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„Szkieletor” wciąż zagraża
20 kwietnia po raz kolejny zamknięto chodnik 
przy niszczejącym obiekcie na al. Jana Pawła II.

w trosce o bezpieczeństwo
W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmalała liczba zdarzeń 
drogowych, choć samochodów dwukrotnie przybyło.

wiek czułowianki
Setna rocznica powstania w Czułowie klubu 
sportowego przypada w czasie epidemii.4 8 15
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tyszanie w większości stosują się do nakazu noszenia maseczek ochronnych, obowiązującego od 16 kwietnia.

maseczkĘ włóż! 

reklama

W służbie 
mieszkańcóW
Pojęcie „komunalne służby 
miejskie” nabiera dziś, w czasie 
epidemii wirusa SARS-Cov-2, 
szczególnego znaczenia. Lu-
dzie, którzy dostarczają wodę, 
ciepło, usuwają awarie, odbiera-
ją i czyszczą ścieki, wywożą i za-
gospodarowują odpady, zajmują 
się transportem miejskim – służą 
tysiącom mieszkańców.

W dobie epidemii, praca za-
kładów i firm komunalnych daje 
wszystkim poczucie stabilizacji 
i normalności w nienormalnym 
czasie. Jak działają one w trud-
nym okresie pandemii korona-
wirusa?
 str. 3
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kultura Wirtualnie
Już od ponad miesiąca instytucje kultury, jak teatry i galerie, 
są zamknięte dla publiczności. Jednak ich pracownicy robią wiele, 
by wyjść poza swoje mury i trafić do swoich odbiorców siedzących 
w domach. Oczywiście za pośrednictwem internetu. str. 9
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kronika policyjna

◆ Do tragicznego w skut-
kach wypaDku moto-
cyklowego doszło 17.04, 
ok. godz. 20.50 na parkingu wie-
lopoziomowym przy dworcu 
PKP. Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że podczas jazdy na tere-
nie parkingu, 44-letni mężczyzna 
utracił panowanie nad swoim mo-
tocyklem i uderzył w betonową 
ścianę. Obrażenia, jakich doznał, 
okazały się śmiertelne. Policjanci 
KMP Tychy pod nadzorem pro-
kuratury prowadzą dalsze czyn-
ności w tej sprawie.
◆ na boisku przy ulicy 
anDersa ląDował 15.04 
śmigłowiec lpr z zespołem 
ratownictwa medycznego. Zo-
stał wezwany do 10-miesięcznej 
dziewczynki, która straciła przy-
tomność. Aby jak najszybciej 
dostać się do mieszkania, gdzie 
przebywała dziewczynka, rozcię-

to ogrodzenie boiska. Wcześniej 
na miejscu zjawiła się straż i po-
licja. Strażacy natychmiast przy-
stąpili do resuscytacji, a po kilku 
chwilach dołączyli do nich ra-
townicy medyczni oraz lekarz. 
Dziecko odzyskało przytom-
ność i zostało przetransporto-
wane do szpitala w Katowicach-
Ligocie. Trwa ustalanie przyczyn 
i okoliczności tego zdarzenia.
◆ policjanci przerwali 
niebezpieczną jazDę 30-
letniego kierowcy mer-
ceDesa. Mężczyzna nie dość, 
że przekroczył dozwoloną pręd-
kość powyżej 50 km/h w ob-
szarze zabudowanym, to jesz-
cze wyprzedzał na przejściu dla 
pieszych. Po zatrzymaniu kieru-
jący stracił prawo jazdy, dostał 
20 punktów karnych i ukarany 
został mandatem w wysokości 
600 zł. Policja przypomina – za-

równo przekroczenie dozwolo-
nej prędkości, jak i wyprzedzanie 
w rejonach przejść dla pieszych 
jest jedną z głównych przyczyn 
najbardziej tragicznych w skut-
kach zdarzeń drogowych. Przy 
takiej prędkości zderzenie z pie-
szym na pasach to zwykle dla 
niego wyrok śmierci.
◆ 16.04 policjanci zatrzy-
mali na ul. Mikołowskiej 31-let-
nią kobietę bez stałego miejsca 
zameldowania, która kierowała 
alfą romeo w stanie nietrzeźwo-
ści – badanie wykazało 1,5 pro-
mila alkoholu.
◆  nieostrożna jazDa 
poDczas omijania innego 
pojazDu doprowadziła – zda-
niem policji – do utraty panowa-
nia kierowcy nad samochodem 
i jego dachowania. Do zdarzenia 
doszło 17.04 na ul. Towarowej, 
w rejonie skrzyżowania z ul. Ciel-

micką. Kierującemu peugeotem 
jeszcze przed przyjazdem służb 
ratunkowych z pomocą ruszyli 
świadkowie zdarzenia. Utrudnie-
nia w ruchu w rejonie zdarzenia 
trwały około godziny.

◆ pracownicy ochrony 
ujęli, a następnie przekazali 
policji 23-letnią mieszkankę Mi-
kołowa, która w sklepie przy ul. 
Grota Roweckiego dokonała kra-
dzieży artykułów spożywczych 
i przemysłowych o wartości 505 
zł. Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach. lS ●
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w czterech 
tySkich SzkoŁach 
podStawowych 
zoStaną wkrótce 
wykonane prace 
terMoModernizacyjne. 
Łączny koSzt 
gruntownego reMontu 
placówek to ponad 14 
Milionów zŁotych.

W Szkole Podstawowej nr 11 przy 
ul Skłodowskiej-Curie zostanie 
wykonane docieplenie ścian ze-
wnętrznych, ścian piwnicznych, 
fundamentowych, stropodachów 
oraz wymiana instalacji central-
nego ogrzewania oraz instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.

cieplej i jaśniej
– Zostanie także wykonana wen-
tylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła w piwnicach. Stare oprawy 
oświetleniowe zastąpią energoo-
szczędne oprawy typu LED. Sza-
cujemy, że po zakończeniu inwe-
stycji uda się zredukować roczną 
emisję dwutlenku węgla o 177,09 
ton – mówi Jan Cofała, naczelnik 
wydziału Innowacji i Inwestycji 
UM Tychy.

Całkowity koszt inwestycji 
w SP nr 11 to ponad 3 mln zło-
tych (wkład własny gminy wyno-
si 1,1 mln złotych).

Termomodernizacja Szko-
ły Podstawowej nr 17 przy uli-
cy Begonii obejmuje docieple-
nie ścian zewnętrznych, ścian 
piwnicznych i fundamento-
wych, a także docieplenie stro-
podachów, wymianę instalacji 
C.O. i grzejników, moderniza-

cję węzła cieplnego, przebudowę 
i montaż zadaszeń nad wejścia-
mi do budynku, wymianę opraw 
oświetleniowych na oświetle-
nie LED w części dydaktycz-
no – sportowej oraz oświetle-
nia zewnętrznego. Prace w SP 
17 mają kosztować blisko 2,5 
miliona złotych (wkład własny: 
338,6 tys. złotych).

Będzie winda
Trzecią z termomodernizowa-
nych szkół będzie Zespół Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi 
przy ul Czarnieckiego w Ty-
chach. W obiekcie tym zostanie 
wykonane docieplenie ścian ze-
wnętrznych, ścian piwnicznych 
i fundamentowych, a także stry-
chu i sufitu piwnic. Wymienio-
na zostanie także instalacja C.O, 
wraz z grzejnikami oraz instalacja 
wodno-kanalizacyjna.

– Na sali gimnastycznej wyko-
nana zostanie wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła. Wy-
budowana zostanie także winda 
dla uczniów niepełnosprawnych, 
a teren przy szkole zostanie zago-
spodarowany, wykonane zostaną 
także chodniki – dodaje naczel-
nik Cofała.

Całkowity koszt tej wykona-
nia prac w tej placówce to blisko 
4 miliony złotych, wkład własny 
gminy wynosi 313 tys. złotych.

Ostatnią z termomodernizo-
wanych szkół będzie Szkoła Pod-
stawowa nr 7 przy ul Tołstoja. 
W budynku zostanie wykonane 
docieplenie ścian zewnętrznych, 
ścian piwnicznych i fundamento-
wych oraz stropodachów. W piw-

nicy i części sportowej wymie-
niona zostanie stolarka okienna. 
Pojawi się m.in. nowa instalacja 
centralnego ogrzewania. Szacu-
je się, że w wyniku realizacji in-
westycji nastąpi roczna redukcja 
CO2 o 432,23t. Prace mają kosz-
tować w sumie ponad 4,6 milio-
na złotych (wkład własny to 640 
tysięcy).

Projekty termomodernizacji 
tych szkół są już gotowe, zabez-
pieczono w budżecie gminy tak-
że środki na ten cel. Trwają obec-
nie przygotowania do przetargu 
na wykonanie prac, które zgod-
nie z założeniem we wszystkich 
obiektach potrwają do końca 
2021 roku.

Dla budżetu i środowiska
Łącznie, w ramach Regionalnego 
Planu Operacyjnego na lata 2014- 
2020, na termomodernizację pla-
cówek oświatowych w mieście 
(ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, 2 LO, ZS 
z Oddziałami integracyjnymi, SP 
1, SP 7, SP 11, SP 17, przedszkola 
nr 10, 11,12, 17, 26) przeznaczo-
no ponad 60 milionów złotych. 
W kolejnych latach (w ramach 
nowej perspektywy) miasto Ty-
chy chce wykonać termomoder-
nizację w pięciu kolejnych obiek-
tach. Po zakończeniu tych prac 
wszystkie placówki oświatowe 
w Tychach będą po gruntownej 
modernizacji. Efekt tych prac 
to korzyści finansowe (obniżenie 
kosztów bieżącego utrzymania), 
ale także środowiskowe, które od-
grywają ważną rolę w poprawie 
jakości powietrza i zapobieganiu 
niskiej emisji. ru ●

Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

pojęcie „koMunalne 
SŁużby MiejSkie” nabiera 
dziś Szczególnego 
znaczenia. ludzie, 
którzy doStarczają 
wodę, ciepŁo, 
uSuwają awarie, 
odbierają i czySzczą 
ścieki, wywożą 
i zagoSpodarowują 
odpady, zajMują Się 
tranSporteM MiejSkiM 
– SŁużą tySiącoM 
MieSzkańców.

Jednym z poważnych wyzwań, 
przed którymi stoją samorządy 
i miejskie spółki komunalne jest 
utrzymanie infrastruktury, w tym 
sieci wodociągowej i niezakłó-
conych dostaw wody. Zdaniem 
prezesa Rejonowego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji SA w Tychach Krzysztofa 
Zalwowskiego, zasadnicze zna-
czenie odgrywa obecnie mobil-
ność pracowników do realizacji 
podstawowych działań.

Jesteśmy przygotowani
– Już od połowy lutego przygoto-
wywaliśmy się do zabezpieczenia 
sanitarnego personelu – powie-
dział. – Nasze pojazdy technicz-
ne od lat są wyposażone w do-
zowniki płynu dezynfekującego, 
a pracownicy – w kombinezony 
i rękawice. Teraz to była to kwe-
stia jedynie doposażenia. Z uwagi 
jednak na duże zagrożenie zaka-
żeniem, ograniczyliśmy kontak-
ty z osobami z zewnątrz, stąd 
obsługę administracyjną klien-
tów realizujemy drogą elektro-
niczną, telefoniczną i pocztową. 
Pracownicy przedsiębiorstwa 
pracują w systemie rotacyjnym, 
gwarantując firmie bezpieczeń-
stwo epidemiologiczne. Jednora-
zowo w firmie obecna jest poło-
wa pracowników. Z kolei prace 
techniczne w terenie realizujemy 
stosując dodatkowe standardy za-
bezpieczające; pracownicy wypo-
sażeni są we wszelkie niezbędne 
środki ochrony sanitarnej, od ma-
sek z filtrami, okularów, rękawi-
czek, kombinezonów, po środki 
dezynfekujące.

Na szczęście, dla systemów wo-
dociągowych nie ma zagrożenia 
związanego z epidemią, co zresztą 
potwierdza Światowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO). Stosowane 
przez RPWiK SA i inne przed-
siębiorstwa systemy uzdatniania 
wody gwarantują pełne bezpie-
czeństwo bakteriologiczne i che-
miczne wody.

zdalny monitoring
Dopiero teraz, kiedy wiele firm, 
w tym przedsiębiorstwa wodocią-
gowe, przechodzą na pracę home 
office widać, jak ważną rolę od-
grywa zdalna, elektroniczna 
obsługa sieci i zarządzanie nią. 
Zwiększa to nie tylko bezpieczeń-
stwo dostaw wody, ale także bez-
pieczeństwo pracowników, bez 
obniżenia jakości pracy.

– Nasz system zarządzania 
jest bardzo rozbudowany, op-
arty na strukturze informatycz-
nej – dodał K. Zalwowski. – Sieć 
nasycona jest gęsto urządzenia-
mi monitorującymi parametry 
jej pracy. Parametry te, analizo-

wane w czasie, kreują na bieżą-
co obraz stanu, który jest podda-
wany dyspozytorskiej „obróbce” 
on-line. Cały obszar Tychów ob-
jęty jest radiowym odczytem wo-
domierzy głównych, a więc tych, 
które służą rozliczaniu dostarcza-
nej przez RPWiK SA wody. Dzi-
siaj osoby odczytujące liczniki nie 
wchodzą na teren prywatnych po-
sesji. Jeśli chodzi o awarie, dzięki 
wysokiemu bezpieczeństwu pra-
cy sieci wodociągowej, duże awa-
rie są dzisiaj bardzo rzadkie. Je-
śli występują, to częściej z uwagi 
na potężne średnice rur, na sieci 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów w Katowicach, cze-
go mieliśmy przykład na ulicach 
Jordana czy Józefa.

Inwestycje później
RPWiK musiało jednak przesu-
nąć realizację większość inwesty-
cji, choć część rozpoczętych prac 
jest terminowo finalizowanych. 
Największa obecnie inwestycja 
wodociągowa prowadzona jest 
na alei Jana Pawła II.

Sporo zmian organizacyjnych 
nastąpiło także w funkcjonowa-
niu Regionalnego Centrum Go-
spodarki Wodno-Ściekowej SA 
Tutaj jednak pierwsze dni epi-
demii upłynęły pod znakiem 
realizacji wyjątkowej i bardzo 
potrzebnej inwestycji z punktu 
widzenia bezpieczeństwa epi-
demiologicznego miasta. Jak 
już informowaliśmy, RCGW SA 
przebudowało i sfinansowało in-
stalację do dezynfekcji ścieków 
z tyskiego szpitala, przekształ-
conego podczas epidemii w pla-
cówkę zakaźną, dzięki czemu 
można prowadzić dezynfekcję 
ścieków z wszystkich oddziałów. 
A jak funkcjonuje oczyszczalnia 
ścieków w Urbanowicach?

Praca na zmianę
– Zmniejszyliśmy liczbę pracow-
ników technicznych przebywa-
jących w oczyszczalni – wyjaś-
nia Zbigniew Gieleciak, prezes 
RCGW SA – Zostali podzieleni 
na mniejsze zespoły i kiedy pra-
cuje jeden, pracownicy drugiego 
mają postojowe, względnie urlo-
py. Zmiany następują co tydzień. 
Nasi pracownicy, zarówno kana-
lizacji jak i oczyszczalni, zawsze 
byli odpowiednio zabezpieczeni. 
Wyposażeni są w maski pełno-
twarzowe i półmaski wielokrot-
nego użytku, wyposażone w dwa 
filtropochłaniacze. Po każdym 
użyciu maski są dezynfekowa-
ne i osuszane. Rodzaj użytej 

maski jest uzależniony od ro-
dzaju wykonywanej pracy. Poza 
tym pracownicy otrzymali gogle 
ochronne, kombinezony, jedno-
razowe rękawice nitrylowe, la-
teksowe i robocze – gumowe. 
Ponadto wszystkie samochody 
specjalne i techniczne są wy-
posażone w zbiorniki z ciepłą 
wodą do mycia rąk i w dozow-
niki do płynów dezynfekują-
cych. To samo dotyczy pomiesz-
czeń technicznych i innych. 
Na co dzień ściśle przestrzega-
my odpowiednich zabezpieczeń 
nie tylko dlatego, że teraz mamy 
do czynienia z epidemią. Ście-
ki zawsze były i są obciążone 
różnymi bakteriami, wirusami, 
pasożytami, substancjami tok-
sycznymi, czy trującymi. Jeśli 
natomiast chodzi o technologię 
oczyszczania ścieków, to funk-
cjonuje ona bez zmian.

Podobnie jak w przypadku sy-
stemów i sposobów uzdatniania 
wody, tak samo procedury dezyn-
fekcyjne oraz chlorowanie stan-
dardowo stosowane w oczysz-
czalniach ścieków wystarczą, aby 
wyeliminować wirusa.

Ręczniki w rurach
W związku z epidemią wszyscy 
bardziej dbamy o higienę. W wie-
lu przedsiębiorstwach zajmują-
cych się ściekami, w oczyszczal-
niach problemem stały się bardzo 
duże ilości np. chusteczek nawil-
żających, czy ręczników papiero-
wych, które wrzucane są do to-
alet.

– To rzeczywiście może być 
problem, ale u nas tego nie zaob-
serwowaliśmy. Być może częściej 
zatykają się przewody, ale kupili-
śmy dodatkowy samochód z re-
cyklingiem wody i dzięki temu 
czyścimy na bieżąco wszystkie 
przepompownie i trudniejsze od-
cinki kanalizacji – dodał prezes 
Z. Gieleciak.

O tym jak pracują firmy ko-
munalne zajmujące się odpada-
mi, przesyłające ciepło i ciepłą 
wodę, napiszemy niebawem. ●

w służBIe mIeszkańców
w dobie epideMii, PraCa ZaKłaDóW I fIrm KomuNaLNyCh DaJe WSZyStKIm PoCZuCIe 
StabILIZaCJI I NormaLNoŚCI W NIeNormaLNym CZaSIe. 

szkoLNe RemoNTy
prace terMoModernizacyjne W tySKICh PLaCóWKaCh oŚWIatoWyCh Z uNIJNym 
DofINaNSoWaNIem.

W tyskiej oczyszczalni ścieków zmniejszono liczbę pracowników 
technicznych, którzy jednocześnie przebywają w miejscu pracy.
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Szkoła Podstawowa nr 11 zostanie poddana termomodernizacji za kwotę  
ponad 3 mln złotych, z czego ponad połowa pochodzi z Unii Europejskiej.
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W pięciu punktach w Tychach 
w miniony czwartek pojawił się 
maseczkowóz z Galerii Han-
dlowej Libero w Katowicach. 
To właśnie tego dnia wprowadzo-
ny został obowiązek zakrywania 
ust i nosa, związany z panującą 
epidemią Covid-19. Akcja spot-
kała się z ogromnym zaintereso-
waniem tyszan.

W ciągu dwóch godzin masecz-
kowóz odwiedził City Point, Plac 
Baczyńskiego, Biedronkę na os. H, 
markety E.Leclerc oraz Auchan. 
W sumie przez dwa dni trwa-
nia akcji w Tychach, Katowicach, 
Chorzowie i Mikołowie rozdano 
ponad 7 tys. maseczek. – Począt-
kowo zakupiliśmy 3 tys. maseczek, 
jednak rozdaliśmy je już pierwsze-
go dnia, dlatego zapadła decyzja 
o dokupieniu asortymentu. W su-
mie kosztowało nas to ok. 40 tys. 
zł. Nasza galeria zawsze wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów, dlatego zdecydowaliśmy się 
na ten symboliczny ruch. Mamy 
nadzieje, że choć trochę pomo-
gliśmy ludziom w tych trudnych 
dniach – mówił Aleksander Poli-
ter menedżer ds. marketingu Ga-
lerii Libero.

W akcji udział wzięło kilka-
set tyszan. – Bardzo fajna sprawa. 

Trochę mnie jednak zaskoczyło 
zachowanie ludzi. Nie potrafili 
ustawiać się w kolejce, zachowując 
dwumetrowe odstępy. Widziałam, 
że chłopak rozdający maseczki 
miał sporo problemów z zapano-

waniem nad tłumem. Sporo osób 
domagało się większej liczy mase-
czek, pomimo jasnego komunika-
tu, że każdy otrzyma tylko jedną 
sztukę. Niemniej całą akcję uwa-
żam za bardzo fajną – podzieliła 

się z nami Natalia, która wzięła 
udział w wydarzeniu.

W końcu ub. tygodnia kilka ty-
sięcy bezpłatnych maseczek przy-
gotowała dla swoich klientów także 
tyska galeria Gemini Park. kp ●

prawie 100 linii 
autobuSowych, 
traMwajowych oraz 
trolejbuSowych obejMą 
zaplanowane przez 
zarząd tranSportu 
Metropolitalnego 
zMiany w koMunikacji 
MiejSkiej. niektóre 
zaczęŁy obowiązywać 
od 18 i 20 kwietnia, 
inne Są jeSzcze 
dopracowywane 
i zoStaną ogŁoSzone 
w kolejnych dniach.

Wprowadzanie modyfikacji 
ma na celu dostosowanie komu-
nikacji miejskiej do rządowych 
ograniczeń obowiązujących w cza-
sie epidemii koronawirusa oraz za-
pewnienie bezpieczeństwa pasa-
żerom dojeżdżających do pracy 
transportem publicznym.

– Cały czas na bieżąco moni-
torujemy sytuację w komunika-
cji miejskiej w związku z epide-
mią koronawirusa i reagujemy 
na otrzymywane zgłoszenia – 
powiedział Michał Wawrzaszek, 
rzecznik ZTM. – Planujemy, 
że w ciągu kilku najbliższych dni 
wprowadzimy zmiany w rozkła-
dach jazdy 99 linii. To prawie 
jedna czwarta naszej całej sie-
ci. Wprowadzanie zmian jest ko-
nieczne. Na wielu połączeniach 
odnotowujemy już nawet 10-15 
procent podróżnych. Na innych 
z kolei frekwencja wciąż jest wy-
soka, dlatego musimy wzmocnić 
właśnie te linie.

ZTM zaleca, aby przed wyj-
ściem na przystanek spraw-
dzać rozkłady jazdy w inter-
necie lub skontaktować się 
z bezpłatną infolinią ZTM, tel. 
800-16-30-30.

Z podanych przez ZTM zmian, 
wybraliśmy te, które dotyczą ko-
munikacji na liniach tyskich. Od 18 
kwietnia linie autobusowe 137, 254, 
268, 291, S oraz W w soboty kur-
sują według rozkładu niedzielnego. 
Z kolei od 20 kwietnia na linii auto-
busowej 101 i trolejbusowej A reali-
zowane są dodatkowe kursy.

Od 22 kwietnia linie autobusowe 
2, 82, 131, 137, 291, 515, 551, 696, 
S i W w dni robocze będą kurso-
wały według rozkładu sobotniego, 
na linii autobusowej R wprowadzo-
ne zostaną specjalne rozkłady jaz-
dy, a na linii 131 nastąpi zwiększe-
nie pojemności taboru.

Szczegółowe informacje doty-
czące wprowadzanych z powodu 
koronawirusa zmian publikowa-
ne są w specjalnym komunikacie 
na stronie internetowej: https://
rj.metropoliaztm.pl/zakładce 
Komunikaty. lS ●

Z bardzo cenną inicjatywą wy-
stąpiła społeczność Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Feliksa 
Rybickiego w Tychach. W so-

botę, 25 kwietnia w sieci doj-
dzie do premiery koncertu 
na rzecz szpitala wojewódzkiego 
Megrez.

W koncercie, który emitowany 
będzie na facebookowym profilu 
ZSM, wystąpią uczniowie, wycho-
wankowie i pedagodzy najwięk-
szej placówki artystycznej w mie-
ście. „Szkoła zamknięta, ale cały 
czas się uczymy” – informowa-
li w zapowiedzi koncertu młodzi 
tyscy muzycy. Plon tej nauki bę-
dzie można obejrzeć w internecie 
już w najbliższą sobotę, 25 kwiet-
nia o godz. 20.

Zespół Szkół Muzycznych za-
chęca swoją internetową publicz-
ność do wspomagania medyków 
ze szpitala wojewódzkiego Me-
grez w Tychach, wpłacając datki 
na konto: 48 1050 1214 1000 0023 
6266 0157. ww ●

ze względu 
na pogarSzający 
Się Stan techniczny 
prywatnego obiektu, 
tzw. Szkieletora 
20-Metrowy odcinek 
chodnika przy al. jana 
pawŁa ii, w bezpośredniM 
jego SąSiedztwie zoStaŁ 
w poniedziaŁek, 20 
kwietnia zaMknięty. 
wyŁączony z ruchu 
zoStaŁ także chodnik 
znajdujący Się za tyM 
obiekteM.

Dla pieszych zostały wyznaczo-
ne bezpieczne przejścia wzdłuż 
środkowego pasa parkingu znaj-
dującego się przy al. Jana Pawła II. 
Władze miasta od wielu lat stara-

ją się rozwiązać problem „szkie-
letora”, którego właścicielem jest 
prywatny inwestor, spółka Grand 
Motors. Już w 2015 r. pojawiła się 
szansa uporania się z problemem. 
Wówczas prezydent miasta wydał 
decyzję zezwalającą na budowę 
w tym miejscu budynku handlo-
wo-usługowego, ale niestety roz-
mowy zostały zerwane. Później, 
bo w 2017 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny uznał plan za-
gospodarowania przestrzennego, 
co otworzyło drogę do stworze-
nia swobodnego przejście chod-
nikiem i poszerzenia jezdni. 
W ubiegłym roku w maju Urząd 
Miasta rozpoczął postępowanie 
administracyjne, mające na celu 
wyrównanie czoła obiektu z są-
siadującymi budynkami, zgodnie 

z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Po-
została część obiektu wciąż po-
zostanie w prywatnych rękach, 
co mocno ogranicza pole mane-
wru tyskich urzędników. Miasto 
może wywłaszczyć nieruchomość 
(płacąc stosowne odszkodowanie 
– przy. red.) tylko w sytuacji, gdy 
zabudowa stwarza zagrożenie dla 
życia mieszkańców, czyli np. ist-
nieje ryzyko zawalenia. W tym 
przypadku nadzór budowlany 
czegoś takiego nie stwierdził.

Obecnie, wyłącznie dzięki 
przyjętym w 2017 roku zapisom 
planu miejscowego, miasto wciąż 
podejmuje działania, żeby przejąć 
tę część nieruchomości, która in-
geruje w aleję Jana Pawła II.
kaMil peSzat ●

klub radnych 
inicjatywa tySka zŁożyŁ 
interpelację w Sprawie 
przeprowadzenia 
dezynfekcji 
na terenie MiaSta 
w związku z pandeMią 
koronawiruSa.

Radni wnioskują o przeprowa-
dzenie cyklicznych zabiegów de-
zynfekcyjnych m.in. w wiatach 
przystankowych, ławkach i in-
nych newralgicznych miejscach 
w przestrzeni publicznej.

„Jak widzimy dezynfekcja prze-
strzeni publicznych jest to jedna 
z metod zapobiegania rozprze-
strzeniania się koronawirusa, dla-
tego należy rozważyć możliwość 
wdrożenia takich działań w na-
szym mieście” – czytamy w inter-
pelacji. Dezynfekcja – zdaniem 
rajców – powinna obejmować 
swym zakresem chodniki, place, 
przejścia dla pieszych i przystan-
ki, gdyż mieszkańcy korzystają 
z tej infrastruktury. „Należy także 

rozważyć dezynfekcję koszy, po-
ręczy i ławek oraz miejsc, w któ-
rych zazwyczaj przebywa więcej 
osób” – postulują podpisani pod 
interpelacja radni: Lidia Gajdas, 
Barbara Konieczna, Patrycja Ko-
sowska-Pawłowicz, Anna Krzy-
styniak, Karolina Chemicz-Pa-
łys, Urszula Paździorek-Pawlik, 
Aleksandra Pabian, Krzysztof 
Król, Michał Kasperczyk i Sła-
womir Sobociński.

Ci sami radni Rady Miasta Ty-
chy podpisali się pod drugą inter-
pelacją do prezydenta, w której 
proponują, by miasto sfinanso-
wało zakup środków ochrony 
indywidualnej dla mieszkańców. 
W opinii radnych Inicjatywy Ty-
skiej, środki na ten cel mogłyby 
pochodzić z części budżetu za-
bezpieczonej na organizację im-
prez masowych i kulturalnych, 
które ze względu na stan epide-
mii nie mogły się odbyć.

Podobne interpelacje złożyło 
też czworo rajców z 8-osobowego 
Klubu Radnych PiS. rn ●

galerie handlowe pomagają klientom.

DarmoWe maseczki

W dwa dni rozeszło się około 7 tys. maseczek, m.in. pod tyskimi marketami.

20-metrowy odcinek chodnika przy al. Jana Pawła II pod szkieletorem został zamknięty.
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DezyNfekcyJNa 
INIcJaTywa
MaSeczki dla tySzan, oDKażaNIe mIaSta?

zmIaNy Na 99 LINIach
dobrze jeSt Sprawdzić roZKłaDy PrZeD WyJŚCIem Z Domu.

w najbliższą sobotę tyska szkoła muzyczna organizuje internetowy koncert charytatywny.

muzycy meDykom„szkIeLeToR”  
wcIąż zagRaża
chodnik przy al. jana pawŁa ii ZNoWu ZamKNIęty.
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W związku z panującą epidemią 
wirusa SARS-Cov-2, od ubiegłe-
go czwartku w całej Polsce został 
wprowadzony nakaz zakrywania 
twarzy i nosa. Większość tyszan 
potraktowała rozporządzenie po-
ważnie, jednak funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji spot-
kali się z przypadkami rażącej ig-
norancji.

Tylko w czwartek policjan-
ci wystawili 13 mandatów oraz 
22 razy pouczyli mieszkańców 
naszego miasta. W kolejnych 
dniach funkcjonariusze odnoto-
wali pojedyncze sytuacje niesto-
sowania się do przepisów. – Po-
licjanci podczas służby zwracają 
uwagę na przestrzeganie obo-

wiązujących przepisów, poucza-
jąc mieszkańców o nowych ob-
ostrzeniach. Niektóre z osób bez 
maseczek tłumaczyły, że właśnie 
idą kupić, bo jeszcze nie zdąży-
li. I poszli – pouczeni przez poli-
cjantów o powadze sytuacji zwią-
zanej z rozprzestrzenianiem się 
wirusa. Jednak byli i tacy, którzy 
pomimo tłumaczeń, nawet posia-
dając maseczki, uparcie i lekcewa-
żąco nie stosowali się do tych za-
leceń. Niektórzy nawet twierdzili 
„że nie będą nosić masek, bo ich 
to nie obowiązuje”. Wówczas poli-
cjanci stosowali represję w posta-
ci mandatu karnego – tłumaczy 
Barbara Kołodziejczyk rzecznik 
prasowy KMP Tychy. kp ●

na początek 
wyjaśnienie – chodzi 
o uczniów zeSpoŁu 
SzkóŁ Muzycznych 
iM. f. rybickiego oraz 
Sportowej SzkoŁy 
podStawowej nr 19 iM. 
M. kopernika. oni nadal 
grają, trenują i powinni 
to robić z nie MniejSzyM 
zapaŁeM niż do tej pory.

Także w tych placówkach wszyst-
ko odbywa się zdalnie – jedni 
w domowym zaciszu doskonalą 
swoje muzyczne umiejętności, 
technikę, ćwiczą wprawki, drudzy 
– pracują nad kondycją, motory-
ką, koordynacją ruchową...

Jest sprawą oczywistą, że orga-
nizując zdalne nauczanie, szko-
ły muzyczne czy sportowe mają 
kilka dodatkowych problemów 
do rozwiązania. Jednak, zda-
niem Tomasza Giedwiłło, dyrek-
tora Zespołu Szkół Muzycznych 
im. F. Rybickiego, w przypadku 
gry na instrumencie, kiedy lek-
cje odbywają się „jeden na jeden”, 
czyli nauczyciel i uczeń – niewie-
le się zmieniło.

Najlepsze nagrania
– Teraz wystarczy użyć jednego 
z komunikatorów i w zasadzie 
wszystko odbywa się jak do tej 
pory. Uczniowie przesyłają także 
swoje nagrania i ta forma spraw-
dza się znakomicie, jest bardzo 
mobilizująca. Uczniowie robią 
po kilka prób, starają się możli-
wie najdokładniej dopracować 
zadany utwór i wysyłają najlep-
sze wykonanie. Problem pojawia 
się jednak w przypadku takich in-
strumentów jak kotły, wibrafon 

czy marimba, których ucznio-
wie w domu po prostu nie mają. 
Wprawdzie ćwiczą na mniejszych 
instrumentach perkusyjnych, 
przenośnych i jakoś sobie radzą, 
ale to nie to samo. Zresztą jest 
to wielki problem całego szkol-
nictwa muzycznego, bo przecież 
mnóstwo osób ćwiczyło w sa-
lach szkolnych, a w tej chwili na-
wet dyplomanci szkół II stopnia 
i studenci akademii muzycznych 
nie mogą wejść do szkół.

chór też ćwiczy zdalnie
Uczniowie, którzy mieszka-
ją w domach, mają rzecz jasna 
lepsze warunki do ćwiczeń, niż 
uczniowie mieszkając w blokach. 
Ćwiczenie nawet na skrzypcach, 
czy pianinie może stwarzać prob-
lemy, nie mówiąc np. o codzien-
nych próbach gry na trąbce.

– Przy zdalnej nauce gry, wie-
le zależy od obciążenia sieci – do-
dał Tomasz Giedwiłło. – Podczas 
wykonywania utworu zdarzają 
się przesunięcia w czasie, barwa 
dźwięku też nie zawsze jest od-
powiednia. Trudno również, jak 
to jest w moim przypadku, jako 
prowadzącego 60-osobowy chór, 
zrobić zdalną próbę. Po prostu 
nie ma możliwości technicznych, 
by równocześnie śpiewało 10 osób, 
nie mówiąc o 60. Radzimy sobie 
w ten sposób, że uczniowie przesy-
łają mi nagrania swoich partii czy 
ćwiczeń. A pomijając już wszyst-
ko, nie da się niczym zastąpić tak 
potrzebnej w tym kształceniu rela-
cji mistrz-uczeń. Słowem, na krót-
ko można to wszystko zorganizo-
wać, ale jeśli taka sytuacja miałaby 
potrwać dłużej, mogą pojawić się 
różne dodatkowe problemy.

Rekrutacja trwa
Dziś nie wiadomo kiedy i jakie 
będą egzaminy muzyczne. Być 
może uczniowie będą klasyfiko-
wani na podstawie ocen z pierw-
szego półrocza i ocen nauczycieli 
instrumentu, ale nie wykluczone, 
że wrócą do szkoły i zaprezentu-
ją się na egzaminie. Jeśli chodzi 
o rekrutację, na początku mar-
ca przeprowadzono przesłucha-
nie wstępne do Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej, natomiast 
na początku kwietnia miało się 
odbyć przesłuchanie do Państwo-
wej Szkoły Muzycznej. W tym 
drugim przypadku rekrutacja na-
dal trwa – wnioski można zgła-
szać drogą mailową, a dokumen-
ty można pobrać ze strony www.
zsm.tychy.pl/rekrutacja. Kiedy 
nauka w szkołach zostanie wzno-
wiona, odbędzie się przesłuchanie 
i wówczas będzie też można uzu-
pełnić braki w dokumentacji.

w pokojach i na ogródkach
Pływanie, siatkówka, koszykówka 
– w tych dyscyplinach specjalizu-
je się Sportowa Szkoła Podstawo-
wa nr 19.

– Zamiast treningów muszą 
wystarczyć zajęcia podtrzymu-
jące dyspozycję, treningi uzupeł-
niające – stwierdził Jacek Baran, 
dyrektor szkoły. – Nauczyciele 
wysyłają scenariusze lekcji, fil-
my z ćwiczeniami, które znajdują 
w internecie lub sami je realizują. 
Dzieci je wykonują, a następnie 
nagrywają lub łączą się na żywo. 
Z oczywistych względów nie 
wprowadzamy elementów tech-
niki gry, bo nie sposób zdalnie 
nauczyć w siatkówce technik, 
skoro nie ma siatki. Są ucznio-

wie, którzy mieszkają w domach 
i mają w ogrodzie w siatkę, czy 
kosz zawieszone na odpowied-
niej wysokości. Pewne elementy 
mogą więc trenować dokładniej. 
Jednak mieszkający w blokach 
nie mają takiej możliwości, cza-
sami bywa problem z wyko-
nywaniem samych ćwiczeń, 
bo uczniowie mają różne wa-
runki lokalowe. Dlatego nauczy-
ciele muszą do zajęć podchodzić 
bardzo indywidualnie, dostoso-
wać wymagania do warunków. 
Problemem była też dostępność 
sprzętu. Wypożyczyliśmy kilka 
laptopów, głównie dla tych ro-
dzin gdzie jest jeden komputer 

na dwoje czy troje dzieci na róż-
nych poziomach edukacji i jesz-
cze rodzic pracujący zdalnie.

kiedy testy sprawnościowe?
W szkole przeprowadzono część 
rekrutacji – do klasy pierwszej 
i do klasy czwartej o profilu siat-
kówki. Nie zdążono natomiast 
przeprowadzić testów sprawnoś-
ciowych do klas pływania i ko-
szykówki.

– Wszystko wskazuje na to, 
że nie będzie kolonii, obozów, 
zgrupowań, więc odpada ważny 
element przygotowania do sezo-
nu w wielu dyscyplinach – wyjaś-
nił J. Baran. – Dotyczy to zresztą 

nie tylko uczniów, ale wszyst-
kich sportowców, w tym zawo-
dowych. Jak pracować np. nad 
wytrzymałością, jeśli nie moż-
na nawet pobiegać? Jeśli ktoś 
nie ma w domu bieżni czy na-
wet rowerka, to po prostu tego 
nie zrobi. Trzeba się przygotować 
na tyle, na ile to obecnie możliwe 
i liczyć na to, że przerwa nie po-
trwa zbyt długo i że rozpocznie 
się rywalizacja sportowa, która 
w tym przypadku ma przecież 
zasadnicze znaczenie. Im dłuż-
sza przerwa, tym będzie trudniej, 
bo sportowcy dłużej będą musie-
li pracować, by odzyskać formę. 
leSzek Sobieraj ●

Urząd Miasta w Tychy będzie 
w najbliższy czwartek pracował 
do 15.30, a nie jak w pozostałe 
czwartki do 17.30. Dotyczy to za-
równo telefonicznej, jak i elek-
tronicznej obsługi mieszkańców, 
a także możliwości wrzucania 

korespondencji do specjalnej 
skrzynki.

Jak poinformowano, ta jed-
norazowa zmiana spowodowa-
na jest koniecznością rozliczenia 
czasu pracy urzędników z ratu-
sza. rn ●

mImo ePIDemII – gRaJą I TReNuJą
jak utrzyMać forMę I DoSKoNaLIć umIeJętNoŚCI?

w najbliższy czwartek

um krócej

od 16.04 obowiązek zakrywania dróg oddechowych

manDaty 
i pouczenia

Szkoła muzyczna jest zamknięta, ale w oknach demonstruje swoją wdzięczność dla służb medycznych.
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w województwie 
śląSkiM w oStatnich 
dniach zMarŁy dwie 
kolejne oSoby zarażone 
wiruSeM SarS-cov-2. 
jedną z nich byŁ  
65-letni MieSzkaniec 
powiatu lublinieckiego, 
pacjent wojewódzkiego 
Szpitala Megrez. do tej 
pory na śląSku walkę 
z wiruSeM przegraŁy  
74 oSoby.

Z podanych 20 kwietnia przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Tychach danych 
wynika, że w sumie u 11 miesz-

kańców Tychów wykryto wirusa, 
dwóch z nich ozdrowiało, 30 osób 
przebywa na kwarantannie, jedna 
osoba zmarła. Aktualnie w tyskim 
szpitalu jednoimiennym przeby-
wa 5 tyszan, wśród nich jest 4-let-
nie dziecko. W całym wojewódz-
twie liczba zakażonych z niedzieli 
na poniedziałek wzrosła o kolejne 
53 osoby, co stanowi niemal jedną 
trzecią wyniku krajowego (166). 
W sumie w Śląskiem jest 1496 za-
każonych, z których zmarło 74.

Od ubiegłego poniedziałku 
rząd wprowadził nowe zasady do-
tyczące bezpieczeństwa w prze-
strzeni publicznej. Na ich mocy 
zniesiony został zakaz odwiedza-

nia Ośrodka Wypoczynkowego 
Paprocany, o czym poinformował 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Tychach. Korzystanie z te-
renów leśnych jest możliwe tyl-
ko pod warunkiem zachowania 
dystansu społecznego i zasła-
niania twarzy, zaś na Paproca-
nach z użytku wyłączone zosta-
ły: siłownia plenerowa, boiska 
sportowo-rekreacyjne, prome-

nada, pomosty pływające, toa-
lety i wiaty grillowe. – Liczymy 
na Państwa zrozumienie, a tak-
że prosimy o zachowanie dyscy-
pliny społecznej i przestrzegania 
obowiązujących ograniczeń. Pa-
miętajmy, że to od nas zależy, jak 
szybko będą wprowadzane kolej-
ne etapy powrotu do nowej rze-
czywistości – proszą pracownicy 
MOSiR. kaMil peSzat ●

4-LeTNI TyszaNIN zakażoNy
liczba ofiar koronawiruSa WCIąż roŚNIe.

OW Paprocany został otwarty, ale wciąż nie 
można korzystać z niego w pełni.
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Dlatego:
• do SZAREGO POJEMNIKA NA ODPADY POZOSTAŁE PO 

SEGREGACJI (TZW. ZMIESZANE) wyrzucamy:

• do PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH – tzw. PSZOK-ów oddajemy: 

-
-

-

reklama

czytelnicy 
pytają

oDpaDy 
zielone
W materiałach informacyjnych 
publikowanych przez Mastera 
odpady zielone są często okre-
ślane jako „trawa”, ewentualnie 
„miękkie części roślin”. Co nato-
miast mam zrobić z twardymi, 
zdrewniałymi gałęziami? Mam 
na działce drzewa i co jakiś czas 
taki „odpad” się pojawia.
oDpowiaDa małgorzata 
ryt, kierownik Ds. mar-
ketingu master oDpaDy 
i energia: Wszelkiego rodzaju 
odpady pochodzenia roślinnego 
– w tym twarde, zdrewniałe gałę-
zie – przyjmujemy jako „ODPAD 
BIO-ZIELONY”, jednak powinien 
być rozdrobniony – w mniejszych 
elementach. Należy je oddać w ra-
mach zbiórki odpadów BIO-ZIE-
LONYCH (w worku z napisem BIO
-ZIELONE), można też bezpłatnie 
dostarczyć je na PSZOK. Tego typu 
odpady przyjmowane są również 
w zakładzie biologicznego unie-
szkodliwiania Master na ul. Lo-
kalnej 11 – jednak odpłatnie.

Odpady traktowane jako BIO-
ZIELONE: chrust, chwasty, czę-
ści zielone roślin, gałązki drzew 
i krzewów, gałęzie wikliny, gałąz-
ki tui, igliwie, igły sosnowe, ko-
rzenie roślin, kwiaty cięte i do-
niczkowe (bez doniczek), liście 
(wszelkie), miękkie części upra-
wianych roślin, rozdrobnione ga-
łęzie, sadzonki, skoszona trawa, 
szyszki, zwiędłe rośliny, niewyko-
rzystane, miękkie części uprawia-
nych roślin, darń, kasztany, kora 
drzew, mech, siano, słoma, żołę-
dzie. not. Sw ●

jak wiadoMo, 
ze względów 
bezpieczeńStwa 
przeSunięty zoStaŁ 
terMin uruchoMienia 
wypożyczalni 
rowerów MiejSkich 
i trudno powiedzieć, 
do kiedy zakaz ten 
będzie obowiązywaŁ. 
jak w każdej 
dziedzinie, tutaj 
również Stan epideMii 
Może w znacznyM 
Stopniu wpŁynąć 
na najbliżSzą 
przySzŁość SySteMu, 
który już w MinionyM 
roku zanotowaŁ niżSze 
notowania.

W rankingu sporządzanym 
co roku przez centrumrowero-
we.pl ujęto 53 miasta spośród 
90, bo tyle nadesłało wyniki. 
To wprawdzie o 14 więcej niż 
przed rokiem, ale jak poinfor-
mowano, w niektórych miastach 
systemy po prostu przestały funk-
cjonować. Tak jest m.in. w Krako-
wie, gdzie umowę wypowiedział 
operator i w Trójmieście, a teraz, 
ze względu na epidemię, z syste-
mu rowerów miejskich zrezygno-
wały Łódź i Radom.

wszędzie mniej
Zainteresowanie tą usługą spad-
ło średnio o 19 procent. Mniej 
wypożyczeń zanotowała nawet 
Warszawa, która po raz kolejny 
okazała się najlepsza w rankingu 

w 2019 roku. Spadek wypożyczeń 
w stolicy wyniósł 18 procent.

W ogólnym rankingu wzięto 
pod uwagę m.in. liczbę miesz-
kańców przypadającą na jeden 
rower, liczbę stacji na kilometr 
kwadratowy, liczbę wypożyczeń 
przypadającą na liczbę osób za-
pisanych w systemie, odsetek 

mieszkańców zapisanych do sy-
stemu, długość sezonu, stosu-
nek długości ścieżek rowerowych 
do długości dróg publicznych, 
cenę za wypożyczenie, przy-
rost długości dróg rowerowych 
w 2019 roku.

W rankingu 2019 klasyfikacja 
ogólna jest następująca (w na-

wiasie miejsce w rankingu 2018): 
1. Warszawa (1.), 2. Wrocław 
(10.), 3. Chorzów (18.), 4. Szamo-
tuły (nie sklasyfikowane), 5. Bia-
łystok (5.), 6. Lublin (9.). Tychy 
w poprzednim rankingu zajęły 
28. miejsce, a teraz 32. I choć te-
raz miasto zdobyło więcej punk-
tów, rywale – jeszcze więcej.

Lepsza infrastruktura
W 2019 roku w Tyskim Rowe-
rze Miejskim pojawiło się kilka 
tysięcy nowych użytkowników 
– wzrósł procent mieszańców 
miasta zapisanych w systemie 
z 5 proc. w 2018 roku do 7 proc. 
w minionym. Jednak liczba 
wypożyczeń na osobę spadła 
– z czterech do trzech. Nadal 
notujemy stosunkowo niewiel-
ką liczbę rowerów miejskich 
– w Tychach na jeden pojazd 
przypada 2.137 mieszkańców, 
a dla porównania w Chorzowie 
– 237, Katowicach – 469.

Cieszy fakt, iż systematycz-
nie poprawia się infrastruktu-
ra rowerowa – w ubiegłym roku 
przybyło 4 km dróg rowero-
wych. W ogóle w kategorii „sto-
sunek dróg rowerowych do pub-
licznych” w Tychach wynosi on 
23 proc., co dało miastu 15. miej-
sce w rankingu.

W mieście jest 20 stacji na-
prawczych i ze średnią jedne-
go punktu na 4 km kwadratowe 
dało to miastu trzecie miejsce 
w Polsce. Tychy nadal mają jed-
ną z najniższych opłat za użyt-
kowanie roweru i stosunkowo 
szeroką gamę rowerów, a dzię-
ki systemowi metropolitalnemu 
rowery wypożyczone w Tychach 
mogą być pozostawione w Kato-
wicach, Chorzowie, Sosnowcu, 
Gliwicach, Zabrzu, Siemianowi-
cach Śląskich, Pszczynie i Goczał-
kowicach-Zdrój.

Co jednak z Tyskim Rowerem 
Miejskim 2020? lS ●

RaNkINg Do PoPRawy
wśród 53 MiaSt, w których dziaŁają MiejSkie SySteMy rowerowe, tyChy ZaJęły 32. mIeJSCe.

Czy w tym roku będziemy mieli możliwość skorzystania z systemu roweru miejskiego w Tychach?
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wiele oSób w obecnej 
Sytuacji przerzuciŁo 
Się na pracę 
zdalną. ze SwoiMi 
wSpóŁpracownikaMi 
i klientaMi kontaktują 
Się za poMocą narzędzi 
internetowych. nie 
w każdyM zawodzie jeSt 
to jednak Możliwe.

Dla piłkarza pompki wykonywane 
w pokoju to nie to samo co gru-
powy trening na boisku. To samo 
dotyczy muzyków orkiestrowych, 
którym indywidualne ćwiczenia 
nie zastąpią wspólnych prób.

Symnfonicy z NOSPR wrzuci-
li niedawno do sieci wykonanie 
Bolera M. Ravela – każdy zagrał 
swoją partię siedząc w domu. Na-
granie zyskało w sieci spory roz-
głos i zostało pozytywnie przy-
jęte przez internautów. Jednak, 
jak mówi Marek Moś – dyrektor 
artystyczny Orkiestry Kameral-
nej Miasta Tychy AUKSO – ta-
kie działania to tylko rodzaj po-
cztówki wysłanej do melomanów. 
Mają na celu nie dać o sobie za-
pomnieć.

Dbamy o kondycję
Działalność Orkiestry AUKSO – 
jak wszystkich innych instytucji 
kultury – jest obecnie zawieszona. 
Oznacza to nie tylko brak możli-
wości organizowania koncertów, 
ale także odwołanie wspólnych 
spotkań.

– Oczywiście każdy z nas sta-
ra się utrzymać w dobrej kondy-
cji instrumentalnej i psychicznej, 
bo szczególnie ta druga wymy-
ka się często spod kontroli. W ja-
kiej jesteśmy formie, okaże się 
po pierwszej próbie – mówi Ma-
rek Moś.

Z powodu pandemii, orkiestra 
AUKSO musiała przerwać cykl 
symfonii Ludwiga van Beethove-
na (z dziewięciu symfonii w Me-
diatece zagrano dotychczas czte-
ry). Na razie nie wiadomo, kiedy 
i w jakiej formie uda się ten cykl 
dokończyć.

– Będziemy się starać, aby te 
koncerty, które się nie odbyły, 
zostały nagrane w studio i wy-
emitowane – mówi Marek Moś. 
– Na razie nie sposób niczego 
planować, bo nie wiadomo, kie-
dy orkiestra będzie mogła wró-
cić do pracy. Są podawane różne 
terminy „odmrożenia” działal-

ności instytucji kultury, jednak 
te terminy mogą się zmieniać. 
Dopiero gdy wejdziemy razem 
do studia, będzie można coś za-
planować. Czekamy z niecierpli-
wością na ten moment.

koncerty? Jeszcze nie
Wznowienie działalności orkie-
stry jako instytucji, niekoniecznie 
będzie oznaczać wznowienie kon-
certów. – Czym innym jest nasz 
powrót do prób i nagrań, a czym 
innym są koncerty z udziałem 
publiczności. Myślę, że na to trze-
ba będzie poczekać dłużej – prze-
widuje Marek Moś.

Czy, jeżeli nie będzie możli-
wości bezpośrednich spotkań 
z publicznością, AUKSO planuje 
docierać do słuchaczy innymi ka-
nałami, wykorzystując internet?

– Wykonywane utwory orkie-
stra może udostępniać w sieci 
i nie wykluczam takich działań 
– odpowiada Marek Moś. – Bę-
dzie to jednak możliwe dopiero 
po wznowieniu naszych wspól-
nych spotkań.

Jak wyjaśnia dyrektor i dyry-
gent orkiestry AUKSO, nagry-
wanie muzyki w taki sposób, 
że każdy gra swoją partię osob-
no, a potem wszystko jest mon-
towane (jak w przypadku Bole-
ra w wykonaniu NOSPR) byłoby 
trudne w muzyce klasycznej i nie 
przyniesie oczekiwanego efektu 
artystycznego.

– Bolero, jako jeden z niewie-
lu utworów w klasyce, oparte jest 
na pewnej dyscyplinie rytmicz-
nej – mówi Marek Moś. – W tym 
znaczeniu jest to utwór odrobinę 
łatwiejszy, bo ma wyznaczony ele-
ment wspólnego, metronomicz-
nego pulsu. Większość utworów 
klasycznych polega na ciągłym ru-
bacie (chwiejności tempa – SW) 
i wtedy bycie obok siebie na estra-
dzie, wzajemne słuchanie się i re-
agowanie jest nieodzowne. Nie 
wspomnę już o innych elemen-
tach, jak barwa czy proporcje. 
Jeśli każdy nagrałby swoją par-
tię osobno, to sporo elementów 
trzeba by zmasteringować, bo nie 
będą ze sobą współgrały. A to już 
jest inny rodzaj pracy. Głęboko 
wierzę, że ten czas izolacji szyb-
ko minie, a muzyka i praca wró-
cą na swoje właściwe tory, które 
nie są przecież przypadkowe. Taki 
tryb wykształciła historia.
Sylwia witMan ●

urzędnicy, 
wSpólnie z policją, 
przeanalizowali 
wSzyStkie zdarzenia 
drogowe z 2019 roku 
oraz ich przyczyny. 
na tej podStawie, 
inżynierowie ruchu 
z MiejSkiego zarządu 
ulic i MoStów w tychach 
przygotowali 
SzczegóŁowy raport 
bezpieczeńStwa.

Od 2001 roku urzędnicy, wyko-
rzystując m.in. dane gromadzone 
przez Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Ty-
chach, przygotowują szczegóło-
wy raport dotyczący bezpieczeń-
stwa na tyskich drogach. Zawiera 
on m.in. informacje o liczbie 
wypadków i kolizji oraz wykaz 
miejsc, w których do nich doszło 
wraz z podaniem przyczyn.

– Dzięki takiej analizie widzi-
my, jakie miejsca są najbardziej 
niebezpieczne. Badamy czyn-
niki, które mają bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców, a co naj-
ważniejsze, w oparciu o te dane 
podejmujemy decyzje doty-
czące poprawy bezpieczeństwa 
na drogach w mieście – mówi 
Artur Kruczek, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach.

Dwa razy tyle aut
Raport służy nie tylko do ana-
lizy bieżącej sytuacji. To bardzo 
bogaty materiał, który pozwala 
zestawić dane i porównać jak 
na przestrzeni 19 lat zmienił się 
poziom bezpieczeństwa ruchu 
w naszym mieście. A zmienił 
się na lepsze.

W ciągu ostatnich 19 lat liczba 
samochodów zarejestrowanych 
w Tychach wzrosła aż dwukrot-
nie. W 2001 roku było ich oko-
ło 50 tysięcy, a na koniec 2019 
blisko 104 tysiące. Co ciekawe, 
pomimo wzrostu ruchu, obser-
wujemy znaczny spadek liczby 
wypadków – z 208 do 44. To bar-
dzo dobra wiadomość, ponieważ 
oznacza, że na tyskich drogach 
jest znacznie bezpieczniej.

– Układ dróg w naszym mie-
ście jest korzystny z punktu wi-
dzenia kierowcy: drogi są sze-
rokie i a ich parametry mogą 
zachęcać, by się rozpędzić; ale 
z drugiej strony są one barie-
rą dla pieszych. Naszym celem 
jest znalezienie zdrowego balan-
su pomiędzy dwoma skrajnymi 
parametrami: płynnością ruchu 
a bezpieczeństwem. Przy czym 
to właśnie bezpieczeństwo jest 
absolutnym priorytetem. Życie 
ludzkie jest bezcenne. Robimy 
wszystko, by je ochronić, nawet 
kosztem wygody i przepustowo-
ści – zapewnia Artur Kruczek.

Piesi pod opieką
Kierowcy lubią narzekać na pie-
szych wbiegających na przej-
ścia na czerwonym świetle, albo 
wchodzących prosto pod koła 
samochodów. Jednak statystyki 
mówią co innego. Z raportu wy-
nika, że najczęściej do wypadków 
z udziałem pieszych dochodzi-
ło w sytuacjach, gdy kierowcy 
nie udzielili pierwszeństwa pie-
szym.

– W ostatnich latach nasze 
działania koncentrowały się prze-
de wszystkim na ochronie pie-
szego. To szczególny uczestnik 
ruchu, który w starciu z samo-
chodem ma najmniejsze szanse – 
mówi Piotr Tarach, główny inży-
nier ruchu w Miejskim Zarządzie 
Ulic i Mostów w Tychach.

Z myślą o pieszych w mieście 
wybudowano azyle drogowe – 
obecnie jest ich już 63. Stanowią 
one bufor, dzięki któremu można 
przejść przez ulicę „na dwa razy”. 
Ponadto uspakajają ruch w re-
jonie przejścia i uniemożliwia-
ją wyprzedzanie bezpośrednio 
przed przejściem oraz inne nie-
bezpieczne sytuacje na drodze.

Kolejnym dobrym rozwiąza-
niem stosowanym w Tychach jest 
oświetlenie wertykalne.

– Oświetlenia wertykalne są 
bardzo nowoczesną formą do-
świetlenia tarcz przejść dla pie-
szych. Tego typu rozwiązania 
powodują, że zarówno samo 
przejście jak i strefa oczekiwa-
nia pieszego są lepiej widoczne. 
Chodzi o uzyskanie odpowied-

niego kontrastu między sylwetką 
pieszego, a tłem czyli najczęściej 
jezdnią. Osoby ubrane w jasne 
jak i ciemne ubrania są przy tego 
typu oświetleniu doskonale wi-
doczne – tłumaczy Piotr Tarach. 
Oświetlenie wertykalne wprowa-
dzono łącznie na 38 przejściach 
dla pieszych z czego 19 powsta-
ło w minionym roku.

Innymi sposobami podnoszą-
cymi poziom bezpieczeństwa ru-
chu są także aktywne przejścia 
dla pieszych, sygnalizacja świet-
lna, czy też budowa skrzyżowań 
w formie rond. – Takie rozwią-
zania stosowane są na głównych 
drogach w mieście, gdzie natę-
żenie ruchu jest duże. W nieco 
inny sposób traktowane są drogi 
osiedlowe, wewnętrzne i te, któ-
re stanowią dojazd do osiedli czy 
zabudowy jednorodzinnej – do-
daje Artur Kruczek. – Tam budo-
wane są wyniesione tarcze skrzy-
żowań i wyniesione przejścia dla 
pieszych, progi zwalniające i szy-
kany drogowe.

Co istotne, prawie całe Tychy 
poza podstawowym układem 
dróg objęte są strefami ograni-
czenia prędkości w większości 
do 30km/h (tzw. strefa tempo 
30). W dzielnicach i osiedlach 
na poprawę bezpieczeństwa 
i uspokojenie ruchu wpływa tak-
że niewyznaczanie pierwszeń-
stwa na skrzyżowaniach czyli 
„reguła prawej ręki”.

Drobne kolizje i groźne wypadki
Czy te rozwiązania sprawdzają 
się w praktyce? Statystyki mó-
wią same za siebie. Dane do-
tyczące wypadków z udziałem 
pieszych na przestrzeni lat wy-
kazują bardzo duży spadek – 
z 98 wypadków do 16. Udało się 
też zmniejszyć liczbę zdarzeń 
na skrzyżowaniach w mieście. 
W 2019 roku największa liczba 
zdarzeń drogowych na jednym 
skrzyżowaniu to 14 (średnio 
około jednej kolizji w miesiącu), 
przy czym w niektórych latach 
liczba ta sięgała nawet do 50.

W 2019 roku ich ogólna licz-
ba wzrosła względem roku 2018 
z 1380 na 1563. Należy jednak 
pamiętać, że kolizje są to drob-

ne i niegroźne stłuczki, gdzie nie 
ma żadnych ofiar.

– Na wzrost liczby kolizji skła-
da się kilka elementów. Jednym 
z nich jest większe natężenia ru-
chu w Tychach, drugim: ruch 
na drogach wewnętrznych, któ-
re często nie należą do miasta. 
Za ich utrzymanie i oznakowanie 
odpowiadają spółdzielnie, wspól-
noty mieszkaniowe, lub właści-
ciele prywatni. Do wielu stłu-
czek dochodzi też na parkingach 
przy dużych obiektach handlo-
wych. Tam miasto nie ma wpły-
wu na sposób organizacji ruchu, 
natomiast zdarzenia wliczają się 
do statystyk – mówi dyrektor 
MZUiM.

Osobną kwestią są wypadki. 
W 2019 roku najczęściej docho-
dziło do nich w sytuacjach, gdy 
kierowcy nie udzielili pierwszeń-
stwa pieszemu lub pierwszeństwa 
przejazdu, nie dostosowali pręd-
kości do warunków ruchu, lub 
gdy dochodziło do niedozwolo-
nych i niebezpiecznych mane-
wrów np. wyprzedzania, omi-
jania, cofania czy skręcania. 
Choć ich liczba na przestrze-
ni lat znacząco spadła (z 233 
w 2003 r. do 44 w 2019 r.), to nie-
stety w ubiegłym roku na tyskich 
drogach śmierć poniosło 6 osób. 
Każdego roku najwięcej zdarzeń 
można zaobserwować na przeło-
mie października i listopada, gdy 
zarówno kierujący jak i piesi mu-
szą dostosować się do niesprzyja-
jącej pogody i złej widoczności.

ITs pomoże
Gromadzenie i analizowanie da-
nych o zdarzeniach drogowych 
ma pomóc wskazać obszary, 
które wymagają zmian i kon-
kretnego działania. Dzięki takiej 
analizie w ubiegłym roku wpro-
wadzono korektę organizacji 
ruchu m.in. przy budowie wysp 
azylowych na ulicach: Edukacji 
(w rejonie Fitelberga i Filaretów), 
Andersa, Cyganerii, Harcerskiej, 
Hlonda, Budowlanych (w rejonie 
ul. Bibliotecznej), oraz w rejonie 
ZDZ. A jakie są plany na przy-
szłość?

– Największe nasze siły będzie-
my kłaść na ochronę pieszych 
i rowerzystów, czyli najbardziej 
narażonych uczestników ruchu. 
To jest priorytet. Nadal będziemy 
prowadzić politykę polegającą 
na uspokojeniu ruchu na głów-
nych ciągach komunikacyjnych, 
budować azyle dla pieszych, 
do tego wertykalne oświetlenie 
i drobniejsze rzeczy poprawia-
jące widoczność w osiedlach, 
w rejonie skrzyżowań, wyjazdów 
z dróg czy z przejść dla pieszych. 
Skupimy się także na organizacji 
ruchu w obrębie przystanków ko-
munikacji miejskiej – wymienia 
Artur Kruczek.

Znaczny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa w mieście bę-
dzie miał też Inteligentny Sy-
stem Zarządzania i Sterowania 
Ruchem (ITS). To szeroko za-
krojony projekt, który obejmuje 
nie tylko rozmaite rozwiązania 
z dziedziny sterowania ruchem, 
ale także przebudowę blisko 40 
skrzyżowań w mieście. W efekcie 
komunikacja zbiorowa ma dzia-
łać lepiej i bardziej punktualnie, 
a kierowcy mają przemieszczać 
się po mieście płynniej. ru ●

w TRosce o BezPIeczeńsTwo
Mniej wypadków i oSób poSzkodowanych W ZDarZeNIaCh DroGoWyCh PrZy JeDNoCZeSNym Dużym WZroŚCIe 
LICZby SamoChoDóW. taK PreZeNtuJe SIę mINIoNy roK Na tySKICh DroGaCh. 

aukso Na 
muzyczNeJ 
kwaRaNTaNNIe
nie w każdyM zawodzie możLIWe JeSt WyKoNyWaNIe 
PraCy ZDaLNeJ. 

Najwięcej zdarzeń drogowych notuje się na przełomie października i listopada, gdy zarówno 
kierujący jak i piesi muszą dostosować się do niesprzyjającej pogody i złej widoczności.
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już od ponad MieSiąca 
inStytucje kultury, 
jak teatry i galerie, 
Są zaMknięte dla 
publiczności. jednak ich 
pracownicy robią wiele, 
by wyjść poza Swoje 
Mury i trafić do Swoich 
odbiorców Siedzących 
w doMach. oczywiście 
za pośrednictweM 
internetu.

Teatr Mały nagrywa słuchowi-
ska dla dzieci. Miejska Galeria 
Sztuki „Obok” zorganizowała 
wirtualną odsłonę aktualnej wy-
stawy. Grupy teatralne udostęp-
niły w sieci zapisy video swoich 
spektakli. Nauczyciele domów 
kultury przygotowują quizy i fil-
miki instruktażowe dla swoich 
podopiecznych. Krótko mówiąc, 
tyska kultura podczas kwarantan-
ny nie śpi.

W szczególnych warunkach 
odbył się tegoroczny Międzyna-
rodowy Dzień Teatru. „Nie tak on 
miał wyglądać – napisali na swo-
im profilu facebookowym akto-
rzy Teatru T.C.R. – Mogłoby się 
zdawać, że w obecnej rzeczywi-
stości teatr kompletnie wypadł 
z piramidy potrzeb. Ale on wca-
le nie wypadł. Wręcz przeciwnie. 
On wpadł w sieć, opanował i za-
lał nas swym bogactwem treści, 
różnorodnością formy, pięknem 
przekazu. Dziś dzięki sieci mo-
żemy być na widowni w Pozna-
niu, ale za chwilę w Warszawie, 
by wrócić do Katowic lub od-

wiedzić Tychy. Wszystko pod-
czas jednego wieczoru. Cieszmy 
się tym bogactwem”.

Dzień Teatru online
Epidemia i ogólnokrajowa kwa-
rantanna przekreśliła wszystkie 
plany sceniczne, ale działające 
w Tychach grupy teatralne za-
reagowały na tę sytuację błyska-
wicznie i 27 marca udostępniły 
publiczności online swoje zare-
jestrowane wcześniej spektakle. 
I tak: Teatr Mały w Tychach po-
kazał jedną ze swoich ostatnich 
produkcji – „Opowieść Wigilij-
ną”, zrealizowaną przy licznym 
udziale amatorów – mieszkań-
ców miasta. Teatr HoM udo-
stępnił widzom zapis spektaklu 
„Lot nad kukułczym gniazdem”. 
– Ze względu na specyficzne 
oświetlenie oraz wykorzystanie 
mimiki i gestu jako podstawo-
wego środka wyrazu aktorów, 
spektakl należy do tych, które 
powinno się prezentować wy-
łącznie na żywo – napisali akto-
rzy Teatru HoM na facebooku. – 
Ale zważywszy na okoliczności, 
mamy nadzieję, że ta namiastka 
pobudzi Waszą wyobraźnię i im-
mersja dostarczy Wam odrobinę 
wrażeń i emocji.

Teatr T.C.R także podzielił się 
swoją twórczością z widzami, 
udostępniając w sieci swój kul-
towy już spektakl „Gnienie”.

Na Międzynarodowym Dniu 
Teatru się nie skończyło. 3 kwiet-
nia na kanale YouTube Teatr 
BELFEgoR udostępnił swój zre-

alizowany z rozmachem „Bal 
w Operze”, na motywach twórczo-
ści Juliana Tuwima (o ile opisane 
powyżej spektakle były dostępne 
online tylko przez jeden lub kil-
ka dni, to propozycję BELFEgoRa 
przez cały czas można oglądać). 
Swoje premierowe plany musiał 
zmienić też Teatr OdRuchu. Zre-
kompensował je jednak widzom, 
udostępniając 5 kwietnia w sieci 
spektakl „Linoleum” z 2018 r.

Dzieci słuchają i ilustrują
Z ofertą online dla dzieci wy-
startował Teatr Mały w Tychach. 
Przez dwa tygodnie można było 
posłuchać nagranego przez Annę 
Białoń i Pawła Drzewieckiego 
słuchowiska „Szczególnie małe 
sny” – tekstu Agnieszki Osieckiej. 
A od 11 kwietnia co tydzień na te-
atralnym kanale YouTube poja-
wiają się kolejne odcinki cyklu 
„Bajki z brodą”. Najsłynniejsze 
baśnie czyta najmłodszym ty-
szanom dyrektor Teatru Małe-
go Paweł Drzewiecki, a ilustrują 
je sami słuchacze. Przed publi-
kacją kolejnych odcinków teatr 
zaprasza dzieci do przygotowy-
wania ilustracji dla danej baśni, 
które następnie prezentowane 
są podczas słuchowiska. Autorzy 
wybranych prac nagradzani są bi-
letami na spektakle (które będą 
do wykorzystania po wznowieniu 
normalnej działalności teatru). 
Dotychczas czytane były „Czer-
wony Kapturek” i „Królewna 
Śnieżka”, a w planach są: „Kop-
ciuszek” (25 kwietnia) i „Księż-

niczka na ziarnku grochu” (2 
maja). Ilustracje do bajek można 
przesyłać na adres edukacja@te-
atrmaly.tychy.pl.

zajrzyj do galerii
Mimo, że na razie fizycznie nie 
można odwiedzić Miejskiej Ga-
lerii Sztuki „Obok”, to można 
wpaść do niej wirtualnie, od-
wiedzając facebookowy profil, 
na którym od początku kwietnia 
prezentowana jest cyfrowa od-

słona wystawy malarstwa Roma-
na Maciuszkiewicza „Świat bez 
nas II”. W ramach „cyfrowego 
wernisażu” o twórczości arty-
sty opowiedział kurator gale-
rii Wojciech Łuka, a następnie 
o projekcie „Świat bez nas” mó-
wił sam Roman Maciuszkiewicz. 
To niezwykłe malarstwo, poka-
zujące świat stworzony przez lu-
dzi, ale bez ludzi, napawa spoko-
jem i niepokojem jednocześnie. 
Warto poświęcić mu chwilę. 

W codziennych postach Galeria 
„Obok” prezentuje kolejne prace, 
ale można też obejrzeć ich zbior-
czą prezentację do muzyki Joan-
ny Piwowar-Antosiewicz.

Nie zabrakło też stałego już 
elementu wernisaży – czyli kon-
kursu. Tym razem jest to kon-
kurs na najciekawszy komentarz 
do malarstwa Maciuszkiewicza. 
Nagrodą jest praca artysty, tak 
więc polecamy wirtualną wizytę 
w galerii. Sylwia witMan ●

Muzeum zaprasza do udziału 
w ankiecie.

tychy 
W czasach 
panDemii
Muzeum Miejskie w Tychach 
zachęca do podzielenia się do-
świadczeniami z życia w czasach 
pandemii. Pracownicy placówki 
przygotowali anonimową ankie-
tę zawierającą konkretne pytania 
o codzienność w czasach izolacji 
społecznej.

– Widzimy, że jesteśmy 
w przełomowym momencie, któ-
ry pociągnie za sobą zmiany, jak 
inne ważne wydarzenia z historii 
XX wieku – czytamy na stronie 
Muzeum Miejskiego. – Chcemy 
wykorzystać ten moment, aby 
zebrać refleksje mieszkańców 
Tychów, ale też i osób związa-
nych z miastem zawodowo albo 
dzięki bliskim. Mamy nadzieję, 
że opracowane wyniki ankiety 
staną się cennym obrazem ty-
skiej codzienności i zasilą ar-
chiwum Muzeum. Posłużą nam 
w przyszłości do przygotowywa-
nia wystaw i publikacji. Wasze 
refleksje: to, co obserwujecie, od-
czuwacie, są dla nas istotne. Po-
dzielcie się tym z nami – zachę-
cają muzealnicy.

Ankieta zawiera 34 pyta-
nia. Jest całkowicie anonimowa 
i można ją wypełnić wchodząc 
na stronę internetową Muzeum 
Miejskiego w Tychach (muzeum.
tychy.pl). Mn ●

Klara, młoda nauczycielka ze Ślą-
ska wyjeżdża do Warszawy i tam 
układa sobie życie po nieudanym 
związku. Gdy zaczynają się wa-
kacje, nagle pojawia się Marcin 
– przystojny, bogaty i bardzo za-
interesowany bohaterką. Mazury, 
piękna willa, drogie samochody, 
jacht… czy zaczynająca się baj-
kowo znajomość znajdzie szczęś-
liwy finał?

„Ta miłość – pisarski debiut 
Katarzyny Wilk, publikującej 
jako K.J. Wilk – absolwentki 
IV LO w Tychach, 
a obecnie student-
ki pedagogiki rewa-
lidacyjnej w Katowi-
cach – to propozycja 
w sam raz na letnie 
popołudnie w hama-
ku. Romans z nieco 
zaskakującym za-
kończeniem uka-
zał się na rynku 27 
marca i jest już do-
stępny w sprzedaży 
internetowej, m.in. 
w sieci Empik.

Zarówno rodzi-
ce, jak i nauczyciel-
ki oraz bibliotekar-
ki z mojej szkoły 
zawsze umacniali 
mnie w moim za-
miłowaniu do pisa-
nia, teraz wreszcie 
przybrało to pełną 
formę, coś co mo-
głam pokazać świa-
tu – mówi Katarzy-

na Wilk. – Ta historia spodobała 
się wydawnictwu Novae Res 
z Gdyni i postanowili pomóc 
mi ją wydać.

Młoda autorka wskazuje 
na swoje inspiracje literackie, 
takie jak Karen Hamer czy… li-
teratura gangsterska. Obecnie 
– co oczywiste – nie organizuje 
spotkań autorskich, ale zapowia-
da promocję swojej książki rów-
nież w Tychach, gdy tylko poja-
wią się takie możliwości.
Sw ●

literacki debiut tyszanki trafił na półki księgarskie. 

miłość klary

kuLTuRa wIRTuaLNIe
Spektakle, wyStawy i SŁuchowiSka online maJą ZaStąPIć NormaLNe obCoWaNIe Ze SZtuKą. 

Teatr Belfegor udostępnił w internecie swój najnowszy spektakl „Bal w operze”.
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csf.bosch-service.pl

Tychy, Oświęcimska 184
Bosch Car Service GLEBA

Profesjonalny
serwis klimatyzacji
Obsługujemy auta zarówno ze starym R134a jak i z nowym czynnikiem R1234yf

Umów się: 32 329 11 63

znane od wielu lat 
centruM Motoryzacyjne 
techcar-czuŁów 
znajdujące Się 
na ul. katowickiej 47, 
w końcu poSzerza 
Swoją ofertę o uSŁugi 
dla fanów Motocykli 
i quadów!

od motoroweru do enduro
O warsztacie motocyklowym 
właściciel Techcaru myślał od lat. 
Sam ma za sobą mnóstwo przy-
gód związanych z motocyklami. 
Praktycznie od dziecka posiadał 
już swój pierwszy motorower. 
Następnie miłość do motocykli 
spowodowała, że Piotr Niedziela 
postanowił iść krok do przodu, 
startując regularnie przez kilka 
lat w Pucharze Polski PZMot, 
którego zawody rozgrywane 
były niejednokrotnie równolegle 
z Mistrzostwami Polski jak i Eu-
ropy. W końcu ścigając się cały 
dzień w zawodach i przegrywa-
jąc jedynie o kilka sekund, wy-
walczył drugie miejsce w swojej 
kategorii pojemnościowej. Po na-
rodzinach dzieci, Piotr Niedziela 
zrezygnował z regularnych mo-
tocyklowych zawodów enduro 
i przesiadł się na zawody typu 
cross-country tym razem dosia-
dając najmocniejszych dostęp-

nych wówczas quadów, po czym 
ponownie wrócił do motocykli, 
tym razem enduro, jednak takich, 
które umożliwiły Piotrowi podró-
żować po całej Europie i Amery-
ce. I tak już zostało do dziś.

motor do przeglądu
A że w tym roku zima była nie-
zwykle łagodna i niektóre ob-
ostrzenia związane z koronawi-

rusem zostały zniesione, dlatego 
na ulicach widać miłośników jaz-
dy na dwóch kółkach, którzy już 
rozpoczęli sezon. Piotr Niedzie-
la z Techcaru podpowiada, aby 
przed wyruszeniem na drogę 
odpowiednio przygotować swoją 
maszynę. Dobrym rozwiązaniem 
jest oddanie motocykla na przed-
sezonowy przegląd. Zawodowiec 
bez problemu rozpozna ewentu-

alne problemy i podejmie odpo-
wiednie kroki, aby im zaradzić.

Przede wszystkim trzeba nała-
dować akumulator. Nie każdy kie-
rowca jest na tyle zapobiegawczy, 
by regularnie ładować go podczas 
zimy. – W serwisie sprawdzimy 
stan akumulatora i naładujemy, 
chyba, że okaże się, że jest już 
mocno wyeksploatowany. Wtedy 
nie obejdzie się bez jego wymia-
ny. Sprawdzenia będą wymagać 
również opony. W Polsce mini-
malna dopuszczalna wartość głę-
bokości bieżnika to 1,6 mm. Jed-
nak dla motocyklistów zaleca się 
minimum 3 mm – dodaje Piotr 
z Techcaru. – Warto o tym pa-
miętać, a jeśli zajdzie taka potrze-
ba, to do naszego serwisu został 
zakupiony specjalistyczny sprzęt 
do wymiany oraz wyważania kół 
motocyklowych.

olej i hamulce
Dobrym nawykiem każdego 
kierowcy powinna być regular-
na kontrola poziomu oleju. Nie 
inaczej jest z motocyklistami. 
Podczas oględzin w Techcarze 
pracownicy sprawdzą stan ole-
ju i w razie potrzeby wymienią 
na nowy. Przyglądną się rów-
nież uszczelniaczom. – Pod-
czas zimowego zastoju olejowe 
uszczelniacze przedniego zawie-

szenia mogą stać się nieszczelne, 
w konsekwencji czego z zawiesze-
nia zacznie sączyć się olej. Warto 
sprawdzić, czy z naszym zawie-
szeniem wszystko jest w porząd-
ku i uszczelniacze lag są suche – 
dodaje Piotr z Techcaru.

Uwaga należy się również klo-
ckom i tarczom hamulcowym. 
– Gdy nasz mechanik motocy-
klowy zauważy, że klocki (tar-
cze) są już nadmiernie zużyte, 
to na pewno poinformuje o tym 
właściciela jednośladu. Spraw-
dzimy również naciąg łańcucha, 
a także jego stan. Zaschnięta sko-
rupa smaru nie przedłuży żywot-
ności łańcucha, ani nie sprawi, 
że częściowo zużyty zestaw na-
pędowy będzie pracował cicho 
i bez zbędnych oporów. Zwróci-
my również uwagę na cięgno rol-
gazu (no chyba że mamy do czy-
nienia z elektronicznie sterowaną 
przepustnicą). To nasze bezpie-
czeństwo dlatego pamiętajmy, iż 
rolgaz ma kręcić się płynnie bez 
żadnych zacięć. Obecne jednośla-
dy oraz quady to także skompli-
kowane podzespoły elektronicz-
ne, dlatego też nasz nowoczesny 

serwis został wyposażony w naj-
nowocześniejsze obecnie testery 
diagnostyczne przeznaczone dla 
tego typu pojazdów.

zawodowcy dają pewność
Pamiętajmy, każdy motocykl po-
trzebuje oględzin przed sezonem. 
Powierzając to zadanie zawodow-
com, otrzymujemy pewność, 
że nie zostanie pominięta żadna 
ważna kwestia. Ponadto Centrum 
Motoryzacyjne Techcar-Czułów 
będzie miało w swojej ofercie 
kompleksowe usługi czyszczące. 
Warto zatem zapewnić motocy-
klowi dobry start przed sezonem. 
– W Techcarze poza komplek-
sowymi naprawami motocykli 
wszystkich marek, będziemy tak-
że naprawiać i serwisować sku-
tery oraz quady. Otwarcie serwi-
su motocyklowego na Czułowie 
planujemy tuż po majówce, ale 
na pewno damy znać na profilu 
Facebookowym „Techcar Cen-
trum Motoryzacyjne”. To zresztą 
nie wszystkie niespodzianki prze-
widziane dla klientów Techcaru 
na Czułowie na ten rok – dowie-
dzieliśmy się.  aS ●

czas moTocykLI
zaniM Motocykliści MaSowo wyjadą na drogi, Warto DoKoNać PoZImoWeGo PrZeGLąDu PoJaZDu.

Piotr Niedziela jest już gotowy na rozpoczęcie sezonu.
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w oStatniM czaSie polSki 
związek przeMySŁu 
oponiarSkiego 
wnioSkowaŁ o uznanie 
zMiany opon ziMowych 
na letnie jako 
czynność niezbędną 
dla codziennego 
bezpieczeńStwa. preMier 
uznaŁ prośbę jako 
SŁuSzną!

Jak by nie patrzeć, bez wymia-
ny opon, wyjeżdżając na drogi 
na oponach niedostosowanych 
do warunków, narażamy siebie 
i innych na kolizję, wypadek, po-
byt w szpitalu, na mandat. Dlate-

go najwyższy czas na legalną wy-
mianę opon – ale z zachowaniem 
środków ostrożności.

Serwis Samochodowy WULK-
DRIVE w Tychach przy ulicy 
Żółkiewskiego 101, w związku 
z zagrożeniem jakie niesie koro-
nawirus Covid-19 zadbał:
–  o szerokie godziny pracy na tzw. 

dwie zmiany (system rotacyjny, 
by pracownicy nie pracowali ra-
zem – ciągle) – od poniedziałku 
do piątku od 6 do 22, w soboty 
od 9 do 13;

–  o dogodny, szerszy zakres go-
dzin, by sprostać wymogom 
niegromadzenia się klientów 
w jednym miejscu

–  o małą liczbę klientów na godzi-
nę dzięki skrupulatnie prowa-
dzonemu kalendarzowi wymia-
ny opon – telefonicznie 32 329 
61 18 oraz online https://kalen-
darz.wulkdrive.pl/rezerwacja

–  o biuro obsługi klienta, które zo-
stało przystosowane, zabezpie-
czone szybą oddzielającą strefę 
klienta od obsługi

–  o wyposażenie dla klientów 
w rękawiczki oraz środki de-
zynfekcji

–  o pracę w środkach ochrony 
typu rękawiczki, przyłbice/ma-
seczki

–  o dużo częstsze sprzątanie, de-
zynfekowanie lady, klamek, 
uchwytów, poręczy, poczekalni

–  o poczekalnie wewnętrzną – raz 
dziennie odkażaną ozonem, oraz 
poczekalnie zewnętrzną – ła-
weczka i krzesełka.
Czy tak będzie już zawsze? – 

Zapewne w okresie sezonowej 
wymiany opon gdy klientów jest 
zdecydowanie więcej – tak. Spo-
dziewamy się, że z tytułu świato-
wego spowolnienia gospodarek 
zwyczajowa przekładka opon po-
trwa nie do połowy maja a do – 
być może nawet lipca. Innymi 
słowy póki nie obsłużymy wszyst-
kich klientów – godzin nie zmie-
nimy. W okresie wakacyjnym 
pewnie wrócimy do poprzednie-
go trybu godzinowego – mówią 
w serwisie.

– Codziennie cieszymy się, 
że możemy funkcjonować, że nie 
jesteśmy zamknięci, ale też żyjemy 
w obawie o swoje zdrowie. Zrobi-
liśmy dużo by „się trzymać”, ale 
na miejscu jest też prośba, by klien-
ci równie poważnie podchodzi-
li do obostrzeń oraz o #Wspar-
cieSwojegoWulkanizatora swoją 
obecnością. Zapraszamy – słyszy-
my w firmie WULKDRIVE.  aS ●

Kolizja drogowa to sytuacja 
stresująca, ale żeby sprawnie 
i szybko przejść przez cały pro-
ces likwidacji szkody, warto 
skontaktować się z fachowca-
mi. Firma Street Customs od 7 
lat prowadzi w Tychach centrum 
likwidacji szkód komunikacyj-
nych AC i OC.

– Gdy już zdarzył się incydent 
drogowy, nie popadajmy w pa-
nikę. Miałeś kolizję czy stłucz-
kę? Dzwoń śmiało. Oferujemy 
profesjonalną pomoc w likwida-

cji szkody – mówi Paweł Nowo-
rol, właściciel firmy Street Cu-
stoms. – Pomagamy klientowi 
przejść przez cały proces szyb-
ko i sprawnie. Dodatkowo, przy 
każdej bezgotówkowej naprawie 
dodajemy gratisowo dodatkową 
usługę – jak np. lakierowanie 
dodatkowego elementu. Klienci 
chętnie z tego korzystają.

W sytuacji kolizji drogowej 
najważniejsze jest to, by opa-
nować emocje i zachować spo-
kój. Jeżeli obie strony zdarze-

nia wykazują chęć współpracy, 
cały proces przebiegnie szybko 
i sprawnie. Gdy nie ma koniecz-
ności wzywania policji, należy 
spisać oświadczenie z danymi 
dotyczącymi zdarzenia i dany-
mi kontaktowymi do sprawcy. 
Warto wykonać zdjęcia. Następ-
nie pozostaje już tylko skon-
taktować się z profesjonalnym 
centrum likwidacji szkód – jak 
firma Street Customs. Specjali-
ści zajmą się resztą.

 aS ●

Jeżeli zastanawiacie się czy 
w czasach koronawirusa wizyta 
w serwisie opon jest dozwolona 
i bezpieczna, pracownicy tyskie-
go serwisu HALGUM odpowia-
dają: tak. Ministerstwo Zdrowia 
potwierdza że wymiana opon 
w okresie pandemii COVID-19 
jest zgodna z prawem, oczywiście 
przy zachowaniu odpowiednich 
środków bezpieczeństwa.

– Takie środki wprowadzili-
śmy na terenie naszego serwisu 

– mówi Robert Kania z serwisu 
HALGUM. – Na wizytę klienci 
umawiają się telefonicznie lub 
przez internet, w warsztacie dba-
my o to, aby zachować bezpieczny 
dystans i jak najbardziej skrócić 
czas realizacji usługi. Regularnie 
dezynfekujemy nasze miejsce 
pracy, dbamy też o to, aby klien-
ci mieli zapewnioną możliwość 
umycia i dezynfekcji rąk. Oczy-
wiście zachęcamy też do płatno-
ści elektronicznych.

Firma ma w ofercie także 
okresowe przeglądy klimaty-
zacji. Jak mówi Robert Kania, 
warto o tym pomyśleć już teraz, 
zanim zaczną się upały. – Prze-
glądu i odgrzybienia klimatyza-
cji warto dokonać raz w roku, 
przede wszystkim ze względu 
na zdrowie osób podróżujących 
samochodem, zwłaszcza alergi-
ków – przypominają pracowni-
cy HALGUM.
 aS ●

„Panie w tej skrzyni oleju się 
nie wymienia. Jest dożywotni” – 
taką historię można usłyszeć ku-
pując nowy samochód od sprze-
dawcy lub doradcy serwisowego 
w ASO.

Czy producenci samochodów 
i ASO mają rację? Odpowiedź 
jest jednoznaczna: NIE. Olej lub 
płyn hydrauliczny podczas eks-
ploatacji traci swoje właściwo-
ści, zanieczyszczenia zawarte 

w cieczy osadzają się na ścian-
kach labiryntu kanałów oraz 
w zaworkach. Pierwszym ob-
jawem takiego stanu rzeczy 
jest pojawienie się szarpania 
i utrata płynności pracy skrzyni  
biegów.

Niejednokrotnie uszkodzeniu 
ulegają łożyska, które stanowią 
integralną część obudowy skrzy-
ni biegów. Takie uszkodzenie 
zmusza właściciela samochodu 
do zakupu nowej lub używanej 
skrzyni.

– W naszym warsztacie moż-
na dokonać wymiany płynu 
hydraulicznego w sposób tra-
dycyjny lub dynamiczny i po-
winna być ona przeprowadzona 
co 60 tys. kilometrów. Oczywi-
ście podczas tej operacji na-
leży wymienić również filtr – 
twierdzą specjaliści z Centrum 
Usług Samochodowych PRO-
FIAUTO.

Obsługa skrzyni biegów nie 
należy do najtańszych czynno-
ści, jednak przeprowadzana re-
gularnie pozwoli cieszyć jej dłu-
gą i bezawaryjną pracą.

 aS ●

ważne, by było bezpiecznie.

Wymiana opon a coViD-19

w trudnej sytuacji drogowej najważniejsze jest to, by opanować emocje i zachować spokój.

kolizja? DzWoń 
Do fachoWcóW

dlaczego automatyczne skrzynie biegów ulegają awariom…?

co 60 tysięcy

reklama
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kariera/edukacja:

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

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

uSŁugi:
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. 574 735 304 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

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

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-
606

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

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-
606

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

ogród:

finanSe:

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, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Skup mieszkań za gotówkę. BN VO-
TUM: 501 503 735
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

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
Wynajmę 1/2 domu 120m2, Bieruń (na-
jem okazjonalny) 730 823 444

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.
Wynajmę garaż przy ulicy Myśliw-
skiej. Stan bardzo dobry, super lo-
kalizacja. Proszę o kontakt pod nr: 
601 688 779

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.696-493-977
Tychy os H 3 pokoje 62m2 po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane i wy-
posażone balkon tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Balbina M-3 45 m2 I piętro, ni-
ski czynsz, umeblowane i wyposażone 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os. M 36 m2 I piętro, niski blok, 
balkon, cena 188.000 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żorska M-4 51 m2 cena 359.000 zł, 
winda, duży balkon, widok na las gotowe 
do zamieszkania,
Tychy Zwierzyniec dom, z pięknym ogro-
dem bardzo dobra lokalizacja cena 798.000 
zł 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-
476-805 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 miesz-
kania, tel.886309-197, www.ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493-977
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. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tanie działki budowlane Tychy Wygorze-
le, różne metraże od 700 m2, od 125.000 
zł wszystkie media, różne metraże, tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 4 Pory 2 pokoje III 
piętro, winda, duży balkon, umeblowa-
ne, roku 1700 zł tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy-Balbina 2 pok 45 
m2 I piętro cena 1700 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 4 pokoje 49 m2 
balkon cena 1750 zł tel.733-476-805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Paprocany 3 pok 64 
m2 z garażem cena 2500 zł tel. 696-493-
977 www.ihn.com.pl

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

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

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

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP

æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

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

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23

æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

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

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

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

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

æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

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

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

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

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

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

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 7 
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. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493-977
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj o szczegóły 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań  
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie mieszkanie! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, pow. 47,5 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia, do zamieszkania, łazienka 
świeżo po remoncie, 2p, 246.900zł, www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Os. U, ul. Ustronna, 51 m2; 2 poko-
je, 2/7 pięter, do remontu, winda CENA 
242.000 zł, 519-595-671 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Os. H, ul. Harcerska, 61 m2; 3 poko-
je, niski blok, 3 piętro, do wprowadzenia  
519-595-671 www.ASTON.com.pl

Tychy os.R ul.Skalna, 73,7 m2, 3 pokoje 
(można podzielić na 4 pokoje), pierwsze 
piętro z balkonem, nowsze budownictwo, 
możliwość garażu, niski czynsz, tel. 728 
713 101 www.aston.com.pl 

Dom w Lędzinach, 299.000zł, 109 m2, 
działka 582 m2, garaż plus budynek 
warsztatowy z kanałem -39 m2, www.
ASTON.com.pl 731-713-100

Do wynajęcia pokoje dla pracowników 
pokoje 2/3- osobowe, 400 zł/ łóżko z me-
diami Tychy, tereny przemysłowe, dostęp-
ne od lutego 2020 r 519-595-671 www.
ASTON.com.pl

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

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

Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl

Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671

Działka 803m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena 145.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl

Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
NOWA CENA 285.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-671

Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl

Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 175.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674

Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 oraz 1098 m2, wszystkie me-
dia cena 500.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674

Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101

Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610

Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl

Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671

Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Dom w Centrum Pszczyny 890 000 zł, 
wybudowany w 2014 r, 170 m2, 5 pokoi, 
energooszczędny, garaż dwustanowisko-
wy 519 595 671 www.ASTON.com.pl

Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1 500 000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl

Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101

Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl

Lokal biurowy 110 m2, ulica Oświęcim-
ska, stan świeżo po adaptacji, 3500 netto, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100

Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671

Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) 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. develo-
perski-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:

Jestem mały. Kocham ludzi. Wyglą-
dam naprawdę ładnie. Dogaduję 
się z kotem. Ciężko znoszę samot-
ność.  Jestem 
Dżeki. Czekam 
na Twoje cie-
płe ręce i serce.  
W schronisku.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81 

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543.

autoreklamareklama

reklama

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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w kadrze MiStrzów 
polSki jeSt coraz 
więcej wychowanków. 
niedawno czterech 
kolejnych zawodników 
MoSM tychy podpiSaŁo 
kontrakty.

Nowi kontraktowi hokeiści to: 
Mateusz Ubowski, Kacper Gruźla, 
Jan Krzyżek i Oliwier Kasperek. 
W obecnej kadrze grają także: Ka-
mil Lewartowski, Jakub Zawalski, 
Olaf Bizacki, Bartłomiej Jeziorski 
i rzecz jasna Michał Kotlorz. Kon-
trakty nowych zawodników obo-
wiązują od 1 czerwca 2020 do 30 
kwietnia 2021.

– To bardzo ważny moment 
dla naszych młodych zawodni-
ków – powiedział Krzysztof Woź-
niak, prezes spółki Tyski Sport SA 
– Jest to dla nich nagroda za cięż-
ką pracę na treningach i dobre 
występy w zespołach juniorskich. 
Dzięki współpracy z MOSM Ty-
chy możemy stawiać na wycho-
wanków. Trzech z nich miało 

okazję zadebiutować w spotka-
niu przeciwko JKH GKS Jastrzę-
bie i na tle silnego przeciwnika 
zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony. Cała czwórka zdobyła 
również doświadczenie w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej dzięki 
występom w zespole PZHL U-23. 
Na pewno czeka ich jeszcze sporo 
pracy, ale są to zawodnicy o na-
prawdę dużym potencjale.

Kilka lat temu od pierwszych 
meczów świetnie w seniorskiej 
drużynie odnaleźli się Bartek Je-
ziorski i Olaf Bizacki, którzy grali 
nie tylko o złoto PHL, ale zaliczyli 
udane występy w Lidze Mistrzów. 
W bramce dobre występy notuje 
Kamil Lewartowski, a teraz dołą-
czają do nich kolejni i mamy na-
dzieję, że już w najbliższym sezo-
nie skutecznie powalczą o miejsce 
w zespole i dodadzą drużynie no-
wej energii.

Mateusz Ubowski w bar-
wach GKS Tychy zadebiutował 
w październiku ubiegłego roku 
w spotkaniu przeciwko Naprzo-

dowi Janów. W swoim pierw-
szym występie 19-letni napast-
nik zaliczył asystę. W sumie 
w zespole mistrza Polski wystą-
pił w trzech meczach, a na ta-
flach PHL rozegrał 21 spotkań. 
„Ubo” jest również złotym me-
dalistą mistrzostw świata Dywi-
zji II A U-18 i uczestnikiem MŚ 
Dywizji IB U-20.

Oliwier Kasperek to 18-letni 
obrońca. Zadebiutował w poje-
dynku przeciwko JKH GKS Ja-
strzębie, gdzie zagrał w pierwszej 
piątce. W rozgrywkach PHL wy-
stąpił w sumie w siedmiu spot-
kaniach.

– Był to dla mnie bardzo waż-
ny moment – powiedział. – Pa-
miętam, że mogłem wtedy li-
czyć na duże wsparcie kolegów 
z zespołu. Cały czas podpowia-
dali i dawali dobre rady. O tym, 
że zagram dowiedziałem się dzień 
przed meczem. Na początku było 
zdziwienie, ale bardzo się ucie-
szyłem. Podpisanie kontraktu 
znaczy dla mnie bardzo dużo 

i jest to ogromne wyróżnienie. 
Czuję się naprawdę zaszczyco-
ny, że podpisałem swój pierw-
szy kontrakt z najlepszym klu-
bem w Polsce.

W wygranym meczu w Jastrzę-
biu swój pierwszy występ zano-
tował również Kacper Gruźla. 
W sumie w PHL rozegrał on 15 
spotkań. 20-letni napastnik dwa 
lata temu zdobył złotą bramkę 
zapewniającą brązowy medal ju-
niorom MOSM Tychy w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Kilka tygodni później zawodnik 
Mistrzów Polski wywalczył brą-
zowy medal Mistrzostw Świata 
U-18 Dywizji 2A.

19-letni napastnik Jan Krzy-
żek na swój debiut w GKS bę-
dzie musiał jeszcze poczekać, ale 
na swoim koncie ma już 18 wy-
stępów w PHL. Zdobył w nich 
trzy bramki. Młody zawodnik 
był również złotym medalistą mi-
strzostw świata Dywizji II A U-18 
i uczestnikiem MŚ Dywizji I B 
U-20. lS ●

wydziaŁ gier 
i dyScypliny 
śląSkiego związku 
hokeja na lodzie 
zatwierdziŁ końcowe 
klaSyfikacje rozgrywek 
MŁodzieżowych 
w Sezonie 2019/2020.

Przyjęto zasadę tzw. średniej 
punktowej (liczba punktów 
na liczbę spotkań), a sklasyfiko-
wano zespoły w czterech katego-
riach wiekowych: młodzik, żak 
starszy, żak młodszy oraz mikrus. 
We wszystkich MOSM Tychy 
miał swoich reprezentantów.

Bardzo dobrze w rywalizacji 
młodzików (U-16) spisał się ze-
spół trenera Janusza Kwiatkow-
skiego – drużyna sklasyfikowa-
na została na pierwszym miejscu 
ze średnią 2,5 punktu w meczu, 
wyprzedzając Naprzód Janów 2,2 
i Zagłębie Sosnowiec – 1,7 pkt. 
Żaki starsze (U-14), prowadzone 
przez Krzysztofa Majkowskiego 
zajęły drugą lokatę. Tutaj najlep-
si okazali się hokeiści JKH GKS 
Jastrzębie – 2,65 pkt, przed Ty-
chami – 2,6 i Naprzodem Janów 
– 1,35 pkt.

Drużyna MOSM Wojciecha 
Majkowskiego, występująca w ka-
tegorii żaków młodszych (U-12), 
zajęła trzecie miejsce w grupie 
A. Tyszanie mogli się pochwa-
lić średnią 1,4 punktu w meczu. 
Wygrało ponownie JKH Jastrzę-
bie – 2,4 przed Unią Oświęcim 
– 2,33 pkt. Z kolei w grupie B 

kolejność była następująca: 1. 
Zagłębie Sosnowiec 2,75 pkt, 2. 
Kojotki Naprzód 1,90, 3. Polonia 
Bytom 1,50.

Mikrusy trenera Tomasza Ci-
chonia to hokeiści do 10 lat i tu-
taj także rywalizowano w dwóch 
grupach (każda tercja punkto-
wana jest oddzielnie plus rzu-
ty karne). W grupie A tysza-
nie zajęli 5. miejsce z 1,33 pkt, 
wygrał Naprzód Janów I (4,88 
pkt) przed Zagłębiem Sosno-
wiec I (4,14) i JKH GKS Jastrzę-
bie (3,12), a w grupie B: 1. Za-
głębie Sosnowiec II (4,85) przed 
GKS FS Katowice (4,50) i Polonią 
Bytom (3,50).

Dwie najmłodsze zespoły 
MOSM Tychy uczestniczyły rów-
nież w rozgrywkach mini hokeja 
– jedna w kat. 2011-2012, druga 
– w kat. 2012 i młodsi.

Starsze zespoły rywalizowa-
ły w rozgrywkach centralnych 
PZHL. Drużyna występująca 
w Młodzieżowej Hokej Lidze/1 Li-
dze uplasowała się na 8. pozycji, 
a nasi hokeiści pod wodzą ter-
cetu trenerskiego Kwiatkowski
-Sławiński-Garbocz startowali 
również w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży – Śląskie 2020, 
którą rozegrano na tyskim Stadio-
nie Zimowym i w Jastrzębiu Zdrój 
(impreza ta zaliczana było do mi-
strzostw Polski juniorów młod-
szych). Drużynie MOSM Tychy 
nie udało się skutecznie powal-
czyć o podium – została sklasy-
fikowana na 7. miejscu.

Jak nas poinformował Sławo-
mir Skowroński, przewodniczą-
cy Wydziału Gier i Dyscypliny 
ŚZHL, nie wszystkie rozgrywki 
szczebla centralnego udało się za-

kończyć. W Tychach miały się od-
być baraże do nieoficjalnych Mi-
strzostw Polski Żaków Starszych. 
Wśród zespołów znalazła się eki-
pa MOSM Tychy, ale nie rozegra-
no turnieju finałowego tej impre-
zy. Szkoda, że przerwana została 
rywalizacja podczas Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Polski Mło-
dzików, bowiem na szczeblu Ślą-
skiego ZHL prowadził MOSM 
Tychy.

Kolejna tyska drużyna starto-
wała w fazie eliminacyjnej Mi-
strzostw Polski Juniorów, ale 
eliminacje zostały przerwane 
po 9 spotkaniach, na trzy kolejki 
przed zakończeniem. Niebawem 
zostanie podjęta decyzja Zarzą-
du PZHL dotycząca klasyfikacji 
nierozegranych mistrzostw Pol-
ski sezonu 2019/2020.
lS ●

młoDzIcy I żakI Na PoDIum
śląSki związek hokeja na lodzie PoDSumoWał SeZoN

młoDzIeżowa ofeNsywa
dziewięciu wychowanków W hoKeJoWeJ KaDrZe GKS tyChy. 

Kacper Gruźla. Jan Krzyżek. Oliwier Kasperek. Mateusz Ubowski.

ar
c.

Muzeum Miejskie w Tychach 
i Tyska Galeria Sportu przygoto-
wują nową wystawę i poszuku-
ją sportowych pamiątek z lat 50. 
i 60. XX wieku.

Chodzi o fotografie, amator-
skie filmy, dokumenty, trofea, 
różne pamiątki i inne przedmio-
ty związane ze sportem oraz sze-
roko pojętą kulturą fizyczną z lat 
50. i 60. XX wieku. Eksponaty 

mogą być związane z Tychami, 
ale nie tylko.

Każde wypożyczenie zostanie 
potwierdzone dokumentem spo-
rządzonym w Muzeum, z infor-
macją o terminie zwrotu ekspona-
tów. Kontakt: Muzeum Miejskie 
tel. 32/327-18-20, Piotr Zawadz-
ki (kierownik Tyskiej Galerii 
Sportu), tel. 507-095-628, mail: 
p.zawadzki@tgs.tychy.pl. lS ●

przygotowania do nowej wystawy w tyskiej Galerii Sportu.

zanim poWstał 
Gks...

do 11 Maja wŁadze 
piŁkarSkie Mają 
podjąć decyzje 
dotyczące zakończenia 
i klaSyfikacji obecnego 
Sezonu choć oczywiście 
na pytanie, kiedy ruSzy 
kolejny, nikt nie potrafi 
odpowiedzieć.

Zdaniem trenera Ogrodnika 
Cielmice, Grzegorza Chrząścika, 
przed wznowieniem rozgrywek 
kluby i piłkarze powinni mieć 
co najmniej miesiąc na przygo-
towania. Oczywiście inaczej wy-
gląda ta przymusowa przerwa je-
śli chodzi o piłkarzy zawodowych, 
inaczej u zawodników niższych 
lig, którzy na co dzień muszą łą-
czyć treningi i mecze z pracą za-
wodową lub nauką.

– Kontakt z zespołem mam 
na co dzień, jednak obserwuję, iż 
zapał do pracy indywidualnej, na-
zwijmy ją zdalnej, znacznie osłabł 
– zauważa trener Chrząścik. – 
Gdyby była pewność, że nieba-
wem dogramy sezon, motywa-
cja na pewno byłaby większa, 
ale w tej sytuacji takiej pewności 
nie ma. Poza tym, jeśli nie moż-
na potrenować w terenie, to mo-
bilizowanie się do zajęć w domu 
czy w ogródku, jest trudniejsze. 
Dlatego musiałem obniżyć wy-
magania.

Po pierwszej rundzie Ogrod-
nik uplasował się na 8. miejscu 
w tabeli. Jak się okazało, słabsze 
mecze notował na początku je-
sieni, co wiązało się ze sprawa-
mi kadrowymi. Ogrodnik zagrał 
jednak potem serię meczów bez 
porażki i awansował, stając się so-
lidnym zespołem środka tabeli. 
Gdyby nie kilka wpadek w koń-

cówce, z pewnością drużyna by-
łaby dzisiaj w czołówce.

– Druga runda zawsze jest 
trudniejsza, ale udało nam się 
pozyskać kilku nowych zawod-
ników i poczułem się bardziej 
pewnie, jeśli chodzi o naszą ka-
drę i o możliwość skutecznej ry-
walizacji o czołowe lokaty. Ale 
czy tak by się stało, tego nigdy 
się już nie dowiemy. Jest kilka 
możliwości zakończenia sezo-
nu. Biorąc pod uwagę sytua-
cję, w jakiej wszyscy się znaleź-
liśmy i to w jakiej lidze gramy, 
sezon powinno się uznać za nie-
rozegrany i zachować status quo. 
Pół rundy na pewno nie może 
świadczyć o tym, kto zasługuje 
na awans albo na spadek. A już 
na pewno nie w niższych ligach, 
gdzie za awansami nie idą kon-
kretne pieniądze. Ponadto, aby 
pomóc klubom, związek piłkar-
ski powinien je zwolnić od nie-
których opłat, np. transferowych 
i zgłoszeniowych. Nie wiemy 
jeszcze również, jak zostanie 
rozliczone to pół roku, jeśli cho-
dzi np. dofinansowanie z mia-
sta. Myślę, że nie powinniśmy 
patrzeć na najbliższą przyszłość 
jedynie pod kątem jak najszyb-
szego wznowienia rozgrywek. 
Nic się nie stanie, jeśli zacznie-
my grać np. we wrześniu w śro-
dy-soboty. Ważne natomiast jest 
to, aby przed rozpoczęciem roz-
grywek był przynajmniej miesiąc 
czasu – dla działaczy, by ruszyć 
na nowo z pracą i dla piłkarzy. 
Bez kilku tygodni treningów 
i przygotowań cała zabawa nie 
ma sensu, bo dla wielu zawod-
ników może okazać się niebez-
pieczna ze względu na kontuzje 
– dodał G. Chrząścik. lS ●

zaPał coRaz 
mNIeJszy...
grzegorz chrząścik: mIeSIąC PrZyGotoWań 
to mINImum

Nadal nie wiadomo, jak się zakończy sezon 
2019/2020 i kiedy rozpocznie się następny.
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Po konsultacjach z klubami pił-
karskimi, działacze PZPN po-
stanowili, iż decyzja o sposobie 
kontynuowania lub zakończenia 
sezonu 2019/2020, zostanie pod-
jęta najpóźniej do 11 maja.

Po tym terminie określone 
zostaną szczegółowe rozwiąza-
nia dotyczące rundy wiosennej. 
Także w Śląskim Związku Piłki 
Nożnej odbyła się wideokonfe-
rencja z prezesami podokręgów 
Śląskiego ZPN.

Poprzedzona została dysku-
sją z przedstawicielami klubów 

Śląskiego ZPN i pozostałymi 15 
związkami wojewódzkimi. Posta-
nowiono nie kończyć sezonu pił-
karskiego do chwili wypracowa-
nia wspólnego stanowiska przez 
wszystkie wojewódzkie związki 
piłki nożnej.

Rozważane są trzy warianty 
zakończenia rozgrywek. Pierw-
szy zakłada anulowanie rozgry-
wek, drugi – zakończenie roz-
grywek z awansami i spadkami, 
a trzeci – zakończenie rozgry-
wek z awansami, ale bez spad-
ków.

Śląskie kluby przychylają się 
do wariantu trzeciego i Śląski 
ZPN będzie rekomendował po-
wyższy wariant na spotkaniach 
z pozostałymi związkami woje-
wódzkimi.

Piłkarzy i sportowców z pew-
nością ucieszyła informacja o ot-
warciu lasów dla celów rekreacyj-
nych, bo do tej pory trenowali 
jedynie „zdalnie” w domach lub 
na ogródkach. Teraz będzie moż-
na urozmaicić treningi, przynaj-
mniej o zajęcia biegowe w parkach 
i lasach. Problem tylko w tym, 

jak biegać czy jeździć na rowe-
rze w maseczkach, bo taki nakaz 
w miejscach publicznych nadal 
obwiązuje. W informacji na stro-
nie Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa czytamy: „Od 20 kwiet-
nia będziesz mógł wejść do lasów 
i parków, a także biegać czy jeź-
dzić na rowerze – jeśli od tego za-
leży twoja kondycja psychiczna. 
Pamiętaj jednak, że przebywać 
na zewnątrz możesz tylko pod 
warunkiem zachowania dystan-
su społecznego i zasłaniania twa-
rzy! ”. lS ●

kluby czekają na decyzje działaczy piłkarskich w sprawie dalszych losów rozgrywek obecnego sezonu.

trzy Warianty

w jak franciszek wszołek
przypaDająca 20 kwietnia kolejna rocznica 
założenia górniczego klubu sportowego tychy 
to Dobra okazja, aby przypomnieć sylwetkę jego 
pierwszego prezesa, Franciszka wszołka.

Powstanie GKS-u tychy było 
spełnieniem planów miejskich 
i partyjnych władz, osobistych 
ambicji powiatowego I sekre-
tarza partii Stanisława Gurgula 
oraz dyrektorów Jaworznicko
-mikołowskiego Zjednocze-
nia Przemysłu Węglowego, 
no i oczekiwań tyszan. Kibice 
mogli już bowiem oglądać 
w tychach mecze piłkarskie 
III-ligowego Górnika Wesoła 
i I-ligowych hokeistów Górni-
ka murcki, ale chcieli widzieć 
tych zawodników w barwach 
swojego miasta. Prosta sprawa 
– konieczna była identyfikacja 
z tychami, a nie z Wesołą czy 
murckami.

20 kwietnia 1971 roku powołano więc do życia wielosekcyjny 
Górniczy Klub Sportowy tychy. Pierwszym prezesem klubu 
został pochodzący z Gorlic franciszek Wszołek, wcześniej m.in. 
dyrektor naczelny Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu 
Węglowego, a także wiceminister górnictwa i energetyki. był 
po imieniu z edwardem Gierkiem i innymi najważniejszymi 
osobami w kraju. W najlepszych czasach miał do dyspozycji 
nawet dwusilnikową taksówkę powietrzną marki „morava”.

W efekcie wojenek personalnych na szczytach władzy, Wszo-
łek na jakiś czas popadł w niełaskę, co w praktyce oznaczało, 
że z funkcji wiceministra został przesunięty na posadę dyrek-
tora kopalni „Piast” (znajdującej się w Lędzinach i w 1972 roku 
włączonej do kop. „Ziemowit”). I prawdopodobnie dlatego zo-
stał wytypowany na prezesa nowego klubu w tychach. Nie było 
bowiem w okolicy innego bardziej doświadczonego w sporcie 
działacza, niż właśnie Wszołek, który w latach 60. został jednym 
z założycieli i pierwszym prezesem Zagłębia Sosnowiec. Wtedy 
w polskiej piłce rządził Górnik Zabrze, ale Gierek chciał mieć 
w Sosnowcu równie silny klub. No i udało się. Piłkarze Zagłębia 
zdobyli po dwa razy wicemistrzostwo i Puchar Polski.

Jeden z dawnych tyskich działaczy opowiadał mi, że prezes 
Wszołek już na pierwszym zebraniu roztoczył przed członka-
mi GKS wizję sukcesu. Patrzyli na niego jak w obrazek, gdy 
do nich przemawiał (a przemawiać to on potrafił!) i obiecywał, 
że za parę lat tyska drużyna też poleci do ameryki, jak Zagłębie, 
Polonia bytom albo Górnik.

Wszołek był prezesem GKS tylko przez rok. W 1972 roku klub 
miał już nowego prezesa – tadeusza Czechowicza, zastępcę 
dyrektora Jaworznicko-mikołowskiego ZPW, natomiast Wszołek 
kontynuował pracę zawodową na wielkich budowach przemy-
słowych w Niemieckiej republice Demokratycznej i Nigerii. 
W 1981 roku wrócił do kraju i przez krótki czas był dyrektorem 
Carboautomatyki w tychach.

W 2011 roku franciszek Wszołek wydał wspomnienia, zatytu-
łowane „tak było”. Ze swadą opisuje w nich nie tylko swoje do-
konania w branży górniczej 
i biznesowej, ale i historie 
związane z partyjną elitą 
PrL-u. Spora część książki 
jest poświęcona działalno-
ści w Zagłębiu Sosnowiec. 
o prezesowaniu GKS-owi 
tychy nie ma w niej ani sło-
wa. Dlatego podejrzewam, 
że był to dla prezesa Wszoł-
ka, mimo wszystko, mało 
znaczący epizod w długim 
i barwnym życiu.

6 kwietnia franciszek 
Wszołek obchodził swoje 
97. urodziny. Dużo zdrowia! 
tySka galeria Sportu ●

alfabet tgS

W 2015 roku pierwszy prezes GKS 
odwiedził Stadion Miejski w Tychach.

Franciszek Wszołek (z prawej) dobrze znał się z Edwardem Gierkiem.

Wiceminister górnictwa 
i energetyki Franciszek Wszołek 

w taksówce powietrznej.
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planowaliśMy 
uczcić jubileuSz 
na zakończenie 
wakacji feStyneM 
100-lecia i liczę 
na to, że naSze plany 
uda Się zrealizować. 
to wSzyStko wyMaga 
jednak przygotowań, 
a obecny czaS teMu 
nie SŁuży – powiedziaŁ 
paweŁ kuś, prezeS 
ukS czuŁowianka, 
najStarSzego tySkiego 
klubu, który przyMierza 
Się do świętowania 
Swojej wyjątkowej 
rocznicy.

Działacze zaplanowali m.in. 
mecz albo dwumecz z Reprezen-
tacją Śląska Oldbojów oraz mecz 
wspomnień – piłkarskie starcie 
oldbojów Czułowianki. Na jubi-
leusz najstarszego tyskiego klubu 
zaproszeni będą wszyscy miesz-
kańcy miasta i miejmy nadzieje, 
że spotkamy się na obiekcie przy 
ul. Katowickiej.

sokół z czułowa
Polskie Towarzystwo Gimna-
styczne – taką nazwę miała pierw-
sza organizacja sportowa w Czu-
łowie, która powstała w czerwcu 
1920 roku na osiedlu przy Fabry-
ce Celulozy i Papieru. Było to tzw. 
gniazdo mikołowsko-pszczyńskie-
go okręgu śląskiej dzielnicy PTG, 
które w roku założenia liczyło 34 
członków. Zanim na dobre zagości-
ła tu piłka nożna, uprawiano przede 
wszystkim lekką atletykę. Klub nie 
posiadał swojego obiektu i korzy-
stał ze stadionu na obecnym osied-
lu A. Pod nazwą Związkowe Koło 
Sportowe Papiernik Czułów reak-
tywowano go w 1945 roku, a pierw-
szy mecz piłkarski po wojnie ro-

zegrano w okresie... świąt Bożego 
Narodzenia z A-klasową drużyną 
AKS Mikołów.

od klasy c do a
Rok później Papiernik Czułów 
zgłoszono do klasy C i równo-
cześnie rozpoczęła się budowa 
boiska przy wydatnej pomocy Fa-
bryki Celulozy i Papieru. Wykar-
czowano las, osuszono bagnisty 
teren i roboty ruszyły… W tym 
czasie drużyna bardzo dobrze 
spisywała się w rozgrywkach 
i w 1947 awansowała do klasy 
B. O niemałym potencjale ekipy 
świadczy fakt, iż w rozgrywanych 
wówczas eliminacjach rozgrywek 
o puchar dyrektora Centralnego 
Zarządu Przemysłu Papiernicze-
go, Papiernik pokonał II-ligową 
wówczas Iskrę Częstochowa 5:1. 
W 1948 roku w piłkarze awanso-
wali do klasy A i oddano nowe 
boisko. Okazja do świętowania 
była zatem podwójna – zorgani-
zowano wielki festyn, a na otwar-
cie boiska Papiernik zagrał mecz 
z Ligocianką Katowice.

Drugi klub
Jak napisał w opracowaniu po-
święconym historii Czułowianki 

Stanisław Gryzło, „początek lat 
pięćdziesiątych to szereg dziw-
nych, nieprzemyślanych decy-
zji administracyjnych zarówno 
władz cywilnych jak i sportowych. 
W samych Tychach powstaje sze-
reg kół sportowych. Praktycznie 
każda dzielnica oraz obrzeża mia-
sta posiadają swój klub (Górnik 
Tychy, Budowlani Tychy, LZS 
Paprocany, LZS Wilkowyje, LZS 
Żwaków i inne). W samym Czu-
łowie, prócz Unii powstaje jesz-
cze LZS Czułów. Mimo dużego 
zainteresowania młodzieży sze-
reg tych klubów zostaje zlikwido-
wanych, co przynosi sportowi lo-
kalnemu niepowetowane szkody 
(…) Do historii klubu przeszedł 
wynik spotkania towarzyskiego 
rozegranego 24 czerwca 1956 
roku z pierwszoligową drużyną 
Górnika Radlin (4:4). Z tego też 
okresu datuje się powołanie przez 
ówczesnego trenera reprezentacji 
juniorów Kazimierza Górskiego 
Eugeniusza Kroczka. Po powrocie 
z ME otrzymał on ofertę z Ruchu 
Chorzów, rezygnując z niej”.

Nowa nazwa
W 1957 roku klub przyjął nazwę 
Czułowianka, a rok później, de-
cyzją władz miasta dokonano fu-
zji Czułowianki z Polonią Tychy. 
Jak podaje S. Gryzło, „powstałe 
z tego powodu kontrowersje do-
prowadziły do rezygnacji wielu 
zasłużonych działaczy z Czu-
łowa”. W 1962 r. doszło do za-
mknięcia stadionu Czułowianki 
na rok. Była to kara za pobicie 
sędziego liniowego podczas me-
czu z Górnikiem Wesoła. W tym 
czasie piłkarze korzystali gościn-
nie z obiektów Leśnika Kobiór 
i Kolejarza Katowice. Drużyna 
nadal jednak występowała w kla-
sie A, do klasy B spadła w 1972 r. 
Dla Czułowianki nastąpiły chu-
de lata – głównie z powodu bra-
ków kadrowych o mało nie doszło 

do rozwiązania sekcji. Po trzech 
latach zespół wrócił do klasy A. 
W 1985 roku, na 100-lecie Za-
kładów Papierniczych Czuło-
wianka zagrała z Reprezentacją 
Śląska Oldbojów, w której wystę-
powali m.in. bracia Wilimowie, 
Jan Rudnow, Eugeniusz Lerch. 
Wygrali oldboje 3:2, a dla Czu-
łowianki bramki zdobyli zdobyli 
Białas i Kowalczyk.

wycofanie z rozgrywek
Kolejna lata to balansowanie 
drużyny między klasą A i B. Naj-
poważniejszy kryzys przyniósł 
początek nowego wieku. Coraz 
trudniej było pozyskiwać środki 
na działalność i w 2002 roku pre-
zes Anna Tomaszewska musiała 
podjąć decyzję o wycofaniu dru-
żyny z rozgrywek klasy B.

I jeszcze jeden cytat z opraco-
wania S. Gryzło: „Ogółem, klub 
z Czułowa może pochwalić się 
grą w klasie B przez 24 sezony 
(jako jeden z niewielu, nigdy nie 
został zdegradowany do klasy 
C). W trakcie pobytu w tej kla-
sie rozegrano 510 spotkań, w tra-
cie których „ugrano” 523 punkty, 
strzelając 923 a tracąc 1034 gole. 
Bilans ten daje drużynie 7. miej-
sce w tabeli wszech czasów kla-
sy B Podokręgu Tychy. Natomiast 
w tabeli wszech czasów klasy A, 
Czułowianka zajmuje 54. miej-
sce, mając w dorobku 52 spot-
kania uwieńczone zdobyciem 27 
punktów”.

Nowy rozdział
W 2014 roku reaktywowano UKS 
Czułowiankę Tychy i przez cztery 
lata szkolono tutaj grupy przed-
szkolaków do wieku trampka-
rza. W końcu Paweł Kuś razem 
z trenerem Januszem Małkiem, 
zresztą byłym zawodnikiem Czu-
łowianki, postanowili reaktywo-
wać zespół seniorski. Zgłoszono 
go do klasy B i tutaj drużyna gra 
do teraz. Po rundzie wiosennej 
zajmuje 6. miejsce.
leSzek Sobieraj ●

Ps. w artykule korzystałem 
z opracowania poświęconego 

czułowiance autorstwa 
stanisława gryzły.

wIek czułowIaNkI
w tyM roku najStarSzy tySki klub ŚWIętuJe 100. roCZNICę PoWStaNIa

Najmłodsi piłkarze Czułowianki – jedna z trzech grup młodzieżowych klubu.

Czułowiankę reaktywowano w 2014 roku, a dwa lata temu klub z Czułowa 
wrócił na ligowy szlak – w klasie B występuje drużyna seniorów.
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byk 21.iv-21.v
Pierwsza połowa tygodnia okaże się bardzo 
spokojna. Częściej będziesz miał ochotę pobyć 
sam ze sobą i zająć się tym, co lubisz najbardziej.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Znowu zaczniesz działać z rozmachem, a decyzje, 
jakie podejmiesz, będą bardzo odważne. W pracy 
masz szansę nadrobić wszystkie zaległości 
i to z nawiązką.

rak 21.vi-22.vii
Pozwól sobie na większy luz i nie traktuj 
wszystkiego śmiertelnie poważnie. Gwiazdy nieco 
zamieszają w Waszym życiu uczuciowym.

lew 23.vii-22.viii
odpuść trochę, a odzyskasz radość życia. 
oddani przyjaciele postawią Cię przed nowymi 
wyzwaniami.

panna 23.viii-22.iX
Na początku tygodnia pozostaniesz pod silnym 
wpływem Księżyca, który okaże się wyjątkowo 
dobroczynny pod względem uczuciowym. 

waga 23.iX-23.X
Na poprawę twego samopoczucia wpłyną 
nie tylko rozmowy z przyjaciółmi, ale także 
aktywność fizyczna. 

Skorpion 24.X-21.Xi
Zachłanność partnera może sprawić, 
że podejmiesz błędną decyzję. Daj sobie czas, 
by wszystko kilka razy przemyśleć.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Dokładnie wiesz, w czym jesteś dobry, 
a za co wolałbyś się nie zabierać, więc nie 
wystartujesz tam, gdzie Cię nie chcą. Pod koniec 
tygodnia ciekawa propozycja.

koziorożec 22.Xii-19.i
Z łatwością dasz się komuś zauroczyć, ale 
to ty będziesz teraz uwodzić. Dobre inwestycje 
zwrócą się z nawiązką.

wodnik 20.i-18.ii
twoja pewność siebie da świetne rezultaty, 
szczególnie gdy wykorzystasz przy tym swój 
wrodzony urok i charyzmę. Pieniądze na horyzoncie.

ryby 19.ii-20.iii
Staniesz się bardziej rozmowny, komunikatywny 
i dowcipny. W interesach pomoże Ci bystrość 
umysłu i trafna ocena sytuacji.

baran 21.iii-20.iv
W małżeństwie zechcesz grać pierwsze skrzypce 
i całkowicie podporządkujesz sobie ukochaną 
osobę. Dobre wiadomości w drodze. 
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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 647:  
już po świętach.
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