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Ginęli w upale i mrozie
Władze miasta i mieszkańcy Wilkowyj  
uczcili rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

Bliskie spotkania drugiego stopnia
Tyszanka Aleksandra Lipowska jest jedną z niewielu  
w Polsce sędzi bokserskich.

Demony powróciły
Piłkarze GKS Tychy wciąż borykają się 
z problemem goli traconych w końcówkach.3 8 16
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od 1 marca zarząd transportu metropolitalnego wprowadził nową taryfę opłat i wzory biletów komunikacji zbiorowej.

nowe bilety, wyższe ceny
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kronika policyjna

◆ 25.02, OkOłO gODZiNy 
15.15 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
Na al. NiePODległOści, 
kieRująca hyuNDaiem PO-
tRąciła 6-letNią DZieW-
cZyNkę, przechodzącą pod 
opieką mamy. Na szczęście 
po przebadaniu dziewczynka 
wraz z mamą pozostały na miej-
scu i nie była potrzebna hospi-
talizacja. Jak informuje portal 
112tychy.pl, kierująca osobów-
ką stwierdziła, iż przepuszcza-
ła jedną osobę przechodzącą 
przez przejście, a matki z dzie-
ckiem nie zauważyła i ruszyła 
doprowadzając do zdarzenia. 
Na szczęście prędkość pojazdu 
nie była duża. Kierująca została 
ukarana mandatem oraz punk-
tami karnymi.

◆ POlicja PRZyPOmiNa 
O ZachOWaNiu SZcZegól-
Nej OStROżNOści W Re-
jONach PRZejść Dla Pie-
SZych i stosowaniu zasady 
ograniczonego zaufania na dro-

dze. Do kolejnego takiego zda-
rzenia doszło na ul. Edukacji, 
gdzie na oznakowanym przejściu 
dla pieszych 64-letni kierowca 
peugeota potrącił 60-letniego 
pieszego. W wyniku zdarzenia 
poszkodowany doznał złama-
nia żeber i trafił do szpitala. Po-
licjanci szczegółowo wyjaśnią 
okoliczności tego zdarzenia.

◆ i ZNóW BRak kONceN-
tRacji… 28.02, o godz. 18.25 
na oznakowanym przejściu dla 
pieszych na ul. Armii Krajowej 
(w rejonie skrzyżowania z ul. 
Turkusową), 85-letnia kobie-
ta została potrącona przez 50-
letnią kierującą samochodem 
osobowym. Poszkodowanej po-
mocy przedmedycznej udzieli-
li świadkowie zdarzenia oraz 
przybyli na miejsce strażacy. 
Z obrażeniami ciała została ona 
przetransportowana do szpita-
la. Kierująca samochodem była 
trzeźwa, policja zatrzymała jej 
prawo jazdy i prowadzi dalsze 
postępowanie w tej sprawie.

◆ 29.02 POlicjaNt PRacują-
cy W kmP W tychach, WRa-
cając Z ZakuPóW W DNiu 
WOlNym OD SłużBy, Za-
uWażył ZamieSZaNie WO-
kół leżącegO mężcZyZNy 
w jednej z galerii handlowych 
w Tychach. Szybko podjął jego 
reanimację, co przyniosło efekt. 
Mężczyzna odzyskał funkcje ży-
ciowe przed przyjazdem pogoto-
wia ratunkowego i umunduro-

wanych policjantów. Na miejsce 
skierowano służby medyczne, 
w tym śmigłowiec LPR, który 
jednak okazał się niepotrzebny. 
Mężczyzna został karetką prze-
transportowany do szpitala.

◆ 25.02 OkOłO gODZ. 22 
Na DRODZe WeWNętRZNej, 
PROWaDZącej DO BRamy 
WjaZDOWej fiRmy PRZy 
ul. OśWięcimSkiej, DOSZłO 

DO kOliZji POjaZDóW bmw 
nr rej. KOS 74... i volkswagena up 
o nr rej. SBL 51... Osoby posiada-
jące informacje na temat opisane-
go zdarzenia, proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub osobisty 
z Zespołem ds. Wykroczeń KMP 
(al. Bielska 46, pokój 33), tel. 
47/85-51-363 lub 47/85-51-268.

◆  NieZNaNy SPRaWca, 
PO WyłamaNiu ZaWiaSóW 

w drzwiach piwnicy domu przy 
ul. Hierowskiego, skradł 29.02 
rower merida o wartości 600 zł. 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach.

◆ 26.02 NieZNaNy SPRaW-
ca W SklePie PRZy ul. ka-
tOWickiej DOkONał kRa-
DZieży z kieszeni płaszcza 
telefonu komórkowego Iphone 
Xs, o wartości 3.000 zł. ls ●
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Na oznakowanym przejściu dla pieszych na al. Niepodległości, 
doszło 25.02, do potrącenia 6-letniej dziewczynki. 
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powoli zMierza 
Do końca pierwszy etap 
MoDernizacji oDDziaŁu 
GinekoloGiczno-
poŁożniczeGo oraz 
neonatoloGiczneGo 
wojewóDzkieGo 
szpitala 
specjalistyczneGo 
MeGrez, oBejMujący 
przeBuDowę caŁeGo 
skrzyDŁa MieszcząceGo 
niewyreMontowaną 
DotąD część poŁożniczą 
wraz z neonatoloGią 
oraz DoDatkowo 
wyMianę pionów 
wentylacyjnych.

Zgodnie z planem zakończy się 
on w październiku, ale już dzisiaj 
– dzięki dofinansowaniu z Urzę-
du Marszałkowskiego – na zain-
stalowanie na Oddziale Neona-
tologicznym czeka nowy sprzęt, 

wart w sumie prawie półtora mi-
liona złotych.

Wiele z tych urządzeń, jak in-
kubatory, respiratory czy stano-
wisko do pielęgnacji niemowląt, 
unowocześni i uzupełni, albo za-
stąpi funkcjonującą już na od-
dziale aparaturę. Natomiast dwa 
z nich będą nowością w szpitalu 
i wpłyną znacząco na poprawę ja-
kości opieki nad noworodkami.

– Monitor napięcia układu 
przywspółczulnego kontrolu-
je poziom bólu u noworodka 
– wyjaśnia dr. n med. Jarosław 
Groszko, kierownik Oddziału 
Neonatologicznego. – Urządze-
nie współpracuje z kardiomoni-
torem rejestrując zmiany napię-
cia układu przywspółczulnego, 
które są wskaźnikiem poziomu 
bólu u malucha. Dzięki urządze-
niu będziemy mogli skutecznie 
walczyć z nim u naszych pa-
cjentów.

Kolejny aparat medyczny stano-
wiący nowość w wyposażeniu od-
działu to aEEG do monitorowania 
neurologiczno-kardiologicznego.

– Dzięki urządzeniu będzie-
my mogli monitorować czyn-
ności mózgu u noworodka, 
zwłaszcza po ciężkich niedotle-
nieniach – informuje dr Grosz-
ko. – To wielka pomoc w pracy 
diagnostycznej, w tym w wykry-
waniu drgawek na bardzo wczes-
nym etapie, gdy jeszcze fizycznie 
nie wystąpiły, ale już zaburzo-
na zostaje praca mózgu. aEEG 
umożliwi nam po prostu podję-
cie szybszego leczenia.

O nową aparaturę medycz-
ną wzbogacił się również Od-
dział Ginekologiczno-Położni-
czy. Sprzęt za prawie 1.300.000 
zł trafił już lub trafi po zakoń-
czeniu prac na oddział, trakt po-
rodowy i Blok Operacyjny. Stół 
operacyjny w sali cięć cesarskich 

służy pacjentkom już dzisiaj, po-
dobnie jak nowoczesny aparat 
USG. Na Bloku Operacyjnym 
zainstalowano także kompletny 

tor do laparoskopii z zestawami 
narzędzi oraz kamerę operacyj-
ną do zabiegów, pozwalające roz-
wijać metody leczenia małoin-
wazyjnego.

W kolejnym etapie moder-
nizacji metamorfozę przejdą 
odcinek ginekologiczny od-
działu oraz trakt porodowy. 
Po jego zakończeniu pacjent-
ki szpitala będą mogły korzy-
stać m.in. z nowoczesnego 
aparatu do znieczuleń, wanny 
i fotela do porodów, a noworod-
ki z nowego stanowiska do pie-
lęgnacji na oddziale.

Środki na zakup sprzętu po-
chodziły z budżetu Wojewódz-
twa Śląskiego. „Wojewódzki” 
otrzymał na ten cel w sumie 5,3 
miliona złotych. To kolejna część 
środków zadeklarowanych w 2017 
roku przez ówczesnego marszałka 
województwa na wsparcie placów-
ki przy okazji zbywania na rzecz 
miasta Tychy udziałów w spół-
ce Megrez oraz nieruchomości 
przynależnych szpitalowi. Pienią-
dze przeznaczone zostały na za-
kup nowego sprzętu na oddziały 
szpitalne. Remont na IV piętrze 
finansuje miasto. rs ●

Msza święta, zŁożenie 
kwiatów i zniczy poD 
poMnikieM a następnie 
prelekcja – tak 
w nieDzielę, 1 Marca 
uczczono w tychach 
ofiary Masowych 
Deportacji ślązaków 
Do zsrr zwanych 
traGeDią Górnośląską. 
uroczystość oDByŁa 
się w kościele 
w wilkowyjach.

Przy kościele Matki Bożej Kró-
lowej Aniołów cztery lata temu 
stanął pomnik poświęcony tym, 
których z ojczystej ziemi zabra-
no i nigdy do niej nie wrócili. 
Inicjatywa upamiętnienia ofiar 
Tragedii Górnośląskiej powsta-
ła dzięki pamięci ich potomków, 
których wspomnienia zebrał i spi-
sał po latach historyk dr Wojciech 
Schäffer.

– Cztery lata temu pośród nas 
były jeszcze te osoby, którym wy-
wieziono ojców – mówił Woj-
ciech Schäffer podczas uroczy-
stości w niedzielę. – Dziś już nie 
ma ich wśród nas, ale my pamię-
tamy i mam nadzieję, że kiedy 

nas zabraknie ci najmłodsi, któ-
rzy są tu dzisiaj, nadal będą pa-
miętać. Niech ten pomnik będzie 
drogowskazem, przestrogą i upa-
miętnieniem tych osób, które wy-
wieziono i które nie miały tutaj, 
na Górnym Śląsku swojego po-
mnika.

Wśród tych najmłodszych, 
o którym mówił dr Schäffer byli 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
9 mieszczącej się w Wilkowyjach, 
którzy wraz z dyrektor Jolantą 
Paduch złożyli pod pomnikiem 
kwiaty. Na uroczystości obecna 
była także delegacja władz mia-
sta. Hołd ofiarom tragedii oddali 
Igor Śmietański – zastępca prezy-
denta Tychów oraz liczna repre-
zentacja radnych.

Obecny był też Tomasz Wenklar, 
autor pomnika, który opowiedział 
o jego symbolice: – Chcieliśmy od-
nieść się do męki tych ludzi, do ich 
śmierci w nieznanych miejscach, 
bez pochówku, bez grobu. Stąd 
gwiazda ZSRR jako korona ciernio-
wa i belka kolejowa symbolizująca 
ramię krzyża. Pod pomnikiem zo-
stały wmurowane fragmenty sta-

rej fabryki z Kazachstanu i ziemia 
z Donbasu.

Pamięć o ofiarach deportacji 
jest w Wilkowyjach żywa, czego 
dowodem jest zarówno powstanie 
tego pomnika i to, że zawsze palą 
się pod nim znicze, jak i liczne 
uczestnictwo w niedzielnej mszy 
w intencji ofiar. Wiele osób zo-
stało też, by po uroczystości wy-
słuchać w kościele prelekcji Woj-
ciecha Schäffera i Jana Gąsiora. 
Dr Schäffer opowiedział o oko-
licznościach aresztowań, przed-
stawił kim byli wywiezieni wil-
kowyjanie, jakie wykonywali 
zawody, jaką mieli grupę volksli-
sty itd. Zaprezentował fragment 
filmu, w którym jeden z wywie-
zionych, którzy ocaleli – Józef 
Gruchlik – opowiadał o areszto-
waniu, zesłaniu i warunkach w ja-
kich pracował w obozie w Kan-
dałakszy.

Z kolei Jan Gąsior pokazywał 
lokalizację obozów, do których 
trafiali Ślązacy (w tym miesz-
kańcy Wilkowyj), trasę wywóz-
ki, warunki w jakich odbywał 
się transport więźniów (bydlę-
ce wagony, w których upychano 
po 80 osób) i czas jego trwania 

(nawet dwa miesiące). Opisywał 
też warunki w obozach: Kanda-
łakszy położonej za kołem pod-
biegunowym, gdzie śmiertelne 
żniwo wśród więźniów zbierały 
40-stopniowe mrozy czy pustyn-
ny Krasnowodsk w Turkmenista-
nie (najbardziej śmiercionośny), 
gdzie więźniowie pracowali w ka-
mieniołomach, przy temperatu-
rach przekraczających 50 stopni 
i o słonej wodzie, którą dostawali 
do picia. Z powodu bardzo wyso-
kiej śmiertelności obóz ten został 
w końcu zlikwidowany, a więź-
niowie przeniesieni w inne miej-
sca.

Według danych zebranych 
przez Wojciecha Schäffera, z Wil-
kowyj, w okresie od stycznia 
do marca 1945 roku wywiezio-
no 31 osób. Jak mówi dr Dariusz 
Węgrzyn z katowickiego oddzia-
łu IPN, z terenu dzisiejszych Ty-
chów łącznie deportowano oko-
ło 150 osób. Większość z nich nie 
wróciła.

Następne spotkanie poświęco-
ne Tragedii Górnośląskiej odbę-
dzie się 28.IV o godz. 18 w Klu-
bie MCK Wilkowyje.
sylwia witMan ●

Dla zDrowia kobiet i Dzieci
nowoczesny sprzęt MeDyczny DLA PAcjENTEK cZEKA już NA ZAmONTOWANIE

Szpital Megrez wzbogacił się m.in. o nowoczesną kamerę operacyjną do zabiegów ginekologicznych.
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Ginęli w upale i mrozie
traGiczne losy ślązaków DEPORTOWANych W 1945 R.

Wiceprezydent Igor Śmietański i radni złożyli kwiaty pod wilkowyjskim pomnikiem.
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Dyżury radnych – marzec 2020 r.
Data Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Marzec 2020 r.
Poniedziałek÷Piątek Radna Iwona Oleksiak

10.00÷17.00
kom. 604 23 00 77
tel. 32/ 328 28 28

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa
ALL-FINANCE, Tychy, ul. Tołstoja 26

5 marca 2020 r.
Czwartek Radna Magdalena Łuka 18.00÷19.00 Biuro rachunkowe EKOMA

Pracownia Autorska, Tychy, ul. Harcerska 60

12 marca 2020 r.
Czwartek

Radna Anita Skapczyk 14.00÷15.30 Biuro Rachunkowe AJ Profit
Pawilon Tyszanki, Tychy, ul. Edukacji 48

Radna Lidia Gajdas
Radna  

Patrycja Kosowska-Pawłowicz
Radna Anna Krzystyniak

15.00÷16.30

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305Radny Grzegorz Gwóźdź 

Radny Grzegorz Kołodziejczyk
Radny Andrzej Kściuczyk
Radny Jarosław Hajduk

16.30÷17.30

16 marca 2020 r.
Poniedziałek

Radna Urszula Paździorek-Pawlik 14.30÷16.00 Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

Radna Aleksandra Pabian 15.30÷16.30 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karolina”
Tychy, ul. Konecznego 28

19 marca 2020 r.
Czwartek

Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30 Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305Radny Wojciech Czarnota

16.00÷17.00Radny Sławomir Sobociński 
Radny Krzysztof Król

Radny Michał Kasperczyk

Gospoda „Pod Kogutem”
Tychy, ul. Mikołowska 66

30 marca 2020 r.
Poniedziałek Radna Urszula Paździorek-Pawlik 11.00÷12.30 Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

Przewodnicząca  Rady Miasta Tychy /-/ Barbara Konieczna

komunikat

rada Miasta podjęła uchwałę, 
uroczystość w środę.

„TrzynasTka” 
z sobieskim
W miniony czwartek, podczas 
lutowej sesji Rady Miasta Tychy 
podjęto decyzję o nadaniu imie-
nia Szkole Podstawowej nr 13 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Tychach.

Radni przychylili się do wnio-
sku szkoły i nadali placówce 
z al. Niepodległości 108 imię 
Jana III Sobieskiego. Uroczysto-
ści z tym związane zaplanowa-
no w SP 13 na najbliższą środę, 
4 marca o godz. 10.30. ww ●

Uwaga młodzi artyści! W naszym 
mieście powstanie Liceum Sztuk 
Plastycznych. Będzie to kolejne 
skrzydło w bogatej ofercie Ze-
społu Szkół im. Orląt Lwowskich. 
Nabór został już ogłoszony, nauka 
rozpocznie się od września.

Zespół Szkół im. Orląt Lwow-
skich jest najbardziej znany 
jako szkoła „mundurowa”, ale 
kształci w wielu specjalizacjach. 
Od września swoje talenty bę-
dzie mogła tu rozwijać także ar-
tystycznie uzdolniona młodzież. 
Szkoła uruchamia Liceum Sztuk 
Plastycznych o specjalizacji pro-
jektowanie graficzne.

– Wielu młodych tyszan jest 
zainteresowanych nauką w lice-
um plastycznym, jednak do tej 
pory mieli do wyboru Katowice 
lub Bielsko-Białą, czyli uciążliwe 
dojazdy – mówi Bożena Uszok-
Jarek, dyrektor Zespołu Szkół im. 

Orląt Lwowskich. – Na terenie 
Tychów nie znajduje się szkoła 
o profilu plastycznym, natomiast 
wielu absolwentów liceów ogól-
nokształcących przygotowuje się 
do egzaminów na uczelnie arty-
styczne. Nasze liceum z pewnoś-
cią będzie dla nich ciekawą pro-
pozycją.

W listopadzie ZDZ we współ-
pracy z Miejskim Centrum 
Oświaty przeprowadził ankietę 
w szkołach podstawowych na te-
renie Tychów i sąsiednich miej-
scowości. – Zostało przeankie-
towanych ponad 1000 uczniów, 
z których zainteresowanie wyra-
ziło 128 – mówi Bożena Uszok-
Jarek. – Gdyby tylko 10 procent 
z nich zdecydowało się na naukę, 
utworzymy klasę.

– Stawiamy na klasy mało licz-
ne – dodaje Aleksandra Fąfara, 
kierownik praktycznej nauki za-

wodu. – Uczniowie pracują w ma-
łych grupach, dzięki czemu mają 
z nauczycielem lepszy kontakt.

Bożena Uszok-Jarek podkreśla, 
że uczniowie liceum plastycznego 
będą się kształcić pod kierunkiem 
znakomitej kadry. Przedmiotów 
artystycznych uczyć będą: Ag-
nieszka Kołodziej-Adamczuk 
(historia sztuki), dr Laura Birn-
bach (projektowanie multime-
dialne, projektowanie graficzne), 
Tomasz Wenklar (rzeźba), Rena-
ta Małek (podstawy fotografii 
i filmu). Wsparcie merytorycz-
ne zapewni prof. Adam Roma-
niuk, projektant graficzny i gra-
fik książkowy.

Zespół Szkół im. Orląt Lwow-
skich, prowadzony przez ZDZ 
w Katowicach jest szkołą nie-
publiczną o uprawnieniach szko-
ły publicznej. Liceum plastyczne 
prowadzone przez tę placówkę 
nie będzie niestety szkoła dar-
mową, jednak w kwocie czesnego 
uczniowie będą mieli zapewnio-
ne wszystkie materiały i sfinan-
sowany udział w plenerach ma-
larskich.

Osoby zainteresowane nauką 
w liceum plastycznym (oraz inny-
mi kierunkami kształcenia) będą 
mogły poznać szczegóły oferty 
podczas dni otwartych, które od-
będą się w szkole przy ul. Budow-
lanych 156 w czwartek, 19 mar-
ca. sw ●

Największą popularnością cieszy-
ła się Strefa Rekreacji, z basenem 
ze sztuczną falą, laguną, rwącą 
rzeką, basenem zewnętrznym, 
strefą dla dzieci oraz ekstremal-
nymi zjeżdżalniami. – Uznaną 
markę wśród naszych gości mają 
także Sauny Książęce z Łaźnia-
mi Piwnymi oraz SPA Książęce 
– podkreśla Zbigniew Gieleciak, 
prezes zarządu Regionalnego 
Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej SA w Tychach.

W ubiegłym roku poszerzy-
ła się również oferta sportowa 
Wodnego Parku Tychy. Swoją 
działalność rozpoczęła tu Polska 
Akademia Surfingu, która zor-
ganizowała kursy tej dyscypliny 
sportu dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. – Na pierwszym w Polsce 
symulatorze surfingu w obiekcie 
zamkniętym po raz kolejny zor-
ganizowaliśmy Surf Cup, czyli za-

wody dla surferów z całej Polski. 
Udział wziął  w nich m.in. Mate-
usz Ligocki, czterokrotny olim-
pijczyk w snowboardzie – doda-
je prezes Gieleciak.

Ważnym elementem funk-
cjonowania Wodnego Parku 
było uruchomienie interneto-
wej sprzedaży biletów, które 
usprawniło i przyspieszyło ob-
sługę gości tyskiego aquaparku. 
Doceniono również walory ar-
chitektoniczne obiektu – Wodny 
Park Tychy znalazł się w gronie 
finalistów World Architecture 
Festival 2019, czyli jednego z naj-
większych i najbardziej prestiżo-
wych konkursów architektonicz-
nych na świecie.

W tym roku tyski obiekt zo-
stanie rozbudowany. Na przeło-
mie 2020 i 2021 roku do użytku 
oddana zostanie druga sauna ze-
wnętrzna. Będzie to jeden z naj-

większych tego typu obiektów 
w Polsce – podczas jednego se-
ansu pomieści ponad 100 osób. 
Łącznie z saun zewnętrznych bę-
dzie mogło skorzystać ponad 175 
osób na raz.

– Nasz obiekt to nie tyl-
ko atrakcje dla całych rodzin. 
To również dbałość o środowi-
sko naturalne. Dzięki synergii 
z tyską oczyszczalnią ścieków 
i produkcji biogazu Wodny Park 
Tychy w 2019 roku był całkowicie 
samowystarczalny energetycznie 
– zaznacza Zbigniew Gieleciak. 
6.500 MWh – tyle energii z bio-
gazu wyprodukowała bioelek-
trociepłownia w Wodnym Par-
ku w roku 2019, co pozwoliłoby 
zasilić 10-tysięczne miasto przez 
ponad rok (łącznie oczyszczalnia 
ścieków i Wodny Park wyprodu-
kowały 14.000 MWh energii). 
Mn ●

zDz otwiera w tychach Liceum Plastyczne

młodzi arTyści rozwiną 
skrzydła

wodny park tychy w ubiegłym roku odwiedziło ponad 523 tysiące gości.

kąpiel dla pół miliona

kondolencje

na czwartkowej sesji 
raDy Miasta (27.02) 
pojawiŁa się w uM 
kilkuosoBowa Grupa, 
która – zaŁożywszy 
żóŁte kaMizelki – 
usiaDŁa w tyle sali 
oBraD i w Milczeniu 
przysŁuchiwaŁa 
się oBraDoM. jak 
się okazaŁo, Byli 
to związkowcy 
z tyskieGo pkM.

W pewnym momencie panowie 
(i jedna pani) wstali, zwinęli fla-
gę z logo OPZZ i bez słowa wy-
szli. Z rozmów kuluarowych 
dowiedzieliśmy się, że w taki 
szczególny sposób związkow-
cy największego tyskiego prze-
woźnika chcieli zwrócić uwagę 
radnych na, odczuwalny w wielu 

miastach Śląska, problem braku 
kierowców autobusów komuni-
kacji miejskiej. Dowiedzieliśmy 
się także, że działacze związko-
wi z PKM domagają się kilku-
setzłotowej podwyżki dla pra-
cowników i deklarują, że jeśli ich 
postulaty nie zostaną spełnione, 
od najbliższej środy przestaną 
brać nadgodziny, co skutkować 
może tym, że wiele autobusów 
nie wyjedzie na swoje trasy.

– Podczas rozmów ze związ-
kowcami w kwietniu ub. roku 
zgodziliśmy się na podwyżkę 
płac, która została zrealizowa-
na i obiecaliśmy kolejną w roku 
2020. Aktualnie przygotowuje-
my umowy zmieniające warunki 
płacowe, które od poniedziałku 
będziemy z naszymi pracowni-
kami podpisywać. Fundusz wy-
nagrodzeń w PKM wzrósł zatem 

o 5% licząc rok do roku – za-
pewnił nas Miłosz Stec, prezes 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Tychach. – Poradzi-
liśmy sobie również z brakiem 
kierowców, który to prob-
lem sygnalizowali związkowcy. 
Mamy w tej chwili więcej apli-
kujących kierowców niż potrze-
bujemy przyjąć, co pozwala nam 
sądzić, że warunki jakie im ofe-
rujemy są w branży konkuren-
cyjne – dodał prezes.

Mimo to – jak się dowiedzieli-
śmy w poniedziałek – tyscy kie-
rowcy powykreślali się z zapla-
nowanych na środę, 4 marca, 
kursów w nadgodzinach. Może 
to spowodować pewne zakłóce-
nia w kursowaniu autobusów; 
o szczegółach będzie można do-
wiedzieć się na stronach ZTM 
i PKM. ww ●

Dzieci, które przeszły obowiąz-
kowe szczepienia będą miały 
pierwszeństwo podczas przyjęć 
do żłobków i klubów dziecięcych 
na terenie Tychów. Uchwałę w tej 
sprawie na sesji 27 lutego przyjęła 
Rada Miasta.

„Mając na celu konieczność 
ochrony zdrowia mieszkańców 
oraz zwalczania zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, zaleca się 
przyjmowanie do żłobków oraz 
klubów dziecięcych działających 
na terenie miasta Tychy w pierw-
szej kolejności dzieci, które mają 
wykonane obowiązkowe szcze-
pienia ochronne, zgodnie z ak-
tualnym Programem Szczepień 
Ochronnych oraz dzieci, które 

nie mogły zostać zaszczepione 
zgodnie z Programem w związ-
ku z przeciwwskazaniami me-
dycznymi” – czytamy w uchwa-
le Rady Miasta.

Rodzice ubiegając się o przyję-
cie dziecka do żłobka czy klubu 
dziecięcego będą składać oświad-
czenie dotyczące szczepień. Jeśli 
w konkretnych przypadkach ist-
nieją przeciwwskazania medycz-
ne w tym zakresie, wówczas takie 
dziecko jest „usprawiedliwione”.

W grudniu ubiegłego roku ty-
scy radni przyjęli uchwałę pre-
miującą dzieci szczepione pod-
czas przyjęć do przedszkoli. 
Zmiana w zasadach rekrutacji 
do publicznych przedszkoli pole-

gała na tym, że „kandydaci, któ-
rzy przeszli obowiązkowe bez-
płatne szczepienia ochronne lub 
posiadają długotrwałe odrocze-
nie obowiązkowego szczepienia 
ochronnego” mogą liczyć na do-
datkowe 9 punktów w czasie na-
boru. ru ●

żółte kamizelki na sesji rm
protest kierowców pkM mOżE SPOWODOWAć PRObLEmy W KOmuNIKAcjI.

szczepione pierwsze
tychy BęDą preMiowaŁy zaszczepione Dzieci PRZy NAbORZE DO żłObKóW I KLubóW 
DZIEcIęcych.

ar
c.

4 | 3 Marca 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

Odpadami po remoncie musisz zająć się sam!Odpadami po remoncie musisz zająć się sam!Odpadami po remoncie musisz zająć się sam!

Zabierz dowód osobisty i zawieź do PSZOKZabierz dowód osobisty i zawieź do PSZOKZabierz dowód osobisty i zawieź do PSZOK

Zamów kontener

Zobowiąż do tego  rmę, z którą podpisałeś Zobowiąż do tego  rmę, z którą podpisałeś 
umowę na remont

PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych i rozbiórko-PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych i rozbiórko-
wych od  rm.

Odpady remontowo-budowlane, czyli jakie?Odpady remontowo-budowlane, czyli jakie?

• RESZTKI GLAZURY I TERAKOTY,RESZTKI GLAZURY I TERAKOTY,
• GRUZ BETONOWY, CERAMICZNY ORAZ CEGLANY,GRUZ BETONOWY, CERAMICZNY ORAZ CEGLANY,
• POZOSTAŁOŚCI PANELI PODŁOGOWYCH, OKŁADZINY POD-POZOSTAŁOŚCI PANELI PODŁOGOWYCH, OKŁADZINY POD-
ŁOGOWE I ŚCIENNE,

• RESZTKI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH,RESZTKI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH,
• STYROPIAN I INNE POZOSTAŁOŚCI PO REMONCIESTYROPIAN I INNE POZOSTAŁOŚCI PO REMONCIE
• WSZELKIEGO RODZAJU DRZWIWSZELKIEGO RODZAJU DRZWI

Gruz w wersalce, czyli czego nie robić 
                                            z odpadami po remoncie
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Dwa tyGoDnie teMu 
w naszej reDakcji 
zorGanizowaliśMy 
Dyżur telefoniczny, 
w czasie któreGo 
na pytania czytelników 
w kwestii rozliczenia 
poDatku pit za rok 2019 
oDpowiaDaŁy ekspertki 
z urzęDu skarBoweGo 
w tychach. poniżej 
puBlikujeMy plon teGo 
Dyżuru.

– jestem samotnym rodzicem 
dziecka, które pracuje. czy mogę 
się rozliczyć wspólnie z dzieckiem 
z zachowaniem prawa do ulgi, 
a jeżeli tak, to do jakiej kwoty 
dochodu dziecka?
Może Pani rozliczyć się z pra-
cującym dzieckiem i skorzystać 
z ulgi na nie, jeżeli zostaną 
zachowane pewne warunki. 
W przypadku osiągania docho-
dów przez dziecko małoletnie 
nie ma znaczenia ich wysokość. 
Jeżeli natomiast dziecko jest 
pełnoletnie i uczy się, wówczas 
górna granica dochodów, jakie 
może ono osiągnąć, wynosi 
3.089 zł. Do kwoty tych docho-
dów wlicza się także dochód 
zwolniony z opodatkowania, 
osiągnięty przez osoby, które nie 
ukończyły 26. roku życia.

– jestem przedsiębiorcą, który 
podarował szkole program 
komputerowy. czy mogę skorzystać 
z odliczenia ulgi podatkowej na ten 
cel?
Kwotę stanowiącą równowartość 
przekazanej darowizny na rzecz 
szkoły i innych placówek, 
o których mowa w ustawie 
Prawo oświatowe, można 
odliczyć od dochodu. Należy 
jednak pamiętać, że wysokość 
odliczenia nie może przekroczyć 
kwoty stanowiącej 6% dochodu.

– w 2019 r. zakupiłem piec 
ekologiczny. czy mogę odliczyć taki 
wydatek od dochodu?
Od 2019 roku przysługuje ulga 
na cele termomodernizacji 
budynku mieszkalnego, zatem 
może Pan odliczyć poniesienie 
takiego wydatku w rocznym 
zeznaniu podatkowym w ramach 
ulgi termomodernizacyjnej. 
Odliczenia można dokonać 
w zeznaniu podatkowym PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L. Do zeznania 
podatkowego należy dołączyć 

załącznik PIT/O. Wydatek 
poniesiony na zakup pieca musi 
zostać udokumentowany fakturą 
VAT.

– jestem emerytką i chciałabym 
przekazać 1% dla konkretnej 
organizacji. jak mogę to zrobić?
Może Pani dokonać takiej 
czynności w dwojaki sposób. 
Pierwszą możliwością jest 
wypełnienie papierowego 
formularza PIT-OP Oświadcze-
nia o przekazaniu 1% podatku 
Organizacji Pożytku Publicz-
nego i złożenie go w Urzędzie 
Skarbowym, natomiast drugą 
możliwością jest skorzystanie 
z wysyłki takiego Oświadczenia 
z wykorzystaniem strony www.
podatki.gov.pl. Na tej stronie 
oświadczenie dostępne jest 
w wersji on-line.
W oświadczeniu należy podać 
identyfikator podatkowy NIP 
lub PESEL, wskazać rok, 
urząd skarbowy do którego 
adresowane jest oświadczenie, 
nazwisko, imię, datę urodzenia, 
numer KRS oraz można wskazać 
informacje uzupełniające, 
takie jak cel szczegółowy, chęć 
wyrażenia zgody oraz podpis. 
Aby urząd mógł przekazać 1% 
na rzecz Organizacji pożytku 
publicznego, podatnik winien 
posiadać z ZUS-u deklarację 
PIT40A.

– jestem właścicielem budynku 
mieszkalnego. chciałbym się 
dowiedzieć czy przysługuje 
mi prawo skorzystania z ulgi 
termomodernizacyjnej, a jeżeli tak 
to na jakich warunkach?
Ulga termomodernizacyjna 
przysługuje właścicielowi lub 
współwłaścicielowi budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
w związku z poniesieniem 
wydatków dotyczących realizacji 
przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych. Wysokość przysłu-
gującego odliczenia nie może 
przekroczyć kwoty 53.000 zł 
w odniesieniu do wszystkich 
realizowanych przedsięwzięć 
w ciągu 3 lat, a wysokość 
poniesionych wydatków ustala 
się na podstawie otrzymanych 
przez podatnika faktur VAT. 
Nie można odliczać wydatków, 
które zostały sfinansowane 
z innych źródeł (np. z dotacji 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej), a odliczenia dokonuje 
się w zeznaniu za konkretny rok 
podatkowy, np. za 2019. Jeżeli 
kwota poniesionego wydatku nie 
znajduje pokrycia w dochodach 
danego roku, podlega odliczeniu 
w kolejnych latach, nie dłużej 
jednak niż w ciągu lat sześciu. 
W sytuacji kiedy podatnik 
nie zrealizuje przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w ciągu 
3 kolejnych lat, wówczas po-
przednio odliczone od dochodu 
kwoty ulgi podlegają doliczeniu 
do dochodu za rok podatkowy, 
w którym upłynął ten termin.
Istotnym elementem, na który 
należy zwrócić uwagę jest fakt, 
że budynek, w odniesieniu 
do którego chciałby Pan dokonać 
odliczenia, musi spełniać 
wymogi określone przez ustawę 
Prawo budowalne dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
To oznacza, że taki budynek 
funkcjonuje na podstawie 
wcześniejszego zgłoszenia 
do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowalnego i na tej 
podstawie jest użytkowany.

– jestem osobą zainteresowaną 
prowadzeniem działalności 
nierejestrowanej. jakie muszę 
spełnić warunki i jakie będę mieć 
obowiązki?
Działalność nierejestrowa może 
być prowadzona jeżeli podatnik 
nie wykonywał w ciągu ostatnich 
60 miesięcy działalności 
gospodarczej. Istotne znaczenia 
dla tego typu działalności 
ma granica przychodu jaką 
można osiągnąć nie tracąc prawa 
do jej prowadzenia. Granica 
ta wynosi 50% minimalnego 
wynagrodzenia w danym 
roku podatkowym. Ponadto 
na podatniku spoczywać będzie 
obowiązek prowadzenia stosow-
nej ewidencji dot. osiąganych 
przychodów i ponoszonych 
kosztów, jeżeli będą ponoszone. 
Po zakończeniu roku podatko-
wego wystąpi także u podatnika 
obowiązek złożenia zeznania 
podatkowego PIT-36.

– jestem osobą osiągającą 
dochody z najmu wspólnie 
z siostrą. czy my musimy posiadać 
mikrorachunek i czy mogę opłacać 
zaliczki podatkowe za siostrę?
Mikrorachunek podatkowy jest 
indywidualnym rachunkiem 
podatkowym, który służy 
do wpłat podatku PIT, CIT 

i VAT na rzecz Urzędu Skar-
bowego. Każdy z podatników 
generuje taki mikrorachunek 
na stronie www.podatki.gov.
pl. Jeżeli podatnicy są osobami 
nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej, to do wygene-
rowania mikrorachunku służy 
numer PESEL, w przeciwnym 
razie należy użyć numeru NIP. 
W odniesieniu do możliwości 
opłacania zaliczek na podatek 
za siostrę należy zauważyć, 
że rodzeństwo może zapłacić 
za siebie nawzajem, na wygene-
rowany mikrorachunek każdej 
osoby.

– rozliczam się po raz pierwszy. 
czy mogę skorzystać z rozliczenia 
poprzez „twój e-pit”?
W przypadku pierwszego 
rozliczenia z wykorzystaniem 
usługi „Twój e-PIT” będzie 
możliwe skorzystanie w pełni 
z tej usługi w sytuacji kiedy 
podatnik posiada profil zaufany. 
W przeciwnym razie rozliczenie 
elektroniczne będzie możliwe 
przy wykorzystaniu aplikacji 
e-Deklaracje, z której można 
skorzystać za pośrednictwem 
strony www.podatki.gov.pl

– jestem zatrudniony na umowę 
o pracę. czy to prawda, że urząd 

skarbowy dokona za mnie 
rozliczenia rocznego? zawsze sam 
się rozliczałem nie mam żadnych 
odliczeń, jedynie przekazuję 1% 
na rzecz opp.
Rozliczenie roczne za 2019 r. 
przygotowane przez Krajową 
Administrację Skarbową opiera 
się na usłudze Twój e -PIT. 
Na podstawie przesłanych 
przez płatników do urzędu 
skarbowego deklaracji PIT-11 
urząd przygotuje dla Pana 
zeznania podatkowe. W PIT 
przygotowanym przez Krajową 
Administrację Skarbową podat-
nik będzie mieć automatycznie 
wskazaną OPP, której przekazał 
1% swojego podatku w roku 
ubiegłym (o ile dana OPP 
znajduje się nadal w wykazie 
OPP, które mają prawo 
do otrzymania 1% podatku 
należnego).
Tu należy podkreślić, iż 
w przypadku rozliczenia 
zeznań podatkowych drogą 
elektroniczną nadpłata podlega 
zwrotowi w terminie 45 dni 
od dnia złożenia zeznania, 
natomiast w przypadku złożenia 
zeznania podatkowego w formie 
papierowej nadpłata podlega 
zwrotowi w terminie 3 miesięcy 
od dnia złożenia zeznania 
podatkowego. ●
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jak się rozliczać, czyli pit na telefon
poDatki za rok 2019 W PyTANIAch I ODPOWIEDZIAch EKSPERTóW.

Międzynarodowa Certyfikowa-
na Klinika McKenziego w Ty-
chach otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej 
na realizację projektu „Tuzy 
u Tuza”. Program polega na reha-
bilitacji leczniczej w chorobach 
przewlekłych układu kostno-sta-
wowego i mięśniowego. Jest on 
kierowany do mężczyzn w wie-
ku 50–64 lata i kobiet w wieku 
50–59 lat.

W ramach programu można 
skorzystać z bezpłatnego wspar-
cia w zakresie kompleksowej re-
habilitacji, od wizyt lekarza spe-
cjalisty w dziedzinie rehabilitacji 
medycznej przez porady fizjote-
rapeutyczne, po indywidualny 
plan rehabilitacyjny (15 dni za-
biegowych, czas trwania jedne-
go dnia zabiegowego – do 1 go-

dziny). Dla uczestników projektu 
zaplanowano także działania edu-
kacyjne w zakresie edukacji zdro-
wotnej (z fizjoterapeutą), eduka-
cji żywieniowej (z dietetykiem) 
oraz psychoedukacji (z psycho-
logiem).

– Ważne, by były to osoby 
aktywne zawodowo lub dekla-
rujące gotowość do podjęcia za-
trudnienia, gdyż jednym z celów 
projektu jest pomoc w utrzyma-
niu pracy – mówi fizjoterapeu-
ta Jacek Tuz. Osoby te nie po-
winny korzystać ze świadczeń 
rehabilitacji leczniczej (doty-
czących zwyrodnień wielosta-
wowych, zwyrodnienia stawów 
biodrowych i kolanowych, sta-
wu nadgarstkowo- śródręczne-
go, zmian zwyrodnieniowych 
kręgosłupa, chorób kręgów 

szyjnych, krążka międzykręgo-
wego i bólu grzbietu) finanso-
wanych przez NFZ, ZUS, KRUS 
lub PFRON w okresie 6 miesię-
cy przed zgłoszeniem się do pro-
gramu. – Osoba zgłaszająca się 
do programu podejmuje również 
zobowiązanie do pełnego w nim 
udziału, to oznacza w praktyce, 
że nie może przerwać rehabili-
tacji (oczywiście poza sytuacja-
mi losowymi czy też nagłymi za-
chorowaniami, które muszą być 
udokumentowane) – dodaje Ja-
cek Tuz.

Wszelkie informacje na ten 
temat można także uzyskać pod 
numerem tel. 607 800 959 lub 
w miejscu otrzymywania tego 
wsparcia w Tychach przy uli-
cy Młodzieżowej 3 (Fizjoterapia 
MDT). oprac. kaMil peszat ●

ruszył projekt „tuzy u tuza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

bezpłaTna rehabiliTacja dla seniorów
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Ekspertki z Urzędu Skarbowego w Tychach podczas redakcyjnego dyżuru.
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Droższe bilety jednorazowe
bilet na 1 miasto lub ważny przez 20•	  min.: 
3,4 zł (dotychczas 3,2 zł)

bilet na dwa miasta lub ważny przez •	
40 min.: 4 zł (dotychczas 3,8 zł)

bilet na całą sieć lub ważny przez 90•	  min.: 
5 zł (dotychczas 4,8 zł) 

Bilet dzienny, dobowy i grupowy
Nowością jest bilet dzienny w cenie •	
10 zł, który jest ważny od momentu 
skasowania do północy danego dnia.

Nadal obowiązuje bilet dobowy, ważny przez •	
24 godziny od momentu skasowania.

Bilet grupowy dla maksymalnie 5 osób kosztuje •	
10 zł i jest ważny przez 90 minut. dostępny 
jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Bilety wieloprzejazdowe,  
ważne przez 180 dni:

bilet na 20 przejazdów – •	 55 zł

bilet na 40 przejazdów – •	 100 zł

bilet na 80 przejazdów – •	 180 zł

Od 1 marca obowiązuje nowa taryfa w ko-
munikacji zbiorowej Zarządu Transportu 
Metropolitalnego, który z powodzeniem za-
kończył testy systemu informatycznego.

Przypomnijmy, iż nowa taryfa oznacza m.in. 
obniżkę cen w taryfie odległościowej, uprosz-
czenie nazw biletów oraz wprowadzenie bi-

letów wieloprzejazdowych. Nowość stanowi 
również rozwiązanie umożliwiające m.in. 
grupowe przejazdy.
– Nowy cennik to propozycja przede wszyst-
kim bardziej elastyczna i uproszczona. Szcze-
gólnie zachęcamy do zapoznania się z taryfą 
odległościową, w której ceny zostały znacząco 
obniżone – informuje rzecznik prasowy zTm 

michał wawrzaszek. – drożeją jedynie bilety 
jednorazowe papierowe. Chcemy przekony-
wać podróżnych do tańszych i bardziej eko-
logicznych rozwiązań elektronicznych.
Papierowe bilety jednorazowe, zakupione 
przed 1 marca, po zmianie taryfy nie stracą 
ważności. Bilety te będzie można wykorzystać 
na dotychczasowych zasadach do 14 marca. 

Po tym dniu również będą uprawniać do prze-
jazdów, jednakże trzeba będzie każdorazo-
wo do nich dokupić tzw. bilety uzupełniające 
o nominale 10 groszy – tak, aby cena biletów 
wcześniej zakupionych i uzupełniających była 
zgodna z obowiązującą taryfą.
więcej informacji na stronie: 

www.metropoliaztm.pl.

nowe bilety, nowe taryfy Ztm
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aleksanDra lipowska 
uprawnienia 
sęDziowskie pierwszeGo 
stopnia Boksu 
oliMpijskieGo zroBiŁa 
okoŁo 1,5 roku teMu 
(pisaliśMy o tyM 
w „twoich tychach” – 
przyp. reD.). eGzaMiny 
na DruGi stopień zDaŁa 
zaleDwie Dwa tyGoDnie 
teMu. aBy Do nich 
przystąpić MusiaŁa 
sęDziować 100 walk 
i przejść we wrześniu 
wstępny etap, zaś 
eGzaMin GŁówny oDByŁ 
się 15.02 w szczyrku 
poDczas Bokserskiej liGi 
kaDetów i juniorów.

jak to się zaczęło?
Na co dzień jest specjalistką 
od kształtowania wizerunku pub-
licznego. Jako osoba, która uwiel-
bia adrenalinę i ceni sobie aktyw-
ność fizyczną, trafiła na bokserski 
trening. – Obskurna salka, stary 
sprzęt, grupa spoconych gości 
i facet, który użył chyba wszyst-
kich możliwych argumentów, 
żeby mnie zniechęcić – mój przy-
szły trener. Nie, wcale nie jest 
miły. Jest wymagający, nadgor-
liwy i nad wyraz wysoko stawia 
poprzeczkę. Miałam to niebywałe 
szczęście, że trafiłam na właściwą 
osobę – wspomina początki Alek-
sandra. Pod surowym okiem Da-
niela Pilca z tygodnia na tydzień 
przybywało jej pompek w seriach, 
kilogramów na gryfach, a przede 
wszystkim wiary w swoje możli-
wości. – Kiedy pojawiła się możli-
wość uzyskania pierwszego stop-
nia sędziowskiego spróbowałam 
od razu. Oczywiście pojawiły 
się wątpliwości, które skutecz-
nie rozwiał trener oraz Adam 
Pawełek z Śląskiego Związku 
Bokserskiego – dodaje.

pierwsza setka
Od naszego ostatniego spotka-
nia Aleksandra sędziowała kil-
kaset walk. Jak sama zauważa, 
w pewnym momencie straci-
ła rachubę. – Każdy z nas do-
stał książeczkę, w której zbierał 
wpisy za sędziowanie. Były one 
potrzebne przy ubieganiu się 
o wyższe stopnie sędziowskie. 
Minimum 100 walk brzmia-
ło groźnie. Byłam zdetermi-
nowana i wiedziałam, że chcę 
się realizować w tej dziedzinie. 
Największym problemem, z któ-
rym na początku się zmagałam, 
to paraliżujący stres przed wej-
ściem na ring. Potrafił napraw-
dę mnie sponiewierać. Byłam 
świetnie przygotowana fizycznie 
i bardzo dobrze radziłam sobie 
z teorią, ale brak doświadczenia 
robił ze mną swoje. Dodatko-
wo, jako świeży sędzia prowa-
dziłam walki początkujących 
zawodników. A te, wbrew po-
zorom, są najtrudniejsze. Spo-
ro jest w nich fauli, zawodnicy 
częściej łamią zasady, trudniej 
się też liczy punkty, gdyż ciosy 
są mniej precyzyjne. Niemniej 

jednak w pewnym momencie 
stres przestał być paraliżujący. 
Kiedy to zauważyłam, sprawdzi-
łam liczbę walk – prawie 200. 
Zaczęłam się śmiać z samej sie-
bie i jeszcze intensywniej przy-
gotowywać się do egzaminu 
na sędziego drugiego stopienia 
boksu olimpijskiego – zaznacza 
Lipowska.

czarne diamenty
Tyska sędzia zaczęła być w środo-
wisku rozpoznawana. Jej filigra-
nowa postura ciekawie kontra-
stowała na tle zawodników wagi 
ciężkiej. – Faktycznie na począt-
ku zdarzały się jakieś głupie ko-
mentarze, ale potrafiłam je szyb-
ko uciąć i zaprowadzić w ringu 
powagę – z uśmiechem dodaje. 
Jej profesjonalizm szybko został 
doceniony. Rzadko zdarza się, 
aby organizator zawodów upo-
mniał się do związku bokser-
skiego o konkretnego sędziego, 
a tak właśnie było w przypadku 
Międzynarodowych Mistrzostw 
Śląska Kobiet w Boksie. – Or-
ganizatorzy poprosili właśnie 
o mnie. To ogromna nobilita-

cja i bardzo żałuję, że impreza 
zbiegła się z moim urlopem i nie 
mogłam na niej sędziować – tłu-
maczy. Równie nobilitujący był 

jej udział sędziowski w turnieju 
Czarne Diamenty, którego histo-
ria sięga 1972 roku. – To było dla 
mnie wyróżnienie. Wydział Sę-
dziowski uznał, że dam sobie 
radę. To jest impreza gdzie wy-
łania się talenty i udział w niej 
biorą tylko doświadczeni sędzio-
wie. Znalezienie się wśród nich 
to ogromny zaszczyt.

po co ci to dziewczyno?
Podobne pytania Aleksandra sły-
szała wielokrotnie. Trudno się 
dziwić, gdyż kobiety w boksie 
jeszcze do niedawna były w zde-
cydowanej mniejszości. – Ale 
to się zmienia. Świadczą choć-
by o tym wspomniane wcześ-
niej śląskie mistrzostwa. Aktu-
alnie coraz częściej do klubów 
przychodzą dziewczyny. Sporo 
z nich po prostu potrzebuje ru-
chu, traktuje treningi jako fit-

ness, co nie zmienia faktu, że są 
też takie, które mają ogromne 
serce do walki i traktują trenin-
gu śmiertelnie poważnie. To są 
prawdziwe wojowniczki. Mnie 
osobiście nigdy nie interesowa-
ła rywalizacja z drugim zawod-
nikiem. Bardziej ciekawi mnie 
walka samej ze sobą i samodo-
skonalenie się. Właśnie dlatego 
zdecydowałam spełniać się w roli 
sędziego. Wchodząc na ring mu-
szę wykazać się nie gorszą kon-
dycją, taką samą szybkością, 
spostrzegawczością, nienaganną 
znajomością regulaminu i prze-
de wszystkim spokojem. Emo-
cje, tak jak najlepsi zawodnicy, 
zostawiam w szatni.

Co w takim razie robi, aby od-
począć i się zrelaksować? – Za-
częłam jeździć na motorze, takim 
wyścigowym – kwituje z uśmie-
chem. kaMil peszat ●

z triestu 
Do turynu (wŁochy) 
czyli 700 kiloMetrów 
w 7 Dni przejeDzie Dla 
DziecięceGo hispicjuM 
„świetlikowo” 
na rowerze piotr 
poDsiaDŁy.

Tyszanin wyruszy w swoją po-
dróż 1 maja (powrót zaplanował 
najpóźniej 10 maja), ale już dziś 
można wpłacać datki na stronie 
zrzutka.pl/ypdw2n, na której pro-
wadzona jest zbiórka na salę reha-
bilitacyjną dla nieuleczalnie cho-
rych dzieci ze Świetlikowa.

Dlaczego akurat taka trasa? 
Piotr jest zagorzałym kibicem 
Juventusu i w czasie jego akcji 
drużyna ma rozegrać dwa me-
cze, na których tyszanin koniecz-
nie chce się stawić. – Kręcenie ki-
lometrów dla „Świetlikowa” jest 
częścią większego projektu „Szla-
kiem Futbolu”. Jest to moja au-
torska inicjatywa, którą zapocząt-
kowałem 3 lata temu. Wówczas 
na wycieczce prowadzonej przez 
szefa Tyskiej Galerii Sportu Piotra 
Zawadzkiego po śląskich stadio-
nach, wpadłem na pomysł, żeby 
regularnie odwiedzać obiekty 
sportowe na rowerze. Moją mi-
łością jest piłka nożna, ale nieste-
ty nie mam czasu na uprawianie 
sportów drużynowych, dlatego 
postawiłem na rower, a celem 
moich wycieczek stały się sta-
diony, boiska i inne „kartofliska” 
– śmiał się Piotr Podsiadły.

W tym czasie Piotr odwiedził 
ok. 150 boisk, a podczas swoich 
podróży przejechał ok. 1500 km. 
– W promieniu 50 km mam zali-
czone wszystkie możliwe boiska. 
Odwiedziłem również obiekty 
w Czechach czy Słowacji. Ale ma-

jowy wyjazd to już zupełnie inna 
skala – zaznaczył Piotr. Po dro-
dze odwiedzi 13 największych 
i najciekawszych stadionów pił-
karskich tej części Włoch, m.in. 
Stadio Bentegodi w Weronie, Sta-
dio San Siro w Mediolanie czy Ju-
ventus Stadium w Turynie. Zawi-
ta m.in. do Wenecji i nad jezioro 
Garda. Spróbuje się również do-
stać i obejrzeć z trybun dwa me-
cze mistrza Włoch – Juventusu: 
na wyjeździe z zespołem Udinese 
oraz na własnym terenie z Samp-
dorią. – Moja podróż podzielona 
została na siedem etapów. O jej 
ostatecznym kształcie zadecydu-
ją jednak nie plany, a terminarz 
piłkarskich rozgrywek ligowych 
we włoskiej Serie A, który po-
znamy w późniejszym terminie, 
a także warunki na trasie i oczy-
wiście forma – dodaje.

Razem z Piotrem w podróż wy-
ruszy Świetlik – maskotka „Świet-
likowa”, którą przekaże zawod-
nikom Juventusu. Nawiązał już 
kontakt z Aleksandrą Sikorą, któ-

ra występuje w barwach Juven-
tus Woman (poza nią w Juventu-
sie grali tylko Boniek i Szczęsny). 
– Bardzo liczę na to spotkanie, 
mam nadzieję, że uda mi się spot-
kać z resztą zawodników z Woj-
ciechem Szczęsnym na czele. Nie 
miałbym możliwości odbyć tej 
podróży, gdyby nie zaangażowa-
nie finansowe ML Dom Finan-
sowy, który jest oficjalnym spon-
sorem mojej wyprawy. Ponadto 
największy polski klub kibiców 
JuvePoland został patronem me-
dialnym, a Prezydent Miasta Ty-
chy objął akcję honorowym pa-
tronatem. Za tę pomoc jestem 
po stokroć wdzięczny i mam 
nadzieję, że razem uda nam się 
uzbierać fundusze, które pomo-
gą przy budowie sali rehabilita-
cyjnej dla nieuleczalnie chorych 
dzieci ze „Świetlikowa” – podsu-
mował Piotr Podsiadły. Tyszanin 
liczy na zebranie kwoty co naj-
mniej 7.000 zł, czyli w przelicze-
niu 10 zł za każdy przejechany ki-
lometr. kaMil peszat ●

bliskie spotkania  
DruGieGo stopnia
koBiety są w Boksie wciąż jeszcze rzaDkością. TySZANKA jEST jEDNą Z NIELIcZNych.

Sędzia drugiego stopnia boksu olimpijskiego Aleksandra Lipowska.
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kilometry Dla Świetlikowa
na niecoDzienny poMysŁ akcji charytatywnej WPADł PRAcOWNIK WyDZIAłu 
PROmOcjI I KOmuNIKAcjI SPOłEcZNEj uRZęDu mIASTA Tychy. 

Zwiedzanie stadionów świata Piotr Podsiadły rozpoczynał od tych 
najbliższych. Na zdjęciu: tyski rowerzysta na boisku Czułowianki.
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ponaD 60 osóB pojawiŁo 
się w MuzeuM MiejskiM, 
aBy przysŁuchiwać się 
DruGiej już konferencji 
popularnonaukowej 
„szkice z Dziejów zieMi 
pszczyńskiej”.

Zważywszy, że było to przed 
południem dnia powszedniego 
(czwartek), czyli w godzinach 
szkolnych, frekwencję trzeba 
uznać za bardzo wysoką, zwłasz-
cza, że na sali siedzieli raczej lu-
dzie młodzi, niż emeryci. Tym 
to ciekawsze, że tematem był 
strajk szkolny, tyle że sprzed 100 
lat. Ale kto przyszedł posłuchać, 
ten wie, że było warto. Nie tyl-
ko z racji sporej porcji wiedzy, 
ale i niewiele mniejszej humo-
ru i ciekawostek, którymi raczy-
li nas niektórzy prelegenci. Kto 
by bowiem na przykład pomyślał, 
że na początku XIX wieku, otwie-
rając w naszych okolicach nową 
szkołę powszechną, raczono dzie-
ci chlebem i … gorzałką!

sto lat po strajkach
Tematem przewodnim była daw-
na oświata na tutejszych tere-
nach, a konferencja miała pod-
tytuł „W 100. rocznicę strajków 
szkolnych na ziemi pszczyńskiej”. 
Co prawda do tej setnej roczni-
cy brakuje jeszcze kilka tygo-
dni, bo strajki te trwały w maju 

i czerwcu 1920 roku, ale stano-
wiły ważny element kulturowej 
i propagandowej walki Pola-
ków i Niemców o Górny Śląsk. 
Bo walka ta nie polegała tylko 
na starciach zbrojnych, zwanych 
trzema Powstaniami Śląskimi, 
Śląską Wojną Domową, albo – jak 
chce profesor Ryszard Kaczma-
rek – Niewypowiedzianą wojną 
polsko-niemiecką.

I właśnie profesor Kaczmarek, 
w tej chwili bez wątpienia najwy-
bitniejszy znawca górnośląskiej hi-
storii I połowy XX wieku – swoim 
wykładem wprowadził w zagad-
nienie. Mówił, o co w strajkach 
chodziło, a właśnie o nauczanie 
polskiego i po polsku, czego do-
magała się masowo miejscowa 
ludność. Co ciekawe, za zasadne 
uważało nauczanie polskiego tak-
że sporo Niemców. Między więc 
pierwszym a drugim powstaniem 
śląskim strajki te wybuchały ma-
sowo, oczywiście im liczniejszy 
żywioł słowiański w danej okoli-
cy, tym mocniej. Chociaż za nie-
posyłanie dzieci do szkół groziły 
w Prusach kary, rodzice general-
nie dzieciom do szkół chodzić za-
braniali, a były i takie miejsca – 
choćby Tychy czy ich dzisiejsza 
dzielnica Mąkołowiec – gdzie ro-
dzice otoczyli szkoły kordonem, 
nie wpuszczając nikogo.

Profesor Kaczmarek nie zapo-
mniał i o tragedii niemieckich 

nauczycieli, których ostrzegano 
wprost, że albo szybko nauczą się 
polskiego, albo… wynocha! Nie-
którzy już na tym etapie byli po-
bici, więc wielu uciekało w głąb 
Niemiec, chociaż nikt i nic tam 
na nich nie czekało, szli na bie-
dę i poniewierkę. Wielu więc na-
uczycieli zapisywało się na kur-
sy języka polskiego, pospiesznie 
organizowane przez niemieckie 
władze, bo największym prob-
lemem we wprowadzeniu po-
stulatów strajku był brak pol-
skojęzycznych nauczycieli. 
W pszczyńskim gimnazjum nie 
tylko literackim polskim, ale na-
wet mową górnośląską nie wła-
dał żaden nauczyciel.

na ziemi pszczyńskiej
Doktor Halina Nocoń uszczegó-
łowiła w zasadzie wykład pro-
fesora Kaczmarka, bo o ile on 
mówił o Górnym Śląsku, o tyle 
ona już sensu stricto o Zie-
mi Pszczyńskiej. Jednak nie 
był to wykład tej samej klasy, 
bo o ile u prof. Kaczmarka mie-
liśmy do czynienia z profesjona-
lizmem historycznym najwyż-
szej klasy, i słuchając go trudno 
byłoby stwierdzić, czy sympa-
tyzuje z którąkolwiek stroną 
sporu sprzed stu lat, o tyle pre-
lekcja dr Nocoń była agitacją 
za strajkiem szkolnym, doma-
gającym się nauczania po pol-

sku, oczywiście w roku 1920. 
Przy takim podejściu nietrud-
no wpaść w absurdy, jak cho-
ciażby w momencie, gdy pani 
doktor mówiła, iż na początku 
XX wieku polski nie był obecny 
w żadnej śląskiej szkole, więc… 
został zepchnięty do poziomu 
języka rodzinnego, domowego, 
prywatnego. Dlaczego absur-
dem? Bo choćby drukarnia Ka-
rola Miarki w Mikołowie maso-
wo drukowała polskie książki, 
Adam Napieralski nazywany był 
„królem polskiej prasy na Ślą-
sku”, a nakłady jakie jego gazety 
i czasopisma osiągały były takie, 
że dziś – polska przecież – pra-
sa na Śląsku może o nich tylko 
pomarzyć. Poza tym licznie gra-
ły polskie teatry. Czy w takiej 
sytuacji można mówić, że język 
polski zepchnięty był do domu, 
rodziny?

Niemniej wykład dr Nocoń 
był świetnym uszczegółowie-
niem wystąpienia prof. Kacz-
marka. Dlatego trochę dziwne, 
że przedzielono je – doskona-
łą skądinąd – prelekcją Marci-
na Cyrana z pszczyńskiego mu-
zeum, o początkach szkolnictwa 
na ziemi pszczyńskiej w świet-
le pamiętników księcia Ludwika 
Anhalta. To były nie tyle pamięt-
niki, co dzienniki – arystokrata 
od dziecka niemal każdego dnia 
zapisywał, gdzie był, co jadł, 
co robił. A odwiedzał też szkoły 
w swoich włościach i od niego 
wiemy o tym częstowaniu dzie-
ci na otwarciu szkoły gorzałką, 
od niego wiemy, że nagrodą dla 
najlepszego ucznia był… mate-
riał na spodnie, a dla uczenni-
cy apaszka. Wykład ten to wręcz 
mieszanina sporej porcji wiedzy 
i świetnego kabaretu.

Pozostałe trzy prelekcje mniej 
były ciekawe, bo już bardzo szcze-
gółowe. Ja osobiście z dużym zacie-
kawieniem wysłuchałem prelekcji 
dr. Edelgardy Foltyn o nauczaniu 
w szkole ludowej na przykładzie 
„Kroniki szkoły paprocańskiej”, ale 
to dlatego, że sam jestem podsta-
wówki tej absolwentem. Niewie-
le mnie już obchodziło za to nie-
mieckie szkolnictwo w Mikołowie 
o którym opowiadał dr hab. Grze-
gorz Bębnik z Mikołowa, czy po-
stać Günthera Amende, hitle-
rowskiego nauczyciela z Bojszów 
i jego formy represji wobec boj-
szowskich dzieci.

Dzień później druga część 
konferencji odbywała się w Ka-
towicach, bo jest ona wspól-
nym przedsięwzięciem Muzeum 
Miejskiego w Tychach i Muze-
um Historii Katowic.
Dariusz DyrDa ●

o strajku szkolnym w GoDzinach lekcji
konferencja popularnonaukowa W muZEum mIEjSKIm

BuDOWlaNka Na BuDOWie
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uczniowie Zespołu Szkół nr 5, tzw. „budowlanki” odwiedzili budowę stadionu 
lekkoatletycznego w Tychach. była to wspólna inicjatywa Wydziału Innowacji i Inwestycji 
um oraz nauczycieli z tyskiej placówki.
– uczniowie podczas godzinnej wizyty zapoznali się z procesem technologicznym budowy 
stadionu lekkoatletycznego, przybliżyliśmy kolejne etapy takie jak makroniwelacja 
terenu, podbudowa, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Omówiliśmy tematy 
związane z geometrią obiektu oraz wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
i międzynarodowej organizacji IAAF. W czasie wizytacji prowadziliśmy prace związane 
z wykonywaniem gazociągów, dzięki czemu uczniowie mogli zapoznać się z technologią 
oraz techniką używaną w takich przypadkach – powiedział kierownik budowy, Grzegorz 
baran. kaMil peszat ●

Uczniowie z nauczycielem przed szkołą w Wilkowyjach (1909 r.). Oryginał 
w zbiorach Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach.

Prof. Ryszard Kaczmarek opowiadał o strajku szkolnym sprzed 100 lat.

Uczniowie 8 klasy szkoły w Tychach przy placu Wolności wraz z kierownikiem Franciszkiem Foltynem 
i nauczycielami (1931 r.). Oryginał w zbiorach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach.
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koŚciół z okręGów i trójkątów
projektanci tyskieGo kościoŁa pw. św. MaksyMiliana kolBeGo POłącZyLI W NIm DWIE IDEE.

poDoBnie jak kościoŁy pw. jana 
chrzciciela i Ducha święteGo, 
tak i ten poD wezwanieM 
św. MaksyMiliana kolBeGo 
wyBuDowano z Dala oD istniejących 
zaBuDowań Mieszkalnych. 
te powstaŁy z BieGieM czasu.

Na łamach naszego cyklu Bożena i Janusz Włodar-
czykowie pojawiali się jako projektanci szkół lub 
budynków handlowo-usługowych. Po raz pierw-
szy zostaną zaprezentowani jako twórcy projektu 
kościoła.

Wydarzenia sierpnia ’80, wcześniejszy wybór 
kardynała Karola Wojtyły na papieża, a także po-
kłosie stanu wojennego spowodowały, że trudności, 
z którymi wcześniej borykali się budowniczowie 
kościołów, stały się mniej uciążliwe. Łatwiej moż-
na było otrzymać pozwolenie na budowę i łatwiej, 
pomimo problemów z zaopatrzeniem w materia-
ły budowlane, można było prowadzić samą budo-
wę, bez wcześniejszych obaw o przerwanie inwe-
stycji w wyniku nakazu władzy. Zaowocowało to, 
nie tylko w Tychach, ale w całej Polsce, znacznym 
wzrostem liczby budowanych kościołów.

Bożena i Janusz Włodarczykowie wstępny pro-
jekt kościoła dla osiedla Z opracowali w latach 
1982-1983. Świątynię ukończono dopiero czter-
naście lat po pierwszej koncepcji przestrzennej. 
Pozwolenie na budowę udało się uzyskać w 1984 
roku. Początkowo przystąpiono do realizacji naj-
bardziej potrzebnych obiektów, czyli salek kateche-
tycznych i domu parafialnego.

Nie było to niczym wyjątkowym, tak proces 
budowy kościołów katolickich wyglądał w wielu 
miejscach w kraju. Zaspokajano najpierw potrze-
by najpilniejsze, czyli mieszkanie dla duszpaster-

stwa i miejsce do nauki religii dla najmłodszych. 
Msze wtedy odprawiano w tymczasowych bara-
kach lub we wspomnianych salkach. Budowa koś-
cioła właściwego była długotrwała i kosztowna, 
dlatego najczęściej była ostatnim realizowanym ele-
mentem całego założenia. Niektórzy projektanci, 
zdając sobie sprawę z tego procesu, projektowali 
kościoły dwukondygnacyjne, najpierw więc koń-
czono kościół dolny, w formie mniejszej kaplicy 
i rozpoczynano w nim odprawianie nabożeństw, 
a dopiero później budowano kościół górny, czyli 

ten właściwy. Tak na przykład było w przypadku 
kościoła na katowickim osiedlu Tysiąclecia i w Ja-
strzębiu Zdroju.

Projektanci tyskiego kościoła pw. św. Mak-
symiliana Kolbego połączyli w nim dwie idee. 
Pierwsza, to kierunek wiodący od wejścia 
do prezbiterium, czyli wynikający z tradycyj-
nej, wykształconej jeszcze w średniowieczu for-
my kościoła. Druga to z kolei układ centralny, 
na planie okręgu, będący wynikiem rozwiązań 
przestrzennych wprowadzanych po Soborze Wa-

tykańskim II, kiedy to księża zaczęli odprawiać 
msze zwracając się twarzą w kierunku wiernych. 
Układ centralny, dośrodkowy ma służyć skupie-
niu i modlitwie. Połączenie obu idei dało tu wy-
jątkowy efekt przestrzenny, który został dodatko-
wo wzmocniony nie tylko na poziomie rzutu, ale 
także bryły, w której złożona z obłych elementów 
część dolna została zwieńczona dachem o trój-
kątnych formach.

Inspiracją dla tego dachu stały się przemyślenia 
najbardziej znanego amerykańskiego architekta 
Franka Lloyda Wrighta, który dla pokazania for-
my dachu zaprojektowanego przez siebie kościo-
ła w Madison użył gestu złożonych dłoni. Z jed-
nej strony więc dach ten jest symbolem modlitwy, 
z drugiej wytwarza atmosferę kameralności i po-
czucie bezpieczeństwa, przy jednoczesnym wska-
zywaniu kierunku ku górze. Nasycenie symboli-
ką to domena nie tylko współczesnych budowli 
sakralnych.

Bożena i Janusz Włodarczykowie swoim pro-
jektem wpłynęli na późniejszy kształt zabudo-
wań przylegającego do kościoła osiedla. Jego silna 
w znaczeniu forma zdeterminowała układ urbani-
styczny pobliskiej zabudowy, która powstała kil-
kanaście lat później niż kościół. Dowodzi to tezy, 
że dobry architekt opracowując projekt w miejscu 
ubogim w urbanistyczny i kulturowy kontekst, po-
trafi przewidzieć przyszłe losy miejsca i poprowa-
dzić swoje dzieło w taki sposób, aby kontynuato-
rzy mieli przetarte szlaki.

Wysokiej wartości artystycznej i przestrzennej 
kościoła pw. Maksymiliana Kolbego dowodzi fakt, 
że projekt otrzymał Honorowe Wyróżnienie Sto-
warzyszenia Architektów Polskich oraz nominację 
do Nagrody Województwa Katowickiego.
anna syska ●

Kościół św. Maksymiliana na tyskim osiedlu Z – zdjęcie z 2006 roku. 
Fot. J. Mężyk ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miasTo na warszTacie (47)
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3 Marca, wtorek
GoDz. 16 – AKADEmIA FILmu POL-
SKIEGO – wykład i projekcja filmu 
„Defilada” (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

5 Marca, czwartek
GoDz. 10 – SZTuKA X muZy – pro-
jekcja filmu „jedwabna opowieść” 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 
16)
GoDz. 17 – SZTuKA X muZy – pro-
jekcja filmu „ja, Daniel blake” (mbP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)
GoDz. 18 – PIOTR bAłTROcZyK: 
Stand up „Starość nie jest dla mięcza-
ków” (Klub underground, pl. Korfan-
tego 1)

6 Marca, piątek
GoDz. 19 – AuKSO cLASSIcS/beet-
hoven 250: Symfonia III „Eroica” i Sym-
fonia IV b-dur – koncert orkiestry 
Aukso (mediateka, al. Piłsudskiego 16)

GoDz. 19 – „DWOjE NA huŚTAW-
cE” – spektakl Williama Gibsona 
w wyk. Anny Dereszowskiej i mi-
kołaja Roznerskiego (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)
GoDz. 19.30 – POKAhONTAZ – 
koncert hip hopowy (Klub under-
ground, pl. Korfantego 1)
GoDz. 20 – DZIEŃ KObIET – im-
preza taneczna (Riedel music club, 
ul. Oświęcimska 53)

7 Marca, sobota
GoDz. 12 – bAjKOTEKA – projek-
cja filmu dla dzieci „Krzysiu, gdzie je-
steś?” (mbP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
GoDz. 12.30 i 15 – WARSZTATy 
PLASTycZNE do spektaklu „czarne 
i białe” (Teatr mały, ul. hlonda 1)
GoDz. 14 i 16 – „cZARNE I bIA-
łE” – spektakl dla dzieci w cyklu 
Scena młodego Widza (Teatr mały, 
ul. hlonda 1)

GoDz. 19 – mAjKA jEżOWSKA NA 
ROcKOWO – koncert (Klub under-
ground, pl. Korfantego 1)
GoDz. 20 – DZIEŃ KObIET – im-
preza taneczna (Riedel music club, 
ul. Oświęcimska 53)

8 Marca, niedziela
GoDz. 16.30 i 19 – „KTO NAS OD-
WIEDZI” spektakl w wyk. jana Peszka 
i jadwigi jankowskiej-cieślak (Teatr 
mały, ul. hlonda 1)
GoDz. 17 – „KObIETKOWO” – spek-
takl Teatru Figa” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)
GoDz. 19 – KINO FREELOVE: pro-
jekcja filmu „boski porządek” z okazji 
Dnia Kobiet (miejskie centrum Kul-
tury, ul. boh. Warszawy 26)

9 Marca, poniedziałek
GoDz. 8 – PORTRETy LITERAcKIE: 
Alina Przydatek (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

6 Marca: GoDz. 19.30 – pokahontaz – koncert hip hopowy, 
kluB unDerGrounD

ar
c.

DruGie w tyM roku 
spotkanie z cyku „tury 
kultury” okazaŁo 
się nieBywaŁyM 
sukceseM. już 
na kilkanaście Minut 
przeD rozpoczęcieM, 
pracownice Miejskiej 
BiBlioteki puBlicznej 
– orGanizatora 
spotkań – roBiŁy 
co MoGŁy, aBy usaDowić 
przyByŁych Gości 
na Miejsca sieDzące, 
ale szyBko okazaŁo 
się, że takowych 
już po prostu nie 
Ma. kilka osóB 
oBeszŁo się sMakieM, 
a Dla tych najBarDziej 
zDeterMinowanych 
zostaŁy schoDy.

Ostatnim razem Tury przyciągnę-
ły taką publiczność podczas spot-
kania z Andrzejem Grabowskim, 
zaś powodem ubiegłotygodnio-
wych tłumów była prawdziwa 
gwiazda polskiego show bizne-
su, Katarzyna Skrzynecka.

Gwiazda rozpoczęła spotka-
nie od kilku ciepłych słów pod 
adresem Pawła Królikowskiego, 
który tego dnia przegrał walkę 
z chorobą. – W drodze do pań-
stwa doszła do mnie przykra 
wiadomość o śmierci wspania-
łego człowieka i mojego najser-
deczniejszego przyjaciela. Paweł 
zawsze umiał widzieć świat ocza-
mi poety, ludzi widział na prze-
strzał sercem. Nie będę państwa 
prosić o minutę ciszy, ale po-
proszę was o ciepły i serdecz-
ny uśmiech dla Pawła, bo on tak 
właśnie by wolał. Gdyby mógł 
teraz być z nami na pewno po-
wiedziałby coś w stylu „Kochani 
nie ma co się rozczulać. Bierz-
my dupę w troki, bo mamy ro-
botę do zrobienia”. Taki był Pa-
weł i takiego chcę go zapamiętać 
– wspominała przyjaciela Kata-
rzyna Skrzynecka.

Jak sama wspomniała, 
ma to szczęście, że może praco-
wać w zawodzie, który kocha. 
Idąc tym tropem Skrzynecka 
ma szczęście podwójne, bo reali-
zuje się nie tylko jako aktorka, ale 
również piosenkarka. Studiowa-
ła w warszawskiej Akademii Tea-

tralnej, którą ukończyła w 1993 r. 
Skończyła stołeczną Szkołę Mu-
zyczną II stopnia na Wydziale 
Fortepianu i Wokalistyki. Po raz 
pierwszy w filmie telewizyjnym 
pojawiła się w 1985 r. Zagrała 
wówczas w filmie „Pewnego let-
niego dnia” w reżyserii Jakuba 
Rucińskiego. Na dużym ekranie 
zadebiutowała sześć lat później, 
występując w filmie Leszka Wo-
siewicza „Cynga”. Z drugiej stro-
ny w 1988 r. zdobyła Grand Prix 
na Festiwalu Piosenki Francuskiej 
w Lubinie. W 1990 r. z interpre-
tacją utworu Włodzimierza Kor-
cza „Spacer w chmurach” wygrała 
konkurs Debiutów na 27. Krajo-
wym Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Jak widać, już od po-
czątku jej kariera rozwijała się 
dwutorowo.

– Jak by nie liczyć, ponad 30 
lat już pracuję na scenie. Gdy-
by ktoś dzisiaj mi powiedział, 
że muszę zrezygnować z jednej 
z tych dwóch półkul mojego za-
wodu, to tak jakby mi odebrał 
połowę mojego serca, mojej 
osobowości. Mam to niebywałe 
szczęście, że mogę dla państwa 
grać co wieczór w teatrze, a cza-
sami w serialach czy filmach, 
zaś jako wokalistka wraz z ze-
społem gram również dla pań-
stwa na koncertach. Od począt-
ku sprawiedliwie pracuję w obu 
zawodach i udaje się to łączyć. 
Oczywiście ma to swoje „zady 
i walety”, jak to się ładnie mówi. 
Z jednej strony aktorzy, którzy 
są też muzykami i na odwrót, 
mają mocno pod górkę. Odgry-
wając role, środowisko aktor-
skie przygląda nam się zdecy-
dowanie uważniej, czy czasem 
aktorstwo nie jest jakąś fanabe-
rią muzyka, zaś kiedy śpiewa-
my, wszyscy muzycy uważniej 
przysłuchują się, czy aby akto-
rzyna, któremu zachciało się 
śpiewać, nie fałszuje... Ale po-
tnijcie mnie, nie potrafiłabym 
wybrać jednej z tych dwóch 
siostrzanych muz – przyznała 
artystka.

Przez sporą część spotkania 
Skrzynecka opowiadała o dzie-
cięcych latach. – Jako dziecko, 
w dodatku jedynaczka, otrzy-
małam od rodziców tyle miło-
ści, ile tylko byli mi w stanie dać. 

Tata jest inżynierem, a świętej 
pamięci mama była technikiem 
dentystycznym, czyli reprezen-
towali mało artystyczne dzie-
dziny. Niemałym zaskoczeniem 
dla rodziców było, kiedy od naj-
młodszych lat przejawiałam 
zdolności muzyczne czy aktor-
skie. Kiedy mama usłyszała jak 
odgrywam melodię z pamięci, 
wcześniej usłyszaną w telewi-
zji, wiedziała, że trzeba mi po-
moc rozwinąć to, co we mnie 
siedzi. Rodzice nie mieli naj-
mniejszego problemu wysłać 
mnie do szkoły muzycznej i ak-
torskiej. Zawsze mi powtarza-
li, żebym robiła to, co dyktuje 
mi serce. A moje serce od za-
wsze grało i śpiewało – śmiała 
się Skrzynecka.

Gwiazda zabawiała pub-
liczność wieloma anegdota-
mi: o spadających stringach 
podczas jej pierwszego wystę-
pu na żywo w telewizji, obsłu-
dze lotniska męczącej się z jej 
nazwiskiem; tacie, który nie 
rozpoznał jej na scenie i wie-
le jeszcze innych. Jakkolwiek 
to nieeleganckie, to prawda jest 

taka, że publiczność po pro-
stu beczała ze śmiechu. Trud-
no jednak przełożyć te wszystkie 

opowieści na tekst, bo obdar-
te ze świetnej gry Skrzyneckiej 
bledną i wydają się „w sumie na-

wet zabawne.” Umówmy się za-
tem, że kto nie był, ten ma czego 
żałować. kaMil peszat ●

córka Dwóch muz
sala koncertowa MeDiateki PODcZAS SPOTKANIA Z KATARZyNą SKRZyNEcKą WyPEłNIłA SIę PO bRZEGI. 

Dwie tyskie szkoły: SP nr 14 i SP 
nr 18 uczestniczą w projekcie 
unijnym pn. „Centrum Mistrzo-
stwa Informatycznego”. Jednym 
z efektów tej pracy jest powstanie 
pierwszej w Tychach szkolnej apli-
kacji w Szkole Podstawowej nr 14. 
W całym kraju w programie bie-
rze udział 12 tys. uczniów i 1500 
nauczycieli.

Celem projektu jest podnie-
sienie kompetencji kadry dydak-
tycznej oraz aktywizowanie dzieci 
i młodzieży uzdolnionej informa-
tycznie. 

– Projekt skierowany jest 
do nauczycieli szkół podsta-
wowych, ponadpodstawowych, 
nauczycieli akademickich oraz 
innych osób dorosłych wyka-
zujących predyspozycje do pra-
cy oraz zainteresowania pracą 
z wybitnie uzdolnioną młodzie-

żą – uczniów z klas IV-VI szkół 
podstawowych, uczniów klas VII
-VIII szkół podstawowych, ucz-
niów szkół średnich w tym liceów 
ogólnokształcących i techników 
oraz szkół branżowych I i II stop-
nia – można przeczytać na stro-
nie cmi.edu.pl.

test na ucznia
Dzieci i młodzież mogą roz-
wijać swoje umiejętności pod 
okiem nauczycieli informaty-
ki. Na zajęciach tworzą proto-
typy, modele i aplikacje mo-
bilne. Jedna z nich powstała 
w Szkole Podstawowej nr 14 
w Tychach.

– Stworzona została w App In-
ventor, który umożliwia począt-
kującym programistom tworze-
nie oprogramowania na system 
Android. Aplikacja nie tylko 

pozwoli dowiedzieć się o zale-
tach i atutach szkoły, ale rów-
nież zrobić sobie test na ucznia 
SP 14. Dzięki takim działaniom 
uczniowie uczą się współpracy 
w zespole, mają także możliwość 
zastosowania w praktyce zdoby-
tych umiejętności programowa-
nia, jak również opublikowania 
efektów swej pracy – mówi Ad-
rian Zieliński, nauczyciel infor-
matyki w Szkole Podstawowej nr 
14 w Tychach.

Pomysł stworzenia właśnie 
aplikacji pojawił się przy oka-
zji organizowanych przez szko-
łę „Dni Otwartych”. – Chcieliśmy 
wzbogacić naszą ofertę, a zara-
zem ułatwić zwiedzanie naszej 
szkoły – mówią uczniowie.

W sumie założeniem projek-
tu pn. „Centrum Mistrzostwa In-
formatycznego” jest podniesienie 

kompetencji dydaktycznych 1500 
osób prowadzących koła informa-
tyczne oraz 12000 uczniów w ca-
łym kraju.

wsparcie dla uzdolnionych informatycznie tyskich uczniów.

szkolna aplikacja

Katarzyna Skrzynecka na scenie Mediateki nie tylko mówiła, ale i tańczyła.
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Po olbrzymim sukcesie, jakim 
były sylwestrowe przedstawienia 
„Kto nas odwiedzi”, Teatr Mały 
w Tychach zaprasza tych, którzy 
jeszcze nie widzieli oraz tych, któ-
rzy ponownie chcieliby spędzić 
mądrze i wesoło czas na kolejne 
spektakle! „Kto nas odwiedzi” po-
jawi się na tyskiej scenie ponow-
nie w wyjątkowym momencie, 
bo – 8 marca 2020.

Rzecz dzieje się nocą w sta-
rym zamku, który odwiedzają 

duchy. Czy lata temu mąż pani 
domu umarł śmiercią natural-
ną? A może któryś z jego przy-
jaciół ma z tym coś wspólnego? 
Czy tajemnica się wyjaśni?

Ta sztuka to dwie brawurowe, 
popisowe partytury dla dwójki 
aktorów, a na scenie wspaniałe 
osobowości: Jadwiga Jankowska
-Cieślak i Jan Peszek.

Bilety na spektakl w reżyserii 
Cezarego Tomaszewskiego kosz-
tują 65 zł. rn ●

Do niecoDzienneGo 
spotkania MięDzy 
puBlicznością, 
MiŁośniczką sztuki 
i artystką DoszŁo 
poDczas finisażu 
wystawy Malarstwa 
reGiny lipeckiej „wyspy 
wyoBraźni”, który 
jeDnocześnie ByŁ 
inauGuracją noweGo 
cyklu spotkań „ze 
sztuką na ty” w Galerii 
strefart. 

W ramach spotkania wielbiciel-
ka malarstwa Agnieszka Kijas in-
terpretowała na swój wyszukany 
sposób obrazy Lipeckiej, jedno-
cześnie przybliżając słuchaczom 
historię sztuki.

Ściągnijmy artystę z piedestału!
Pierwsze z cyklu spotkanie przy-
ciągnęło sporą liczbę słuchaczy. 
Prowadząca wykład znana jest 
choćby z cyklu „Czwartki z pa-
letą”, podczas którego przybliża 
słuchaczom ciekawostki z malar-
skiego świata, a także z ostatniej 
strony naszego tygodnika. Nie 
inaczej było tym razem. Swój wy-
kład rozpoczęła od zmierzenia się 
z semantyką słowa „artysta”. – W 
Polsce tak się jakoś dziwnie utar-
ło, że słowo „artysta” jest określe-
niem nobilitującym. Kiedy ktoś 
tak powie o sobie, uważamy, że 
jest zarozumiały, że się wywyż-
sza. To nie tak. Kiedy wyjedziemy 
zagranicę, dajmy na to do Anglii, 
tam słowo artysta nie ma już ta-
kiego górnolotnego wydźwięku. 
Jeśli ktoś powie „jestem artystą”, 
inni zrozumieją, że ten ktoś zara-
bia na życie robiąc sztukę. Proste? 

Proste. A my padamy przed arty-
stą na kolana. Tylko po co? Prze-
cież to bardzo niezdrowa pozycja 
do podziwiania dzieł sztuki. I nie 
myślę tu tylko o kręgosłupie, ale 
też o samym odbiorze emocjo-
nalnym i intelektualnym. Z ko-
lan niewiele się widzi – dosłow-
nie i w przenośni. Nie módlmy się 
do sztuki, nie czcijmy artystów, 
bo artysta to nie Bóg. Artyści to 
zwykli ludzie. Z krwi i kości. Są 
wśród nas. Mieszkają za ścianą, za 
płotem. Każdego dnia mijamy ich 
na klatce schodowej, stoimy obok 
w kolejce po chleb, wsiadamy do 
tych samych autobusów. Kochaj-
my ich, to wystarczy – rozpoczę-
ła Kijas. 

podróż przez wieki
Wziąwszy na celownik obrazy 
Lipeckiej, Kijas wsłuchiwała się 
w to, co mają one do powiedze-
nia. I to dosłownie. – Co masz mi 
do powiedzenia, obrazie? – pyta-
ła retorycznie. Te pytania często 
były pretekstem do podróży przez 
wszystkie wieki malarskiego do-
robku. Charyzmatyczna prowa-
dząca, wielokrotnie posługując 
się dygresją, przybliżała dorobki 
największych, zaczynając już od 
ludzi pierwotnych z jaskini Lasc-
aux. Jak celnie zauważyła „każdy 
obraz jest dziełem nie tylko auto-
ra, ale również wszystkich innych, 
którzy przed nim chwycili za pę-
dzel z zamiarem utrwalenia myśli 
na płótnie”. Trudno z tą tezą się 
nie zgodzić, wszak każdy artysta 
rodzi się w kulturze, zaś kultura 
kształtuje artystę w nie mniej-
szym stopniu, niż ukształtowany 
artysta kulturę. Bez sensu jest do-
chodzić pierwszeństwa w tej re-

lacji. Jeden taki dylemat z kurą i 
jajkiem wystarczy.

Prowadząca wykład skrupulat-
nie doszukiwała się nawiązań do 
wcześniejszych dzieł, szukała in-
spiracji, jakimi mogła kierować 
się autorka, ale przede wszystkim 
opowiadała o wrażeniach i prze-
myśleniach wzbudzonych w niej 
przez omawiane obrazy. Czy traf-
nie? Pytanie to jest mocno ogra-
niczone w swej przebiegłości, 
gdyż, jak zauważyła, nie można 
mieć błędnych przemyśleń. – To 
jest właśnie piękne w malarstwie, 
że nie trzeba mieć żadnych kom-
petencji, aby móc się cieszyć jego 

odbiorem.  Malarstwo powstało 
dla rozrywki widza i dla jego po-
żytku. Każdy z nas może zinter-
pretować obraz na swój sposób 
i każdy z tych sposobów będzie 
trafny. Obrazem powinno się cie-
szyć i właśnie po to zorganizowa-
liśmy te spotkania. Aby państwa 
ośmielić, złapać za rękę i razem 
wejść w rzeczywistość malarza – 
tłumaczyła Kijas. 

persona incognita
Spotkanie zakończyło się ujaw-
nieniem Reginy Lipeckiej, przy-
słuchującej się cały czas Agniesz-
ce Kijas, która według malarki 

często bardzo trafnie odczyty-
wała jej intencje. – Faktycznie 
mieszkałam kiedyś na blokowi-
sku i często podglądałam co się 
dzieje w oknach wielkiej płyty, 
tak jak to ujęła pani Agniesz-
ka. Z tych obserwacji narodził 
się cykl „okna” ukazujący to, co 
udało mi się podglądnąć. W jed-
nym z moich obrazów pani Ag-
nieszka doszukała się inspiracji 
krzesłami van Gogha. Ta przed-
stawiona wizja jest bardzo piękna, 
jednak rzeczywistość jest mniej 
romantyczna. Po prostu na stu-
diach dostałam za zadanie zbadać 
kondycję jakiegoś przedmiotu i 

zupełnie przypadkowo wybrałam 
krzesło – z uśmiechem skomen-
towała Lipecka. 

Pierwszy cykl spotkania „Ze 
sztuką na Ty” był bardzo inte-
resującym multidyscyplinarnym 
wykładem, urozmaiconym cie-
kawymi prezentacjami prowa-
dzącej oraz żywymi dźwiękami 
fortepianu Hanny Derej, która 
specjalnie na tę okazję skompo-
nowała utwór muzyczny. Wszy-
scy fani malarstwa powinni się 
cieszyć, że w kalendarzu tyskich 
atrakcji kulturalnych pojawił się 
kolejny mocny punkt. 
kaMil peszat ●

w obcym 
domu

To jeden z tematów, których jako 
naród, jako społeczeństwo nigdy 
nie przerobiliśmy. Cisza, uniki, 
próba zapomnienia, wypchnię-
cia. Czasami tylko dziecko pyta-
ło: „Mamo, tato, a skąd na tym 
talerzu, na drugiej stronie napis 
niemiecki? ”. Najczęściej w odpo-
wiedzi słyszeliśmy: „Daj spokój, 
nie zawracaj mi teraz głowy”.

Podobnie było u mnie w domu. 
Mój ojciec nigdy jakoś nie opo-
wiadał mi jak to się stało, że za-
mieszkał w poniemieckiej willi 

na Sikorniku w Gliwicach. Dziel-
nicy wtedy – w latach 40.-50. – 
uważanej za wyjątkową, bo tam 
były tylko domki jednorodzin-
ne. Byłem za młody aby coś rozu-
mieć. A kiedy mogłem i chciałem 
zapytać, rodziców już nie było.

Za to u mojej babci, też w do-
mku jednorodzinnym pod Gli-
wicami, były dwa albumy w ję-
zyku niemieckim i makatka nad 
stołem też niemiecka. Babcia 
i mama, czasami jak coś chcia-
ły przed nami ukryć, mówiły 
po niemiecku. W mojej dzielnicy, 
Szobiszowicach, najstarszej dziel-
nicy Gliwic, mówiono po niemie-
cku i po śląsku. W szkole rzecz 
jasna już nie. Ale nie pamiętam 
na szczęście, aby nauczyciele tępi-
li moich kolegów, którzy czasami 
coś powiedzieli po śląsku.

Do dzisiaj praktycznie temat 
przesiedleń to temat tabu. Jak 
to się stało, że setki, tysiące lu-
dzi przerzucono z jednego koń-
ca w drugi? Skąd ci ludzie zacią-
gający kresowo? Skąd – to wiemy, 
ale jak zajęli te mieszkania, po-
sady? Tak sobie weszli do pierw-
szego lepszego domu, mieszka-
nia? Mieli na to jakieś papiery, 
zezwolenie?

Jakie są konsekwencje takich 
masowych przesiedleń. Psycholo-
giczne, socjologiczne, ekonomicz-
ne? Kto tu jest obcy, a kto swój? 
Jak odnaleźć się nie na swoim?

Nic lub prawie nic. Cisza. Te-
mat, jak, dlaczego, jak to wyglą-
dało i jak dzisiaj to postrzegamy 
zainteresował Karolinę Kuszyk. 
Przypadek sprawił, ze zadała so-
bie te i kilka innych pytań. Jej mąż, 
Niemiec, zmywa z nią naczynia 
u jej rodziców. I raptem krzyczy: 
„A co to? ”. Na drugiej stornie ta-
lerza był znany niemiecki rysunek 
z lat międzywojennych. Karolina 
Kuszyk zaczyna pytać. Drążyć. Tak 
powstaje książka „Poniemieckie”. 
Już sam tytuł właściwie mówi pra-
wie wszystko.

To opowieść która wciąga 
od pierwszych stron. To opo-
wieść m.in. o tym jak się zacho-
wywali się ci, którzy wchodzi-
li do poniemieckich mieszkań 
i domów. Ano różnie, Jedni nie 
bardzo wiedzieli jak też wobec 
takiego bogactwa postąpić, jak 
zareagować. Nigdy w domu nie 
mieli takiej zastawy, tylu sztuć-
ców. A tu jeszcze łazienka, ubi-
kacja w domu…

Jedni się bali, że za chwile wró-
ci Niemiec i nas wyrzuci. Nic więc 
nie robili, nawet nie remontowa-
li. Inni wyrzucali wszystko. Tak, 
aby pamięć, obecność tych co byli 
przed nimi, zniknęła

To niesamowita opowieść o lo-
sach domów, pozostawionych rze-
czach, szafach pełnych pamiątek. 
To także opowieść o niby drobiaz-
gach: makatkach, pocztówkach. 

Jak się okazuje, równie istotnych, 
jak te duże rzeczy i sprawy. Taka 
makatka z aniołkiem nad dzieć-
mi, które klęczą przy łóżku, wi-
siała też u mojej babci.

Opowieść o niemieckich cmen-
tarzach. Pamiętam jak ówczesna 
władza kazała babci usunąć jed-
ną literę z nazwiska na nagrobku 
jej siostry. Ta jedna litera więcej 
to według nich było już nazwisko 
niemieckie.

Czy rzeczy łączą czy raczej 
dzielą? Skąd to poczucie krzyw-
dy, nienawiści, ale też i momen-
tami podziwu, szacunku.

Wrocław, największe miasto 
świata, największe w tym sensie, 
że wszyscy mieszkańcy to nowi 
mieszkańcy. Kompletna wymia-
na. Jednych na drugich, jakkol-
wiek by to nie brzmiało. A to, 
co poniemieckie, często przerabia 
się na nasze – polskie. Na przy-
kład słynną Halę Stulecia. Podob-
no jedna trzecia Polaków mieszka 
w poniemieckich domach, miesz-
kaniach.

Warto sięgnąć po tę wyjątkową 
książkę, bo to w jakimś sensie hi-
storia prawie nas wszystkich. Na-
szych dziadków, rodziców a więc 
i nas.
jan Mazurkiewicz ●

karolina kuszyk
„poniemieckie”

wydawnictwo czarne

peszek i jankowska-cieślak ponownie w Teatrze małym.

„kTo nas odwiedzi” 
na bis
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artysta nie jest boGiem
w Galerii strefart mIAłA mIEjScE INAuGuRAcjA NOWEGO cyKLu SPOTKAŃ

Agnieszka Kijas z charakterystyczną dla siebie charyzmą poprowadziła nowy cykl spotkań „Ze sztuką na Ty”.
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w Marcu tyska raDa 
seniorów zaprasza 
na Dyżury staŁe 
w każDy wtorek 
Miesiąca w GoDz. 16-18, 
w sieDziBie przy ul 
Barona 30 (p. 209), tel: 
32/776-36-36. a oto 
aktualna oferta Dla 
seniorów.

kluB SeNiORa PlatyNa. 
fuNDacja iNteRNatiONa-
leR BuND POlSka, ul. Eduka-
cji 11 (w budynku byłego inter-
natu Zespołu Szkół nr 5, wejście 
od strony Krytej Pływalni). Tel. 
32/219-10-10 e-mail: seniorzy.
ib@gmail.com, www.seniorzy-
tychy.ib-polska.pl.
Zajęcia taneczne dla seniorów 
w ramach programu „Tyskie Ini-
cjatywy Kulturalne” odbywają 
się we wtorki o godz. 16 i 17 oraz 
w czwartki o godz. 16.15 i 17.15 
w Zespole Szkół nr 4 (al. Biel-
skiej 100); zajęcia rękodzielnicze 
– poniedziałki o godz. 12; pró-
by amatorskiej grupy artystycz-
no-kabaretowej – poniedziałki 
godz. 10; wyjątkowe warsztaty 
psychologiczno-edukacyjne – 
czwartki godz. 9; próby zespołu 
muzyczno-wokalnego – w śro-
dy godz. 14; zebrania aktyw-

nych seniorów – środy godz. 
13.30; wspólne śpiewnie w Pla-
tynie (dokładny termin podany 
zostanie na stronie FB).
meDiateka (Biblioteka Głów-
na), al. Piłsudskiego 16.
3.03 Akademia Polskiego Filmu 
w Tychach. Wykład Joanny Prei-
zner połączony z projekcją fil-
mu „Defilada” Andrzeja Fidyka 
(godz, 16); Warsztaty języka mi-
gowego (godz. 16.15); 4.03 Kier-
masz na deptaku (godz. 12-14); 
Dzień Kobiet. Warsztaty Pięk-
na (Filia nr 4, godz. 16.30); 5.03 
Sztuka X Muzy. Laureaci Fe-
stiwalu w Cannes: „Jedwabna 
opowieść” (10), Biblioteka Ak-
tywnego Seniora (13), Laureaci 
Festiwalu w Cannes: „Ja, Daniel 
Blake” (17); 6.03 Biblioteka Ak-
tywnego Seniora (13); 9.03 Por-
trety literackie: Alina Przydatek 
(godz. 8), Biblioteka Aktywne-
go Seniora (13); 10.03 Biblioteka 
Aktywnego Seniora (13), War-
sztaty języka migowego (16.15), 
Do Biblioteki po zdrowie: Po-
rady dla ducha i ciała – Anna 
Popek (17); 12.03 Biblioteka 
Aktywnego Seniora (13), Sztu-
ka X Muzy. Laureaci festiwalu 
w Cannes: „Złodziejaszki” (17); 
13.03 10.03 Biblioteka Aktywne-
go Seniora (13), 16.03 Biblioteka 

Aktywnego Seniora (13); 17.03 
Biblioteka Aktywnego Seniora 
(13), Warsztaty języka migo-
wego (16.15); 18.03 Komentarz 
Kulturalny. Jedno jajo, a tajem-
nic… pięć tysięcy lat, Stefania 
Dyduch (12.30), Tury Kultury: 
Monika Zamachowska (18); 
19.03 Spotkanie z muzyką ze-
społu Breakout (10.30), Biblio-
teka Aktywnego Seniora (13), 
4K – Książka, Kobieta, Kultura, 
Kuchnia. Przez żołądek do zdro-
wia – zabawa przepisami Dorota 
Miszczuk-Naumienko – bloger-
ka (Filia nr 13, godz. 14), Dys-
kusyjny Klub Książki (17), Sztu-
ka X Muzy: Laureaci festiwalu 
w Cannes: „The Square” (17), 
Kwitnące słowa Warsztaty hai-
ku/janku z Janem Paliczką (Fi-
lia nr 5, 17.30); 20.03 Biblioteka 
Aktywnego Seniora (13), Portre-
ty literackie: Magdalena Majcher 
(Filia nr 3, 18); 23.03 Biblioteka 
Aktywnego Seniora (13), Aka-
demia Sztuk Wszelakich: Weso-
łe filcowanie – warsztaty ozdób 
wielkanocnych (17); 24.03 Bi-
blioteka Aktywnego Seniora 
(13), Warsztaty języka migowe-
go (16.15); 26.03 Biblioteka Ak-
tywnego Seniora (13), Dyskusyj-
ny Klub Książki (Filia nr 3, 14), 
Sztuka X Muzy. Laureaci festi-

walu w Cannes: „Wiatr buszują-
cy w jęczmieniu” (17), Czwartki 
z paletą: Tam, gdzie ryczy lew: 
Henri Rousseau – Agnieszka 
Kijas (18), 27.03 Biblioteka Ak-
tywnego Seniora (13), Magiel 
Kulturalny. Rozmowy o tym, 
co warto zobaczyć, przeczytać, 
odwiedzić (Filia nr 18,, 16.30); 
30.03 Biblioteka Aktywnego Se-
niora (13); 31.03 Biblioteka Ak-
tywnego Seniora (13), Warsztaty 
języka migowego (16.15).
StOWaRZySZeNie „DaR SeR-
ca”, ul. Batorego 57.
Realizacja zadania „Żyj lepiej”, 
finansowanego przez Urząd 
Miasta. Wtorki, w godz. 16-
19.15 – zajęcia integracyjno–
usprawniająco-rehabilitacyjne 
dla osób starszych (godz. 16-18). 
Zajęcia informatyczne dla senio-
rów w dwóch grupach – godz. 
17.15-18.15 i godz. 18.18 -19.15. 
Środa, w godz. 16-19 – Klub se-
niora. W pierwsze czwartki 
miesiąca (godz. 16.30-18.30) – 
konsultacje psychologiczne dla 
opiekunów osób chorych na Al-
zheimera oraz osób starszych, 
jako pomoc w rozwiązywaniu 
problemów.
OśRODek chaRytatyWNO
-SPOłecZNy Oratorium.św. 
Rodziny przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej P.W Świętej Rodziny 
ul Elfów 29.
Europejski Dzień Mózgu -Za-
wody seniorów w grę „Remik”, 
Dzień Kobiet i Mężczyzn, Po-
dróż po Tychach – możliwość 
poznania specyfiki naszego mia-
sta, jego bogactwa tradycji i kul-
tury. Bieżące zajęcia, spacery.
StRefa SeNiORa, ul. Arkado-
wa 2, godz. 8 do 14.
2.03 kosmetyki naturalne (10), 
3.03 psycholog (9), zajęcia ma-

nualne (11), 4.03 gimnastyka 
dla seniora (12.15 i 13), 5.03 
badanie słuchu (8.30), zajęcia 
fotograficzne (9), 6.03 gimna-
styka dla seniora (12 i 12.45), 
9.03 Dzień Kobiet (Androme-
da, 10), 10.03 zajęcia manual-
ne (10.30), 11.03 psycholog (9), 
gimnastyka dla seniora (12.15 
i 13), 12.03 zajęcia fotograficzne 
(9), 13.03 gimnastyka dla senio-
ra (12 i 12.45), 16.03 kosmety-
ki naturalne (10), 17.03 sposo-
by dziedziczenia w Polsce (10), 
18.03 gimnastyka dla seniora 
(12.15 i 13), 19.03 zajęcia foto-
graficzne (9), psycholog (12), 
20.03 gimnastyka dla seniora 
(12 i 12.45), 23.03 gry i zabawy 
(10), 24.03 psycholog (9), 25.03 
gimnastyka dla seniora (12.15 
i 13), 26.03 zajęcia fotograficzne 
(9), 27.03 gimnastyka dla senio-
ra (12 i 12.45), 30.01 kosmety-
ki naturalne (10), 31.03 zajęcia 
manualne (10.30).
StRefa SeNiORa, ul. Barona 
30, tel. 500-224-293. Klub czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15.
3.03 gimnastyka dla seniora 
(9-9.45 i 9.45-10.30), karaoke 
(11), 4.03 gimnastyka dla se-
niora (10.30-11.15 i 11.15-12), 
5.03 zajęcia integracyjne (11-
13), grota solna (13), 6.03 gim-
nastyka dla seniora (10.05-10.50 
i 10.50-11.35), karaoke (12), 9.03 
Dzień Kobiet (Andromeda, 10-
13), 10.03 gimnastyka dla senio-
ra (9-9.45 i 9.45-10.30), karaoke 
(11), 11.03 gimnastyka dla se-
niora (10.30-11.15 i 11.15-12), 
12.03 zajęcia taneczne (9-13), 
13.03 gimnastyka dla seniora 
(10.05-10.50 i 10.50-11.35), ka-
raoke (12), 16.03 gry i zabawy 
(10), zajęcia manualne (12-15), 

17.03 gimnastyka dla seniora 
(9-9.45 i 9.45-10.30), karaoke 
(11), 18.03 gimnastyka dla se-
niora (10.30-11.15 i 11.15-12), 
19.03 zajęcia integracyjne (11-
13, grota solna (13), 20.03 gim-
nastyka dla seniora (10.05-10.50 
i 10.50-11.35), karaoke (12), 
23.03 bezpłatne badanie słuchu 
(13.30), 24.03 gimnastyka dla 
seniora (9-9.45 i 9.45-10.30), 
sposoby dziedziczenia w Polsce 
(11), 25.03 gimnastyka dla se-
niora (10.30-11.15 i 11.15-12), 
26.03 Zajęcia taneczne (9-13), 
27.03 gimnastyka dla senio-
ra (10.05-10.50 i 10.50-11.35), 
karaoke (12), 30.03 Zajęcia ma-
nualne (12-15), 31.03 gimna-
styka dla seniora (9-9.45 i 9.45-
10.30).
StOWaRZySZeNie na rzecz 
edukacji, rozwoju i opieki „SE-
RiO” ul. Hierowskiego 12.
3.03 przegląd prasy lokalnej, 
4.03 najgłupsze pomysły w hi-
storii, 5.03 wyjście do Mediate-
ki na film, 6.03 warsztaty z szy-
cia, 9.03 Dzień Kobiet, 10.03 
przegląd prasy lokalnej, 11.03 
Światowy Dzień Sanitarny – hi-
storia higieny, 12.03 zajęcia ku-
linarne, 13.04 warsztaty z szycia, 
16.03 rękodzieło na Dzień Pan-
dy, 17.03 sztukowanie w Kato-
wicach, 18.03 Europejski Dzień 
Mózgu – Albert Einstein, 19.03 
spotkanie z muzyką w Media-
tece, 20.03 warsztaty z szycia, 
23.03 rękodzieło, 24.03 Narodo-
wy Dzień Pamięci Polaków ratu-
jących Żydów – Irena Sendlero-
wa, 25.03 jak oni mieszkali czyli 
królewskie rezydencje, 26.03 cie-
kawostki o krajach, 27.03 war-
sztaty z szycia, 30.03 rękodzie-
ło, 31.03 przegląd prasy lokalnej. 
leszek soBieraj ●

zaproszenie Dla seniorów

oD kilku lat uczniowie 
zespoŁu szkóŁ 
nr 4 iM. janusza 
GroszkowskieGo 
wyjeżDżają 
na Miesięczne praktyki 
zawoDowe Do riMini 
i MalaGi. w 2019 rok 
za Granicą przeBywaŁo 
Łącznie 46 uczniów, 
reprezentujących 
wszystkie zawoDy, 
w których ksztaŁci 
technikuM – klasy 
inforMatyczne, 
elektroniczne 
i elektryczne.

– Wyjazdy były realizowane 
w ramach projektu „Dosko-
nalenie kompetencji zawodo-
wych i językowych kapitałem 
na przyszłość”, finansowanego 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Programu 
Operacyjnego „Wiedza, Eduka-

cja, Rozwój” – powiedziała Li-
dia Szul, nauczyciel z ZS nr 4. 
– Program kończy się w czerwcu 
tego roku, ale już złożyliśmy ko-
lejny i mam nadzieję, że prakty-
ki będą kontynuowane. Tak jest 
zresztą od 2012 roku. Jeśli cho-
dzi o ostanie wyjazdy, nasi ucz-
niowie bez przeszkód sprostali 
wymaganiom stawianym przed 
nimi przez włoskich i hiszpań-
skich pracodawców, którzy wy-
soko ocenili ich przygotowanie 
zawodowe, sumienność oraz za-
angażowanie w codzienne obo-
wiązki. Część firm, w których 
nasi uczniowie mają praktyki 
zmienia się, ale z niektórymi 
współpracujemy od lat. Myślę, 
że dla uczniów to znakomita 
okazja, by poznać pracę w mię-
dzynarodowym środowisku, 
a dla ich późniejszych praco-
dawców – krajowych i zagranicz-
nych – taka praktyka i kompe-
tencje zawodowe, potwierdzona 

zresztą respektowanym w Unii 
Europejskiej certyfikatem Eu-
ropass Mobilność, to duży atut 
przy staraniu się o pracę. Zapi-
sane są w nim m.in. umiejętności 
zdobyte podczas praktyk, w tym 
poziom znajomości języków.

Uczniowie mieli okazję pogłę-
bić znajomość dwóch języków 
obcych, bo językiem obowiązu-
jącym w czasie praktyk był język 
angielski, ale każdy wyjazd grupy 
uczniowskiej poprzedzony został 
kursem języka kraju stażu.

Oczywiście uczniowie nie tyl-
ko pracowali, ale także zwiedzali. 
Grupy, które pojechały do Rimi-
ni odwiedziły Wenecję, Rawen-
nę i San Marino, Mediolan, gdzie 
znajduje się Muzeum Wiedzy 
i Technologii im. Leonarda da 
Vinci, a podczas wyjazdu do Hi-
szpanii – Malagę, miasto rodzin-
ne Pabla Picasso, gdzie byli m.in. 
w muzeum artysty oraz Sewillę, 
Nerję i Gibraltar. ls ●

atut Dla pracoDawcy
zawoDowe praktyki ucZNIóW W RImINI I mALADZE

reklama

Uczniowie tyskiej szkoły podczas spaceru na jednej z ulic Rawenny.
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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. 504 625 566
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 

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 
Hydraulik, gazownik, konserwator SZUKA 
PRACY 575973922

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
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.
Sprzedam DOM w Katowicach Podlesiu 
tel:  601 482 148 lub 604 115 782

WYNAJMĘ

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

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 płatność 
gotówką 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie 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. U, ul. Ustronna, 51 m2; 2 poko-
je, 2/7 pięter, do remontu, winda CENA 
242.000 zł, 519-595-671 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Os. H, ul. Harcerska, 61 m2; 3 poko-
je, niski blok, 3 piętro, do wprowadzenia  
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy os.R ul. Skalna, 73,7 m2, 3 pokoje 
(można podzielić na 4 pokoje), pierwsze 
piętro z balkonem, nowsze budownictwo, 
możliwość garażu, niski czynsz, tel. 728 
713 101 www.aston.com.pl 
Dom w Lędzinach, 299.000zł, 109 m2, 
działka 582 m2, garaż plus budynek 
warsztatowy z kanałem -39 m2, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia pokoje dla pracowników 
pokoje 2/3- osobowe, 400 zł/ łóżko z me-
diami Tychy, tereny przemysłowe, dostęp-
ne od lutego 2020 r 519-595-671 www.
ASTON.com.pl

Do wynajęcia Tychy, centrum, 33m2, 
1400zł/mc, w pełni wyposażone, nowo-
czesne mieszkanie, www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, do wynajęcia ładne i funkcjonalne 
mieszkanie w centrum, 1500zł/mc, 33 m2 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
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

autoreklama

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

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

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

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

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27

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  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 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  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Sklep rybny ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

reklama
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oGłoszenia Drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.DroBne.tychy.pl

Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1 500 000 zł- do negocja-
cji 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
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

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 bliź-
niaczej 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 
Świerczyniec, różne powierzchnie pow. 
od 880m, cena 123zł/m2, tel. 696-
493977, 
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os L 3 pok 78 m2  
cena 2600 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia Tychy Balbina  5 pok 110 m2  
cena 3000 zł tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl Do wynajęcia Tychy os M  3 pok 49 
m2  cena 1800 zł tel. 889-309-169 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj 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

Miedźna, Góra, działka budowlana o 
pow. 934m2, cena 45tys.zł, VIPART 501 
396 663

Tychy Paprocany, ul. Nad Jeziorem działka 
o pow. 1500m2, 500 zł/m2 VIPART 509 
733 966

Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966

Tychy, 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 
pokoi, cena 450 000 zł , VIPART 509 733 
966
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 
663
Tychy, os 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

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 Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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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wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

nikt nie ukrywaŁ, 
że w inauGurującyM 
runDę wiosenną 
na Boiskach i liGi 
Meczu, Gks tychy MiaŁ 
wyGrać u sieBie z niżej 
notowaną sanDecją. 
niestety, wróciŁy 
DeMony z poprzeDnieGo 
roku, GDy tyszanie 
trwonili punkty 
w końcówce…

A zaczęło się tak pięknie, 
bo od gola dla gospodarzy już w 5 
minucie, gdy GKS wywalczył rzut 
wolny za zagranie ręką tuż przy 
linii pola karnego gości. Sprytnie 
rozegrali go Grzeszczyk z Szu-
milasem, a ten ostatni zaskoczył 
bramkarza Sandecji technicznym 
strzałem w długi róg.

Przez następne niemal pół go-
dziny tyszanie osiągnęli optyczną 
przewagę i dość często stwarza-
li zagrożenie pod bramką Bieli-
cy. Niestety, bezbarwny tego dnia 
Lewicki bodaj ani razu nie użąd-
lił, a próby Grzeszczyka i kilku 
jeszcze jego kolegów były nie-
skuteczne.

Tymczasem jedna z nielicznych 
w tej części gry akcji gości, nie-
spodziewanie przyniosła im wy-
równującego gola. Po dośrodko-
waniu z prawej strony piłka mijała 
kolejno defensorów GKS, aż tra-
fiła do Kuna, który wepchnął 
ją do siatki. Na szczęście rychło 
zespół Tarasiewicza ponownie 
wyszedł na prowadzenie. W 36 

min. w polu karnym sfaulowany 
został szarżujący prawa stroną 
Mańka i arbiter wskazał na wap-
no. Pewnym egzekutorem rzutu 
karnego okazał się Grzeszczyk 
i na przerwę piłkarze schodzili 
z wynikiem 2:1 dla tyszan.

Po zmianie stron z gospodarzy 
jakby uszło powietrze. Poruszali 
się wolniej od rywali, preferowa-
li zagrania do tyłu, rzadko kiedy 
stwarzali zagrożenie pod bram-
ką Sandecji. Tymczasem goście 
zwietrzyli szansę na korzystniej-
szy rezultat i raz po raz zatrud-
niali Konrada Jałochę. W ostat-
nich dwudziestu minutach tyski 
golkiper przynajmniej trzy razy 
zapobiegł swoimi interwencjami 
przed stratą gola, broniąc w sytu-
acjach sam na sam z napastnika-
mi z Nowego Sącza.

W poprzedniej rundzie koń-
cówki meczów były zmorą tyszan. 
Trudno zliczyć ile punktów zgu-
bili oni tracąc gole w ostatnich 
minutach. Kto myślał, że w zimo-
wej przerwie trener i zawodnicy 
wyciągnęli z tego wnioski i te iry-
tujące sytuacje nie będą się po-
wtarzać wiosną, ten już w pre-
mierze srogo się zawiódł. W 85 
min. GKS stracił Biernata, któ-
ry po drugim żółtku opuścił plac 
gry, a trzy minuty przed koń-
cem stracili… dwa punkty. Faul 
w polu karnym dał Sandecji „je-
denastkę”, którą pewnie wykorzy-
stał Piter-Bućko i falstart gospo-
darzy stał się faktem.

Co prawda zdobyty punkt dał 
„Trójkolorowym” awans na miej-
sce barażowe, ale tych niefrasob-
liwie straconych „oczek” może 

na mecie sezonu zabraknąć. Oby 
tak się nie stało…
gkS tychy – SaNDecja 
NOWy SącZ 2:2 (2:1). Gole: 
Szumilas (5’), Grzeszczyk (38’ 
z karnego) oraz Kun (31’) i Piter
-Bućko (87’ z karnego).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Biernat, Sołowiej, Kallaste (79’ 
Kamavuaka) – Połap, Daniel, 
Szumilas (68’ Krišto), Grzesz-
czyk, Steblecki – Lewicki (90’ 
Piątkowski). Czerwona kartka: 
Biernat (85’ za dwie żółte), Kal-
laste.

W pozostałych meczach 21. 
Kolejki: Bełchatów – Jastrzębie 
0:0, Stomil – Odra 4:2, Puszcza 
– Chrobry 1:3, Miedź – Zagłę-
bie 0:2, Termalica – Chojniczan-
ka 1:2, Grudziądz – Mielec 0:5, 
Podbeskidzie – Wigry 4:0. Mecz 
Warty z Radomiakiem rozpo-
czął się już po zamknięciu tego 
numeru. ●

1. mielec 21 41 35:18
2. Warta 20 40 33:18
3. Podbeskidzie 21 40 40:21
4. Radomiak 20 36 30:23
5. jastrzębie 21 31 30:25
6. gkS tychy 21 31 42:31
7. Grudziądz 21 31 34:35
8. miedź 21 31 29:28
9. Zagłębie 21 29 30:31
10. Stomil 21 29 20:24
11. Termalica 21 26 29:24
12. Sandecja 21 26 30:37
13. bełchatów 21 25 24:27
14. chrobry 21 23 21:34
15. Puszcza 21 23 16:27
16. Odra 21 20 18:29
17. Wigry 21 19 17:35
18. chojniczanka 21 19 29:40

BarDzo pozytywne 
wieści naDchoDzą 
z oBozu rezerw Gks 
tychy. przyGotowujący 
się Do runDy wiosennej 
w iV liDze (startuje 14 
Marca) piŁkarze trenera 
toMasza wolaka 
w swoich ostatnich 
Meczach sparinGowych 
każDorazowo rozBijali 
swoich rywali.

Po zwycięstwach z Sarmacją 
w Będzinie 5:0 i Pogonią Imielin 
10:0, w minioną sobotę GKS II 
Tychy podejmował drużynę RKS 
Grodziec Będzin. Jak się okazało, 
tyszanie podtrzymali skuteczną 
passę i wygrali mecz 6:2 (3:1).

O ty, że bramek w tym spotka-
nie nie zabraknie, przekonaliśmy 
się już tuż po pierwszym gwizd-
ku arbitra. Pierwsza akcja ty-
szan, podanie Damian Nieśmia-
łowskiego do Michała Staniuchy 
i po strzale tego ostatniego było 
1:0. Prowadzenia nie utrzymali 
tyszanie długo. Już w 2 min. po-
pełnili w obronie błąd, który za-
owocował wyrównującym golem 
dla Grodźca.

W pierwszej połowie kibice 
oglądali jeszcze dwa gole – oba 
dla zespołu trenera Wolaka. W 25 
min. Staniucha dograł do nie-
obstawionego Mariusza Bojar-
skiego, który nie miał problemu 
z umieszczeniem piłki w opusz-
czonej przez bramkarza siatce 
RKS. Z kolei w 31 min. ładnym 
strzałem popisał się Michał Pa-

luch. Piłka, po jego uderzeniu 
zza obrońców, odbiła się od słup-
ka, po czym wpadła do siatki 
i na przerwę piłkarze schodzili 
przy prowadzeniu GKS II 3:1.

Po zmianie stron nadal prze-
waga była po stronie miejsco-
wych, co udokumentowali oni 
kolejnym golem w 59 min. Ja-
kub Piątek idealnie obsłużył 
Staniuchę, który na swoje kon-
to dopisał drugiego tego dnia 
gola. Nie minęły dwie minuty, 
a dał o sobie znać grający asy-
stent trenera, Łukasz Kopczyk. 
Po rzucie rożnym tyski sto-
per mocnym strzałem pod po-
przeczkę podwyższył na 5:1 dla 
swojej drużyny.

Kwadrans przed końcem me-
czu Staniucha zrewanżował się 
podaniem Piątkowi, który zdobył 
szóstego gola dla GKS. Ostatecz-
nie skończyło się na wyniku 6:2, 
bo w 81 min. gospodarze znowu 
popełnili szkolny błąd, który ze-
mścił się drugim trafieniem dla 
RKS Grodziec.

Po meczu trener Tomasz Wo-
lak, choć zadowolony z wyniku 
i dyspozycji strzeleckiej swoich 
podopiecznych, zwracał uwa-
gę na fakt, że w meczach ligo-
wych nie będzie można już tak 
lekceważąco podchodzić do za-
dań obronnych i tracić „głupich” 
goli, jak te dwa z soboty.
gkS ii tychy – RkS gRODZiec 
BęDZiN 6:2 (3:1). Gole dla ty-
szan: Staniucha (1’, 59’), Bojarski 
(25’), Paluch (31’), Kopczyk (61’) 
i J. Piątek (74’).

gkS ii: Odyjewski – Nieśmiałow-
ski, Kopczyk, Pańkowski (46’ Bie-
lusiak) – Rutkowski (46’ Wolak), 
K. Piątek, J. Piątek, Paluch (46’ 
Misztal), Blach (46’ Szafrański) 
– Bojarski (65’ Rutkowski), Sta-
niucha.

znamy terminarz
Jak już wspominaliśmy, pod-
opieczni trenera Tomasza Wo-
laka rozpoczną wiosenne zma-
gania w grupie drugiej IV ligi 
w sobotę, 14 marca. Tego dnia 
o godz. 13 wicelider tabeli po-
dejmować będzie rezerwy Pod-
beskidzia Bielsko-Biała. Sezon 
2019/2020 zakończą natomiast 
w niedzielę, 6 czerwca spotka-
niem u siebie z GKS Radziecho-
wy-Wieprz.
a OtO teRmiNaRZ WSZySt-
kich „DOmOWych” SPOtkań 
gkS ii tychy:

14.03 (sobota), godz. 13 – 
GKS II Tychy – Podbeskidzie 
II Bielsko-Biała; 29.03 (nie-
dziela), godz. 11 – GKS II Ty-
chy – Odra Wodzisław; 12.04 
(niedziela), godz. 11 – GKS II 
Tychy – Drzewiarz Jasienica; 
26.04 (niedziela), godz. 11 – 
GKS II Tychy – Wilki Wilcza; 
6.05 (środa), godz. 18 – GKS II 
Tychy – Spójnia Landek; 17.05 
(niedziela), godz. 11 – GKS II 
Tychy – Beskid Skoczów; 27.05 
(środa), godz. 18 – GKS II Ty-
chy – Polonia Łaziska Górne; 
7.06 (niedziela), godz. 11 – GKS 
II Tychy – GKS Radziechowy-
Wieprz. ww ●

Nasz region będzie w najbliższym czasie miejscem 
dwóch hokejowych turniejów rangi mistrzostw 
świata.

Najpierw, między 28 marca a 3 kwietnia na lodowi-
sku Jantor w Katowicach-Janowie o awans do Dywizji 
1A zagrają kobiety. W mistrzostwach świata Dywizji 1B 
rywalkami Polek będą reprezentacje Chin, Korei Połu-
dniowej, Słowenii, Włoch i Kazachstanu.

Warto natomiast już dziś zaopatrzyć się też w bi-
lety na rywalizację panów w hokejowych MŚ Dy-
wizji 1B, które odbędą się w dniach 27 kwietnia 
– 3 maja. W katowickim Spodku ekipa Tomka Val-
tonena (z pewnością z tyszanami w składzie) zagra 
przeciwko Serbii, Litwie, Estonii, Japonii i Ukrainie. 
Całodniowe bilety (na wszystkie trzy mecze każdego 
dnia) są już do nabycia na stronie www.ebilet.pl.

Karnety na pięć turniejowych dni kosztują 40, 50 
lub 80 złotych, natomiast na pojedyncze dni można 
kupić bilety już w cenie od 10 zł. Bilety ulgowe przy-
sługują młodzieży do lat 14 oraz emerytom i ren-
cistom po 65. roku życia. Dzieci do lat 3 wchodzą 
do Spodka za darmo. ww ●

warto kupić wejściówki już dzisiaj.

bileTy na mś 

co mecz to poGrom
DoBry proGnostyk przeD liGą, KTóRA STARTujE ZA DWA TyGODNIE

Demony powróciły
piŁkarze Gks nie utrzyMali prowaDzenia I W WIOSENNEj PREmIERZE TyLKO 
ZREmISOWALI Z SANDEcją.

Za chwilę faulowany Maciej Mańka padnie na murawę, a sędzia odgwiżdże 
rzut karny, który przyniesie drugiego gola dla GKS.

Marcin Biernat zobaczył w 85 min. drugą żółtą kartkę i osłabił zespół GKS.
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Piłkarze GKS Futsal Tychy dozna-
li dotkliwej porażki, przegrywając 
1:8 z Gredar Futsal Brzeg – trzecią 
drużyną I-ligowej tabeli.

Do przerwy drużyny toczy-
ły wyrównany pojedynek i choć 
GKS Futsal przegrywał 1:2, wy-
nik nadal był sprawą otwartą. 
Jednak po zmianie stron trafiali 
już tylko gospodarze. Sześć ko-
lejnych goli futsalistów z Brzego 
nie doczekało się żadnej odpo-

wiedzi ze strony zespołu Micha-
ła Słoniny i Marka Kołodziej-
czyka i klęska tyszan stała się 
faktem.
gReDaR futSal BRZeg – gkS 
futSal tychy 8-1 (2-1). Bram-
ka dla GKS: Migdał.
gkS futSal: Borowski, Mo-
drzik – Dudzik, Pytel, Łasak, 
Migdał – Słonina, Kołodziejczyk, 
Kochanowski, Biernat, Krzyżow-
ski, Kamiński. ls ●

1. bSF bochnia 16 35 76:44
2. berland 16 34 58:48
3. Gredar brzeg 15 32 64:41
4. AZS Lublin 17 29 66:51
5. GKS Nowiny 16 27 74:62
6. gkS tychy 16 25 63:70
7. heiro 17 25 63:72
8. busko-Zdrój 16 24 67:51
9. Polkowice 15 16 56:74
10. Siemianowice 16 16 62:62
11. Sośnica 16 15 50:64
12. Profi Wrocław 16 0 40:100

po fatalnej drugiej połowie

wysoka przegrana
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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).

rozpoczynaMy 11. 
eDycję pleBiscytu 
MiejskieGo ośroDka 
sportu i rekreacji 
i reDakcji tyGoDnika 
„twoje tychy”. GŁosować 
Można Do 27.03.

W tym roku zmieniła się formu-
ła plebiscytowej rywalizacji, za-
chęcamy zatem do zapoznania 
się z regulaminem i zagłosowa-
nia na swoich faworytów.

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 roz-
grywkach młodzieżowych, uważa 
się go za „młodzieżowca”. Nomi-
nowanych sportowców wybra-
ła Kapituła Plebiscytu, w skład 
której wchodzili przedstawicie-
le MOSiR, tygodnika „Twoje Ty-
chy”, Rady Sportu Miasta Tychy, 
tyskiego środowiska trenerskiego 
oraz tyskiego środowiska bizne-
sowego. Listę kandydatów publi-
kujemy poniżej, jest też dostęp-
na na www.tychy.pl i www.mosir.
tychy.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 będzie-
my publikować do 24.03. Należy 
je do 27 marca dostarczyć (li-
stownie lub osobiście) na adres: 
Tygodnik „Twoje Tychy”, al. Pił-
sudskiego 12, 43-100 Tychy, z do-
piskiem „Plebiscyt na Najpopu-
larniejszego Tyskiego Sportowca 
Roku 2019”. Można także głoso-
wać za pośrednictwem formula-
rza na stronie www.tychy.pl (tak-
że do 27.03).

G ł o s u j e -
my wyłącznie 
na sportowców, 
którzy zosta-
li wybrani przez Kapitułę, głos 
oddany na sportowca spoza li-
sty nominowanych będzie trak-
towany jako nieważny. Spośród 
uczestników plebiscytu, którzy 
dostarczą prawidłowo wypełnio-
ne zgłoszenia, zostaną rozlosowa-
ne 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 – ob-
ligatoryjnie adres e-mail. Tylko 
kompletnie wypełnione zgłosze-
nia tzn. spełniające wszystkie te 
warunki, będą brały udział w lo-
sowaniu nagród.

oto kandydaci 2019
młODZieżOWcy: Wanesa Ka-
nia (zapasy, GKS Piast Wola), Re-
migiusz Kapica (siatkówka, SMS 
PZPS Spała/AZS Olsztyn), Paweł 
Lisiński (futsal, GKS Futsal Ty-
chy), Wojciech Mielnik i Kon-
rad Gawor (kajakarstwo, MOSM 
Tychy), Aleksandra Ochnio 
(snowboard, AZS AWF Katowi-
ce), Bartłomiej Rośkowicz (boks, 
MOSM Tychy), Karina Sofińska 
(lekka atletyka, MOSM Tychy), 
Mateusz Ubowski (hokej na lo-
dzie, MOSM/GKS Tychy), Dawid 
Wiekiera (pływanie, MKP Wod-
nik Tychy), Filip Wspaniały (ko-
szykówka, MOSM Tychy)
SeNiORZy: Andrzej Borowiec 
(ju-jitsu, Gwardia Tychy), Mi-
chał Faber (futbol amerykański, 
Falcons Tychy), Filip Komorski 
(hokej na lodzie, GKS Tychy), 
Maciej Mańka (piłka nożna, 
GKS Tychy), John Murray (ho-
kej na lodzie, GKS Tychy), Sylwia 
Łaskawska (hokej na lodzie, Ato-
mówki Tychy), Wioletta Pawlu-
czek (strzelectwo, ŚTS), Szymon 
Topolnicki (lekka atletyka, AZS 
AWF Katowice), Paweł Zmarlak 
(koszykówka, GKS Tychy). ls ●

zaGłosuj na ulubioneGo 
sportowca
11. eDycja pleBiscytu 
mOSIR-u I „TWOIch TychóW”poD Dwóch wyGranych 

na wŁasnyM loDowisku 
w ćwierćfinale phl, 
hokeiści Gks tychy 
Dwukrotnie Gościli 
w toruniu i znów 
Dwukrotnie okazali 
się lepsi oD enerGi. jako 
pierwsi awansowali 
Do póŁfinaŁów i MoGą 
spokojnie oBserwować 
to, co się Dzieje 
na innych loDowiskach.

Tym razem GKS zanotował 
najkrótszą drogę do półfina-
łu, bo wystarczyły cztery mecze. 
A przypomnijmy, ze przed rokiem 
z Automatyką Gdańsk musieli ro-
zegrać siedem spotkań. Poza tym 
nieco inny był system rozgrywek 
i grano – na przemian – u sienie 
i na wyjeździe. Podróżowanie tam 
i z powrotem do Gdańska na pew-
no dało się odczuć… Mistrzowie 
Polski mają teraz więcej czasu 
na odpoczynek i przygotowanie 
się do kolejnego meczu, który ro-
zegrany zostanie 12.03.

Trzeci mecz z Energą GKS zaczął 
od odrabiania strat, bo w 10 min. 
celnie uderzył Michał Kalinowski. 
Jednak kilka minut później było 
już 1:1 – przy sygnalizowanej karze 
dla gospodarzy, Jarosław Rzeszut-
ko podał do Bartłomieja Jeziorskie-
go, który pokonał Patrika Spesnego. 
Kilka znakomitych, ale zmarnowa-
nych sytuacji mieli tyszanie w dru-
giej tercji, nie udało im się też wy-
korzystać gry w przewadze. Gole 
nie padły i znów rozstrzygnięcie 
przyniosła ostatnia tercja. Tyszanie 
mocno zaatakowali od pierwszych 
minut i ten szturm przyniósł dwa 
gole. Najpierw na listę strzelców 
wpisał się Michael Cichy, a chwilę 
potem swoją drugą bramkę w play 
off zdobył Olaf Bizacki, ustalając 
wynik na 3:1 dla GKS.
eNeRga tORuń – gkS tychy 
1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Bramki dla 
GKS: Jeziorski, Cichy, Bizacki.

gkS tychy: Murray – Novajov-
sky, Jeronow; Klimenko, Truchno, 
Komorski – Kotlorz, Bizacki; Wi-
tecki, Galant, Jefimienko – Bryk, 
Ciura; Szczechura, Cichy, Mrocz-
kowski – Bagiński, Kolarz, Goś-
ciński, Rzeszutko, Jeziorski.

W czwartym starciu gole pada-
ły tylko do jednej bramki – Ener-
gi. Tym razem przewaga obroń-
ców tytułu ani przez moment nie 
podlegała dyskusji. Jako pierwszy 
bramkarza gospodarzy pokonał 
w 10 min. Michael Cichy, wyko-
rzystując grę w przewadze, a trzy 
minuty później – także w prze-
wadze – Alex Szczechura po akcji 
Aleksandra Jeronowa z Filipem 
Komorskim, strzałem pod po-
przeczkę podwyższył na 2:0.

Gospodarze rzucili się do ata-
ku od pierwszych minut dru-
giej tercji, bo tyszanie zaczęli 
w osłabieniu. Potem mieli ko-
lejną szanse, bo GKS ponownie 
grał w czwórkę... Bez rezultatu. 
W ostatniej minucie tej odsło-
ny gola ponownie zdobył Micha-
el Cichy. Gospodarze do końca 
spotkania walczyli, starając się 

zniwelować stratę, jednak ty-
szanie nie zwalniali tempa, sta-
rając się wykorzystać każdą oka-
zję do zmiany wyniku. Nadarzyła 
się w 43 min., kiedy ponownie 
grali w przewadze i Bartosz Je-
ziorski po raz kolejny wpisał się 
na listę strzelców, ustalając rezul-
tat meczu na 4:0. Tak więc awans 
do półfinału tyszanie przypieczę-
towali efektowną wygraną.
eNeRga tORuń – gkS tychy 
0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Bramki: Cichy 
2, Szczechura, Jeziorski.
gkS tychy: Murray – Novajov-
sky, Jeronow; Klimenko, Truchno, 
Komorski – Kotlorz, Bizacki; Wi-
tecki, Galant, Jefimienko – Bryk, 
Ciura; Szczechura, Cichy, Mrocz-
kowski – Bagiński, Kolarz, Goś-
ciński, Rzeszutko, Jeziorski.

– Spodziewałem się, że dzisiaj 
będzie trudniej, ale wygraliśmy 
pewnie. Kontrolowaliśmy mecz, 
wykorzystując trzy gry w przewa-
dze. W rywalizacji z Toruniem, 
bardzo trudne były trzy pierw-
sze mecze. W pierwszym prze-
grywaliśmy 0:2 i sporo sił kosz-
towało zespół, by wyprowadzić 

wynik na 2:2. W drugim meczu 
prowadziliśmy, rywale wyrów-
nali i szala się przechyliła na na-
szą stronę znowu w końcówce. 
W pierwszym meczu w Toruniu 
także trzeba było odrabiać stra-
tę... Gdyby wynik tego meczu był 
inny myślę, że ten dzisiejszy mecz 
też inaczej by wyglądał. Cieszy-
my się jednak z awansu i spokoj-
nie czekamy na kolejnego rywa-
la – powiedział trener Krzysztof 
Majkowski.

Do półfinału awansowała tak-
że Unia Oświęcim, która wygra-
ła rywalizację z Lotosem Gdańsk 
4:1 w play off – (2:0, 7:2, 1:2, 4:1 
i 3:0). W pozostałych parach 
ćwierćfinałowych rywalizacja 
trwa: GKS Katowice – Podha-
le Nowy Targ 3:2 w play off (1:4, 
1:2, 3:2d, 4:3d, 5:1), JKH GKS Ja-
strzębie – Cracovia 3:2 w play off 
(5:4, 4:3, 2:3, 2:3d, 3:1).

***
W pierwszym meczu półfinało-
wym PLHK Atomówki GKS Ty-
chy przegrały z Polonią Bytom 0:7 
(0:3, 0:1, 0:3). ls ●

krótka DroGa Do półfinału
hokeiści Gks rozprawili się enerGą W cZTEREch mEcZAch
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Tylko cztery mecze Energą Toruń potrzebowali mistrzowie Polski do awansu do półfinału Polskiej Ligi Hokejowej.

Znakomicie wystartowali siat-
karze TKS Tychy w fazie play 
off, odnosząc na początek dwa 
zwycięstwa po 3:0 z Volleyem 
Rybnik.

W pierwszym meczu wygra-
na nie przyszła tyszanom ła-
two. Sporo musieli się napra-
cować w drugim secie, gdzie 
najpierw odrabiali 5-punktową 
stratę, a w końcówce rywal miał 
dwa punkty przewagi. W trze-
ciej odsłonie było 4:0 dla gości, 
jednak w decydujących chwi-
lach podopieczni Marcina Ny-
cza potrafili zagrać bardzo sku-
tecznie, zwłaszcza na zagrywce 
i przyjęciu.
tkS tychy – VOlley RyBNik 
3:0 (25:21, 26:24, 25:18).
t k S :  S z c z e c h o w i c z , 
Aniołek, Miller, Czerwiński, 
Dzierżanowski, Żłobecki, Gepfert 
(L), Michalec, Szmajduch, 
Sobkowiak.

W niedzielę tyszanie nie dali 
szans rywalom, pewnie wygry-
wając 3:0 (25:22, 25:21, 25:19). 
Trzeci mecz rozegrany zostanie 
7 marca w Rybniku. Gra toczy się 
do trzech wygranych, zwycięzcy 

awansują do turniejów półfina-
łowych o I ligę.

W II lidze pań TKS Tychy ro-
zegrał awansem mecz z AZS Czę-
stochowa, WygRyWając 3:0 
(25:16, 25:19, 25:23).
tkS: Biszczanik, Chwałek, 
R a c z y ń s k a ,  Ko ź m i ń s k a , 

Neterowicz, Divis, Krokosz, Binek, 
Dubrawska, Poks, Kokoszka (L), 
Dutka, Żychoń.

***
Sportowa Szkoła Podstawowej 
nr 19 w Tychach ogłasza na-
bór do klasy sportowej o profi-

lu piłki siatkowej na rok szkolny 
2020/2021 dla dziewcząt klasy 
IV (rocznik 2010 i młodsze). Te-
sty sprawnościowe odbędą się 
11 marca o godz. 16 w SSP nr 19 
przy al. Niepodległości 190. 
Tel. kontaktowy do trenera:  
603 453 590. ls ●

jedna wygrana dzieli TKS od awansu

dwa zwycięsTwa siaTkarzy

Do awansu do finałowego meczu tyszanom wystarczy już tylko jedna wygrana.
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reklama

oD lat z uwaGą śleDziMy 
karierę jeDynej oBecnie 
tyskiej zawoDniczki 
MtB, laury choMy. 
z roku na rok przyBywa 
sukcesów, laura 
pokonuje kolejne etapy 
kariery, powiększa się 
jej kolekcja MeDali 
i pucharów, a każDy 
sezon to Dla niej nowe 
wyzwania. nie inaczej 
BęDzie teraz.

Laura wraz z rodzicami, którzy 
tworzą jej team – mama Wioletta 
jest trenerem mentalnym, tata Bog-
dan trenerem personalnym (oczy-
wiście w teamie Laury jest więcej 
osób), spotkali się na prezentacji 
przed sezonem 2020 ze sponsora-
mi, gronem przyjaciół i kibiców. 
Przypomniano najważniejsze suk-
cesy zawodniczki w minionym 
sezonie, mówiono o przygotowa-
niach i planach na ten rok.

– Z poprzedniego sezonu je-
stem zadowolona, ale nie do koń-
ca, bo zabrało miejsca na podium 
mistrzostw Polski i Pucharu Pol-
ski, podczas którego zajęłam wy-
sokie 4. miejsce – powiedziała 
Laura. – Mam nadzieję, że w tym 
roku te plany się uda zrealizować. 
Oprócz medali na tych dwóch 
imprezach liczę na udany start 
w mistrzostwa Europy we Wło-
szech oraz na zawodach między-
narodowych w Austrii i w Cze-
chach. Łatwo jednak nie będzie, 
bo przechodzę teraz do star-
szej kategorii wiekowej – junio-
rek młodszych, więc w tej grupie 
będę najmłodsza. Pierwszy start 
już za dwa tygodnie w Wodzisła-

wiu Śląskim, a o punkty w Pucha-
rze Polski rywalizację rozpoczy-
nam 29 marca.

Rower Laury firmy Speciali-
zed prezentuje się imponująco. 
To wprawdzie ta sama karbonowa 
rama co w poprzednim sezonie, ale 
reszta – wszystko jest nowe. Jedna 
przednia zębatka, ale 12 przełożeń 
z tyłu, elektroniczna amortyzacja 
ramy, automatycznie regulowana 
sztyca wysuwająca lub składająca 
się w zależności czy rowerzysta je-
dzie po prostej czy zjeżdża itd.

Także przygotowania były 
na znacznie wyższym poziomie 

niż do tej pory, ale nic dziwne-
go, skoro Laura teraz będzie mu-
siała pokonywać znacznie dłuż-
sze i bardziej wymagające trasy, 
na których ścigają się reprezen-
tantki Polski z Mają Włoszczow-
ską na czele. Były więc narty 
biegowe w Jakuszycach, dłu-
gie treningi rowerowe, siłow-
nia, treningi i testy na trena-
żerze, połączone z wirtualnymi 
wyścigami, zabiegi tlenoterapii 
hiperbarycznej.

Więcej o przygotowaniach 
i najbliższych startach Laury na-
piszemy niebawem. ls ●

Na kilku obiektach woj. śląskiego 
rozgrywana była XXVI Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Zimowych „Śląskie 2020”. 
Na tyskim Stadionie Zimowy ry-
walizowali hokeiści grupy D.

Niestety, drużyna juniorów 
młodszych MOSM Tychy nie ode-

grała w turnieju większej roli. Roze-
grała trzy mecze i wszystkie prze-
grała. Oto wyniki: MOSM Tychy 
– Sokoły Toruń 0:3, MOSM Tychy 
– Niedźwiadki Sanok 2:3, MOSM 
Tychy – Podhale Nowy Targ 2:5.

Ostatecznie tyscy hokeiści 
zajęli czwarte, ostatnie miejsce 

w grupie, z której do półfina-
łów awansowały Niedźwiadki 
i Sokoły. Trzecie miejsce w ca-
łym turnieju wywalczyła Unia 
Oświęcim wygrywając 4:1 z Za-
głębiem Sosnowiec, a w finale 
Sokoły Toruń pokonały Niedź-
wiadki Sanok 3:2. ls ●

W Paprocanach rozegrano 8. edy-
cję biegu „Tropem Wilczym”, po-
święconego pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Trasa tradycyjnie 
wiodła wokół Jeziora Paprocań-
skiego.

W imprezie wzięło udział ok. 
500 uczestników. W klasyfikacji 

generalnej biegu na 10 km najlep-
si okazali się: 1. Paweł Buczek (Ty-
chy) 33,33, 2. Karol Sokołowski 
(Tychy) 36,58, 3. Sebastian Bart-
nik (Jastrzębie) 37,26, 4. Kamil 
Hernas (Tychy) 37,40, 5. Domi-
nik Walendowski (Tychy) 38,10, 
6. Grzegorz Szymura (Leszczyny) 

38,34. Kobiety: 1. Renata Szwed 
(Czechowice) 44,45, 2. Joanna Ja-
nicka-Jawor (Mysłowice) 46,15, 
Barbara Biestek (Tychy) 47,28, 4. 
Magdalena Kondzielnik (Pszczy-
na) 47,58, 5. Jolanta Kajtoch (Bie-
ruń) 48,17, 6. Marzena Ługowska 
(Tychy) 48,37. ls ●

w 23. Meczu sezonu 
koszykarze Gks tychy 
pokonali zB pruszków 
96:76. przeD ostatnią 
kwartą tyszanie 
prowaDzili zaleDwie 
pięcioMa punktaMi, ale 
w DecyDującą oDsŁonę 
wyGrali 26:11.

Ostatnie tygodnie nie były uda-
ne dla podopiecznych Tomasza 
Jagiełki. Po trzech porażkach, 
strefa play off nieco się oddali-
ła, a do zakończenia sezonu za-
sadniczego pozostały już tylko 
trzy mecze. Wygrana w starciu 
z Pruszkowem sprawiła, że GKS 
znów jest blisko „ósemki” – zaj-
muje 9. miejsce, ale aż cztery 
zespoły mają po 33 punkty, tyle 
co tyszanie.

Od początku meczu z Pruszko-
wem gospodarze byli aktywniejsi. 
Po kilku minutach prowadzili 11:2, 
ale rywale szybko odrobili stratę 
i wyszli na prowadzenie. Na szczęś-
cie Michał Jankowski na spół-
kę z Pawłem Zmarlakiem zaczę-
li punktować, poderwali zespół 
i pierwsza kwarta zakończyła się 
prowadzeniem GKS 28:20. W dru-
giej odsłonie klasą dla siebie okazał 
się Damian Szymczak, który zdo-
był połowę z 22 punktów wywal-
czonych przez tyszan. Dzięki temu 
do przerwy GKS prowadził dwuna-
stoma punktami (50:38), ale jak się 
okazało ta przewaga niczego jesz-
cze nie gwarantowała.

Wyrównany był początek trze-
ciej odsłony. Rywale przystąpili 
do odrabiania strat, ale udało im 
się to dopiero pod koniec tej par-
tii, kiedy to przewaga GKS z kil-
kunastu stopniała do 5 pkt. Trój-
ka Marcina Woronieckiego nieco 
poprawiła nastroje, ale potem se-
ria Damiana Szymczaka i Prze-
mysława Wrony znów powiększy-
ła przewagę gospodarzy. Świetnie 

z linii osobistych rzucał Norbert 
Kulon i ostatecznie tyszanie za-
notowali pewną wygraną.

Najwięcej punktów w meczu 
z Pruszkowem zdobył Szymczak 
– 19, ale najlepszymi statystykami 
może pochwalić się Wrona, któ-
ry zanotował double-double – 17 
punktów oraz 12 zbiórek.

gkS tychy – ZB PRuSZ-
kóW 96:76 (28:20, 22:18, 20:27, 
26:11).
gkS: Szymczak 19 (2 za 3), Ku-
lon 18 (1), Wrona 17, Zmarlak 
12, Woroniecki 5 (1) oraz Kar-
pacz 10, Jankowski 10, Kędel 5, 
Karwat 0, Ziaja 0.
ls ●

śląskie 2020 w sportach zimowych

olimpijskie porażki

laura wyrusza 
po meDale
choMa teaM przeD kolejnyM sezoneM NA TRASAch mTb

Laura Choma podczas prezentacji na sezon 2020 i jej 
team – mama Wioletta i tata – Bogdan.
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tropem wilczym wokół jeziora

Tyszanie w głównych rolach

koniec wieńczy Dzieło
cenna wyGrana koszykarzy Z PRuSZKOWEm

Świetny mecz z Pruszkowem zagrał Przemysław Wrona, 
zdobywając 17 punktów i notując 12 zbiórek.
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h jak halowa lekkoatletyka

Z POWODu kORONaWiRuSa ODWOłaNe ZOStały 
tegOROcZNe halOWe lekkOatletycZNe 
miStRZOStWa śWiata W chińSkim mieście NaNkiN, 
Więc kiBicOm (także tym teleWiZyjNym) POZOStaje 
emOcjONOWaNie Się ROZgRyWaNymi DOść cZęStO 
mityNgami POD Dachem i…WSPOmiNaNie DaWNych 
SukceSóW.
Warto więc przypomnieć wielki sukces tyskiej zawodniczki 
Lucyny Kałek, która w 1984 roku zdobyła tytuł halowej mi-
strzyni Europy w hali Scandinavium w Goeteborgu. Do startu 
w biegu na 60 m przez płotki zgłosiło się wtedy zaledwie 10 
zawodniczek, więc po rozegraniu dwóch biegów półfinałowych 
ze stawki odpadły tylko dwie najsłabsze: Turczynka i Szwedka. 
Kałek, podopieczna trenera jana Dery w GKS Tychy, już przed 
mistrzostwami była typowana do złotego medalu. Wygrała 
swój półfinał z najlepszym wynikiem 7,94 sek. W finałowym 
biegu była wprawdzie wolniejsza o dwie setne sekundy, ale 
i tak wystarczyło to do zwycięstwa, druga na mecie była Wiera 
Akimowa (ZSRR), a trzecia bułgarka jordanka Donkowa, póź-
niejsza rekordzistka świata na otwartym stadionie. ówczesny 
wynik Kałek na mistrzostwach Europy w 2019 roku, a więc 35 
lat później, dałby jej srebrny medal!

W 1985 roku w Goeteborgu furorę robiły barczyste lekkoat-
letki z czechosłowacji: helena Fibingerova, jarmila Kratochvi-
lowa, Tatiana Kocembova… czechosłowacja – jedyny raz w hi-
storii – wygrała wtedy klasyfikację medalową mistrzostw! bez 
echa przeszedł natomiast brązowy medal w pchnięciu kobiet 
niejakiej heidi Krieger z Niemieckiej Republiki Demokratycz-
nej. Kilka lat później. po zmianie płci heidi stała się Andreasem 
Kriegerem i w licznych wywiadach przyznawała, że przez całą 
karierę sportową była faszerowana anabolikami.

W latach 70. i 80. Polska była potęgą płotkarską. Szczególnie 
wśród kobiet. Złoto na halowych mistrzostwach Europy oprócz 
Kałek zdobywały także Grażyna Rabsztyn, Zofia bielczyk i Da-
nuta Perka. Sztuką już było dostać się do reprezentacji na naj-
ważniejsze zawody międzynarodowe.

W 1984 roku pani Lucyna była w życiowej formie. udane 
starty w hali miały być jednym z etapów przygotowań do im-
prezy życia, czyli Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. bojkot, za-
rządzony przez komunistyczne kraje, spowodował, że zamiast 
w „mieście Aniołów” tyszanka wystartowała w tzw. Zawodach 
Przyjaźni w Pradze. co ciekawe, w finale biegu na 100 m przez 
płotki spotkały się tam medalistki z halowych mE w Goetebor-
gu. Tym razem wygrała Donkowa, Kałek była trzecia, a Akimowa 
czwarta. piotr zawaDzki, tyska Galeria sportu ●

alfaBet tGs

Lucyna Langer-Kałek .

TG
S

hOkej. plhk: 07.03 Polonia bytom – 
Atomówki GKS Tychy.
Piłka NOżNa. i liga: 7.03 chrobry 
Głogów – GKS Tychy (12.40).
kOSZykóWka. i liga: 7.03 Polonia 
Leszno – GKS Tychy (19).

futSal. i liga: 7.03 GKS Futsal Tychy 
– Futsal busko Zdrój (17).
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 7.03 
Volley Rybnik – TKS Tychy. ii liga śląska 
kobiet: 3.03 Sari żory – TKS Tychy, 6.03 
TKS Tychy – uKS blachownia (17.30).

SPORt y SamOchODOWe.  8.03 
Pierwsze tegoroczne zawody o samo-
chodowe Mistrzostwo tychów, orga-
nizowane przez Automobilklub Ziemi 
Tyskiej na torze FcA. Start – godz. 11.
ls ●

Tyska Galeria Sportu zaprasza 5 
marca (czwartek) o godz. 18 na 
spotkanie pt. „Wokół tyskiej pił-
ki” z prezesem  klubu piłkarskie-
go GKS Tychy Leszkiem Bartni-
ckim. 

Na początku wiosennego se-
zonu warto dowiedzieć się jakie 

cele stawia przed drużyną prezes 
klubu, jakie warunki muszą zo-
stać spełnione, aby GKS ponow-
nie zagrał w Ekstraklasie, jak wy-
gląda polityka transferowa klubu? 
Tematów do dyskusji z pewnoś-
cią nie zabraknie. Wstęp wolny. 
kG ●

spotkanie w TGS

wokół Tyskiej piłki

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

karolina BiaŁas 
wywalczyŁa zŁoty 
MeDal poDczas 
rozeGrane j 
w MinionyM tyGoDniu 
oGólnopolskie j 
oliMpiaDy MŁoDzieży 
w cieszynie, BęDące j 
Mistrzost waMi 
polski w kateGorii 
juniorów MŁoDszych. 
tyM saMyM oBroniŁa 
Mistrzowski tytuŁ 
sprzeD roku.

To drugie cenne trofeum zdo-
byte przez nią w tym sezonie, 
bo dwa tygodnie wcześniej sięg-
nęła po brąz podczas mistrzostw 
Polski juniorów w Krynicy.

Podczas obu imprez emo-
cji nie brakowało. W Krynicy, 
po krótkim programie Karolina 
zajmowała 9. miejsce i dołącze-
nie do czołówki, w której skla-
syfikowane były starsze od niej 
zawodniczki, wydawało się mało 
realne. Tymczasem podczas pro-
gramu dowolnego zmobilizo-
wała się i pojechała niemal bez-
błędnie. Otrzymała wysokie noty 
i wskoczyła na podium! Podczas 
Olimpiady było podobnie. Tu-
taj wprawdzie startowały zawod-
niczki w jej kategorii wiekowej, 
ale rywalek było aż 30. Poza 
tym, jako mistrzyni tej olimpia-
dy z 2019 roku, startowała w roli 

faworytki, co pewnie dodatkowo 
zwiększało stres.

– W programie krótkim Karo-
lina zrobiła dwa małe błędy przy 
skokach i zajmowała trzecie miej-
sce, mając tyle samo punktów 
co druga zawodniczka – mówi 
mama Karoliny, Katarzyna Bia-
łas. – Bardzo zależało jej jednak 
na złocie, bo teraz kończy wiek 
juniora młodszego i była to jej 
ostatnia Olimpiada. Ale znako-
micie wykonała program dowol-
ny, kombinacja skoków, w tym 
potrójnych, które w tym sezo-
nie znalazły się w jej programie, 
– dwa potrójne toe loopy, po-
trójny Rittberger, potrójny Sal-
chow oraz dwa podwójne Axle, 
a do tego kombinacje piruetów 
i tzw. kroczki. Wygrała zdecydo-
wanie – wyprzedziła rywalki aż 
o 8 punktów.

Trenująca w barwach UKŁ 
Spin Katowice tyszanka rozpo-
częła treningi w wieku 4 lat w sek-
cji łyżwiarstwa figurowego TKKF 
Pionier Tychy pod okiem Janiny 
Buławy. Po dwóch latach i zresz-
tą za namową trenerki, Karolina 
przeszła do UKŁ Spin, gdzie opie-
kuje się nią Maria Domagała.

– Łyżwy dostałam w wieku 
3 lat i dość szybko nauczyłam się 
jeździć – mówi. – Zawsze spra-
wiało mi to dużą frajdę, podob-
nie jak nauczenie się każdego 
elementu. Oczywiście począt-
kowo nie myślałam o startach, 
ale dość szybko się uczyłam i już 
po dwóch miesiącach od rozpo-

częcia treningów w Katowicach, 
pojechałam na pierwsze zawody. 
Zajęłam 18 miejsce… Potem było 
pierwsze podium podczas zawo-
dów w Opolu, a pierwszy medal 
na mistrzostwach Polski – srebr-
ny – zdobyłam w 2015 roku rów-
nież w Opolu. W 2018 było mi-
strzostwo Polski, w 2019 – złoto 
na Olimpiadzie i srebro na MP 
i teraz ponownie dwa medale.

Najpierw na treningi autobu-
sem do Katowic jeździła z babcią 
– codziennie po południu. Po kil-
ku latach doszły jednak treningi 
poranne.

– Zajęcia zaczynają się o godz. 
6.30, czasami o godz. 8, ale trze-
ba być wcześniej na rozgrzewce 
– twierdzi Karolina. – No i jesz-
cze dojechać do Janowa, bo teraz 
tutaj trenuję. Połączenie autobu-
sowe nie jest najlepsze, ale jeżdżę 
z rodzicami. W tym roku mi się 
udało, bo nie zaczynam lekcji o 8, 
tylko później. Po szkole znów 
jadę do Katowic i jest to godzina 
na lodzie lub trening motoryczny 
w sali, mam także zajęcia z baletu, 
różnych rodzajów tańca czy tre-
ning na siłowni. Bardzo pomaga-
ją mi też kilkuletnie zajęcia z ak-
torstwa i improwizacji. Mam dwa 
programy, dwa rodzaje strojów, 
które projektuje sama, wybieram 
też dodatki. Wybór muzyki kon-
sultuję z panią choreograf, czasa-
mi ona decyduje, czasami ja. Nad 
programem pracujemy przez cały 
sezon, do ostatnich zawodów. Sta-
ram się nie tylko poprawnie wy-

konać elementy, ale że w tej dy-
scyplinie duże znaczenie ma także 
wrażenie, jakie zawodniczka zro-
bi na sędziach, tańcząc staram się 
opowiedzieć jakąś historię, po-
kazać emocje… – zapewnia. – 
Ocenianie jest oczywiście bar-
dzo subiektywne i niewymierne, 
zdarzało mi się, że jeden sędzia 
dał mi np. dwa punkty, a siedzący 
obok niego – minus dwa. A cztery 
punkty różnicy to sporo.

W przyszłym sezonie Karolina 
będzie próbować sił wśród senio-
rek, więc czeka ją kolejne poważ-
ne wyzwanie.

– Wiele z moich koleżanek 
i kolegów z którymi trenowałam 
już zrezygnowało, bo łyżwiarstwo 
figurowe to dyscyplina, w której 
ważną rolę odgrywają nie tylko 
czynniki psychiczne i fizyczne, 
ale także upływający czas. Karie-
ra trwa bardzo krótko, właściwie 
do 20. roku życia. Trzeba zaczy-
nać wcześnie i nie czekać na swo-
ją szansę – dodała Karolina.

Jest absolwentką tyskiej Szko-
ły Podstawowej nr 18, teraz uczy 
się w IV LO w Zespole Szkół nr 
1, w klasie, której patronuje Aka-
demia Wychowania Fizycznego 
w Katowicach. Dzięki staraniom 
dyrektor Grażyny Jurek oraz gro-
na pedagogicznego, Karolina oraz 
inni uczniowie bez problemów łą-
czą naukę z wyczynowym upra-
wianiem sportu i nic dziwnego, 
że szkoła od lat szczyci się osiąg-
nięciami swoich uczniów i wy-
chowanków. ●

mistrzowski proGram 
karoliny białas
tyszanka zDoByŁa Brązowy MeDal mISTRZOSTW POLSKI juNIORóW I ZłOTy NA OGóLNOPOLSKIEj OLImPIADZIE 
młODZIEży

– Jeżdżenie na łyżwach zawsze sprawiało mi to dużą frajdę podobnie, jak nauczenie się każdego skoku czy piruetu – mówi Karolina Białas

Kr
zy

sz
to

f M
as

zta
fia

k

To
m

as
z P

ind
el

To
m

as
z P

ind
el

iNfORmatOR kiBica

19|3 Marca 2020www.tychy.pl sport twoje tychy



ryBy 19.ii-20.iii
W najbliższych dniach będziesz skupiony przede 
wszystkim na sobie i potrzebie odpowiedzi 
na ważne pytania dotyczące swojego życia. 

Baran 21.iii-20.iV
W tym tygodniu warto wykorzystać nadarzającą się 
sposobność na poukładanie spraw finansowych. 
Otworzy się szansa na realizacje marzeń i celów.

Byk 21.iV-21.V
Los sprawi, że skonfrontujesz się z koniecznością 
podejmowania decyzji głównie w kwestiach 
osobistych. Podejmuj wyzwania.

Bliźnięta 22.V-20.Vi
Nadchodzące dni zapowiadają wiele pomyślnych 
zdarzeń i szczęśliwych chwil w wielu aspektach. 
Teraz wszystko ma szanse wyprostować się 
i wrócić na lepsze tory.

rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy będą sprzyjać wszystkim twórczym 
inicjatywom, które będziesz chciał podjąć. 
W sprawach miłosnych przygotuj się na całkowitą 
odmianę.

lew 23.Vii-22.Viii
W tym tygodniu spirala pozytywnych zdarzeń 
będzie nakręcać się coraz bardziej wraz z każdym 
nowym dniem. ciesz się z każdej pozytywnej rzeczy.

panna 23.Viii-22.iX
Pod wpływem gwiazd w tym tygodniu otworzy 
się dla ciebie szansa na zupełnie nowy rozdział 
w życiu. To czas radości i pozytywnych zaskoczeń.

waGa 23.iX-23.X
Nadchodzący tydzień będzie wyjątkowy i sprawi, 
że poczujecie przypływ energii. Na horyzoncie 
pojawią się niespodziewane pieniądze.

skorpion 24.X-21.Xi
Szansa na zrobienie interesu życia, który zapewni 
ci spokój finansowy na długi czas. Nie przegap 
okazji, szczęście czeka tuż za rogiem.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Znajdziesz się teraz we właściwym punkcie. 
Posiądziesz siłę na poskromienie wszelkich nałogów 
i naukę nowych, zdrowszych nawyków życiowych.

koziorożec 22.Xii-19.i
Warto zastanowić się dwa razy przed 
podejmowaniem decyzji i nie brnąć w ryzykowne 
posunięcia. czas nie sprzyja wyjazdom.

woDnik 20.i-18.ii
Sprawy finansowe nie przyniosą ci powodów do 
narzekania. masz szansę na znalezienie nowego, 
praktycznego źródła przychodów.
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

przyjaźń z uniesioną GarDą
laDieS aND geNtlemeN! cZegOś 
takiegO jeSZcZe Nie ByłO! PRZeD 
PańStWem, W PRaWym NaROżNi-
ku, młODy, ZDOlNy cZaRNOSkó-
Ry aRtySta, któRy PRZeNióSł 
SZtukę Z ulicy DO NajZNamie-
NitSZych NOWOjORSkich gale-
Rii! OtO jeaN-michel BaSquiat! 
już Za chWilę SkRZyżuje ON Rę-
kaWice Ze SWOim iDOlem Z DZie-
cińStWa, NiekWeStiONOWaNym 
kRólem POP-aRtu i jeDNym Z Naj-
BaRDZiej kONtROWeRSyjNych 
tWóRcóW XX Wieku! W leWym Na-
ROżNiku cZeka już BOWiem Sam 
aNDy WaRhOl! tO BęDZie PRaW-
DZiWa BitWa Na OBRaZy!

czy to jest przyjaźń, czy to jest 
kochanie?
To musi wybrzmieć głośno i wyraźnie: 
nigdy – powtarzam – nigdy wcześniej 
nie było takiego partnerstwa pomiędzy 
dwoma genialnymi artystami należący-
mi do różnych pokoleń. Andy Warhol 
i Jean Michel Basquiat stworzyli niesa-
mowity twórczy duet. Choć złośliwcy 
doszukiwali się w ich przyjaźni podteks-
tów, to w tych plotkach nie było krzty 
prawdy. Owszem, Ci faceci naprawdę 
się kochali, ale ich relacja przypominała 
więź pomiędzy ojcem a synem. Warhol 
– papież pop-artu – miał bardzo dobry 
wpływ na młodego i zbuntowanego Je-
an-Michela, który za sprawą starszego 
kolegi odstawił narkotyki. Ba! Andy ra-
dził mu nawet w sprawach rodzinnych 
i dawał reprymendy, gdy Basquiat zapo-
mniał zadzwonić do matki. Z kolei tem-
perament i entuzjazm bezkompromi-
sowego chłopaka sprawiły, że po latach 

twórczej posuchy Andy znowu chwycił 
za pędzle i zaczął malować.

czego chce andy?
Na początku lat 60. Warhol dużo pra-
cował z sitodrukiem – szybką metodą 
drukarską, za pomocą której mógł w nie-
skończoność kopiować dany obraz, w do-
datku bez większego wysiłku. To właśnie 
te kolorowe pop-artowe odbitki przynio-
sły mu rozgłos, uznanie i pieniądze. Ale 
z czasem kontrowersyjny i szokujący 
artysta stracił młodzieńczy wigor. Ob-
niżył loty. Nie ukrywał, że jego usługi 
są na sprzedaż. Polował na bogatych 
snobów, gotowych zapłacić duże pienią-

dze za portret, brał udział w reklamach 
i płatnych akcjach. „Chętnie pojawię się 
na otwarciu czegokolwiek, z deską klo-
zetową włącznie” – deklarował. I właśnie 
na tym etapie życia poznał Basquiata – 
artystę ulicy, czarnoskórego graficiarza 
z burzą dredów na głowie, którzy rzucił 
Nowy Jork na kolana. Pod wpływem Jean
-Michela, Warhol nabrał energii. Ponow-
nie włożył dżinsy, skórzaną kurtkę i ciem-
ne okulary. Jakby przeniósł się w czasie 
z powrotem w lata 60.

czego chce jean-michel?
Basquiat z kolei, z powodu swojego ko-
loru skóry, często czuł, że jest wyrzuca-
ny poza nawias świata sztuki. Despera-
cko chciał stać się jego częścią i liczył, 
że z poparciem Warhola zyska uznanie 
elit. Andy’ego uwielbiał. Już jako pięt-
nastolatek z wypiekami na twarzy śle-
dził rozwój kariery mistrza pop-artu 
na łamach kolorowych czasopism. Aż 
tu nagle ten uwielbiany idol został jego 
artystycznym ojcem. Z tym, że nie był 
to najłatwiejszy model ojcostwa. Ci dwaj 
mieli silne skłonności do rywalizacji. 
Malowali wspólne obrazy. Warhol za-
czynał, a potem przychodził Basquiat 
i wszystko przemalowywał. To była ist-
na malarska bitwa. „Nie cierpię kiedy 
zamalowujesz mnie na naszych wspól-
nych pracach – mówił Warhol w czasie 
jednego z wywiadów. – Zamalowujesz 
wszystko, co zrobiłem”. „Mamy za mało 
miejsca” – kwitował Basquiat z rozbra-
jającym uśmiechem.

w rękawicach bokserskich
Niedługo potem na mieście pojawił się 
plakat promujący ich wspólną wysta-

wę, choć może raczej bokserską walkę. 
Artyści przedstawieni zostali bowiem 
jak zawodnicy na ringu: w bokserskich 
spodenkach i rękawicach, z uniesioną 
gardą. O tym show mówili wszyscy! 
Na jednej ścianie wisiał ogromny ka-
wałek mięsa – stek namalowany przez 
Warhola. Ale Jean-Michel zmienił 
go w górę, z której zjeżdża narciarz. 
U dołu mięsnego stoku czekają już 
wygłodniałe krokodyle. Drugim wiel-
kim obrazem na tej wystawie było słyn-
ne płótno ze sztuczną szczęką i głową. 
To było coś! Radość nie trwała długo. 
Tydzień po otwarciu na łamach New 
York Timesa pojawił się artykuł, który 
zniszczył wszystko.

złośliwy dziennikarz
Kiedy Basquiat kupował najnowszy nu-
mer New York Timesa, był podekscy-
towany. Szybko go przewertował i jesz-
cze na ulicy zaczął czytać recenzję. Gdy 
skończył, jego nastrój się zmienił. Przed-
stawiono go jako maskotkę, zabawkę, 
którą Warhol wykorzystuje do pod-
grzania własnej kariery. Basquiat prze-
straszył się. Uczciwie pracował na swo-
ją artystyczną pozycję, a teraz co? Jest 

maskotką? A jeśli Andy naprawdę go 
wykorzystuje? W końcu nie bez powodu 
miał opinię wampira żywiącego się mło-
dymi artystami. Złośliwy dziennikarz 
zasiał ziarno niepewności. Basquiat do-
stał paranoi, zaczął być podejrzliwy, aż 
w końcu zupełnie zerwał stosunki z An-
dym. Jednego nie przewidział…

ostatni gong
To miał być rutynowy zabieg – wycięcie 
pęcherzyka żółciowego. Stało się ina-
czej. Tej nocy Andy Warhol umarł. Bas-
quiat dowiedział się jako jeden z pierw-
szych. Przyszedł do restauracji, w której 
pracowała jego przyjaciółka Jennifer. 
Stał pośrodku sali i nie zważając na go-
ści lokalu, płakał. Nie można go było 
uspokoić. Mówił, że nigdy się z tego 
nie podniesie. Wiedział, że on i War-
hol mieli spięcie i wiedział też, że nigdy 
nie zdoła go naprawić. Dostał histerii. 
Czuł się winny, że porzucił Andy’ego. 
Wtedy na dobre wszedł w narkotyki… 
To był początek końca… Półtora roku 
później już nie żył.

Gong.
Koniec walki.
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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 640:  
 DZiSiaj OStatki.

Basquiata i Warhola połączyła silna 
przyjaźń. Dlaczego ich drogi się rozeszły?

jaki jeSt tWój uluBiONy OBRaZ?

Opowieścią o artykule, który przyczynił się do rozpadu największej artystycznej 
przyjaźni, kończę trzyczęściowy cykl z basquiatem w roli głównej. całość 
dedykuję panu maciejowi Paliczkowi, stałemu czytelnikowi „Twoich Tychów”, 
który jest fanem artysty. jaką historię ze świata sztuki przybliżę za tydzień? To 
zależy od ciebie. Napisz do mnie, jaki jest Twój ulubiony obraz, a zgłoszenie wyślij 
na adres: „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl 
i wspólnie odkryjmy tajemnice najsłynniejszych malarskich płócien. Eviva l’arte! 
aGnieszka kijas ●
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