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lokalne pakiety dla przedsiębiorców
Urząd Miasta wprowadził „epidemiczne” udogodnienia 
dla tyskich przedsiębiorców.

Inwestycje w dobie pandemii
Póki co wygląda na to, że termin zakończenia 
prowadzonych w Tychach inwestycji nie ulegnie zmianie.

GKS bez „Bagisia”
Po 17 latach gry w hokejowym GKS Tychy, 
Adam Bagiński zakończył karierę.3 6 14
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odpady 
w czasie 
epidemii
W aktualnej sytuacji, związanej 
z epidemią koronawirusa, na-
leży także zwracać szczególną 
uwagę na sposób postępowa-
nia z odpadami, powstającymi 
w naszych gospodarstwach do-
mowych.

Na stronie 6 znajdziecie kilka 
ważnych wskazówek tego doty-
czących, o gospodarowaniu od-
padami w czasie epidemii pisze-
my też na stronie 7.
 str. 6‑7

większość tyszan stosuje się do zaleceń i w czasie epidemii pozostaje w domach, przez co tychy wyglądają jak wymarłe.

miasto w kwarantannie
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w Tyskich halach 
Targowych bezpiecznie
Sanepid wydał pozytywną opinię o Tyskich Halach Targowych. Zor-
ganizowane strefy ruchu, wyznaczone miejsca w kolejkach, płyty ple-
xi przy kasach, a nawet mikroporty – to rozwiązania, które powinny 
znaleźć się w każdym punkcie sprzedaży.  str. 4
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piąTka marzeń 
henryka gruTha
– Ironia polega na tym, 
że wróciłem do kraju 
po 21 latach i od razu tra-
fiłem na… dwutygodnio-
wą kwarantannę. Siedzę 
teraz w domu, w Czecho-
wicach-Dziedzicach i cze-
kam. Przyznam, że trochę 
inaczej wyobrażałem sobie 
powrót po tylu latach, ale 
trudno… Telefon oczywi-
ście dzwoni często, ale nie 
czas teraz na spotkania, 
na podejmowanie decyzji 
co dalej – mówi Henryk 
Gruth.  Str. 15
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KronIKa polIcyjna

◆ 26.03 tuż PrZeD gODZi‑
Ną 4.00 PatrOl ruchu DrO‑
gOWegO na ul. Mikołowskiej 
postanowił zatrzymać do kon-
troli drogowej kierującego oso-
bowym mercedesem. Kierowca 
zignorował policyjne polecenie 
i przyspieszył. Policjanci rozpo-
częli pościg ulicami miasta, włą-
czyły się do niego także inne pa-
trole, które pełniły wtedy służbę. 
Wsparcia udzielił również patrol 
prewencji, który na ul. Stocz-
niowców zablokował mężczyźnie 
drogę. Uciekinier nie zastoso-
wał się do wydawanych poleceń 
i próbował potrącić interweniu-
jących policjantów. Wtedy padły 
strzały, które jednak nie zatrzy-
mały mężczyzny. Pościg zakoń-
czył się w lesie kobiórskim, gdzie 
po porzuceniu samochodu kie-
rowca kontynuował ucieczkę pie-
szo i został pojmany. Kierującym 
okazał się 34-letni mieszkaniec 
Tychów. Mężczyzna był nietrzeź-

wy. Zatrzymanemu oraz inter-
weniującym policjantom nic się 
nie stało.

◆ 25.03, OkOłO gODZ.18 PO‑
iNfOrmOWaNO kmP tychy 
O POżarZe traW i trZciNO‑
Wiska w rejonie stawów na Sub-
lach (przy skrzyżowaniu ulic 
Żwakowska – Stoczniowców). 
Jak informuje portal 112tychy.
pl, na miejsce wezwani zostali 
strażacy, a z uwagi na silny wiatr 
i możliwość rozprzestrzeniania się 
pożaru, do zabezpieczenia terenu 
objętego pożarem wezwano tak-
że policjantów i strażników miej-
skich. Po około godzinie działania 
na miejscu zostały zakończone. 
Trwa ustalanie przyczyn i oko-
liczności powstania pożaru.

◆ WięksZOść OsóB, które 
W tychach ZOstały OBję‑
te kWaraNtaNNą, stOsu‑
je się DO jej ZasaD. Niestety, 

zdarzają się też przypadki osób, 
które świadomie je łamią. 21.03 
dzielnicowy z Tychów pojechał 
sprawdzić, czy jedna z osób ob-
jętych kwarantanną dotrzymuje 
jej warunków. Na miejscu zastał 
mężczyznę, który zgodnie z za-
leceniami przebywał na kwa-
rantannie w swoim mieszkaniu. 
Tego samego dnia policjanci po-
nownie sprawdzili, czy mężczy-
zna przestrzega zasad domowej 
kwarantanny. Niestety, tym ra-
zem nie było go pod wskaza-
nym adresem. Mundurowi szyb-
ko ustalili, że poszedł do sklepu 
na zakupy.

Za nieprzestrzeganie przez 
osobę podejrzaną o chorobę 
odpowiednich nakazów i zaka-
zów związanych z izolacją, ko-
deks wykroczeń przewiduje karę 
grzywny do 500 zł (art. 116 KW). 
Ponadto policjanci przekazują 
informacje o nieprzestrzeganiu 
zasad kwarantanny do Powia-

towego Inspektora Sanitarnego, 
który w prowadzonym przez sie-
bie postępowaniu może nałożyć 
na winnych grzywnę w wysoko-
ści do 30 tys. zł.

◆ NieZNaNy sPraWca 
PO uPrZeDNim ZerWaNiu 
skOBla w drzwiach gara-
żu przy ul. Grota-Roweckiego 
skradł elektronarzędzia o war-
tości 1000 zł.

◆ POlicja PrOWaDZi PO‑
stęPOWaNie W sPraWie 
kraDZieży vW tiguaNa 
o wartości 120 tys. zł z parkingu 
przy ul. Flamingów. Do zdarze-
nia doszło 23.03.

◆ kOmeNDa miejska POli‑
cji W tychach PrOWaDZi 
POstęPOWaNie W sPraWie 
OsZustWa metODą „Na PO‑
licjaNta”. Podająca się za po-
licjantkę kobieta telefonicznie 

wyłudziła od pokrzywdzonego 
pieniądze w kwocie 30 tys. zł. 
W toku prowadzonego docho-
dzenia uzyskano zdjęcia mężczy-
zny mogącego posiadać istotne 
dla wyjaśnienia sprawy infor-
macje.
Rysopis mężczyzny: wzrost oko-
ło 170-180 cm, średnia budowa 
ciała, ubrany w kurtkę koloru 
granatowego, spodnie koloru 
jasno-niebieskiego, buty spor-

towe koloru białego z czarnymi 
wstawkami. Włosy krótkie.
Osoby, które wiedzą coś na te-
mat zdarzenia, bądź rozpoznają 
mężczyznę ze zdjęć, proszone są 
o kontakt z Wydziałem do Wal-
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Po-
licji, tel. 47 855 1230, telefonem 
alarmowym 112 lub adresem 
e-mail ppm@tychy.ka.policja.
gov.pl. lS ●

Od poniedziałku, 30 marca za-
mknięty jest przejazd kolejo-
wy w okolicach ul. Malinowej 
w dzielnicy Glinka. Spowodo-
wane to jest koniecznością prze-
prowadzenia robót budowlanych 
w rejonie przejazdu, co z kolei 
uniemożliwia dojazd do ul. Ma-
linowej od strony ul. Jeżynowej.

Sytuacja ta ma potrwać do 6 
kwietnia br. W tym czasie dro-
gowcy rekomendują korzysta-
nie z przygotowanego objazdu 

od ul. Browarowej. Objazd roz-
poczyna się od skrzyżowania ul. 
Obywatelskiej z ul. Browarową, 
biegnie ul. Obywatelską wzdłuż 
lasu, następnie ul. Stawową, przez 
przejazd kolejowy, aż do ul. Ma-
linowej gdzie znajduje się koniec 
objazdu.

Urząd Miasta przeprasza 
mieszkańców i działkowiczów 
za wszelkie niedogodności zwią-
zane ze zmianą organizacji ru-
chu. rn ●

kondolencje

do 6 kwietnia utrudnienia w dojeździe.

malinowa 
zamknięTa

Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny mogącego posiadać istotne 
informacje dla wyjaśnienia sprawy oszustwa „na policjanta”.
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nIe czeKając na zMIanę 
leGISlacjI I paKIet 
centralny, czylI tzw. 
tarczę antyKryzySową, 
prezydent andrzej 
dzIuBa I pracownIcy 
urzędu MIaSta 
przyGotowalI 
rozwIązanIa, 
Które Mają poMóc 
tySKIM fIrMoM 
I przedSIęBIorcoM, 
Którzy w zwIązKu 
epIdeMIą KoronawIruSa 
znaleźlI SIę 
w najtrudnIejSzej 
SytuacjI.

Wprowadzenie obostrzeń związa-
nych ze stanem zagrożenia epide-
micznego spowodowało, iż utra-
cili oni możliwość pozyskiwania 
dochodu.

– Zdajemy sobie sprawę, 
że przedstawione propozycje 
nie rozwiążą wszystkich proble-
mów przedsiębiorców, ale liczę, 
że pomogą im przetrwać ten 
trudny okres i stanąć na nogi. 
To, co oferujemy, to bardzo 
dużo jak na możliwości miasta 
i mam ogromną nadzieję, że dla 
wielu tyskich przedsiębiorców 
okażą się one bardzo pomocne 
– powiedział prezydent Andrzej 
Dziuba.

A chodzi o przedsiębiorców 
wymienionych w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z 13 mar-
ca 2020 roku, którzy prowadzą 
działalność:
● polegającą na przygotowaniu 
i podawaniu posiłków i napojów 
gościom siedzącym przy sto-
łach oraz gościom dokonującym 
własnego wyboru potraw z wy-
stawionego menu, spożywanych 
na miejscu;
● związaną z organizacją, promo-
cją lub zarządzaniem imprezami, 
takimi jak wystawy, kongresy, 
konferencję;

● twórczą związaną z wszelkimi 
zbiorowymi formami kultury 
i rozrywki;
● związaną ze sportem i rekreacją 
w szczególności: klubów sporto-
wych, klubów tanecznych, base-
nów, siłowni, klubów fitness;
● związaną z projekcją filmów, na-
grań wideo w kinach oraz działal-
ności klubów filmowych;
● związaną z prowadzeniem 
obiektów noclegowych turystycz-
nych i miejsc krótkotrwałego za-
kwaterowania;
● związaną z prowadzeniem ka-
syn (z wyłączeniem kasyn inter-
netowych);
● działalnością bibliotek, archi-
wów, muzeów oraz pozostałej 
działalności kulturalnej;

Dotyczy to także innych pod-
miotów, które zostały dotknięte 
konsekwencjami epidemii. Mogą 
się one ubiegać o zwolnienia oraz 
ulgi za czynsz i dzierżawę w loka-
lach należących do gminy i spó-
łek gminnych. Przedsiębiorcy, wy-
najmujący lokale gminne, którzy 
mają zakaz prowadzenia działal-
ności gospodarczej, zostaną cał-
kowicie zwolnieni z opłat czyn-
szowych i dzierżawy od 14 marca 
2020 r. do odwołania (nie ozna-
cza to jednak zwolnienia z opłaty 
za media).

Miasto oferuje także wsparcie 
dla przedsiębiorców wynajmują-
cych gminne lokale, którzy nie są 
wymienieni w rozporządzeniu, 
a których obroty spadły o co naj-
mniej 50 proc. Wówczas nastą-
pi obniżenie wysokości czynszu 
o 50 proc, a dla tych, którzy za-
wiesili w tym okresie prowadze-
nie działalności gospodarczej, 
wysokość czynszu ulega obniże-
niu o 30 proc.

W przypadku żłobków, przed-
szkoli i szkół rozpatrywanie 
wniosków odbędzie się w trybie 
indywidualnym. Każdy przedsię-
biorca będzie musiał złożyć wnio-

sek bezpośrednio do jednostki, 
z którą została zawarta umowa.

Wnioski są do pobrania na stro-
nie www.umtychy.pl. W urzędzie 
miasta będzie go można złożyć 
w formie elektronicznej poprzez 
skrzynkę podawczą EPUAP, drogą 
mailową: dzialalnosc@umtychy.
pl, tradycyjną pocztą na adres: 
Wydział Ewidencji Działalno-
ści Gospodarczej, Urząd Miasta 
Tychy Aleja Niepodległości 49, 
43-100 Tychy albo bezpośrednio 
do skrzynki znajdującej się przed 
głównym wejściem do budynku 
UM. Wszelkie pytania na temat 
pomocy można uzyskać w wy-
dziale Ewidencji Działalności Go-
spodarczej: 32/776-31-05.

Pakiet przewiduje także zmianę 
terminu płatności opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczyste-
go oraz opłaty przekształceniowej 
(w wyjątkowych wypadkach będą 
podejmowane indywidualne decy-
zje o umorzeniu należności podat-
kowych) oraz odroczenie termi-
nu płatności lub rozłożenie na raty 
podatku od nieruchomości.

Formularze dostępne są 
na stronie www. bip.umtychy.pl, 
Wydział Podatków i Opłat, w za-
kładce „Informacje”.

Także Powiatowy Urząd Pra-
cy w Tychach od 1 kwietnia 2020 
roku oferował będzie wsparcie 
przedsiębiorstw, które będą za-
trudniać osoby zarejestrowa-
ne jako bezrobotne. Pracodaw-
cy będą mogli otrzymać wyższą 
niż dotychczas refundację czę-
ści wynagrodzenia za prace in-
terwencyjne.

Jest też możliwość otrzymania 
jednorazowej wypłaty premii dla 
pracodawców. PUP może także 
odroczyć termin spłat należności 
przedsiębiorstwom, które zobo-
wiązane są do spłaty ratalnej zo-
bowiązań wobec PUP Tychy.

Więcej informacji na stronie: 
www.umtychy.pl opr. lS ●

Dzięki rozszerzeniu bazy portalu 
internetowego InfoGZM, Górno-
śląsko-Zagłębiowska Metropolia 
opracowała informator zawierają-
cy najbardziej przydatne w czasie 
epidemii informacje i telefony.

Jak skorzystać z informatora? 
Należy odwiedzić stronę metro-
poliagzm.pl, następnie przejść 
do zakładki „Otwarte dane” i klik-
nąć InfoGZM, a następnie na za-
kładkę „Informacje i zalecenia….”. 
Znajdziemy tutaj aktualny wykaz 
wszystkich szpitali znajdujących 
się w Metropolii, z wyszczególnie-
niem szpitali zakaźnych w Byto-
miu, Chorzowie i Tychach. Wy-
kaz zawiera adresy tych placówek, 
numery telefonów, kontakty mai-
lowe i odnośniki do ich stron in-
ternetowych. To samo dotyczy 
ośrodków pomocy społecznej, 
stacji sanitarno-epidemiologicz-
nych i aptek (te ostatnie można 
także znaleźć na oficjalnej stronie 
rządowej). W portalu znajdą po-
trzebne informacje rodzice, ucz-
niowie, seniorzy, przedsiębiorcy 
czy osoby wracające z podróży. 

Zamieszczono także mapy i info-
grafiki, dotyczące m.in. aktualnej 
liczby zachorowań na koronawiru-
sa w województwie śląskim.

Strona jest codziennie aktua-
lizowana o informacje na temat 
działań miast i gmin.
lS ●

poza tySKIM zaKŁadeM 
lear corporatIon 
poland II, w KtóryM 
w zwIązKu z epIdeMIą 
KoronawIruSa 
produKcja zoStaŁa 
wStrzyMana od 23‑31 
Marca, nIe Ma SyGnaŁów, 
By w Innych fIrMach 
podStrefy tySKIej 
KatowIcKIej Specjalnej 
Strefy eKonoMIcznej, 
zanoSIŁo SIę na podoBne 
decyzje.

Ale w czasach epidemii wszystko 
zmienia się z dnia na dzień 
i w czwartek, 26.03, kiedy piszemy 
ten tekst, trudno przewidzieć 
co się wydarzy…

Pewne wyobrażenie o tym, 
co dzieje w firmach Strefy, dają 
cotygodniowe webinaria (rodzaj 
konferencj i  prowadzonej 
z wykorzystaniem wirtualnych 
narzędzi), w którym uczestniczą 
nie tylko przedstawiciele 
„strefowych” firm, ale wszystkie 
osoby, które zgłoszą akces. 
O krótką rozmowę na temat 
sytuacji w Tyskiej Podstrefie 
poprosiliśmy Ewę Stachurę-
Pordzik, wiceprezesa KSSE.

czemu poświęcone było ostatnie 
webinarium?
eWa stachura‑POrDZik: 
– Chodziło przede wszystkim 
o podzielenie się dobrymi 
praktykami dotyczącymi 
zabezpieczeń, jakie w czasie epi-
demii stosowane są w firmach 
i zakładach pracy. Mówiono 
o konkretnych rozwiązaniach, 
była też np. prośba o listę 

dystrybutorów środków dezyn-
fekujących czy maseczek. Takie 
webinaria odbywają się raz 
w tygodniu i myślę, że bardzo 
dobrze spełniają swoją rolę, 
bo wzbogacają naszą wiedzę 
i służą podejmowaniu właści-
wych decyzji. Działamy na rzecz 
firm, które funkcjonują w Strefie 
na podstawie zezwolenia i to się 
rzecz jasna nie zmienia, ale 
obecnie sporo uwagi poświęcam 
także majątkowi własnemu, 
czyli naszym obiektom, 
w których działa m.in. Urząd 
Celny, agencje celne i firmy 
spedycyjne. Funkcjonują one 
na bieżąco i w związku z tym 
trzeba było podjąć działania, 
by zabezpieczyć ludzi i majątek 
– tych, którzy tu pracują i tych, 
którzy przyjeżdżają. Przeprowa-
dziliśmy całą procedurę, wieczo-
rami ozonujemy... Staramy się, 
by towary, które przyjeżdżają 
z zagranicy były na czas dostar-
czane do odbiorców.

czy obecnie odczuwalne jest 
spowolnienie, jeśli chodzi właśnie 
o transport towarów z zagranicy?
– Był taki moment, że było 
to odczuwalne – tuż po za-
mknięciu granic, kiedy notowa-
no wielogodzinne przestoje. Ale 
teraz liczba samochodów jest 
porównywalna z tym, co było 
przed zamknięciem granic.

macie informacje o sytuacji 
w firmach pracujących w strefie?
– Poza Lear Corporation 
Poland nie ma sygnałów 
o ograniczeniu czy przerwaniu 
pracy, FCA oczywiście nie liczę, 

bo działa poza naszą Podstrefą. 
Utworzyliśmy platformę, 
wysyłając do firm i zakładów 
pracy z prośbą o wyznaczenie 
pracowników, którzy na bieżąco 
informują, gdyby zdarzyły się 
jakieś przypadki koronawirusa. 
Jest to coś w rodzaju zespołu 
szybkiego reagowania – służy 
wzajemnemu informowaniu 
się i przekazywaniu informacji 
do sąsiadujących firm i instytu-
cji o przypadkach zagrożenia. 
Nie mamy natomiast informacji 
o sytuacji w poszczególnych 
zakładach, bo ich szefowie 
nie mają obowiązku nas 
o tym informować. Jeśli chodzi 
natomiast o obiekt, którym 
zarządzamy, to przerwały 
działalność trzy firmy, których 
siedziby znajdowały się w bu-
dynku, w tym klub fitness oraz 
firma zajmująca się poszukiwa-
niem pracowników.

prognozy dla gospodarki, biznesu, 
firm nie są dobre…
– Duże firmy, koncerny 
oczywiście lepiej sobie poradzą, 
natomiast najtrudniejsza jest 
sytuacja małych firm, które nie 
mają zasobów finansowych, 
dzięki którym mogłyby pokryć 
zobowiązania. Te mogą szybko 
utracić płynność finansową. 
Wszyscy zatem czekamy na tar-
czę antykryzysową, a szansą dla 
wielu jest również przygotowany 
przez prezydenta i pracowników 
Urzędu Miasta pakiet rozwiązań, 
które tyskim przedsiębiorcom 
dają szanse utrzymania się 
na lokalnym rynku.
leSzeK SoBIeraj ●

w oStatnIch dnIach 
oBSerwowalIśMy 
lIczne przyKŁady 
BezIntereSownej 
poMocy, Którą ludzIe 
doBrej wolI nIeślI 
placówKoM ochrony 
zdrowIa w naSzyM 
MIeścIe. przeMIanowany 
na zaKaźny wojewódzKI 
SzpItal SpecjalIStyczny 
MeGrez oraz SzpItal 
MIejSKI w tychach ByŁy 
GŁównyMI adreSataMI 
nIeSIonej poMocy.

Na portalu społecznościowym 
rzecznik prasowy Megrezu Mał-
gorzata Jędrzejczyk dziękowała 
wszystkim darczyńcom. – Bardzo 
dziękujemy za ofiarowywaną na-
szemu szpitalowi pomoc finanso-
wą, rzeczową, żywieniową oraz 
zgłoszenia gotowości do pracy 
w szpitalu. Liczymy na każdą po-
moc i każdą wykorzystamy, by jak 
najlepiej służyła dobru naszych 
pacjentów i personelu medycz-
nego. Ze względu na skalę wy-
znaczyliśmy koordynatorów po-
szczególnych rodzajów wsparcia 
– mówiła. Osoby i firmy, które de-

klarują swoją pomoc proszone są 
o kontakt z Aleksandrą Studniarz 
(aleksandra.studniarz@szpital-
megrez.pl, tel. 885 277 819). Szpi-
tal umożliwia także bezpośrednie 
dokonywanie wpłat na konto ING 
Bank Śląski SA 48 1050 1214 1000 
0023 6266 0157. W sprawach po-
mocy rzeczowej informacjami 
służy Artur Szafrański (tel. 887 
277 808, artur.szafranski@szpi-
talmegrez.pl), a pomocy żywie-
niowej Irena Olesińska (tel. 539 
683 944, irena.olesinska@szpi-
talmegrez.pl). Z kolei osoby za-
interesowane wolontariatem lub 
pracą w szpitalu mogą kontakto-
wać się z Dorotą Kudłą (dorota.
kudla@szpitalmegrez.pl, tel. 32 
325 51 26).

Liczne stowarzyszenia nie za-
pomniały o Szpitalu Miejskim, 
który w ostatnich dniach ode-
brał rękawiczki i maseczki me-
dyczne, ręczniki, prześcieradła, 
sprzęt biurowy oraz napoje czy 
posiłki. – Już nie raz udowod-
niliście, że jesteście wspania-
li. Ilość sprzętu jednorazowego, 
która dotarła do szpitala, pozwo-
liła nam chwilowo odetchnąć 
z ulgą. Niestety, przed nami jesz-

cze długa droga. Już teraz prag-
niemy podziękować wszystkim, 
którzy przyłączą się do pomocy. 
Walczymy wspólnie! – wyrazi-
li swoją wdzięczność pracowni-
cy szpitala.

Do podziękowań za posta-
wę tyszan przyłączył się Andrzej 
Dziuba Prezydent Miasta Ty-
chy, który na swoim profilu na-
pisał: „Widok pustych ulic daje 
do myślenia, ale też pokazuje, 
że w obliczu problemu potrafi-
my się zjednoczyć. Wiele osób 
pisało do mnie, że ludzie spoty-
kają się w grupach i lekceważą za-
grożenie, zawsze odpowiadałem: 
wprowadziliśmy pewne ograni-
czenia, ale wierzę w zdrowy roz-
sądek mieszkańców naszego mia-
sta. Dziękuję Wam za stosowanie 
się do obowiązujących procedur 
i zaangażowanie w akcję”.

Prezydent Andrzej Dziuba 
i przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna dziękowali też 
wszystkim pracownikom ochrony 
zdrowia, handlowcom i przedsta-
wicielom innych zawodów, któ-
rzy w tym trudnym okresie pra-
cują dla dobra tyszan.
KaMIl peSzat ●

LokaLny pakiet dLa 
prZedsiębiorCów
zwolnIenIa oraz ulGI ZA cZyNSZ I DZIERżAWę LUB ODROcZENIE TERMINU PłATNOŚcI.

tysZanie idą Z pomoCą
Sprzęt ochronny, pIenIądze na Ich zaKup, A TAKżE OBIADy DLA PRAcOWNIKóW 
SZPITALA – TO fORMy WSPARcIA, jAKIEGO UDZIELAją MIESZKAńcy TychóW I TUTEjSZE fIRMy.

strefa Z Zespołem 
sZybkiego reagowania
rozMowa z ewą Stachurą‑pordzIK, WIcEPREZESEM KATOWIcKIEj SPEcjALNEj STREfy 
EKONOMIcZNEj.
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śwIatowa orGanIzacja 
zdrowIa nIe zaleca 
noSzenIe MaSeczKI 
chIrurGIcznej przez 
zdrowych ludzI, 
tyMczaSeM na ulIcach 
tychów coraz 
wIęcej oSóB taKową 
przywdzIewa.

W związku z stanem epidemii 
pojawiło się w Tychach kilkoro 
przedsiębiorców, którzy widząc 
potrzebę rynku, zapewniają po-
daż maseczek rzekomo chro-
niących przed koronawirusem. 
W ekstremalnych przypadkach 
ceny takiego środka zapobie-
gawczego sięgają kilkudziesięciu 
złotych. Przyglądamy się tema-
towi i spróbujemy odpowiedzieć 
na pytanie: komu maseczka jest 
potrzebna, a w jakich sytuacjach 
wydaje się zbędna?

Zdaniem ekspertów
Główny Inspektorat Sanitarny stoi 
na stanowisku, że „nie zaleca się 
używania masek na twarz przez 
zdrowych ludzi w celu zapobieże-
nia rozprzestrzenianiu się SARS-
Cov-2”. – Maseczki służą przede 
wszystkim do ochrony osób za-
każonych, aby nie stanowili za-
grożenia dla otoczenia – wyjaśnia 
płk prof. Krzysztof Korzeniewski, 
kierownik Zakładu Epidemiolo-
gii i Medycyny Tropikalnej Woj-
skowego Instytutu Medycznego. 
– Maseczki powszechnie stoso-
wane, np. w służbie zdrowia, mają 
tak duże pory, że ich skuteczność 
pod względem blokowania drob-
noustrojów wydostających się 
z wydychanym powietrzem jest 
znikoma – dodał. Koronawirus 
jest dużo mniejszy niż 0,6 mi-
krometra. Ma rozmiar wynoszą-
cy zaledwie kilka setnych mikro-
metra. Najwyższy standard FFP3 
stosowany w maseczkach chirur-
gicznych chroni przed cząstecz-
kami właśnie do 0,6 mikrome-
tra. „Noszenie ochronnej maski 
typu chirurgicznego ma sens tyl-
ko wówczas, gdy opiekujemy się 
chorym, sami jesteśmy zakażeni 
koronawirusem albo podejrze-
wamy u siebie zakażenie. Maski 
są skuteczne tylko w połączeniu 
z innymi środkami ochronnymi, 
zwłaszcza myciem rąk” – radzą 

eksperci na stronie Światowej Or-
ganizacji Zdrowia.

nieuczciwi przedsiębiorcy
Pomimo licznych opinii eksper-
tów handel maseczkami kwitnie. 
W Tychach już nawet w sklepach 
z częściami samochodowymi 
można dostać „polskie maseczki 
ochronne, posiadające atesty hi-
gieniczny, filtracyjne oraz jakoś-
ciowe z 100% wkładem poliestro-
wym z nano-srebrem 100ppm” 
w cenie kilkudziesięciu złotych. 
Są to zazwyczaj maski bez filtra 
antywirusowego, które co naj-
wyżej mogą chronić przed bak-
teriami, grzybami, a nie przed 
SARS-CoV-2. Gdy zapytaliśmy 
sprzedawcę o sens takiego za-
kupu, usłyszeliśmy, że „każdy 
ma prawo sam decydować o sto-
sowanych środkach ochrony”.

ale przecież w telewizji noszą
Trudno połapać się w tej sytua-
cji, gdy z jednej strony eksper-
ci przyznają, że maseczki mają 
dużo większe pory niż przecho-
dzący przez nie wirus, z drugiej 
zaś w telewizji pełno jest zama-
skowanych lekarzy, celników, po-
licjantów czy ratowników me-
dycznych. Pytanie „czy maseczki 
chronią przed COVID-19?” wy-
daje się źle postawione, gdyż obie 
odpowiedzi, „tak” i „nie”, są po-
prawne w zależności od okolicz-
ności. Maseczki ochronne, jako 
element kompletnego wyposa-
żenia ograniczającego ryzyko 
zakażenia, mogą być efektywne, 
jeśli są używane przez personel 
o odpowiednim wyszkoleniu 
i wyrobionych nawykach. Nie-
umiejętne stosowanie maseczki 
przynosi więcej szkody niż po-
żytku. Maseczka noszona przez 
dłuższy czas działa jak gąbka, 
której ciepłe i wilgotne środo-
wisko jest idealne dla wirusów 
i innych drobnoustrojów, przez 
co czyni ją rezerwuarem zakaże-
nia zwiększającym czas ekspozy-
cji noszącego na patogeny.

Dodatkowo każdorazowe po-
prawienie czy inne dotknięcie 
maski podnosi ryzyko zakaże-
nia. Ta zaś po użyciu powinna 
zostać zutylizowana jako odpad 
biologiczny. Stosujący je co-
dziennie lekarze mają przez lata 

wyrobione odruchy, świado-
mość oraz odpowiednie szkole-
nia. Samo założenie maski, spra-
wa niby prosta i nie wymagająca 
komentarza, jest ćwiczone i pod-
dawane testom. Przyszli lekarze 
po założeniu maski przywdzie-
wają plastikowy kaptur, któ-
ry napełniany jest aspartamem 
(słodzik). Następnie proszeni są 
o wykonanie kilku czynności. Je-
żeli w trakcie testu poczują słod-
ki zapach, ćwiczenie jest oblane. 
Warto zauważyć, że maseczki za-
zwyczaj są niewygodne, przez 
co osoby do nich nieprzyzwy-
czajone odruchowo będą je po-
prawiać, narażając okolice ust 
na kontakt z rękami. Bez odpo-
wiedniego szkolenia i nawyków 
maska najprawdopodobniej zo-
stanie źle założona i użytkowa-
na, przez co może zwiększać za-
grożenie.

Z drugiej strony
Żeby oddać tematowi pełną po-
wagę oraz sprawiedliwość warto 
zauważyć za dr Agnieszką Cho-
jecką z Państwowego Zakładu 
Higieny, że „faktycznie korona-
wirus jest mniejszy niż 0,3 mi-
krometra, natomiast jego cząstki 
są przenoszone drogą kropelko-
wą (kichanie, kaszel, mówienie) 
przez aerozol biologiczny, który 
już jest wielkości 20-300 mikro-
metrów średnicy”. Zatem istnie-
ją przesłanki ku używaniu ma-
sek ochronnych. – Nosząc maskę 
w strefie zagrożenia zmniejszamy 
ryzyko zakażenia – dodaje.

Trudno jednoznacznie mówić 
o zasadności stosowania maseczki 
ochronnej. Artykuł po to nie po-
wstał, lecz by, w przeciwieństwie 
do licznych sprzedawców, rzetel-
nie poinformować tyszan jakie 
zadanie ma maseczka ochronna, 
kiedy i przez kogo powinna być 
stosowana jako skuteczny śro-
dek przeciwko zakażeniu i jak nie 
dać się nabić w butelkę. W tych 
trudnych czasach wiele osób do-
strzegło okazję do łatwego zarob-
ku, który sam w sobie nawet nie 
jest specjalnie szkodliwy, jednak 
w aktualnej sytuacji, z powodu 
wytworzonej paniki, masek może 
brakować tam, gdzie faktycznie 
będą potrzebne najbardziej.
KaMIl peSzat ●

SanepId wydaŁ 
pozytywną opInIę 
o tySKIch halach 
tarGowych. 
zorGanIzowane Strefy 
ruchu, wyznaczone 
MIejSca w KolejKach, 
pŁyty plexI przy KaSach, 
a nawet MIKroporty 
– to rozwIązanIa, 
Które powInny znaleźć 
SIę w KażdyM punKcIe 
Sprzedaży.

– Postanowiliśmy, wraz z zarząd-
cą obiektu, przedsięwziąć wszyst-
kie odpowiednie kroki, aby uczy-
nić zakupy w Tyskich Halach 
Targowych najbardziej bezpiecz-
nymi jak to tylko możliwe. Sami 
szyjemy maseczki, które rozda-
jemy między kupców, a jak trze-
ba to i między klientami – mówi 
Piotr Janusz ze stowarzyszenia 
kupców przy Tyskich Halach Tar-
gowych. – Na terenie hali mięsnej 
utworzyliśmy strefy przy naszych 
stanowiskach, odpowiednio od-
dalone od siebie. Każdy kupiec 
jest odgrodzony płytą plexi, nie-
którzy handlowcy pozakładali 
w płytach mikroporty, aby ogra-
niczyć do minimum możliwość 

przeniesienia się wirusa. Wszy-
scy cyklicznie przemywamy swoje 
stanowiska środkiem dezynfeku-
jącym oraz odkażamy ręce. Mamy 
zapas rękawiczek i płynów. Ni-
gdzie nie jest tak bezpiecznie jak 
u nas – zaznacza Ewa Pniok, ku-
piec z hal mięsnych.

Tyskie Hale Targowe zostały 
podzielone na trzy strefy i ochro-
na pilnuje, aby w jednym mo-
mencie w hali nie znalazło się 
więcej niż 50 osób. Przed wej-
ściem wyznaczono linie, które 
określają miejsca do zajmowania 
w kolejkach. Przy każdym wej-
ściu jest dozownik z płynem od-
każającym, co akurat w ostatnich 
czasach stało się standardem 
w większości większych obiek-
tów handlowych. – Ochrona 
pilnuje, aby każda osoba odka-
ziła ręce, ale wiadomo, że ludzie 
są różni i mogą to robić mniej 
lub bardziej niedbale. Dlatego 
na naszych stoiskach towar po-
daje tylko i wyłączne sprzedaw-
ca. My jesteśmy za siebie pewni, 
odpowiednio często dezynfeku-
jemy ręce, znamy i stosujemy się 
do zaleceń sanepidu. Na przykład 
kupcy pilnują, aby nikt nie prze-
bierał w warzywach, gdyż może 

je potencjalnie skazić. Jeżeli ktoś 
życzy sobie poszczególne owoce 
czy warzywa, może wskazać pal-
cem z odległości, wtedy otrzyma 
dokładnie to za co chce zapłacić, 
bez niepotrzebnego kontaktu – 
wyjaśnia kupiec ze stoiska wa-
rzywnego.

W ostatnim czasie punkty han-
dlowe wprowadzają liczne roz-
wiązania, mające na celu ogra-
niczenie potencjalnych dróg 
przenoszenia się wirusa. Obser-
wując Tyskie Hale Targowe moż-
na stwierdzić, że kupcy wszystkie 
zalecenia sanepidu wzięli sobie 
głęboko do serca. – Sam często 
jeżdżę do różnych punktów, żeby 
zobaczyć jak to wygląda gdzie in-
dziej. Zazwyczaj przed wejście 
ochroniarz odlicza określoną 
ilość osób oraz prosi o zdezyn-
fekowanie rąk. W środku jednak 
dzieje się już samowolka. Dlate-
go na zebraniu debatowaliśmy jak 
skutecznie ograniczyć bezpośred-
ni kontakt do minimum. Stąd za-
kaz dotykania towaru, strefy bez-
pieczeństwa, punkty kolejkowe 
czy inne rozwiązania. Zależy nam 
na tym, żeby klienci faktycznie 
poczuli się u nas bezpiecznie – 
dodaje Piotr Janusz. Mz ●

maski tyLko dLa ChoryCh?
Są tacy, Którzy na epIdeMII chcą ZROBIć DOBRy INTERES. 

w tyskiCh haLaCh 
targowyCh beZpieCZnie
lIczne wprowadzone rozwIązanIa OGRANIcZAją MOżLIWOŚć PRZENOSZENIA SIę 
WIRUSA.

W Tyskich Halach Targowych wprowadzono szereg rozwiązań podnoszących 
bezpieczeństwo klientów. Na zdjęciu wyznaczone strefy oczekiwania.
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Na tyskich ulicach i w sklepach coraz częściej można spotkać ludzi w maseczkach na twarzy. 
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roBIMy wSzyStKo, 
By naSI MIeSzKańcy 
czulI SIę BezpIecznIe, 
ale ludzIe też MuSzą 
naM poMaGać, 
przeKazując prawdzIwe 
InforMacje – apelują 
tyScy Strażacy.

Po interwencji w jednym z miesz-
kań, w którym wydobywał się tle-
nek węgla, strażacy chcieli spraw-
dzić instalacje i piecyki w sąsiednich 
mieszkaniach. Jak się jednak okaza-
ło, nie do wszystkich zostali wpusz-
czeni, bo w związku z epidemią, 

lokatorzy obawiali się wizyty stra-
żaków. Co więcej, nie chcieli nawet 
z nimi rozmawiać…

Jest zrozumiałe, że wszyscy 
obawiają się epidemii i zaka-
żenia, ale takie zachowanie jest 
po prostu nieodpowiedzial-
ne i może doprowadzić do nie-
szczęścia.

– Nie chcemy od razu wzy-
wać policji, dlatego rozmawia-
my, staramy się przekonać, ale 
zazwyczaj są to długie rozmo-
wy – mówi st. bryg. Piotr Szoj-
da, komendant miejski PSP 
w Tychach. – Dlatego chcia-

łem zaapelować do mieszkań-
ców, by podczas interwencji nie 
dochodziło do takich sytuacji. 
Nasi ratownicy znają procedury, 
stosują się do nich i nikt nikogo 
nie będzie narażał na dodatko-
we niebezpieczeństwo.

Tyscy strażacy włączają się 
także do akcji „Nie okłamuj 
medyka, ratownika, policjanta”. 
Dziś, przy interwencjach stra-
ży pożarnej, konieczne jest in-
formowanie przez wzywają-
cych o osobach przebywających 
w kwarantannie lub o tych, któ-
rzy miały kontakt z osobą zara-

żoną. Co prawda KM PSP dys-
ponuje listą osób poddanych 
kwarantannie, prowadzone jest 
też rozpoznanie, jednak sytua-
cja zmienia się czasami bardzo 
szybko i nie zawsze dane są do-
kładne. Dlatego podczas wezwa-
nia telefonicznego należy podać 
rzetelną informację np. o kwa-
rantannie

– Pozwoli to nie tylko stra-
żakom, ale także policji czy 
ratownikom medycznym od-
powiednio przygotować się 
do udzielenia pomocy – doda-
je komendant. – Jeśli bowiem 

otrzymujemy informację, że je-
dziemy do mieszkania objęte-
go kwarantanną lub że może 
się tam znajdować osoba z po-
dejrzeniem zarażenia wirusem, 
wprowadzane są dla strażaków 
biorących bezpośredni udział 
w działaniach odpowiednie pro-
cedury i stosowane są dodatko-
we środki ochrony osobistej – 
kombinezony ochronne, które 
zakłada się podczas zagrożenia 
biologicznego, maski, gogle, 
aparaty powietrzne, rękawicz-
ki, itd. Nasi ratownicy są wów-
czas kompletnie zabezpieczeni, 
a po działaniach ludzie i sprzęt 
poddawany jest dekontamina-
cji. Robimy wszystko, by nasi 
mieszkańcy czuli się bezpieczni, 
ale mieszkańcy też muszą nam 
pomagać. Informowanie o kwa-
rantannie, kontakcie z osobą za-
każoną lub o tym, czy kwaran-
tanną objęci są sąsiedzi, jeśli 
oczywiście mamy taką wiedzę, 
należy podawać zawsze, dzwo-
niąc na policję, straż, pogotowie, 
na 112 czy 998. Zatajenie tego 
nie tylko bezpośrednio naraża 
strażaków, ale w konsekwencji 
może oznaczać wyłączenie da-
nych służb z pracy, co w obec-
nej sytuacji jest ogromnym ob-
ciążeniem dla naszej jednostki 
i utrudnia niesienie pomocy in-
nym.

Jak do tej pory, tyscy straża-
cy nie wykonywali zadań bez-
pośrednio związanych z pomocą 
osobom przebywającym w kwa-

rantannie. Jednak na co dzień 
współpracują ze służbą medycz-
ną, m.in szpitala Megrez, gdzie 
tuż po przekształceniu go w szpi-
tal zakaźny, ustawili namioty, 
w których mieści się polowa izba 
przyjęć i nadzorują je na bieżąco 
od strony technicznej.

Komenda Miejska pracuje 
obecnie w systemie, który ogra-
nicza kontakty z innymi osoba-
mi, by zmniejszyć ewentualne 
skutki związane z zagrożeniem 
epidemia. Osoby z zewnątrz 
przyjmowane są wyłącznie 
w szczególnych przypadkach 
i to po wcześniejszym umówie-
niu się telefonicznie lub mailo-
wo. Także czynności kontrolne 
ograniczone zostały do mini-
mum. Część osób pracujących 
w biurach skierowano do pracy 
zdalnej, jednak wdrożenie pro-
cedur nie wprowadziło więk-
szych zmian w dyżurowaniu 
i funkcjonowaniu części bojo-
wej komendy. Strażacy nadal 
pracują w takim składzie osobo-
wym, jak poprzednio – na trzy 
zmiany.

Od 17 do 24 marca zanoto-
wali 35 interwencji. Mniej było 
zdarzeń drogowych w Tychach 
i powiecie bieruńsko-lędziń-
skim, do których musieli wy-
jeżdżać, natomiast odnotowano 
kilka niebezpiecznych pożarów 
traw, m.in. na Sublach, przy 
ul. Grota Roweckiego oraz kil-
ka w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim. leSzeK SoBIeraj ●

nie okłamuj strażaka!
podczaS wezwanIa telefonIczneGo NALEży PODAć RZETELNą INfORMAcję NP. O KWARANTANNIE.

Nie pracują kluby seniora, zawie-
siła działalność Tyska Rada Se-
niorów, w „Twoich Tychach” nie 
ma zatem comiesięcznej rubryki 
„Zaproszenie dla seniorów”...

W czasie epidemii utrudniony 
jest jednak także kontakt między 
starszymi, często samotnymi oso-
bami. Stąd pomysł Tyskiej Rady 
Seniorów na telefoniczny dyżur 
czyli „senioralny telefon do przy-
jaciela”.

– Chcemy się włączyć w dzia-
łania pomagające naszym se-
niorom przetrwać ten trudny 
czas – powiedziała Urszula Po-
lubiec, przewodnicząca TRS. – 

Profesjonalne działania pozo-
stawiamy służbom powołanym 
do niesienia pomocy na róż-
nych poziomach zarządzania. 
Telefony zaufania, porady psy-
choterapeutów, psychologów, 
czy psychiatrów dają profesjo-
nalne i merytoryczne wsparcie 
osobom potrzebującym. Jednak 
nasi seniorzy mogą czasem po-
trzebować zwyczajnej rozmowy, 
pogadania „o pogodzie”, o prze-
czytanej książce, czy o planach, 
kiedy to znów powrócimy do sy-
tuacji sprzed epidemii. Kwaran-
tanna domowa, przymusowa czy 
dobrowolna, to prawdziwy eg-

zamin z naszej odpowiedzial-
ności, ale też wyzwanie dla nas 
samych. Chcemy dać sobie wza-
jemnie wsparcie i zmniejszyć 
skutki izolacji.

Kilka pań z Tyskiej Rady Se-
niorów zdecydowało się udostęp-
nić numery telefonów, właśnie 
na takie rozmowy, a także – je-
śli będzie taka potrzeba – prze-
każą informacje lub przekierują 
do właściwej instytucji czy or-
ganizacji, świadczącej konkret-
ną pomoc.

– Prosimy nie dzwonić nocą, 
bo wypoczynek jest najważniej-
szy, ale po porannej kawie aż 

do kolacji jesteśmy do dyspozy-
cji naszych seniorów – dodała Ur-
szula Polubiec.
seNiOralNy telefON DO 
PrZyjaciela:
•  Władysława Gawłowska: 

507 355 513
•  Teresa Janeczko: 

512-391-188
•  Aldona Mierzejewska: 

32 227 15 23
•  Urszula Polubiec: 

668 447 577
•  Danuta Róg-Zawadzka: 

508 253 649
•  Krystyna Piotrowska-Socha: 

508 285 174.  lS ●

z inicjatywy tyskiej rady Seniorów działają dyżury telefoniczne dedykowane osobom starszym.

Telefon do przyjaciela
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Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

MIMo nadzwyczajnej 
SytuacjI, prace 
przy realIzacjI 
InweStycjI w MIeścIe 
przeBIeGają Bez 
zaKŁóceń. odpowIednIe 
poStępowanIe, 
zGodne z zalecenIaMI 
SŁużB SanItarnych 
I oBowIązującyMI 
przepISaMI, 
zaStoSowane środKI 
oStrożnoścI, praca 
na otwartej przeStrzenI 
I przy oGranIczonyM 
KontaKcIe z InnyMI 
pracownIKaMI, 
MInIMalIzują 
zaGrożenIe. nIe Ma też 
proBleMów z doStawą 
MaterIaŁów.

Do tej pory nie odnotowano 
opóźnień, przerw, czy też za-
grożenia związanego z niedo-
trzymaniem terminów zakończe-
nia prac. Czy jednak tak będzie 
w kolejnych tygodniach?

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 
podobnie jak wszystkie instytucje 
miejskie, zmienił sposób działa-
nia. Od marca jest nieczynny dla 
klientów, a kontakt z urzędnika-
mi jest możliwy wyłącznie drogą 
elektroniczną lub telefonicznie. 
– Zmieniliśmy także formułę ko-
munikowania się z wykonawcami 
i przedstawicielami firm zaanga-
żowanych w proces inwestycyjny 

– powiedziała Agnieszka Kijas, 
rzecznik MZUiM. – Ograni-
czyliśmy spotkania i narady, 
na rzecz pracy zdalnej i telekon-
ferencji. Nasi inspektorzy pra-
cują przede wszystkim w tere-
nie, kontrolując przebieg robót. 
A dzieje się dużo... Jeśli chodzi 
o prace remontowe, to zazwy-
czaj o tej porze roku one rusza-
ją, ogłaszamy też postępowania 
przetargowe. I tak jest również 
teraz. Przede wszystkim jednak 
kontynuujemy te zadania, któ-
re zostały rozpoczęte w minio-
nym sezonie. Terminowo po-
stępują prace na DK 44, trwa 
przebudowa ul. Dzwonko-
wej i ul. Józefa. Zostały wyko-
nane nakładki na ul. Jankowi-
ckiej, ul. Barbary, sfrezowano 
nakładkę na ul. Stoczniowców 
i niebawem tutaj także pojawi 
się asfaltowa nakładka. Wszyst-
kie zadania prowadzone są z za-
chowaniem procedur obowiązu-
jących w związku z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa. Nie mamy informacji 
od wykonawców, żeby prace wy-
konywane były w ograniczonym 
zakresie, czy też uległy spowol-
nieniu, choć nie wiadomo jak 
sytuacja będzie wyglądała za ty-
dzień lub dwa.

Jeśli chodzi o Inteligentny Sy-
stemu Zarządzania i Sterowania 
Ruchem, to jest on wykonywany 
w trybie „projektuj i buduj”. Na-
dal jest na etapie „projektuj”, ale 
rozpoczęto już prace adaptacyj-
ne pomieszczenia na Stadionie 

Miejskim, w którym znajdzie się 
centrum sterowania ruchem.

Spośród inwestycji nadzoro-
wanych przez miasto, najwięk-
sze to obecnie budowa stadionu 
lekkoatletycznego i Domu Opie-
ki Społecznej w Kobiórze.

– W obu przypadkach prace 
przebiegają bez zakłóceń i nie 
ma opóźnień – stwierdził Jan 
Cofała, naczelnik Wydziału In-
nowacji i Inwestycji UM w Ty-
chach. – Zakończyła się budowa 
przystani kajakowej, ale ogro-
dzenia jeszcze nie rozebraliśmy, 
bo brakuje jednego elementu – 
poręczy w górnej części obiek-
tu. Projektant zaproponował 
specjalne wypełnienie balu-
strady, które nie było dostępne 
od ręki, ale producent zapew-
nił, że otrzymamy je na dniach. 
Prace trwają na ul. Malinowej, 
gdzie wykonywana jest kanali-
zacja. W związku z tym, że ro-
biony będzie tzw. przecisk pod 
torami, ściśle współpracujemy 
z PKP. Pociągi muszą jeździć, 
więc niewykluczone, że trzeba 
będzie czasowo zamknąć prze-
jazd kolejowy, o czym jednak bę-
dziemy informować mieszkań-
ców na bieżąco.

Trwa budowa stadionu Tychy 
Falcons na os. Z1. Z uwagi na kil-
ka drobnych zmian, jakie wpro-
wadzono do projektu po kon-
sultacjach z przedstawicielami 
klubu, nastąpiło niewielkie prze-
suniecie terminu. Ważne jest jed-
nak, by obiekt był w pełni funkcjo-
nalny i odpowiadał oczekiwaniom 

sportowców. Na ukończeniu są in-
westycje związane z oświetleniem 
w ramach programu „Sowa” 
– m.in. przy wyjeździe z Czułowa 
w stronę Katowic. Rozpoczęto po-
stępowanie przetargowe na kolej-
ną inwestycję związaną z moderni-
zacją oświetlenia na kwotę ponad 
20 mln zł. Wkrótce mają być ogło-
szone kolejne przetargi na termo-
modernizacje budynków.

Tymczasem na Stadionie Zi-
mowym jest już… po sezonie. 
Co roku właśnie o tej porze była 
to najgorętsza sportowa arena 
miasta, a dziś tafla została roz-
mrożona i niebawem rozpocznie 
się planowany remont maszynow-
ni. MOSiR lada dzień ma przejąć 
nową przystań kajakową i wów-
czas rozpisany zostanie przetarg 
na wyposażenie obiektu. Roz-
strzygnięto już przetarg na wy-

mianę siatek przy promenadzie 
OW Paprocany oraz na remont 
i naprawę statku na placu zabaw. 
Przerwa w rozgrywkach i tre-
ningach wykorzystana zostanie 
na remont dachu ośrodka piłkar-
skiego na os. A oraz prace na tere-
nie wokół boisk. Zakupiono are-
ator z ciągnikiem, dzięki czemu 
pracownicy sami będą prowadzić 
renowację i wertykulację boisk 
MOSiR-u. ●
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reklama

inwestyCje w dobie pandemii
do tej pory nIe odnotowano opóźnIeń, PRZERW, NA RAZIE NIE MA TEż ZAGROżENIA ZWIąZANEGO Z NIEDOTRZyMANIEM TERMINóW ZAKOńcZENIA PRAc.

Wszystko wskazuje na to, że  prace nad inwestycją zostaną zakończone zgodnie z planem.
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6 | 31 Marca 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

7|31 Marca 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 6/626

8 | 31 Marca 2020 www.tychy.pltwoje tychy

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES   REDAKCJI: Tychy   43-100   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 



poznaj 
siebie
Esej. Co to jest? Jak się okazu-
je, trudno o jedną definicję. Nie 
ma bowiem takiej zadowalającej 
wszystkich. Zdaniem prof. Jana 
Tomkowskiego, wybitnego lite-
raturoznawcy, eseisty, pisarza: 
esejem nazywa się w pewnych 
konkretnych warunkach tekst, 
który kiedy indziej i gdzie in-
dziej byłby określany zupełnie 
inaczej. To oczywiście niewiele 
wyjaśnia, ale jak podkreśla Jan 
Tomkowski, w żadnym stopniu 
on sam nie rości pretensji do sfor-
mułowania jednej obowiązującej 
definicji. W bardzo obszernym 
wstępie do wydanej jakimś czas 
temu książki „Polski esej literacki. 
Antologia” próbuje – zachowując 
ogólne zarysy – pokazać kanon 
tekstów klasycznych, składających 
się na historię naszego eseju.

A co wchodzi w skład owego 
kanonu, kiedy możemy powie-
dzieć, że polski esej literacki się 
zaczął? I znowu mamy zagwozd-
kę. Według jednych badaczy – 
w epoce staropolskiej, średnio-
wieczu, a zdaniem innych dopiero 
na początku XX wieku.

Odkładając na moment ten 
wątek, jedno nie ulega wątpliwo-
ści. Michel Eyguem de Montaig-
ne (1533-1592) publikując „Pró-
by” stworzył nowy gatunek, czyli 
esej. To arcydzieło do dzisiaj jest 
czytane, komentowane, dla wie-
lu jest inspiracją do pisania ese-
jów. Mówienie we własnym imie-
niu, osobiste refleksje na dowolny 
temat, przy maksymalnej szcze-
rości, to Montaigne. Dla autora 
„Essais”, czytanie to „przystoj-

na zabawa” ale też lektura win-
na „pobudzać umysł”. Jego eseje 
nie wyczerpują obranego tematu, 
zresztą nigdy chyba to nie było 
jego celem. Każdy tekst to prawie 
„sprawozdanie” z jego lektur. Na-
potykamy tam więc cytaty z Pla-
tona, Arystotelesa, Seneki, Hora-
cego, Owidiusza.

Jan Tomkowski stara się po-
kazać nam historię eseju. Mamy 
więc opis eseju angielskiego, wiek 
XIX i wiek XX. Osobny rozdział 
to esej w Polsce. Od staropol-
skiego po czasy nam współczes-
ne. Bez wątpienia, na plan pierw-
szy wybija się jedna postać – Jerzy 
Stempowski. Nie był pierwszy, ale 
jako chyba jedyny pozostał wier-
ny temu gatunkowi. Bolesław 
Miciński, Gustaw Herling-Gru-
dziński, Józef Czapski, Czesław 
Miłosz, Zbigniew Herbert, Kot 
Jeleński, trudno sobie wyobrazić 
polski esej bez chociażby tych kil-
ku nazwisk.

Jan Tomkowski nie ogranicza 
się jednak tylko do historii tego 
gatunku. Wspomina także o te-
matach – jak np. podróże. Auto-
rzy owych esejów udają się w po-
dróż nie dla szukania sensacji, ale 
po to, by wyrobić sobie opinię. 

Jaki naprawdę jest ten obraz, ten 
zamek, kościół. Włochy, Grecja – 
te dwa kraje są najczęstszym te-
matem, potem Rosja.

Głównym jednak bagażem 
po który sięgają, jest ich biblio-
teka. Jak pisze Stempowski „naj-
lepiej czytać te książki, które się 
po prostu lubi, uzupełniając tymi, 
z których można się czegoś na-
uczyć”

Wstęp Jana Tomkowskiego 
to perełka. Autor pokazuje histo-
rię eseju, opisuje tematy, omawia 
różnice np. między esejem a felie-
tonem, esejem a powieścią. Eru-
dyta w prawdziwym tego słowa 
znaczeniu, nie zarzuca czytelni-
ka cytatami, a przy tym mówi 
w swoim imieniu. Już chociażby 
tylko dla tego wspaniałego wstę-
pu warto sięgnąć po „Polski esej 
literacki. Antologia”.

I kogoż to w owej antologii za-
mieszczono? Jak każdy wybór, tak 
i ten był trudny. Czterdziestu au-
torów, jeden tekst. Porządek chro-
nologiczny, czyli według daty 
publikacji. Norwid jako pierw-
szy, bo ponoć od niego zaczyna 
się historia naszego eseju. A po-
tem m.in.: Gomulicki, Parandow-
ski, Kuncewiczowa, Ważyk, Grze-
niewski, Hertz, Dużyk, Karpiński, 
Brandys, Mackiewicz i oczywiście 
Miłosz, Grudziński, Bobkowski, 
Iwaszkiewicz. Znowu tylko dla 
przykładu wymieniam kilkana-
ście nazwisk.

Pewnie niektórzy będą kręcić 
nosem, dlaczego wybrano ten 
tekst a nie inny? No cóż, każdy 
wybór ma swoje ograniczenia, 
minusy. W przypadku tej anto-
logii starano się pokazać nie tylko 
rozwój gatunku, ale także tematy, 
które są stale obecne w naszej ese-
istyce. jan MazurKIewIcz ●

polski esej Literacki. antologia.

tySKa druKarnIa 
Internetowa 
pIGa.pl zoStaŁa 
ujęta w ranKInGu 
1000 najSzyBcIej 
rozwIjających SIę 
fIrM w europIe, 
przyGotowanyM przez 
MaGazyn fInancIal 
tIMeS. autorzy ranKInGu 
wzIęlI pod uwaGę taKIe 
paraMetry, jaK wzroSt 
roczneGo dochodu 
w latach 2015 I 2018 oraz 
SKuMulowany roczny 
wSKaźnIK wzroStu 
(caGr).

– Ranking Financial Times po-
wstał na bazie porównania tem-
pa wzrostu przychodów firm z 32 
europejskich krajów – wyjaśnia 
Mateusz Gabryś, prezes zarządu 
Piga.pl. – Dotyczy lat 2015–2018. 
Do sporządzenia rankingu brane 
są pod uwagę następujące kryte-
ria: przychody w roku, od którego 
zaczyna się ranking (co najmniej 
100 tys. euro) i przychody w roku, 

na którym kończy się ranking 
(co najmniej 1,5 mln euro).

Tyska firma uplasowała się 
na 719. miejscu, co biorąc pod 
uwagę liczbę podmiotów gospo-
darczych działających w Europie 
jest świetnym wynikiem. Drukar-
nia Piga.pl powstała w 2014 roku. 
W krótkim czasie zyskała global-
ny zasięg, wysyła swoje produkty 
do tak odległych krajów, jak Bo-
liwia czy Zimbabwe.

– Staramy się budować mię-
dzynarodową, nowoczesną firmę 
funkcjonującą na rynku e-com-
merce – mówi Mateusz Gabryś. 
– Przykładamy szczególną uwagę 
do krytycznych zagadnień takich 
jak: czas realizacji zamówienia, 
obsługa klienta i technologia. 
Stale poszerzamy swoje kompe-
tencje oraz moce produkcyjne, 
a także otwieramy się na nowe 
rynki i grupy produktowe. Na-
sza obecność w tym prestiżowym 
rankingu, wśród wielu znakomi-
tych przedsiębiorstw z całej Eu-
ropy sprawia radość, jednak nie 
zmienia zbyt wiele w kontekście 
naszego codziennego funkcjo-
nowania. Wciąż chcemy pozo-
stać dobrym partnerem dla na-
szych pracowników, klientów 
i dostawców.

O założycielu i prezesie fir-
my, Mateuszu Gabrysiu, pisali-
śmy już w „TT” kilka lat temu, 
gdy jako młody przedsiębiorca 
został ujęty w innym rankingu, 
wśród najbardziej kreatywnych 
postaci polskiego biznesu. Wy-

gląda na to, że tyszanin ma wy-
jątkowy talent do biznesu. Za-
pytaliśmy go więc, czy każdy 
jego pomysł okazuje się strza-
łem w dziesiątkę.

– Praktycznie od samego po-
czątku mojej działalności bizne-
sowej związany jestem z poligra-
fią – opowiada Mateusz Gabryś. 
– Wewnątrz firmy powstaje wie-
le różnych projektów, które są 
rentowne, ale także takie, któ-
re nie zarabiają. Jest to elemen-
tem przedsiębiorczości. Testowa-
nie nowych pomysłów i modeli 

biznesowych sprawia nam dużą 
przyjemność.

Z prezesem Piga.pl rozmawia-
liśmy w szczególnej sytuacji, gdy 
epidemia koronawirusa sparali-
żowała wiele gałęzi gospodarki 
i trudno przewidzieć długofalo-
we skutki tej sytuacji. Zapytaliśmy 
więc, czy ma już plan B na przy-
szłą ewentualną recesję.

– Sytuacja, która nas dotknę-
ła, to dla dużej części biznesów 
już teraz realny odpływ pienią-
dza, a dla innych to będzie rów-
nież powód, by się na chwilę za-

trzymać – odpowiada Mateusz 
Gabryś. – Prawdopodobnie więk-
szość firm zostanie w ten lub inny 
sposób dotknięta, a część zniknie. 
Ciężko w tym momencie przewi-
dzieć skutki tej sytuacji, ale uwa-
żam, iż należy się uważnie rozglą-
dać w obszarze swojego biznesu. 
Sprzedaż internetowa, wedle ra-
portów, z którymi się zapoznaje-
my, nie odczuje tego aż tak dotkli-
wie, natomiast przygotowujemy 
scenariusze, które pomogą nam 
zminimalizować zauważone za-
grożenia. SylwIa wItMan ●

tyska firma w rankingu 
finanCiaL times
teStowanIe nowych poMySŁów SPRAWIA NAM DUżą PRZyjEMNOŚć – MóWI MATEUSZ GABRyŚ, PREZES PIGA.PL

Mateusz Gabryś cieszy się 
z sukcesu swojej firmy. 

z Mojej póŁKI

krzyszTof penderecki (1933‑2020)
marek mOś: ODSZEDł cZłOWIEK WIELKIEGO TALENTU I INTUIcjI

W niedzielę 29 marca, w wieku 86 lat zmarł Krzysztof Penderecki – jeden z najwybitniejszych polskich 
kompozytorów, którego sławę w skali światowej można porównać jedynie do Chopina czy Szymanow-
skiego. Dzięki działalności orkiestry AUKSO, tyska publiczność miała okazję spotykać się na żywo za-
równo z muzyką wielkiego mistrza, jak i z nim samym. Krzysztof Penderecki osobiście dyrygował wy-
konaniem utworu „Chaconne” podczas otwarcia sali koncertowej w tyskiej Mediatece w 2016 roku.

Wielkiego artystę wspomina Marek Moś, dyrygent i dyrektor artystyczny Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy AUKSO:

– Odszedł jeden z Wielkiej Trójki, mam na myśli Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kila-
ra i właśnie Krzysztofa Pendereckiego. Dla mojego pokolenia ta trójka była trzonem i postumentem 
muzyki polskiej.

Byłem oczywiście zaprzyjaźniony z samym kompozytorem i jego rodziną. Na początku była to zna-
jomość powierzchowna, spotykaliśmy się z rzadka, od koncertu do koncertu. Potem te relacje stały się 
dużo bliższe. Był człowiekiem o wielkiej wiedzy i ogromnej intuicji. Dobrze czułem się w jego towa-
rzystwie i z pewnością będę te nasze spotkania często wspominał.

Odbierałem go jako niezwykle ciepłego człowieka. Był oczywiście bardzo wymagający wobec wy-
konawców swoich utworów. Był kompozytorem świetnie słyszącym, doskonale znającym każdą nutę 
w muzyce, którą napisał. Przed laty wykonywaliśmy sporo muzyki kameralnej jego autorstwa, z racji 
tego że prowadziłem kwartet smyczkowy. Później były to już utwory orkiestrowe, często na duże skła-
dy. Krzysztof Penderecki kiedy tylko mógł bywał na koncertach swojej muzyki granej przez AUKSO. 
Naszym spektakularnym wspólnym doświadczeniem był projekt Penderecki-Greenwood, realizowa-
ny w różnych miejscach, m.in. także na festiwalu Opener dla kilkudziesięciu tysięcy słuchaczy. Przy 
okazji tego projektu okazało się, że dla wykształconych muzyków świata rozrywki – jak Jonny Green-
wood, członek zespołu Radiohead – muzyka Krzysztofa Pendereckiego (szczególnie ta z okresu awan-
gardy) jest całkiem świeża i inspirująca, nawet po 50 latach od jej powstania.

Ze wszystkich współczesnych polskich kompozytorów Krzysztof Penderecki chyba jako jedyny 
miał to szczęście, że osiągnął niesamowity sukces i sławę światową już w młodym wieku. Henryk Mi-
kołaj Górecki na swój sukces musiał czekać kilkadziesiąt lat. Z kolei Wojciech Kilar wiele czasu po-
święcał komponowaniu muzyki filmowej, więc jego kariera przebiegała nieco inaczej. Spośród tych 
trzech przedstawicieli awangardy polskiego sonaryzmu, to Krzysztof Penderecki, najmłodszy z nich, 
był najbardziej znany.

Miarą intuicji artystycznej Krzysztofa Pendereckiego mogą być jego utwory nawiązujące do waż-
nych momentów w historii Polski. On potrafił artystycznie odpowiedzieć na ważne wydarzenia na-
szych czasów, jak wybór papieża Polaka, ruch Solidarności, czy stan wojenny. W tym duchu powstały 
takie dzieła, jak „Lacrimosa” zamówiona przez Lecha Wałęsę, a później „Requiem Polskie”.

Jak to zwykle bywa z odejściami, często są niespodziewane i zawsze za szybkie. Warto podkreślić jak 
szerokie spektrum działań było w orbicie Krzysztofa Pendereckiego. To był nie tylko kompozytor ale 
także pedagog, wieloletni rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, a później patron wspaniałego miej-
sca, jakim jest Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach. Mam nadzieję że będzie ono dalej prężnie 
działało i będzie stanowiło rodzaj artystycznego spadku po wielkim kompozytorze. not. Sw

Krzysztof Penderecki podczas koncertu z AUKSO w tyskiej Mediatece.

Be
at

a K
uc

z

ar
c. 

pr
yw

at
ne

9|31 Marca 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



REJON nr 14 (obejmuje os. A)

DZIELNICOWY:
sierż. sZt. WalDemar głąB
Dyżur: trzeci poniedziałek mie-
siąca w godzinach 15-16, MZBM 
ROM nr I Tychy, ul. Arkadowa 
9c. tel. kom. 501 923 412, KMP 
47 855 1356, pok. nr 24; e-ma-
il: dzielnicowy.tychy.14@tychy.
ka.policja.gov.pl
WykaZ ulic: Asnyka, Ander-
sa, Biskupa. Burschego 3, Bu-
dowlanych nr nieparzyste od 171 
do 175 i parzyste od 140 do 166, 
Wojska Polskiego, Arkadowa, pl. 
Św. Anny, Arctowskiego, Dwor-
cowa, Damrota nr nieparzyste 
od 193 do 195.

W rejonie osiedla „ A” 
w Tychach aktualnie realizo-
wany jest „Plan działania prio-
rytetowego dla rejonu służbo-
wego nr 14 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.”. 
Przedmiotowy plan dotyczy 
spożywania alkoholu w miej-
scu objętym zakazem oraz gro-
madzenia się osób bezdomnych 
w rejonie Dworca PKP w Ty-
chach. Wskazany problem został 
zdiagnozowany na podstawie 
analizy sporządzonej w oparciu 
o policyjną bazę informacyj-
ną oraz rozpoznanie środowi-
skowe dzielnicowego. Wprowa-
dzony plan ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego poprzez ograniczenie 
ilości zdarzeń wymagających 
interwencji Policji. Wszelkie 
uwagi i spostrzeżenia można 
zgłaszać pod numerem telefo-
nu: 501-923-412 lub na adres 
poczty elektronicznej: dzielni-
cowy.tychy.14@tychy.ka.policja.
gov.pl.

REJON nr 15 (obejmuje os. 
B-1)

DZIELNICOWY:
asP. sZt. aDam klima

Dyżur: pierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca w godzinach 
16–17, MZBM ROM nr II i V 
Tychy, ul. Budowlanych 41. Tel. 
kom. 510 957 368, KMP 47 855 
1357, pok. nr 25; e-mail: dzielni-
cowy.tychy.15@tychy.ka.policja.
gov.pl
WykaZ ulic: Budowlanych nr 
parzyste od 2 do 36, Bocheńskie-
go nr parzyste od 2 do 26, Boczna 
nr nieparzyste od 3 do 9, Bukowa, 
Biblioteczna, Pl. Baczyńskiego, 
Sienkiewicza nr parzyste od 22 
do 106b, al. Bielska nr parzyste 
od 14 do 40, Boh. Warszawy nr 
nieparzyste od 5 do 7 i nr parzy-
ste od 8 do 10, Batorego nr pa-
rzyste od 2 do 28 i nieparzyste 
od 1 do 27.

W rejonie osiedla „B-1” w Ty-
chach aktualnie realizowany jest 
„Plan działania priorytetowego 
dla rejonu służbowego nr 15 
(os. „B-1”) w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” 
mający na celu poprawę bezpie-
czeństwa i porządku publicznego 
w obrębie nieruchomości poło-
żonych w Tychach przy ul. Bi-
bliotecznej 20-22, ul. Batorego 
9-13 oraz ul. Bukowej 29-33. 
Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod nume-
rem telefonu: 510-957-368 lub 
na adres poczty elektronicznej: 
dzielnicowy.tychy.15@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 16 (obejmuje os. B-2)

DZIELNICOWY:
sierż. sZt. DOmiNik jażDżyk
Dyżur: pierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca w godzinach 
16–17, MZBM ROM nr II i V 
Tychy ul. Budowlanych 41. tel. 
kom. 510 381 408, KMP 47 855 
1357, pok. nr 25; e-mail: dzielni-
cowy.tychy.16@tychy.ka.policja.
gov.pl.
WykaZ ulic: Budowlanych 
nr parzyste od 38 do 114, Beet-
hovena 1 oraz nr parzyste od 2 
do 4, Batorego nr parzyste od 30 
do 98 i nieparzyste od 33 do 79, 
Boh. Warszawy nr nieparzyste 
od 11 do 37 i parzyste od od 12 
do 34, Braterska nr nieparzy-
ste od 1 do 9 i parzyste 2 do 12, 
Brzozowa nr parzyste 2 do 24 
i nieparzyste od 1 do 45, Bisku-
pa Burschego nr parzyste od 2 
do 20, Hlonda nr nieparzyste 

od 1 do 77, Bocheńskiego nr 
nieparzyste od 1 do 29.

W rejonie osiedla B-2 w Ty-
chach aktualnie realizowany 
jest „Plan działania prioryte-
towego dla rejonu służbowe-
go nr 16 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” 
mający na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa miesz-
kańców ulicy Budowlanych 
44-46 w Tychach poprzez ogra-
niczenie przestępstw i wykro-
czeń. Wszelkie uwagi i spo-
strzeżenia można zgłaszać pod 
numerem telefonu: 510 381 408 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: dzielnicowy.tychy.16@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 17 (obejmuje os. C-1 
i Glinka)

DZIELNICOWY:
mł. asP. kajetaN iDus
Dyżur: pierwszy i trzeci po-
niedziałek miesiąca w godzi-
nach 16–17, MZBM ROM nr V 
Tychy ul. Budowlanych 41, tel. 
kom. 510 381 432, KMP 47 855 
1359, pok. nr 27; e-mail: dzielni-
cowy.tychy.17@tychy.ka.policja.
gov.pl.
WykaZ ulic: os. C-1: Bałuckie-
go, Budowlanych nr nieparzyste 
od 1 do 163, Begonii, Bema, 
Bacha, Cicha, Cienista, Czar-
nieckiego, Czereśniowa, Ogro-
dowa, Słoneczna, al. Bielska nr 
parzyste od 46 do 82. GLINKA 
(część północna): Barbary, Baro-
na, Bronisławy, Kochanowskiego, 
Glińczańska nr parzyste 2 do 24 
i nieparzyste od 1 do 9, Brzechwy, 
Bacha.

W rejonie osiedli C-1, Glin-
ka w Tychach aktualnie rea-
lizowany jest „Plan działania 
priorytetowego dla rejonu służ-
bowego nr 17 w Tychach na okres 
od 01.11.2019 r. do 30.04.2020 r.”. 
Przedmiotowy plan dotyczy spo-
żywania alkoholu oraz zakłóce-
nia ładu i porządku publiczne-
go w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22 
i pobliskiego skweru. Wskaza-
ny problem został zdiagnozowa-
ny na podstawie analizy sporzą-
dzonej w oparciu o bazę SWD, 
oczekiwania społeczne oraz roz-
poznanie dzielnicowego. Wpro-
wadzony plan działania priory-
tetowego ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego poprzez ograniczenie 
ilości zdarzeń wymagających in-
terwencji Policji. Wszelkie uwa-
gi i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 510 381 
432 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.17@
tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 18 (obejmuje os. 
C-2,3)

DZIELNICOWY:
st. sierż. krZysZtOf
jastrZęBski
Dyżur: pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16–17, 
MZBM ROM nr III Tychy, ul. Cy-
ganerii 43. tel. kom. 503 327 746, 
KMP 47 855 1359, pok. nr 24; 
e-mail: dzielnicowy.tychy.18@
tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulic: al. Bielska nr nie-
parzyste od 69 do 101, Ciasna, 
Skłodowskiej, Cyganerii, Czecho-
wa, Czysta, al. Niepodległości nr 
parzyste od 2 do 60, Grota-Rowe-
ckiego nr parzyste od 40 do 68.

W rejonie osiedli „C-2, C-3” 
w Tychach aktualnie realizowa-
ny jest „Plan działania priory-
tetowego dla rejonu służbowe-
go nr 18 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” 
mający na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców ul. Ciasnej 1-11 w Tychach 
poprzez ograniczenie przestępstw 
i wykroczeń. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 503 327 
746 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.18@
tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 19 (obejmuje os. 
D-1,2)

DZIELNICOWY:
sierż. sZt. jarOsłaW Pituła
Dyżur: pierwszy i trzeci po-
niedziałek miesiąca w godzi-

nach 16–17, TSM „OSKARD” 
Rejon nr I Tychy ul. Wyszyń-
skiego 46; pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach 15–
16, MZBM ROM nr IV Tychy, 
al. Niepodległości 76. tel. kom. 
504582012, KMP 47 855 1357, 
pok. nr 25; e-mail: dzielnico-
wy.tychy.19@tychy.ka.policja.
gov.pl
WykaZ ulic: Darwina nr pa-
rzyste od 2 do 14, Dąbrowskiego 
14 i nieparzyste od 1 do 33, Dę-
bowa, al. Niepodległości nr pa-
rzyste od 62 do 112, Grota-Ro-
weckiego nr nieparzyste od 53 
do 69a.

W rejonie bloku przy 
ul. Dębowej 10-14 w Tychach, 
realizowany jest „Plan działania 
priorytetowego dla rejonu służ-
bowego nr 19 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” 
mający na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców oś. D-1,2 w Tychach poprzez 
ograniczenie przestępstw i wy-
kroczeń. Wszelkie uwagi i spo-
strzeżenia można zgłaszać pod 
numerem telefonu: 504-582-012 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: dzielnicowy.tychy.19@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 20 (obejmuje os. 
D-3,4 i os. G)

DZIELNICOWY:
sierż. sZt. PiOtr WODka
Dyżur: pierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca w godzinach 
16–17, TSM „OSKARD” Rejon 
nr I Tychy, ul. Wyszyńskiego 46, 
pierwszy poniedziałek miesią-
ca w godzinach 15–16, MZBM 
ROM nr IV Tychy, ul. Niepod-
ległości 76.
WykaZ ulic: os. D-3,4: Dar-
wina nr nieparzyste od 1 do 25, 
Dąbrowskiego 40 i 60 oraz nr 
nieparzyste od 39 do 95, al. Nie-
podległości (od nr 114-190), 
Wyszyńskiego nr parzyste od 46 
do 58, oś G: Wyszyńskiego nr 
nieparzyste od 27 do 39, al. 
Niepodległości parzyste od 192 
do 230, de Gaulle`a, Beskidzka, 
Grunwaldzka.

Plan priorytetowy w trakcie 
konstruowania. Wszelkie spo-
strzeżenia można zgłaszać pod 
numerem telefonu: lub na adres 
poczty elektronicznej dzielnico-
wego.

REJON nr 21 (obejmuje os. E)

DZIELNICOWY:
sierż. sZt. krystiaN rOgala
Dyżur: pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach 15–
16, MZBM ROM nr IV Tychy 
ul. Niepodległości 76; trzeci po-
niedziałek miesiąca w godzinach 
16–17, MZBM ROM nr III Ty-
chy, ul. Cyganerii 43. tel. kom. 
510 381 436, KMP 47 855 1355, 
pok. nr 236; e-mail: dzielnico-
wy.tychy.21@tychy.ka.policja.
gov.pl
WykaZ ulic: Edisona, Ejsmon-
da, Elfów, Edukacji nr parzyste 
od 2 do 68, Estetyczna, al. Nie-
podległości nr nieparzyste od 5 
do 55, Grota-Roweckiego nr pa-
rzyste od 12 do 32 i nieparzyste 
od 43 do 51, al. Bielska 57.

W rejonie osiedla „E” w Tychach 
przy ul. Edukacji 52-54 w otocze-
niu klatek schodowych aktualnie 
realizowany jest „Plan działania 
priorytetowego dla rejonu służ-
bowego nr 21 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” 
mający na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców ul. Edukacji 52-54 w Tychach 
poprzez ograniczenie przestępstw 
i wykroczeń. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 510 381 
436 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.21@ty-
chy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 22 (obejmuje os. E 
– Szeregowce)

DZIELNICOWY:
st. sierż. marek łukOsZ
Dyżur: trzeci wtorek miesią-
ca w godzinach 16–17, siedziba 
KMP Tychy Al. Bielska 46, tel. 
kom. 501 975 649, KMP 47 855 
1355, pok. Nr 26; e-mail: dzielnico-
wy.tychy.22@tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulic: Al. Bielska nr 
nieparzyste od 29 do 47, Edu-

dZieLniCowy bLiżej nas
KoMenda MIejSKa polIcjI w tychach PREZENTUjE SWOIch fUNKcjONARIUSZy.

zGodnIe z Koncepcją pracy dzIelnIcowych, w raMach KaMpanII „dzIelnIcowy BlIżej naS”, polIcjancI dIaGnozują 
oczeKIwanIa SpoŁeczeńStwa zwIązane z BezpIeczeńStweM w MIejScu zaMIeSzKanIa, pracy, wypoczynKu I opracowują 
tzw. plany prIorytetowe.
„dzIelnIcowy BlIżej naS” to funKcjonująca forMuŁa pracy dzIelnIcowych w GarnIzonIe śląSKIM. jednyM z jej 
zaŁożeń jeSt dIaGnozowanIe oczeKIwań SpoŁecznych I analIza zaGrożeń w rejonach SŁużBowych. na tej podStawIe 
Każdy dzIelnIcowy, w cyKlach póŁrocznych, przyGotowuje plan dzIaŁanIa prIorytetoweGo, dążąc do oSIąGnIęcIa 
zaKŁadanych celów.
tyScy dzIelnIcowI prowadzą rozpoznanIa terenu pod wzGlędeM zdarzeń Mających wpŁyw na Stan BezpIeczeńStwa 
I porządKu puBlIczneGo w celu wyelIMInowanIa luB zMInIMalIzowanIa wSKazaneGo luB zdIaGnozowaneGo 
zaGrożenIa. zachęcaMy MIeSzKańców do KontaKtów z poSzczeGólnyMI dzIelnIcowyMI. KontaKt na wycIąGnIęcIe 
ręKI zapewnIa aplIKacja „Moja KoMenda”, InforMacje KontaKtowe na teMat dzIelnIcowych oraz Ich rejonów 
SŁużBowych Można taKże znaleźć na StronIe Internetowej KoMendy MIejSKIej polIcjI w tychach w zaKŁadce „twój 
dzIelnIcowy”. aBy wSKazać zaGrożony rejon Można taKże SKorzyStać z narzędzIa, jaKIM jeSt „Krajowa Mapa 
zaGrożeń BezpIeczeńStwa”. asp. szt. Barbara Kołodziejczyk
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kacji nr nieparzyste od 1 do 15, 
Baziowa, Starokościelna, Einste-
ina, Estkowskiego, Elsnera, Kor-
czaka, Grota Roweckiego nr 31, 
35 oraz nr parzyste od 2a do 10a, 
J. Brzozy, Katowicka nr parzyste 
od 2 do 14, Sadowa, Kasztanowa, 
Akacjowa, Jaworowa, Polna.

W rejonie osiedla „E – sze-
regowce” w Tychach w otocze-
niu bloku mieszkalnego miesz-
czących się w Tychach przy 
ul. Baziowej 17-19 aktualnie re-
alizowany jest „Plan działania 
priorytetowego dla rejonu służ-
bowego nr 22 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.” 
mający na celu zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkań-
ców nieruchomości przy ul. Ba-
ziowej 17-19 w Tychach poprzez 
ograniczenie przestępstw i wy-
kroczeń. Wszelkie uwagi i spo-
strzeżenia można zgłaszać pod 
numerem telefonu: 501 975 649 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: dzielnicowy.tychy.22@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 23 (obejmuje os. F)

DZIELNICOWY:
asP. sZt. kamil PieŃkO
Dyżur: pierwszy wtorek mie-
siąca w godzinach 13–15, TSM 
„OSKARD” Rejon nr III Tychy, 
ul. Filaretów 20, tel. kom. 516 913 
773, KMP 47 855 1357, pok. nr 
25; e-mail: dzielnicowy.tychy.23@
tychy.ka.policja.gov.pl

WykaZ ulic: Niepodległości nr 
nieparzyste od 57 do 87, Fitelber-
ga, Edukacji nr nieparzyste od 21 
do 57 i nr parzyste od 74 do 102, 
Wyszyńskiego 15 oraz nr niepa-
rzyste od 1 do 3 oraz nr parzy-
ste od 6 do 40a, Modrzewskiego, 
Wejchertów, Filaretów, Filoma-
tów, Rybna, Beskidzka, Wędkar-
ska, Olchowa, Oświęcimska 52

W rejonie osiedla „F” 
w Tychach aktualnie realizo-
wany jest „Plan działania prio-
rytetowego dla rejonu służbo-
wego nr 23 w Tychach na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.”, 
mający na celu poprawę bez-
pieczeństwa i porządku pub-
licznego poprzez ograniczenie 
spożywania alkoholu oraz prze-
ciwdziałanie patologii społecznej 
w rejonie ul. Edukacji 37 w Ty-
chach. Wszelkie uwagi i spo-
strzeżenia można zgłaszać pod 
numerem telefonu: 516 913 773 
lub na adres poczty elektronicz-
nej: dzielnicowy.tychy.23@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 24 (obejmuje os. 
„Stare Tychy” i „Wilkowyje Płd.”)

DZIELNICOWY:
st. sierż. łukasZ
raDWaŃski
Dyżur: trzeci wtorek miesiąca 
w godzinach 16–17 Komenda 
Miejska Policji w Tychach – Ty-
chy, ul. Bielska 46, trzeci ponie-
działek miesiąca MZBM ROM 

I ul. Arkadowa 10C w godzinach 
15-16, tel. kom. 798 030 413, 
KMP 47 855 1356, pok. nr 24; 
e-mail: dzielnicowy.tychy.24@
tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulic: os. „Stare Tychy”: 
Katowicka nr nieparzyste od 1 
do 11, Kościuszki, Miarki, Nor-
wida, Nowokościelna, Piwowa-
rów, Piwna, Rynek, Sienkiewicza 
nr nieparzyste od 1 do 51 i parzy-
ste od 2 do 20, Wieczorka, Solna, 
Stroma, Pl. Wolności, Zakątek, 
Blachnickiego, Boczna nr niepa-
rzyste od 3 do 9, Kapicy, Damrota 
nr nieparzyste od 35-191 i parzyste 
od 58 do 172, Prześwit, Źródlana, 
Studzienna, Konopnickiej, Krótka. 
Os. „Wilkowyje Płd.” (lewa stro-
na): Stawowa nr parzyste od 166 
do 180, Browarowa, Sosnowa, 
Obywatelska, Chłodnicza, Łąko-
wa, Młyńska, Szkolna, Leśna, Wą-
ska, Wilcza, Wiejska, Wiklinowa, 
Wilkowyjska, Wesoła, Wiśniowa, 
Wrzosowa, Wierzbowa, Mikołow-
ska nr nieparzyste od 5 do 227.

Plan priorytetowy w trakcie 
konstruowania. Wszelkie spo-
strzeżenia można zgłaszać pod 
numerem telefonu: lub na adres 
poczty elektronicznej dzielnico-
wego.

REJON nr 25 (obejmuje Wilko-
wyje Płn., Mąkołowiec, Czułów-
Zachód)

DZIELNICOWY:
sierż. sZt. mariusZ faruga

Dyżur: trzeci wtorek miesiąca 
w godzinach 16–17, Komenda 
Miejska Policji w Tychach – Ty-
chy, ul. Bielska 46; tel. kom. 798 
118 931, KMP 47 855 1356, pok. 
nr 27; e-mail: dzielnicowy.ty-
chy.25@tychy.ka.policja.gov.pl
WykaZ ulic: WILKOWY-
JE (prawa strona): Dojazdowa, 
Wałowa, Murarska, Graniczna, 
Podleska, Mikołowska nr pa-
rzyste od 2 do 280, MĄKOŁO-
WIEC: Mąkołowska, Objazdowa, 
Kosów, Kormoranów, Derkaczy, 
Szczygla, Bażancia, Jastrzębia, Ja-
skółcza, Krucza, Szpakowa, Zię-
bia, Sowia, Pawia, Dołowa, Orla, 
Sikorek, Czyżyków, Gilów, Koli-
brów, Albatrosów, Bociania, Ła-
będzia, Fiołków, Skowronków, 
Przepiórek, Strusia, Drozdów, 
Flamingów. CZUŁÓW (lewa 
strona): Katowicka nr niepa-
rzyste od 11 do 241 i parzyste 
od 14 do 210, Powstańców, Go-
łębia, Żurawia, Sokola, Kukułcza, 
Słowicza, Wschodnia, Piaskowa, 
Zawilców, Astrów, Różana, Sło-
neczników, Maków, Tulipanów, 
Magnolii, Konwalii, Kwiatów, 
Jaśminów, Szarotek, Narcyzów, 
Bzów, Zielona, Jabłoni, Śląska, 
Żarnowiecka, Jesionowa, Świer-
kowa, Klonowa, Czułowska, Sa-
ska, Szafirków, Palmowa, Agre-
stowa, Gruszkowa, Morelowa, 
Śliwowa.

W rejonie osiedli „Czu-
łów, Wilkowyje, Mąkołowiec” 
w Tychach aktualnie realizo-
wany jest „Plan działania prio-
rytetowego dla rejonu służ-
bowego nr 25 w Tychach 
na okres od 01.02.2020 roku 
do 31.08.2020 roku”. Plan ten 
ma za zadanie poprawić bez-
pieczeństwo w rejonie bloków 
przy ul. Katowickiej 104 i 145 
w Tychach w związku ze spoży-
waniem alkoholu i zakłócaniem 
ładu i porządku publicznego. 

Wszelkie uwagi i spostrzeże-
nia można zgłaszać pod nume-
rem telefonu: 798 118 931 lub 
na adres poczty elektronicznej: 
dzielnicowy.tychy.25@tychy.
ka.policja.gov.pl.

REJON nr 26 (obejmuje os. 
Czułów-Wschód, Wartogłowiec, 
Urbanowice, Jaroszowice)

DZIELNICOWY:
sierż. cZesłaW staWarZ
Dyżur: drugi wtorek miesią-
ca w godzinach 19–20, siedziba 
Rady Osiedla Urbanowice, Jaro-
szowice Tychy, druga środa mie-
siąca w godzinach 18–19, siedzi-
ba Rady Osiedla Wartogłowiec 
Tychy, ul. Cmentarna 54; drugi 
czwartek miesiąca w godzinach 
18–19, siedziba Rady Osied-
la Czułów Tychy, ul. Narcyzów 
24. tel. kom. 798 118 930, KMP 
47 855 1356, pok. nr 24; e-ma-
il dzielnicowy.tychy.26@tychy.
ka.policja.gov.pl
WykaZ ulic: CZUŁÓW (pra-
wa strona): Oświęcimska (do nr 
45), Brzoskwiniowa, Czarna, 
Wiązowa, Jałowcowa, Topolowa, 
Wiosenna, Kalinowa, Jarzębino-
wa, Pod Lasem, Grabowa, Orze-
chowa, Modrzewiowa, Leszczy-
nowa, Lipowa, Zwierzyniecka, 
Cisów, Jodłowa, Dziewanny, 
Cytrynowa. WARTOGŁOWIEC: 
Lawendowa, Chabrów, Stokro-
tek, Zwierzyniecka, Kaczeniec, 
Dzwonkowa, Ostróżki, Bławat-

ków, Krokusów, Jaskrów, Za dro-
gą, Marzanny, Bratków, Cmen-
tarna, Oświęcimska (nr 47-119), 
Cynamonowa, WYGORZELE 
i JAROSZOWICE: Goździków, 
Skotnica, Długa, Rymarska, Jana, 
Ligonia, Wspólna, Jaroszowicka, 
Sportowa, Spokojna, Kościelna, 
Krzywa, Mysłowicka, Łączna, 
Dworska, Miodowa, Pasterska, 
Samochodowa, Oświęcimska, 
Miła, Pogodna, Oświęcimska 
(od nr 121 do 263), Turyńska 
(do nr 7), Promienna, Zimowa, 
Księdza Szkatuły, Koralowa, Ru-
binowa, Szmaragdowa. URBA-
NOWICE: Urbanowicka, Głów-
na, Żniwna, Rolnicza, Stolarska, 
Kowalska, Nowowiejska, Prze-
jazdowa, Oświęcimska od nr 76 
do 286, Świerczyniecka (tylko nr 
7 i 12), Turyńska (tylko nr 100), 
Nad Potokiem.

W rejonie ul. Wspólnej 
2 w Tychach aktualnie rea-
lizowany jest „Plan działa-
nia priorytetowego dla rejonu 
służbowego nr 26 w Tychach 
na okres od 01.02.2020 roku 
do 31.07.2020 roku”. Przedmio-
towy plan dotyczy spożywania 
alkoholu w miejscu objętym 
zakazem oraz gromadzenia się 
osób zakłócających ład i porzą-
dek publiczny w rejonie sklepu 
„Groszek” ul. Wspólna 2 w Ty-
chach. Wskazany problem zo-
stał zdiagnozowany poprzez 
zgłoszenie kierownika sklepu 
oraz rozmowy środowiskowe 
dzielnicowego. Wprowadzony 
plan ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa i porządku publicz-
nego poprzez ograniczenie ilości 
zdarzeń wymagających inter-
wencji Policji. Wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 798 118 
930 lub na adres poczty elektro-
nicznej: dzielnicowy.tychy.26@
tychy.ka.policja.gov.pl. ●

tyskie hale targowe przy al. Piłsudskiego 8 w tychach są czynne 
od poniedziałku do piątku (w godzinach 07.00 – 17.00) i w soboty 
(w godzinach: 07 – 15.00)
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, handel odbywa się w czterech 
wyznaczonych strefach, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej:
1. hala MIęSna – zastosowanie ruchu jednokierunkowego, kontrolowanego poprzez blokady 
drzwi oraz personel.
2. Strefa warzywna, naBIaŁu I pIeczywa – zastosowanie ruchu okrężnego, kontrolowanego 
przez personel.
3. Strefa pIeczywa I naBIaŁu oraz BIoproduKtów – zastosowanie ruchu okrężnego, 
kontrolowanego przez personel.
4. Strefa zewnętrznych paSaży Spożywczych – zastosowanie ruchu okrężnego, 
kontrolowanego przez personel.

Na terenie Tyskich hal Targowych wprowadzono szczególne środki ostrożności i zasady profilaktyki: 
we wszystkich toaletach zamieszczone są dozowniki ze specjalnym płynem do dezynfekcji rąk, 
rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Pracownicy ochrony dbają o bezpieczeństwo osób przebywających na halach poprzez kontrolowanie 
wejść i wyjść do obiektu, zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy klientami oczekującymi 
na wydanie towaru i nadzorowanie odpowiedniej ilości osób, przebywających jednocześnie w danym 
miejscu.

Ponadto w radiowęźle ThT pojawiają się komunikaty dotyczące profilaktyki i zasad przeciwdziałania 
zakażeniu koronawirusem, w czasie przebywania na ternie obiektu.

targowisko miejskie przy al. Bielskiej jest czynne w środy i soboty 
(w godzinach: 6.30 – 13.00)
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, zakres handlu ograniczono tylko 
do artykułów spożywczych (nabiał, pieczywo, warzywa, mięso, ryby).
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na terenie obiektu wprowadzono 
szczególne środki ostrożności: i zasady profilaktyki: pracownicy dbają o zabezpieczenie osób, 
znajdujących się w strefie targowiska poprzez ograniczenie kontaktów bezpośrednich – zachowanie 
należytej odległości 2 metry, stosowanie środków dezynfekujących i unikanie ludzi w skupiskach.
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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! 603 578 739

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

uSŁuGI:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825 

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519 855 939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MAKOWANIE 
GŁADZIE REMONTY 668 651 688

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-
606

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

oGród:

fInanSe:

KarIera/eduKacja:

praca:
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 

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, zadłużo-
ne itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416
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.

WYNAJMĘ

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

Wynajmę garaż murowany Begonii 606 
291 451
Przyjmę pana na kwaterę tel. 793 460 
704
Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  lokal użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 501 
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493977
Tychy 2 pokoje 36 m2, cena 159.000 zł, 
klucze w biurze tel. 733-476-805  www.
ihn.com.pl Tychy 2 pokoje 48 m2 cena 
250.000 zł, klucze w biurze 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec - Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 504-
476-805
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Ostatnia wolna działka budowlana Świer-
czyniec, różne powierzchnie pow. od 
880m, cena 123zł/m2, tel. 696-493977, 
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os L 3 pok 78 m2  
cena 2600 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia Tychy Balbina  5 pok 110 m2  
cena 3000 zł tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl Do wynajęcia Tychy os M  3 pok 49 
m2  cena 1800 zł tel. 889-309-169 www.
ihn.com.pl

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

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

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

– ul. Katowicka 9

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

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

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

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

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

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

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

ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBne.tychy.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 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966
Tychy, mieszkanie przy ul. Reymonta, 4 
pokoje, pow. cał. 95m2, użyt. 83,30m2, 
2 piętro, niska zabudowa, cena 450tys.zł, 
VIPART 790 855 188
Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 501 396 
663
Tychy, Wartogłowiec - działka budowlana 
o pow. 2500m2, cena 470tys.zł VIPART 
509 733 966
Lędziny, ul. Pokoju, M-3, pow. cał. 51,03, 
balkon, 3 piętro, cena 180 tys.zł VIPART 
790 855 188

Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 501 396 663
Tychy Zwierzyniec, działka budowlana 
o pow. 951m2 , cena 250 tys.zł, VIPART 
790 855 177
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART 
501 396 663
Tychy Mąkołowiec działka o pow. 3137m2, 
w palnie miejscowym jako" zieleń ekolo-
giczna", cena 130tys.zł, VIPART 790 855 177
Wyry, działka o pow. 1747m2, cena 165 
965 zł , VIPART 790 855 177
Tychy Paprocany, dom o pow. 140m2, 6 
pokoi, cena 450 000 zł , VIPART 509 733 
966
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 
663
Tychy, os Z, M-3, pow. cał. 49,60m2, 1 
piętro, niska zabudowa, cena 245 tys.zł 
VIPART 501 396 663
Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

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 wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkanie! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, pow. 47,5 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia, do zamieszkania, łazienka 
świeżo po remoncie, 2p, 246.900zł, www.
ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, Os. U, ul. Ustronna, 51 m2; 2 pokoje, 
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 120.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671

Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Dom w Centrum Pszczyny 890 000 zł, 
wybudowany w 2014 r, 170 m2, 5 pokoi, 
energooszczędny, garaż dwustanowisko-
wy 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1 500 000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal biurowy 110 m2, ulica Oświęcim-
ska, stan świeżo po adaptacji, 3500 netto, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799 000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 
212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856

Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

zdrowIe:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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

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

zwIerzęta:

Dżeki – mały wesoły piesek po przejściach 
czeka na dom. Kocha być z człowiekiem, 
spacerować, patrzeć w oczy, podjadać 
smaczki. Najlepiej do domu, w którym 
nie musiałby 
na długo zo-
stawać sam. 
Dżeki miesz-
ka aktualnie 
w schronisku.

Kontakt: 888 81 26 81

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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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).

aKadeMIa pIŁKI 
nożnej GKS tychy 
to jeden z najwIęKSzych 
pIŁKarSKIch KluBów 
MŁodzIeżowych 
na śląSKu. zrzeSza 
oBecnIe ponad 700 
pIŁKareK I pIŁKarzy, 
prowadzI SzKoŁę 
MIStrzoStwa 
SportoweGo, Ma wŁaSny 
oBIeKt – SMS arenę 
I rozBudowaną 
dzIaŁalność 
GoSpodarczą, Która 
fInanSowo wSpIera 
caŁe przedSIęwzIęcIe. 
podoBnIe jaK wSzyStKIe 
orGanIzacje Sportowe 
apn GKS znalazŁa SIę 
w SytuacjI KryzySu, 
jednaK dotyKa on 
nIe tylKo Spraw 
Sportowych, ale 
caŁej StruKtury 
orGanIzacyjnej, 
Budowanej przez lata 
ze znaKoMItyM zreSztą 
SKutKIeM.

– Cały sport i branża piłkarska 
odczuje skutki epidemii – mówi 
Marcin Kuśmierz dyrektor APN 
GKS. – Wszyscy stoimy w obli-
czu konieczności podjęcia trud-
nych decyzji. Jesteśmy akademią 
piłkarską, ale także przedsiębior-
stwem społecznym, z działalności 

którego cały dochód idzie na cele 
statutowe. Środki na podstawową 
działalność szkoleniową pocho-
dzą bowiem nie tylko od rodziców 
czy dotacji miejskich, ale właśnie 
z działalności gospodarczej. I teraz, 
kiedy zawieszona została działal-
ność, notujemy co najmniej kil-
ka, a nawet kilkanaście tysięcy 
złotych strat dziennie. Nie działa 
SMS Arena, którą wynajmowali-
śmy, centrum fizjoterapii z dwoma 
gabinetami – w SMS i na ul. Towa-
rowej i kawiarnia. Nie ma np. tur-
nieju Deichmanna, dzięki któremu 

właśnie kawiarnia notowała wiosną 
spory dochód. Choć nie płacimy 
za rozgrywki ligowe, organizację 
meczów, przejazdy, ale to w budże-
cie znikomy procent. Zapłaciliśmy 
już zaliczki na letnie obozy dla po-
nad 300 osób. To duże kwoty, a nie 
wiadomo czy się odbędą.

Z wyliczeń za ubiegły rok wy-
nika, iż utrzymanie miesięczne 
dziecka (koszty szkolenia, za-
kup sprzęt, ubezpieczenie, udział 
w turniejach, organizacja me-
czów, sędziowie, koszty pracow-
nicze, itd.) to ok. 270 zł, rodzice 

wpłacają – po ostatniej podwyżce 
– 150 zł, ok. 40 zł pochodzi z do-
tacji miasta. Resztę musi dołożyć 
Akademia, a biorąc pod uwagę, 
że chodzi o ponad 700 dzieci, 
kwota to niebagatelna – prawie 
60 tys. złotych miesięcznie.

– Kontaktujemy się z innymi 
akademiami i wszyscy podkreśla-
ją, że w naszej sytuacji bardzo wiele 
zależy od rodziców – wyjaśnia dy-
rektor APN. – Akademia nie pro-
wadzi zajęć odpłatnych, zgodnie 
z prawem o stowarzyszeniach ro-
dzice wpłacają składki członkow-

skie. Musimy utrzymać gotowość 
do pracy, bo jeśli pojawi się in-
formacja, że startujemy, to z dnia 
na dzień Akademia i szkoła mu-
szą ruszyć. Mamy na utrzymaniu 
90 pracowników, w tym 40 trene-
rów. Dlatego spore nadzieje wią-
żemy z tarczą antykryzysową, 
bo to nam da możliwość opraco-
wania jakiejś strategii na ten trudny 
czas. Chcemy utrzymać pracowni-
ków, nie możemy dopuścić do sy-
tuacji, że nasi zawodnicy nie będą 
mieli do czego wrócić. Czeka nas 
więc trudny okres negocjacji z pra-
cownikami i szukania kompromi-
su. Nie jesteśmy firmą, spółką, tylko 
organizacją społeczną. Dlatego naj-
ważniejsza jest odpowiedzialność 
i współpraca wszystkich stron – ro-
dziców, pracowników, nas, zarzą-
dzających Akademią oraz wsparcie 
miasta. Tylko dzięki temu, z wiel-
kim trudem, ale przetrwamy.

Aby szukać środków ze-
wnętrznych w ostatnim czasie 
działacze Akademii złożyli kil-
ka wniosków, m.in. do Urzędu 
Miasta na dodatkowy konkurs 
oraz do Narodowego Instytutu 
Wolności, na fundusz dotyczą-
cy wspierania organizacji poza-
rządowych.

Jak wszystkie organizacje spor-
towe, APN zawiesiła działal-
ność, zamknięta jest szkoła, na-
uczyciele przeszli na nauczanie 
zdalne i w ten sposób odbywa-

ją się również treningi. Trenerzy 
przygotowali filmy instruktażo-
we z indywidualnymi ćwiczenia-
mi motorycznymi i technicznymi, 
które można samemu wykonać 
w domu lub na zewnątrz, na ogra-
niczonej przestrzeni, z zachowa-
niem wszelkich zalecanych środ-
ków ostrożności.

– Mamy od zawodników i ucz-
niów mnóstwo zdjęć i filmików 
z wykonywanych ćwiczeń, któ-
re zamieszczamy w interne-
cie i które, przyznam, dopingu-
ją innych – dodaje M. Kuśmierz. 
– Przygotowaliśmy też program 
do zarządzania Akademią. Poło-
wa drużyn – zawodników i ro-
dziców – jest już w nim ujęta, 
systematycznie będą dołączane 
kolejne, więc będzie zdalne ste-
rowanie i zarządzanie akademią 
z aplikacji na telefon. Dzięki niej 
zapewnimy bezpośredni kontakt 
z trenerem i innymi zawodnika-
mi, tutaj też pojawiać się będą 
filmy instruktażowe oraz z me-
czów, jakie rozgrywali do ana-
lizy oraz różne materiały. Poza 
tym zawodnikom swoje wska-
zówki przekazują nasi fizjotera-
peuci i dietetyk, m.in. odnośnie 
wzmacniania odporności. Korzy-
stać z nich mogą rzecz jasna całe 
rodziny. Nie widać nas na boi-
sku, ale pracujemy na tyle, na ile 
to jest możliwe w tych warun-
kach. lS ●

dzIś trudno SoBIe 
jeSzcze wyoBrazIć 
hoKejową eKIpę GKS 
tychy Bez nazwISKa 
BaGIńSKI, ale decyzja 
już zapadŁa – adaM 
BaGIńSKI, po 17 latach 
Gry w tySKIM KluBIe, 
poStanowIŁ zaKończyć 
KarIerę.

Dla wielu, zwłaszcza młodszych 
kibiców, 40-letni hokeista stał 
się żywą legendą. Jest wycho-
wankiem Stoczniowca Gdańsk, 
w którym grał jego ojciec Syl-
wester. Do Tychów przyjechał 
w 2003 roku.

– W Stoczniowcu wyczerpa-
ły się możliwości i wraz z kilko-
ma kolegami zaczęliśmy się roz-
glądać za innym klubem. Wybór 
padł na Tychy. Nie zapomnę tej 
chwili, kiedy siedziałem przed 
halą na hokejowej torbie i miałem 
w niej poduszkę, pościel, trochę 
osobistych drobiazgów i sprzęt. 
Nie zgłosiłem się na treningi 
w Gdańsku i oczywiście zosta-
łem zawieszony jako zawodnik, 
ale w końcu kluby doszły do po-
rozumienia – wspominał.

Jest jedynym zawodnikiem, 
który zdobył wszystkie pięć tytu-
łów mistrzowskich. Niemal każdy 
sezon kończył z zespołem meda-
lowym sukcesem – w czasie 17 lat 
w trójkolorowych barwach zdo-
był 16 medali – 5 złotych, 8 srebr-
nych, 3 brązowe, ale jak powie-
dział, nie ma ani jednego złotego 
medalu, bo wszystkie przekazał 
na aukcje charytatywne.

– Cieszę się, że mogłem cho-
ciaż w ten sposób pomóc innym, 
to lepsze niż trzymanie zakurzo-
nych medali na półce…

Ma też w kolekcji siedem Pu-
charów Polski i trzy Superpucha-
ry oraz trzecie miejsce w Pucha-
rze Kontynentalnym.

W PHL rozegrał 985 meczów, 
zdobył 268 bramek, zaliczył 438 
asyst. Na ławce kar spędził 1.099 
minut. W minionym sezonie wy-
stąpił w 51 meczach, w których 
zdobył siedem bramek i zaliczył 
23 asysty.

Grał w reprezentacji Polski 
do lat 18, do lat 20 i w seniorskiej. 
Łącznie – w 150 oficjalnych spot-
kaiach międzypaństwowych (24 

gole). W reprezentacji seniorów 
zagrał w 10 turniejach mistrzostw 
świata (2003, 2004, 2005, 2006, 
2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 
2016).

Zamykając jeden rozdział 
w życiu Adam Bagiński otwie-
ra kolejny. Możliwości ma kil-
ka – skończył studia wychowa-
nia fizycznego, ma uprawnienia 
trenera drugiej klasy i kontynu-
uje studia podyplomowe na kie-
runku menedżerskim.

Dodajmy też, iż trzykrotnie, 
w latach 2013-2015, plasował się 
w piątce najlepszych-najpopular-
niejszych sportowców Tychów 
w plebiscycie MOSiR i „Twoich 
Tychów”. lS ●

Przypominamy o przesunię-
tym terminie nadsyłania gło-
sów w ramach 11. edycji Ple-
biscytu na Najpopularniejszego 
Sportowca Tychów 2019 roku, 
organizowanego przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
naszą redakcję.

Mailowe propozycje na tychy.
pl przyjmujemy do 14 kwietnia, 

a kupony wysyłane tradycyjną 
pocztą na adres redakcji (Twoje 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43-
100 Tychy, z dopiskiem „Plebis-
cyt”) – do 16.04. lS ●

akademia ZdaLnie sterowana
SKutKI epIdeMII dotyKają nIe tylKo KluBy, ALE I SZKółKI PIłKARSKIE

gks beZ „bagisia”
adaM BaGIńSKI GOTOWy NA NOWy ETAP W życIU.

plebiscyt MOSiR-u i Twoich Tychów

prZedłużamy 
głosowanie
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wirtualny zakup pomoże 
„Trójkolorowym”

kup bileT
„Kupuj wirtualnie – pomagaj 
realnie” – to hasło akcji, którą 
włodarze piłkarskiego GKS Ty-
chy kierują do swoich kibiców. 
Chodzi o zakup biletów na me-
cze, które… się nie odbywają.

Na stronie internetowej GKS 
Tychy czytamy: „Klub zawsze 
mógł liczyć na swoich wiernych 
i oddanych kibiców. Wspólnie 
przeżyliśmy już wiele trudnych 
chwil, ale zawsze wychodziliśmy 
z nich zwycięsko. W ostatnich 
dniach otrzymujemy od Was 
jednak wiele sygnałów wsparcia 
i gotowości do pomocy. W takich 
chwilach jesteśmy wielką trójko-
lorową rodziną. Teraz ponownie 
prosimy Was o pomoc.

Jeśli zdecydujecie się na za-
kup wirtualnych biletów na mecz 
ze Stalą Mielec, to Wasze nazwi-
ska pojawią się na trykocie, w któ-
rych nasi piłkarze będą wystę-
pować w sezonie 2020/21! Cena 
biletu/cegiełki wynosi 30 zł. Każ-
da osoba może nabyć nieograni-
czoną liczbę wejściówek."

Mecz ze Stalą Mielec miał się od-
być 30 marca. Na apel klubu od-
powiedziało ledwie nieco ponad 
200 kibiców, którzy nabyli bilety. 
Dla tych, którzy zaspali, będą ko-
lejne szanse na wspomożenie klu-
bu, bo GKS zamierza sprzedawać 
wirtualne bilety także na następne 
odwołane spotkania.

Specjalne bilety można zakupić 
przez stronę internetową bilety.
gkstychy.info. Jeśli chętny do po-
mocy GKS-owi nie posiada zwe-
ryfikowanego konta w klubowym 
systemie biletowym, proszony jest 
o kontakt pod nr telefonu: 519 687 
588 (pon-pt, godz. 9–16). rK ●
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Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

– IronIa poleGa 
na tyM, że wrócIŁeM 
do Kraju po 21 latach 
I od razu trafIŁeM 
na… dwutyGodnIową 
Kwarantannę. 
SIedzę teraz w doMu, 
w czechowIcach‑
dzIedzIcach I czeKaM. 
przyznaM, że trochę 
Inaczej wyoBrażaŁeM 
SoBIe powrót 
po tylu latach, ale 
trudno… telefon 
oczywIścIe dzwonI 
częSto, ale nIe czaS 
teraz na SpotKanIa, 
na podejMowanIe 
decyzjI co dalej – MówI 
henryK Gruth.

Po decyzji o przejściu na eme-
ryturę i wyjedzie z Zurychu, ofi-
cjalna strona ZSC/GCK Lions 
poświęciła 4-krotnemu olimpij-
czykowi sporo miejsca.

szwajcarska dolina
Przypomniano jego karierę klu-
bową i reprezentacyjną, grę w St. 
Moritz, Zurychu i rzecz jasna pra-
cę trenerską. Siedem tytułów mi-
strzowskich zdobytych przez jego 
juniorskie zespoły w 10 sezonach 
musi robić wrażenie. Autor teks-
tu przytacza słowa Grutha: „Każ-
dy tytuł był wyjątkowy, ale ten 
pierwszy – najważniejszy. Klub 
nie mógł zdobyć mistrzostwa 
przez 30 lat, a mnie się to uda-
ło w pierwszym sezonie. Jednak 
nie mniej ważne dla mnie jest to, 
że kiedy dzisiaj patrzę na składy 
czołowych drużyn, widzę nazwi-
ska moich wychowanków. Jestem 
z tego niesamowicie dumny! ”.

Jak czytamy na stronie zurych-
skiego klubu, Gruth znakomicie 
pracował nie tylko z zawodnika-
mi, ale także wyszkolił cały zastęp 
trenerów. Przez lata pełnił funkcję 
trenera-koordynatora, ujednolicił 
system szkolenia, napisał książkę
-poradnik dla trenerów.

Artykuł kończy się akapitem: 
„Gruth opuszcza naszą organi-
zację i Szwajcarię ze śmiechem 
i z płaczem. „Jestem rozdarty – 
mówi. – Nie mogę się doczekać 
wszystkich moich wnuków, któ-

rzy mieszkają w Polsce, ale w ZSC 
Lions znalazłem mój drugi dom”. 
Szwajcaria na pewno nie zapomni 
Grutha, a jemu o latach spędzo-
nych u nas przypominać będzie 
ulica w Czechowicach-Dziedzi-
cach o nazwie Szwajcarska Do-
lina. – GCK/ZSC Lions dziękuje 
Henrykowi Gruthowi za wzorową 
pracę przez ponad 20 lat. Jesteśmy 
mu bardzo wdzięczni i życzymy 
wszystkiego najlepszego w przy-
szłości – powiedział prezes ZSC 
Lions, Walter Frey.

długa droga do domu
– Nie da się 21 lat upchnąć 
do jednego auta. Dlatego niektó-
re rzeczy przywoziłem już wcześ-
niej, zabierała je także rodzina 
i przyjaciele, którzy odwiedza-
li mnie w ciągu ostatniego roku 
w Szwajcarii. Poza tym znajomy, 
który ma większe auto i kurso-
wał między Polską a Szwajca-
rią, wziął trochę mebli i różnych 
rzeczy. I w końcu razem z żoną 
Małgorzatą, ruszyliśmy do Pol-
ski, pakując wszystko w wielkim 
pośpiechu, bo mówiło się o za-
mknięciu granicy. Wyruszyliśmy 
w dniu, kiedy Polska właśnie za-
mknęła granice z powodu epide-

mii. Już granicę szwajcarsko-nie-
miecką przejechaliśmy na słowo 
honoru, w ostatniej chwili, a po-
tem Niemcy systematycznie za-
częli zamykać wjazdy na auto-
strady. Utworzył się gigantyczny, 
50-kilometrowy korek. Staliśmy 
w jednej kolejce z tirami… To był 
po prostu dramat. W sumie po-
dróż trwała aż 31 godzin, z czego 
aż 16 zabrał postój na granicy!

kiedy zamykałem drzwi...
Gruth jest twórcą systemu szko-
lenia młodzieży w zurychskim 
klubie – słynnej piramidy Lions. 
W pięciu klubach zrzeszonych 
pod jednym szyldem trenuje 
obecnie prawie 1400 młodych ho-
keistów. To budowanie rozpoczął 
od podróży ze swoim współpra-
cownikiem Richi Jostem po czo-
łowych klubach Szwecji, Rosji, 
Austrii i Niemiec. Poznali pro-
gramy szkolenia i wybrali to, 
co najlepsze, co mogło się spraw-
dzić w szwajcarskich realiach. Tak 
powstał „Play book” – książka-
podręcznik dla trenerów. Plany 
szkoleniowe, dla poszczególnych 
grup tworzone były natomiast 
na bieżąco na każdy sezon, w za-
leżności od potrzeb i problemów 
jakie występowały w danym rocz-
niku. Taki system pracy można 
było jednak realizować w klubie 
dobrze zorganizowanym, o moc-
nych podstawach finansowych...

– Mogłem w Zurychu zostać, 
bo chciano ze mną przedłużyć 
kontrakt, a poza tym wcale nie 
czuję się zmęczony hokejem. Jed-
nak nie odpowiadała mi zmiana 
podejścia do pracy, do sportu. 
Dla mnie zawsze na pierwszym 
planie był hokej, dążenie do mi-
strzostwa, a teraz, przynajmniej 
tak to wygląda z perspektywy re-
aliów szwajcarskich, liczy się to, 
jak sprzedać produkt, marketing, 
reklama. Nastąpiła też diametral-
na zmiana pokolenia trenerskiego 
i zawodniczego. To jest pokolenie 
medialne, którego bez reszty ab-
sorbują media społecznościowe 
i najważniejsze dla nich jest to, 
co się dzieje w sieci. Zaczynałem 
się już czuć jakby z innego świa-
ta, z innej bajki… A w związku 
z tym, że w Szwajcarii jest moż-

liwość przejścia w wieku 63 lat 
na emeryturę, podjąłem decyzję 
o zakończeniu tej, nie ukrywam, 
wielkiej życiowej przygody. Ale 
kiedy wyjeżdżając ze Szwajcarii 
zamykałem za sobą drzwi, pomy-
ślałem o tych ponad 20 latach… 
Taki moment zapada w pamięć. 
Tyle się za tymi drzwiami za-
mknęło.

Ścieżki w st. moritz
Kiedy wyjeżdżał z Polski w po-
łowie lat 90., zabrał jedną torbę, 
do której mama zapakowała mu 
patelnię, garnek, sztućce. Zmieś-
ciło się jeszcze trochę ubrań i łyż-
wy.

– To był trochę desperacki 
krok, ale nie było na co czekać. 
W połowie lat 90. dla sportowców 
nastały bardzo trudne czasy, dla 
hokeistów wręcz fatalne. Praco-
wałem w czterech miejscach, jak 
w kieracie – byłem trenerem Ty-
sovii, miałem zajęcia w MOSM, 
uczyłem w szkole i byłem asysten-
tem trenera kadry. I nie starcza-
ło do kolejnej wypłaty…. Wyje-
chałem za chlebem, bo musiałem 
utrzymać rodzinę. Ale chciałem 
też się sprawdzić w zagranicznym 
klubie, pograć w innych warun-

kach. Prześladowało mnie jakieś 
fatum. Trafiłem do niemieckie-
go klubu Salzgitter, który wkrót-
ce splajtował. I znów musiałem 
się rozglądać za nowym miej-
scem. Potem rok spędziłem w St. 
Moritz w trzecioligowym klubie 
i grając z 10 juniorami w składzie 
udało nam się utrzymać w lidze. 
Poszła fama, że dobrze pracu-
ję z młodzieżą i to mi otwarło 
nowe możliwości, w tym wyjazd 
do Zurychu. St. Moritz jest więc 
dla mnie w pewnym sensie miej-
scem magicznym, sentymental-
nym. Po tych wszystkich perype-
tiach w polskim hokeju i w klubie, 
gdzie brakowało sprzętu, pienię-
dzy na wszystko, dołującym bra-
ku perspektyw i potem wyjeździe 
do klubu, który zbankrutował, by-
łem w kiepskiej formie psychicz-
nej. Spacery nad jeziorami w St. 
Moritz, w otoczeniu wysokich 
gór, pozwoliły mi się odbudować. 
I wtedy poczułem, że mogę jesz-
cze coś w życiu osiągnąć. I nie-
długo potem przyszła propozy-
cja z Zurychu. Klub zamierzał 
na nowo budować system szko-
lenia młodzieży i szukał trene-
rów. Nie wahałem się ani chwili 
– nic lepszego nie mogło mi się 
trafić. Szybko się przekonałem, 
że Szwajcaria to nie tylko pięk-
ny, ale i znakomicie zorganizowa-
ny kraj, w którym życie toczy się 
spokojnie, bez większych proble-
mów dnia codziennego. Poza tym 
przez te lata robiłem to, co ko-
cham, znalazłem tu swoje miej-
sce, odniosłem sukcesy i docenia-

no moją pracę. Myślę, że miałem 
w życiu dużo szczęścia.

moja książka
– Na pewno jeszcze odwiedzę 
Szwajcarię, klub, moich kolegów, 
przyjaciół, byłych zawodników. Ale 
zwiedzać już chyba nie za bardzo, 
bo nie spotkałem Szwajcara, który 
by Szwajcarię znał tak jak ja i byłby 
w tylu miejscach... Teraz chciałbym 
się nacieszyć spokojnym życiem 
i moim ogrodem. Bo choć w Pol-
sce miałem swój dom, tak napraw-
dę przez te 20 lat był tu tylko prze-
jazdem. Trochę na wiosnę, trochę 
w wakacje i potem w grudniu w za-
sadzie tylko na Wigilię. Najwyż-
szy czas wypić kawę w ogrodzie, 
posłuchać śpiewu ptaków, poga-
dać ze znajomymi, kolegami. No 
i mam w planach napisanie cze-
goś w rodzaju pamiętnika. Była 
wcześniej próba napisania książki 
wspólnie z dziennikarzem, ale zra-
ziło mnie, że ktoś chce ingerować 
w to, co ja chcę napisać. Postano-
wiłem, że napiszę ją sam – będzie 
w niej to, co chcę i tak jak chcę. 
Od początku, czyli od gry w piłkę 
w Grunwaldzie Halemba.

Czas na środkowego
A tytułowa piątka trenera Grutha 
dopiero się kompletuje. Ma czte-
rech wnuków – jego córka Ka-
tarzyna ma dwóch 6-letnich sy-
nów-bliźniaków, a syn Jakub 
– także dwóch synów (w wieku 
5 i 4 lat)...

– Czekam teraz na środkowe-
go, żeby mieć swoją „Piątkę Ma-
rzeń” – dodał Gruth. ●

piątka marZeń henryka grutha
„KIedy, wyjeżdżając ze SzwajcarII, zaMyKaŁeM drzwI, poMyślaŁeM o tych ponad 20 latach… TAKI MOMENT ZAPADA W PAMIęć”.

 Choć czasami przyjeżdżał do Polski na krótko, zawsze miał czas, by spotkać się z kibicami GKS.

 Z dużą sympatią Henryk Gruth wspomina turnieje mistrzostw 
Polski, których prowadził drużynę oldbojów GKS Tychy.

ar
c.

„Po 21 latach Henryk Gruth, szef szkolenia, odchodzi z organizacji GCK/ZSC Lions. Dziękujemy 
i życzymy wszystkiego najlepszego w Polsce” – napisano na oficjalnej stronie klubu.
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PierWsZy POlak W galerii słaW iihf

henryk Gruth (ur. 2.09.1957 r. w Rudzie Śląskiej). Obrońca. Kluby: 
GKS Katowice, GKS Tychy, Lions Zurych. Rozegrał 628 meczów 
podczas 22 sezonów, zdobył 134 gole. Zdobył tytuł wicemistrza 
Polski z GKS Tychy w 1988 roku. Ustanowił rekord gier 
w reprezentacji – 292 spotkania (54 bramki i 109 asyst). Uczestnik 
czterech olimpiad: Lake Placid (1980), Sarajewo (1984), calgary 
(1988) i Albertville (1992), zaliczył 17 mistrzostw świata – 15 
razy jako zawodnik i dwa razy jako trener. W latach 1994-1996 
– asystent trenera reprezentacji Władimira Safonowa.
Po wyjeździe do Szwajcarii, był zawodnikiem, a potem przez 
trzy sezony asystentem trenera seniorów ZSc Lions. W2005 roku 
dotarł z drużyną do finału play-off, zdobywając wicemistrzostwo 
Szwajcarii. Potem szkolił drużyny młodzieżowe. jego zespoły 
siedmiokrotnie zdobywały mistrzostwo w lidze Elite A podczas 
10 sezonów.
Pierwszy i do tej pory jedyny Polak przyjęty do Galerii Sław IIhf.

15|31 Marca 2020www.tychy.pl sport twoje tychy



Baran 21.III‑20.IV
czas zajrzeć do swojego wnętrza i odpowiedzieć 
sobie na kilka ważnych pytań. Nadchodzące dni 
przyniosą ci dobre wieści od bliskich.

ByK 21.IV‑21.V
Poczujesz natchnienie artystyczne. Upiększysz 
swój dom i najbliższe otoczenie. Dobry moment 
na planowanie kariery.

BlIźnIęta 22.V‑20.VI
życzliwość, którą teraz okażesz innym, wróci 
do ciebie pomnożona. Gwiazdy pomogą 
ci teraz odkryć, co się najbardziej opłaca 
i ma przyszłość.

raK 21.VI‑22.VII
To, co stare i dobrze znane, zacznie cię uwierać. 
Merkury ułatwi ci podejmowanie decyzji. czas 
na zmianę posady.

lew 23.VII‑22.VIII
Na swoje mieszkanie spojrzysz krytycznym okiem 
i postanowisz zrobić porządek. jeśli zdecydujesz 
się coś wyrzucić, zrobisz przestrzeń dla nowego. 
Działaj!

panna 23.VIII‑22.Ix
W domu nie będziesz mieć wielu obowiązków, ale 
nie zechcesz leżeć godzinami na kanapie. A może 
by tak zastanowić się nad kupnem gruntu.

waGa 23.Ix‑23.x
Sprawy zawodowe okażą się teraz trudne. Idź 
na kompromis, czekaj na dobre okazje. Byk 
wzbudzi w Tobie pożądanie.

SKorpIon 24.x‑21.xI
czas przygotować się do skoku na głęboką wodę. 
Gwiazdy poszerzą Twoje horyzonty, spojrzysz 
na otaczający cię świat z innej perspektywy.

Strzelec 22.xI‑21.xII
coś ważnego możesz przegapić lub o czymś 
zapomnieć. Nie rozdrapuj starych krzywd 
i urazów, bo popsujesz sobie nastrój.

KozIorożec 22.xII‑19.I
Nie szukaj łatwych rozwiązań, najlepsze okażą się 
te, które wymagać będą sporego wysiłku. Kojąco 
wpływać będzie na ciebie muzyka.

wodnIK 20.I‑18.II
Trzymaj nerwy na wodzy i nie daj się 
sprowokować. Otwórz się na spore zmiany, 
postaraj się być bardziej elastyczny.

ryBy 19.II‑20.III
Staniesz się nadpobudliwy i rozkojarzony. Księżyc 
może zaburzyć harmonię w Twoim związku. 
Domowy chaos da ci się we znaki.

wróżKa adraSteja tel. 692893871

i stała się ciemność
Wszystko pogrążone w mro-
ku. Nie ma już śladu po swa-
wolach, hulankach i erotycz-
nych igraszkach. Hen tam, 
w oddali, płonie miasto. 
Widać z daleka złowrogą 
łunę pożaru. Zatrzaśnięci 
w domach ludzie wyskaku-
ją z okien – to jedyna dro-
ga ucieczki. Na tych, któ-
rzy zdołali uniknąć śmierci 
w płomieniach, czeka gorszy 
los. Piekielna armia już su-
nie w stronę miasta. Na jej 
czele stoi dosiadający świni 
demon-przywódca. Czyż-
by to o nim śpiewał Jacek 
Kaczmarski w utworze, któ-
rym rozpoczęłam ten felie-
ton? Tak, mili Państwo. Stało 
się: Eden został zniszczony. 
Landrynkowy świat przestał 
istnieć. Teraz już tylko płacz 
i zgrzytanie zębów.

piekielna muzyka!
Ludzie, którzy jeszcze przed 
chwilą bawili się w najlepsze, 

uprawiali nieskrępowaną mi-
łość i jedli owoce, teraz cier-
pią katusze. Ich oprawcami 
są demony i zwierzęta. Pu-
szysty królik nikomu nie ko-
jarzy się z potworem, a powi-
nien, bo tutaj pełni rolę kata. 
Jego ofiarą jest zawieszony 
do góry nogami mężczyzna. 
Narzędziami tortur są z kolei 
instrumenty muzyczne. Za-
miast cieszyć ucho, grucho-
czą kości. Wystarczy jeszcze 
raz zakręcić korbą, by zmiaż-
dżyć głowę kobiecie uwięzio-
nej w lirze. Jeden biedak wisi 
na harfie rozpięty niczym 
Chrystus, kolejny przywią-
zany jest do lutni, a innego 
właśnie zjada demon z pta-
sią głową. Potwór ten siedzi 
na tronie, pod którym wyko-
pano kloaczny dół. Tam tra-
fiają strawieni nieszczęśnicy. 
Jest jeszcze świnia przebrana 
za zakonnicę, która namolnie 
obłapia kolejnego straceńca. 
I przygnieciony rezonanso-
wym pudłem człowiek z wy-

tatuowanymi na pośladkach 
nutami. Choć minęło 500 
lat, nadal są bardzo czytelne. 
To obraz, który gra. Czarcia 
muzyka dobiega do nas pro-
sto z tyłka konającego grzesz-
nika. A ponad tym wszyst-
kim, ponad tym chaosem 
pełnym bólu i cierpienia, 
w samym centrum obrazu, 
wznosi się… drzewo? A może 
raczej człowiek-drzewo?

Z dyskiem na głowie
Człowiek-drzewo ma zmę-
czone spojrzenie. Jest wy-
czerpany światem i tym, 
co ma na głowie. A na głowie 
ma dysk, na dysku olbrzymi, 
różowy żołądek, który kształ-
tem przypomina dudy. Nie-
mal słyszymy zawodzący 
dźwięk wydobywający się 
z instrumentu oraz przeraź-
liwe jęki torturowanych ludzi. 
Nad żołądkiem zawieszono 
nóż, wychodzący spomię-
dzy uszu, co wespół tworzy 
bardzo falliczne zestawienie. 
Z kolei w olbrzymim jaju – 
które jednocześnie jest odwło-
kiem drzewoczłowieka – da-
lej wre zabawa. Karczmarka 
nalewa kwaśne wino, które 
zaraz poda zamroczonym 
alkoholem gościom przybyt-
ku. Ci pokładają się na ławie. 
Jednemu z nich za krzesło 

służy ropucha – znak szata-
na. Jeśli dobrze się przyjrzeć, 
to na szyldzie, jaki powiewa 
nad tawerną, można rów-
nież dostrzec dudy. Symbol 
lenistwa. Z tegoż przedziw-
nego jaja-tawerny wyrastają 
dwa potężne pnie osadzone 
na łodziach. Nic się tu jed-
nak nie chybocze. Łodzie 
stoją stabilne na zamarznię-
tej tafli rzeki. A zatem piekło 
nie jest gorące. Ono zlodowa-
ciało. Być może to wcale nie 
jest piekło?

tam, gdzie kończy się świat
I tu krótkie przypomnienie: 
na pierwszym panelu tryp-
tyku „Ogród rozkoszy ziem-
skich” widzimy alternatywną 
wizję Edenu. W tej wersji Ewa 
została żoną Chrystusa, a nie 
Adama. Nikt nie zerwał za-
kazanego owocu z drzewa, 
a tym samym nie popełniono 
grzechu. A jednak w Edenie, 

zamieszkało zło. Z sadzawki 
wypełzły piekielne stwory, 
które nakreśliły na skale rysy 
twarzy z wąsami i zamknię-
tym okiem. Swoją drogą 
tę iście diabelską twarz zna-
my z płócien Salvadora Dali, 
który inspirował się Boschem. 
A co się dalej stało ze światem 
wolnym od grzechu? Ano, 
oszalał z radości. Ludzie od-
dali się swawolom, igrasz-
kom i zabawie. Sielanka, na-
malowana na drugim panelu, 
nie mogła trwać wiecznie, 
bo co za dużo, to niezdro-
wo. I tak oto dotarliśmy tu-
taj: na koniec świata. Świata, 
który i tak się stoczył, choć 
nie popełniono grzechu. Czy 
to oznacza, że z góry skaza-
ni jesteśmy na zagładę? Nie-
koniecznie. Lubię myśleć, 
że to tylko sen Adama. Zły 
sen, z którego już niebawem 
wszyscy się zbudzimy.
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 644:  
WiOsNa W kaleNDarZu.

jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?
Dzisiejsza opowieść z piekła rodem, wieńczy serię 
czterech odcinków poświęconych „Ogrodowi rozkoszy 
ziemskich” hieronima Boscha. Tego obrazu nie dało się 
omówić w jednym felietonie – łamy „Twoich Tychów” 
nie są tak przepastne, jak wyobraźnia artysty. całość 
dedykuję czytelniczce z Koszalina – pani Małgosi. jeśli 
też chcesz, abym opisała Twój ulubiony obraz w gazecie, 
napisz do mnie na adres: „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 
12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie 
odkryjmy tajemnice najsłynniejszych malarskich płócien. 
Evviva l’arte!Do kogo ci bliżej: do Chrystusa czy diabła? Stoisz pośrodku 

obrazu i bijesz się z myślami. A oni tam są, patrzą na Ciebie. 

a ja dosiadam Świni 
i diabłów sto mnie goni!
„a ja DOsiaDam śWiNi! i trZymam się sZcZeciNy! 
/ tO cO, że POD Belką ZWisły różOWe strąki 
ciał? (…) / sZcZęśliWi Niechaj W sWOich 
BaŃkach Z tęcZy śPią W sPOkOju / Nim W Parę 
ich ZmieNią PłONące Wsie, młyNy i ZamcZyska! 
/ a tam gDZieś – mój Brat / Na harfie jak 
chrystus rOZPięty / DOBrZe mu tak! / Niech Wie, 
że NiełatWO Być śWiętym!”
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