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tyski pacjent zero
Do szpitala MEGREZ trafił pierwszy pacjent 
z potwierdzoną obecnością koronawirusa.

po pierwsze: nie panikować!
Epidemię, która ogarnęła świat, trzeba traktować  
poważnie, ale i z rozsądkiem.

to złoto smakuje inaczej...
Rozmowa z trenerem hokejowych mistrzów 
Polski, Krzysztofem Majkowskim.2 4 15
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Z dowolnym problemem
prawnym.
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zostańcie w domach!

Ka
m

il P
es

za
t

Nie tylko 
Na Niską 
emisję
Zgromadzenie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii za-
decydowało, iż przekaże gmi-
nom ponad 96 mln zł, z czego 
większość, bo 81,3 mln zł trafi 
do 36 samorządów (101 projek-
tów) w ramach „Programu dzia-
łań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji”. Ponadto ok. 15 mln zł 
przeznaczonych zostanie na re-
alizację projektów rozwojowych 
w ramach „Metropolitalnego 
Funduszu Solidarności”. str. 6

Puchar w cieNiu wirusa
Zespół prowadzony 
przez trenera Michała 
Probierza przyjechał 
do Tychów z zada-
niem łatwego awan-
su na przedostatni 
pucharowy szczebel. 
Wszak jego Cracovia 
zajmuje trzecie miejsce 
w Ekstraklasie i walczy 
o mistrzostwo, a ty-
szanie są zaledwie ze-
społem ze środka ta-
beli I ligi. Tymczasem 
GKS, po raz pierwszy 
pod wodzą Ryszarda 
Komornickiego, posta-
wił gościom spory opór.
 str. 14
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kronika policyjna

◆  P O D c Z a s  P r Z e r W y 
W służBie, jeDeN Z tyskich 
P O l i c j a N tó W  W s Z e D ł 
PO jeDZeNie DO POBliskie-
gO sklePu i ZjaWił się tam 
W chWili, kieDy DOkONy-
WaNO kraDZieży. Mężczy-
zna zabrał wędliny i nie zważa-
jąc na okrzyki sprzedawczyni, 
schował je pod kurtkę i wy-
szedł ze sklepu. Policjant, który 
stał akurat w kolejce przy kasie, 
wybiegł za złodziejem. Złapał 
go za ramię i wtedy mężczyzna 
uderzył go pięścią w twarz, roz-
cinając łuk brwiowy. Stróż prawa 
szybko obezwładnił napastnika, 
a następnie wezwał wsparcie. 
Okazało się, że złodziej był pi-
jany. Badanie wykazało blisko 
2,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. 40-letni mężczyzna od-
powie za wykroczenie związane 
z kradzieżą towaru za niespełna 
50 złotych. Jednak okoliczności, 
w jakich dopuścił się kradzieży 
zakwalifikowano jako kradzież 
rozbójniczą, za co grozi nawet 
10 lat więzienia. W tej sprawie 
prowadzone jest postępowanie 
pod nadzorem prokuratora.

◆ POlicjaNci ZWalcZają-
cy PrZestęPcZOść gOsPO-
DarcZą tyskiej kOmeNDy 
uDaremNili sPrZeDa ż 
tOWaru Z PODrOBiONy-
mi ZNakami haNDlOWymi 
śWiatOWej marki. Proce-
der prowadzony był w placów-
ce handlowej. Zapieczone przez 
policjantów mienie, to między 
innymi torebki i portfele, a war-
tość strat dla producentów się-
ga 22 tys. złotych. Właścicielka 
punktu handlowego odpowie 
za obrót podrobionym towa-
rem, grozi jej za to kara do 2 lat 
więzienia.

◆ 14.03 DyżurNy kOmeNDy 
miejskiej PsP OtrZymał 
ZgłOsZeNie O POżarZe kO-
sZa Na śmieci w rejonie pusto-
stanu przy ul. Wyszyńskiego 32 
(na zdjęciu). Po dotarciu na miej-
sce okazało się, że pożarem obję-
te są materiały składowane we-
wnątrz pustostanu, w którym 
znajdowały się osoby bezdom-
ne. Strażacy w aparatach ochro-
ny układu oddechowego weszli 
do środka i wyprowadzili dwie 
osoby, którym szybko udzielona 
została pomoc. Osoby te trafiły 
do szpitali w Tychach (szpital 
miejski) oraz w Pszczynie. Pożar 
został ugaszony, akcja trwała oko-
ło godziny.

◆ POlicjaNci PrZestrZe-
gają PrZeD OsZustami, 
którZy WykOrZystując 
ePiDemię kOrONaWirusa 
oferują do sprzedaży środki ma-
jące rzekomo cudowne właściwo-

ści i zwalczające wirusa. Oferują 
je w internecie lub podszywają się 
pod instytucje i organizacje mające 
na celu zwalczanie i zapobieganie 
szerzeniu się wirusa czy też zajmu-
jące się jego leczeniem. ls ●
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Tyska fabryka samochodów Fiat 
Chrysler Automobiles, podob-
nie jak większość europejskich 
zakładów tego koncernu, zawie-
siła produkcję z powodu zagroże-
nia koronawirusem oraz reakcją 
na związane z tym zakłócenia po-
pytu, które wymagają optymaliza-
cji podaży.

Początkowo zakład w Tychach 
miał wstrzymać pracę jedynie 
w poniedziałek i wtorek dla prze-
prowadzenia w fabryce komplek-
sowej dezynfekcji, jednak w po-
niedziałek, 16.03 zapadła decyzja 
o wprowadzeniu dłuższego prze-
stoju w większości europejskich 
zakładów (zakładu Kragujevac 

w Serbii oraz włoskich fabryk: 
Melfi, Pomigliano, Cassino, Mi-
rafiori Carrozzerie, Grugliasco 
i Modena), w tym w zakładzie 
w Tychach.

Jak wynika z informacji rzecz-
nika FCA, koncern deklaruje 
współpracę ze swoimi dostaw-
cami i partnerami biznesowymi, 
aby przygotować się do nadrobie-
nia ubytków w produkcji, gdy sy-
tuacja na rynku ustabilizuje się 
i popyt powróci do oczekiwane-
go poziomu.

Do tej pory FCA nie podała, 
jakie będą zasady wynagradzania 
pracowników w okresie zawiesze-
nia produkcji. ls ●

W poniedziałek rano o 8.43 Mi-
nisterstwo Zdrowia poinformo-
wało o 25 nowych przypadkach 
zakażenia wirusem SARS-Cov-2 
w Polsce. Dwa nowe przypadki 
pojawiły się na terenie woje-
wództwa śląskiego, jeden z nich 
przebywa w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym Megrez 
w Tychach.

Przebywający w tyskim szpi-
talu pacjent jest narodowości 
ukraińskiej. – Zgodnie z wytycz-
nymi sanepidu, gdy mężczyzna 
poczuł się źle, udał się do szpi-
tala na oddział zakaźny. Lekarz 

chorób zakaźnych zdecydował, 
aby mężczyzna został na od-
dziale. Zostały pobrane próbki, 
które potwierdziły obecność wi-
rusa SARS-CoV-2. Stan pacjen-
ta jest dobry, zaś mężczyzna jest 
w sile wieku – skomentowała sy-
tuację Alina Kucharzewska, kie-
rownik Oddziału ds. Komunika-
cji Społecznej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W sumie licz-
ba zakażonych koronawirusem 
w Polsce wzrosła do 150 osób, 
zakażenie skończyło się śmier-
cią trzech z nich.
kp ●

z powodu zagrożenia koronawirusem oraz związanym z tym 
zakłóceniem popytu.

Fca zawiesza 
Produkcję

w szpitalu Megrez przebywa pierwszy zakażony

tyski PacjeNt zero
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od poniedziaŁku, 
16 Marca wojewódzki 
szpital specjalistyczny 
Megrez przeksztaŁciŁ 
się w szpital 
zakaźny, w związku 
z ogŁoszenieM 
stanu zagrożenia 
epideMicznego w caŁej 
polsce. decyzję taką 
podjęŁo Ministerstwo 
zdrowia.

Pierwotnie zakładano, że w na-
szym regionie taką funkcję będą 
pełnić placówki w Częstocho-
wie i Raciborzu, lecz 13 marca 
zapadła decyzja, że rolę często-
chowskiego szpitala przejmie ty-
ska placówka.

– Taki dodatkowy szpital za-
kaźny powstanie w każdym wo-
jewództwie, a w większych re-
gionach dwa. Te placówki będą 
zajmować się tylko osobami po-
dejrzanymi o zakażenie korona-
wirusem. Zależy nam na tym, 
by minimum 10 procent miejsc 
w przekształconych placów-
kach to były łóżka respiratoro-
we. Wiemy, że one są potrzeb-
ne, gdy dojdzie do pogorszenia 
stanu zdrowia chorych – mówił 
minister Łukasz Szumowski.

W placówkach będą funkcjo-
nowały sale operacyjne oraz za-
biegowe jak również porodowe 
dla kobiet zakażonych SARS-
CoV-2. – W związku z przekształ-
ceniem naszej placówki w szpital 
zakaźny, wszystkie zaplanowane 
zabiegi zostają zawieszone do od-
wołania. Prosimy oczekujących 
o podjęcie decyzji, czy wolą po-
czekać do momentu, kiedy szpital 
będzie mógł wrócić do planowych 
zabiegów, czy będą szukać inne-
go szpitala. Trudno nam dzisiaj 
określić jak długo „wojewódzki” 
będzie funkcjonował jako szpital 
zakaźny. Wszyscy potrzebujący 
natychmiastowej opieki otrzyma-
ją ją w innych placówkach. W na-
szym szpitalu będą hospitalizo-
wani tylko pacjenci z rozpoznaną 
chorobą Covid-19 lub z podejrze-
niem takiej choroby – komentuje 
rzecznik prasowy Megrezu Mał-
gorzata Jędrzejczyk.

zbiórka dla „wojewódzkiego”
Dodatkowo została uruchomio-
na zbiórka środków ochronnych 
wśród internautów na rzecz 
„wojewódzkiego”. Właściciele 
gabinetów medycznych, kosme-
tycznych, podologicznych, przy-
chodni zdrowia lub gabinetów 

weterynarii lub osoby posiada-
jące zasoby przyłbic, rękawiczek, 
masek chirurgicznych lub typu 
FFP2 i FFP3, rękawiczek nitry-
lowych albo lateksowych pro-
szeni są o podzielenie się nimi 
z personelem szpitala. Namiot, 
w którym będą odbierane środki 
ochrony osobistej, znajdować się 
będzie na parkingu szpitala (wej-
ście do przychodni) w godzinach 
12-16. – Chcemy pomóc w walce 
z rozprzestrzenianiem się groź-
nej choroby z myślą o bezpie-
czeństwie personelu, pacjentów, 
a pośrednio także każdego z nas – 
piszą pomysłodawczynie zbiórki 
– Radne z Inicjatywą, czyli: Patry-
cja Kosowska-Pawłowicz, Alek-
sandra Pabian, Anna Krzystyniak 
i Lidia Gajdas. kaMil peszat ●

w związku 
z wprowadzenieM 
w polsce stanu 
zagrożenia 
epideMicznego 
wiruseM sars-coV-2 
od 16 Marca przez 
okres najbliższych 
tygodni M.in. urzędy, 
placówki edukacyjne, 
instytucje kultury 
i biblioteki zawieszają 
lub ograniczają 
dziaŁalność.

Urząd Miasta Tychy swoją dzia-
łalność ograniczy do 27 marca. 
W tym czasie urzędnicy będą wy-
konywać swoje obowiązki. – Po-
siadając konto w portalu e-urzad.
umtychy.pl, epuap.gov.pl lubse-
kap.pl możemy wiele spraw za-
łatwić drogą elektroniczną bez 
konieczności wizyty w Urzędzie 
Miasta. Wnioski można wysłać 
i podpisywać podpisem elektro-
nicznym lub profilem zaufanym. 
Ta metoda pozwala wszcząć każ-
dą sprawę, a także składać pisma 
i większość wniosków wraz z za-
łącznikami. Skargi i interwencje 
można zgłaszać także mailem i te-
lefonicznie – mówi Aneta Luboń
-Stysiak, Sekretarz Miasta Tychy 
(szczegółowy wykaz i sposób za-
łatwiania spraw w UM publiku-
jemy na str. 7).

Do 30 marca Master – Odpa-
dy i Energia ogranicza przyjmo-
wanie petentów. Wciąż będą od-
bierane połączenia telefoniczne 
i maile, zatem firma prosi o kon-
takt tą właśnie drogą. Punkty Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Tychach, Wy-
rach, Kobiórze, Chełmie Śląskim 
od 16 marca są zamknięte do od-
wołania.

Od 12 marca nie działają 
wszystkie placówki Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Do 25 marca 
nie będą realizowane zamówie-
nia, zwroty, zwroty do wrzutni. 
Dodatkowo informujemy, że nie 
będzie naliczana kara za nieod-
danie książki w terminie. Wciąż 
działa internetowy system biblio-
teczny, zatem zbiory można prze-

dłużać samodzielnie. Zaplanowa-
ne wydarzenia w tym okresie są 
odwołane.

W poniedziałek zaczął obo-
wiązywać rozkład jazdy komu-
nikacji publicznej w dni robocze 
nieszkolne. Dodatkowo Zarząd 
Transportu Metropolitalnego 
podjął szereg działań ukierun-
kowanych na minimalizowanie 
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa. Dotychczas ZTM zalecił 
operatorom m.in. mycie pojaz-
dów ze szczególną dokładnością, 

automatyczne otwieranie drzwi 
autobusów, tramwajów i trolejbu-
sów podczas obsługi przystanków, 
dodatkowe wietrzenie pojazdów 
na przystankach początkowych 
oraz zawieszenie sprzedaży bile-
tów przez kierujących pojazda-
mi na dwa tygodnie od 12 marca. 
W pojazdach wywieszone zosta-
ły plakaty informujące pasaże-
rów o tym, jak zapobiegać zaka-
żeniu.

Wszystkie parafie w naszym 
mieście apelują do swoich wier-

nych, aby, zgodnie z zarządze-
niem Metropolity Katowickiego, 
ograniczyli swój udział w mszach 
świętych. Niedzielne nabożeństwa 
jednak się odbywają, zaś kościoły 
są otwarte dla wiernych. Zawie-
szona jest posługa służby litur-
gicznej (ministrantów, lektorów, 
kantorów, animatorów), odwoła-
ne są spotkania w salkach para-
fialnych (np. przedmałżeńskie). 
Dla wiernych pozostających w do-
mach niektóre parafie (np. pw. bł. 
Karoliny) udostępniają w inter-
necie transmisję niedzielnych na-
bożeństw.

Placówki pocztowe w tym okre-
sie nie będą realizowały przesyłek 
zagranicznych, ponadto ograni-
czono dzień pracy do 6 godzin. 
W soboty ten czas dodatkowo 
skróci się do 3 godzin. Punkty 
obsługi klienta w galeriach han-
dlowych będą nieczynne, zaś pla-
cówki całodobowe będą pracować 
7 dni w tygodniu od 7 do 20. Jed-
nocześnie kierownictwo placówek 
prosi o przestrzeganie zasady jed-
nej osoby przy okienku.

Swoją działalność zawiesi-
ło również targowisko miej-
skie na Starych Tychach. Kupcy 
nie będą się wystawiać w śro-
dy i soboty, zakupy zrobimy je-
dynie w pawilonie, gdzie moż-
na zakupić np. mięso i wędliny. 
Tyskie Hale Targowe pracują 
w normalnych godzinach, jed-
nak nie wszyscy kupcy zdecydo-
wali się prowadzić działalność. 
Sprzedawcy produktów spożyw-
czych, m.in. warzyw, oferują do-
stawę do domu i proszą wszyst-
kich kupujących o zachowanie 

zalecanej odległości, ustawiając 
się w kolejkach.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zawiesił działalność 
wszystkich obiektów sportowych 
do odwołania. Również wszyst-
kie place zabaw, siłownie na świe-
żym powietrzu będą pozamykane. 
– Ubiegły weekend pokazał nam 
niestety, że nie wszyscy uwzględ-
nili apel i place zabaw były pełne 
dzieci, a siłownie plenerowe osób 
z grupy największego ryzyka, czy-
li seniorów. W trosce o bezpie-
czeństwo nas wszystkich zamknę-
liśmy 32 place zabaw, 18 siłowni 
plenerowych i 8 obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych. Pomimo bra-
ku fizycznej możliwości zamknię-
cia wszystkich tych obiektów, 
pracownicy Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych w Tychach 
od poniedziałkowego rana roz-
wieszają informacje, że obiekty są 
nieczynne. Proszę o zrozumienie 
tej wyjątkowej sytuacji i dostoso-
wanie się do obowiązujących za-
sad – zaapelował prezydent mia-
sta Andrzej Dziuba.

Swoją działalność zawiesiły 
lub ograniczyły przyjmowanie 
petentów m.in.: Wodny Park Ty-
chy, Teatr Mały, Multkino, Pły-
walnia, MZUiM, TZUK oraz 
Spółka Śródmieście i Komenda 
Miejsca Policji. W razie potrze-
by prosimy o kontaktowanie się 
z placówkami drogą telefonicz-
ną. Ponadto Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Ty-
chach uruchomiła dodatkowy 
numer na całodobową infolinię: 
517 497 829.
kaMil peszat ●

wojewódzki zakaźny 
szpital Megrez bęDZIE PRZyjMOWAł TyLKO PAcjENTóW ZARAżONych KORONAWIRuSEM

Przy oddziale zakaźnym szpitala Megrez stanął namiot, w którym 
pacjenci z podejrzeniem wirusa czekają na przyjęcie.
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Życie w czasie epidemii
jak pracują Miejskie instytucje W cZASIE ZAGROżENIA EPIDEMIOLOGIcZNEGO.

Teatr Mały jest jedną z wielu placówek, które na czas epidemii zawiesiły swoją działalność.
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W związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
związanym z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa (COVID-19)
KASA RCGW S.A. jest nieczynna

od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania.
Dodatkowo wszelkie formalności administracyjne w RCGW S.A.

prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefoniczną.

tel. (0-32) 3257119, (0-32) 3257235
e-mail: ibok@rcgw.pl, rcgw@rcgw.pl

Tyski Urząd Skarbowy zdecy-
dował się się na czasowe ogra-
niczenie dostępu mieszkańców, 
ze względu na rozprzestrzenianie 
się koronawirusa.
Od 13 do 27 marca 2020 r.
Podatki będzie można rozliczyć 
na dwa sposoby:
– On-line poprzez Twój e-PIT, 
e-Deklaracje, e-PUAP
– W urzędzie – poprzez wrzuce-
nie deklaracji, pism, innych do-
kumentów do wystawionych urn. 
W tym przypadku bez potwier-
dzenia wpływu do urzędu.

Wszelkich porad i wyjaśnień 
można zasięgnąć telefonicznie, 
dzwoniąc pod numery:
– PIT – nr telefonu 32 325 12 13, 
32 325 12 11
– VAT – nr telefonu 32 325 11 86, 
32 325 12 12
– CIT – nr telefonu 32 325 12 18
– spadki/darowizny – nr telefonu 
32 325 11 12, 32 325 11 84
– rejestracja podatników – nr te-
lefonu 32 325 12 06
– egzekucja administracyjna – 
nr telefonu 32 325 11 41, 32 325 
11 39

– rachunkowość podatkowa – nr 
telefonu 32 325 12 27, 32 325 12 33
– komórka wierzycielska – upo-
mnienia – nr telefonu 32 325 11 47, 
ulgi w spłacie zobowiązań podat-
kowych nr telefonu – 32 325 11 89
– zaświadczenia nr telefonu – 
32 325 11 01
– sprawy karne skarbowe nr tele-
fonu – 32 325 11 37
Adres e-mail urzędu skarbowego: 
sekretariat.us.tychy@mf.gov.pl. 
Wszelkie informacje podatkowe 
oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz 
na www.podatki.gov.pl. Mn ●

ostatnie wydarzenia – 
czyli ogŁoszenie przez 
rząd stanu zagrożenia 
epideMicznego, 
zaMknięcie szkóŁ 
i ograniczenie ruchu 
Międzynarodowego – 
a także codziennie nowe 
inforMacje o kolejnych 
zakażeniach 
koronawiruseM, 
spowodowaŁy u wielu 
osób uzasadnione 
obawy i lęk.

Jednak, jak apeluje tyski lekarz 
Maciej Jędrzejko, niech to będzie 
zdrowy strach, który uruchamia 
racjonalne myślenie i chroni nas 
przed realnymi zagrożeniami.

Panika jeszcze nigdy niko-
mu nie pomogła, a potrafi bar-
dzo pogorszyć sytuację. Dlatego 
zarówno lekarze i aptekarze, jak 
i pracownicy sklepów spożyw-
czych uspokajają: nie ma powo-
du, by wykupywać półroczny za-
pas leków, papieru toaletowego 
czy makaronu. Kto nie dowie-
rza, niech prześledzi informacje 
z Włoch; nawet tam, gdzie sy-
tuacja jest bardzo poważna nie 
ma problemu z dostępnością pod-
stawowych towarów i leków.

Nasilenie nerwowych reakcji 
na zagrożenie koronawirusem 
miało miejsce pod koniec ubie-
głego tygodnia. To wówczas lu-
dzie ruszyli na zakupy, do lekarzy 
po recepty, a nawet do banków 
wypłacać pieniądze. Od kilku osób 
mieliśmy informacje o tym, że były 

problemy z wypłatą gotówki z ban-
komatów. Jednak w poniedziałek 
(16.03) przedstawiciele tyskich od-
działów banków zapewniali nas, 
że nie ma żadnych problemów, 
a pieniądze są dostępne do wy-
płaty dla wszystkich, którzy tego 
potrzebują. Podkreślali też, że nie 
ma żadnego powodu by wypłacać 
duże ilości gotówki na zapas.

w aptekach
Podobne informacje płyną do nas 
z aptek. Farmaceuci, obok lekarzy 
i pielęgniarek, są na pierwszej li-
nii frontu walki z koronawirusem 
i apelują: nie ma potrzeby by ro-
bić przesadnie duże zapasy leków. 
W aptekach niejednokrotnie pa-
nuje teraz większy ruch niż w po-
radniach, których pacjenci z lżej-
szymi infekcjami wolą unikać. 
Wszyscy jednak ruszają do aptek, 
by zaopatrzyć się w leki przeciw 
przeziębieniu i przeciwzapalne. 
Ale nie tylko.

– Ruch jest wzmożony. Nasza 
apteka pracuje całodobowo i ruch 
jest właściwie przez cały czas – 
relacjonuje farmaceuta z jednej 
z tyskich aptek. – Brakuje nam 
przede wszystkim środków do de-
zynfekcji rąk, maseczek i termo-
metrów, co już nie jest żadną no-
wością. Klienci często pytają też 
o preparaty przeciw grypie. Ale 
nie zawsze są to artykuły pierw-
szej potrzeby.

W internecie pojawia się co-
raz więcej apeli farmaceutów, 
by w obecnej sytuacji ograniczyć 
zakupy w aptece tylko do tych 

niezbędnych i nie tworzyć nie-
potrzebnego tłumu. „Przewijają 
się u nas codziennie setki osób, 
kaszlących, kichających, oblizu-
jących palce przed podaniem re-
cepty czy banknotów – czytamy 
w jednym z takich apeli. – My też 
boimy się wirusa, też mamy ro-
dziny. Nie przychodźcie pooglą-
dać promocji, krem czy szam-
pon mogą poczekać. Zostańcie 
w domu”.

– Nie wierzę w skuteczność ta-
kich apeli – powątpiewa tyska far-
maceutka. – Telewizja i internet 
robią swoje, tam informacje po-
dawane są tak, by brzmiało sen-
sacyjnie. My przez cały dzień 
tłumaczymy klientom, prosimy 
o zachowanie spokoju, bo wte-
dy wszyscy będziemy bezpiecz-
niejsi i będzie nam się lepiej pra-
cować. Ale co byśmy nie mówili 
i nie tłumaczyli, ludzie wiedzą 

swoje. W piątek mieliśmy maso-
we wykupywanie leków. Pacjen-
ci kupowali leki, które biorą stale, 
w ilości nawet na pół roku. Przy-
chodzili z receptami na tyle opa-
kowań, ile tylko lekarz może wy-
pisać. Na pewno nie ma sensu 
robić aż takich zapasów, To był 
efekt paniki.

W aptekach wprowadzono już 
środki bezpieczeństwa. Perso-
nel nosi rękawiczki i maski lub 
plastikowe przyłbice. Wydzielo-
ne bezpieczne strefy oznaczono 
taśmami. Klienci ustawiają się 
w kolejkach na zewnątrz i wcho-
dzą do apteki pojedynczo. Warto 
sobie uświadomić te ogranicze-
nia i mniej pilne zakupy odłożyć 
na później.

sklepy spożywcze
O wyrozumiałość i cierpliwość 
proszą swoich klientów także 

właściciele i pracownicy sklepów 
spożywczych. Niektóre z nich pra-
cują teraz z okrojoną załogą (część 
pracowników została w domu 
ze swoimi dziećmi). Sprzedawcy 
i kasjerzy również należą obec-
nie do grup zawodowych obar-
czonych największym ryzykiem 
zetknięcia się z wirusem, dlate-
go apelują do osób kichających 
i kaszlących, by powstrzymały 
się od wizyty w sklepie i w miarę 
możliwości poprosiły o zrobienie 
zakupów osobę zdrową. Proszą 
też wszystkich klientów by nie 
dotykali towarów, których nie 
zamierzają kupić.

Mimo krążących w internecie 
zdjęć pustych półek sklepowych, 
we wszystkich tyskich sklepach, 
które odwiedziliśmy w ostatnim 
czasie, towar był dostępny tak 
samo jak zwykle (ewentualnie bra-
kowało pojedynczych produktów). 
Więc tu również nie ma co ulegać 
panice. Warto zrobić większe za-
kupy, by nie odwiedzać sklepów 
codziennie, a powiedzmy raz w ty-
godniu. Ale robienie półroczne-
go zapasu makaronu raczej nie 
ma sensu. „Zaopatrujemy sklep 
na bieżąco, codziennie mamy do-
stawy, dołożymy wszelkich sta-
rań, aby niczego Wam nie zabra-
kło” – napisała na facebooku Anna 
Kulczyk-Szymańska, właścicielka 
sklepów sieci Lewiatan.

msze online
Wbrew wyolbrzymionym nieco 
internetowym newsom prezen-
tującym nonszalancję kościo-

ła wobec epidemii, w Tychach 
można zaobserwować raczej 
rozsądek duchownych. Parafia 
bł. Karoliny wprowadziła inter-
netowe transmisje mszy i nabo-
żeństw. Kościoły zamieszczają 
na swoich stronach interne-
towych informacje o dyspen-
sie Metropolity Katowickie-
go od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa we mszach świę-
tych oraz instrukcję duchowego 
przyjmowania komunii świętej. 
„Nie zgrywamy bohaterów: im 
szybciej zdusimy epidemię, tym 
szybciej wrócimy do normalno-
ści – pisze na fb ks. Grzegorz 
Strzelczyk, proboszcz parafii św. 
Maksymiliana Kolbe. – Sytuacja 
epidemiologiczna jest BARDZO 
POWAŻNA. Kontakty bezpo-
średnie ograniczamy do ko-
niecznych, stosujemy zasady 
higieny, modlimy się za siebie 
nawzajem, nie panikujemy”.

Przyłączamy się do tych ape-
li. W miarę możliwości zostańcie 
w domach, ograniczcie do mini-
mum kontakty z innymi ludźmi. 
Kontakty towarzyskie przenie-
ście do internetu. Unikajcie do-
tykania ławek, klamek i poręczy 
w miejscach publicznych. Na spa-
cery wychodźcie do miejsc, gdzie 
nie ma dużej ilości osób. Zacho-
wujcie zasady higieny. Im bardziej 
utrudnimy wirusowi przenosze-
nie się z człowieka na człowieka, 
tym skuteczniej służba zdrowia 
będzie mogła pomóc tym najbar-
dziej potrzebującym.
sylwia witMan ●

e-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Podatki też oNliNe

po pierwsze: nie panikować!
epideMię koronawirusa trzeba potraktować poważnie, ALE I Z ROZSąDKIEM.
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ponad 1,5 Miliona 
zŁotych 
dofinansowania 
otrzyMaŁo tyskie 
niepubliczne 
przedszkole specjalne 
„iskierka”. pieniądze 
zostaną przeznaczone 
na dodatkowe zajęcia 
terapeutyczne dla 
dzieci, specjalistyczny 
sprzęt i szkolenia 
personelu.

Dofinansowania w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, współfinanso-
wanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, otrzymało 47 
przedszkoli z regionu. Umowy 
przedstawicielom placówek wrę-

czono 3 marca w Sali Kolumno-
wej Urzędu Marszałkowskiego. 
Łączna kwota przyznanych do-
tacji to ponad 20 mln zł. Najwyż-
szą kwotę otrzymało przedszkole 
„Iskierka“ w Tychach.

– Jest to bardzo duża kwo-
ta i bardzo się cieszymy – mówi 
Anna Debrzak, dyrektor admini-
stracyjny „Iskierki”. – Nasz pro-
jekt rusza 1 czerwca, zaczynamy 
od ogłoszenia przetargów na za-
kup pomocy terapeutycznych. 
Od września ruszą zajęcia tera-
peutyczne dla dzieci.

– Będzie to m.in. hipoterapia, 
dogoterapia, arteterapia, mu-
zykoterapia – wylicza dyrektor 
przedszkola Magdalena Kielesz. 
– Te wszystkie zajęcia są u nas 
już teraz, ale będą się odbywać 
w zwiększonej liczbie godzin. Bę-

dzie też terapia psychologiczna, 
logopedyczna, terapia SI, oprócz 
tego doposażenie w sprzęt i szko-
lenia dla personelu dotyczące pra-
cy z dziećmi autystycznymi.

Dodatkowe zajęcia w ramach 
dofinansowania będą się od-
bywać przez rok, a objęte będą 
nimi wszystkie dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola. „Iskierka” 
ma obecnie 71 podopiecznych 
od 2,5 do 9. roku życia (do tego 
wieku można odraczać obowią-
zek szkolny). Wszystkie to dzieci 
ze specjalnymi wymaganiami edu-
kacyjnymi. – Mamy dzieci w róż-
nym stanie, od wysoko funkcjo-
nujących do leżących – mówi 
Magdalena Kielesz. – W ramach 
kształcenia specjalnego dzieci 
mają bardzo szeroki zakres zajęć. 
Mamy salę do integracji sensorycz-
nej, salę doświadczania świata, bio-
feedback, terapię słuchową metodą 
Tomatisa i wszelkiego rodzaju ga-
binety specjalistyczne. Jako jedyni 
w regionie mamy specjalistyczną 
wannę do hydroterapii. Świadczy-
my usługę dowozu dzieci, mamy 
podopiecznych nie tylko z Tychów, 
ale też z Mysłowic, Oświęcimia, 
Gliwic, Dąbrowy Górniczej.

Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne „Iskierka” działa w Ty-
chach przy ul. Śliwowej 4 (Czu-
łów) od trzech lat. sw ●

krzysztof liszka, 
eMerytowany 
pracownik fabryki fiata 
Ma niezwykŁą pasję: 
tworzy ikony. obrazaMi 
sakralnyMi z kręgu 
chrześcijaństwa 
wschodniego 
zainteresowaŁ się już 
póŁ wieku teMu. do 20 
Marca w sdk „tęcza” 
trwa wystawa jego 
prac.

Z ikonami pierwszy raz zetknął 
się na obozie studenckim w Buł-
garii, w latach 70. i wywarły 
na nim mocne wrażenie. – Potem 
odwiedziłem muzeum w Sanoku, 
gdzie zobaczyłem ikony tworzo-
ne przez „zwykłych” ludzi. Pomy-
ślałem, że i ja mógłbym spróbo-
wać – opowiada.

Jednak po pierwszych – mimo 
że udanych – próbach, Krzysz-
tof Liszka porzucił ikony na wiele 
następnych lat, podczas których 
poświęcał się pracy zawodowej. 
Do swojej zarzuconej pasji wrócił 
na emeryturze. Do tej pory stwo-
rzył około 100 ikon.

W odróżnieniu od zachodnie-
go malarstwa sakralnego, w pra-
wosławiu ikona jest czymś wię-
cej niż obrazem. Artysta nie 
ma tu dowolności, musi prze-
strzegać ściśle określonego kano-
nu, w jakim mogą być przedsta-
wione postaci Chrystusa, Matki 
Boskiej i świętych.

– Każdy szczegół, jak sza-
ty, ułożenie rąk, i kompozycja 
ma symboliczne znaczenie – 

mówi Krzysztof Liska. – Dlatego 
nie maluje się według własnego 
pomysłu, tylko według obowią-
zujących wzorów. Jest to w za-
sadzie kopiowanie, chociaż je-
śli chodzi o kolorystykę można 
lekko odejść od kanonu. Trzeba 
jednak zachować ułożenie posta-
ci i proporcje.

Tak surowe reguły wynikają 
z faktu, że ikona traktowana jest 
jak znak obecności Boga, material-
ne przedstawienie świętej posta-
ci, dzięki któremu jest ona obecna 
w widzialnym dla nas świecie.

– Ikony się odczytuje, tak jak-
by się czytało Pismo Święte – wy-
jaśnia Krzysztof Liszka. – Stąd też 
określenie, że się ich nie malu-
je, lecz pisze. To łącznik pomię-
dzy nami i przedstawioną posta-
cią, która za pośrednictwem tego 
łącznika do nas mówi.

Tradycja określa także tech-
niki i materiały jakie powinny 
być używane przez pisarzy ikon. 
Jednak XX wiek przyniósł w tej 
dziedzinie – jak w wielu innych 
– nieunikniony postęp.

– Tradycyjnie używa się 
temper jajecznych, przygoto-
wywanych na bazie żółtka – 
mówi Krzysztof Liszka. – Ale 
ja, jak wielu innych współczes-
nych twórców, maluję gotowy-
mi temperami. Ikony w tyskim 
kościele Ducha Świętego Jerzy 
Nowosielski malował akrylami, 
więc także odstąpił od tradycji. 
Nie używam też desek przygo-
towanych zgodnie z kanonem, 
gruntowanych i szlifowanych. 
Podoba mi się efekt uzyskany 
na surowym drewnie, desce wy-
ciętej z pnia.  
sylwia witMan ●

iskierka 
z dofinansowaniem
tyskie przedszkole specjalne OTRZyMAłO Z uE 1,5 MILIONA Zł NA TERAPIę 
I REhAbILITAcję.

obrazy jak pismo Święte
tyski eMeryt NAPISAł już OKOłO STO IKON.

Krzysztof Liszka wystawiał swoje ikony m.in. w Katowicach 
i Ustroniu, a obecnie wiszą one w SDK „Tęcza”.
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PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych to miejsce specjalnie stworzone po to, by 

 

 
• papier: opakowania z papieru i tektury (np. kartony); książki,  
zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, foldery; papier szkolny i biurowy, 
torby papierowe, papier pakowy

• szkło: butelki i słoiki po napojach i żywności oraz po napojach 
alkoholowych; opakowania po kosmetykach; lustra, akwarium

• tworzywa sztuczne: puste butelki PET po napojach; opako-
wania po chemii gospodarczej i kosmetykach; nakrętki po napojach; 
opakowania po żywności; plastikowe torebki, woreczki, worki,  
reklamówki; styropian opakowaniowy 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: małe i duże 
AGD oraz sprzęt RTV; bojlery, lampy, żyrandole, lampki choinkowe, 
instrumenty muzyczne 

• odzież i tekstylia: stare, zużyte ubrania, buty, torebki, paski, 
portfele, pościel, ręczniki

• leki: przeterminowane lekarstwa, ampułkostrzykawki, termometry, 
pompy insulinowe

• baterie, akumulatory, świetlówki, rtęciówki
• opony: opony z samochodów osobowych, koła, dętki
• odpady wielkogabarytowe: meble (m.in. szafy, stoły, krzesła, 
łóżka, fotele, tapczany); meble ogrodowe, materace, pierzyny, dywany 
i wykładziny dywanowe, foteliki samochodowe i rowerowe, wózki 
dziecięce, duże zabawki, sztuczne choinki, zużyty sprzęt sportowy 
(rowery, narty itp.), wiadra plastikowe, rolety wewnętrzne, żaluzje, 
zderzaki, wycieraczki gumowe samochodowe

• złom: krany, wanny metalowe, anteny, kable, puste gaśnice, karnisze 
metalowe, kapsle, zakrętki, folia aluminiowa, puszki po żywności

• chemikalia: lakiery, kleje, pianki poliuretanowe w pojemnikach
• odpady niebezpieczne: puste opakowania po farbach, roz-
puszczalnikach, klejach („Butapren”, „Kropelka”), niezużyte dezo-
doranty i lakiery w sprayu oraz lakiery do paznokci

• ltry samochodowe, smary, przepracowane oleje 
silnikowe (zgodnie z ilością powstałą na skutek okresowej wymiany 
oleju w pojeździe)

• odpady zielone: skoszona trwa, liście, kwiaty, drobno pocięte 
gałązki drzew i krzewów

Do PSZOK-ów w ograniczonej ilości (1,5 tony rocznie, licząc na miesz-
kanie/dom; okres liczony od daty przekazania pierwszych odpadów), 
można oddać odpady remontowo-budowlane: resztki glazury i terakoty, 
gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, wełnę mineralną, ramy 
okienne plastikowe i drewniane, płyty wiórowe i paździerzowe, po-
zostałości paneli podłogowych, okładziny podłogowe i ścienne, resztki 
płyt gipsowo-kartonowych, styropian, wszelkiego rodzaju drzwi, 
parapety, boazerię, gumolit, futryny, ościeżnice, rolety zewnętrzne, 
palety, prowadnice i prole metalowe, farby, akryle, grzejniki metalowe, 
rynny, piece CO i tzw. „kozy”, wkłady kominkowe; muszle toaletowe, 
wanny, umywalki itp., szyby, pustaki szklane.

• zmieszanych odpadów komunalnych
• popiołu
• odpadów kuchennych
• materiałów zawierających azbest, papy, onduliny
• foliowych worków z nawozem/po nawozie
• odpadów nieoznaczonych (bez etykiet), 
    których składu nie można zidentykować
• jakichkolwiek odpadów pochodzących z działalności 
    gospodarczej i nieruchomości niezamieszkałych

Co to jest PSZOK?
 

  
• odpady dostarczamy we własnym zakresie 
(i we własnym zakresie umieszczamy je we 
wskazanym przez pracownika kontenerze),

• zabieramy ze sobą dowód osobisty, 
• PSZOK nie przyjmuje odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych od rm – podobnie 
odpadów zielonych wytworzonych przez 
rmy, działające na zlecenie właściciela 
nieruchomości!

• masz do wyboru dwie lokalizacje: PSZOK 
przy ul. Serdecznej (Urbanowice, naprze-
ciw rmy MAFLOW Zakład Produkcyjny 
Tychy) oraz PSZOK przy ul. Katowickiej 
(Czułów, obok oczyszczalni ścieków),

• PSZOK-i otwarte są od poniedziałku do 
piątku, od 6.30 do 21.00 oraz w soboty 
od 9.00 do 13.00,

• Regulamin PSZOK oraz Szczegółowy  
Informator Przyjęcia Odpadów dostępne 
są na stronie: www.master.tychy.pl 
(w zakładce: Lokalizacja PSZOK).

reklama

w szkole podstawowej 
nr 23 odbyŁa się 
otwarta lekcja 
inforMatyki 
w raMach projektu 
„weź nie Marudź, weź 
prograMuj”, który 
zostaŁ sfinansowany 
z tyskich inicjatyw 
oświatowych. 
lekcję, podczas 
której uczniowie 
prograMowali w języku 
scratch, poprowadziŁa 
nauczycielka 
inforMatyki justyna 
kusiak.

W ramach funduszy przyzna-
nych w ramach Tyskich Inicja-
tyw Oświatowych zakupiono 
za 20 tys. złotych tablety, lapto-
py, zestaw klocków Lego Educa-
tion i lego My Prime oraz pro-
gramy Scratch, We do 2.0, Spike 
My Prime. Głównym celem pro-
jektu jest zachęcenie najmłod-
szych do przygody z programo-
waniem. Uczniowie zdobywają 
umiejętność tworzenia krótkie-
go programu w języku Scratch 
oraz zaprezentowania owoców 
swojej pracy.

– Uczestnicy pracowali 
na klockach edukacyjnych Lego 
Eductaion, które pozwalają two-
rzyć skrypty z gotowych bloków 
oraz konstruować własne pro-
cedury w programie. Podczas 
zajęć omawialiśmy etapy pra-
cy i napotkane problemy. Dzie-
ci rozwijają swoje kompetencje 

informatyczne posługując się 
aplikacjami oraz matematycz-
ne poprzez rozumowanie anali-
tyczne i myślenie algorytmicz-
ne – opowiada Justyna Kusiak. 
Dzieciaki wykonywały projek-
ty zgodnie z instrukcjami, na-
stępnie programowały swoje 
roboty, wykorzystując do tego 
wiedzę z poprzednich lekcji 
programowania. Podczas za-
jęć przy pomocy programowal-
nych klocków stworzyli noso-
rożca zatrzymującego się przed 
przeszkodą, samochód porusza-
jący się po obwodzie kwadratu, 

rowerzystę oraz chodzącego psa. 
– Programować mogą już nawet 
najmłodsze dzieci, które jeszcze 
nie potrafią czytać i pisać, umoż-
liwiają to specjalne flamastry. 
W dobie coraz bardziej postę-
pującej cyfryzacji ważnym jest, 
aby dzieci rozwijały się również 
w tej dziedzinie. Dlatego planu-
jemy kolejne otwarte lekcje pro-
gramowania dla dzieci. Mam na-
dzieję, że w przyszłości uda się 
zorganizować międzyszkolne 
wydarzenie z tej kategorii – do-
daje nauczycielka informatyki. 
kaMil peszat ●

zgroMadzenie 
górnośląsko-
zagŁębiowskiej 
Metropolii 
zadecydowaŁo, iż 
przekaże gMinoM 
ponad 96 Mln zŁ, z czego 
większość, bo 81,3 Mln zŁ 
trafi do 36 saMorządów 
(101 projektów) 
w raMach „prograMu 
dziaŁań na rzecz 
ograniczenia niskiej 
eMisji”. ponadto ok. 15 
Mln zŁ przeznaczonych 
zostanie 
na realizację projektów 
rozwojowych w raMach 
„Metropolitalnego 
funduszu solidarności”.

Dzięki tym środkom można wy-
konać termomodernizację i pod-
łączanie do sieci ciepłowniczych 
oraz budowę instalacji OZE. Mogą 
one być też przeznaczone na trans-

port publiczny, jak np. zintegrowa-
ne węzły przesiadkowe, parkingi, 
infrastrukturę przystankową, bus-
pasy. Gminy za pozyskane dotacje 
będą mogły zakupić niskoemisyj-
ne autobusy, zainwestować w dro-
gi rowerowe oraz w infrastrukturę 
dla pieszych. Ograniczanie niskiej 
emisji obejmuje także montaż ni-
skoenergetycznego oświetlenia 
miejsc użyteczności publicznej. 
Dla porównania – w 2019 roku, 
oprócz zaplanowanych wcześniej 
20 mln zł, w budżecie GZM prze-
znaczono dla gmin dodatkowo 40 
mln zł na dofinansowanie projek-
tów związanych z redukcją niskiej 
emisji. W minionym roku zreali-
zowano 106 projektów, polegają-
cych między innymi na termomo-
dernizacji budynków użyteczności 
publicznej, takich jak przedszkola, 
szkoły podstawowe i średnie oraz 
ośrodki kultury.

W Tychach wiele podobnych 
inwestycji zostało już zrealizo-

wanych, natomiast w 2020 roku 
miasto otrzyma 4,5 mln zł dotacji 
na budowę ścieżek rowerowych 
oraz realizację pierwszego etapu 
połączenia pieszo-rowerowego 
z Kobiórem.

Przypomnijmy, iż niedawno 
Komisja Europejska zatwierdzi-
ła zwiększenie o 164 mln zł puli 
środków dla projektów dotyczą-
cych Odnawialnych Źródeł Ener-
gii na Śląsku. Ponad 16 mln zł 
z tej kwoty trafi do Tychów, gdzie 
planowana jest realizacja projek-
tu: „Odnawialne źródła energii 
szansą na poprawę jakości po-
wietrza w Tychach”. Całkowita 
wartość inwestycji to 23 mln zł. 
Projekt polega na montażu insta-
lacji odnawialnych źródeł ener-
gii w domach jednorodzinnych. 
Przewidziano w nim montaż 960 
instalacji – kolektorów słonecz-
nych, powietrznych pomp ciepła, 
kotłów na biomasę oraz instalacji 
fotowoltaicznych. ls ●

młodzi programiŚci
20 tys. zŁ z tyskich inicjatyw oświatowych WyKORZySTANO DO STWORZENIA 
cIEKAWEGO PROjEKTu EDuKAcyjNEGO.

nie tylko na niską emisję
4,5 Mln zŁ dotacji Z GZM NA REALIZAcję PIERWSZEGO ETAPu POłącZENIA PIESZO-
ROWEROWEGO Tychy – KObIóR

Uczestnicy projektu „Weź nie marudź, weź programuj” 
pracowali z klockami edukacyjnymi.

Ka
m

il P
es

za
t

6 | 17 Marca 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 4/624

DOWODY OSOBISTE
wydawanie dowodów osobistych 
po uprzednim telefonicznym umówieniu 
terminu – tel. 32 776 35 14 (w Pawilonie 
Ślubów).

złożenie wniosku o wydanie dowodu   ✔
osobistego lub zaświadczenia – drogą 
elektroniczną poprzez platformę 
ePUaP. wniosek musi być podpisany 
elektronicznym podpisem zaufanym lub 
kwalifikowanym.

Potwierdzanie profilu zaufanego   ✔
za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
wydział Komunikacji Urzędu miasta Tychy 
wyłącza karanie z tytułu naruszenia art. 
140 mb Prawa o ruchu drogowym. okres 
30 dniowy na zgłoszenie zbycia/nabycia 
pojazdu zarejestrowanego na terytorium 
rP i rejestrację pojazdów sprowadzonych 
z terytorium UE zostaje wydłużony o czas 
w jakim Urząd nie będzie obsługiwał 
klientów, tj. na chwilę obecną o 14 dni.

URZĄD STANU CYWILNEGO
ograniczona zostaje liczba osób, które   ✔

będą mogły uczestniczyć w uroczystościach 
zawarcia związku małżeńskiego w Sali 
Ślubów tyskiego USC. od 16 marca 2020 r. 
podczas uroczystości mogą być obecni 
wyłącznie Państwo młodzi i dwoje 
pełnoletnich świadków.

od 16 marca do odwołania Urząd Stanu   ✔
Cywilnego bezpośrednio obsługuje tylko 
klientów w sprawach rejestracji zgonów 
w Pawilonie Ślubów.

Lista spraw, które można załatwić drogą   ✔
elektroniczną przez e-PUaP, za pomocą 
profilu zaufanego to:
–  wydawanie odpisów z aktów stanu 

cywilnego,
–  wydawanie zaświadczeń o stanie 

cywilnym,
– rejestracja urodzenia dziecka,
–  złożenie wniosku o sprostowanie 

i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

adres poczty elektronicznej: usc@umtychy.pl
Telefony: 32 776 33 14, 32 776 33 84, 
32 776 33 54, 32 776 33 15, 32 776 33 16, 
32 776 33 46.

WYDZIAŁ SPRAW 
OBYWATELSKICH

Pilne sprawy dotyczące:  ✔
zameldowania na pobyt stały i czasowy •	
powyżej trzech miesięcy,
wymeldowania z pobytu stałego •	
i czasowego powyżej trzech miesięcy,
wydania zaświadczenia z rejestru •	
mieszkańców,
wydania zaświadczeń o prawie •	
do glosowania,
nadania nr PESEL będą załatwiane •	
wyłącznie po uprzednim telefonicznym 
umówieniu. Numery telefonów: 32 776 
35 35, 32 776 35 05. 

w innych sprawach załatwianych przez 
tutejszy wydział, prosimy o kontakt 
telefoniczny lub e-mailowy: obywatelski@
umtychy.pl.

Przypominamy, że posiadając konto   ✔
na epuap.gov.pl lub sekap.pl istnieje 
możliwość załatwienia wielu spraw 
drogą elektroniczną. wnioski do urzędu 
można wysłać i podpisywać podpisem 
elektronicznym.

dodatkowo informujemy, że wszystkie   ✔
przesłuchania świadków oraz oględziny 
wyznaczone w postępowaniach 
meldunkowych są odwołane do dnia 
27 marca 2020 r. w przypadku pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu: 32 776 35 04 lub 32 776 35 34.

Podjęto decyzję o zawieszeniu   ✔
kwalifikacji wojskowej w mieście Tychy. 
wszystkie wezwania do stawiennictwa 
do kwalifikacji wojskowej tracą ważność. 
o nowym terminie przeprowadzenia 
kwalifikacji poinformujemy pisemnie.

w sprawach Stowarzyszeń, Fundacji   ✔
i Uczniowskich Klubów Sportowych 
zachęcamy do kontaktu drogą mailową 
na adres: obywatelski@umtychy.pl lub 
telefonicznie pod numerem telefonu: 
32 776 35 06.

REFERAT GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

(przy ul. Budowlanych 67)

od dnia 13 marca 2020 r. referat   ✔
jest dostępny drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. w sprawach istotnych 
prosimy kontaktować się pod numerami:
32 438 22 10 – sprawy związane 
z reklamacjami, składaniem deklaracji,
32 438 22 11 – sprawy związane 
z płatnościami, w tym zaległymi oraz 
windykacją należności (po otrzymaniu 
pisma o zaległościach lub upomnienia),
32 438 22 13 – sprawy związane 
z wymiarem opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wezwaniami 
do złożenia wyjaśnień.
mail: odpadykom@umtychy.pl

opłaty za gospodarowanie odpadami   ✔
komunalnymi prosimy regulować 
na posiadane przez Państwa indywidualne 
numery rachunków bankowych w wysokości 
dotychczas wnoszonych.

reklamacje będziemy przyjmować   ✔
i wyjaśniać z firmami odbierającymi odpady 
komunalne na bieżąco, po ich otrzymaniu 
ww. drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Pomoc przy wypełnieniu deklaracji 
i wszelką inną pomoc z tym związaną 
zapewniamy pod ww. numerem telefonu.

WYDZIAŁ GEODEZJI
zgłoszenia robót geodezyjnych będą 
przyjmowane tylko drogą elektroniczną 
przez portal Geoośrodek, który jest 
dostępny pod adresem geoosrodek.
umtychy.pl. dane wynikowe (operat) 
do składanych zgłoszeń należy wysyłać 
w postaci elektronicznej za pomocą paczki 
zwrotnej. osoby, które nie posiadają 
jeszcze konta w portalu Geoośrodek 
proszone są o kontakt pod nr telefonu 
32 776 36 04. wniosek rejestracyjny 
dostępny jest na określonej powyżej stronie 
internetowej w zakładce „do pobrania”.

MIEJSKI RZECZNIK 
KONSUMENTÓW

Prosimy o osobiste zgłaszanie się 
mieszkańców wyłącznie w najpilniejszych 
sprawach konsumenckich.
Poradę bądź informację prawną 
w sprawach konsumenckich można 
uzyskać:

telefonicznie pod nr   ✔ 32 776 36 77 lub 
32 780 50 63,

pisząc wiadomość na adres poczty   ✔
elektronicznej: konsumenta@umtychy.pl,

składając wniosek o nazwie   ✔
rozpatrywanie indywidualnych spraw 
konsumentów poprzez platformę ePUaP 
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/
rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-
konsumentow.

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA
Najbliższa sesja rady miasta Tychy   ✔

oraz posiedzenia Komisji rady miasta 
zaplanowane w marcu 2020 roku odbędą 
się bez udziału gości i publiczności.
osoby zainteresowane śledzeniem 
przebiegu sesji, mogą oglądać jej 
transmisję na żywo na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Nagrania z przebiegu posiedzeń Komisji   ✔
rady miasta można odtworzyć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej.
odwołane zostają wszystkie dyżury radnych 
(w tym Przewodniczącej rady miasta Tychy) 
z mieszkańcami.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ministerstwo Sprawiedliwości informuje 
o konieczności podjęcia działań mających 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wykonawcom i osobom korzystającym 
z usług określonych w ustawie 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej od 16 marca 2020 r. 
do 27 marca 2020 r. zostaje zawieszone 
udzielanie porad osobiście.
w przypadku konieczności uzyskania porady, 
osoba potrzebująca, pobiera wniosek 
ze strony umtychy.pl/pomoc-prawna, 
w którym oświadcza, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
wypełniony wniosek należy przesłać 
na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie 
przesłanego wniosku zostanie wyznaczony 
termin porady.
o przywróceniu działania punktów będziemy 
informować na bieżąco.

RPWiK TYCHY
wszelkie formalności administracyjne 
od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, możliwe 
są do realizacji jedynie drogą elektroniczną, 
pocztową oraz telefoniczną, pod numerem 
telefonu: 32 325 70 00.

MZBM TYCHY
od 16 do 30 marca 2020 r. siedziby 
miejskiego zarządu Budynków 
mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz 
rejonów obsługi mieszkańców będą 
zamknięte dla mieszkańców i Klientów 
mzBm. wszystkie sprawy prosimy załatwiać 
telefonicznie lub drogą mailową. wszystkie 
dane kontaktowe na stronie internetowej 
mzBm.

Urząd miasta informuje, że posiadając konto w portalu eurzad.
umtychy.pl, epuap.gov.pl lub sekap.pl istnieje możliwość załatwienia 
wielu spraw drogą elektroniczną bez konieczności osobistej wizyty 
w Urzędzie miasta. wnioski można wysłać i podpisywać podpisem 
elektronicznym lub profilem zaufanym. wykaz usług elektronicznych 
realizowanych przez Urząd miasta Tychy jest dostępny na stronie 
miejskiego portalu informacyjno-płatniczego e-Urząd pod adresem 
eurzad.umtychy.pl/uslugi_elektroniczne.

Co i jak załatwić w Urzędzie miasta?
Decyzją Prezydenta Miasta Tychy, z uwagi na zagrożenie epidemiczne i w trosce o zdrowie mieszkańców 
Tychów i pracowników, Urząd Miasta Tychy jest od poniedziałku, 16 marca nieczynny dla tyszan na okres 
14 dni. Pracownicy jednak będą normalnie pracować i załatwiać większość spraw mieszkańców.
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tradycyjnie w Marcu 
(11.03) na deskach 
teatru MaŁego pojawili 
się uczestnicy konkursu 
„MŁode talenty”, 
którego 29. już edycja 
zgroMadziŁa ponad 
100 uczestników 
w trzech kategoriach: 
literackiej, plastycznej 
i scenicznej. na scenie 
jury przesŁuchaŁo 
18 uczestników. 
niestety, ze względu 
na zagrożenie 
epideMiologiczne 
odwoŁano galę 
wręczenia nagród.

z sali gimnastycznej na scenę 
teatru
„Młode Talenty” mają długą tra-
dycję, która rozpoczęła się prawie 
trzy dekady temu na sali gimna-
stycznej II LO w Tychach, kiedy 
to ówczesna bibliotekarka Elżbie-
ta Cimr zorganizowała pierwszą 
edycję dla uczniów „Norwida”. 
Na przestrzeni lat inicjatywa 
rozrosła się do regionalnego kon-
kursu, a w tym roku swój udział 
zgłosili uczniowie m.in. z Kato-
wic, Piekar Śląskich, Bierunia czy 
Pszczyny. W tym roku patronat 
nad konkursem objął Maciej Gra-
matyka, zastępca prezydenta Ty-
chów do spraw społecznych.

– W sumie odnotowaliśmy 
ponad sto zgłoszeń. Warto za-
uważyć, że udział brały również 
grupy uczniowskie, zatem ilość 
osób jest znacznie większa – wy-
liczał Michał Glenszczyk – ko-
ordynator i współorganizator 
„Młodych Talentów”. – W tym 
roku jury nie miało łatwego 
zadania, co widać po dwóch 
pierwszym miejscach w ka-
tegorii literackiej, czy dwóch 
drugich w kategorii scenicznej. 
Trudno mówić o powtarzają-
cym się temacie wśród prac li-
terackich, czy technice plastycz-
nej. To tylko świadczy o tym, jak 
wszechstronną mamy młodzież. 

Niestety, sytuacja nie pozwoliła 
nam na organizację gali nagro-
dzonych, ale w przyszłym roku 
podczas 30. jubileuszu kon-
kursu mamy zamiar zaprosić 
do współpracy gwiazdy estra-
dy, literatury i sztuk plastycz-
nych, aby pomogły nam wyłonić 
najbardziej utalentowanych ucz-
niów. Myślę, że to będzie wielkie 
wydarzenie – dodał.

rola napisana dla ani
Trzeba przyznać, że poziom wy-
stępów był bardzo wysoki. W zna-
komitej większości zaprezento-
wali się wokaliści, dość często 
na scenie pojawiali się tancerze 
i aktorzy mierzący się z monodra-
mem. To właśnie przedstawicielka 
tej ostatniej formy ekspresji Anna 
Rojczyk (II LO w Katowicach) 
skradła jurorom serca monodra-
mem „Edek”, który specjalnie dla 
niej napisała Sandra Jaworudzka. 
Najlepszą wokalistą przeglądu zo-
stała Monika Wieczorek, która za-
prezentowała niezwykle dojrzałą, 
poruszającą interpretację utwo-
ru „Szyba” z musicalu „Metro”. 
Najlepszymi tancerzami zostały 
dziewczęta z Danka Crew, które 
jednocześnie otrzymały nagrodę 
publiczności.

Po 18 konkursowych wystę-
pach jury udało się na obrady, 
w czasie których publiczność 
obejrzała spektakl grupy teatral-
nej pod kierunkiem Moniki Szyd-
łowieckiej, a następnie na scenę 
wkroczył Kabaret Młodych Bel-
frów.

Jury kategorii scenicznej, czyli 
Ireneusz Krosny, Justyna Płach-
no oraz Maciej Gruchlik, nagro-
dzili: 1. Anna Rojczyk, 2. Moni-

ka Wieczorek ex aequo Danka 
Crew, 3. Alicja Duczmal; wyróż-
nienie Mirela Kościańska oraz 
Julia Przygocka. W kategorii 
literackiej Magdalena Czmok, 
Joanna Kucz-Pieczka oraz Wal-
demar Cichoń przyznali nagro-
dy: 1. Emilia Marniok ex aequo 
Julia Zawiślak, 2. Maciej Nych 
oraz wyróżnienia: Natalia Sta-

sica oraz Laura Zawora. Nato-
miast w kategorii plastycznej 
Bogna Bielecka, Adam Niesyto 
oraz Artur Pławski wytypowali: 
1. Karolina Skotnicka, 2. Milena 
Batko, 3. Julia Siwy oraz przy-
znali wyróżnienia: Radosław 
Kocurek, Bartosz Skrobol oraz 
Oliwia Strauchman.
kaMil peszat ●

11 Marca, równocześnie 
z oświadczenieM 
prezydenta Miasta 
o zaMknięciu 
wszystkich instytucji 
Miejskich w związku 
z zagrożenieM 
koronawiruseM, 
oświadczenie 
o zawieszeniu 
dziaŁalności 
opublikowaŁ też teatr 
MaŁy.

To spory zawód dla widzów, któ-
rzy czekali na mistrzowskie spek-
takle (m.in. „Moskwa – Pietuszki” 
Mariana Opani), jakie miały się 
odbyć podczas Festiwalu MoTyF. 
Dyrektor teatru zapewnia jed-
nak, że wszystkie one odbędą się 
w późniejszym terminie.

Oprócz Mariana Opani, jako 
spektakle mistrzowskie swoje 
monodramy mieli zaprezentować 
Barbara Lach, Mikołaj Grabowski 
i Sonia Bohosiewicz. – To jest na-
sze zobowiązanie wobec publicz-
ności, z którego chcemy się wy-
wiązać – mówi Paweł Drzewiecki, 
dyrektor Teatru Małego. – „Mos-
kwę-Pietuszki” przekładamy już 
drugi raz, w zeszłym roku loso-
we sprawy zadecydowały o tym, 
że Marian Opania nie mógł do nas 

przyjechać. Ale dotrzymamy sło-
wa danego widzom i zaprezen-
tujemy wszystkie zapowiedziane 
spektakle. Zostaną one wkompo-
nowane w program tegorocznych 
Tyskich Spotkań Teatralnych.

duży festiwal w listopadzie
Festiwal Tyskie Spotkania Tea-
tralne jest zaplanowany na listo-
pad. Wszystko wskazuje na to, 

że w tym roku będzie miał wy-
jątkowo okazały program. Tyski 
Festiwal Monodramu MoTyF, 
który jak już wiadomo nie odbę-
dzie się w pierwotnie planowa-
nym terminie (czyli w pod koniec 
marca), będzie – jak mówi Paweł 
Drzewiecki – nurtem w ramach 
jesiennego TST.

– Z tym, że festiwal trzeba bę-
dzie przenieść, liczyliśmy się już 

od pewnego czasu. Chociaż długo 
starałem się być dobrej myśli, bra-
łem pod uwagę alternatywny ter-
min – mówi dyrektor. – W listo-
padzie zaprosimy widzów na jeden 
duży festiwal, który tak naprawdę 
będzie zawierał w sobie dwa festi-
wale. A monodramy będą jego do-
minującym elementem. Tuż przed 
decyzją o odwołaniu wszystkich 
imprez, wyłoniliśmy 10 bardzo 

dobrych monodramów konkurso-
wych. Po raz pierwszy w konkur-
sie startują również zawodowcy. 
To będzie naprawdę duża porcja 
teatru. Mam nadzieję, że trzyna-
sta edycja MoTyFu będzie dzięki 
temu mniej trzynasta…

sztuka przez internet
A co z innymi wydarzeniami, za-
planowanymi na najbliższe tygo-
dnie? – Trudno na razie cokolwiek 
powiedzieć, to byłoby wróżenie 
z fusów – mówi Paweł Drzewie-
cki. – Najważniejsze jest oczywi-
ście bezpieczeństwo nas wszyst-
kich i zastosowanie się do reguł. 
Jednak naszą misją, jako instytucji 
kultury, jest zapewnienie miesz-
kańcom tej oferty kulturalnej. 
Nie wiemy jak długo będą trwa-
ły ograniczenia związane z za-
grożeniem epidemiologicznym, 
więc myślimy nie tylko o szukaniu 
nowych terminów ale też nowych 
rozwiązań.

Tym rozwiązaniem może być, 
zdaniem dyrektora teatru, wy-
korzystanie medium jakim jest 
internet. – Z Wojciechem Łuką, 
kuratorem Galerii „Obok”, rozma-
wiamy o możliwości zorganizowa-
nia najbliższego wernisażu, zapla-
nowanego na początek kwietnia, 
w wersji online, jako spotkanie 

z artystą i oprowadzanie kurator-
skie z kamerą. Tą droga dotrze-
my do naszej publiczności. Po-
dobne rozwiązanie będę chciał 
zastosować podczas Dnia Teatru 
(27.03). Takie spotkania ze sztu-
ką przez internet mogą okazać 
się dobrym pomysłem, skoro za-
lecenia są takie, że teraz jak naj-
więcej czasu powinniśmy spędzać 
w domu. Chcemy wejść do pań-
stwa domów i tę kulturę wam tam 
dostarczyć.

teatr nie ma ferii
Na razie nie sposób przewidzieć 
na jak długo konieczne będzie 
wstrzymanie organizacji imprez 
kulturalnych i czy np. festiwal Lo-
gos Fest, zaplanowany na drugą 
połowę maja, odbędzie się w tym 
terminie.

– Staramy się wykorzystać ten 
czas najlepiej jak potrafimy, dla 
Teatru Małego nie jest to czas 
wolny – mówi Paweł Drzewie-
cki. – To dobry moment na prace 
konserwacyjne i drobne remon-
ty, które trudno jest wykonać wte-
dy, kiedy gramy. Od jakiegoś czasu 
myślimy też o tym, żeby w Andro-
medzie stworzyć scenę kameral-
ną z prawdziwego zdarzenia. Te-
raz jest dobry czas, żeby się tym 
zająć. sylwia witMan ●

monodram najlepszy
organizowany przez ii liceuM ogólnoksztaŁcące w tychach konkurs „MŁode talenty” W PRZySZłyM ROKu bęDZIE ObchODZIł OKRąGły jubILEuSZ.

teatr przekłada, ale nie odwołuje
dla tego festiwalu trzynastka rzeczywiście okazaŁa się pechowa: XIII EDycję MOTyFu OPóźNI KORONAWIRuS.

Nagroda publiczności oraz 2. miejsce w kategorii scenicznej powędrowały do zespołu tanecznego Danka Crew.

Najlepszą wokalistą konkursu okazała się Monika Wieczorek.
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Monodram „Moskwa – Pietuszki” w wykonaniu Mariana Opani został już po 
raz drugi przełożony i ma być zaprezentowany w listopadzie.
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– jako autoryzowany 
salon i serwis dla 
Marek alfa roMeo, 
jeep, fiat i fiat 
professional oraz 
autoryzowany 
serwis Marki skoda 
świadczyMy peŁny 
zakres usŁug 
gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych. 
nasi wykwalifikowany 
specjaliści w raMach 
koMpleksowej obsŁugi 
nie tylko naprawią 
istniejące usterki, ale 
także zadbają o stan 
techniczny pojazdu, 
aby w przyszŁości 
zapobiec awarioM – 
twierdzą specjaliści 
z firMy auto-centruM 
w tychach.

Serwis pracuje zgodnie z pre-
cyzyjnymi wytycznymi produ-
centów, dzięki czemu Klient 
otrzymuję najwyższą jakość, do-
stosowaną do potrzeb swojego 
samochodu.

Auto-Centrum dysponuje 
narzędziami, które pozwalają 

na kompleksową obsługę wszyst-
kich marek FCA, łącznie z samo-
chodami Fiata Professional. Przy 
dziesięciu stanowiskach pracuje 
tyluż mechaników i jeden elek-
tryk z uprawnieniami technika
–diagnosty. Zatrudnionych jest 
również czterech doradców ser-
wisowych oraz dwóch doradców 
działu likwidacji szkód komu-
nikacyjnych. Każdy samochód 
po naprawie blacharsko – lakier-
niczej badany jest przez własną 
stację kontroli, gdzie pracuje 
dwóch diagnostów. Miesięcznie 
w salonie kierowanym przez Zbi-
gniewa Kierata realizowanych 
jest około 100 zleceń blachar-
sko – lakierniczych. Wykwali-
fikowana kadra przy ul. Bego-
nii w Tychach to profesjonaliści, 
który od lat są w ścisłej czołów-
ce laureatów konkursów lakier-
niczych.

Firma stawia na młody ze-
spół. Wojciech Lichota – kie-
rownik serwisu mechanicznego 
podkreśla, że wszyscy muszą pra-
cować dobrze i solidnie, a klienta 
obsługiwać tak, jak sami chcieli-
by być obsługiwani. – W serwisie 
Auto-Centrum cenimy również 

doświadczonych pracowników, 
którzy swoją wiedzę przekazują 
kolejnemu pokoleniu fachowców 
– dodaje szef serwisu.

W Auto-Centrum istnieją dwa 
kompletne stanowiska do wymia-
ny i naprawy ogumienia wraz 
z hotelem opon, miejsce do po-
miaru geometrii zawieszeń, dwie 
stacje do obsługi klimatyzacji 
ze starym i nowym czynnikiem, 
osiem podnośników dwukolum-
nowych, jeden nożycowy i jeden 
czterokolumnowy. Możliwy jest 
również montaż instalacji i ob-
sługa pojazdów z instalacją LPG. 
Funkcjonuje także ręczna myjnia 
bezdotykowa.

– Świadczymy także usługi 
całodobowej pomocy drogowej 
– assistance. W razie wypad-
ku lub innej, niespodziewanej 
sytuacji na drodze, zapewnia-
my szybkie holowanie i pomoc 
na miejscu zdarzenia. Wszystko 
w ramach Centrum Napraw Po-
wypadkowych. Korzystając z na-
szych usług Klient ma pewność, 
że holowany po zaistniałym 
zdarzeniu samochód zostanie 
przyjęty i zabezpieczony, rów-
nież po godzinach pracy biu-

ra i serwisu. Klienci mają także 
możliwość skorzystania z na-
szej wypożyczalni samochodów 
różnych marek w ramach assi-
stance – zapewnia Auto-Cen-
trum. as ●

serwis kompletny i kompetentny
w auto-centruM KAżDy KLIENT MOżE LIcZyć NA TO, żE ZOSTANIE ObSłużONy OD A DO Z.
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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, wielu 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 zgŁoszenia 
przyjMujeMy do 27.03.

Zmieniła się formuła plebiscyto-
wej rywalizacji, zachęcamy zatem 
do zapoznania się z regulami-
nem. 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 ●

trwa 
głosowanie
11. edycja plebiscytu MOSIR-u I TWOIch TychóWczytelnikoM, którzy 

zastanawiają się jak 
dŁugo Mogą potrwać 
ograniczenia związane 
z zagrożenieM 
epideMiologicznyM 
i jak będzie wyglądać 
nasze życie codzienne 
w przypadku, gdy 
ogólnokrajowa 
kwarantanna będzie 
się przedŁużać, 
polecaMy relację 
tyszanki Mieszkającej 
w asti, w póŁnocnych 
wŁoszech.

Magdalena Sibiga mieszka 
we Włoszech od 20 lat, ale sytua-
cja z jaką przyszło jej się zmierzyć 
obecnie, jest z pewnością niety-
powa. – U nas w mieście chorych 
jest 69 osób – opowiada. – Sytua-
cja nie jest tragiczna, ale oczywi-
ście trzeba uważać. W tej chwi-
li zamknięte jest wszystko poza 
sklepami spożywczymi i apteka-
mi. Braków w zaopatrzeniu jak 
dotąd nie było, wszystko w skle-
pach jest. Ale Włosi i tak zawsze 
mają zapasy w domu: masę ma-
karonu, ryżu, wody, papieru to-
aletowego. No i sosu pomidoro-
wego, tego nie może zabraknąć. 
Teraz jedzenia mamy w domu 
na co najmniej 3-4 miesiące. Ale 
dopóki wszyscy siedzą w domach, 
to zapasy się przydają. Koleżanki 
z nudów gotują, pieką chleby. Po-
tem wstawiają zdjęcia na fb.

Niemniej zapasy trzeba od cza-
su do czasu uzupełnić o świe-
że produkty. – W piątek byłam 
na pierwszej wyprawie do skle-
pu od ogłoszenia ścisłej kwa-
rantanny – relacjonuje tyszanka. 
– Było to lekko surrealistycz-
ne doświadczenie. Przed super-
marketami stoją kolejki od kilku 
do kilkudziesięciu osób z koszy-
kami, z zachowaniem metrowych 
odstępów (objechałam trzy w po-
szukiwaniu mniejszej kolejki). 
W sklepie, w zależności od jego 
wielkości, od kilku do kilkuna-
stu osób. Przez megafon, w prze-
rwach między piosenkami, po-
dają komunikaty o zachowaniu 
ostrożności i odstępów. Na pod-

łogach taśmą oznaczono odległo-
ści, personel w maseczkach i rę-
kawiczkach, sporą grupa klientów 
też (czego do tej pory nie było, 
tydzień wcześniej nawet w apte-
ce nikt z obsługi nie miał mase-
czek czy rękawiczek). Właściwie 
nie ma braków w zaopatrzeniu. 
Tylko wszystko się spowolnilo. 
Na mieście pustki.

e-learning
– Ja się podczas kwarantanny nie 
nudzę, nawet mam teraz więcej 
pracy niż gdy szkoły były otwar-
te – opowiada Magdalena Sibiga, 
która pracuje jako nauczycielka 
języka angielskiego. – Teraz mamy 
e-learning. Pracuję po 10-12 go-
dzin. Skype, wideo lekcje, wideo 
tutoriale itp. Połowę dnia szpe-
ram w internecie i przygotowuję 
materiały. Bo niby mam oficjalne 
materiały cyfrowe, ale z blokadą. 
Nie mogę ich udostępniać, a je-
dynie pokazywać w klasie. Więc 
szukam takich, które mogę udo-
stępnić, albo nagrywam telefo-
nem filmiki z lekcjami. Jestem 
teraz nie tylko nauczycielem, ale 
też hakerem, youtuberem i influ-
encerem jednocześnie – śmieje 
się. – Uczę się też nowej platfor-
my do e-learningu, bo do tej pory 
takiej nie było. Włoska szkoła nie 
była specjalnie nowoczesna, kró-
luje tu dydaktyka sprzed 30 lat, 
ale trudno się temu dziwić, skoro 
średni wiek nauczycieli to 51 lat. 
60 procent nauczycieli przekro-
czyło pięćdziesiątkę. Do tej pory 
w wielu szkołach brakuje tablic 
multimedialnych, komputerów. 
Teraz trzeba się na szybko cy-
fryzować, a okazuje się że duża 
część nauczycieli nie umie ob-
służyć komputera czy smartfo-
na. Najczęściej kończy się tym, 
że dzieciakom wysyłają mailem, 
albo wrzucają na dziennik elek-
troniczny masę materiałów do sa-
modzielnej obróbki. Moje dzieci 
mają nowoczesnych nauczycieli, 
chociaż są wyjątki. Dla nauczy-
cielki historii i włoskiego mojej 
córki największym osiągnięciem 
technologicznym było zrobie-
nie ksero i włożenie materiałów 
do koperty, po którą potem mu-

siałam jechać mimo kwarantan-
ny, bo inaczej dziecko byłoby bez 
materiałów...

na kwarantannie
– Ja i dzieci siedzimy w domu od 22 
lutego – opowiada Magdalena Si-
biga. – Mąż dołączył do nas nieca-
łe dwa tygodnie temu, gdy w pracy 
przeszedł na tryb „smart working”. 
Na razie jest informacja, że tak bę-
dzie do 3 kwietnia, ale bardziej się 
spodziewamy, że do Wielkanocy. 
Ja prowadzę lekcje, mąż ma tele-
konferencje, a dzieci lekcje on-line. 
Przez większość dnia każdy siedzi 
w swoim pokoju przed kompute-
rem i prawie się nie widzimy. Ale 
może to nawet dobrze, bo tutaj już 
się żartuje, że jak wszystko wróci 
do normy to będzie boom rozwo-
dów. Napięcia między ludźmi są 
większe, gdy się tygodniami siedzi 
w czterech ścianach. My na razie 
trzymamy się nieźle, trzeba się na-
uczyć podchodzić do tego wszyst-
kiego z dystansem.

Pierwszy tydzień kwarantan-
ny był nawet przyjemny; można 
było się wyspać, nadrobić zale-
głości na Netfliksie. Ale potem 
zaczął się e-learning, bo gdy-
byśmy tak siedzieli bezczynnie 
do końca marca, to nie wyrobi-
libyśmy się z materiałem i trze-
ba by było chodzić do szko-
ły w lecie, gdy jest 40 stopni. 
Mimo to dzieci okrutnie się nu-
dzą, chociaż moje mają szczęście, 
bo mamy ogród. Mogą pograć 
w badmintona, tenisa czy robić 
ćwiczenia gimnastyczne na po-
wietrzu. Ale brakuje im kontaktu 
z rówieśnikami, zwykłej rutyny 
zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 
Co ciekawe, nawet ci bardziej le-
niwi z moich uczniów żalą się 
na brak zajęć. Już woleli chodzić 
do szkoły niż siedzieć zamknię-
ci w domu. Wszystkie zajęcia są 
odwołane, no chyba że lekcje an-
gielskiego czy gry na instrumen-
cie przez Skype. Wydawałoby się, 
że obecna młodzież jest bardzo 
technologiczna a mało społecz-
na, ale nie Włosi. Bardzo bra-
kuje wszystkim kontaktu z dru-
gą osobą, z gronem znajomych 
przyjaciół. Pewnie dlatego ła-

mali na początku zakazy spot-
kań towarzyskich. Teraz łączą się 
w wirtualne grupy wsparcia albo 
organizują flashmoby typu „o 18. 
wszyscy na balkony i każdy gra 
na jakimś instrumencie”.

to nie są wakacje
Magdalena Sibiga przestrzega 
jednak przed zbyt lekkim trak-
towaniem domowej kwaran-
tanny i podkreśla, że obecna 
sytuacja wynika właśnie z tego, 
że Włosi początkowo nie pode-
szli do sprawy dość poważnie. 
– Galerie handlowe zamknięto 
tu dopiero trochę ponad tydzień 
temu – relacjonuje. – To był 
na pewno błąd. Ludzie w ogóle 
potraktowali to wszystko na zbyt 
dużym luzie. Większość stwier-
dziła, że skoro szkoły zamknięte, 
to mają wakacje. Przez pierwsze 
dwa tygodnie ludzie jeździli nad 
morze, w góry, chodzili do re-
stauracji i do centrów handlo-
wych. Nawet teraz, mimo zaka-
zu wychodzenia z domów, ludzie 
spotykają się w parkach, dzieci 
bawią się na placach zabaw a do-
rośli organizują sobie grupowy 
jogging – mimo że wszędzie 
mówi się przez cały czas, że moż-
na uprawiać sport na powietrzu, 
ale samemu.

– W takim siedzeniu w domu 
można też znaleźć plusy – prze-
konuje tyszanka. – Oszczędza się 
na benzynie, skóra się regene-
ruje bez codziennego makijażu, 
bo przez Skype’a i tak niewyraź-
nie widać. Lekcje prowadzę w dre-
sie, z kawą albo herbatą. Moi ucz-
niowie uczestniczą w lekcji leżąc 
w łóżku albo przy kuchennym 
stole jedząc śniadanie. Niektórzy 
ubierają się w trakcie, bo zaspali. 
Ogólnie jest wesoło. Ale są też mi-
nusy. Jestem dostępna 24 godziny 
na dobę i uczniowie piszą do mnie 
o każdej porze z pytaniami typu 
kiedy i gdzie mają wysłać zadanie, 
czy przesłane zadanie dotarło itp. 
Dopytują o każdy drobiazg, mimo, 
że wszystkie dokładne informa-
cje codziennie im wysyłam. Każ-
dy nauczyciel pewnie jest w stanie 
wyobrazić sobie jak to wygląda…  
sylwia witMan ●

Życie na kwarantannie
w czterech ścianach, cZyLI jAK TO WyGLąDA WE WłOSZEch. 

Dla rodziny Magdaleny Sibigi takie scenki to na razie tylko wspomnienie. Od 22 lutego cały czas spędzają w domu.
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reklama

nowe centrum
każde Miasto Ma centruM. jAK ZATEM WyGLąDA KWESTIA cENTRuM W NOWO buDOWANyM MIEŚcIE?

W drugiej połowie lat pięćdzie-
siątych zaczęto myśleć nad tym 
jaki kształt miałoby przybrać 
centrum rozbudowywanych 
Tychów, w którym miejscu 
miałoby ono powstać i przede 
wszystkim jakie funkcje mia-
łoby pełnić. Na początku ko-
lejnej dekady postanowiono, 
że najbardziej optymalnym 
miejscem byłoby takie na po-
graniczu północnej, wówczas 
budowanej i południowej czę-
ści, będącej jeszcze na etapie 
koncepcji. Miejsce miało zostać 
tak wybrane, aby było optymal-
nie zlokalizowane względem ca-
łego miasta, czyli mniej więcej 
w środku. Niezmiernie istotne 
były także względy transporto-

we, co, biorąc pod uwagę ów-
czesny poziom rozwoju moto-
ryzacji, przekierowywało uwagę 
projektantów na kolej. Dlatego 
najlepszym miejscem na cen-
trum usługowo-handlowe był 
teren w pobliżu torów i tym sa-
mym planowanego głównego 
dworca kolejowego, czyli Tychy 
Śródmieście.

Na zachowanej w Muzeum 
Miejskim w Tychach fotogra-
fii makiety zaplanowanego 
centrum (na zdjęciu poniżej) 
można dostrzec dworzec, który 
miał być wybudowany na plat-
formie przykrywającej wykop 
kolejowy. Dworzec miał być 
poprzedzony placem, na któ-
ry mogłyby zajeżdżać auto-

busy i samochody. Widać też 
szereg różnej wielkość wolno-
stojących brył, które miały peł-
nić różne funkcje. Jedna z nich 
ma wygięty dach, który móg-
łby skrywać salę widowiskową, 
inna ciągnie się niemal wzdłuż 
całego założenia i swoją formą 
przypomina katowicką Super-
jednostkę, czyli wielki i długi 
blok mieszkalny dla kilku ty-
sięcy osób.

Pod koniec lat sześćdziesią-
tych plan ten był gotowy do re-
alizacji i już miano przystąpić 
do rozpoczęcia budowy, ale 
kształt zaproponowany przez 
urbanistów i architektów nie 
spodobał się władzom mia-
sta i całość została odrzucona. 
Efektem tego był zorganizowany 
ogólnopolski konkurs na nową 
koncepcje tyskiego centrum. 
Pierwszą nagrodę uzyskała 
propozycja zespołu krakow-
skiego, drugą – lokalnych twór-
ców z Miastoprojektu Nowe Ty-
chy. W rezultacie okazało się, 
że przy ówczesnych możliwoś-
ciach i sposobach finansowania 
nie jest możliwe zrealizowanie 
zwycięskiej propozycji. Ponow-

nie więc do gry weszli projek-
tanci tyscy, których propozycję 
można było podzielić i budo-
wać etapami. Tym sposobem 
przeleciała cała dekada, a cen-
trum nadal nie było.

Zaplanowano w nim sklepy 
o bardzo różnym asortymen-
cie, od dużego domu towaro-
wego, przez sklepy z produk-
tami spożywczymi, galanterią, 
tekstyliami. Zaplanowano tutaj 
restaurację, kawiarnię i koktajl 
bar. Ważne miejsce miała także 
zajmować galeria sztuki ze spo-
rą salą ekspozycyjną. W obrę-
bie centrum zaplanowano także 
przychodnię lekarską i aptekę, 
średniej wielkości hotel oraz 
zespół budynków biurowych. 
Całość została tak pomyślana, 
aby ruch samochodowy odby-
wał się po obrzeżach założenia, 
a przez środek wiódł pasaż do-
stępny tylko dla pieszych.

Budowa ruszyła w 1978 roku, 
ale do końca lat osiemdziesią-
tych udało się tylko ukończyć 
Hotel Tychy, przychodnię le-
karską oraz niewielką część 
obiektów handlowych. Do dziś 
niedokończone konstrukcje 
przypominają nam o wielkich 
planach, których śmiałe, kreślo-
ne na papierze wizje rozbiły się 
o rzeczywistość prawną i ekono-
miczną, gospodarkę planowa-
ną centralnie i wreszcie o kryzys 
ekonomiczny i niedomagania 
branży budowlanej.

Historia budowy tyskiego 
centrum obnaża niewydolność 
systemu inwestycyjnego w Pol-
sce Ludowej. Przedsiębiorstwa 
budowlane rozliczano z liczby 
oddanych do użytku izb miesz-
kalnych, a nie z realizacji cen-
trotwórczych. Zorganizowanie 
konkursu na projekt centrum 
miasta miało tylko charakter 
zasłony, która miała przykryć 
problem i odsunąć go w czasie. 
Wybór propozycji krakowskich 
projektantów jako zwycięzców 
i późniejsze zlecenie opracowa-
nia realizacyjnego zespołowi ty-
skiemu, który otrzymał drugą 
nagrodę, cały proces jeszcze 
bardzie zagmatwało i opóźniło. 
Efekty tego mamy do dzisiaj. 
anna syska ●Makieta Tychów – zdjęcie z ok. 1965 roku. Fot. Ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.

miasto Na warsztacie (49)

w Miastach historycznych centruM powstaje 
przez wieki, najczęściej wokóŁ wytyczonego 
w średniowieczu placu, gdzie z biegieM 
czasu powstają reprezentacyjne budynki 
Mieszczące także urzędy i najważniejsze 
usŁugi. przy budowie nowego Miasta nie 
MaMy do dyspozycji kilkuset lat, tylko 
kilkanaście lub rapteM kilka dekad. jak 
więc w tak krótkiM czasie Można tego 
dokonać, aby powstaŁo coś, co będzie 
sŁużyŁo MieszkańcoM Miasta przez wieki?

Ponad 900 stron, li-
cząc łącznie z indeksem 
osób, a chciałoby się, 
aby było więcej. Dru-
ga część wspomnień 
Romana Jasińskiego, 
pianisty, krytyka, po-
pularyzatora muzyki 
nosi znamienny tytuł 
„Nowe życie. Wspo-
mnienia 1945-1976”.

Nowe, bo przecież dla 
wszystkich w 1945 roku 
to był początek innego 
świata. To, co znali, ode-
szło. I nie mam na my-
śli tylko nowego ustroju, 
przez jednych akcepto-
wanego, przez innych 
odrzucanego. Nowe za-
sady, reguły gry, ale tak-
że zmian miejsc, oto-
czenia. I to często była 
zmiana bez ruszania się z miejsca. 
Tak było w Warszawie, ale prze-
cież nie tylko.

Nowe życie, bo tamto, przed 
wojną opisał Jasiński w pierw-
szej części, też pod znamiennym 
tytułem „Zmierzch starego świa-
ta. Wspomnienia 1900-1945”.

Ten drugi tom zaczyna się 
oczywiście od relacji o wyjeź-
dzie do Warszawy. Tam Jasiń-
ski wraz z innymi rozpoczyna 
pracę w radio. Tam też powoli, 
bardzo powoli wraca muzyczne 
życie. Ten tom to właśnie opis 
ówczesnego polskiego świata 
muzyki. Jak tworzyły się znane 
dzisiaj orkiestry, kto miał nimi 
zarządzać, gdzie poza Warszawą 
myślano o budowie nowych sal 
koncertowych.

Ten świat momentami jest 
co najmniej nieprzyjemny. Wza-
jemne podgryzanie się, podcho-
dy, donosy. Oczywiście o wszyst-
kim decydowała tzw. góra. A to, 
że ci na górze nie mieli pojęcia 
o muzyce, to inna rzecz. Jasiń-
ski nie ukrywa, że tylko dzięki 
kilku osobom nie tracił wiary 
w sens pracy.

Ale jest też inny świat muzy-
ki. To przede wszystkim Artur 
Rubinstein, który jest głównym 
drugoplanowym bohaterem tej 
opowieści. Rubinstein i Nela – 
jego żona, uważali Jasińskiego 
za najbliższego przyjaciela. Cu-
downe opisy spotkań, rozmów, 
zaskakujących zwrotów. Rubin-
stein, który wprawia w zdumie-
nie. Choćby tym, że w wieku 
86 lat w kilku miastach Europy 
daje 14 koncertów w ciągu mie-
siąca. Genialna pamięć – może 

latami nie grać jakiegoś utwo-
ru i zagrać go prawie na zawo-
łanie. Anegdoty Rubinsteina – 
szkoda, że ich tak mało Jasiński 
przywołuje.

Za Rubinsteinem cała gale-
ria wybitnych muzyków tam-
tych lat: Richter, Gilels, Mehta, 
Toscanini, żeby ograniczyć się 
tylko do kilku nazwisk. Pende-
recki, Lutosławski, Wodziczko, 
Krenz – to też tylko kilka postaci 
z „naszej strony”. A do tego set-
ki osób, które Jasiński znał i po-
znał. Każda z tych postaci jest 
ciekawa na swój sposób.

No i opisy koncertów. Jasiń-
ski nie ukrywa swoich opinii. 
Ma swoje zdanie i mocno je ak-
centuje.

A za tym światem muzy-
ki, świat literatury. Słonimski, 
Hertz, kawiarniane stoliki. I pro-
za życia: wędrówki w poszuki-
waniu wody mineralnej, mięsa, 
wędlin, papieru toaletowego.

Jasiński jest cudownym gawę-
dziarzem. Stara się nie przekra-
czać granic dobrego smaku, choć 
trzeba przyznać, że potrafi za-
skoczyć słowami, opisem, któ-
ry wydaje się do niego nie pa-
sującym.

Na koniec jedna prośba. 
Pierwszej części wspomnień 
Jasińskiego „Zmierzch stare-
go świata” od lat nie sposób ku-
pić. Może Wydawnictwo Litera-
ckie pokusi się o wznowienie tej 
książki. jan Mazurkiewicz ●

roman jasiński
„nowe życie. wspomnienia

1945-1976”
wydawnictwo literackie

z Mojej póŁki

Świat muzyki
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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 OSOBOWE
,DOSTAWCZE,TERENOWE,GOTÓWKA ,NAJ-
LEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

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

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

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

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

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-606

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 
Przeróbki krawieckie w domu. Pomoc w 
pracach domowych. Szybko i solidnie. 
Stawka godzinowa. Tel: 724105811

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MAKOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

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

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w Ty-
chach i najbliższej okolicy na stanowisku 
pracownik ochrony. Więcej informacji pod 
nr tel. 32 219-25-57

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

Skup mieszkań za gotówkę. BN VO-
TUM: 501 503 735

SPRZEDAM
Mieszkanie Tychy, os. E. M-3, dwa pokoje 
z balkonem, do remontu -  35,45 m2, IV 
piętro, niska zabudowa. Cena – 179 000 
zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 503 735.
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 488 000 zł. Tylko w  BN VOTUM: 
501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – trzy 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 
606291451

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

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977
Tychy 2 pokoje 36 m2, cena 159.000 zł, 
klucze w biurze tel. 733-476-805  www.
ihn.com.pl Tychy 2 pokoje 48 m2 cena 
250.000 zł, klucze w biurze 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 
Wyry dom w stanie surowym zamkniętym 
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 metraże 
od 700 do 977m2, wszystkie media, różne 
metraże, tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 

autoreklama

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

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

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

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

– ul. Katowicka 9

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

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

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

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

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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www.tychy.pl

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

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

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 75 tys.zł, VIPART 501 
396 663
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 390 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 po-
koje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 966
Tychy, mieszkanie przy ul. Reymonta, 4 
pokoje, pow. cał. 95m2, użyt. 83,30m2, 
2 piętro, niska zabudowa, cena 450tys.zł, 
VIPART 790 855 188

Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 501 396 
663
Tychy, Wartogłowiec - działka budowlana 
o pow. 2500m2, cena 470tys.zł VIPART 
509 733 966
Lędziny, ul. Pokoju, M-3, pow. cał. 51,03, 
balkon, 3 piętro, cena 180 tys.zł VIPART 
790 855 188
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 501 396 663
Tychy Zwierzyniec, działka budowlana 
o pow. 951m2 , cena 250 tys.zł, VIPART 
790 855 177
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART 
501 396 663
Tychy Mąkołowiec działka o pow. 3137m2, 
w palnie miejscowym jako" zieleń ekolo-
giczna", cena 130tys.zł, VIPART 790 855 177
Wyry, działka o pow. 1747m2, cena 165 
965 zł , VIPART 790 855 177
Tychy Paprocany, dom o pow. 140m2, 6 
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 pię-
tro, niska zabudowa, cena 245 tys. zł VI-
PART 501 396 663
Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań  
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100

Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkanie! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, pow. 47,5 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia, do zamieszkania, łazienka 
świeżo po remoncie, 2p, 246.900zł, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Os. 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 Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

transport:

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

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

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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już po raz siódMy 
z inicjatywy beaty 
czerwińskiej, 
dyrektor przedszkola 
nr 5 w tychach, 
na przeŁoMie lutego 
i Marca odbyŁy 
się dwie iMprezy 
hokejowe dla 
przedszkolaków 
– hokejowy turniej 
rodzinny „rodzice 
kontra dzieci” oraz 
Międzyprzedszkolny 
turniej hokejowy 
tyskich 
przedszkolaków. 
wspóŁorganizatoreM 
obu iMprez byŁ Mosir.

W turnieju rodzinnym zagrało 
23 przedszkolaków, którzy dwa 
razy w tygodniu pod okiem tre-
nerów: Tomasza Kurzawy, To-
masza Cichonia, Beniamina 
Sławińskiego i Wojciecha Maja 
uczestniczą w zajęciach hokejo-

wych. Realizują tym samym pro-
gram innowacyjny kształtowania 
wszechstronnej sprawności fi-
zycznej poprzez naukę gry w ho-
keja pt. „Hokejowe Przedszkole”, 
opracowany przez dyrektor Be-
atę Czerwińską, po konsultacji 
metodycznej z trenerem Wojcie-
chem Majkowskim. W hokejowej 
imprezie wzięli udział rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo oraz byli 
zawodnicy GKS.

Z kolei w Międzyprzedszkol-
nym Turnieju Hokejowym zmie-
rzyło się pięć drużyn.

– Poprzez udział w rozgryw-
kach, dzieci rozwijają nie tylko 
umiejętności gry w hokeja, ale 
także współdziałania, odporność 
emocjonalną oraz ogólną spraw-
ność fizyczną – powiedziała Be-
ata Czerwińska. – Propagowanie 
dyscypliny sportowej jaką jest 
hokej nie jest w Tychach specjal-
nie potrzebne, ale czym innym 
jest kibicowanie, a czym innym 
trenowanie i znalezienie swoje-

go sposobu na życie – profesjo-
nalnego czy czysto hobbystycz-
nego. Zachęcanie do aktywnej 
formy spędzania czasu wolnego 
i zwiększanie popularności hoke-
ja wśród najmłodszych wiąże się 
przede wszystkim z faktem, że jest 
to optymalny okres do kształto-
wania się umiejętności niezbęd-
nych do uprawiania konkretnej 
dyscypliny sportowej. Ale ważne 
jest dla nas także to, żeby dzie-
ci i ich najbliżsi wspaniale się ba-
wili.

Zawody zakończyły się zwy-
cięstwem Niepublicznego Przed-
szkola SportArt przed drużyną 
Niepublicznego Przedszkola „Ku-
busia Puchatka”, Przedszkola nr 5, 
Przedszkola nr 8 oraz Niepublicz-
nego Przedszkola „Jedynka”.

Mecze obserwował Krzysztof 
Majkowski trener drużyny mi-
strza Polski, a wśród zaproszo-
nych gości był m.in. wiceprezy-
dent Tychów Maciej Gramatyka. 
ls ●

wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

zespóŁ prowadzony 
przez trenera MichaŁa 
probierza przyjechaŁ 
do tychów z zadanieM 
Łatwego awansu 
na przedostatni 
pucharowy szczebel. 
wszak jego cracoVia 
zajMuje trzecie 
Miejsce w ekstraklasie 
i walczy o Mistrzostwo, 
a tyszanie są zaledwie 
zespoŁeM ze środka 
tabeli i ligi. tyMczaseM 
gks, po raz pierwszy 
pod wodzą ryszarda 
koMornickiego, 
postawiŁ gościoM spory 
opór.

Pierwsza połowa nie przyniosła 
zbyt wielu emocji. Oba zespo-
ły grały raczej ostrożnie, więcej 
uwagi poświęcając zabezpieczeniu 
własnych tyłów niż atakowi. Lek-
ką przewagę w tej części gry mieli 
krakowianie i to oni częściej goś-
cili pod bramką Konrada Jałochy, 
ale nic z tego nie wynikało. Gospo-
darze natomiast od czasu do cza-
su odgryzali się ciekawymi akcja-
mi, konstruowanymi przeważnie 
przez bardzo aktywnego młodzie-

żowca Jana Biegańskiego. Słabszy 
tego dnia był Łukasz Grzeszczyk, 
zaś Szymon Lewicki był prawie 
niezauważalny w ataku.

Po zmianie stron Cracovia nie-
co przycisnęła, czego efekt oglą-
daliśmy już w 51 min. W środku 
boiska piłkę stracił Grzeszczyk, 
ta trafiła do Wdowiaka, który 
podholował ją prawą strona boi-
ska, po czym strzelił w okienko 
nie do obrony. Kilkanaście minut 
później mogło być 0:2, ale szczęś-
liwie dla tyszan Helik trafił piłką 
w słupek.

Zmianę sytuacji na boisku przy-
niosło wprowadzenie w 72 min. 
na plac gry Wojciecha Szumilasa. 
Popularny „Szumi” raz po raz siał 
zamieszanie pod bramką Hrosso, 
a dwukrotnie (w 82 i 87 min.) był 
bardzo blisko strzelenia wyrównu-
jącego gola. „Do trzech razy sztu-
ka” – pomyślał pewnie Szumilas 
i w ostatniej minucie meczu osiąg-
nął cel. Gdy piłkarze Cracovii byli 
już myślami w powracającym pod 
Wawel autokarze, tyski pomocnik 
popisał się pięknym uderzeniem 
z linii pola karnego i doprowadził 
do dogrywki.

W pierwszej części dodatkowe-
go czasu gry tyszanie mogli zała-
twić sprawę awansu bardzo szyb-
ko, bo stworzyli w tym czasie aż 
trzy sytuacje, które powinny za-

kończyć się golami. W 103 min. 
będący w gazie Szumilas posyła 
mocny strzał z dystansu, po któ-
rym piłka ląduje na poprzecz-
ce. Oszołomionych krakowian 
mógł minutę później dobić Ma-
teusz Piątkowski, ale również jego 
główka odbiła się od poprzeczki. 
Wreszcie ten sam zawodnik w 105 
min. miał kolejną szansę, ale Cra-
covii wyraźnie sprzyjało szczęś-
cie i obrońca wybił piłkę z linii 
bramkowej.

Niewykorzystane sytuacje lu-
bią się mścić i tak było i tym ra-
zem. Zamiast trzech goli dla GKS 
obejrzeliśmy decydujące o losach 
awansu uderzenie van Amersfo-
orta w 115 min. Przez pozostałe 
do końcowego gwizdka pięć mi-
nut goście mądrze szanowali pił-
kę, utrzymując ją z dala od własnej 
bramki i nie pozwolili odebrać so-
bie półfinału Pucharu Polski.

Mimo porażki GKS należy 
za ten mecz pochwalić. Przede 
wszystkim ambicją i zaangażo-
waniem nie ustępowali rywalowi 
i przez dużą część spotkania nie 
było widać, że gra zespół z czo-
łówki Ekstraklasy z I-ligowym 
średniakiem. Miejmy nadzie-
ję, że drużyna Trójkolorowych 
utrzyma to morale i po wznowie-
niu rozgrywek ligowych, a trener 
Komornicki zauważy dyspozycję 

Biegańskiego i Szumilasa i tak-
że w lidze będzie ich wstawiał 
do podstawowej jedenastki.
gks tychy – cracOvia 1:2 
PO DOgryWce (0:0, 1:1). Gole: 

Szumilas (90’) oraz Wdowiak 
(51’) i van Amersfoort (115’)
gks: Jałocha – Mańka, Biernat, 
Sołowiej (66’ Kamavuaka), Moneta 
– Monterde (72’ Szumilas), J. 

Biegański (99’ Staniucha), Daniel, 
Grzeszczyk, Steblecki – Lewicki 
(60’ Piątkowski). Żółte kartki: 
Daniel, Grzeszczyk, Steblecki. 
●

emocje były!
dwa turniej hokejowe TySKIch PRZEDSZKOLAKóW.

Uczestnicy Międzyprzedszkolnego Turnieju Hokejowego Tyskich Przedszkolaków, trenerzy i zaproszeni goście.

Podczas całego spotkania obserwowaliśmy walkę o każdą piłkę.

Jan Biegański może zaliczyć mecz z Cracovią do jednych z najbardziej udanych w karierze.

Choć sytuacji podbramkowych więcej mieli tyszanie, to jednak skuteczniejsi byli goście.
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puchar w cieniu wirusa
bez udziaŁu kibiców PIłKARZE GKS Tychy WALcZyLI Z cRAcOvIą O AWANS DO PółFINAłu PuchARu POLSKI.
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p jak puchar wojewody

latem 1984 rOku iii-ligOWy gks tychy WZiął 
uDZiał W ZaWODach sPOrtOWych O BarDZO 
PrOPagaNDOWym WyDźWięku. DZięki temu mógł 
jeDNak Zagrać Z ekstraklasOWym ruchem 
chOrZóW.

Turniej o Puchar Wojewody Katowickiego gen. Romana Pasz-
kowskiego został zorganizowany z okazji 40-lecia PRL i 50-lecia 
rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy. Wzięły w nim udział śląskie klu-
by, które kiedykolwiek grały w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
Większość meczów wyznaczona została na letnią przerwę w roz-
grywkach, więc drużyny występ w tej imprezie traktowały przede 
wszystkim jako kolejny sparing przed nowym sezonem.

Tyszanie, grający wówczas w III lidze, zmierzyli się z Ruchem 
chorzów. Mecz rozpoczął się w niedzielę o godz. 11 i przy-
ciągnął na trybuny ponad 2 tys. widzów. jak na tamte czasy 
i marniejący z sezonu na sezon potencjał drużyny, była to niezła 
frekwencja. Kibice od kilku lat bardzo rzadko mieli okazję, aby 
obejrzeć na żywo jakąś drużynę z wyższej półki. A Ruch zawsze 
cieszył się na Śląsku popularnością.

Niebiescy w najsilniejszym składzie nie dali nam żadnych 
szans, zwyciężając 3:0 (2:0) po golach Włodzimierza Siudka, 
Mieczysława Szewczyka i 20-letniego Krzysztofa „Gucia” Wa-
rzychy, który dopiero rozpoczynał swoją błyskotliwą karierę. 
Tyszanom rzadko udawało się sforsować defensywę Ruchu, 
w której grał m.in. Waldemar Fornalik, późniejszy trener repre-
zentacji i… mieszkaniec Tychów. bliski strzelenia honorowej 
bramki dla GKS-u był napastnik henryk Pasko, ale dwukrotnie 
trafił piłką w poprzeczkę, a raz z pięciu metrów trafił wprost 
w bramkarza janusza jojkę.

Dziennikarz lokalnej prasy tak podsumował mecz: „Tyscy 
kibice mogli bezpośrednio się przekonać, jaki dystans dzieli 
piłkarzy GKS-u od poziomu, jaki zaprezentowali goście z cho-
rzowa, którzy szczerze mówiąc nie zagrali na 100 procent swo-
ich możliwości”.

GKS zagrał wtedy w składzie: Miernik (Dreszer) – harupa 
(Szulc), Pluszczyk, Mazik, hojeński, Lasota, bielenin (Michal-
czyk), Grzesik, Pasko, Górecki (Wójcik), Ziętek. Z tego grona naj-
większą karierę zrobili pomocnik Dariusz Grzesik (potem m.in. 
GKS Katowice i Ruch chorzów, a także trzy występy w reprezen-
tacji) oraz bramkarz Mirosław Dreszer (GKS Katowice, Zagłębie 
Lubin, Ruch chorzów).

Dla tyszan propagandowy turniej skończył się więc na pierw-
szej rundzie. Tego samego lata GKS wystąpił jeszcze w rozgryw-
kach Pucharu Polski. W 1/64 finału poradził sobie 1:0 z Odrą Wo-
dzisław, ale w kolejnej rundzie przegrał na własnym stadionie 
1:2 z II-ligowym hutnikiem Kraków, tracąc decydującego gola 
w przedostatniej minucie gry.

Winien jestem jeszcze informację o ostatecznych wynikach 
Pucharu Wojewody Katowickiego… Rewelacją turnieju okazał 
się występujący na co dzień w klasie okręgowej Górnik Radlin, 
który dotarł do finału, eliminując po drodze Szombierki by-
tom i Zagłębie Sosnowiec. Finał rozegrano dopiero pod koniec 
września w Radlinie, w niecodziennej formule. Radlin, Ruch 
chorzów i Górnik Zabrze zagrały ze sobą mecze 2x20 minut. 
Wyniki: Ruch – Górnik Z. 0:0 (zwycięstwo Górnika w rzutach 
karnych), Górnik R. – Ruch 1:0, Górnik Z. – Górnik R. 0:0 (zwy-
cięstwo zabrzan w rzutach karnych). Turniej, o którym dziś już 
nikt nie pamięta, zakończył się zwycięstwem zabrzan.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Nie ma już Pucharu Wojewody, nie ma już tego stadionu 
przy ul. Engelsa, ba – nie ma nawet ulicy Engelsa…

ar
c.

z powodu zagrożenia 
epideMią koronawirusa, 
wŁadze polskiej hokej 
ligi w porozuMieniu 
z klubaMi 
uczestniczącyMi 
w póŁfinaŁach fazy 
play-off, podjęŁy 
decyzję o zakończeniu 
rozgrywek. 
to saMo dotyczy 
sezonu 2019/2020 
polskiej ligi hokeja 
kobiet i rozgrywek 
MŁodzieżowych.

Na podstawie regulaminu, Za-
rząd Polskiej Hokej Ligi posta-
nowił przyznać miejsca medalo-
we w sezonie 2019/20 klubom, 
które awansowały do półfina-
łów play-off, według punkta-
cji uzyskanej w ćwierćfinałach 
play-off oraz sezonie zasadni-
czym. GKS Tychy po raz piąty 
w historii został mistrzem Pol-
ski i w przyszłym sezonie tyski 
klub będzie występował w Lidze 
Mistrzów. Tytuł wicemistrzow-
ski otrzymała Unia Oświęcim, 
natomiast brązowe medale – ex 
aequo – JKH GKS Jastrzębie 
i GKS Katowice.

Zakończył się także sezon Pol-
skiej Ligi Hokeja Kobiet. Złoto 
przypadło Polonii Bytom, srebro 
– Stoczniowcowi Gdańsk, a brąz 
– Unii Oświęcim i Atomówkom 
GKS Tychy.

Kiedy dowiedzieliście się 
o zakończeniu sezonu i zdobyciu 
złotego medalu? – pytamy 
Krzysztofa Majkowskiego, trenera 
GKS Tychy.

krzysztof Majkowski: – Pod-
czas treningu. Byliśmy przygo-
towani na to, że następnego dnia 
gramy. Zaczęliśmy od odprawy, 
było video, analiza, rozmawiali-
śmy o pierwszym meczu z GKS 
Katowice i potem rozpoczęły się 
zajęcia na lodzie. Miała przyje-
chać ekipa Telewizji Katowice 
i zrobić materiał z nami i właśnie 
w drodze otrzymała informację 
o zakończeniu rozgrywek. 
Wtedy jednak nie wiedzieliśmy 
jeszcze, jakie będą decyzje 
władz hokejowych odnośnie 
medali. Można więc powiedzieć, 
że rozgrywki ligowe zakoń-
czyliśmy na… treningu. Myślę 
jednak, że w tej sytuacji dobrze 
się stało, że przerwano sezon, 
mając na względzie przede 
wszystkim zdrowie zawodników 
i kibiców. Niektórzy zastanawiali 
się, czy nie zakończyć rozgrywek 
bez kibiców, ale ja od początku 
mówiłem, że to bez sensu. Mecze 
o medale przypominałyby 
sparingi – bez dopingu, bez 
emocji... To byłaby po prostu 
groteska. Już lepiej byłoby, gdyby 
zakończono rozgrywki i na tym 
koniec, uznając, że w sezonie 
2019/2020 ligi nie było.

W przekroju całego sezonu byliście 
najlepszym zespołem PHL, choć 
oczywiście zabrakło udowodnienia 
tego w półfinale i finale.
– Pieczęcią na mistrzostwie 
zawsze jest wygrana w ostat-
nim meczu. I tego zabrakło, 
podobnie jak wybuchu radości 
i świętowania sukcesu z kibica-
mi. Dlatego ten medal smakuje 
zupełnie inaczej niż poprzednie. 

Uważam jednak, że w tej 
sytuacji, kiedy niemożliwe było 
kontynuowanie rywalizacji, 
decyzja władz hokejowych 
o podziale medali była słuszna. 
Słowo „przyznanie medali” 
nie jest w tym przypadku 
w pełni właściwe, bo przez 
wiele miesięcy zapracowaliśmy 
na ten tytuł. Do momentu, 
do którego toczyła się gra, 
byliśmy najlepszym zespołem, 
biorąc pod uwagę także to, 
że przeszliśmy pierwszą rundę 
play off 4:0. Zmierzyliśmy się 
co prawda z najniżej rozstawio-
ną drużyną, ale przez cały sezon 
graliśmy tak, żeby sobie właśnie 
na takie rozstawienie zasłużyć. 
Jestem przekonany, że gdyby 
mecze odbyły się do końca 
zgodnie z terminarzem i tak 
zdobylibyśmy tytuł.

Dziś możemy pogdybać… Jak 
pana zdaniem potoczyłyby się losy 
rywalizacji o złoto?
– Mecze z Katowicami na pewno 
byłyby niezapomnianymi, 
niezwykle emocjonującymi 
widowiskami. Zakładam, 
że tę rywalizację byśmy wygrali, 
a z drugiej pary awansowałaby 
Unia Oświęcim. W finale 
na nowo rozgorzałby bój, poza 
tym starcia z Unią zawsze 
miały swoją dramaturgię. Kibice 
pamiętają zapewne finał z 2005 
roku, kiedy walczyliśmy z Unią 
i dwa mecze z czterech wygry-
waliśmy w karnych… Szkoda, 
że tak się to wszystko potoczyło, 
ale jak mówiłem – ważniejsze 
jest zdrowie zawodników 
i kibiców, nas wszystkich.

A sezon zasadniczy. Coś pana 
zaskoczyło?
– Myślałem, że GKS Katowice 
zakończy tę część rywalizacji 
na wyższej pozycji, ale 
ostatecznie różnice punktowe 
w tej strefie były tak minimalne, 
że wszystko się mogło zdarzyć. 
W zasadzie jeszcze jedna kolejka 
mogła dokonać przetasowań. 
Spodziewałem się natomiast 
dobrej gry Unii, że będzie 
przysłowiowym „czarnym 
koniem” tych rozgrywek. 
Podhale – trzecia drużyna ligi 
– w meczach ćwierćfinałowych 
z Katowicami grało bardzo 
dobrze, ale ostatecznie zabrakło 
Szarotek w półfinałach.

Jaki plany na najbliższe tygodnie?
– Spotykamy się codziennie 
i trenujemy, choć tylko w gronie 
rodzimych hokeistów. Zawod-
nicy zagraniczni wyjechali, ci 
którzy lecieli za Ocean zdążyli 
praktycznie na ostatnie samo-
loty. Pozostali również udali się 
do rodzin, bo nie wiadomo było, 
jak się to wszystko rozwinie, 
czy nie musieliby tutaj zostać 
na dłużej. Zawodników czeka 
okres roztrenowania i na pewno 
spotykać się będziemy do końca 
tego tygodnia. Wszyscy 
są w wysokiej formie, bo czekał 
nas jeszcze prawie miesiąc gry 
i to w najcięższych meczach. 
Organizmy były przygotowane 
do maksymalnego wysiłku 
i teraz trzeba je „wyciszyć”, 
by spokojnie wróciły do rów-
nowagi.
rozMawiaŁ:  
leszek sobieraj ●

to złoto smakuje 
inaczej…
rozMowa z krzysztofeM MajkowskiM, TRENEREM hOKEISTóW GKS Tychy.

Krzysztof Majkowski został pierwszym trenerem dziesięć tygodni temu i od razu zdobył złoty medal PHL.
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ryby 19.ii-20.iii
Postaraj uzbroić się w cierpliwość i pohamować 
emocje. Mars może wprowadzić nieco 
zamieszania do Twojego życia.

baran 21.iii-20.iV
Teraz bez wysiłku, stresu i problemów będziesz 
mógł zrealizować swoje plany. Wenus otworzy 
przed Tobą szansę na nową miłość. Tym razem 
szczęśliwą.

byk 21.iV-21.V
Koniunkcja Księżyca i Saturna pokieruje Twoje 
kroki we właściwym kierunku. będziesz teraz 
czarował i uwodził.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Swoją energię wykorzystuj głównie w sprawach 
służbowych. Dzięki jowiszowi będziesz miał duże 
pole do popisu.

rak 21.Vi-22.Vii
Nadchodzące dni mogą przynieść trochę 
niewygodnych sytuacji, z którymi będziesz musiał 
się zmierzyć. W sobotę miłe spotkanie.

lew 23.Vii-22.Viii
Początek wiosny okaże się dla ciebie bardziej 
romansowy niż wypełniony pracą. Zapragniesz 
nowych doświadczeń i przygód.

panna 23.Viii-22.iX
Tydzień przebiegnie w jednostajnej, 
sympatycznej i pogodnej atmosferze. 
Nieoczekiwany przypływ gotówki pozwoli ci 
na rozrzutność.

waga 23.iX-23.X
będziesz rozbiegany i chaotyczny. Wszędzie 
będzie cię pełno, ale nie będzie to uciążliwe dla 
innych. Pomyśl o bliskim ci Raku.

skorpion 24.X-21.Xi
jeżeli teraz nieco słabniesz, nie wpadaj w panikę, 
to jedynie chwilowe zwolnienie tempa. Pod 
koniec tygodnia wszystko wróci do normy.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Pierwsze dni wiosny mogą ci dać popalić. 
Podchodź z rozsądkiem do trudnych zadań, nie 
daj się wyprowadzić z równowagi.

koziorożec 22.Xii-19.i
będziesz teraz wyjątkowo elokwentny i przekonasz 
każdego, że warto brać pod uwagę Twoje sugestie, 
gdyż są one najlepsze. Zawalcz o siebie.

wodnik 20.i-18.ii
czwartkowa Koniunkcja Księżyca i Saturna 
pomoże ci rozwikłać wiele zagadek z Twojego 
życia. Przekonasz się, jak wiele dzieje się poza Tobą.

wróżka adrasteja tel. 692893871

a gdyby ewa 
nie zerwała jabłka?
jak tu PiękNie! jak 
cuDNie! WyBujała 
rOśliNNOść, egZOtycZNe 
kWiaty i faNtastycZNe 
DrZeWa, POmięDZy 
którymi BeZtrOskO 
hasają ZWierZęta maści 
WsZelakiej. raj ZacZyNa 
się rODZić, WsZystkO 
tętNi tyle cO POWstałym 
życiem. Bóg Ojciec 
WłaśNie stWOrZył 
eWę i już Za mOmeNt 
POWierZy ją aDamOWi. 
Och! Och! BęDZiemy 
śWiaDkami ZaśluBiN 
PierWsZych luDZi, 
tylkO… tylkO, że cOś 
tu się Nie ZgaDZa.

młody bóg
Kiedy w średniowieczu sięgano 
po motyw stworzenia świata, naj-
częściej przedstawiano dwie sceny: 
pierwsza to rzeźbienie Ewy z że-
bra Adama, a druga to moment, 
gdy Bóg powierza Ewę Adamowi. 
Ale u Hieronima Boscha nic nie 
jest na swoim miejscu. Zacznijmy 
od Boga Ojca. Otóż zgodnie ze Sta-
rym Testamentem to właśnie sam 
Bóg zajmował się stworzeniem 
człowieka. Tutaj w Boga wcie-
la się… Chrystus, który trzyma 
za rękę Ewę. Ktoś powie: „Wielkie 
mi rzeczy! Przecież Bóg występuje 
również pod postacią Syna i Ducha 
Świętego”. Zgoda, niemniej jednak 

nie taki był zamysł artysty. Rentge-
nowskie prześwietlenia obrazu do-
wodzą, że początkowo Bosch obsa-
dził rolę Stwórcy prawidłowo: miał 
on twarz starego mężczyzny z długą 
brodą, a w dodatku patrzył w stro-
nę Adama. Zatem wszystko ładnie, 
pięknie. Jednak – nie wiedzieć czemu 
– malarz zmienił koncepcję. Jego Bóg 
odmłodniał. Otrzymał postać Jezu-
sa, który wybija wzrok prosto w wi-
dza. Jakby wiedział, że znajdujemy 
się po drugiej stronie i podziwiamy 
jego dzieło stworzenia.

zaspany adam
Na trawie – tuż obok Jezusa i Ewy – 
ni to leży, ni to siedzi półprzytomny 
Adam. Nie wygląda jak szczęśliwy 
małżonek. Jego wzrok jest zamglony, 
martwy. Jak u lunatyka. I te stopy… 
Czy to przypadek, że złożył je w ta-
kiej samej pozycji jak ukrzyżowany 
Chrystus? Gdzie tam! Adam i Chry-
stus zamienili się miejscami. A sko-
ro tak, to na czyje zaślubiny patrzy-
my? I tu dochodzimy do istoty całej 
łamigłówki. U Boscha to Jezus za-
ślubia Ewę, natomiast Adam przy-
gląda się temu z niedowierzaniem. 
Jakby chciał żebyśmy go uszczyp-
nęli. Czy to dzieje się naprawdę – 
pyta. – A może cała ta scena to tyl-
ko sen?

drzewo poznania dobra i zła
Bosch opowiada nam zupełnie inną 
historię niż ta, którą znamy ze Sta-

rego Testamentu. Ewa, która poślu-
biła Jezusa, nie pójdzie do drzewa 
poznania dobra i zła. I choć szatań-
ski wąż wiję się na drzewie, które 
namalowano na marginesie obrazu, 
to nikt sobie nim specjalnie nie za-
prząta głowy. Ewa nie spotka węża, 
a ten nie skusi jej do zerwania jab-
łka. Wydaje się zatem, że świat nie 
zazna grzechu pierworodnego, lu-
dzie nie zostaną wygnani z Edenu 
i wszystko skończy się happy en-
dem. Doprawdy? Tylko, że w samym 
środku obrazu czai się zło.

a sowa patrzy
Z przedziwnej fontanny, która swo-
im kształtem przypomina skorupia-
ka, wypływa cudowna woda życia. 
Z wody rodzi się raj. Problem tym, 
że w fontannie jest jedna mała skaza. 
Dziupla. W dziupli sowa. I tu dy-
gresja, w przyrodzie występuje dość 
niesamowite zjawisko. Gdy wystawi 
się sztuczną sowę, to jej widok ściąg-
nie ptaki. Będą one trwały na gałę-

zi zafascynowane jej widokiem, tak 
że można je będzie zbierać. Z tego 
powodu w średniowieczu sowa 
traktowana była jako symbol dia-
bła, który umie przyciągnąć uwa-
gę naiwnych ludzi. Sowa u Boscha 
mówi nam, że zło ma się dobrze. Jest 
w samym sercu raju. Owszem, Eden 
rozkwita, ale z wody, które jest nie-
jako macierzą życia, wypełzają prze-
dziwne stwory: jaszczurki z trzema 
głowami, opancerzone salamandry 
i inne czarcie poczwary. Bliżej im 
do piekła niż do raju, zwłaszcza, 
że tuż obok czeka na nie znajomy 
wąż. W dodatku, gdzieś tam na łące 
lew zagryza antylopę, a to oznacza, 
że śmierć jest obecna w raju. W raju, 
który nie został utracony. Jak dalej 
potoczy się ta opowieść? Wystar-
czy przenieść wzrok na centralny 
panel tryptyku „Ogród rozkoszy 
ziemskich”, ten najbardziej rozbu-
chany, żywy i aż kipiący od dwu-
znaczności.
agnieszka kijas ●
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sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

hasło z krzyżówki nr 642:  
segregujmy śmieci. 

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?

Gdy na redakcyjnego maila wpłynęło zgłoszenie pani Małgosi 
z Koszalina, przecierałam oczy ze zdziwienia. W najśmielszych 
marzeniach nie przypuszczałam, że „Twoje Tychy” mają aż taki zasięg. 
Na prośbę przemiłej koszalinianki oddaję w Wasze ręce, drodzy 
czytelnicy, kolejną opowieść o jednym z najbardziej tajemniczych 
obrazów w historii sztuki: „Ogrodzie rozkoszy ziemskich” hieronima 
boscha. Do tematu wrócimy za tydzień. A jaki jest Twój ulubiony 
obraz? Napisz do mnie na adres: „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12 
lub mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajemnice 
najsłynniejszych malarskich płócien. agnieszka kijas ●

Co by było, gdyby Ewa nie zerwała jabłka? 
O tym opowiada pierwszy panel tryptyku 

„Ogród rozkoszy ziemskich” H. Boscha. 
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