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cztery pożary na tydzień
Minione dni obfitowały w mniej lub  
bardziej groźne pożary.

portret fotografii dokumentalnej
Podczas dwudniowego festiwalu rozstrzygnięto tegoroczną 
edycję konkursu Tychy Press Photo.

chrobry „spuścił” tarasiewicza
Po porażce 1:5 w Głogowie trener piłkarzy  
GKS Tychy stracił pracę.2 10 16
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w szpitalu megrez obowiązuje zakaz odwiedzin, oddział geriatryczny zawieszony i gotowy na przyjęcie pacjentów z koronawirusem.
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kronika policyjna

w Minioną środę okoŁo 
godziny 15.15 dyżurny 
tyskiej koMendy straży 
pożarnej otrzyMaŁ 
zgŁoszenie o pożarze 
saMochodu osobowego 
na osiedlowyM 
parkingu przy al. 
piŁsudskiego. zastęp 
strażaków w ciągu 
kilku Minut ugasiŁ 
pożar, ale ogień 
zdążyŁ zniszczyć 
pojazd. Miejsce dziaŁań 
zabezpieczaŁ patrol 
policji. jeszcze przed 
przybycieM na Miejsce 
sŁużb, kierowca 
saMochodu wraz 
z dziećMi opuściŁ 
pojazd. trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności 
powstania pożaru.

Tego samego dnia wieczorem 
wpłynęło kolejne zgłoszenie 
o pożarze, tym razem w budynku 
hurtowni papierniczej przy ul. 
Oświęcimskiej. Ponieważ jedna 
z osób przebywających w bu-
dynku potrzebowała pomocy 
medycznej, oprócz strażaków 
wezwano też zespół ratownictwa 
medycznego. Po około dwóch 
godzinach akcja gaśnicza zosta-
ła zakończona.

Nieco później, około godziny 
22.15 dyżurny otrzymał zgłosze-
nie o pożarze w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Czecho-
wa. Pożar zlokalizowany był 
przy wejściu do klatki schodo-
wej i zejściu do piwnicy. Straża-
cy w aparatach ochrony układu 

oddechowego przystąpili do ga-
szenia ognia, który już po kil-
ku minutach został opanowany. 
Kierujący działaniem ratow-
niczym podjął jednak decyzję 
o ewakuacji mieszkańców z bu-
dynku i dokładnym jego spraw-
dzeniu. Z budynku wyprowadzo-
no 25 osób, w tym osoby starsze 
oraz kobietę z małym dzieckiem, 
która na czas działań strażaków 
znalazła schronienie w policyj-
nym radiowozie. W gotowości 
pozostawał autobus, który w ra-
zie potrzeby miał zostać podsta-

wiony dla oczekujących na za-
kończenie akcji lokatorów. Kilka 
osób zostało przebadanych przez 
ratowników medycznych.

Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że przyczyną pożaru było pod-
palenie składowanych na klat-
ce schodowej szmat i innych ła-
twopalnych materiałów. Spaleniu 
uległy drzwi do piwnicy oraz in-
stalacja elektryczna. Dodatkowo 
na miejsce wezwani zostali przed-
stawiciele administratora budyn-
ku oraz pogotowie energetyczne. 
Trwają dalsze czynności mają-

ce na celu dokładne wyjaśnienie 
przyczyn i okoliczności powsta-
nia pożaru.

7 marca po godzinie 10 dy-
żurny straży pożarnej otrzymał 
zgłoszenie o zadymieniu i poża-
rze na terenie powstającego bu-
dynku przy ulicy Bibliotecznej. 
Strażacy szybko ugasili palące się 
śmieci i inne składowane tam ma-
teriały. Po około trzydziestu mi-
nutach działania zostały zakoń-
czone. Trwa ustalanie przyczyn 
i okoliczności powstania pożaru. 
oprac. kp ●

◆ I ZNóW POjaWIlI SIę OSZu-
ścI, którzy tym razem działali 
„na policjanta”. Niestety, dwie ko-
biety straciły oszczędności swoje-
go życia, dając oszustom w sumie 
70 tys. złotych – w jednym przy-
padku było to 20 tys., a w drugim 
50 tys. złotych. O szczęściu może 
mówić 51-letnia kobieta, która 
miała przekazać oszustom 20 tys. 
Robiła dokładnie to, co usłyszała 
w słuchawce. Wypłaciła pieniądze 
z banku i – nie rozłączając się – 
pojechała do Katowic, gdzie mia-
ło dojść do przekazania gotów-
ki. Na szczęście zapobiegła temu 
policja współpracująca z rodziną 
kobiety.
◆  7.03, Ok. gODZ. 5.30 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ścIu Dla PIeSZych Na ul. 
katOWIckIej (w rejonie skrzy-
żowania z ul. Sadową), doszło 
do potrącenia 63-letniego męż-
czyzny przez kierowcę fiata bra-
vo. Poszkodowany mężczyzna 
został przewieziony do szpitala. 
Ze wstępnych ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów wy-
nika, że pieszy przechodził przez 
oznakowane przejście, a 34-letni 
kierowca fiata najprawdopodob-
niej go nie zauważył.
◆  kOlejNe ZDaRZeNIe, 
W któRym POSZkODOWaNy 
ZOStał PIeSZy, ZaNOtOWa-
NO 9.03 tuż po godz. 7 na ul. Bu-
dowlanych. Na przejściu potrąco-
na została kobieta, która z urazem 
ręki oraz nogi trafiła do szpitala. 
Policjanci potwierdzili trzeźwość 
35-letniego kierującego fordem 
i wyjaśniają szczegóły i okolicz-
ności tego zdarzenia.
◆ Na ul. tOWaROWej, W Re-
jONIe SkRZyżOWaNIa Z ul. 
cIelmIcką, ZDeRZyły SIę 
DWa SamOchODy auDI. 
Na szczęście nikomu nic się nie 

stało. Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, iż kierowca audi 80, 
który włączając się do ruchu z ul. 
Cielmickiej w ul. Towarową, wy-
musił pierwszeństwo przejazdu 
na kierowcy drugiego samochodu 
audi. W trakcie sprawdzania obu 
aut, policjanci stwierdzili, iż w sa-
mochodzie sprawcy stan licznika 
nie jest zgodny z wpisem w bazie 
CEPiK. Zgodnie z art 306 a Ko-
deksu Karnego jest to przestęp-
stwo. Na miejsce wezwany został 
policyjny technik kryminalistyki, 
który dokonał oględzin pojazdu 
i wykonał niezbędną dokumen-
tację. Policjanci KMP Tychy pro-
wadzą dalsze postępowanie w tej 
sprawie. ls ●
◆ 2 maRca Ok. gODZ. 16 
DOSZłO DO ZDeRZeNIa 3 
SamOchODóW osobowych 
na skrzyżowaniu al. Piłsudskie-
go i ul. Uczniowskiej. Zjeżdżająca 
z al. Piłsudskiego (mitsubishi) wy-
musiła pierwszeństwo uderzając 
w jadącego fiata, który w wyniku 
tego zdarzenia uderzył w volkswa-
gena czekającego na włączenie się 
do ruchu. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Na miejscu pojawiła 
się straż pożarna, która uprzątnęła 
powstałe na drodze utrudnienia. 
Obecni funkcjonariusze policji 
ukarali kobietę kierującą mitsu-
bishi mandatem za wymuszenie 
pierwszeństwa. kp ●

cztery pożary na tydzień
4 Marca byŁ gorącyM dnieM dla strażaków. W TychAch GASILI Aż TRZy POżARy. 

Strażacy w akcji przy pożarze w budynku przy ul. Czechowa. 
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w związku 
z zagrożenieM 
koronawiruseM 
wojewódzki szpital 
specjalistyczny Megrez 
zostaŁ postawiony 
w stan podwyższonej 
gotowości do przyjęcia 
osób z podejrzenieM 
zarażenia. decyzję 
w tej sprawie podjąŁ 
wojewoda śląski. 
co to w praktyce 
oznacza?

– Podejmujemy szereg działań, 
by z jednej strony prewencyjnie 
chronić naszych pacjentów i per-
sonel przed ewentualnym kon-
taktem z wirusami i bakteriami 
z zewnątrz, z drugiej – byśmy byli 
przygotowani do przyjęcia osób 
z objawami zagrożenia zdrowot-
nego związanego z działaniem 
wirusa SARS-CoV-2 – wyjaśnia 
dr Jarosław Madowicz, wicepre-

zes zarządu Megrez Sp. z o.o. i dy-
rektor ds. medycznych szpitala.

zakaz odwiedzin i izolatki
W ramach tych działań 4 marca 
szpital wprowadził zakaz odwie-
dzin chorych. Kierownicy oddzia-
łów zostali zobowiązani do oceny 
przyjęć planowych pod kątem ich 
ewentualnego przesunięcia w za-
leżności od rozwoju sytuacji epi-
demiologicznej oraz wypisania 
pacjentów niewymagających bez-
względnej hospitalizacji.

Na wyznaczonych oddziałach 
przygotowane zostały izolatki. 
Szpital przygotowuje się do przy-
jęcia zarażonych pacjentek w cią-
ży, rodzących i w nagłych stanach 
ginekologicznych, by nie miały 
kontaktu z pozostałymi.

Geriatria zawieszona
Poradnia Chorób Zakaźnych peł-
ni obecnie funkcję izby przyjęć 
dla osób z podejrzeniem wiru-

sa SARS-CoV-2. Oddział Geria-
tryczny, mieszczący się w jednym 
budynku z Obserwacyjno-Zakaź-
nym, zawiesił działalność i został 
przygotowany do przyjęcia w ra-
zie potrzeby pacjentów z korona-
wirusem.

W szpitalu powołany zo-
stał również Zespół Kryzyso-
wy w związku z ryzykiem roz-
przestrzeniania się SARS-CoV-2. 
Jego rolą jest podejmowanie 
wszelkich czynności związanych 
z zabezpieczeniem pacjentów 
i pracowników szpitala przed 
koronawirusem.

Z kolei miasto wspiera szpi-
tal w staraniach o szybkie dopo-
sażenie placówki w sprzęt i leki 
potrzebne do leczenia zarażo-
nych osób.

prewencja przede wszystkim
– Wszystkie działania na tym 
etapie mają charakter prewen-
cyjny – podkreśla dr Mado-
wicz. – Warto również pamię-
tać, że każdy z nas sam może 
zadbać o własne bezpieczeństwo 
i zdrowie, myjąc często i dokład-
nie ręce z użyciem ciepłej wody 
i mydła, a także ograniczając 
przebywanie w skupiskach ludz-
kich. Należy zwrócić uwagę, 
by maseczki z filtrami (ffp2 czy 
ffp3), czy chirurgiczne używać 
tylko w przypadku, gdy jesteśmy 
chorzy lub podejrzewamy zacho-
rowanie na grypę. Niewłaściwie 
używane, mogą stać się siedli-
skiem chorobotwórczych drob-
noustrojów. rs ●

na niektórych tyskich 
drzewach pojawiŁy 
się żóŁte kartki 
z napiseM „uwaga, 
drzewo osŁabione”. 
to efekt zarówno 
ubiegŁorocznej 
inwentaryzacji 
Miejskiego drzewostanu, 
jak i wynik oceny 
skutków zniszczeń 
spowodowanych przez 
ostatnie wichury. część 
drzew Może stanowić 
zagrożenie, a prognozy 
wskazują, iż podobne 
zjawiska będą się 
powtarzać.

Żółte kartki na drzewach mają 
ostrzegać mieszkańców przed 
ryzykiem spadających konarów, 
a nawet wywrócenia się drzewa 
w trakcie nawałnic.

– Drzewa te zostały zakwalifi-
kowane w trakcie inwentaryzacji 

do wycinki ze względu na zły stan 
fitosanitarny, a ryzyko złamania 
jest więc większe niż w przypad-
ku pozostałych drzew. Starajmy 
się omijać te drzewa w bezpiecz-
nej odległości – powiedziała Ka-
tarzyna Palka z Tyskiego Zakła-
du Usług Komunalnych.

Jak wynika z inwentaryza-
cji, na terenie miasta jest obecnie 
do usunięcia 145 takich drzew, spo-
śród 270 przebadanych. Drzewa te 

znajdują się w 11 miejscach: ul. An-
dersa, Armii Krajowej, Damrota, 
Dmowskiego, Elfów, Jana Pawła 
II, Katowickiej, Bielskiej, Niepod-
ległości, Oświęcimskiej oraz przy 
rondzie Cassino. Przy Damrota, 
spośród 24 przebadanych drzew, 
7 zostało wskazanych do wycin-
ki, przy Armii Krajowej z 20 zin-
wentaryzowanych – 10 do wycinki, 
przy Dmowskiego z 13 ocenio-
nych osiem trzeba wyciąć. I dalej 

– przy Elfów: 23 na 78 zbadanych, 
przy Jana Pawła II: 17 na 18, przy 
al. Bielskiej wycinka ma dotyczyć 
20 drzew, przy Katowickiej – 11 
na 12 zinwentaryzowanych, przy 
al. Niepodległości – 12 na 12 i przy 
Oświęcimskiej – 37 na 40.

– Drzew przy wybranych uli-
cach jest o wiele więcej niż te, któ-
re zostały opisane w zeszłorocznej 
inwentaryzacji. Udokumentowane 
zostały jedynie te przypadki, któ-
re wymagają szczególnej obser-
wacji, zabiegów pielęgnacyjnych, 
wiązań, czy innego wzmocnienia 
lub – w ostateczności – wycinki. 
Wyjątkiem od powyższej reguły 
jest ul. Andersa, gdzie ze względu 
na gęstość nasadzeń zostały zba-
dane wszystkie drzewa. Spośród 
172 zinwentaryzowanych, za drze-
wa osłabione, stwarzające ryzyko 
dla otoczenia uznano 9 – dodała 
Katarzyna Palka.

Choć drzewa z żółtymi kart-
kami są uszkodzone, ich wycię-

cie wymaga takiej samej proce-
dury, jak w przypadku drzew 
zdrowych, a więc złożenia wnio-
sku do urzędu marszałkowskiego, 
który z kolei zwraca się o opinię 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Procedury te obecnie 
trwają, choć mogą zostać wydłu-
żone z uwagi na fakt, iż z począt-
kiem marca rozpoczął się okres 
lęgowy niektórych gatunków pta-
ków. Dlatego TZUK, nawet mając 
kwalifikację do wycinki i zgodę 
urzędu marszałkowskiego, musi 

poddać drzewo oględzinom. 
W przypadku potwierdzenia 
obecności ptasich gniazd proces 
wycinki drzew może zostać wy-
dłużony do jesieni, bo przyjmuje 
się, że okres lęgowy ptaków w na-
szej strefie klimatycznej trwa od 1 
marca do 15 października (część 
gatunków wyprowadza lęgi przed 
15 sierpnia).

W ślad za wycinkami idą tak-
że nasadzenia. O planach z tym 
związanych napiszemy nieba-
wem. ls ●
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żółte kartki dla drzew
po inwentaryzacji i wichurach 145 uSZKODZONych I chORych DRZEW ZAKWALIfIKOWANO DO WycINKI
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w tychach nie będzie 
już dotacji na wyMianę 
kotŁów węglowych 
na węglowe (wyższej 
klasy). dofinansowanie 
będzie Można otrzyMać 
tylko wyMieniając 
kocioŁ na gazowy, 
poMpę ciepŁa lub 
podpięcie do Miejskiej 
sieci ciepŁowniczej. taką 
decyzję podjęli radni 
na ostatniej sesji rady 
Miasta tychy (27 lutego).

Program, w ramach które-
go mieszkańcy Tychów mogli 
otrzymać z budżetu gminy 5 
tys. zł na wymianę nieekologicz-
nych pieców (kotłów węglowych 
do 4. klasy), został uruchomiony 
we wrześniu 2018 roku. Stanowi 
on uzupełnienie realizowanego 
w mieście Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji i będzie w dal-
szym ciągu realizowany, ale już 
na innych zasadach. Przegłosowa-
ne w czwartek zmiany wyłączają 
z dofinansowania wszelkie kot-
ły na paliwo węglowe. – Przyjęty 
przez Radę Miasta Tychy regu-
lamin programu nie przewiduje 
dotacji na jakiekolwiek nowe kot-
ły na paliwo stałe, nawet 5. klasy. 
Dotacje będzie można uzyskać 
na wymianę kotłów węglowych 
na kotły gazowe, pompy ciepła, 

ogrzewanie elektryczne i podłą-
czenie się do ciepła systemowe-
go – mówi Anna Warzecha, na-
czelnik Wydziału Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Tychy.

– Dogłębnie przeanalizowa-
liśmy temat, problemem nie są 
tylko stare piece, ale również ni-
skiej jakości węgiel. Wydaliśmy 
już kilkadziesiąt milionów zło-
tych na programy niskoemisyj-
ne, a wciąż mamy problem z ja-
kością powietrza. Czas na kolejne 
działania, które przyczynią się 
do poprawy jakości powietrza 
w mieście i zdrowia mieszkań-
ców – mówi Aneta Moczkowska, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Urzędnicy podkreślają , 
że w ostatnich latach nastąpił 
wzrost świadomości mieszkań-
ców Tychów. W 2018 roku więk-
szość wniosków o dofinansowa-
nie, jakie wpłynęły w ramach 
tego programu, dotyczyła wy-
miany na kotły węglowe 5. kla-
sy. Rok później proporcje się od-
wróciły. – O zanieczyszczonym 
powietrzu informują różne insty-
tucje i samorządy, na alarm biją 
organizacje pozarządowe, a o za-
grożeniach związanych ze smo-
giem mówią lekarze. Mieszkańcy 
są więc coraz bardziej świadomi 
i zależy im na tym, by oni i ich 

bliscy oddychali czystszym po-
wietrzem. Obserwujemy maleją-
ce zainteresowanie mieszkańców 
źródłami ciepła na paliwa stałe, 
a coraz więcej osób myśli o innym 
niż węgiel sposobie ogrzewania 
domu. Chcemy im w tym pomóc 
– dodaje Aneta Moczkowska.

W Tychach realizowany jest 
także Program Ograniczenia 
Niskiej Emisji (nabór został za-
kończony 20 grudnia ubiegłego 
roku, złożone wnioski będą rea-
lizowane do końca 2021 roku). 
Urząd Miasta pracuje obecnie 
nad kolejnym programem ma-
jącym poprawić jakość powie-
trza atmosferycznego w naszym 
mieście. Przez ostatnie 4 lata, 
od 2016 roku gmina przyznała 
991 dotacji na zakup i montaż 
kotłów na paliwa stałe nowej ge-
neracji. Gmina rozszerzyła także 
sieć czujników monitorujących 
jakość powietrza. Trzy nowe 
urządzenia zostaną zainstalowa-
ne w dzielnicy Mąkołowiec (ul. 
Wronia, przy skrzyżowaniu z ul. 
Mąkołowską), w dzielnicy Koź-
lina (ul. Ziębia) oraz w dzielni-
cy Cielmice (ul. Jedności, skwer 
w rejonie skrzyżowania z ul. Tar-
giela). W sumie w Tychach zain-
stalowane są 22 czujniki. Dane 
są dostępne w aplikacji oraz 
na stronie internetowej www.
airly.eu. oprac. sw ●

225 – tyle wniosków 
zŁożono w Vii edycji 
tyskiego budżetu 
obywatelskiego. 
jest to o 22 wnioski 
więcej niż w roku 2019. 
najbardziej aktywni 
byli Mieszkańcy okręgu 
MąkoŁowiec, koźlina, 
którzy zŁożyli aż 14 
projektów.

Wnioski do Budżetu Obywatel-
skiego były przyjmowane przez 
ponad miesiąc, do 2 marca. Łącz-
nie wpłynęło 225 wniosków. Oko-
ło jedna czwarta wniosków zosta-
ła złożona na projekty dotyczące 
ogółu mieszkańców. Najwięcej 
wniosków złożono z rejonów: 
Mąkołowiec, Koźlina; Żwaków; 

Stare Tychy; Paprocany, Osiedle P, 
O1, T1, W – część wschodnia.

Z kolei najmniej aktywne 
były: Osiedle Balbina; Osiedle R; 
Osiedle Z, Z1; Osiedla H, Ł; Ciel-
mice, Osiedle Ogrodnik.

– Wśród złożonych projektów 
są między innymi pomysły na: 
budowę chodników i parkingów, 
doposażenie placów zabaw, sean-
se kina plenerowego, zagospoda-
rowanie podwórek, festyny oraz 
imprezy integracyjne. Chciałbym 
podziękować wszystkim autorom 
złożonych projektów. Tak duża 
ilość wniosków świadczy o ak-
tywności mieszkańców naszego 
miasta i ich trosce o przestrzeń, 
w której żyją. To m.in. dzięki ich 
pomysłowości i zaangażowaniu 
ta przestrzeń wciąż się zmienia – 

mówi zastępcza prezydenta Ty-
chów ds. społecznych Maciej Gra-
matyka.

Wszystkie zgłoszone wnioski 
zostaną teraz poddane weryfika-
cji formalnej i merytorycznej. O jej 
przebiegu autorzy będą informowa-
ni na bieżąco. Projekty będą spraw-
dzane m.in. pod kątem możliwo-
ści zrealizowania w ciągu jednego 
roku budżetowego oraz zgodności 
z obwiązującymi w mieście plana-
mi i programami. Ten etap będzie 
trwał do 8 maja.

Po weryfikacji projektów, wszy-
scy autorzy zostaną zaprosze-
ni na spotkania w celu ustalenia 
ostatecznych list, które zostaną 
zakwalifikowane do głosowania 
zaplanowanego na 11-21 wrześ-
nia 2020 r. ru ●

w sobotę, 14 Marca 
przy okazji zakupów, 
będzie Można 
uzyskać bezpŁatną 
poradę eksperta 
z zakresu prawa 
konsuMenckiego. data 
ta zostaŁa wybrana 
nie przypadkowo – 
15 Marca obchodzony 
jest światowy dzień 
konsuMenta.

– Jeśli Twoje obowiązki nie po-
zwalają tyszanom zgłosić się 
do urzędu, mogą oni spotkać się 
z Miejskim Rzecznikiem Konsu-
mentów w weekend. W sobotę 
14 marca br. w godzinach od 11 
do 16 będziemy czekać na wszyst-
kich potrzebujących porady w za-
kresie prawa konsumenckiego. 
Chcemy pokazać mieszkańcom, 
że mogą liczyć na naszą pomoc 
– mówi Katarzyna Szostak-Zja-
wiony, Miejski Rzecznik Konsu-
mentów w Tychach.

Urzędnicy zapraszają do Cen-
trum Handlowego Gemini. Cze-
kać będą na I piętrze, w Strefie 

Relaksu. Będzie tam można do-
wiedzieć się m.in. jak reklamować 
wadliwy towar; czy można zwró-
cić nietrafiony prezent; co zrobić, 
gdy biuro podróży nie wywiąza-
ło się z umowy; jak zwrócić to-
war zakupiony w sklepie inter-
netowym czy jak zrezygnować 
z zakupu towaru nabytego pod-
czas tzw. „pokazu”.

Sobotnie spotkanie inauguru-
je kampanię edukacyjną Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów. 
Na przystankach komunika-
cji publicznej pojawią się plaka-
ty, przygotowano także ulotki, 
a w Centrum Handlowym Ge-
mini Park Tychy także naklejki 

podłogowe oraz specjalne grafiki 
na pylonach informacyjnych.

Miejski Rzecznik Konsumen-
tów w Tychach rocznie pomaga 
mieszkańcom w załatwieniu bli-
sko 4 tysięcy spraw, od reklamacji 
po nieuczciwe praktyki stosowa-
ne np. przez dostawców usług.

Biuro Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów mieści się w Ty-
chach przy ul. Barona 30, pok. 
410 (III p.). Godziny urzędowa-
nia: poniedziałek, wtorek, śro-
da 7.30–15.30, czwartek 7.30–
17.30, piątek 7.30–13.30. Tel.: 32 
776-36-77, 32 780-50-63, adres 
e mail: rzecznik.konsumenta@
umtychy.pl. ●

pomogą, doradzą, rozliczą

Podatkowy dzień seniora
Jak poinformował nas naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach, 
w najbliższą środę, 11 marca tyska placówka organizuje Dzień Seniora. 
Tego dnia pracownicy urzędu skarbowego będą pomagać wszystkim 
chętnym seniorom w rozliczeniu PIT za 2019r. za pomocą usługi 
Twój e-PIT. Mn ●

Wiadukt na ul. Glinczańskiej za-
skoczył w minioną środę (4.03) 
kolejnego kierowcę samochodu 
dostawczego. Mimo, że znaki wy-
raźnie mówią o zakazie przejaz-
du pojazdów o wysokości ponad 
2,4 m, co jakiś czas zdarza się op-
tymista, który uważa, że jednak 
się zmieści.

Krótko po godzinie 7 rano, 
próbujący przejechać pod wia-

duktem, dostawczy iveco utknął 
i konieczne było wezwanie służb. 
Utrudnienia w ruchu trwały po-
nad godzinę. Na czas wyciągania 
zakleszczonego samochodu po-
licja i strażacy wstrzymali ruch 
na tym odcinku Glinczańskiej.

Nie minęło kilka ledwie dni, 
a odnotowaliśmy kolejną próbę 
sforsowania wiaduktu – tym ra-
zem przez kierującego dostaw-

czym renault. W sobotę, 7 marca, 
także w godzinach porannych po-
jazd uderzył w konstrukcję i zo-
stał dość poważnie uszkodzony.

Po raz kolejny apelujemy 
do wszystkich kierujących dużymi 
samochodami, którzy chcą sobie 
skrócić drogę przejeżdżając przez 
Glinkę: zamiast kilku minut zysku 
można w tym miejscu „zarobić” 
wiele godzin opóźnienia. sw ●

zakupy plus porada
Miejski rzecznik konsuMentów ZAPRASZA W SObOTę DO GEMINI PARK.

Budżet oBywatelski 
z rekordem
Mieszkańcy tychów są coraz aktywniejsi. W TyM ROKu PObILI REKORD ZłOżONych 
WNIOSKóW.

Mieszkańcy dzielnicy Mąkołowiec należeli do najaktywniejszych w składaniu wniosków.

Bez dotacji na kotły węGlowe
Miasto w walce Z NISKą EMISją

w ciągu tygodnia dwa dostawczaki „zaparkowały” na Glinczańskiej

wiadukt znów za niski

W związku z przygotowania-
mi do nowej wystawy Muzeum 
Miejskie w Tychach poszukuje 
fotografii, amatorskich filmów, 
dokumentów, trofeów, pamiątek 

i innych przedmiotów dotyczą-
cych sportu, wypoczynku oraz 
szeroko pojętej kultury fizycznej 
z lat 50. i 60. XX wieku. Każde 
wypożyczenie zostanie potwier-

dzone dokumentem sporządzo-
nym w Muzeum z informacją 
o terminie zwrotu obiektów.
Kontakt: tel. 515 717 430, e-mail: 
p.zawadzki@tgs.tychy.pl. kg

Muzeum Miejskie przygotowuje nową wystawę.

sPortowe Pamiątki

Wyścig kolarski w Tychach – rok 1958. Fot. Z. Kubski/zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.
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remont z naGrodą
reMonty, zwŁaszcza terMoModernizacje, budynków powojennych Są ZADANIEM NIEłATWyM.

Budynek liceum zaprojekto-
wał Zdzisław Łojewski, który 
od 1957 roku pracował w ty-
skim Miastoprojekcie. Młody 
projektant musiał swój pomysł 
dostosować do nowych wytycz-
nych. W 1959 roku zaczął obo-
wiązywać Normatyw Technicz-
ny Projektowania Budynków 
Szkół Podstawowych. Przepisy 
te dopuszczały m.in. dwa typy 
sal lekcyjnych, pierwszy o rzu-
cie prostokątnym i powierzch-
ni 37,5 lub 50 m kwadratowych 
i drugi o rzucie kwadratowym 
o powierzchni 58,5 m kwadra-
towych, ponadto przeciętną 
liczbę uczniów w sali określo-
no w przedziale 28-40 uczniów. 
Nowe regulacje wprowadzały 
także modułowy jednostkowy 
wymiar równy 30 cm, co naka-
zywało architektom opracowują-
cym budynki szkolne projekto-
wanie wszelkich sal i korytarzy 
o wymiarach będących wielo-
krotnością tego modułu.

Szkoła Łojewskiego była po-
czątkowo zaplanowana jako 
placówka przeznaczona do na-
uczania podstawowego (Szkoła 
Podstawowa nr 15), z biegiem 
czasu jednak przeznaczono 
ją na szkołę średnią. Lokalizacja 
pomiędzy dwoma parkami, od-
powiednio rozczłonkowana bryła 
podzielona na funkcjonalne stre-
fy, korytarze o wielkości pozwa-
lającej na uczniowską aktywność 
w czasie przerw oraz duże okna 
wprowadzające odpowiednią 
ilość światła dziennego sprawi-
ły, że warunki do pracy dla mło-
dzieży i nauczycieli były bardzo 
dobre. Ulica z przyszkolnym te-
renem sportowym została połą-
czona podcieniowym przejściem 
poprowadzonym pod częścią bu-
dynku, dzięki temu bryła szko-
ły nie stanowiła, przynajmniej 
od strony ulicy Elfów wizualnej 
przegrody. W każdym detalu bu-
dynku widać było przemyślany 
zabieg architekta.

Hall szkoły w 1963 roku został 
ozdobiony ceramiczną dekoracją 
Franciszka Wyleżucha. Mozaika 
przedstawia bawiące się, grające 
w piłkę dzieci. Została wykonana 
z łamanych płytek ceramicznych 
o ograniczonej do pięciu barw 
gamie kolorystycznej: czarny, 
biały, czerwony, żółty i szary.

Wieloletnie użytkowanie bu-
dynku sprawiły, że w 2010 roku 
przyszła pora na komplekso-
wy remont. Prace przywróciły 
oryginalną kolorystykę, w nie-
których miejscach wzbogaciły 
ją o nowe akcenty, które ożywi-
ły przede wszystkim wnętrza. 
Wprowadzono oparte na ory-
ginalnych rozwiązania stolarki 
okiennej, pracom renowacyj-
nym poddano także mozaikę 
Wyleżucha. Za kształt termo-
modernizacji odpowiedzialny 
był tyski architekt Robert Skitek 
z zespołem. Projektanci konsul-
towali swoje pomysły ze Zdzi-
sławem Łojewskim. Dzięki ich 
podejściu, poszanowaniu pracy 
starszego kolegi po fachu oraz 
dostrzeżeniu w architekturze 
szkoły przemyślanej idei i war-
tościowego przykładu naszego 
dziedzictwa, remont został do-
strzeżony i nagrodzony Super-
jednostką. Jest to nagroda usta-
nowiona przez społeczników 
z katowickiego Stowarzysze-

nia Moje Miasto, które corocz-
nie przyznawało ją za najlep-
szą realizację architektoniczną. 
To samo stowarzyszenie rów-
nolegle przyznawało także anty-
nagrodę, czyli Betonową Kostkę 
za największy bubel architekto-
niczny.

Rozgłos, który przyniosła Su-
perjednostka sprawił, że foto-
grafie szkoły były publikowane 

na łamach portali architektonicz-
nych i w rezultacie moderniza-
cja odbiła się szerokim echem nie 
tylko w województwie śląskim, 
ale także w całej Polsce, stając się 
symbolem właściwego traktowa-
nia powojennej architektury mo-
dernistycznej.

Zrezygnowanie z pastelo-
wych barw i postawienie na biel 
połączoną z mocnymi akcenta-

mi w kolorach podstawowych 
(czerwony, żółty, niebieski) 
oraz czerni sprawiły, że może-
my mówić o doskonałej recep-
cie na traktowanie moderni-
stycznej architektury. I życzmy 
sobie w Tychach tylko takich 
dobrych, szanujących orygi-
nalną tkankę architektonicz-
ną, wzorcowych modernizacji. 
anna syska ●

Szkoła Podstawowa nr 15 (obecne III LO) – zdjęcie z ok. 1969 roku.  
Fot. Z. Kubski ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

miasto na warsztacie (48)

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

SYS ×
ACTIVE DRIVE

SYS DZANIA 
TRAKCJ -TERRAIN

ELEKTRONICZNY SYSTEM 
STABILIZACJI TORU JAZDY

ZIMOWY SEZON NA JEEPA
reklama

przykŁad tyskiego iii liceuM 
ogólnoksztaŁcącego posŁuży naM 
za przykŁad udowodnienia tezy, 
że ocieplenie elewacji Może zostać 
wykonane w poszanowaniu pierwotnego 
zaMysŁu projektanta, a efekt końcowy 
Może być zadowalający zarówno dla 
adMinistratorów budynków, jak i MiŁośników 
architektury Modernistycznej.
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czytelnicy pytają

Odpady wielkogabarytowe, czyli jakie?

-
 

Jak pozbyć się wielkogabarytów?
O ile odpadami remontowo-budowlanymi każdy miesz-
kaniec musi zająć się sam, to wielkogabaryty odbiera 
rma odpowiedzialna w mieście za wywóz odpadów. 
W ramach opłaty za wywóz śmieci każdy tyszanin ma 
dwie możliwości pozbycia się wielkogabarytów: 

1. ODDANIE ODPADÓW DO PSZOK

Punk-
tów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
PSZOK

2. ODBIÓR ODPADÓW PRZEZ FIRMĘ 
MIESZKANIEC BLOKU

MIESZKANIEC DOMU JEDNORODZINNEGO
-

„EcoHARMONOGRAM”

A co z elektrośmieciami?

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
– RTV, AGD

-
Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK

Co robimy źle?

-
-

-
-

Co zrobić ze starą kanapą, 
czyli jak się pozbyć odpadów wielkogabarytowych?

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 
to:

• meble, sofy, kanapy, fotele, 
krzesła, stoły, szafki wolnosto-
jące, płyty meblowe, meblo-
ścianki, elementy z zabudowy, 

• dywany, wykładziny,

• wózki dziecięce, zabawki,

• materace, pościel, 

• rowery, 

• choinki z tworzywa sztucznego

W ramach zbiórki odpadów wielkoga-

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny – RTV, AGD

odpadów. 

ODPADAMI 
WIELKOGABARYTOWYMI 
nie są:

• odpady remontowo-budowlane: 
deski, panele, boazeria, parkiety,  
rolety, ramy okienne, płytki, 
gruz, płyty OSB, drzwi, parapety, 

• części sanitarne: umywalki, 
muszle toaletowe, wanny,

     spłuczki, grzejniki,

• części samochodowe, motoro-
wery, kosiarki spalinowe, odpady 
ogrodowe, worki na śmieci, 

    kartony z odpadami domowymi,

• opony

PSZOK.

Stare meble, kanapy, krzesła, dywany… są takie rzeczy, które często 
zalegają w naszych mieszkaniach lub traają do piwnicy. Tymczasem 
można się ich pozbyć w bardzo prosty sposób.

reklama

sygnalizacja 
Przy browarze
Świetnie, że powstał łącznik grota 
roweckiego – oświęcimska, wielu 
kierowców z niego korzysta. 
jadąc z katowic, nie trzeba się 
pchać na bardziej zatłoczoną 
ul. katowicką, tylko wybrać 
wygodniejszy dojazd do miasta 
łącznikiem. problem tylko 
w tym, że są zbyt krótkie światła 
(zielona strzałka) z ul. katowickiej 
na oświęcimską. za jednym razem 
przejadą 2-3 auta i tworzy się 
korek. czy można tutaj wydłużyć 
czas lewoskrętu w kierunku 
łącznika?

ODPOWIaDa jacek tuchOW-
SkI Z WyDZIału kOmuNIka-
cjI um W tychach: – Sprawa 
była analizowana przez Wydział 
Komunikacji w poprzednim roku. 
Skrzyżowanie ulic Mikołowska – 
Katowicka – Oświęcimska aktual-
nie jest jednym z najbardziej ob-
ciążonych ruchem skrzyżowań 
w Tychach i działa na granicy 
przepustowości. Po kilkukrotnych 
wizjach w terenie faktycznie za-
obserwowano przedstawiany 
przez mieszkańca problem, dla-
tego w kontekście budowy no-
wego łącznika wniosek odnoś-

nie wydłużenia czasu lewoskrętu 
jest zasadny.

Zwracam jednak uwagę na sze-
reg innych problemów, które nie-
sie za sobą wydłużenie lewoskrętu 
w istniejącym stanie infrastruktu-
ralnym. Ewentualna zmiana wy-
musiłaby zmianę długości całego 
cyklu pracy sygnalizacji, co może 
wpłynąć negatywnie na poziom 
swobody ruchu na innych wlotach. 
Oprócz tego sygnalizacja świetlna 
jest skoordynowana z sygnalizacją 
świetlną zabudowaną przy wyjeź-
dzie z browaru. Zmiana projekto-
wa musiałaby objąć zatem również 
program pracy tej sygnalizacji.

Niemniej jednak informuję, 
że miasto aktualnie jest na etapie 
realizacji zadania „Inteligentnego 
Zarządzania i Sterowania Ruchem 
w mieście Tychy”. Ten wielomi-
lionowy projekt obejmuje m.in. 
przebudowę i zmiany programo-
we na wszystkich sygnalizacjach 
świetlnych w mieście, wprowa-
dzenie ciągów koordynacyjnych, 
zabudowę tablic zmiennej treści, 
monitoringu itp.

Problem krótkiego lewoskrę-
tu został już przekazany projek-
tantowi sygnalizacji świetlnych, 
który wykonuje projekty rucho-
we w ramach wspomnianego za-
dania, celem przeanalizowania 
możliwości poprawy warunków 
ruchu na tym wlocie. ls ●

stopień bezpieczeństwa 
na naszych drogach 
Można analizować 
na różne sposoby. 
w MinionyM roku 
przybyŁo saMochodów 
(z 102.700 do 103.900 
w 2018) i wzrosŁa liczba 
zdarzeń drogowych 
(z 1.434 w poprzedniM 
roku do 1.600), 
natoMiast zMalaŁa 
liczba wypadków 
czyli zdarzeń, gdzie 
są poszkodowane osoby 
– z 46 w 2018 do 44 (dla 
porównania: 2010 – 169 
wypadków).

Tyle wynika z policyjnych staty-
styk. Ciekawe natomiast zesta-
wienie przygotował rankomat.
pl, a dotyczy on obowiązkowego 
ubezpieczenia OC, czyli takie-
go, które działa w sytuacji, kie-
dy ubezpieczony jest zobowiąza-
ny do naprawienia wyrządzonej 
szkody. Pozwala to na określenie, 
przynajmniej w przybliżeniu, czy 
mieszkańcy Tychów jeżdżą bez-
piecznie.

Jak się okazuje, w ubiegłym 
roku 64 proc. tyskich kierow-
ców poszukujących ubezpiecze-
nia OC przez internet, zadeklaro-
wało brak szkód w swojej historii 
ubezpieczenia. Po przeanalizowa-
niu odpowiedzi kierowców z róż-
nych miast Polski eksperci przy-
gotowali zestawienie 84 miast 
powyżej 50 tys. mieszkańców. 
Właściciele pojazdów z Tychów 
znaleźli się na 38. miejscu. Taki 

sam wynik odnotowano w Gło-
gowie, Koninie i Jastrzębiu-Zdro-
ju. Jest więc nieźle, ale oczywiście 
mogło być lepiej. Dla porówna-
nia: 35. Gliwice (64,3 proc.), 11. 
Mysłowice (65,9 proc.), 3. Rybnik 
(68 proc.), ale 47. Zabrze i Sos-
nowiec (po 63,5 proc.), 62. Kato-
wice (62,1 proc.). Na pierwszym 
miejscu rankingu znaleźli się kie-
rujący z Raciborza (69,6 proc.), 
a na ostatnim kierowcy z miasta, 
gdzie jest najwięcej aut – z War-
szawy (53,8 proc.).

W ubiegłym roku tyscy kie-
rowcy za ubezpieczenie OC płaci-
li średnio 658 zł. To taniej o 31 zł 
od średniej krajowej, ale dro-
żej o 24 zł od średniej wyliczo-
nej dla województwa śląskiego. 
Więcej OC kosztowało mieszkań-

ców Siemianowic (664 zł), Byto-
mia (694 zł) i Katowic (711 zł), ta-
niej było natomiast w Gliwicach 
(655 zł), Kielcach (640 zł) i Rze-
szowie (614 zł). Najdroższy pod 
tym względem okazał się Wroc-
ław (939 zł), a najtańszy Mielec 
(515 zł).

– Ustalając wysokość skład-
ki OC, towarzystwa biorą pod 
uwagę szereg czynników – po-
wiedział Tomasz Kroplewski, 
kierownik ds. rozwoju sprzedaży 
rankomat.pl. – Liczy się nie tyl-
ko historia ubezpieczenia kierow-
cy i rodzaj jego pojazdu, ale rów-
nież trasa, po której porusza się 
on na co dzień. Sieć i rodzaj dróg, 
liczba ich użytkowników czy sta-
tystyki wypadkowe dla danego re-
gionu przekładają się na ryzyko 

wystąpienia kolizji lub wypadku. 
W efekcie mieszkaniec Wrocła-
wia płaci za polisę średnio 939 zł, 
a mieszkaniec Tychów 658 zł.

Ciekawostką jest, że w 2019 r. 
kierowcy mieszkający w Tychach 
najczęściej poszukiwali ubezpie-
czenia OC dla opla astry. Był 
to także najczęściej ubezpieczany 
model samochodu w Polsce. Po-
lisa na astrę kosztowała przecięt-
nie 658 zł. Niższa składka obo-
wiązywała jedynie dla opla corsy 
(606 zł). Więcej na ubezpiecze-
nie OC wydawali kierowcy, któ-
rzy chcieli ubezpieczyć volkswa-
gena passata (666 zł), forda focusa 
(670 zł) i audi A4 (834 zł). Pod 
tym względem najdroższe w ze-
stawieniu okazało się bmw serii 3 
– 920 zł. leszek sobieraj ●

jak jeżdżą tyszanie?
jest dobrze, ale MogŁo by być lepiej – WyNIKA Z ZESTAWIENIA ubEZPIEcZycIELI.
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Centrum Usług 
Społecznościowych zaprasza

Pomoc opiekunom osób 
starszych
Każdemu, kto opiekuje się osobami 
w wieku 60+ i potrzebuje czasu dla 
siebie w związku z pracą, nauką, le-
czeniem czy po prostu potrzebą odpo-
czynku, moPS w Tychach oferuje cało-
dobową usługę opieki nad seniorami 
w komfortowych mieszkaniach pobytu 
czasowego w Centrum Usług Społecz-
nościowych przy ul. Edukacji 11 w Ty-
chach. Pobyty 7-, 14- lub 21–dniowe.
Seniorzy mają zapewniony pobyt 
w komfortowych warunkach, poko-
jach 1-osobowych z łazienką, TV, sa-
lonem i aneksem kuchennym. Usługi 
opiekuńcze są zapewnione 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu. CUS 

zapewnia także trzy posiłki dziennie. 
opiekunowie seniorów mogą w tym 
czasie realizować własne cele i plany 
albo po prostu odpocząć.
do dyspozycji są 4 mieszkania (dwa 
4-osobowe oraz dwa 6-osobowe).
Nabór do programu właśnie się rozpo-
czął i będzie trwał w trybie ciągłym.

zainteresowani mogą się kontak-
tować z koordynatorem mieszkań 
chronionych moPS Tychy – mirosław 
Poranek, tel. 32 323 22 41, e- mail: 
dpios@mops.tychy.pl lub koordyna-
torem projektu – Paweł Kasprzyk, 
tel. 32 323 22 41, e-mail: projekty@
mops.tychy.pl.

Dzienny Dom Pomocy 
i Klub Seniora
– rozpoczynamy nabór do dzien-
nego domu Pomocy i Klubu Se-
niora wśród mieszkańców miasta 
Tychy w wieku 60+. oferta jest 
skierowana w szczególności dla 
osób mieszkających na terenie 
osiedli: N, o, Ł, H, a oraz dziel-
nicy Czułów – mówi Paweł Gros-
man – kierownik Centrum Usług 
Społecznościowych.
zajęcia w dziennym domu Pomocy 
Społecznej będą prowadzone w go-
dzinach od 7:30 do 15:30.
– zapewniamy fachową opiekę świad-
czoną przez wykwalifikowany personel 
oraz trzy posiłki w postaci śniadania, 
obiadu oraz podwieczorku. Ponadto 
dla osób zainteresowanych zapewnia-
my udział w warsztatach poprawiają-
cych sprawności fizyczną z obszaru 
motoryki, zdrowego stylu życia, die-
tetyki oraz dbania o wygląd zewnętrz-
ny i higienę. Jesteśmy otwarci także 
na propozycje seniorów. Harmono-
gram zajęć wypracujemy wspólnie 
z nimi – wylicza Paweł Grosman.
w godzinach od 15:00 do 18:00 będą 
realizowane zajęcia w Klubie Seniora.

– w ramach przygotowanej oferty 
mamy zaplanowane bloki tematycz-
ne, od zajęć artystycznych i aktorskich 
po zajęcia z obszaru aktywności fi-
zycznej i zdrowia. oczywiście nie za-
mierzamy poprzestać na tym, gdyż 
planujemy również spotkania z cie-
kawymi osobami oraz udział w war-
sztatach z fotografii i tańca towarzy-
skiego. ostateczny zakres tematyczny 
poszczególnych bloków zajęć będzie 
wynikał z potrzeb i możliwości uczest-
ników Klubu Seniora – dodaje Paweł 
Grosman.
–  zachęcam tysk ich  seniorów 
do udziału w zajęciach, jakie będą 
odbywały się w dziennym domu Po-
mocy i Klubie Seniora. I nie mówię 
tego tylko z uwagi na bogaty pro-
gram tych zajęć i ciekawych gości, 
którzy będą je prowadzili. od począt-
ku realizacji tego projektu chcieli-
śmy stworzyć miejsce, które przez 
cały czas będzie wypełnione gwa-
rem, uśmiechem i rozmowami. 
w czasach, gdy wszyscy jesteśmy 
zabiegani, samotność doskwiera co-
raz bardziej zwłaszcza osobom star-
szym. Niech więc to miejsce będzie 
antidotum na samotność naszych 
seniorów, da im wiele radości i za-
dowolenia – mówi maciej Gramaty-
ka, zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.
rekrutacja trwa cały marzec. Na po-
czątku kwietnia dzienny dom Pomo-
cy i Klub Seniora rozpocznie działal-
ność.

Informacje na temat możliwości 
zgłoszenia swojego udziału w za-
jęciach prowadzonych w dziennym 
domu Pomocy oraz Klubie Seniora 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32 227 42 58 lub bezpośred-
nio zgłaszając się do Centrum Usług 
Społecznościowych przy ul. Eduka-
cji 11.

W listopadzie ubiegłego roku do Centrum Usług 
Społecznościowych w Tychach wprowadzili się pierwsi 
lokatorzy. Niebawem zapełnią się mieszkania chronione, 
ruszy także Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora. Chętni 
mogą się już zgłaszać.
CUS zajmuje powierzchnię ponad 600 m2. Znajdują 
się w nim 3 mieszkania chronione dla około 22 osób, 
5 mieszkań komunalnych oraz filia Klubu Seniora 
i Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.
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REJON nr 1 (obejmuje oś. R, 
Suble, Glinka – mieszkańców 
ok. 6600).

DZIELNICOWY:
aSP. maRIuSZ śReDNIaWa
DyżuR: Pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godz. 16-17 w siedzi-
bie TSM Oskard Rejon nr 6; tel. 
KMP – 47 855 1353, komórkowy 
– 798 030 412, pok. nr 7, e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.1@tychy.
ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Stoczniowców nr 
parzyste od 24 do 44, Jaśkowicka nr 
parzyste od 20 do 28, Harcerska nr 
nieparzyste od 51 do 133 i parzyste 
od nr 60 do 152, Rataja, Reja, Rey-
monta, Rodakowskiego, Skalna, 
Sublańska, Runowa, Regionalna, 
Chałupnicza, Borowa nr parzyste 
od 40 do 138 oraz nieparzyste od 1 
do 123, Rydla, Rękodzielnicza, Za-
grodowa, Zrębowa, Nizinna, Glin-
czańska 30-46, 21,  Roździeńskiego, 
Ks. Radziejewskiego, Wodna, Jeży-
nowa, Mostowa.
W rejonie osiedla R w Ty-
chach aktualnie realizowany jest 
„Plan działania priorytetowe-
go dla rejonu służbowego nr 1 
w Tychach” na okres 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r. mający na celu 
zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa w rejonie klatki schodowej 
przy ul. Reymonta 38 w Tychach. 
Działania mają na celu ograni-
czenie zakłócania ładu i porząd-
ku publicznego oraz zaśmieca-
nia w/w rejonu. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem tel. 798 030 412 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: dzielnicowy.tychy.1@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 2 (obejmuje oś. L, S, 
Żwaków, część Glinki – mieszkań-
ców ok. 4500).

DZIELNICOWY:
mł. aSP. ZBIgNIeW klImcZak
DyżuR: Pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach 16-

17 w siedzibie SM „Karolina”; 
tel. komórkowy – 504 978 667, 
KMP – 47 855 1352, pok. nr 6, 
e-mail: dzielnicowy.tychy.2@ 
tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: al. Bielska nr 132, 
Jaśkowicka nr nieparzyste od 3 
do 55, Borowa nr parzyste od 150 
do 170 i nieparzyste od nr 143 
do 161, Ks. Świerzego, Legionów 
Polskich, Lencewicza, Myśliwska, 
Żarowska, Nowa, Zgody, Kolejo-
wa, Żorska, Szymborskiej, Św. El-
żbiety, Stawowa, Grzybowa, Mali-
nowa, Sendlerowej.
W rejonie osiedla „L, S, Żwa-
ków” w Tychach aktualnie re-
alizowany jest „Plan Działania 
Priorytetowego dla Rejonu Służ-
bowego nr 2 w Tychach” na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. 
mający na celu zwiększenie poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców 
bloków mieszkalnych przy ul. Le-
gionów Polskich 20-40. Działania 
mają na celu ograniczenie zakłó-
ceń ładu i porządku publicznego 
oraz wykroczeń z ustawy o Wy-
chowaniu w Trzeźwości i Przeciw-
działaniu Alkoholizmowi. Wszel-
kie uwagi i spostrzeżenia można 
zgłaszać pod numerem telefonu 
504 978 667 lub na adres pocz-
ty elektronicznej: dzielnicowy.ty-
chy.2@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 3 (obejmuje oś. 
H-2,5,6,7, część Glinki – miesz-
kańców ok. 9050)

DZIELNICOWY:
SIeRż. SZt. PaWeł tOkaRZ
DyżuR: Trzeci poniedziałek 
miesiąca w budynku KMP Tychy 
w godz. 16-18; tel. komórkowy – 
510 411 548, KMP – 47 855 1359, 
pok. nr 27, e-mail: dzielnicowy.ty-
chy.3@tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Żwakowska nr pa-
rzyste od 8 do 60 i nieparzyste od 13 
do 65, Harcerska nr nieparzyste 
od 3 do 49 i parzyste od 10 do 30, 
Hetmańska, Honoraty, Kopernika 
nr parzyste od 2 do12, Dunikow-
skiego, Jagodowa, Rodzeństwa 
Krzyżowskich, Husarii Polskiej, 
Owczarska, Hańczy, Stoczniowców 
nr nieparzyste od 23 do 29.
W rejonie osiedla „H 2,5-7” w Ty-
chach – park Suble oraz skwer 
przy kościele Św. Jadwigi aktualnie 
realizowany jest „Plan Działania 
Priorytetowego dla Rejonu Służ-
bowego nr 3 w Tychach” na okres 
od 01.12.2019 r. do 31.05.2020 r. 

mający na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców ulicy Husarii Polskiej oraz 
Owczarskiej w Tychach poprzez 
ograniczenie przestępstw i wykro-
czeń. Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod numerem 
telefonu 510 411 548 lub na adres 
poczty elektronicznej: dzielnicowy.
tychy.3@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 4 (obejmuje oś. H-1,4, 
Ł – mieszkańców ok. 6200)

DZIELNICOWY:
mł. aSP. maRIuSZ RaPacZ
DyżuR: Pierwszy poniedziałek 
miesiąca w SM STELLA w godz. 
16-17; tel. komórkowy – 504 978 
718, t el. KMP – 47 855 1352, pok. 
nr 6, email: dzielnicowy.tychy.4@
tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: al. Bielska nr pa-
rzyste od 90 do 110, Stoczniow-
ców nr 33, Kopernika nr parzyste 
od 14 do 60 i nr nieparzyste od 1 
do 15, Rolna, Hierowskiego, Hu-
bala, Broniewskiego, Żwakowska 
nr parzyste od 2 do 6 i nieparzyste 
od 1 do nr 11.
W rejonie osiedla „H 1-4, Ł” w Ty-
chach Skatepark mieszczący się 
w Tychach w Parku Jaworek aktu-
alnie realizowany jest „Plan działa-
nia priorytetowego dla rejonu służ-
bowego nr 4 w Tychach” na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. 
mający na celu zwiększenie poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców 
ulicy osiedla H1-4, Ł w Tychach 
poprzez ograniczenie przestępstw 
i wykroczeń w rejonie powyższe-
go Skateparku. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 504 978 
718 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.4@ty-
chy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 5 (obejmuje oś. K 
– mieszkańców ok. 4500)

DZIELNICOWY:
St. SIeRż. maRcIN SZymcZak

DyżuR: Pierwszy poniedziałek 
miesiąca w SM Karolina w godz. 
16-17; tel. komórkowy – 510 381 
416, KMP 47 855 1353 pok. nr 7, 
e-mail: dzielnicowy.tychy.5@ty-
chy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: al. Bielska nr pa-
rzyste od 114 do 130, Stoczniow-
ców, Jaśkowicka 1, Kubicy nr pa-
rzyste od 2 do 6 i nieparzyste od 1 
do 45, Konfederatów Barskich, 
Konecznego, Różyckiego, Kur-
pińskiego, Plac Korfantego 1.
W rejonie osiedla „K” w Tychach 
aktualnie realizowany jest „Plan 
działania priorytetowego dla 
rejonu służbowego nr 5 w Ty-
chach na okres od 01.12.2019 r. 
do 31.05.2020 r.” mający na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców w Tychach przy pla-
cu Wojciecha Korfantego. Dzia-
łania mają na celu ograniczenie 
wykroczeń z ustawy o Wychowa-
niu w Trzeźwości i Przeciwdziała-
niu Alkoholizmowi oraz Kodek-
su Wykroczeń. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 510 381 
416 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.5@ty-
chy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 6 (obejmuje oś. M. 
– mieszkańców ok. 4600).

DZIELNICOWY:
SIeRż. SZt. aRtuR DZIDa
DyżuR: pierwszy wtorek miesią-
ca w godz. 9-10 w siedzibie TSM 
Oskard rejon nr II; tel. komórko-
wy – 798 030 416, KMP – 47 855 
1358, pok. nr 28, e-mail: dziel-
nicowy.tychy.6@tychy.ka.policja.
gov.pl
WykaZ ulIc: al. Bielska nr 105, 
al.Jana Pawła II nr nieparzyste 
od 1 do 19, Dmowskiego nr pa-
rzyste od 2 do 24, al. Piłsudskiego 
nieparzyste od 1 do 5, Moniusz-
ki, Mozarta, Morcinka, Młodzie-
żowa.
W rejonie służbowym nr 6 ak-
tualnie realizowany jest „Plan 
działania priorytetowego dla 
rejonu służbowego nr 6 w Ty-
chach na okres od 01.03.2020 r. 
do 31.08.2020 r.” dotyczący spoży-
wania alkoholu w rejonie ul. Mo-
niuszki 1. Działania mają na celu 
ograniczenie wykroczeń z usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmo-
wi. Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod numerem 

tel: 798 030 416 lub na adres pocz-
ty elektronicznej: dzielnicowy.ty-
chy.6@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 7 (obejmuje oś. U 
– mieszkańców ok. 5500)

DZIELNICOWY:
mł. aSP. łukaSZ heRmaNN
DyżuR: drugi wtorek miesiąca 
w godz. 17-18 w Klubie osiedlo-
wym Uszatek; tel. komórkowy – 
504 978 685, KMP – 47 855 1358, 
pok. nr 28 e-mail: dzielnicowy.ty-
chy.7@tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Piłsudskiego nr 
parzyste od 8 do 20, Sikorskie-
go, al. Bielska nr nieparzyste 
od nr 103 do 109,  nieparzyste 
135 do 155a, Dmowskiego nr nie-
parzyste od nr 31 do 51 i parzy-
ste od nr 28 do 122, Uczniowska, 
Ustronna, Ujejskiego.
W rejonie osiedla „U” w Tychach 
aktualnie realizowany jest „Plan 
działania priorytetowego dla 
rejonu służbowego nr 7 w Ty-
chach na okres od 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r.” mający na celu 
zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców bloków przy 
ul. Ujejskiego 36-38. Działania 
maja na celu ograniczenie wy-
kroczeń z Ustawy o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi, a także zapobiec 
zjawisku zaśmiecania w wymie-
nionym rejonie. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 504-978-
685 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.7@ty-
chy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 8 (obejmuje oś. N 
– mieszkańców ok. 4850)

DZIELNICOWY:
aSP. SZt. PIOtR aNteckI
DyżuR: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godz.16-17 w siedzi-
bie TSM OSKARD przy ul. Nał-
kowskiej 48; tel. komórkowy – 798 
0304 15, KMP- 47 855 1358, pok. 

nr 28 e-mail: dzielnicowy.tychy.8@
tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Dmowskiego nr 
nieparzyste od 1 do 23, Piłsud-
skiego nr nieparzyste od 9 do 43, 
Nałkowskiej, Jana Pawła II nr pa-
rzyste od 10 do 24.
W rejonie osiedla „N” w Ty-
chach aktualnie realizowany jest 
„Plan działania priorytetowe-
go dla rejonu służbowego nr 8 
w Tychach na okres 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r.” mający na celu 
poprawę bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego w rejonie 
terenów zielonych pomiędzy 
ul. Nałkowskiej a al. Jana Pa-
wła II. Działania mają na celu 
ograniczenie wykroczeń z usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwo-
ści i Przeciwdziałaniu Alko-
holizmowi. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem tel. 798 030 415 
lub na adres poczty elektronicz-
nej dzielnicowy.tychy.8@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 9 (obejmuje oś. O 
– mieszkańców ok. 4700)

DZIELNICOWY:
aSP. maRIuSZ BODZęta
DyżuR: w pierwszy poniedziałek 
miesiąca w TSM Oskard Rejon nr 
V przy ul. Nałkowskiej 48 w godz. 
16-17; tel. komórkowy – 798 118 
932, KMP – 47 855 1353, pok. 
nr 7, e-mail: dzielnicowy.tychy.9@
tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Armii Krajowej 
nr parzyste od 2 do nr 16, Piłsud-
skiego nr nieparzyste od 45 do 75, 
Jana Pawła II nr parzyste od nr 28 
do 66, Orzeszkowej
W rejonie osiedla „O” w Tychach 
aktualnie realizowany jest „Plan 
działania priorytetowego dla 
rejonu służbowego nr 9 w Ty-
chach na okres 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r.” mający na celu 
zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców bloków 
mieszkalnych wzdłuż alejki 
(deptaka) przy ul. Orzeszkowej 
2-56. Działania mają na celu 
ograniczenie wykroczeń z usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmo-
wi. Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod nume-
rem tel. 798 118 932 lub na adres 
poczty elektronicznej: dzielni-
cowy.tychy.9@tychy.ka.policja.
gov.pl.

dzielnicowy Bliżej nas
koMenda Miejska policji w tychach PREZENTujE SWOIch fuNKcjONARIuSZy.

zgodnie z koncepcją pracy dzielnicowych, w raMach kaMpanii „dzielnicowy bliżej nas”, policjanci diagnozują 
oczekiwania spoŁeczeństwa związane z bezpieczeństweM w Miejscu zaMieszkania, pracy, wypoczynku i opracowują 
tzw. plany priorytetowe.
„dzielnicowy bliżej nas” to funkcjonująca forMuŁa pracy dzielnicowych w garnizonie śląskiM. jednyM z jej 
zaŁożeń jest diagnozowanie oczekiwań spoŁecznych i analiza zagrożeń w rejonach sŁużbowych. na tej podstawie 
każdy dzielnicowy, w cyklach póŁrocznych, przygotowuje plan dziaŁania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia 
zakŁadanych celów.
tyscy dzielnicowi prowadzą rozpoznania terenu pod względeM zdarzeń Mających wpŁyw na stan bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w celu wyeliMinowania lub zMiniMalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego 
zagrożenia. zachęcaMy Mieszkańców do kontaktów z poszczególnyMi dzielnicowyMi. kontakt na wyciągnięcie 
ręki zapewnia aplikacja „Moja koMenda”, inforMacje kontaktowe na teMat dzielnicowych oraz ich rejonów 
sŁużbowych Można także znaleźć na stronie internetowej koMendy Miejskiej policji w tychach w zakŁadce „twój 
dzielnicowy”. aby wskazać zagrożony rejon Można także skorzystać z narzędzia, jakiM jest „krajowa Mapa 
zagrożeń bezpieczeństwa”. asp. szt. Barbara Kołodziejczyk
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REJON nr 10 (obejmuje oś. T, T-1. 
– mieszkańców ok. 5900).

DZIELNICOWY:
aSP. SZt. WOjcIech kaRWOt
DyżuR: w pierwszy wtorek mie-
siąca w klubie osiedlowym „Tup-
tuś” w godz. 17-18; tel. komórkowy 
– 504 801 472, KMP – 47 855 1352, 
pok. nr 6, e-mail: dzielnicowy.ty-
chy.10@tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Piłsudskiego nr 
parzyste od 28 do 66, Armii Kra-
jowej nr nieparzyste od 27 do 83, 
Sikorskiego, Tołstoja, Turkusowa, 
Tischnera, Tetmajera nr parzyste, 
Na Grobli nr parzyste od 2 do 4, 
Gostyńska nr nieparzyste od 81 
do 93 i nr parzyste od 90 do 92.
W rejonie osiedla „T” w Ty-
chach aktualnie realizowany jest 
„Plan działania priorytetowe-
go dla rejonu służbowego nr 10 
w Tychach na okres 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r.” mający na celu 
zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców bloków miesz-
kalnych przy ul. Turkusowej nr 

11, 13, 15, 23, 25, 27 w Tychach. 
Działania mają na celu ogranicze-
nie zakłóceń ładu i porządku pub-
licznego oraz wykroczeń z usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmo-
wi. Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod numerem 
tel. 504 801 472 lub na adres pocz-
ty elektronicznej: dzielnicowy.ty-
chy.10@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 11 (obejmuje oś. W, 
część Paprocan – mieszkańców 
ok. 6200)

DZIELNICOWY:
aSP. SZt. jeRZy ReSPONDek
DyżuR: w pierwszy poniedziałek 
miesiąca w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Weronika” w godz. 14-15; 
tel. komórkowy – 510 381 388, 
KMP – 47 855 1352, pok. nr 6, 
e-mail: dzielnicowy.tychy.11@ty-
chy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Sikorskiego nr nie-
parzyste od 69 do 101 i parzyste 
od 60 do 110, Armii Krajowej nr 

parzyste od 76 do 84 i nieparzyste 
od nr 95 do 105,  Wieniawskie-
go, Hutnicza, Dymarek, Parkowa, 
Nad Jeziorem, Rybitwy, Witosa, 
Piłsudskiego nr parzyste od 88 
do 116, Paprocańska nr parzyste 
od 140 do 198  i nr nieparzyste 
od nr 109 do 203, Tetmajera nr 
nieparzyste od 5 do 93, Na Grobli 
nr parzyste od 14 do 20a i nie-
parzyste od 15 do 19, Bajkowa, 
Pl. Filipa Nowary, Jasna, Jurajska, 
Jutrzenki, Jemiołowa, Jordana, Ja-
giełły, Prosta, Jesienna, Rzeczna, 
Junaków, Jasińskiego, Jędrzejow-
skiej, Św. Józefa.
W rejonie osiedla „W” w Tychach 
aktualnie realizowany jest „Plan 
działania priorytetowego dla re-
jonu służbowego nr 11 w Ty-
chach na okres od 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r.”, mający na celu 
zwiększenie poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców posesji 
przy ul. Armii Krajowej 95-99, 
Wieniawskiego 87 oraz Hutniczej 
48, usytuowanych w rejonie skle-
pu „Meta” w Tychach. Działania 
mają również na celu ogranicze-
nie popełniania wykroczeń z Usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
oraz innych wykroczeń, tj. zakłó-
cania porządku i spokoju publicz-
nego. Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod nr tel. 510 
381 388 lub na adres poczty elek-
tronicznej: dzielnicowy.tychy.11@
tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 12 (obejmuje oś. 
P, O-1, Tereny Przemysłowe – 
mieszkańców ok. 4700, Cielmice 
– mieszkańców ok. 1450).

DZIELNICOWY:
aSP. łukaSZ Nagaj 
DyżuR: w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w klubie osiedlowym 
„Olimpia” w godz.17-18; tel. ko-
mórkowy – 798 030 411, KMP – 47 
855 1353, pok. nr 7, e-mail: dziel-
nicowy.tychy.12@tychy.ka.policja.
gov.pl
WykaZ ulIc: Armii Krajowej 
nr nieparzyste od 1 do 11, Pił-
sudskiego nr nieparzyste od nr 
115 do 121, Beskidzka niepa-
rzyste od 101 do 105, Jaracza, 
Paprocańska nr parzyste od 60 
do 132 i nieparzyste od 41 do 103, 
Okrężna, Poziomkowa, Przemy-
słowa, Towarowa, metalowa, Fa-
bryczna, Składowa, Serdeczna, 
Lokalna, Urbanowicka 9 i nr pa-
rzyste od 2 do 8, Strefowa. Ciel-
mice – Targiela nr parzyste od nr 
76 do 150 i nieparzyste od nr 99 

do 145, Strzelecka, Jankowicka nr 
nieparzyste od 5 do 49 i nume-
ry parzyste od 2 do 90, Jedności, 
Cielmicka, Górna, Na Wzgórzu, 
Bieruńska, Nadrzeczna, Ziołowa, 
Łęgowa, Mała, Barwna, Gajowa, 
Leśników, Ks. Karola Szojdy
W rejonie parku św. Franciszka 
w Tychach aktualnie realizowany 
jest „Plan działania priorytetowe-
go dla rejonu służbowego nr 12 
w Tychach na okres 01.02.2020 r. 
do 31.07.2020 r.” Działania mają 
na celu ograniczenie wykro-
czeń z ustawy o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem tel. 798 030 411 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: dzielnicowy.tychy.12@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 13 (obejmuje oś. Z, 
Z-1 mieszkańców ok. 6150).

DZIELNICOWY:
mł. aSP. mIchał kRZcZuk

DyżuR: w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w klubie osiedlo-
wym „Zuzanna” w godz. 17-18; 
tel. komórkowy – 798 030 414, 
KMP – 47 855 1358, pok. nr 28, 
e-mail: dzielnicowy.tychy.13@ty-
chy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulIc: Beskidzka, Targie-
la nr parzyste do 2 do 72a i niepa-
rzyste od 3 do nr 79, Sikorskiego 
nieparzyste od 121 do 193 i pa-
rzyste nr od 140 do 142, Janko-
wicka nr 1 do 3, Zgrzebnioka, 
Zapolskiej, Żółkiewskiego, Zel-
werowicza, Zaręby, Złota, Zyg-
munta, Zbożowa, Ziemiańska, 
Zacisze, Plac Ziętka, Plac Zba-
wiciela.
W rejonie osiedla,, Z-Z1” 
w Tychach aktualnie realizo-
wany jest,, Plan działania prio-
rytetowego dla rejonu służbo-
wego nr 13 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020r.” 
mający na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców, w Ty-
chach przy ul. Zgrzebnioka 45 
(rejon Szkoły Podstawowej nr 
40). Działania mają na celu 
ograniczenie wykroczeń z usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwości 
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmo-
wi oraz Kodeksu Wykroczeń. 
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia 
można zgłaszać pod numerem 
tel. 798 030 414 lub na adres 
poczty elektronicznej: dzielni-
cowy.tychy.13@tychy.ka.policja.
gov.pl. ●

kiedyś, każdy 18-
latek, który stawaŁ 
przed koMisja 
poborową, MógŁ 
spodziewać się biletu 
do wojska chyba, że byŁ 
odroczony np. z uwagi 
na kategorię zdrowia, 
kontynuowanie nauki 
na studiach czy pracę 
w… kopalni.

Od ponad 10 lat, od chwili znie-
sienia powszechnego poboru 
do zasadniczej służby wojsko-
wej, kwalifikacja wojskowa nie 
oznacza wcielenia do wojska.

Ma ona określić zdolność 
do czynnej służby wojskowej. 
Osoby podlegające kwalifikacji 
zostaną wciągnięci do ewidencji 
wojskowej, otrzymają książecz-
ki wojskowe i nadana im zosta-
nie kategoria.

By wypełnić obowiązek kwa-
lifikacji, przed powiatową komi-
sją lekarską muszą tym roku sta-
nąć poborowi z rocznika 2001. 
W Tychach komisja ta przyj-
mować ich będzie na ul. Cias-
nej 3, w dniach 18.03 – 07.04 
oraz 14.04 – 16.04, od ponie-
działku do piątku, w godzinach 
od 13 do 17.30. Ci, którzy bez 
uzasadnionej przyczyny, nie 
zjawią się przed komisją, zosta-
ną do niej doprowadzeni przez 
policję, mogą też zostać ukara-
ni grzywną lub ograniczeniem 
wolności.

Oprócz mężczyzn urodzo-
nych w 2001 roku, obowiązek 
stawienia się mają mężczyźni 
urodzeni w latach 1996-2000, 
którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej (tzw. roczniki 
starsze). Dotyczy on także męż-
czyzn i kobiet urodzonych w la-
tach 1999-2000, którzy zostali 
uznani przez powiatowe komi-
sje lekarskie za czasowo niezdol-
ne do czynnej służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia, je-
żeli okres tej niezdolności upły-
wa przed zakończeniem kwalifi-
kacji wojskowej.

Przed komisją muszą rów-
nież stanąć kobiety urodzone 
w latach 1996-2001, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czyn-
nej służby wojskowej lub uczące 
się, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2019/2020 kończą 
naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psycholo-
gicznych, albo będące student-
kami lub absolwentkami szkół 
lub kierunków: analityka me-
dyczna, farmacja, lekarski, le-
karsko-dentystyczny, pielęgniar-
stwo, psychologia, ratownictwo 
medyczne, weterynaria, jeżeli 
nie posiadają jeszcze określonej 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.

Należy zabrać ze sobą dowód 
osobisty lub dokument potwier-
dzający tożsamość (np. pasz-
port), aktualną fotografię bez 
nakrycia głowy o wymiarach 
3x4 cm, a także świadectwa 
potwierdzające posiadane wy-
kształcenie bądź pobieranie na-
uki i uzyskane kwalifikacje za-
wodowe. Istotne jest zabranie 
dokumentacji medycznej wraz 
z wynikami specjalistycznych 
badań ważnych przez 12 mie-
sięcy od ich wykonania.
ls ●

od kilku Miesięcy 
dziaŁa w tychach koŁo 
seniorów „Maluch 
126p”, skupiające 
eMerytowanych 
pracowników dawnej 
fsM, dzisiaj fca.

– Dopiero co zaczęliśmy działać, 
a pomysłów jest już mnóstwo – 
mówi Franciszek Lewko, wice-
prezes zarządu Koła Seniorów 
„Maluch 126p”. – Jak dotąd spot-
kaliśmy się już osiem razy i za każ-
dym razem widzimy uśmiechnię-
te, szczęśliwe twarze ludzi, którzy 
spotykają się czasem po 30 latach, 
ściskają się, rozmawiają. Mamy już 
85 członków, a będzie dużo wię-
cej, jestem pewien. To jest efekt 
kuli śniegowej, ci którzy do nas 
przychodzą ściągają następnych.

Pomysł narodził się w 2019 
roku na zabawie senioralnej or-
ganizowanej przez Klub Seniora 
Platyna. „Matką chrzestną” przed-
sięwzięcia była Urszula Polubiec, 
przewodnicząca Tyskiej Rady Se-
niorów i także była pracownica 
Fiata. – Na zabawie karnawało-
wej w restauracji „U Przewoźnika”, 
wśród uczestników zobaczyłam 
dużą grupę byłych pracowników 
Fiata – wspomina. – Wówczas po-
myślałam, że z tą aktywną grupą 
trzeba coś zrobić; to jest też stra-
tegia Tyskiej Rady Seniorów. Poza 
tym była tam liczna grupa panów
-seniorów, a mężczyzn najtrud-
niej jest aktywizować w środo-
wisku miasta Tychy. W klubach 
i na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku najwięcej jest kobiet. Tak po-
wstał pomysł i stąd dalsze działa-
nia... step by step.

Budowali fabrykę
Panowie podchwycili pomysł. Po-
wstała grupa inicjatywna, w któ-
rej udzielał się m.in. Franciszek 
Lewko. – W październiku udało 

się zarejestrować stowarzyszenie, 
powołaliśmy pięcioosobowy za-
rząd i działamy – mówi.

Prezesem stowarzyszenia zo-
stał Jan Różycki, jego zastępcą 
Franciszek Lewko. Urszula Polu-
biec podjęła się funkcji sekretarza. 
W zarządzie znaleźli się też Stani-
sław Tandyrak i Ewa Wiencek.

– Jesteśmy pokoleniem, które 
ten zakład tworzyło – mówi Jan 
Różycki. – Fiat powstawał w latach 
1973-74. W naszym kole mamy 
ludzi, którzy brodząc po kolana 
w błocie budowali tą fabrykę.

– Na naszych spotkaniach jest 
mnóstwo wspomnień, są spotka-
nia po latach, łzy, uściski, wielka 
radość – mówi Ewa Wiencek. Nie-
których się poznaje, innych nie, 
bo tak bardzo się zmieniliśmy.

– To nasz pierwszy i najważniej-
szy cel: integracja – mówi Franci-
szek Lewko. – Ale zależy nam też 
na utrzymaniu więzi z zakładem. 
Wśród nas są przecież ludzie, któ-
rzy ten zakład tworzyli, przyjecha-
li tu z całej Polski, założyli rodziny 
i tu pozostali. Chcemy nawiązać 
kontakt ze środowiskiem senio-

ralnym we Włoszech (Associazio-
ne Seniores Azienda FIAT), gdzie 
stowarzyszenie emerytów ściśle 
współpracuje z fabryką. Chcemy 
czerpać z ich doświadczeń.

pomysły na współpracę
– Chcielibyśmy, by nasz zakład 
o nas pamiętał – dodaje Jan Ró-
życki. – Chętnie uczestniczyli-
śmy w Dniach Rodzinnych Fia-
ta, chcielibyśmy też promować 
działalność naszego koła na ła-
mach gazety zakładowej. Wspa-
niałym pomysłem, jaki pojawił 
się na jednym ze spotkań byłoby 
zorganizowanie zwiedzania zakła-
du. Niektórzy z nas są na emery-
turze od 20-30 lat, w tym czasie 
wszystko technologicznie poszło 
do przodu. Chętnie zobaczyliby-
śmy jak to teraz wygląda. Pisma 
do dyrekcji w tej sprawie zostały 
już skierowane i liczymy na przy-
chylną odpowiedź. Udało nam się 
też nawiązać współpracę ze związ-
kami zawodowymi.

– Na terenie zakładu funk-
cjonuje doskonale wyposażona 
przychodnia zdrowia – dodaje 

Franciszek Lewko. – Gdybyśmy 
my emeryci także mogli z niej 
korzystać, to byłby bardzo miły 
gest.

Oprócz tego jest wiele innych 
pomysłów: wspólne wycieczki 
(np. do Pragi czy w Beskidy), spot-
kania, imprezy kulturalne. Jedna 
z takich imprez odbyła się 28 lu-
tego w SDK „Tęcza” – członkowie 
koła „Maluch 126p” spotkali się 
tam by podziwiać wystawę ikon, 
namalowanych (a raczej napisa-
nych) przez jednego z członków 
koła, Krzysztofa Liszkę. O wysta-
wie i ikonowej pasji pana Krzysz-
tofa napiszemy więcej w jednym 
z następnych numerów TT.

– Przede wszystkim chcemy się 
integrować i wzajemnie wspierać 
– mówi Franciszek Lewko. – Jeste-
śmy coraz starsi, niektórzy są sa-
motni i taka wzajemna pomoc bę-
dzie coraz bardziej potrzebna.

Jak szacują członkowie sto-
warzyszenia, emerytów z Fiata 
może być w Tychach kilka tysię-
cy. Wszystkich zapraszają do kon-
taktu i udziału w spotkaniach. 
sylwia witMan ●

sprawdzą, czy 
jesteŚ zdolny
sŁużba wojskowa nie jest w polsce obowiązkowa, 
NATOMIAST KWALIfIKAcjA WOjSKOWA – TAK.

seniorzy z Fiata
chcą się integrować I WZAjEMNIE WSPIERAć.

Zarząd Koła Seniorów „Maluch 126p” w komplecie.

9|10 Marca 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



wraz z 20. edycją 
tychy press photo 
ten rozpoznawalny 
konkurs fotograficzny 
staŁ się dwudniowyM 
festiwaleM fotografii 
dokuMentalnej 
tychy press photo 
i pod taką nazwą 
będzie funkcjonowaŁ 
w przyszŁości. 
w tyM roku w konkursie 
wzięŁy udziaŁ 34 
osoby, z których jury 
nagrodziŁo trzy oraz 
wręczyŁo cztery 
wyróżnienia.

nagrodzeni
Pierwszy dzień Festiwalu rozpo-
czął się od rozstrzygnięcia kon-
kursu. Podobnie jak w ubiegłym 
roku prace jednego autora zostały 
nagrodzone w dwóch kategoriach 
– Grzegorz Krzysztofik za reportaż 
„Stany” otrzymał laur za najlep-
szy fotoreportaż, zaś jedno z jego 
zdjęć zostało uznane za najlepszą 
fotografię konkursu. W kategorii 
najlepsze zdjęcie/fotoreportaż wy-
konane w Tychach wygrał Irene-
usz Kaźmierczak pracą „Tyszanie: 
Święto Miasta”. Zdjęcie nienagan-
ne kompozycyjnie, którego rytm 
prowadzi poprzez wielowymia-
rowy plan, gdzie dzieje się niesły-
chanie dużo. Świetne, wyróżnia-
jące się na tle pozostałych, ale... 
Wyróżnienia otrzymali Dorota 
Rewers, Artur Jastrzębski, Łukasz 
Furczyk oraz Adam Kluga. Pula 
nagród wynosiła 3000 zł.

mocne uderzenie moralnego 
niepokoju
Problem fotografii dokumen-
talnej, fałszującej rzeczywi-

stość, poruszył Maciej Moskwa 
gość specjalny Festiwalu, który 
dokumentuje konflikt syryjski 
od prawie 10 lat. – Na jednym 
z moich zdjęć widać po horyzont 
ogromną grupę mężczyzn w sile 
wieku, starających się wydostać 
z ogarniętego konfliktem kraju. 
Nie widać kobiet ani dzieci, któ-
re de facto zostały z tyłu. Obraz 
bez solidnego podpisu prasowe-
go wprowadza w błąd, zakrzywia 
rzeczywistość. Zbyt często takie 
fotografie są wykorzystywane 
do szczucia opinii publicznej 
i straszenia przed uchodźcami. 
Ta wybiórczość to jeden z powo-
dów, dlaczego zastanawiam się 
nad porzuceniem fotografii do-
kumentującej konflikty – mówił 

Maciej Moskwa, którego zdjęcia 
i opowieść były najmocniejszym 
punktem festiwalu. Fotograf 
ze swoim obiektywem zaglądał 
wprost przed lufy karabinów bo-
jówkarzy Al-Kaidy oraz obrazo-
wał walczących z ekstremizmem 
religijnym obywateli, decydują-
cych się na pozostanie w kraju. 
Jego historia była niezwykle pro-
sta, przez co jeszcze dosadniej-
sza. – Kiedy byłem dzieckiem 
jeździłem do Syrii na wakacje. 
Czułem się tam bezpieczniej niż 
w niejednej gdańskiej dzielnicy. 
Teraz w miejscu gdzie jadłem 
najlepsze lody pistacjowe, toczy 
się wojna, miliony niewinnych 
ludzi straciło domy, setki tysięcy 
życie. Ten kraj został zdestabili-

zowany. Radykalizm to straszna 
rzecz.

wernisaż w obok
Tego samo samego dnia odbył 
się wernisaż wystawy prac dwóch 
autorów: Krzysztofa Gołucha 
oraz Michała Szalasta. Pierwszy 
z nich pokazał pracę zawodową 
osób niepełnosprawnych, które 
mają zatrudnienie dzięki takim 
ośrodkom jak Zakłady Aktywno-
ści Zawodowej. Z jego prac bije 
porządek w kadrze, pedantycz-
nie dobrane kolory sceny i iście 
malownicze światło. Trudno jest 
przecenić wartości estetyczne 
projektu. Michał Szalast (nota 
bene przewodniczący jury tego-
rocznego konkursu) podjął temat 
albinosów żyjących w Tanzanii, 
którzy prowadzą nierówną wal-
kę ze światłem, powodującym 
spustoszenie w organizmie po-
zbawionym barwnika. Wystawa 
potrwa do 31 marca.

nazajutrz
Drugi dzień festiwalu rozpo-
czął się od burzliwej dyskusji, 
jaka wywiązała się na spotkaniu 
z Rafałem Klimkiewiczem i Do-
minikiem Gajdą pt. „Śmierć fo-
tografii prasowej? ”. Prowadzący 
spotkanie bronili tezy o schyłku 
tej dziedziny fotoreportażu. I nie 

bez racji. – Doskonale pamiętam 
kiedy w moich oczach rozpoczę-
ła się ta przysłowiowa śmierć. 23 
września 2015 roku palił się Ho-
tel Gołębiewski. Kiedy przybyłem 
na miejsce, strażacy już zwija-
li węże. Na moje szczęście jakiś 
przechodzień miał ze sobą apa-
rat cyfrowy i odkupiłem od nie-
go kilka zdjęć, sprzedając je z kil-
kukrotnym zyskiem. Od tamtego 
czasu minęło 5 lat, a ja nie za-
trudniam już 12 fotografów 
na etacie, a w momencie kiedy 
dowiaduję się o jakimś zdarzeniu, 
w necie hulają z niego zdjęcia, 
a nawet transmisje live. Każdy 
ma teraz w kieszeni urządzenie, 
które to umożliwia – wyjaśniał 
swoje racje Klimkiewicz, właści-
ciel agencji fotograficznej Edy-
tor. Nie zgodził się z nim Bogdan 
Kułakowski (laureat wyróżnienia 
World Press Photo), który stwier-
dził, że zjawisko zaobserwowane 
przez Klimkiewicza to nie śmierć 
fotografii prasowej, a jedynie 
zmiana platformy, na jakiej jest 
publikowana. W dyskusję włą-
czyli się przedstawiciele lokalnej 
prasy (w tym niżej podpisany) 
i chwała prowadzącym spotkanie 
i organizatorom za to, że stworzy-
li forum umożliwiające tak cieka-
wą wymianę poglądów. Koniec 
końców ustalono, że wraz z popu-
laryzacją fotografii cyfrowej i uła-
twieniem procesu powstawania 
zdjęć, zawód fotografa prasowego 
stracił na prestiżu i opłacalności. 
Dominik Gajda zaś przypomniał 
szalenie ciekawą inicjatywę Ty-
godnika Powszechnego, który... 
zbiera pieniądze na większe fo-
toreportaże na platformach fi-
nansowania społecznego (zrzut-
ka.pl, polakpotrafi.pl etc.). Takie 
czasy...

pomyłka?
Pokaz zdjęć kolejnego autora 
śmiało można uznać za jakąś 
pomyłkę, niemającą z tema-
tem Festiwalu wiele wspólnego. 
Faktycznie były to zdjęcia i fak-
tycznie coś dokumentowały, ale 
jeżeli taki poziom warsztatu wy-
starcza, aby publikować w prasie 
i na festiwalach, to zgadzam się 
z Klimkiewiczem w stu procen-
tach. W tej szafie zalęgł się trup. 
Organizatorów tłumaczy jedy-
nie to, że tę samą pomyłkę po-

pełniono na konkursach Grand 
Press Photo, Obiektywnie Ślą-
skie, Klimaty Częstochowskie 
i Fotosprint, na których autorkę 
nagradzano. Trudno to wszystko 
zrozumieć.

dobre na koniec
Krzysztof Karolczyk zawrócił im-
prezę na właściwe tory i zapre-
zentował całe mnóstwo niezwykle 
udanych zdjęć ze świata polity-
ki, sportu czy wydarzeń społecz-
nych. Autor ze sporym dystansem 
opowiadał o pracy fotoreporte-
ra, czym niejednokrotnie wzbu-
dzał śmiech na sali, zaś zdjęciem 
„przedstawiającym” jednego 
z polskich kardynałów wywołał 
owacje, których nie powstydził-
by się zawodowy komik. Wisien-
ką na torcie, a zarazem ostatnim 
wydarzeniem Festiwalu okazały 
się zdjęcia Piotra Zwarycza, do-
kumentującego pracę ludzi w eks-
tremalnych warunkach. Reportaż 
o górnikach, z którym przyje-
chał, docenili politycy piastują-
cy najważniejsze stanowiskach 
w kraju. Jako strażak z wielolet-
nim stażem zabierał swój aparat 
na pierwszą linię walki z żywio-
łem. To stamtąd pochodziły zdję-
cia robiące największe wrażenie. 
Nie na co dzień można obserwo-
wać jak wygląda wnętrze budyn-
ku, w którym temperatura sięga 
500 stopni Celsjusza, zaś kłębiący 
się pod sufitem dym, płonie nie 
mniej zajadle niż strop pod noga-
mi. Nic dziwnego, że prace Piotra 
Zwarycza nagrodzono na Wiel-
kim Konkursie Fotograficznym 
National Geographic. Klasa sama 
w sobie.

Dwudniowy festiwal fotogra-
fii dokumentalnej, jakim stało 
się Tychy Press Photo, doskonale 
pokazał kondycję fotografii do-
kumentalnej w ogóle. Być może 
trudno zamknąć ten rodzaj zdjęć 
w sztywnych ramach definiują-
cych, ale każdy, kto się z nimi ze-
tknie, od razu rozpozna z czym 
ma do czynienia. Zaproszeni go-
ście (w znakomitej większości) 
pokazali jak wygląda ta dziedzina 
na wysokim poziomie. Organiza-
torami Festiwalu byli niezmiennie 
Marcin Zimnal, Dominik Gajda 
oraz Teatr Mały w Tychach wraz 
z Galerią Sztuki Obok.
kaMil peszat ●

portret FotoGraFii dokumentalnej
zMiana forMuŁy festiwalu POZyTyWNIE WPłyNęłA NA jEGO POZIOM.

Nagrodzone zdjęcie Ireneusza Kaźmierczaka „Tyszanie: Święto Miasta”.

Laureaci konkursu (od lewej): Adam Kluga, Artur Jastrzębski, Ireneusz Kaźmierczak oraz Grzegorz Krzysztofik. 

odbyła się 12. edycja konkursu „Płyńmy do Itaki” 

czyją żoną była Helena?
Uczniowie z 17 szkół, przede 
wszystkim tyskich ale też z Ka-
towic, Mikołowa, Rybnika, Bieru-
nia i Imielina popisywali się swoją 
wiedzą z zakresu mitologii gre-
ckiej. W Szkole Podstawowej nr 
14 odbyła się 12. edycja konkursu 
„Płyńmy do naszej Itaki”.

– Konkurs ten organizujemy 
w naszej szkole od lat i cieszy on 
się dużą popularnością – mówi-
ła dyrektor szkoły Małgorzata 
Chełchowska witając uczestników 
i ich nauczycieli. – Kalos kagathos 
(prawda i piękno) to ideał który 
przyświecał starożytnym. Myślę, 
że my również będziemy pamię-

tać o tych ideałach. Wygrają naj-
lepsi, ale przegraną również na-
leży przyjąć z godnością.

Dwuosobowe drużyny zmie-
rzyły się w kilku konkuren-
cjach. Wśród nich były test wie-
dzy i krzyżówka oraz serie pytań. 
Czyją żoną była piękna Helena? 
Co Afrodyta zrobiła dla Pigma-
liona? Jaki prezent podarowa-
ła Gaja Zeusowi i Herze z oka-
zji ich ślubu? Jak miała na imię 
żona Posejdona? To niektóre 
z pytań, na które trzeba było od-
powiedzieć. Uczestnicy musie-
li też odgadnąć postać po opisie 
i odpowiadać na pytania z cy-

klu „prawda czy fałsz”. Konkurs 
żywiołowo poprowadziła Iwo-
na Kolińska-Latocha, atmosferę 
podgrzewał także doping pub-
liczności. W przerwach między 
konkurencjami również widzowie 
mogli popisać się wiedzą z mito-
logii, a za poprawne odpowiedzi 
otrzymywali słodkie upominki. 
Dodatkowo uczniowie klasy pią-
tej SP nr 14 przygotowali scenki 
przedstawiające m.in. porwanie 
Persefony przez Hadesa czy prze-
winienia i męki Syzyfa.

Poziom wiedzy zawodników 
okazał się wysoki. Aby rozstrzyg-
nąć o zwycięstwie konieczna była 
dogrywka Ostatecznie na podium 
znalazły się drużyny:
1. SP 7 Tychy (Hanna Kozłowska, 

Oliwia Stolecka)
2. SP 22 Tychy (Jakub Kaszuba, 

Emilia Jeżak)
3. SP 37 Tychy (Ewelina Pancerz, 

Filip Cienciała)
Równorzędne wyróżnienie 

otrzymały SP 6 i SP 14 z Ty-
chów oraz SP 1 z Bierunia, które 
z tą samą ilością punktów znala-
zły się tuż za podium.

Wiedzę uczestników ocenia-
ło jury w składzie: Ewa Bielas, 
Magdalena Pałys, Grażyna So-
kołowska oraz Małgorzata Sułe-
cka-Czyż – nauczycielki języka 
polskiego i historii. sw ●
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10 Marca, wtorek
godz. 17 – DO bIbLIOTEKI PO ZDROWIE – 
spotkanie z Anną Popek, autorką książki „Pięk-
na 50-tka. jak wyglądać 10 lat młodziej” (MbP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – STAND-uP: bartosz Zalewski i jasiek 
borkowski (Klub underground, pl. Korfantego 1)

11 Marca, środa
godz. 17 – SPOTKANIE Z DIETETyKIEM – war-
sztaty dietetyczne dla dorosłych (Klub McK ur-
banowice, ul. Przejazdowa 8)

12 Marca, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Złodziejaszki” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

13 Marca, piątek
godz. 17 – GITARA W MuZycE KAMERALNEj 
(Zespół Szkół Muzycznych, al. Niepodległości 
53) - przełożony na inny termin  
godz. 19 – PERcIVAL – koncert promujący 
płytę „Slava! ” (Klub underground, pl. Korfan-
tego 1)

14 Marca, sobota
godz. 12 – bAjKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Król Lew” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

godz. 17 – GITARA W MuZycE KAMERALNEj 
(Zespół Szkół Muzycznych, al. Niepodległości 
53) - przełożony na inny termin
godz. 19 – TRIO bASTARDA – koncert w cyklu 
„New Wave” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – RAS LuTA – koncert promują-
cy płytę „Lepsze dni” (Klub underground, pl. 
Korfantego 1)

16 Marca, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, jAKIE ZNA-
My: projekcja filmu „Parasite” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)

10 Marca: godz. 17 – spotkanie 
z anną popek, Mbp, Mediateka
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rzymskie 
oPowieści
Trudno byłoby dokładnie odpo-
wiedzieć na pytanie, ile książek 
napisano o Rzymie. Bez trudu 
można znaleźć pozycje poświę-
cone historii miasta, podążać 
śladami wybranych postaci, jak 
też iść za opisem innych autorów 
a cytowanych przez współczesne-
go nam podróżnika.

Każdy z nas, czytelników za-
kochanych w Rzymie, bo to sto-
lica najpiękniejszego moim zda-
niem kraju, ma swoją ulubioną 
książkę. Albo autora. Nic więc 
dziwnego, że kiedy zobaczyłem 
„Wspaniałości Rzymu” a na do-
datek na okładce fragment Kolo-
seum, już wiedziałem, że ten wie-
czór mam z głowy.

Mario Praz – to nazwisko 
w kulturze włoskiej znaczące. 
Wybitna postać, eseista, krytyk, 
profesor literatury angielskiej. Jak 
pisze w słowie wstępnym, cytu-
jąc wersy Johna Donne'a, badał 
puls Rzymu jak ktoś, kto popada 
z nim w wielką zażyłość. A pisał 
o Rzymie od lat.

Praz zaczyna opowieść dosyć 
nietypowo. Nie od opisu miasta, 
napotkanych ludzi, historii. Rzym 
dla niego to w jakimś sensie Rzym 
Piranesiego. To nie tylko bowiem 
piękne pałace, które napotykamy 
co rusz, ale także niebrukowana 
nawierzchnia na Piazza del Popo-
lo, na której zbiegają się trzy do-
pływy szlamu.

To Rzym mia-
s to  s k r aj n o -
ści, a prawdziwy 
Rzym to dla Pi-
ranesiego miasto 
ludzi przecięt-
nych. I tak chy-
ba też postrzega 
to Praz.

Ju ż  w i e m , 
że autor nie bę-
dzie mnie zarzu-
cał niepotrzeb-
nymi datami, 
przytłaczał erudy-
cją. Nie, pójdzie-
my śladami czy 
to fontann, tych 
mniej znanych, 
bo o jednej po-
wstały już tomy. 
Rzymskie Corso – 
dla Stendhala naj-
piękniejsza ulica 
świata. Oczywi-
ście też Hiszpań-
skie Schody – 
Piazza di Spagna. 
I znowu, dla niektórych najpięk-
niejszy plac na świecie, przez 
wiele lat – w co trudno uwierzyć 
– był uważany za miejsce kosz-
marne. Co sprawiło, że wszy-
scy podążamy tam i koniecznie, 
chociaż przez moment, chcemy 
usiąść na tych schodach. I przy-
pomnieć sobie, kto mieszkał tuż 
obok schodów: John Keats, Liszt, 
krótko Casanova, Gogol, aby 
ograniczyć się tylko do tych kil-
ku postaci.

W 1915 roku, Mario Praz przy-
jechał do Rzymu, by studiować 
prawo. Wynajął pokój przy Piazza 
Navona. To miejsce – Piazza Na-

vona jak pisze autor, to plac Mi-
łości i Rzymu.

Mario Praz pisze też o mieście, 
które na jego oczach się zmienia, 
ale nie tak, jak powinno. Samo-
chody – wszędzie, głośne. Wszę-
dzie, a efekt? Nie widać małych uli-
czek, cichych zakątków. Zaginiony 
świat. Ta książka naprawdę opowia-
da o wspaniałościach Rzymu i nie 
ma w tym słowa przesady.
jan Mazurkiewicz ●

mario praz
„wspaniałości rzymu”

wydawnictwo Fundacja 
terytoria książki

ePIDemIa cukRZycy
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flash

Świetny koncert odbył się w miniony piątek (6 marca) w underground Pubie. Główna 
gwiazdą był hip-hopowy duet Pokahontaz, to jednak nie fokus i Rahim świecili 
tego wieczora najjaśniej. cały blask zgarnął supportujący ich cukier, warszawski 
zespól grający połączenie funku, techno, groove, ze świetnym rapem bartosza 
cabonia, frontmana grupy. Od pierwszych dźwięków podnieśli oni amplitudę 
skoków energii na sali, publiczność z niedowierzaniem łapała się za głowy, 
komentując poczynania „cukierników” wrzaskiem, gwizdem i koncertową wrzawą. 
Ilość podanego cukru w cukrze spowodowała epidemię cukrzycy. Wszyscy zarażeni 
przeżyli i wyczekują na debiutancki album, który ukarze się 17 kwietnia. kp ●

reklama

Miejskie Centrum Kultury za-
prasza tyskie i związane z Ty-
chami kapele do wzięcia udzia-
łu w IV przeglądzie muzycznym 
„Dla Tych zagrają – fala tyskich 
brzmień”. Główna nagroda 
to koncert na tegorocznym Świę-
cie Miasta i honorarium.

Termin przesyłania zgłoszeń 
upływa 17 kwietnia 2020 r. Ogłosze-
nie 6 zakwalifikowanych zespołów 
nastąpi 27 kwietnia, zaś koncerty fi-
nałowe odbędą się 16 maja (16.30 
do 22.00) w Underground Pub.

Zwycięzcy zagrają na Świę-
cie Miasta Tychy 27 i 28 czerw-

ca 2020 r. Celem przeglądu jest 
popularyzacja dorobku arty-
stycznego zespołów muzycznych 
z Tychów i okolic, możliwość 
ich zaistnienia w świadomości 
lokalnej społeczności oraz zin-
tegrowanie środowiska muzycz-
nego miasta. kp ●

zgłoś się do przeglądu organizowanego przez McK

zagraj na święcie miasta
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Z kolei 15% nigdy nie było 
na wizycie u specjalisty i nie 
wie, jaki jest stan zdrowia ich 
oczu – to wnioski z tegorocz-
nego badania Vision Express, 
przeprowadzonego w ra-
mach akcji „Wielkie Badanie  
Wzroku”.

Najnowsze badanie opinii 
zrealizowane dla Vision Express 
przez ośrodek IQS jednoznacz-
nie pokazuje, że Polacy zdecy-
dowanie za rzadko odwiedza-
ją okulistów i optometrystów 
– prawie 30% było na takiej wi-
zycie ponad 3 lata temu, a 15% 

w ogóle. Jak wskazują eksperci, 
badania powinny być wykony-
wane regularnie, przynajmniej 
raz w roku.

„Wielkie Badanie Wzroku” 
trwa od 17 lutego do 31 marca 
w ponad 220 salonach Vision Ex-
press w całej Polsce. Więcej in-
formacji o akcji dostępnych jest 
na www.WielkieBadanieWzroku.
pl natomiast listę salonów biorą-
cych w niej udział można znaleźć 
na www.visionexpress.pl. as ●

reklama

W dzisiejszych czasach tego ro-
dzaju depilacja stała się dostęp-
na niemal dla wszystkich. Nowo-
czesny i nieustannie udoskonalany 

sprzęt sprawia, że owłosienie usu-
wane jest szybko i bezboleśnie. Jak 
wygląda usuwanie włosów laserem 
i w jaki sposób należy właściwie 

przygotować się do tego zabiegu 
– wyjaśniają eksperci z tyskiego 
salonu Villa Urody.

Laserowe usuwanie włosów 
to profesjonalny zabieg, któ-
ry umożliwia bardzo skutecz-
ne pozbycie się niechcianego 
owłosienia. Laser stworzony 
bezpośrednio do realizacji ta-
kiego zabiegu, nazywany jest la-
serem diodowym. Jego działa-
nie pozwala na usunięcie włosa 
wraz z cebulką, bez rozgrzewa-
nia sąsiadujących tkanek. Pod-
czas przeprowadzania procedu-
ry laser może być zastosowany 
do wszystkich partii ciała, jak 
na przykład twarz, pachy, nogi 

lub brzuch. Z uwagi na fakt, iż 
włosy rosną w kilku fazach wzro-
stu, laser pozwala na usunięcie 
wyłącznie tych, znajdujących 
się w pierwszej. Pojawia się za-
tem konieczność wykonania kil-
ku zabiegów, aby na stałe pozbyć 
się owłosienia. Usuwanie owło-
sienia laserem wymaga niekiedy 
również przeprowadzenia zabie-
gów uzupełniających, pozwala-
jących na wyeliminowanie po-
jedynczych włosków, będących 
pozostałościami, których nie 
udało się usunąć.

jak to wygląda w praktyce
Zabieg trwa zwykle od kilku 
minut do pół godziny. Pacjen-
ci poddawani są wstępnej kon-
sultacji, co pozwala stwierdzić, 
czy nie występują żadne prze-
ciwwskazania do jego przepro-
wadzenia. Specjalista wykonuje 
naświetlanie wiązką lasera partii 
skóry przeznaczonej do depila-
cji. W tym momencie może po-
jawić się uczucie mrowienia lub 
kłucia. Nieprzyjemne doznania 
niwelowane są za pomocą żelu 
znieczulającego lub chłodzą-

cego. Laser do usuwania owło-
sienia może również wywołać 
obrzęk lub zaczerwienienie skóry, 
które jednak znikają najczęściej 
po upływie kilku godzin. Ocze-
kując dobrych efektów, najlepiej 
jest skorzystać z gabinetu dys-
ponującego laserem diodowym. 
Wybierajmy również te, cieszące 
się dobrą opinią oraz dysponujące 
profesjonalnym sprzętem. Dzięki 
temu zyskujemy gwarancję właś-
ciwie przeprowadzonej procedu-
ry, która zaowocuję świetnymi re-
zultatami. as ●

zadBaj o Gładką skórę
żeby cieszyć się efekteM gŁadkiej skóry, cORAZ cZęŚcIEj WyKORZySTujE SIę LASEROWE uSuWANIE OWłOSIENIA.
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widzimy coraz gorzej, a badamy się coraz rzadziej…

wielkie badanie
co drugi polak Ma stwierdzoną wadę wzroku 
lub chorobę oczu, a co trzeci przyznaje, że widzi 
niewyraźnie. jednak na regularne badania 
u okulisty decyduje się tylko 1/3 spoŁeczeństwa.

poMiMo tego, iż zabieg należy powtórzyć nawet 
kilkukrotnie, w perspektywie czasu Może być 
to bardzo opŁacalna inwestycja.
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ze strony pacjentów 
coraz częściej pada 
pytanie: „kiedy iść 
do dentysty? ”, „kiedy 
iść do ortodonty? ”. 
wydaje się, że pytania te, 
na pozór proste, Mają 
oczywistą odpowiedź: 
wtedy, kiedy boli, gdy 
jest próchnica, gdy 
stwierdzona jest wada 
zgryzu.

Jednak w dobie nieustającego 
postępu oraz rozwoju medycyny 
i stomatologii, który niesie ze sobą 
zmniejszanie bólu i minimalizu-
je swoją ingerencję oraz inwazyj-
ność zabiegów, działając zacho-
wawczo, odpowiedzi na powyższe 
pytania powinny brzmieć raczej: 
„Do dentysty przede wszystkim 
profilaktycznie, do ortodonty 
ze względów estetycznych”.

Higienizacja? co to takiego?
Profilaktyka ma na celu zapobie-
gać próchnicy oraz chorobom 
przyzębia i jamy ustnej. Nie wy-
starczy jednak ograniczenie się 
do codziennej higieny. Regularne 
wizyty u stomatologa zapewnią 
nam otrzymanie cennych wska-
zówek i porad oraz profesjonalną 
opiekę w zakresie higienizacji.

Higienizacja jest zespołem za-
biegów, z których część jest refun-
dowana przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Ma ona na celu utrzyma-
nie prawidłowego stanu zdrowia 
zębów oraz jamy ustnej. Dotyczy 
zarówno dzieci (poczynając od 6. 
miesiąca życia), jak i młodzieży 
oraz dorosłych. Świadczenia, któ-
re są wykonywane w czasie takiej 
wizyty, poczynając od wizyt adap-
tacyjnych u najmłodszych poprzez 
kontrolne, instruktażowe, z zabie-
gami usuwania nalotów i osadów 
nazębnych, lakowaniem i lakiero-
waniem, są całkowicie bezpiecz-
ne i bezbolesne. Nie uszkadzają 
szkliwa, a wykonywane regular-
nie – w przypadku dzieci co 3 mie-
siące – pomogą uniknąć próchni-
cy oraz utrzymać prawidłowy stan 
zdrowia zębów. Na wizycie higie-
nizacyjnej można również skorzy-
stać z profesjonalnie wykonanego 
zabiegu wybielania zębów, którego 
metoda dobierana jest indywidu-
alnie dla każdego pacjenta.

o zdrowy uśmiech
Dzisiaj coraz bardziej świadomi 
jesteśmy wyglądu naszego uśmie-
chu i coraz chętniej korzystamy 
z możliwości, jakie daje nam 
współczesna stomatologia. Ty-
czy się to nie tylko profilaktyki, 

ale również takich dziedzin jak 
implantologia czy ortodoncja.

Implant zębowy to najbardziej 
komfortowe uzupełnienie prote-
tyczne, które niejednokrotnie po-
zwala uniknąć zniszczenia zębów 
sąsiednich, zachowuje odpowied-
nią mechanikę żucia oraz zapew-
nia wysoką estetykę.

Zdrowe, proste i białe zęby 
to swoistego rodzaju wizytówka 
każdego z nas, dlatego coraz wię-
cej pacjentów, zarówno w wieku 
dziecięcym jak i dorosłym, decy-
duje się na poprawienie jakości 
swojego uśmiechu, korzystając 
z leczenia ortodontycznego.

Lekarz ortodonta diagnozuje 
i leczy wady zgryzu, korygując 
nieprawidłowe ustawienia zębów, 
ale również działa na polu profi-
laktyki, która pozwala rozeznać 
i wyeliminować przyczyny po-
wstawania wady. Poza względa-
mi oczywistymi, które obejmują 
nieprawidłowe ustawienia zębów, 
leczenie ortodontyczne nierzad-
ko stosuje się w profilaktyce cho-
rób stawu skroniowo-żuchwowe-
go oraz jako uzupełnienie terapii 
logopedycznej, co w efekcie daje 
możliwość poprawy fonacji.

Leczenie ortodontyczne w wie-
ku dojrzałym pozwala natomiast 
podejść stomatologom do pa-

cjenta holistycznie. Jest stosowane 
np. jako leczenie przedprotetycz-
ne, pozwalając przygotować zgryz 
do ewentualnych implantów, licó-
wek bądź koron. W takich przy-
padkach leczenie to przyczynia się 
również do uzyskania wymarzo-
nego wyglądu naszych zębów.

Do najpopularniejszych metod 
postępowania ortodontycznego 
należą techniki leczenia za pomo-
cą aparatów ściąganych oraz sta-
łych (klejonych na zęby).

Najnowocześniejszą i cieszą-
cą się coraz większym zaintere-
sowaniem alternatywą dla apa-
ratów tradycyjnych, są prawie 
niewidoczne, przezroczyste na-
kładki. Obecnie większość pa-
cjentów decyduje się na takie 
leczenie nie tylko ze względów 
estetycznych.

żeby nie było widać
W klinice emka STOMATO-
LOGIA leczenie ortodontyczne 
przeprowadzane jest różnymi me-
todami, dobieranymi indywidual-
nie dla każdego pacjenta. Wspo-
mniane wcześniej innowacyjne 
nakładki INVISALIGN w swej 
metodzie leczenia zakładają:

wysoki komfort użytkowania,•	
ułatwioną higienę jamy ust-•	
nej,

brak konieczności zmiany die-•	
ty żywieniowej,
szybkie efekty leczenia,•	
precyzję i dyskrecję.•	
Technologia niewidocznych 

nakładek charakteryzuje się 
bardzo dużą przewidywalnoś-
cią. Zaawansowana technolo-
gia komputerowego obrazo-
wania 3D pozwala przedstawić 
pacjentowi kompletny plan le-
czenia, zawierający wizualiza-
cję od początkowego ustawie-
nia zębów, aż do pożądanego 
efektu po zakończeniu lecze-
nia. Prostowanie zębów odby-
wa się przy pomocy zestawu in-
dywidualnie zaprojektowanych, 
przezroczystych nakładek, któ-

re zmienia się samodzielnie co 9 
dni, redukując przy tym do mi-
nimum liczbę wizyt kontrolnych 
pacjenta w gabinecie stomato-
logicznym.

Ponad 95% pacjentów or-
todontycznych kwalifikuje się 
do leczenia metodą INVISA-
LIGN. Jest ona skuteczna przy 
wadach delikatnych oraz nie-
rzadko w bardziej skompliko-
wanych przypadkach. Metodą 
tą leczymy m.in. zgryzy głębo-
kie, krzyżowe, przodozgryzy, 
stłoczenia zębów i szpary mię-
dzy zębami. Tak więc INVISA-
LIGN to nie tylko skuteczne le-
czenie, ale również maksymalna 
wygoda i estetyka. as ●

proFilaktyka i estetyka
do stoMatologa trzeba chodzić NIE TyLKO WTEDy, GDy bOLI Ząb…

dentofobia 
to poważny probleM 
wielu pacjentów. 
lęk przed leczenieM 
stoMatologicznyM bywa 
przyczyną poważnych 
zaniedbań w jaMie 
ustnej. dla takich 
pacjentów idealnyM 
rozwiązanieM jest 
leczenie w znieczuleniu 
ogólnyM, potocznie 
zwanej przez pacjentów 
narkozą.

Specjalizuje się w tym Stoma-
tologia Rodzinna Strefa Zęba. 
– W naszym gabinecie nad pa-
cjentem czuwa wykwalifikowa-
ny zespół specjalistów – zapewnia 
Dorota Bereta, dyrektor zarządza-

jąca Strefy Zęba. – Gwarantujemy 
profesjonalną obsługę na każdym 
szczeblu, od rejestracji, poprzez 
wykwalifikowane higienistki sto-
matologiczne oraz lekarzy o róż-
nych specjalizacjach.

Do znieczulenia ogólnego kwa-
lifikuje pacjenta lekarz anestezjo-
log, który jest cały czas obecny 
podczas zabiegu, monitoruje stan 
pacjenta i czuwa nad jego bezpie-
czeństwem. Nasza placówka jest 
wyposażona w najwyższej klasy 
sprzęt do znieczulenia niemie-
ckiej firmy DRAGER, który za-
pewnia monitorowanie pacjenta 
podczas zabiegu – zapewnia Do-
rota Bereta.

Z leczenia w narkozie korzy-
stają zarówno dzieci jak i doro-
śli pacjenci.

– W Strefie Zęba dzieci leczy 
pedodonta czyli lekarz stoma-
tolog ze specjalizacją leczenia 
dzieci – mówi Dorota Bereta. 
– Do naszego gabinetu często 
trafiają dzieci z dużymi prob-
lemami, m.in. z tzw. próchni-
cą butelkową, która atakuje 
wszystkie ząbki na raz. Rodzi-
ce nie zdają sobie sprawy, że po-
dając dziecku nocą słodzone 
napoje lub gęste kaszki, prak-
tycznie gwarantują im próch-
nicę. Błędem jest zgłaszanie się 
na pierwszą wizytę dopiero wte-
dy kiedy boli, bo gabinet już za-
wsze będzie kojarzył się dzie-
cku z bólem. Najlepiej zacząć 
od wizyt kontrolnych co pół 
roku a nawet częściej, gdy zęby 
są zdrowe. ●

epideMia grypy trwa 
w najlepsze. ciepŁe, 
puchowe kurtki, tran 
i kilograMy cytrusów 
na niewiele się zdają, 
bo twoje dziecko 
wciąż pokasŁuje? 
częste, uporczywe 
przeziębiania, 
Marudzenie przy 
jedzeniu i cotygodniowe 
wizyty u lekarza Mogą 
dać w kość niejedneMu 
rodzicowi. za okneM 
chŁodno, a tyMczaseM 
winna Może być… zbyt 
wysoka teMperatura 
w doMu.

Kiedy pojawia się chłód 
na zewnątrz, mamy tendencję 
do utrzymywania zbyt wysokich 
temperatur w mieszkaniach. 
Tymczasem eksperci kampanii 
edukacyjnej „Nie trać energii” 
podkreślają, że przegrzewanie 
pomieszczeń może niekorzyst-
nie wpływać na nasze zdro-
wie, a przede wszystkim na od-
porność organizmu na wirusy 
i bakterie. Wychodząc na siar-
czysty mróz albo zimową słotę 
z mieszkania, w którym panuje 
zbyt wysoka temperatura, zbyt 
szybko schładzamy organizm. 
I choroba gotowa. – W pokojach 
sypialnych wystarczy 18 st. C, 
w kuchni około 20 st. C, a w po-
koju dziennym 21 st. C. Taka 
temperatura jest optymalna dla 
naszego organizmu. Tymczasem 

w polskich domach zwykle jest 
ona o około 5 stopni za wysoka. 
Przegrzewając pomieszczenia, 
zaburzamy umiejętności termo-
regulacyjne naszego organizmu, 
częściej czujemy się zmęczeni 
i ospali, a także powodujemy 
wysuszenie śluzówek gardła 
i nosa, co istotnie zmniejsza 
naszą odporność i negatywnie 
odbija się na naszym zdrowiu 
– uważa Aleksandra Stępniak, 
ekspertka kampanii „Nie trać 
energii” z firmy Danfoss.

Istotną kwestią dla utrzy-
mania zdrowego mikroklimatu 
w domu jest regularne wietrze-
nie pozwalające na pozbycie się 
nadmiernej wilgoci i zarazków 
znajdujących się w powietrzu. 
Groźne dla układu oddechowe-
go grzyby powstające w wyni-
ku zawilgoceń ścian są właśnie 
wynikiem m.in. braku wietrze-
nia pomieszczeń. Zawilgocenie 
i pleśnie wpływają negatywnie 
nie tylko na układ oddechowy, 
ale także na naczynia krwio-

nośne, oczy, a czasami powo-
duje objawy podobne do gry-
py. Z przeprowadzonego przez 
Grupę VELUX badania „Baro-
metr Zdrowych Domów” do-
wiadujemy się, że Europejczycy 
przebywający w zawilgoconych 
mieszkaniach około 2 razy częś-
ciej uskarżają się na swoje zdro-
wie niż osoby mające dobre wa-
runki mieszkaniowe. – Wysoka 
temperatura i duża wilgotność 
to wymarzone warunki rozwoju 
drobnoustrojów odpowiedzial-
nych za przeziębienia. Wietrząc, 
pozbywamy się jednego i drugie-
go. Warto dodać, że światło na-
turalne ma również właściwo-
ści bakteriobójcze, dlatego przy 
chorobie w domu warto odsłonić 
zasłony i wpuścić je do wnętrza 
– mówi Monika Kupska-Kupis, 
architektka, ekspertka kampa-
nii „Nie trać energii” z firmy 
VELUX. – Zdrowy mikrokli-
mat pomieszczeń to podstawa 
zdrowego samopoczucia – do-
daje. Mn ●

nie przeGrzewaj!
wietrzenie Mieszkania I uTRZyMyWANIE OPTyMALNEj TEMPERATuRy WPłyWA 
NA ZDROWIE.

streFa znieczulenia
w przypadkach dentofobii IDEALNyM ROZWIąZANIEM jEST ZAbIEG W NARKOZIE.

reklama

Przy zabiegu w znieczuleniu ogólnym nad bezpieczeństwa pacjenta czuwa m.in. lekarz anestezjolog.
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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 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519 855 939 
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

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-606

ogród:

finanse:

kariera/edukacja:

praca:
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 629
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 
Hydraulik, gazownik, konserwator SZUKA 
PRACY 575 973 922

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:  601482148 lub 604115782
Sprzedam Pilnie Dom 190m2 w Orzeszu. 
Działka 1200m2 przy lesie. 440 tyś. 
504948294 

WYNAJMĘ

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wynajmę garaż murowany Begonii 606 
291 451
Przyjmę pana na kwaterę tel. 793 460 704
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

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

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 

autoreklama
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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

|||| twoje tychy 10 Marca 202014



www.tychy.pl

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

Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 504-
476-805
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Ostatnia wolna działka budowlana Świer-
czyniec, różne powierzchnie pow. od 
880m, cena 123zł/m2, tel. 696-493977, 
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os L 3 pok 78 m2  
cena 2600 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia Tychy Balbina  5 pok 110 m2  
cena 3000 zł tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl Do wynajęcia Tychy os M  3 pok 49 
m2  cena 1800 zł tel. 889-309-169 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733476-805 www.ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala Tychy Tereny Przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań  
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkanie! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, pow. 47,5 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia, do zamieszkania, łazienka 
świeżo po remoncie, 2p, 246.900zł, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Os. 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
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) możli-
wość podzielenia powierzchni Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799 000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 
212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
957 m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 
856

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

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

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

zwierzęta:

Hej, jestem Dzielna. O mało nie zabił 
mnie samochód. Ale zostałam urato-
wana przez dobrych ludzi i mieszkam 
w schronisku. Przeszłam operację i re-
habilitację. Jestem mło-
da i wesoła, uwielbiam 
aportować patyczki. 
Chodzę na krótkie spa-
cery, lubię inne psy. Po-
rzucasz mi trochę?

Kontakt: Ola 794 244 827

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

drużyna chrobrego 
gŁogów przed tyM 
MeczeM znajdowaŁa 
się na skraju strefy 
spadkowej, z kolei 
gks tychy zajMowaŁ 
Miejsce w gronie 
zespoŁów, które Mogą 
realnie Myśleć o walce 
o ekstraklasę. tego 
Meczu tyszanie nie 
powinni przegrać 1:5!

Już w pierwszych minutach goście 
sprawiali wrażenie, jakby jeszcze 
nie wyszli z autokaru. Przemeb-
lowana z powodu braku Marcina 
Biernata (pauza za żółte kartki) li-
nia obrony popełniała liczne błę-
dy, które potem musieli naprawiać 
koledzy, Jałocha i… sędzia, który 
w 6 min. nie uznał z powodu spa-
lonego gola dla Chrobrego.

Kolejne poważne ostrzeżenie 
GKS otrzymał w 21 min., kiedy 
to tylko szczęście podopiecznych 
trenera Tarasiewicza uratowało 
ich przed stratą gola. Najpierw 
piłkę z linii bramkowej wybił Po-
łap, a za chwilę Jałosze przyszedł 
w sukurs słupek. Co tymczasem 
proponowali „Trójkolorowi”? Grę 
bardzo asekuracyjną, rzadkie ak-

cje i strzałów tyle, co kot napła-
kał. A jeśli już tyszanie strzelali, 
to albo piłka mijała bramkę, albo 
Szromnik nie miał najmniejszego 
kłopotu z ich obroną.

To, na co zbierało się od po-
czątku meczu, przyszło pod ko-
niec pierwszej połowy i to od razu 
w podwójnym wymiarze. W 36 
min. seria błędów we własnym 
polu karnym zaowocowała golem 
Lebedyńskiego z bliskiej odległo-
ści i było 1:0 dla Chrobrego. Pięć 
minut później ten sam zawodnik 
ponownie nie został upilnowany 
w polu karnym GKS i podwyż-
szył na 2:0.

Druga odsłona rozpoczęła się 
od groźnej akcji głogowian, ale 
kolejne kilka minut upłynęło pod 
znakiem przewagi gości. Przynio-
sło to kontaktowego gola, którego 
po indywidualnej akcji w 52 min. 
zdobył Mateusz Piątkowski.

Jak się okazało, było to pierw-
sze i ostatnie pięć minut dobrej gry 
podopiecznych Ryszarda Tarasie-
wicza. Już sześć minut po kon-
taktowym golu Mandrysz głową 
wykorzystał fakt, że obrona GKS 
przysnęła i celną główką podciął 
tyszanom skrzydła. Kolejne gole 
dla gospodarzy, przy zupełnej bez-
radności Trójkolorowych, były 
tylko kwestią czasu. W 71 min. 
po stałym fragmencie gry Micha-

lec skacze w polu karnym najwy-
żej i jest 4:1, a w końcówce dobija 
naszych – także po stałym frag-
mencie gry – Kubica.

– To było słabe spotkanie moje-
go zespołu – powiedział na swojej 
ostatniej, jak się okazało, konferen-
cji prasowej Ryszard Tarasiewicz. 
– Jechaliśmy tutaj, żeby rozegrać 
mecz odpowiedzialnie i zdecydo-
wanie. Bramki, które straciliśmy, 
nie powinny paść. Dobrze zaczę-
liśmy druga połowę, mieliśmy ini-
cjatywę, strzeliliśmy kontaktowego 
gola. Z perspektywy ławki trener-
skiej miałem odczucie, że mamy 
szansę wyrównać i walczyć o zwy-
cięstwo. Ale jeśli się traci bramki 
w takich sytuacjach…

Po całkiem przyzwoitej rundzie 
jesiennej, teraz GKS sprawia na ra-
zie wrażenie, jakby chciał przede 
wszystkim pomóc zespołom wal-
czącym o utrzymanie. Skutkiem 
tego spadliśmy z miejsca barażowe-
go i o powrót do szóstki będziemy 
musieli się bić w najbliższą niedzie-
lę z Zagłębiem Sosnowiec, które też 
jeszcze nie złożyło broni.
chROBRy głOgóW – gkS ty-
chy 5:1 (2:0). Gole: Lebedyński 
(36’, 41’), Mandrysz (58’), Micha-
lec (71’), Kubica (90’) oraz Piąt-
kowski (52’).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Kowalczyk, Sołowiej, Kallaste – 

Połap, Krišto (46’ Kamavuaka), 
Szumilas (63’ Steblecki), Grzesz-
czyk, Monterde (74’ Moneta) – 
Piątkowski. Żółte kartki: Krišto, 
Kamavuaka, Steblecki.

W pozostałych meczach 22. 
kolejki: Miedź – Chojniczanka 
5:2, Zagłębie – Puszcza 3:5, San-
decja – Stomil 3:0, Odra – Beł-
chatów 1:0, Jastrzębie – Rado-
miak 3:2, Wigry – Grudziądz 1:2, 
Mielec – Termalica 0:3. Spotka-
nie Podbeskidzia z Wartą Poznań 
rozpoczęło się w poniedziałek, 
już po zamknięciu tego numeru 
do druku. ●

i liga
1. Warta 21 43 36:18
2. Mielec 22 41 35:21
3. Podbeskidzie 21 40 40:21
4. Radomiak 22 36 32:29
5. jastrzębie 22 34 33:27
6. Miedź 22 34 34:30
7. Grudziądz 22 34 36:36
8. gkS tychy 22 31 43:36
9. Zagłębie 22 29 33:36
10. Termalica 22 29 32:24
11. Sandecja 22 29 33:37
12. Stomil 22 29 20:27
13. chrobry 22 26 26:35
14. Puszcza 22 26 21:30
15. bełchatów 22 25 24:28
16. Odra 22 23 19:29
17. Wigry 22 19 18:37
18. chojniczanka 22 19 31:45

Już w najbliższą sobotę, 14 mar-
ca o godz. 13 na boisku w Pa-
procanach drużyna GKS II Ty-
chy rozpocznie rundę wiosenną 
w IV lidze.

Pierwszym przeciwnikiem ze-
społu prowadzonego przez Toma-
sza Wolaka i Łukasza Kopczyka 
będzie Podbeskidzie II Bielsko-
Biała, z którym jesienią tyszanie 
wygrali na wyjeździe 4:1. Miej-
my nadzieję, że równie efektow-
nie rozpoczną oni rundę rewan-
żową.

W kolejnych meczach rywa-
lami GKS II Tychy będą: Unia 
Książenice (wyjazd 21/22.03), 
Odra Wodzisław (u siebie 29.03 
godz. 11), Odra Centrum (wy-
jazd 4/5.04), Drzewiarz Jasienica 
(u siebie 12.04 godz. 11), Kuźnia 
Ustroń (wyjazd 18/19.04), Wilki 
Wilcza (u siebie 26.04 godz. 11), 
LKS Bełk (wyjazd 2/3.05), Spój-
nia Landek (u siebie 6.05 godz. 
18), MRKS Czechowice-Dzie-
dzice (wyjazd 9/10.05), Beskid 
Skoczów (u siebie 17.05 godz. 
11), LKS Goczałkowice (wyjazd 

23/24.05), Polonia Łaziska (u sie-
bie 27.05 godz. 18), LKS Czaniec 
(wyjazd 30/31.05) i GKS Radzie-
chowy-Wieprz (u siebie 7.06 
godz. 11).

Aktualnie GKS II Tychy zaj-
muje drugą lokatę w tabeli, 
ma tylko dwa punkty straty do li-
dera z Goczałkowic i realne szan-
se na walkę o awans do barażów 
o III ligę.

Swoje aspiracje tyszanie po-
twierdzili w ostatnim spotkaniu 
sparingowym, w którym na wy-
jeździe pokonali reprezentan-
ta wadowickiej okręgówki LKS 
Gorzów 6:0 (5:0). Gole dla ty-
skich rezerwistów zdobyli: Ka-
sprzyk (22’), Wolak (27’), Sta-
niucha (32’), J. Piątek (39’, 45’) 
i Szafrański (79’). W meczu tym 
wystąpili: Odyjewski – Nieśmia-
łowski (60’ Szołtys), Kopczyk (60’ 
Tolik), Pańkowski (60’ Bielusiak), 
Wolak (46’ Rutkowski), J. Piątek 
(60’ Blach), Paluch (60’ Kokosz-
ka), Krężelok (60’ Szafrański), 
Staniucha, Bojarski (56’ Misz-
tal), Kasprzyk. ww ●

cHroBry „spuŚcił” tarasiewicza
to nie byŁa porażka, TO byłA KLęSKA PIłKARZy GKS Tychy!

Jesienią tyszanie wygrali u siebie z Chrobrym 5:1. Teraz głogowianie wzięli srogi i bolesny dla GKS rewanż.
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6:0 w ostatnim sparingu

rezerwy 
na start

w niedzielne 
przedpoŁudnie, 8 Marca 
z funkcji trenera 
piŁkarzy gks tychy 
zwolniony zostaŁ 
ryszard tarasiewicz. 
byŁy reprezentant 
polski prowadziŁ 
drużynę tyską przez 2,5 
roku.

- Mieliśmy świadomość grze-
chów, jakie nasz zespół popeł-
niał w rundzie jesiennej, zwłasz-
cza jeśli chodzi o organizację gry 
obronnej. Nad tym trener miał 
pracować w przerwie zimowej, 
ale ostatnie dwa mecze ligowe 
pokazały, że nie tylko nie ma 
progresu, ale jest wręcz regres. 
Stąd moja decyzja o podzięko-
waniu trenerowi Tarasiewiczowi 
– powiedział na poniedziałkowej 

konferencji z udziałem prezyden-
ta Tychów prezes KP GKS Leszek 
Bartnicki.

Jako, że do spotkania ćwierć-
finału Pucharu Polski z Craco-
vią pozostało niewiele czasu, za-
rząd klubu postanowił funkcję 
tymczasowego trenera powie-
rzyć dotychczasowemu dyrek-
torowi sportowemu, Ryszardowi 
Komornickiemu.

Drugi w historii klubu mecz 
o awans do półfinału PP (po-
przednio w sezonie 76/77 prze-
graliśmy w ćwierćfinale z Legią) 
rozpocznie się na Stadionie Miej-
skim 10 marca o godz. 18. Obec-
ny na poniedziałkowej konferen-
cji Sebastian Steblecki zapewnił, 
że drużyna zagra z pełnym za-
angażowaniem i nie zlęknie się 
ekstraklasowego rywala. Kibice 
też w to wierzą… ww ●

w pucHarze 
z komornickim
we wtorek Mecz z cracoVią O PółfINAł PP
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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).

nadeszŁy już pierwsze 
kupony, wiele kibiców 
oddaŁo też swoje 
gŁosy przez stronę 
internetową tychy.
pl w raMach 11. edycji 
plebiscytu Miejskiego 
ośrodka sportu i 
rekreacji i redakcji 
tygodnika „twoje 
tychy”. przypoMinaMy, 
ze gŁoszenia 
przyjMujeMy do 27.03.

W tym zmieniła  się formuła ple-
biscytowej rywalizacji, zachęcamy 
zatem do zapoznania się z regula-
minem. Głosujemy na sportowców 
w dwóch kategoriach: „seniorzy” 
i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem 
„senior” należy rozumieć sportow-
ca, który w 2019 roku osiągnął wy-
bitne wyniki sportowe w rozgryw-
kach seniorskich, natomiast pod 
pojęciem „młodzieżowiec” nale-
ży rozumieć sportowca, który w 
2019 roku osiągnął wybitne wyniki 
sportowe w rozgrywkach młodzie-
żowych lub seniorskich. W przy-
padku, kiedy sportowiec osiągnął 
wybitne wyniki sportowe w roz-
grywkach seniorskich, ale wciąż 
mógł startować w rozgrywkach 
młodzieżowych, uważa się go za 
„młodzieżowca”. Nominowanych 
sportowców wybrała Kapituła Ple-
biscytu, w skład której wchodzili 
przedstawiciele MOSiR, tygodnika 
„Twoje Tychy”, Rady Sportu Mia-
sta Tychy, tyskiego środowiska 
trenerskiego oraz tyskiego środo-
wiska biznesowego. Listę kandyda-
tów publikujemy poniżej, jest też 
dostępna 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 będziemy 
publikować do 24.03. Należy je 
dostarczyć (listownie lub osobi-
ście) na adres: Tygodnik „Two-
je Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-
100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt 
na Najpopularniejszego Tyskiego 
Sportowca Roku 2019” do 27.03. 

Można także głosować za pośred-
nictwem formularza na stronie 
www.tychy.pl  (także do 27.03). 

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

Oprócz wybranych sportow-
ców każdy głos powinien zawie-
rać: imię i nazwisko, dokładny 
adres zamieszkania, numer tele-
fonu kontaktowego, a w przypad-
ku oddania głosu na formularzu 
zgłoszeniowym umieszczonym 
na stronie www.tychy.pl – 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), Michał 
Faber (futbol amerykański, Fal-
cons Tychy), Filip Komorski (ho-
kej na lodzie, GKS Tychy), Ma-
ciej Mańka (piłka nożna, GKS 
Tychy), John Murray (hokej na 
lodzie, GKS Tychy), Sylwia Ła-
skawska (hokej na lodzie, Ato-
mówki Tychy), Wioletta Pawlu-
czek (strzelectwo, ŚTS), Szymon 
Topolnicki (lekka atletyka, AZS 
AWF Katowice), Paweł Zmarlak 
(koszykówka, GKS Tychy). ls ●

pierwsze 
kupony i Głosy
11. edycja plebiscytu MOSIR-u I TWOIch TychóW

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

decydująca faza 
rywalizacji hokeistów 
o Mistrzostwo polski 
niesie ze sobą sporą 
dawkę sportowych 
wrażeń i na Mecze, 
których stawką jest 
piąty zŁoty Medal 
dla tychów i kibiców 
nie trzeba specjalnie 
zachęcać. jednak 
na tych szczęśliwców, 
którzy kupią bilety, 
czekają dodatkowe 
atrakcje. dziaŁacze 
gks chcą naM nie tylko 
dać gustowny prezent, 
ale także Ładnie go 
opakować.

A że umieją to robić, najlepiej 
świadczą nagrody – za najlepszą 
kampanię marketingową w Eu-
ropie w sezonie 2018/19 i drugie 
miejsce w rankingu najlepszych 
europejskich kampanii marke-
tingowych w bieżących rozgryw-
kach Hokejowej Ligi Mistrzów.

Techniczne możliwości opraw 
pojawiły się po remoncie lodo-
wiska przed ubiegłorocznymi 
meczami Hokejowej Ligi Mi-
strzów – zamontowano nowe 
bandy, nowoczesne oświetle-
nie z dodatkowymi 8 głowica-
mi laserowymi i kilka innych 
ważnych elementów wyposaże-
nia lodowiska.

nie tylko gra
– Chcemy, żeby mecze na Sta-
dionie Zimowym nie ograniczały 
się jedynie do rywalizacji spor-
towej – mówi Krzysztof Woź-
niak, prezes spółki Tyski Sport. 
– To ma być coś, co umili czas 
pobytu na lodowisku, co zasko-
czy kibiców, zaciekawi i wzbudzi 
dodatkowe emocje. Począwszy 
od gry świateł, pokazów lasero-
wych i muzyki, na jeździe figu-
rowej zawodniczek TKKF Pio-
nier i samochodzie „tańczącym” 
na lodowisku skończywszy. Te-
raz, na spotkania półfinałowe, 
także przygotowaliśmy kilka 
niespodzianek.

co do sekundy
To wszystko jednak wymaga do-
datkowej pracy organizacyjnej 
i spotkań przed każdym meczem 
grupy ludzi, którym przewodzi 
trzech Krzysztofów: Woźniak – 
prezes Tyski Sport SA, Trzosek 
– rzecznik GKS Tychy i Król – 
radny, były prezes GKS.

– Próbkę możliwości naszego 
lodowiska po modernizacji kibice 
mogli zobaczyć w trakcie spotkań 
Ligi Mistrzów – wyjaśnia Krzysz-
tof Trzosek. – Oczywiście z uwagi 
na wytyczne CHL nie mogliśmy 
wykorzystać pełnego potencjału 
Stadionu Zimowego. W przypad-
ku spotkań Ligi Mistrzów otrzy-
maliśmy specjalny, liczący ponad 
100 stron dokument z wytyczny-
mi dotyczącymi m.in. oprawy wi-
zualnej i artystycznej Oczywiście, 
mogliśmy zgłosić swoje pomysły, 
ale musieliśmy je rozpisać z do-
kładnością co do sekundy – kie-
dy nastąpi wyjazd drużyny gości, 
gospodarzy, kiedy światła się za-
palają, kiedy włączymy muzykę, 
itd. Niemałym wyzwaniem była 
synchronizacja pracy kilku osób 
– kierowników obu drużyn, DJ-a, 
operatora światła, maskotki „Wilk” 
itd. Przedstawiciele CHL byli pod 
wrażeniem, że w czasie meczu 
posługujemy się walkie-talkie, 
bo nie spotkali się z tym na żad-

nym lodowisku. Ale – przyznam 
– bez tego trudno byłoby zapano-
wać na całością przedsięwzięcia. 
W końcu, na własny użytek przy-
gotowaliśmy podobny dokument 
dotyczący oprawy, jak ten, który 
dostaliśmy z CHL. Teraz posługu-
jemy się tą naszą „księgą” przed 
każdym meczem. Stale ją jednak 
modyfikujemy, bo pojawiają się 
nowe pomysły i nowe możliwo-
ści. Zdarzają się też rzeczy wyjąt-
kowe – na meczu ćwierćfinało-
wym jeden z kibiców oświadczył 
się w przerwie. Dziewczyna po-
wiedziała „Tak” i była to jedyna 
rzecz, którą dopisaliśmy do sce-
nariusza dopiero na kilka godzin 
przed rozpoczęciem spotkania.

jak w kHl
Stadion Zimowy to jedna z nie-
licznych aren hokejowych, gdzie 
na meczu jest DJ. Podczas jedne-
go z meczów KHL, pomysł ten 
spodobał się działaczom GKS 
i postanowili z niego skorzy-
stać. DJ umiejętnie współpracuje 
z kibicami i kiedy ci dopingują, 
muzyka milknie. A od niedawna 
po golu na Stadionie Zimowym 
rozlega się wycie wilka...

Do oprawy meczów zaproszeni 
zostali też zawodnicy, który zresztą 
mieli decydujący wpływ na wybór 
utworu, przy którym wjeżdżają 

na lód. Zaproponowali kilka, or-
ganizatorzy wybrali jeden.

co w półfinale?
– Nowością na półfinał będzie 
występ przed meczem muzyków 
wywodzących się z Orkiestry Ka-
meralnej Miasta Tychy AUKSO 
i wykonanie jednej z kibicow-
skich piosenek „W mieście, gdzie 
najlepsze piwo jest” w oryginalnej 
aranżacji – dodał Krzysztof Woź-
niak. – Kiedy w internecie po-
jawiła się jej zapowiedź, bardzo 
szybko stała się przebojem nu-
mer jeden wśród kibiców. W tej 
chwili informacja o utworze do-
tarła do grona prawie 100 tysię-
cy odbiorców. Przygotowaliśmy 
też ponad trzyminutowy teledysk 
z utworem, wykonanym przez 
muzyków AUKSO z fragmenta-
mi meczów. Na kibiców czekają 
również inne atrakcje. W przerwie 
spotkań na tafli są organizowane 
konkursy. Główną nagrodą jest 
voucher o wartości 500 zł.

A do tego swoje oprawy przy-
gotowują kibice GKS, którzy 
współtworzą całe widowisko. 
Bez ich udziału i wsparcia efekt 
wielkiego widowiska nie byłby 
możliwy do osiągnięcia.

Zachęcamy zatem do przycho-
dzenia na mecze GKS przynaj-
mniej kwadrans przed ich rozpo-
częciem, a w czasie przerw warto 
zostać na widowni… ●

Hokej, disc jockey  
i wycie wilka
na stadion ziMowy chodziMy nie tylko po eMocje sportowe, ALE Aby ZObAcZyć PRAWDZIWy hOKEjOWy 
SPEKTAKL.

PółfINał Z katOWIcamI

Rywalem GKS Tychy 
w półfinale play off będą 
hokeiści GKS Katowice, którzy 
w 6. meczu pokonali Podhale 
Nowy Targ 2:1 i wygrali 
ćwierćfinałową rywalizację 
4:2. Po raz pierwszy od sezonu 
2014/2015 w półfinale 
zabraknie „Szarotek”.
Oto terminy pierwszych 
czterech meczów 
półfinałowych mistrzów 
Polski (oby nie potrzeba było 
więcej): 12.03 i 13.03 GKS 
Tychy – GKS Katowice (oba 
godz. 18), 16.03 i 17.03 GKS 
Katowice – GKS Tychy (oba 
o godz. 18.30).

Mecze na Stadionie Zimowym mają  coraz ładniejszą oprawę.
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w MinionyM tygodniu 
tyska galeria 
sportu – oddziaŁ 
MuzeuM Miejskiego 
zorganizowaŁa kolejne 
spotkanie z cyklu 
„wokóŁ tyskiej piŁki”. 
tyM razeM z kibicaMi 
spotkaŁ się prezes 
kp gks tychy, leszek 
bartnicki.

W trwającym prawie dwie go-
dziny spotkaniu, które prowadził 
kierownik TGS Piotr Zawadzki, 
prezes tyskiego pierwszoligowca 
mówił m.in.:

o celach
Trudno się nie zgodzić z twier-
dzeniem, że skoro w tym roku 
do Ekstraklasy awansują trzy 
drużyny, to kiedy jak nie teraz 
zameldujemy się w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Zwykle 
pierwsza runda szła nam kiep-
sko, a wiosną zdobywaliśmy wiele 
punktów. Teraz, kiedy jesień była 
znacznie lepsza niż zwykle, kibice 
oczekują, że wreszcie awansuje-
my i to jest zrozumiałe.

Szóste miejsce, jakie zajmujemy 
po rundzie jesiennej nie jest złe, 
ale nie jest też... dobre. Nie tyl-
ko przecież w Tychach zdają so-
bie sprawę, że w tym roku wcho-
dzą trzy drużyny. A my w tym 
gronie wcale nie jesteśmy jakimś 
krezusem. Nie jest tak, że skoro 
mamy piękny stadion i nazywa-
my się GKS Tychy, to z urzędu 
powinniśmy grać w Ekstraklasie. 
Ale skoro tak, to dlaczego w cią-
gu 49 lat istnienia klubu, na naj-
wyższym szczeblu graliśmy tylko 
trzy sezony...?

Na pewno spełniamy kryte-
rium infrastrukturalne i prob-
lemy Rakowa z brakiem od-
powiedniego obiektu nam nie 
grożą. Nie uważam też, żeby-
śmy byli od kogokolwiek gorsi, 
a byłem na wszystkich meczach 
w tym sezonie. W każdym me-
czu możemy wygrać i na pewno 
będziemy walczyć o awans. Ale 
podobne plany ma jeszcze jakieś 
może dziewięć drużyn w tej lidze. 
I są to kluby o większych od na-
szego budżetach.

Chcemy awansować do Ekstra-
klasy, nie boimy się tego awansu. 
Droga do niego jest otwarta, ale 
na tej drodze są bramki i zdarza-
ją się korki...

o sprzedaży klubu
Klub piłkarski kupuje się po to, 
żeby na nim zarobić. Ale mówi 
się, że w Polsce kupując klub 
można stać się milionerem, ale 
tylko pod warunkiem, że... się 
wcześniej było miliarderem!

Nie jest sztuką sprzedać klub 
byle komu, mieliśmy w Polsce 
przypadki, że potem wszyscy 
żałowali, że oddali piłkę mniej 
czy bardziej dziwnemu człowie-
kowi. Moim zdaniem najlepszy-
mi właścicielami są ludzie, którzy 
są emocjonalnie związani z klu-
bem i takich należy szukać.

o drużynie rezerwowej
Chcemy, żeby druga druży-
na awansowała do III ligi i taki 
cel postawiliśmy przed trenera-
mi. Jeśli młodzi mają stopniowo 
wchodzić do pierwszego zespo-
łu, to wcześniej muszą się gdzieś 
ogrywać. A przecież lepiej, żeby 
się ogrywali przy kilku tysiącach 

kibiców na Ruchu czy Polonii By-
tom, niż w meczach – z całym 
szacunkiem – ze Spójnią Landek 
czy Drzewiarzem Jasienica...

o strachu piłkarzy przed 
awansem
Część kibiców twierdzi, że nie-
którzy piłkarze boją się awansu 
GKS do Ekstraklasy, bo wtedy 
ich w klubie nie będzie. Nie wej-
dziemy w głowy wszystkich za-
wodników, ale na takie zarzuty 
zawsze mówię tak: jeśli się boisz, 
że nie będzie dla ciebie miejsca 
w przypadku awansu, to w razie 
braku braku awansu tym bardziej 
cię nie będzie!

Nie ukrywam, że chłopcy mają 
atrakcyjną premię za awans, 
w wyższej lidze są też wyższe za-
robki, zatem każdemu awans się 
opłaci. A nawet jeśli potem dla 
kogoś zabraknie miejsca, to prze-
cież łatwiej będzie znaleźć nowy 
klub piłkarzowi, który wywalczył 
awans do Ekstraklasy.

o koszmarnych końcówkach
Myślę, że to, że tracimy tyle goli 
i w efekcie tyle punktów w koń-
cówkach meczów, to nie jest kwe-
stia braku sił. To problem, który 
tkwi chyba w głowach piłkarzy, 
że brakuje takiego cwaniactwa. 
Czasem trzeba wywalić piłkę da-
leko w trybuny, nawet poudawać 
kontuzję itp. Nasi tego nie mają, 
niestety.

Pewnie jakimś wyjściem byłoby 
zatrudnienie psychologa, czy tre-
nera mentalnego. Ale taki trener 
nic nie pomoże, jeśli zawodnik 
nie będzie do tego przekonany. 
A jeszcze dużo czasu upłynie za-
nim w Polsce przekonają do tego, 

że – tak jak na Zachodzie – trener 
mentalny jest ważnym elementem 
sztabu szkoleniowego.

o szkoleniu młodzieży
KP GKS Tychy jest piłkarską wi-
zytówką miasta i to w naszym 
klubie powinno się szkolić pił-
karzy od małego. Dlatego uwa-
żam, że forsowany przez APN 
pomysł, żeby zawodnik do 12. 
roku życia trenował w Akade-
mii, a potem przechodził do nas, 
uważam za niezbyt dobry. Pro-
szę zauważyć, że do szkolenia 
dzieci 8-9-letnich jest wie-
lu chętnych, ale starszych już 
niekoniecznie. Bo wtedy już 
rodzice nie finansują wszyst-
kiego, bo pojawiają się koszty 
np. wyjazdów na mecze i przede 
wszystkim jest sportowa wery-
fikacja poprzez wyniki.

o „szrocie”
To prawda, że w Polsce 
pojawia się wielu piłkarzy 
z zagranicy, o których często 
niesprawiedliwie mówi się, 
że są wzięci ze „szrotu”. Ale 
proszę się nie dziwić klubom, 
które to robią, bo decydującym 
czynnikiem jest tu aspekt 
ekonomiczny. Polscy piłkarze 
są drodzy i myślę tu zarówno 
o kwotach ekwiwalentów dla 
klubów, jak i oczekiwaniach 
finansowych młodych piłkarzy. 
Tymczasem z Czech, Słowacji 
i  innych krajów możemy 
pozyskać dobrych zawodników – 
nawet z tamtejszej ekstraklasy – 
za mniejsze pieniądze i tańszych 
w utrzymaniu.
notowaŁ:
wojciech wieczorek ●

Za kilka dni rozpocznie się pił-
karska wiosna w niższych ligach. 
Drużyny kończą przygotowania 
i rozegrały już ostatnie mecze 
kontrolne.

W lidze okręgowej na 8. miej-
scu zakończył pierwsza rundę roz-
grywek Ogrodnik Cielmice. Bio-
rąc pod uwagę początek sezonu, 
miejsce w połowie stawki to nie-
złe osiągnięcie, a 20 punktów za 6 
zwycięstw i 2 remisy może pozwo-
lić drużynie Grzegorza Chrząści-
ka włączyć się do gry o czołówkę. 
Wszystko wskazuje na to, że rundę 
jesienną Ogrodnik rozpocznie ta-
kim składem w jakim grał jesienią, 
tydzień przed rozgrywkami w ka-
drze nie nastąpiły żadne zmiany. 
Ostatnim sparingowym rywalem 
piłkarzy z Cielmic były Gardawi-
ce – zanotowano remis 2:2. Rundę 
rewanżową Ogrodnik rozpocznie 
od meczu z MKS Lędziny – trze-
cim zespołem ligi. 

Tyska klasa A także rusza 
w tym tygodniu. Wiceliderem 

tabeli jest OKS Zet (36 pkt), 
którego od prowadzącego GTS 
Bojszowy dzieli 6 pkt. Mariusz 
Masternak, podpora defensywy 
Zetki, grał w meczach sparingo-
wych, ale teraz waha się czy po-
zostać w kadrze. Nowym zawod-
nikiem w kadrze jest natomiast 
Maciej Ostolski, wychowanek 
MOSM, ostatnio grał w Soko-
le Wola. W niedawnych sparin-
gach drużyna wygrała 8:0 z Wi-
słą Małą, przegrała 0:3 ze Startem 
Mszana, zremisowała 1:1 z Soko-
łem Wola.

Tuż za Zetką plasuje się JUWe 
Jaroszowice, które w rudzie je-
sienne zdobyło 34 pkt. Drużyna 
Dawida Frąckowiaka przegrała 
w sparingach z Ogrodnikiem 3:4, 
2:3 ze Szczakowianką i 2:4 z MKS 
Lędziny, wygrała 5:3 z Suszcem.

Na 12. miejscu w klasie A jest 
Siódemka Tychy, która zdobyła 16 
punktów. Klasa B, w której wystę-
puje Czułowianka Tychy, rozpo-
cznie rozgrywki 18 kwietnia. ls ●

w kluBie cHcemy 
awansu
kibice piŁki spotkali się na szczerej rozMowie Z PREZESEM LESZKIEM bARTNIcKIM.

Prezes Leszek Bartnicki miał jako tło zdjęcie „srebrnej” drużyny GKS Tychy z 1976 roku. Czy za 
jego prezesury tyska piłka choć trochę zbliży się do tamtego sukcesu?
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drużyny niższych lig rozpoczynają rundę rewanżową

wiosna ogrodnika

W meczu 17. kolejki GKS Tychy 
przegrał z Futsalem Busko 3:7.

Tyszanie przystąpili do meczu 
bez kontuzjowanego podczas tre-
ningu Wojciecha Łasaka i Pio-
tra Pytla, który nie mógł zagrać 
z uwagi na obowiązki służbowe. 
Sytuację dodatkowo skompliko-
wał fakt, że w meczu czerwone 
kartki zobaczyli Tomasz Bernat, 
Kacper Dudzik i Adam Borow-
ski. Tak więc ze składu zniknęła 
pierwsza czwórka…

Po wyrównanym początku 
rywale objęli prowadzenie 3:2 
i wówczas sędzia podyktował 
dyskusyjny przedłużony karny 
dla rywali. Doszło do zamieszania 
i czerwone kartki dostali: Bernat, 
trener z Buska i jeden z zawod-

ników gości z ławki. Gola z kar-
nego nie zdobyli, ale to tyszanie 
grali w osłabieniu i w konsekwen-
cji do przerwy stracili jeszcze 2 
gole. Po wznowieniu gry czer-
woną kartkę za przekroczenie li-
nii bramkowej zobaczył Borow-
ski, potem jeszcze Dudzik dostał 
czerwoną za dwie żółte… Uła-
twiło to zadanie rywalom, którzy 
zdobyli jeszcze dwa gole, a wynik 
meczu na 3:7 ustalił Migdał.
gkS futSal – futSal BuSkO 
3:7 (2:5). Bramki dla GKS: Mig-
dał 2, Słonina.
gkS futSal: Borowski – Du-
dzik, Bernat, Kochanowski, Dwó-
rznik – Słonina, Biernat, Krzy-
żowski, Migdał, Kołodziejczyk, 
Kamiński, Lisiński, Bala. ls ●

osłabiony gks futsal nie sprostał rywalowi z buska

kartki i… bramki

Artur Równiatka z pilotem Marci-
nem Cyganem na mitsubishi lan-
cerze wygrali klasyfikację general-
ną pierwszej tegorocznej rundy 
Samochodowych Mistrzostw Ty-
chów, organizowanych przez Au-
tomobilklub Ziemi Tyskiej.
Zainteresowanie rywalizacją na to-
rze FCA nie maleje. Do zawodów 
zapisał się komplet kierowców – 
80 załóg. W 1. klasie wygrał Łu-
kasz Semik (pilot Miłosz Górny, 
seicento), który o ponad 18 sekund 
wyprzedzili Pawła Oślaka (Michał 
Kociołek, seicento) i Łukasza Mi-
chalskiego (Izabela Michalska, ro-
ver 214). Klasę 2. wygrał Szymon 
Gańczarczyk (Anita Masternak, 
honda civic) przed Grzegorzem 
Dobrzańskim (Agnieszka Do-
brzańska, honda civic) i Mateu-
szem Hojdysem (Tomasz Duraj, 
honda civic). W kolejnej klasie 
rywalizacja była bodaj najbardziej 
wyrównana, bo Dawid Tomala 
(Paulina Kępka, honda civic) wy-
przedził Sebastiana Bojdoła (To-
masz Bochaczyk, clio) o zaledwie 
0,94 sekundy. Na trzecim miejscu 
zakończył start Dawid Grzebinoga 
(Kamil Gamża, honda civic).

W klasie 4. wygrał wspomniany 
duet Równiatka – Cygan przed 
Michałem Jelonkiem (Jarosłąw 
Kudasiewicz, subaru impreza) 
i Grzegorzem Pudełko (Sebastian 
Stanik, mistubishi lancer). W licz-
nej klasie cento wygrał Marek 
Mendela (Robert Krzyża, seicen-
to) przed Wojciechem Najgrodz-
kim (Pawłem Matusik, cinque-
cento) i Wojciechem Książkiem 
(Kamil Szczerba, cinquecento). 
Na najwyższym podium w klasie 
aut francuskich (peugeot, citroen) 
stanął Michał Wasilewski (Sandra 
Wasilewska, saxo), drugi był Ar-
tur Kłaptocz (Szymon Smalcarz, 
citroen C2), a trzeci Jan Listew-
nik (Marek Pasek, peugeot 106). 
W kl. RWD wygrał Krystian 
Kacprzak (Mariusz Cieślar, bmw 
E36), przed Wojciechem Honki-
szem (Jakub Rozmus, bmw E30) 
i Kacprem Bieńkiem (Tomasz Ja-
błoński, bmw E36). Klasa Gość: 1. 
Daniel Stawiarski (Jakub Stawiar-
ski, mitsubishi lancer), 2. Jakub 
Leśniak (Paweł Oślak, bmw M3), 
3. Marek Mularczyk (Michał Pa-
ciej, citroen DS3). Kolejne zawody 
– 5 kwietnia. ls ●

ruszył nowy sezon Samochodowych Mistrzostw Tychów

tor Pełen emocji
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ś jak ślizgawka

Z PeWNOścIą NIe jeSt tO NajWażNIejSZy 
OBIekt SPORtOWy W tychach, ale Za tO jeDeN 
Z NajStaRSZych. tO WłaśNIe tutaj WIelu tySZaN 
NaucZyłO SIę jeźDZIć Na łyżWach.

Pod sam koniec 1964 roku otwarte zostało lodowisko przy tzw. 
alei A-b (dziś ul. Księdza Kardynała Augusta hlonda). ceremonii 
dokonano tradycyjnym przecięciem wstęgi, a na uroczystości 
stawili się wszyscy najważniejsi tyscy dygnitarze, nie zabra-
kło również dyrektorów pobliskich kopalń i zakładów pracy. 
Po oficjalnych przemówieniach na lód wjechały młode łyżwiar-
ki Górnika Katowice i tyskiej szkółki „Pionier” przy Towarzystwie 
Krzewienia Kultury fizycznej. Piruety zaprezentowane przez 
dziewczynki spotkały się z aplauzem stojącej za metalowymi 
barierkami publiczności.

Otwarciu obiektu nadano wówczas dużą rangę, choć na dobrą 
sprawę chodziło przecież o ślizgawkę z zapleczem. Na hokejowe 
lodowisko trzeba było jeszcze poczekać kilka lat. Liczyło się jed-
nak to, że został on zbudowany – podobnie jak ośrodek wypo-
czynkowy na Paprocanach – przy wydatnej pomocy zakładów 
pracy i samych mieszkańców.

Tygodnik „Echo” podkreślał, że lodowisko nie powstałoby, gdy-
by nie osoba energicznego kierownika ogniska TKKf Michała 
Szandrowskiego, który „spędził na tej budowie każdą wolną 
chwilę – przez wiele długich miesięcy”. Szandrowski był inicja-
torem budowy, koordynował wszystkie działania, potrafił też 
przekonać do pomocy zarówno społeczników, jak i dyrektorów 
przedsiębiorstw. Gazeta sumiennie wymieniła wszystkie insty-
tucje, które przyczyniły się do powstania lodowiska. Z długiej 
listy można się dowiedzieć, że najwięcej pieniędzy na ten cel 
przekazały Wojewódzki Komitet Kultury fizycznej i Turystyki oraz 
miasto. Kopalnie „Ziemowit”, „Piast”, „boże Dary” i „Murcki” wspo-
mogły gotówką i materiałami budowlanymi. Pomagano również 
w inny sposób, np. PcSbbW oddało do dyspozycji spychacz, 
a browar – samochody ciężarowe. Nie zawiodła też inicjatywa 
prywatna, czyli miejscowy cech Rzemiosł Różnych i Zrzeszenie 
Prywatnego handlu i usług. Z kolei architekci Marek Dziekoński, 
Stanisław Rewers i henryk Zienkiewicz oraz technik Zygmunt 
Matysiak bezinteresownie wykonali dokumentację i kosztorys, 
pełniąc także autorski i inwestorski nadzór nad budową.

Pierwsza tyska ślizgawka cieszyła się wielkim powodzeniem. 
Zimy (mroźne i śnieżne) trwały kiedyś od początku grudnia 
do końca lutego, więc jazdę na łyżwach w stopniu przynajmniej 
podstawowym opanowały tysiące młodych tyszan. jeżdżono 
na „figurówkach”, „hokejówkach” albo łyżwach przykręcanych 
do butów, na miejscu znajdowała się także wypożyczalnia sprzę-
tu. ćwiczyli tu młodzi zawodnicy ze szkółki „Pionier”, ale w 1969 
roku przenieśli się na nowo wybudowane sztuczne lodowisko 
na Osiedlu f. Latem obiekt też nie świecił pustkami. Kiedyś usta-
wiono na nim ring, aby zorganizować zawody dla początkujących 
bokserów, odbywały się tu także zabawy przy muzyce na żywo. 
chociaż przez te kilkadziesiąt lat przechodził lepsze i gorsze 
okresy, do dziś – już pod szyldem MOSiR-u i adresem brzozowa 
2 – wypełnia swoje sportowe zadania. Zimą wciąż czynne jest 
sezonowe lodowisko, w pozostałych miesiącach na chętnych 
czeka asfaltowe boisko do gry w piłkę ręczną czy siatkówkę. 
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Dzieci ze szkółki łyżwiarskiej TKKF „Pionier” na ślizgawce. 
Fot. Z. Kubski/zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach 

INfORmatOR kIBIca

hOkej. phl – półfinał play off: 12.03 i 13.03 GKS Tychy – 
GKS Katowice (oba godz. 18), 16.03 i 17.03 GKS Katowice 
– GKS Tychy (oba o godz. 18.30). plhk. Mecz o 3. miejsce: 
14.03 GKS Atomówki Tychy – unia Oświęcim (20.15).
PIłka NOżNa. ćwierćfinał puchar polski: 10.03 GKS Tychy 
– cracovia (18); i liga: 15.03 GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec 
(12.40); iV liga: 14.03 GKS II Tychy – Podbeskidzie II bielsko 
biała (13); liga okręgowa: 14.03 Ogrodnik cielmice – MKS 
Lędziny (13); klasa a: 14.03 Krupiński Suszec – Siódemka 
Tychy, 15.03 Iskra II Pszczyna – OKS Zet Tychy, 15.03 juWe 
jaroszowice – Znicz jankowice (15.30).
kOSZykóWka. i liga: 14.03 GKS Tychy – Górnik Wałbrzych (18).
futSal. i liga: 15.03 Profi Sport Wrocław – GKS futsal Tychy (12.30).
SIatkóWka. ii liga śląska kobiet: 14.03 TKS Tychy – MKS 
Dąbrowa Górnicza (17).
lekka atletyka. 15.03 X bieg imienia pawła lorensa, 
OW Paprocany (ul. Parkowa 17), godz. 11 – bieg na 19 km, 
ok. godz.12.15 – biegi dla dzieci. ls ●

Siatkarze TKS Tychy pokona-
li w wyjazdowym meczu Volley 
Rybnik i odnosząc trzecie zwycię-
stwo, awansowali do turnieju pół-
finałowego rywalizacji o I ligę.

Tym razem najtrudniejszy oka-
zał się… ostatni krok. Pierwsze 
dwa mecze na tyskim parkiecie 
drużyna Marcina Nycza wygra-
ła bez problemów po 3:0, jednak 
w trzecim meczu w Rybniku nie 
mający już nic do stracenia ry-
wale wysoko zawiesili poprzecz-
kę. Pierwszego seta tyszanie roz-
strzygnęli zgodnie z planem, 
wygrywając do 16, drugiego jed-
nak przegrali do 20. W trzecim 
secie znów górą był Volley, ale ty-
szanie wyrównali mecz w kolejnej 
odsłonie. Wyrównany był też tie 
break i faworyt do końca musiał 
walczyć o zwycięstwo.
VOlley RyBNIk – tkS tychy 
2:3 (16:25, 25:20, 19:25, 25:21, 
13:15).

W II lidze śląskiej siatkarki 
TKS Tychy rozegrały dwa me-
cze. Przegrały z MUKS Sari 
Żory 1:3 (19:25, 25:7, 15:25, 
17:25), a piątek pokonały UKSG 
Blachownia 3:1 (25:16, 25:22, 
21:25, 15:16.

Drużyna trenerów Krzyszto-
fa Pałki i Przemysława Ciukaja 
zagrała w składzie: Biszczanik, 
Chwałek, Raczyńska, Koźmiń-
ska, Neterowicz, Divis, Krokosz, 
Binek, Poks, Kokoszka (L), Dut-
ka, Żychoń. ls ●

Oto czołówka tabeli II ligi ślą-
skiej (liczba meczów, punkty, 
zwycięstwa, sety wygrane, sety 
przegrane):
1. Dąbrowa Górnicza 17 43 14 47-13
2. TKS Tychy 17 38 13 42-19
3. Michałkowice 15 33 11 38-20
4. Rybnik 18 31 11 40-30
5. Sari Żory 14 31 10 34-17
6. AZS Częstochowa 17 28 9 34-27

atomówki gks tychy rozbite 
w półfinale.

z unią 
o brąz
Podobnie jak w ubiegłym sezo-
nie Atomówki GKS Tychy po-
nownie zagrają o brązowy medal 
mistrzostw Polski, a w decy-
dujących meczach zmierzą się 
z Unia Oświęcim.

W meczach półfinałowych 
play off rywalkami tyszanek 
były mistrzynie Polski – Polo-
nia Bytom. Przed tygodniem 
drużyna Dariusza Garbocza 
przegrała 0:7, a w sobotnim re-
wanżu – 0:11. Już po pierwszej 
tercji rywalki prowadziły 4:0 
i ich przewaga ani przez mo-
ment nie podlegała dyskusji, 
co zresztą potwierdziły zdoby-
ciem kolejnych goli.

W rywalizacji o brąz tyszanki 
znów zmierzą się z hokeistkami 
Unii. Przed rokiem rywalizacja 
tych drużyn była niezwykle emo-
cjonująca, bo pierwszy mecz wy-
grała Unia 5:4, drugi Atomów-
ki 6:4, a o brązowym medalu dla 
Unii zdecydował jeden gol zdo-
byty w dogrywce…

Pierwszy mecz o 3. miejsce 
sezonu 20019/2020 rozegrany 
zostanie w sobotę, 14.03 w Ty-
chach o godz. 20.15, a rewanż 
– tydzień później w Oświęcimiu. 
Drużyny grają do dwóch zwy-
cięstw i jeżeli nie nastąpi roz-
strzygnięcie, o brązowym meda-
lu zadecyduje trzecie spotkanie, 
które za trzy tygodnie rozegra-
ne zostanie ponownie w Oświę-
cimiu.
POlONIa BytOm – gkS atO-
móWkI tychy 11:0 (4:0, 2:0, 
5:0).
atOmóWkI gkS: Burda-Kro-
kosz (Nowacka) – Marczyk, 
Garbocz, Łaskawska, Churas, 
Górska – Kędra, Sawicka, Top-
pinen, Huchel, Solecka – Fran-
kowska, Manilewska, Rakoczy, 
Pelic.

O mistrzostwo Polonia Bytom 
zagra ze Stoczniowcem Gdańsk, 
który zwycięsko zakończył ry-
walizację z Unią 3:0 i 9:0.
ls ●

tks awansował do turnieju półfinałowego o I ligę

najtrudniejszy… 
ostatni krokKoszykarze GKS odnieśli w Lesznie 

wysokie zwycięstwo, pokonując Po-
lonię 89:72. Ta wygrana przybliżyła 
tyszan do gry w play off, choć osta-
teczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Po wyrównanym początku me-
czu, ton grze zaczęli nadawać ty-
szanie, pewnie punktował Przemy-
sław Wrona, dołączali się Norbert 
Kulon i Paweł Zmarlak. Tyszanie 
wygrali pierwsza kwartę 19:11, 
a w drugiej odsłonie jeszcze przy-
spieszyli. Przewaga cały czas wy-
nosiła kilkanaście oczek, a warto 
zwrócić uwagę, że punkty zdoby-
wali praktycznie wszyscy zawod-
nicy. Do przerwy tyszanie pro-
wadzili 52:33 i choć po zmianie 
stron punktować zaczęli gospo-
darze, przewaga GKS nadal była 
duża i trzecią kwartę tyszanie za-
kończyli prowadzeniem 70:54.

Kilka punktów rywali w ostat-
niej odsłonie to było wszyst-
ko, na co pozwolili goście z Ty-
chów. Zdobycze głównie Wrony, 
Zmarlaka i Jankowskiego sprawi-
ły, że GKS zanotował 20-punk-

tową przewagę i zakończył mecz 
pewnym zwycięstwem.

Do rozegrania części zasadni-
czej pozostały jeszcze dwa mecze 
– podopieczni Tomasza Jagiełki 
14.03 grają u siebie z liderem ta-
beli Górnikiem Wałbrzych, 21.03 
– pauzują, a 29.03 – także u siebie 
– zmierzą się z Nysą Kłodzko.
POlONIa leSZNO – gkS ty-
chy 72:89 (11:19, 22:33, 21:18, 
18:19).
gkS tychy: Jankowski 18, Szym-
czak 14, Woroniecki 12, Zmarlak 
12, Wrona 10, Kędel 9, Kulon 9, 
Karpacz 5, Karwat 0, Krakowczyk 
0, Zawadzki 0, Ziaja 0. ls ●

1. Wałbrzych 41 23 18 – 5
2. czarni 40 24 16 – 8
3. Sokół 39 24 15 – 9
4. WKK Wrocław 39 23 16 – 7
5. łowicz 36 23 13 – 10
6. Krosno 35 23 12 – 11
7. Pogoń 35 24 11 – 13
8. gkS tychy 35 24 11 – 13
9. Zb Pruszków 35 24 11 – 13
10. Leszno 34 24 10 – 1

drużyna hokeistów 
MosM tychy z rocznika 
2010 wystąpiŁa 
w szóstej edycji 
turnieju czerkawski 
cup na stadionie 
ziMowyM narodowyM 
w warszawie i spisaŁa 
się znakoMicie, zajMując 
drugie Miejsce. tyszanie 
przegrali dopiero 
w dogrywce finaŁowego 
Meczu.

Drużyny MOSM w turnieju 
Czerkawski Cup prawie co roku 
odgrywały w zawodach czoło-
we role. Kilka razy znalazły się 
na podium, a w trzeciej edycji, 
w 2017 roku, tyszanie wygrali 
turniej. W tym roku, w kwalifi-
kacjach do głównego finału, który 

rozegrano w stolicy, wzięło udział 
27 drużyn z całej Polski. Mecze 
odbywały się w Krynicy, Elblą-
gu i Opolu. Hokeiści MOSM Ty-
chy bez porażki wygrali turniej 
w Opolu.

W zawodach finałowych, 
w grupie zanotowali następują-
ce rezultaty: Legia Warszawa – 
MOSM Tychy 2:1, MOSM Tychy 
– Gdańsk 1:0, Unia Oświęcim – 
MOSM Tychy 2:5, MOSM Ty-
chy – Podhale Nowy Targ 2:1. 
W półfinale zespół MOSM po-
konał 2:0 Naprzód Janów i awan-
sował do finału, gdzie zmierzył 
się z ŁKH Łódź. Mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem, ale 
w dogrywce gola zdobyli rywale. 
W finałowym turnieju wystąpiło 
9 zespołów, po brąz sięgnął Na-
przód Janów, a kolejnej miejsca 

zajęli: 4. Legia Warszawa, 5. Pod-
hale Nowy Targ, 6. KTH Krynica, 
7. JKH GKS Jastrzębie, 8. Olivia 
Gdańsk, 9. Unia Oświęcim.

Za najlepszego zawodnika 
w MOSM Tychy uznano Danie-
la Janika, natomiast Maksymilia-
na Fuchsa wybrano najlepszym 
bramkarzem. Trenerami tyskiej 
drużyny byli Wojciech Majkow-
ski i Beniamin Sławiński, a w ka-
drze zespołu grali: Maksymilian 
Fuchs, Kacper Bagienko – Miko-
łaj Machnik, Tymoteusz Tetla, 
Eryk Suduł, Borys Stochmiałek, 
Oliwier Kaczmarczyk, Bartosz 
Sobczak, Igor Chrząstek, Win-
cent Nowak, Antoni Tarnawski, 
Bartosz Marczyk, Filip Maj-
kowski, Paweł Picheta, Tymote-
usz Kłakus, Daniel Janik, Paweł 
Zioło. ls ●

tyski sukces  
na zimowym 
narodowym
drugie Miejsce hokeistów MosM PODcZAS 6. EDycjI TuRNIEju cZERKAWSKI cuP

koszykarze gks coraz bliżej play off

cenna wygrana

Drużyna MOSM Tychy niemal co roku zajmuje w turnieju czołowe lokaty. 
W edycji 2020 nasi hokeiści uplasowali się na 2 miejscu.
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ryby 19.ii-20.iii
czas na radykalne decyzje, bądź stanowczy 
i asertywny. W piątek niespodziewana wiadomość 
sprawi ci wielką radość.

baran 21.iii-20.iV
Ktoś nieustannie myśli o Tobie. Zauważaj znaki, 
nic nie dzieje się bez powodu. Szczęście będzie ci 
sprzyjać.

byk 21.iV-21.V
W tym tygodniu będziesz się cieszył 
przychylnością gwiazd. Przypływ gotówki, 
nowe znajomości, pozytywny nastrój – to tylko 
początek nadchodzących zmian.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Przed Tobą wyzwania i trudne decyzje. jeżeli 
zaufasz bliskiej ci osobie, możesz wiele zyskać. 
Nie bój się ryzyka.

rak 21.Vi-22.Vii
Zapowiada się spokojny, melancholijny 
tydzień. będziesz miał skłonności 
do leniuchowania, ogarnie cię ogólna 
niechęć do pracy.

lew 23.Vii-22.Viii
będziesz teraz pod korzystnym wpływem 
Księżyca. ciesz się z każdej chwili, rób sobie 
drobne przyjemności i dbaj o zdrowie.

panna 23.Viii-22.iX
Pora skorzystać ze swojego potencjału i zacząć 
działać. jak nie teraz, to kiedy? Pamiętaj, moc i siła 
są w Tobie.

waga 23.iX-23.X
Nadchodzą burzliwe dni. Musisz uzbroić się 
w cierpliwość do swoich współpracowników. 
Ktoś chce ci zaszkodzić.

skorpion 24.X-21.Xi
Wiele rzeczy będzie się działo poza Twoimi 
plecami. Zachowaj czujność i bądź świadomy, 
a poradzisz sobie z nadciągającymi zdarzeniami.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Dobry czas na zaplanowanie wyjazdu. 
Potrzebujesz odpoczynku i relaksu. Postaraj się 
znaleźć czas tylko dla siebie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Na horyzoncie miłosne uniesienia i romantyczne 
spotkania. jeżeli jesteś samotny, masz szansę 
poznać miłość swojego życia.

wodnik 20.i-18.ii
Odpuść sprawy, które cię irytują i drażnią. 
Pamiętaj, że wszystko dzieje się dla Twojego 
najwyższego dobra. Zaufaj życiu.

WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

on przemówił i wszystko powstało
tu NIe ma kOlORóW. 
WSZyStkO SPOWIja mROk, 
cZeRń I SZaROścI. OlBRZymIa 
SfeRycZNa kula DOPIeRO 
SIę tWORZy. W jej WNętRZu, 
NIcZym W żyWej kOmóRce, tyle 
cO ZacZyNa kIełkOWać śWIat. 
a śWIat tO PRZeDZIWNy, BO 
PłaSkI jak NaleśNIk – I chOć 
NIkOmu WteDy NIe śNIłO SIę 
O ODkRycIach kOPeRNIka, tO 
gDZIeś już majacZyła WIZja 
ZIemI. a jeDNak PatRZymy 
Na teN PRZeklęty DySk 
WPISaNy W PRZeZROcZyStą 
kule, NaD któRą PIętRZą 
SIę ZłOWROgIe chmuRy. 

narodziny świata
Na naszych oczach z chaosu wyłania się 
świat. Tak, tak: znamy tę historię ze Sta-
rego Testamentu. „Bo On przemówił, 
a wszystko powstało; On rozkazał, a za-
częło istnieć”. Tylko, że nic tu nie stoi 
jak należy. Wszystko jest jakby na opak. 
Góry nie przypominają gór, rośliny nie 
przypominają roślin. To świat dziwacz-
ny, nieuformowany, nieskończony. 

Proces trwa. Wiszący gdzieś hen tam, 
w przestrzeni, Bóg Ojciec dopiero od-
dzielił lądy od wód, dopiero nakazał 
ziemi wydawać zielone trawy, drzewa 
i owoce rodzące nasiona. To właśnie 
on – osobiście – zaprasza nas do po-
dziwiania jego wielkiego dzieła. Dzieła 
stworzenia.

otwórz mnie!
Ten obraz – przyznaję, dość smętny, 
mroczny, wręcz nieciekawy – zobaczył 
Albrecht Dürer, kiedy to zwiedzał kolek-
cję hrabiego van Nassau. Mroczna wi-
zja stworzenia świata nie zrobiła na nim 
wrażenia. Wówczas wszędzie pełno było 
podobnych malowideł. Machnął ręką 
i nawet się nie zatrzymał. Po wizycie, 
opisał większość obrazów, jakie wówczas 
miał okazję podziwiać, ale o „Ogrodzie 
rozkoszy ziemskich” Hieronima Boscha 
(wszak o tym dziele mowa) nie zająknął 
się nawet słowem. Bo czym tu się za-
chwycać? A wystarczyło, żeby w Dürero-
wej głowie zaświtała jedna myśl: otwórz 
mnie. Wówczas wiedziona myślą ręka, 
powoli odchyliłaby skrzydła tryptyku 
i z mroku wyłoniłby się…

…barwny świat
PUF! I już feeria barw bije nas po oczach. 
Otwarcie tryptyku to podniosła, wi-
dowiskowa i niemal teatralna chwi-
la. Na samo wspomnienie mam ciarki 
na plecach – takie to piękne! Przejście 
z ciemności do koloru jest tak gwał-
towne, że możemy dostać lekkiego za-
wrotu głowy. Zaniemówić. Nie wiemy 
na co patrzeć. Dokładnie tak samo jak 
średniowieczni gapie rozdziawiamy usta 
i robimy wielkie oczy ze zdziwienia, 
wskazując palcem na co dziwaczniejsze 
sceny. Bo o co w tym wszystkim chodzi? 
Jest tu kobieta z pawiem na głowie, sy-
rena, której partneruje Tryton w zbroi, 
gigantyczne ptaki, żyrafa, jednorożce, 
przerośnięte jabłka, granaty, poziomki, 
truskawki, przedziwna roślinność i fan-
tastyczna architektura, a nade wszystko 
setki ludzi – zupełnie nagusieńkich. Oj, 
jakże oni sobie folgują, jakże swawolą. 
Skąd się ta dionizyjska fantazja wzięła? 
I co tu robi ten królik żywcem wyjęty 
z japońskiej animacji Totoro? Gdzie 
my – na Boga, tudzież do diabła – je-
steśmy?

Bohaterowie z marginesów
Musi minąć trochę czasu, nim odzy-
skamy kontrolę nad sytuacją. Musi-
my ochłonąć, nasze oczy muszą przy-
zwyczaić się do mrowia szczegółów, 
do masy bohaterów, z których każ-
dy opowiada nam inną historię. Ten 
obraz jest jak komiks i trzeba go czy-
tać w określonej kolejności. Stopniowo. 
Nie wszystko na raz. Pamiętajmy, że po-
wstawał w średniowieczu. W dodatku 
na zlecenie elit. To istotne, ponieważ 
elita bawiła się inaczej niż pospólstwo. 

Jak? Ano proszę sobie wyobrazić, że 500 
lat temu – i tu zaskoczenie – kwitła kul-
tura czytelnicza. Kobiety i mężczyźni 
spotykali się w szerszym gronie, kładli 
na stole manuskrypt, a następnie sta-
wali wokół, by wspólnie go odczyty-
wać i dyskutować. To była rozrywka. 
W dodatku na marginesach takich 
manuskryptów pojawiały się grote-
skowe, zabawne ilustracje. Ot, daj-
my na to żuraw z małpą na grzbiecie, 
śmieszny gargulec z bukietem kwiatów 
między nogami, zakonnica z głową 
prosiaka. Tak jest wszędzie. A Bosch 
wziął te wszystkie postacie z margine-
sów i uczynił z nich bohaterów swoich 
fantasmagorycznych opowieści. Jest 
żartobliwy, nieco komiczny, zabawny, 
a momentami przybiera ton mento-
ra. I choć nie rozumiesz wszystkiego, 
choć nie jesteś w stanie bezpiecznie 
poruszać się po świecie zrodzonym 
w głowie malarza, to jednak patrząc 
na ten obraz, czujesz w sobie to samo 

przemożne wzruszenie, które skłoni-
ło artystę do tego, by chwycić za pę-
dzel. I wtedy zakrzykniesz: „Tak, wiem 
gdzie jestem! W Raju!” A ja odpowiem:  
czyżby? agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuce (189)
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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 641:  
kWIaty Dla kOBIet. 

jakI jeSt tWój uluBIONy OBRaZ?

Na prośbę wiernej czytelniczki cyklu „Dawno temu w sztuce” pani Małgosi 
– i tu ciekawostka – z Koszalina, rozpoczynam serię opowieści o jednym 
z najbardziej tajemniczych obrazów w historii sztuki: „Ogrodzie rozkoszy 
ziemskich” hieronima boscha. Oj, będzie się działo! Panią Małgosię oraz 
jej siostrę, która mieszka w Tychach, serdecznie pozdrawiam. jeżeli 
Ty również chcesz, bym opisała Twój ulubiony obraz na łamach, napisz 
do mnie na adres: „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@
twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajemnice najsłynniejszych malarskich 
płócien. Eviva l’arte! Otwierano go tylko na specjalne okazje.

„Ogród rozkoszy ziemskich” to tryptyk, 
a tryptyk na ogół był zamknięty...
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