej rundy. Nowością 
w tym sezonie będzie to, że zało-
gi, które w pierwszej części rywa-
lizacji SMT zostaną sklasyfikowa-
ne na pięciu czołowych miejscach 
w poszczególnych klasach, będą 
zaproszone na organizowany 
przez nas Rajd Śląska. W jego 
programie znajdzie się super-
sprint, który wytyczony będzie 
na trasie, po której pojadą zawod-
nicy z mistrzostw Polski. Będzie 
to dla was okazja do skonfronto-
wania swoich wyników z tymi, ja-
kie uzyskają kierowcy RSMP.

AZT to jeden z najprężniej 
działających automobilklubów 
w Polsce. Prowadzi nie tylko cy-
kliczne zawody na torze FCA, ale 
organizuje najważniejszą imprezę 
w regionie – Rajd Śląska, podczas 
którego kierowcy walczą o punk-
ty do MP i mistrzostw Śląska. 
Ponadto ma w kalendarzu zloty, 
jak Zlot Fiata 500 czy Zlot Ple-
jad Subaru, prowadzi szkolenia 
różnym stopniu zaawansowania, 
testy i treningi rajdowe; w AZT 
działa też sekcja bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i pojazdów za-
bytkowych.

– Wielu kierowców, którzy za-
czynali motoryzacyjną przygo-
dę w SMT walczy dzisiaj w raj-
dach krajowych i zagranicznych. 
Dla nas ważne jest jednak także 
to, że każdy z was dzięki zdoby-
temu doświadczeniu, jest na pew-
no lepszym kierowcą na drogach 
– dodał prezes G. Wróbel.

Jednym z tych zawodników, 
którzy przed laty rywalizowa-
li w SMT, a obecnie ścigają się 
w największych rajdowych im-
prezach jest Jacek Polok, aktu-
alny wicemistrz Polski w klasie 
Open 2WD (minus).

– To był dobry sezon, choć 
do pełni szczęścia trochę zabrakło 
– powiedział. – Wygraliśmy trzy 
z czterech rajdów: Rajd Nadwi-
ślański, Śląski i Elektrenai na Li-
twie, raz zajęliśmy trzecie miejsce, 
trzech rajdów nie ukończyliśmy 
z powodu awarii. Na nowy sezon 

szykujemy nowego forda fiestę 
i planujemy uczestniczyć w ca-
łym cyklu RSMP. Oczywiście, jeśli 
czas pozwoli, będziemy też star-
tować w mistrzostwach Tychów, 
bo to dla nas świetny trening.

Nowością 2019 roku było na-
wiązanie współpracy z firmą 
GO+EAUTO i utworzenie spe-
cjalnej klasy dla samochodów 
elektrycznych. O tym, jak szyb-
ko rozwija się ten sektor motory-
zacji świadczy fakt, że na starcie 
każdej rundy stawało kilka elek-
trycznych pojazdów – głównie 
fiaty 500e, ale pojawiały się też 
inne auta na prąd.

W ogóle wszyscy byli pod wra-
żeniem jazdy Artura Kobieli i jeśli 
w SMT prowadzona byłaby klasy-
fikacja generalna, wygrałby zde-
cydowanie, bo notował najlepsze 
czasy w każdej z ośmiu rund. Ty-
tuły przyznawane są jednak tylko 
w klasach, dlatego Kobiela mu-
siał zadowolić się zwycięstwem 
w klasie 4, gdzie zdobył niemal 
dwa razy więcej punktów niż ko-
lejny zawodnik!
OtO OFicjalNe WyNiKi smt 
W 2019 rOKu. Klasa 1: 1. 
Nikodem Sokół, pilot Kamil 
Masarski, 2. Łukasz Semik, Miłosz 
Górny, 3. Paweł Oślak, Michał 

Kociołek; Klasa 2: 1. Kajetan 
Świder, Mateusz Solarczyk, 2. 
Romuald Stasik, Grzegorz Pękala, 
3. Szymon Gańczarczyk, Anita 
Masternak; Klasa 3: 1. Hubert 
Laśkiewicz, Martyna Kruk, 
2. Dawid Grzebinoga, Kamil 
Gamża, 3. Grzegorz Ira, Damian 
Drob; Klasa 4: 1. Artur Kobiela, 
Kamil Wala, 2. Szymon Witos, 
Bartłomiej Karpowicz, 3. Michał 
Jelonek Jarosław Kudasiewicz; 
Klasa gOść: 1. Jacek Polok; 
Anna Gabryś, 2. Rafał Szumiec, 
Konrad Giergiel, 2. Jakub 
Najgrodzki, Agnieszka Szybaj; 
Klasa ceNtO: 1. Wojciech 

Najgrodzki, Paweł Matusik, 
2. Krzysztof Wadas, Damian 
Goniewicz, 2. Grzegorz Mysza, 
Jacek Mysza; Klasa rWD: 1. 
Piotr Kapusta; Grzegorz Gibek, 2. 
Daniel Cichopek, Michał Parzych, 
3. Paweł Rączka, Grzegorz Miksa; 
Klasa PeugeOt+citrOeN: 1. 
Leszek Komenda, Kamil Nowak, 
2. Łukasz Sternal, Dawid Roman, 
3. Krzysztof Bednarski, Jakub 
Siemaszko; Klasa gO+eautO: 
1. Przemysław Gwioździk, 
Magdalena Gwioździk, 2. Jakub 
Spirydoniuk, Paweł Moskwa, 2. 
Waldemar Cioć; Monika Cioć.
lesZeK sobieraj ●

anna Mielnik po raz trzeci z rzędu na najwyższym podium

medale 
na ergometrach

WysKaKała brąZ Mp
oliwia ślusarcZyK ZDObyłA 24. MEDAL MISTRZOSTW POLSKI W hISTORII SEKCjI MOSM TyChy

KieroWCy i piloCi na gali MistrZóW
autoMobilKlub ZieMi tysKiej PODSuMOWAł RyWALIZACję W 2019 ROKu.

Najlepszych kierowców i pilotów SMT 2019 roku nagrodzono pucharami.
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Po raz trzeci z rzędu Anna Mielnik stanęła na najwyższym 
podium Mistrzostw Polski na ergometrach.

Brązowa medalistka MP w Toruniu Oliwia 
Ślusarczyk i trener Bogdan Przybycin.
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wyjazd koszykarzy gKs 
na Pomorze zakończył się 
dotkliwą porażką.

Pod 
dyktando 
rywali
W 22. meczu sezonu koszykarze 
GKS Tychy przegrali z Czarnymi 
Słupsk 64:85.

Spotkanie toczyło się pod dyk-
tando gospodarzy, którzy spokoj-
nie prowadzili przez cały mecz, 
chwilami notując ponad 20 pkt 
przewagi.

Dla GKS najwięcej, bo 22 
punkty, zdobył Norbert Kulon. 
Takim rezultatem nie może się 
pochwalić żaden z graczy Czar-
nych, bo ich najskuteczniejszy 
zawodnik – Szymon Długosz 
zdobył 15 punktów. Jednak 
atutem gospodarzy w tym me-
czu była gra zespołowa. Pięciu 
koszykarzy zdobyło 10 i więcej 
punktów, podczas gdy w tyskiej 
ekipie kroku Kulonowi starał się 
dotrzymać jedynie Marcin Wo-
roniecki – 15 pkt. Słabiej zagra-
li Michał Jankowski, który nie 
trafił żadnej z 11 prób, a Paweł 
Zmarlak z gry zanotował tylko 
punkt.
stK cZarNi słuPsK – gKs ty-
chy 85:64 (22:7, 20:20, 21:17, 
22:20).
gKs: Kulon 22, Woroniecki 15, 
Wrona 9, Szymczak 7, Ziaja 3, 
Zmarlak 3, Karpacz 2, Kędel 2, 
Karwat 1, Jankowski, Zawadz-
ki.

Po 22. meczach GKS zajmuje 9. 
miejsce – 31 pkt. Prowadzą Czar-
ni – 39 pkt. ls ●
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reklama

Siatkarki MOSM Tychy zagrały 
w półfinale i finale mistrzostw 
Śląska kadetek, ale do awansu 
do ćwierćfinału MP zabrakło im 
jednej wygranej.

Turniej półfinałowy rozegrano 
w Dąbrowie Górniczej. Podopiecz-
ne Krzysztofa Pałki i Przemysława 
Ciukaja pokonały POSiR Pszczy-
na 3:1 (25:7, 22:25, 25:21, 25:21) 
i MKS Dąbrowa Górnicza II 3:1 
(17:25, 25:22, 25:19, 25:22), prze-
grały natomiast z MKS Dąbrowa 
Górnicza 1:3 (25:15, 17:25, 14:25, 
8:25). Zajmując drugie miejsce, 
awansowały do finału, który roze-
grano w Bielsku-Białej. Tutaj jed-
nak dwukrotnie przegrały z Zorzą 
Wodzisław Śląski 1:3 (25:9, 19:25, 
20:25, 23:25) i Stalą Bielsko-Bia-
ła 2:3 (13:25, 21:25, 25:16, 25:15, 
10:15). Zajęły 3. miejsce w grupie 
i o 5. lokatę grały z KS Częstocho-
wianką, zwyciężając 3:1 (26:28, 
25:23, 26:24, 25:23). Zawodniczką 
meczu została Kinga Krokosz.

– Najbardziej szkoda meczu 
w turnieju półfinałowym z Wo-
dzisławiem Śląskim, bo był to ze-
spół, z którym w rundzie zasadni-

czej wygraliśmy dwa razy po 3:0. 
Mieliśmy szansę jeszcze w meczu 
z MKS Bielsko-Biała bo każda 
wygrana dawała nam możliwość 
walki o medale i awans do 1/4 mi-
strzostw Polski, ale niestety prze-
graliśmy po tie-breaku...

Drużyna wystąpiła w składzie: 
Martyna Binek, Zuzanna Bisz-
czanik, Amelia Ciaputa, Paola 
Divis, Aleksandra Józefów, Zu-
zanna Kłap, Joanna Kokoszka, 
Kinga Krokosz, Magdalena Po-
trawa, Nikola Zadylak, Zuzan-
na Zazakowny, Sandra Żychoń, 
Agata Soboń, Oliwia Będkowska, 
Emilia Neterowicz.

***
Sportowa Szkoła Podstawowej 
nr 19 w Tychach ogłasza nabór 
do klasy sportowej o profilu 
piłki siatkowej na rok szkolny 
2020/2021 dla dziewcząt klasy 
IV (rocznik 2010 i młodsze).
Zajęcia odbywają się w SSP nr 
19 przy al. Niepodległości 190. 
Wszelkich informacji udziela 
trener Przemysław Ciukaj (tel. 
603-45- 590). ls ●

siatkarkom MosM zabrakło jednego zwycięstwa.

blisko awansU

Tyszanki zdobyły 5. miejsce mistrzostw Śląska.
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iNFOrmatOr KiBica

hOKej. phl: 25.02 Energa Toruń – GKS Tychy (godz. 18.30), 
26.02 Energa Toruń – GKS Tychy (18.30). plhK: 29.02 Ato‑
mówki GKS Tychy – Polonia bytom (godz. 18 – jeśli GKS za‑
kończy rywalizację z Toruniem w czterech meczach, jeśli nie 
– godz. 21), 7.03 Polonia bytom – Atomówki GKS Tychy.
PiłKa NOżNa. i liga: 29.02 GKS Tychy – Sandecja Nowy 
Sącz (17). sparing: 29.02 GKS II Tychy – RKS Grodziec (11).
KOsZyKóWKa. i liga: 29.02 GKS Tychy – Zb Pruszków 
(18.30).
Futsal. i liga: 1.03 Futsal Team brzeg – GKS Futsal Tychy 
(18.30).
siatKóWKa. ii liga mężczyzn: 29.02 TKS Tychy – Volley Ryb‑
nik (16), 1.03 TKS Tychy – Volley Rybnik (16). ii liga kobiet: 
26.02 TKS Tychy – AZS Częstochowa (18.30).
leKKa atletyKa. 1.03 tropem wilczym. bieg pamięci 
żołnierzy wyklętych 2020. OW Paprocany, start – godz 12, 
dystanse: 1963 m, 10 km, biegi dla dzieci. ls ●

roZpocZynaMy 11. 
edycję plebiscytu, 
w KtóryM wybieraMy 
najpopularniejsZych 
tysKich sportowców. 
jego organiZatoreM 
jest MiejsKi ośrodeK 
sportu i reKreacji, 
a patronuje Mu redaKcja 
tygodniKa „twoje tychy”. 
w tyM ZMieniŁa się 
forMuŁa plebiscytowej 
rywaliZacji, ZachęcaMy 
ZateM do ZapoZnania 
się Z regulaMineM 
i ZagŁosowania 
na swoich faworytów.

Plebiscyt rozpoczynamy 25.02, 
a zgłoszenia przyjmujemy do 27.03. 
Głosujemy na sportowców 
w dwóch kategoriach: „seniorzy” 
i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem 
„senior” należy rozumieć spor-
towca, który w 2019 roku osiągnął 
wybitne wyniki sportowe w roz-
grywkach seniorskich, natomiast 
pod pojęciem „młodzieżowiec” 
należy rozumieć sportowca, któ-
ry w 2019 roku osiągnął wybitne 
wyniki sportowe w rozgrywkach 
młodzieżowych lub seniorskich. 
W przypadku, kiedy sportowiec 
osiągnął wybitne wyniki sporto-
we w rozgrywkach seniorskich, ale 
wciąż mógł startować w rozgryw-
kach młodzieżowych, uważa się go 
za „młodzieżowca”.

Nominowanych sportow-
ców wybrała Kapituła Plebiscytu, 
w skład której wchodzili przedsta-
wiciele MOSiR, tygodnika „Twoje 
Tychy”, Rady Sportu Miasta Tychy, 

tyskiego środowiska trenerskiego 
oraz tyskiego środowiska bizne-
sowego. Listę kandydatów publi-
kujemy poniżej, jest też dostępna 
na www.tychy.pl i www.mosir.ty-
chy.pl.

Każdy uczestnik może oddać 
swój głos na jednego sportowca, 
zarówno wśród „seniorów”, jak 
i „młodzieżowców”. Oddawanie 
głosów odbywa się za pośredni-
ctwem kuponów, które będziemy 
publikować do 24.03. Należy je do-
starczyć (listownie lub osobiście) 
na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, 
z dopiskiem „Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Tyskiego Sportowca 
Roku 2019” do 27.03. Można tak-
że głosować za pośrednictwem for-
mularza na stronie www.tychy.pl 
(także do 27.03).

Głosujemy wyłącznie na spor-
towców, którzy zostali wybra-
ni przez Kapitułę, głos oddany 
na sportowca spoza listy nomino-
wanych będzie traktowany jako 
nieważny. Spośród uczestników 
plebiscytu, którzy dostarczą pra-
widłowo wypełnione zgłoszenia, 
zostaną rozlosowane nagrody.

Oprócz wybranych sportow-
ców każdy głos powinien zawie-
rać: imię i nazwisko, dokładny 
adres zamieszkania, numer tele-
fonu kontaktowego, a w przypad-
ku oddania głosu na formularzu 
zgłoszeniowym umieszczonym 
na stronie www.tychy.pl – obliga-
toryjnie adres e-mail. Tylko kom-
pletnie wypełnione zgłoszenia tzn. 
spełniające wszystkie te warunki, 

będą brały udział w lo-
sowaniu nagród.

a oto nominowani 2019:
młODZieżOWcy: Wanesa Ka-
nia (zapasy, GKS Piast Wola) – ty-
szanka, mistrzyni Polski młodzi-
czek w zapasach w kat. do 50 kg. 
Okazała się najlepsza spośród 29 
zawodniczek. Otrzymała powo-
łanie do kadry Polski; Remigiusz 
Kapica (siatkówka, SMS PZPS 
Spała/AZS Olsztyn) – wychowa-
nek MOSM, wicemistrz Polski ju-
niorów (SMS PZPS Spała), najlep-
szy atakujący turnieju finałowego. 
Obecnie zawodnik AZS Olsztyn. 
Reprezentant Polski, uczestnik 
MŚ juniorów U-21 w Kanadzie; 
Paweł Lisiński (futsal, GKS Fut-
sal Tychy) – zawodnik reprezenta-
cji Polski U-19, brązowy medalista 
mistrzostwa Europy (największy 
sukces polskiego futsalu w histo-
rii). Czołowy zawodnik seniorskie-
go GKS Futsal Tychy; Wojciech 
Mielnik i Konrad Gawor (kajakar-
stwo, MOSM Tychy) – dwa złote 
medale (w K2 oraz K4 na 2000 m) 
mistrzostw Polski młodzików, zło-
to Długodystansowych MP w K2 
na 5000 m; Aleksandra Ochnio 
(snowboard, AZS AWF Katowce) 
– tyszanka, złota i brązowa meda-
listka Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w snowboardzie; Bar-
tłomiej Rośkowicz (boks, MOSM 
Tychy) – złoty medalista Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży 
w kat. do 52 kg. Wielokrotny me-
dalista mistrzostw śląska. Członek 
kadry narodowej; Karina Sofińska 
(lekka atletyka, MOSM Tychy) – 
dwa brązowe medale mistrzostw 
Polski U-20 w trójskoku – w hali 
oraz na otwartym stadionie. Po-
wołana do kadry Polski; Mateusz 
Ubowski (hokej na lodzie, MOSM/
GKS Tychy) – złoty medalista mi-
strzostw świata Dywizji IIA U-18, 
uczestnik MŚ Dywizji IB U-20. 
Zaliczył debiut i pierwsze punkty 
w seniorskiej kadrze GKS; Dawid 
Wiekiera (pływanie, MKP Wod-
nik Tychy) – dwa złote i brązowy 
medal letnich mistrzostw Polski 
U-16, złoto zimowych MP U-16, 
debiut na mistrzostwach Europy 
jun. w Kazaniu (awans do fina-
łu na 200 m st. klas). Powołany 
do kadry Polski; Filip Wspania-
ły (koszykówka, MOSM Tychy) – 
etatowy reprezentant Polski U-15, 
najlepszy zawodnik drużyny rocz-
nika 2004.
seNiOrZy: Andrzej Borowiec 
(ju-jitsu, Gwardia Tychy) – złoty 

i brązowy medal mistrzostw świa-
ta w kat. masters w Abu Dhabi 
i brązowy medal mistrzostw Eu-
ropy w kat. masters w Bukaresz-
cie. Trener i prezes Gwardii Tychy; 
Michał Faber (futbol amerykań-
ski, Falcons Tychy) – gra w ata-
ku na pozycji liniowego. Prze-
szedł wszystkie szczeble rozwoju 
i już w pierwszym sezonie dotarł 
z drużyną do półfinału Pucharu 
Polski; Filip Komorski (hokej 
na lodzie, GKS Tychy) – mistrz 
Polski, znakomity napastnik. 
W sezonie 2018/19 zdobył 25 bra-
mek i zaliczył 34 asysty (59 punk-
tów), w tym sezonie zdobył już 20 
goli i 26 asyst (stan na 21.02.2020). 
Zdobył 3 punkty w rozgrywkach 
CH, w tym dwie bramki w zwy-
cięskim meczu z Vienna Capi-
tals. Reprezentant Polski; Ma-
ciej Mańka (piłka nożna, GKS 
Tychy) – wychowanek MOSM, 
który ma za sobą grę w Eks-
traklasie, kilka lat temu wrócił 
do GKS. Obrońca, a w 2019 roku 
zdobył aż 8 bramek; John Murray 
(hokej na lodzie, GKS Tychy) – 
świetny bramkarz mistrzowskiej 
drużyny, w sezonie 2018/19 miał 
93,7% skutecznych interwencji, 
w bieżących rozgrywkach 92,9%. 
Do tego w rozgrywkach CHL za-
notował 92,82% skutecznych in-
terwencji. Reprezentant Polski; 
Sylwia Łaskawska (hokej na lo-
dzie, Atomówki Tychy) – brą-
zowy medal mistrzostw świata 
Dywizji IB w Pekinie, etatowa 
zawodniczka reprezentacji Pol-
ski seniorek; Wioletta Pawluczek 
(strzelectwo, ŚTS) – trzy złote me-
dale mistrzostw Polski w strzele-
ctwie – dwa indywidualnie i je-
den w mikście, dwa złote medale 
Akademickich Mistrzostw Polski. 
Zawodniczka kadry Polski; Szy-
mon Topolnicki (lekka atletyka, 
AZS AWF Katowice) – brązowy 
medal mistrzostw Polski w biegu 
na 3.000 m z przeszkodami. Wy-
chowanek MOSM Tychy; Paweł 
Zmarlak (koszykówka, GKS Ty-
chy) – kapitan drużyny. W sezo-
nie 2018/19 średnio 13,1 pkt i 8,1 
zbiórki na mecz, eval 19,0, a w se-
zonie 2019/20 – 9,6 pkt i 7 zbiórek 
na mecz, eval 15,3.
lesZeK sobieraj ●

Kto najpopularniejsZy?
Mosir i tt ROZPOCZyNAją KOLEjNą EDyCję SPORTOWEGO PLEbISCyTu

Sponsor głównych nagród dla Czytelników

Niniejsze	zgłoszenie	stanowi	akceptację	Regulaminu	Plebiscytu,	dostępnego	na	stronie	www.mosir.tychy.pl/
plebiscyt.	Dane	osobowe	Uczestników	Plebiscytu	przetwarzane	są	w:	MOSiR	w	Tychach	(43-100),	ul.	Piłsudskiego	
12	w	celach	związanych	z	udziałem	w	inicjatywach	upowszechniających	rozwój	i	promocję	kultury	fizycznej	oraz	
w	oparciu	o	uzasadniony	interes	MOSiR	(art.	6	ust.	1	lit.	e	RODO)	w	celu	realizacji	zadań	statutowych	MOSiR	(w	tym	
publiczna	informacja	o	nagrodzonych	uczestnikach	plebiscytu).
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ryby 19.ii-20.iii
Początek tygodnia skłoni Cię do poszukiwania 
sposobów na realizację swoich marzeń. 
Koniunkcja Wenus zapewni Ci przypływ energii 
i woli do działania.

baran 21.iii-20.iV
Pora na realizację ambitnych zamierzeń. Nie 
zabraknie Ci pomysłów na rozwój kariery 
i tworzenie długoterminowych planów.

byK 21.iV-21.V
Księżyc w apogeum sprawi, że nadchodzący 
tydzień będzie pełen ciekawych propozycji. łap 
każdą okazję, spodziewaj się radosnych nowin.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Porzuć wątpliwości i obawy. Nie ukrywaj swoich 
pragnień, idź tam, gdzie podpowiada Ci głos 
Twojej niezawodnej intuicji.

raK 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy sprzyjają inicjowaniu nowych 
projektów i przynoszą twórcze pomysły. To, 
co dotąd wydawało Ci się tylko marzeniem, 
może się spełnić.

lew 23.Vii-22.Viii
W tym tygodniu spodziewaj się większych 
wymagań oraz licznych obowiązków. Wiele spraw 
zależeć będzie od Ciebie.

panna 23.Viii-22.iX
Spojrzysz na swoją rodzinę przez różowe 
okulary. Gwiazdy sprawią, że do wszelkich zadań 
podejdziesz śmiało i kreatywnie.

waga 23.iX-23.X
Pierwsza połowa tygodnia upłynie Ci szybko 
i intensywnie. Nadchodzący weekend 
to wspaniała okazja do miłosnych uniesień.

sKorpion 24.X-21.Xi
Przed Tobą czas trudnych zadań. Gwiazdy 
sugerują, żebyś nie zaczynał nowych spraw. bądź 
ostrożny i zadbaj o relaks.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy obudzą w Tobie ochotę na sportowe 
zmagania i rywalizację. Sport, spacer, taniec 
podziałają na Ciebie jak najlepsze lekarstwo.

KoZiorożec 22.Xii-19.i
Nie obawiaj się i nie asekuruj, bo śmiało możesz 
ufać w swoje możliwości. Idź więc na całość 
i walcz o swoje.

wodniK 20.i-18.ii
Męczyć Cię będą zgiełk, pośpiech i nadmiar 
wrażeń. Zapragniesz odciąć się od świata i pobyć 
trochę sam na sam ze sobą.
 WróżKa aDrasteja tel. 692 893 871

Fajny dZieCiaK i Król pop-artu
gDyBy KtOś raNO POWie-
DZiał jeNNiFer, że Na Wie-
cZOrNej imPreZie POZNa 
tOżsamOść tajemNicZe-
gO artysty, Który sKry-
Wał się POD PseuDONimem 
samO, rOZeśmiałaBy się 
W głOs i WymOWNie POPu-
Kała PO cZOle. OcZyWiście, 
że chciała WieDZieć Kim 
Był samO – KażDy chciał 
– ale tO Nie ByłO taKie PrO-
ste. teN ZagaDKOWy jegO-
mOść POZOstaWiał OD Kil-
Ku miesięcy Na ściaNach 
i murach NOWegO jOrKu 
irONicZNe, a NierZaDKO 
i POetycKie slOgaNy POD-
PisaNe W teN sam sPOsóB: 
samO. Był jaK Duch – NiKt 
gO Nie WiDZiał, NiKt O Nim 
Nic Nie słysZał. i Nagle, 
WłaśNie tu, WśróD tłu-
mu artystóW i graFFicia-
rZy, teN NieZNaNy NiKOmu 
samO POstaNOWił OBja-
Wić się śWiatu.

saMo ujawnił się
Tajemniczym SAMO, który wziął 
Nowy Jork szturmem, okazał się 
dzieciak. Czarnoskóry młodzie-
niec z burzą dredów, enfant ter-
rible współczesnego malarstwa, 
siedemnastoletni Jean-Michel 
Basquiat. Jennifer przebiła się 
przez tłum. Podbiegła do niego, 
szarpnęła za rękaw i zakrzyknę-
ła: „Tak długo cię szukam”. Popa-
trzył na nią, miał najpiękniejszy 
uśmiech na świecie. „Napraw-

dę?”- zapytał. Szybko okazało 
się, że młodzi nadawali na tych 
samych falach. Słuchali podob-
nej muzyki, czytali te same książ-
ki, a także szanowali wzajemnie 
swoją sztukę. Ona – początkują-
ca artystka – malowała wówczas 
plakaty na których zamalowywa-
ła twarze zawodników białą far-
bą. Jean-Michel był nimi zachwy-
cony i z miejsca oznajmił: „Chcę 
robić z tobą pocztówki”.

po dwa dolary za sztukę
Jennifer i Jean-Michel codzien-
nie wychodzili na miasto i sprze-
dawali zrobione przez siebie po-
cztówki. Czasami udało im się 
zarobić 15 dolarów i wówczas 
mogli zaszaleć. Tego dnia wy-
szli z punktu ksero ze stertą 
świeżo zrobionych odbitek pod 
pachą. W pewnym momencie 

Jean-Michel spojrzał w witrynę 
nowej restauracji i zamarł w bez-
ruchu. „Mój Boże – wyszeptał. 
– To Andy”. Zaiste. Przy jednym 
ze stolików siedział szczupły 
mężczyzna z niedbale założoną 
białą peruką na głowie. Był to je-
den z największych twórców XX 
wieku, niekwestionowany król 
pop-artu – Andy Warhol. Pod-
czas lanczu towarzyszył mu kry-
tyk sztuki, Henry Geldzahler.

Basquiat od najmłodszych lat 
był fanem Warhola. Gdy minął 
pierwszy szok, wszedł do środka, 
zostawiając na ulicy oszołomioną 
Jenifer. Nie pokazywał się przez 
10 minut. Kiedy wreszcie wrócił, 
dziewczyna spytała go, dlacze-
go to tak długo trwało. Okazało 
się, że Warhol zakupił kilka po-
cztówek. Niestety, nie miał przy 
sobie pieniędzy, więc pożyczył 

od Henry’ego, który z kolei musiał 
rozmienić 5 dolarów. Andy kupił 
dwie kartki – każdą po dwa dola-
ry. Niewiele, ale to nie miało zna-
czenia. Dla Basquiata najważniej-
sze było to, że wielki Andy Warhol 
kupił dzieło jego rąk. Henry Gel-
dzahler nie był zainteresowany 
pocztówkami, ale kilka lat póź-
niej pluł sobie w brodę, czytając 
wywiad z Basquiatem, jednym 
z największych wschodzących 
artystów na nowojorskiej sce-
nie artystycznej.

bruno zaprasza na obiad
Kiedy Basquiat po raz drugi spot-
kał Andy Warhola, odbywało się 
to na innych zasadach. Jak równy 
z równym. Jean-Michel osiągnął 
sukces. Miał na swoim koncie wy-
stawy w największych galeriach 
Europy, a Nowy Jork kochał go 

i wielbił. Obrazy młodego artysty 
sprzedawały się jak świeże bułecz-
ki – zachłanni biznesmeni kupo-
wali nawet niedokończone prace 
z obawy, by nikt ich nie ubiegł. 
Marszand Basquiata – Bruno 
Bischofberger – był jednocześ-
nie przyjacielem Warhola. War-
hol mu ufał. Jeśli Bruno dał słowo, 
że w jego opinii dany artysta jest 
obiecujący i ma zadatki na wiel-
kość, Andy chętnie robił z nim 
projekt. Wystarczyło, że Bruno 
zaprosił obu na obiad.

Mam coś do zrobienia
Bruno przyprowadził Basquiata 
do słynnego studia Warhola – Fa-
bryki. W zwyczaju było, że Andy 
każdego nowo przybyłego gościa 
sadzał przed obiektywem swojego 
aparatu, stąd też spotkanie roz-
poczęła sesja fotograficzna. Andy 
zrobił Basquiatowi trochę zdjęć 
polaroidem. Gdy skończył, Jean-
Michel zaproponował, by zrobi-
li sobie wspólne zdjęcie. Warhol 
przyklasnął i przekazał aparat 

marszandowi. Bruno zaczął fo-
tografować. Następnie Basquiat, 
ku zdziwieniu wszystkich, za-
miast udać się na wspólny obiad, 
pięknie podziękował za spotkanie 
i powiedział, że ma coś do zrobie-
nia w domu. I poszedł. Pozostali 
usiedli do stołu, ale nim skończyli 
jeść wpadł do studia jeden z asy-
stentów Basquiata z płótnem pod 
pachą. Był to dość duży obraz – 
półtora na półtora metra – na-
malowany według jednego z po-
laroidów. Wszyscy poderwali się 
z miejsc, położyli obraz na podło-
dze i stanęli wkoło niego, by móc 
się mu przyjrzeć. Andy był pod 
wrażeniem. „Ojej – powiedział – 
Jestem taki zazdrosny! Jest szyb-
szy ode mnie!”.

Tak rozpoczęła się artystycz-
na współpraca Andy’ego i Jean
-Michela. Ba! To nie była tylko 
współpraca, ale szczera przyjaźń. 
Do czasu. Pewnego dnia w New 
York Timesie pojawił się artykuł, 
który przekreślił wszystko…
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 639:  
KOńcZy się KarNaWał.

Polaroid Andy’ego i Jean-Michela zamienił się w arcydzieło.

jaKi jest tWój uluBiONy OBraZ?
„basquiat, basquiat i jeszcze raz basquiat! ” – tym trzykrotnym 
zawołaniem zwrócił się do mnie pan Maciej Paliczka, fan artysty 
i stały czytelnik „Twoich Tychów”. Postanowiłam, że mój odzew 
będzie równie zwielokrotniony, a to oznacza, że w kolejnym 
odcinku cyklu „Dawno temu w sztuce” pojawi się trzeci fragment 
opowieści o tym bezkompromisowym malarzu. A jaki jest Twój 
ulubiony obraz? Napisz do mnie na adres: „Twoje Tychy”, al. 
Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie 
odkryjmy tajemnice najsłynniejszych malarskich płócien. 
Evviva l’arte! agniesZKa Kijas ●
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