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Jednoimienne wołają o pomoc
Szpitale wytypowane na zakaźne boją się problemów  
z odpływem lekarzy i katastrofą finansową. .

historia zaczyna się od A
Najstarsze osiedle „Nowych Tychów” świętuje  
w tym roku 70-lecie powstania.

Kobiela za Kobielą...
Samochodowe Mistrzostwa Tychów na torze 
FCA obserwowali pierwsi po przerwie kibice.3 8 15
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Ówczesna ustawa samorządo-
wa sankcjonowała wybór szefa 
zarządu gminy przez Radę, do-
piero dwa lata później wprowa-

dzono powszechne wybory pre-
zydenta i od tego czasu Andrzej 
Dziuba bezapelacyjnie wygrywał 
z konkurentami i konkurentka-

mi pięciokrotnie (2002, 2006, 
2010, 2014 i 2018) i jest jednym 
z najdłużej sprawującym swój 
urząd w Polsce.

Dwie dekady prezydentury 
to dobra okazja do podsumo-
wań i wniosków, na co udało 
nam się namówić gospodarza Ty-
chów. Obszerna rozmowa z pre-
zydentem Andrzejem Dziubą już 
wkrótce na łamach „Twoich Ty-
chów”. ww ●

Podczas ostatniej wichury w Par-
ku Niedźwiadków przewrócił się 
okazały dąb. 

Drzewo rosło tutaj od począt-
ku, tzn. od momentu kiedy zakła-

dano park na początku lat 60. Zo-
stał posadzony w jego centralnej 
części, podobnie jak jeszcze wie-
le innych drzew. Niestety, okazałe 
drzewo nie sprostało sile wiatru 

i  przewróciło się tuż obok ławki 
znajdującej się przy alejce. Nie-
bawem Tyski Zakład Usług Ko-
munalnych przystąpi do usuwa-
nia drzewa. ls  ●

w parku Niedźwiadków

Przewrócony  dąb
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DWIE DEKADy pREZyDENTA
MinęŁo doKŁAdnie 20 lAt oD Wyboru ANDrZejA DZIuby.

w poniedziAŁeK, 6 lipcA MinęŁo doKŁAdnie 20 lAt 
od sesJi rAdy MiAstA, KtórA w 2000 roKu wybrAŁA 
AndrzeJA dziubę nA stAnowisKo prezydentA MiAstA 
tychy. prezydent zostAŁ wybrAny gŁosAMi rAdnych 
z Klubów unii wolności, sld i przyMierze MAŁA 
oJczyznA i zAstąpiŁ śp. AleKsAndrA gądKA (Aws), 
Który piAstowAŁ te funKcJę od 1994 roKu.

Zespół Szkół im. Orląt Lwow-
skich oraz Komenda Miejska Po-
licji w Tychach podpisały poro-
zumienie w sprawie utworzenia 
klasy mundurowej, kształcącej 
na potrzeby policji.

Umowę o współpracy w za-
kresie działań na rzecz bezpie-
czeństwa publicznego realizowa-

nych wśród młodzieży podpisali 
komendant mł. insp. Arkadiusz 
Konowalski i dyrektor szkoły 
Bożena Uszok-Jarek. Tyscy po-
licjanci będą wspierać uczniów 
w zdobywaniu wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie bezpieczeństwa, 
przeciwdziałania patologiom 
oraz postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży przestęp-
czością i demoralizacją. Porozu-
mienie to stanowi pierwszy etap 
organizacji klasy mundurowej 
o charakterze policyjnym, któ-
ra utworzona zostanie w roku 
szkolnym 2020/2021. 
ls ●

zespół szkół im. orląt Lwowskich 

Policja z klasą

◆ 5.07, Ok. gODZ. 19.40 Na ul 
BuDOWlaNych (w rejonie 
skrzyżowania z ul. Brzechwy) do-
szło do wypadku – osobowy vw 
uderzył w motocykl. Jadący nim 
mężczyzna z urazem nogi został 
przetransportowany do szpitala 
w Katowicach Ochojcu. Ze wstęp-
nych ustaleń policji i uczestników 
zdarzenia wynika, że do zdarze-
nia doszło w chwili, gdy kierująca 
vw kobieta skręcała w lewo z ul. 
Budowlanych w ul. Brzechwy. Nie 
zauważyła jadącego z naprzeciw-
ka motocyklisty, najprawdopo-
dobniej oślepiło ją słońce...

◆ OSZuści ZNóW ZaatakO-
Wali. 01.07 metodą „na wnucz-
ka” oszukali 84-letnią mieszkan-
kę Tychów, wyłudzając 18 tys. 
złotych. Z kolei 30.06 osoba po-
dająca się za za wnuczkę 82-let-
niej tyszanki, wyłudziła od niej 
7 tys. zł. W obu przypadkach 
postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach.
◆ Na RONDZie PaPROcań-
Skim (Armii Krajowej – Piłsud-
skiego) doszło 30.06 do zderzenia 
chevroleta i fiata. Jak ustaliła poli-
cja, kierowca chevroleta wymusił 
pierwszeństwo na kierowcy fia-
ta doprowadzając do zderzenia. 
Na szczęście osobom podróżują-
cym pojazdami nic się nie stało.

◆ 29.06 Na al. JaNa PaWła 
ii przy próbie zaparkowania peu-
geota, doszło do zablokowania się 
dźwigni gazu. Kierowca uderzył 
w przydrożne drzewo, a następnie 
w zaparkowanego opla...
◆ kmP W tychach PROWa-
DZi POStęPOWaNie PRZygO-
tOWaWcZe w sprawie kradzieży 
sprzęgła do ciągnika iveco stralis 
o wartości 800 zł oraz klosza lam-
py oświetleniowej z latarni o war-
tości 200 złotych. Do zdarzenia 
doszło 12.05 na terenie firmy 
świadczącej usługi przewozowe 
w Tychach przy ul. Dojazdowej. 
Uzyskano zdjęcie mężczyzny, 
który może posiadać istotne dla 
wyjaśnienia sprawy informacje. 
Rysopis: wiek około 50 lat, krępa 
budowa ciała, włosy koloru jasny 
brąz, ubrany w czerwoną koszul-
kę, brązowy sweter oraz niebie-
skie spodnie. Osoby które wiedzą 
coś na temat zdarzenia lub roz-
poznają osobę ze zdjęć, proszone 
są o kontakt z KMP w Tychach 
(al. Bielska 46), tel: 47/855-12-30, 
112,mail: ppm@tychy.ka.policja.
gov.pl

◆ NieZNaNy SPRaWca DO-
kONał 29.06 uSZkODZeNia 
SZyBy w drzwiach wejściowych 
do sklepu przy ul. Kopernika, 
powodując straty w wysokości 
1.000 zł.
◆ 5.07 DOkONaNO kRaDZie-
ży mitSuBiShi qutlaNDeRa 
wartości 50 tys. zł, zaparkowane-
go przy ul. Dunikowskiego.
◆  POlicJaNci WyDZiału 
PReWeNcJi KMP zatrzymali 
5.07 dwóch tyszan w wieku 42 
i 32 lata, którzy w dniu 29 i 30.06 
dokonali kilkunastu transakcji 
zbliżeniowych skradzioną kar-
tą bankomatową. Postępowanie 
prowadzi KMP Tychy.
◆ Na JeDNym Z PRZeJaZ-
DóW kOleJOWych W POWie-
cie PSZcZyńSkim, mieszkan-
ka Tychów wjechała na torowisko 
w chwili, kiedy opuszczane były 
zapory. Utknęła autem pomię-
dzy opuszczonymi zaporami i nie 
mogła wyjechać. Świadkiem zda-
rzenia był będący po służbie po-
licjant z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Podszedł 
do bariery, wyłamał ją, aby ko-
bieta mogła cofnąć samochodem. 
Po chwili przejechał rozpędzony 
podciąg... Gdyby nie zdecydowa-
na reakcja policjanta, zdarzenie 
mogłoby zakończyć się tragicz-
nie. Na miejsce wezwany został 
patrol drogówki, który ukarał 
kobietę mandatem w wysokości 
300 złotych i 4 punktami karnymi 
za naruszenie zakazu wjeżdżania 
na przejazd kolejowy, jeśli opusz-
czanie zapór zostało rozpoczęte. 
ls ●
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w nAJbliższą niedzielę, 
12 lipcA ponownie 
udAMy się do urn 
wyborczych, by wsKAzAć 
Który z KAndydAtów, 
Którzy przeszli do ii 
tury, powinien – nAszyM 
zdAnieM – peŁnić funKcJę 
prezydentA rp przez 
nAJbliższe pięć lAt.

W drugiej turze wyborów na kar-
cie do głosowania nie będzie już 
nazwisk 11 kandydatów, a jedy-
nie dwa nazwiska tych, którzy 
uzyskali dwa tygodnie wcześ-
niej najwięcej głosów w I turze, 
a więc Andrzeja Dudy i Rafa-
ła Trzaskowskiego. Aby oddać 
ważny głos, należy postawić tyl-
ko jeden znak „X” lub krzyżyk 
w kratce przy nazwisku swojego 
wybrańca.

Osoby, które wybrały głoso-
wanie tradycyjne, będą oddawać 

głosy w lokalach wyborczych, zlo-
kalizowanych dokładnie w tych 
samych miejscach jak w pierw-
szej turze. Podobnie jak 28 czerw-
ca, lokale wyborcze czynne będą 
w godz. 7-21.

Jeszcze tylko we wtorek, 7 lipca 
można dopisać się do spisu wy-
borców w miejscu, w którym bę-
dziemy w dniu wyborów. Można 
to zrobić na podstawie wniosku 
złożonego w Urzędzie Miasta 
lub korzystając z formy elektro-
nicznej pod adresem www.gov.
pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-
wyborczej.

Także do 7 lipca mogą chęć 
głosowania korespondencyjne-
go zgłosić osoby przebywające 
na kwarantannie (dla pozostałych 
termin upłynął 30 czerwca).

Jeśli ktoś będzie w dniu wy-
borów przebywał poza granica-
mi Polski, może zarejestrować 
się najpóźniej do północy 9 lip-

ca. Dotyczy to tylko głosowania 
osobistego i wyłącznie w krajach, 
w których głosowanie w lokalu 
wyborczym będzie możliwe.

Z kolei 10 lipca jest ostatecz-
nym terminem, w jakim można 
z Urzędu Miasta otrzymać za-
świadczenie o głosowaniu poza 
miejscem zamieszkania. Osoby, 
które 12 lipca będą przebywa-
ły w innym miejscu niż miejsce 
zamieszkania, a chcą głosować, 
muszą złożyć wniosek o wydanie 
zaświadczenia w urzędzie, w któ-
rym jest ujęty w spisie wyborców. 
Zaświadczenie takie trzeba ode-
brać osobiście.

Dodatkowe informacje na te-
mat zaświadczeń o prawie do gło-
sowania i dopisania do spisu wy-
borców, można uzyskać pod nr 
tel. 32 776 35 04, 32 776 35 34, 
32 776 35 05, 32 776 35 35.
12 lipca – wybierzmy mądrze!
rn ●

30 czerwcA 
w Łodzi z inicJAtywy 
zArządzAJących 
szpitAlAMi w tychAch 
i rAciborzu odbyŁo się 
spotKAnie dyreKcJi 11 
szpitAli zAKAźnych 
z cAŁeJ polsKi. 
przedMioteM spotKAniA 
byŁy probleMy, z JAKiMi 
obecnie boryKAJą 
się zArządzAJący 
szpitAlAMi 
JednoiMiennyMi.

Okres, w którym placówki po-
zostają w tej formule, pociąga 
za sobą trudno odwracalne zmia-
ny w wielu obszarach prowadze-
nia szpitala. Głównymi wyzwa-
niami, z którymi mierzy się każda 
z przekształconych placówek, są: 
zasada finansowania, odejście 
kadry medycznej, brak jasnych 
i bezpiecznych zasad powrotu 
do pierwotnej działalności.

Efektem spotkania jest wypra-
cowanie wspólnego stanowiska 
i postulatów do ministra zdro-
wia o utworzenie specjalnej ścież-
ki prawnej, umożliwiającej bez-
pieczne przywrócenie poprzedniej 
działalności szpitali. Treść stano-
wiska jest również reakcją na za-
grożenia związane z realizacją 
świadczeń medycznych na rzecz 
pacjentów zakażonych oraz po-
dejrzanych o zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2. „Wybiegamy 
w przyszłość co do dostępności 
i jakości świadczonych usług” – 
piszą sygnatariusze.

Zarządzający szpitalami jed-
noimiennymi mierzą się z potęż-

nym wyzwaniem przygotowania 
swoich jednostek do ponownego 
funkcjonowania jako placówek 
wielospecjalistycznych. Szpitale 
te pełnienie funkcji jednoimien-
nych okupiły licznymi ograni-
czeniami – zarówno w zakresie 
pełnienia wielospecjalistycznych 
usług zdrowotnych, znacznego 
uszczuplenia kadry medycznej, 
jak i obaw pacjentów oraz pra-
cowników wynikających z bra-
ku gwarancji wsparcia minister-
stwa w powrocie do stanu sprzed 
pandemii.

– Walka z pandemią była po-
ważnym wyzwaniem. Opinia 
środowisk medycznych związa-
nych ze szpitalami jednoimien-
nymi jest taka, że stanęliśmy 
na wysokości zadania. Jednak 
coraz liczniejsze głosy i wyraża-
ne obawy związane z powrotem 
do funkcjonowania jako szpitale 
wielospecjalistyczne zmusza nas, 
dyrekcje tych szpitali, do zwró-
cenia uwagi na ten problem – 
mówi Mariola Szulc, prezes za-
rządu Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Megrez Sp. 
z o.o. w Tychach i dodaje: – Przez 
8 lat budowaliśmy markę naszej 
placówki, nasze oddziały cieszyły 
się coraz lepszą renomą, co da-
wało komfort pacjentom, a jed-
nocześnie przyciągało najlepszą 
kadrę. Po okresie kilku miesięcy 
pracy jako szpital jednoimien-
ny, w tym uszczupleniu kadry 
o specjalistów, którzy nie mogli 
czekać tak długo na możliwość 
pracy w swoim fachu, powrót 
do stanu sprzed kilku miesię-
cy staje się równie istotnym wy-

zwaniem. Dotyczy to wszystkich 
szpitali jednoimiennych w Pol-
sce. Dlatego postulujemy o dia-
log w tym zakresie, by znaleźć 
rozwiązania zapewniające bez-
pieczeństwo pacjentom, a tak-
że wspierające zarządy tych pla-
cówek, przed którymi rysuje się 
trudna droga powrotu do nor-
malności.

Bez wątpienia placówki jedno-
imienne z racji zmian kadrowych 
stają w obliczu kryzysu. Pytanie 
czy tak jak wszyscy mogli na nie 
liczyć, dzisiaj one będą mogły li-
czyć na wsparcie.

– Zarządy naszych szpitali, 
z dużym niepokojem i niepew-
nością co do możliwości szyb-
kiego przywrócenia dotychcza-
sowej działalności, spoglądają 
w przyszłość. – podsumowuje 
dr Jarosław Madowicz, wicepre-
zes zarządu WSS Megrez Sp. z o.o. 
– Obecnie obserwujemy bardzo 
duży ubytek kadry medycznej. 
Bez zabezpieczenia w postaci 
przysłowiowej tarczy antykryzy-
sowej nie jesteśmy w stanie przy-
wrócić pierwotnej działalności. 
Jako zarządzający tymi szpitalami 
bezwzględnie domagamy się za-
proponowania przez resort zdro-
wia realnej i przemyślanej ścieżki 
wyjścia z obecnej formy działal-
ności. Jednocześnie apelujemy 
o przygotowanie planu zabez-
pieczenia państwa na wypadek 
spodziewanej jesienią drugiej fali 
epidemii. To jest podstawą bez-
pieczeństwa społeczeństwa, ale 
także funkcjonowania szpitali. 
Na tę chwilę nie widzimy takich 
działań. rs ●
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JEDNoImIENNE 
WołAJą o pomoC
szpitAle wytypowAne nA zAKAźne boją SIę probLeMóW Z oDpłyWeM LeKArZy I 
KATASTroFą FINANSoWą. 

pRZED NAmI II TuRA
w niedzielę, 12 lipcA wybierzeMy prezydentA rp NA NAjbLIżSZe pIęć LAT.

Podobnie jak przy I turze, idąc do lokalu wyborczego nie zapomnijmy o maseczce.
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uczestnicy konferencji szpitali jednoimiennych 
postulują m.in.:
–   utworzenie przy Ministrze Zdrowia zespołu 

doradczego do spraw epidemii SArS-CoV-2, 
w którym będą uczestniczyć przedstawiciele 
jednoimiennych Szpitali Zakaźnych.

–   przedstawienie do dnia 01.08.2020 r. planu 
zabezpieczenia państwa, oraz funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia na wypadek 
utrzymania lub wzmożenia epidemii SArS-
CoV-2, w szczególności na wypadek wzrostu 
zachorowań w okresie jesień 2020 r. – wiosna 
2021 r. Z uwagi na powyższe przedstawie-
nie planu wyznaczania podmiotów jako 
jednoimienne Szpitale Zakaźne oraz sposobu 
finansowania tych podmiotów.

–   zmianę decyzji NFZ zawartej w oświadcze-
niach o wysokości ryczałtu pSZ, prowadzącej 
do obniżenia wypłaty ryczałtu pSZ Szpitalom 
jednoimiennym począwszy od maja 2020 r. 
i dokonanie wypłaty ryczałtu pSZ Szpitalom 
jednoimiennym w pełnej wysokości.

–   finansowanie ryczałtu pSZ niezależnie od ilo-
ści wykonanych świadczeń liczone do 30 
czerwca 2021 r.

–   w Szpitalu jednoimiennym powinni być 
hospitalizowani jedynie pacjenci z wynikiem 
dodatnim CoVID-19, pozostałe Szpitale w sy-
stemie powinny posiadać ścieżkę diagno-
styczną dla pacjentów podejrzanych.

–   wymóg by Szpital jednoimienny posiadał za-
trudnionego koordynatora lekarza specjalistę 
chorób Zakaźnych. W przypadku braku moż-
liwości zatrudnienia, skuteczne delegowanie 
takiego lekarza przez Wojewodę.

–   zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia 
środków na stworzenie możliwości wyko-

nywania badań pCr w kierunku CoVID-19 
w Szpitalach jednoimiennych, oraz gwarancja 
finansowania tych badań.

–   zwrot wszelkich kosztów związanych 
z przystosowaniem Szpitala do wykonywania 
zadań jako Szpital jednoimienny oraz zwrot 
wszelkich kosztów związanych z przystoso-
waniem Szpitala do normalnego funkcjo-
nowania w ramach działalności statutowej 
po zakończeniu wykonywania zadań jako 
Szpital jednoimienny.

–   odmrożenie kontraktowania nowych świad-
czeń w szczególności diagnostyki obrazowej.

W konferencji wzięły udział szpitale:
–   Zespół opieki Zdrowotnej w bolesławcu
–   Samodzielny publiczny Zakład opieki Zdro-

wotnej w puławach
–   Samodzielny publiczny Zespół opieki Zdro-

wotnej w Kędzierzynie-Koźlu
–   Samodzielny publiczny Zakład opieki 

Zdrowotnej MSWiA im. Mariana Zyndrama-
Kościałkowskiego w białymstoku

–   Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w łomży

–   Szpital rejonowy im. Dr józefa rostka w ra-
ciborzu

–   powiatowy Zakład opieki Zdrowotnej w Sta-
rachowicach

–   Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów 
opieki Zdrowotnej Chorób płuc i Gruźlicy 
w Wolicy

–  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ty-
chach

–   Samodzielny publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie

–   Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach.
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w nAJbliższy 
czwArteK, 9 lipcA 
w sAli KoncertoweJ 
MediAteKi odbędzie 
się KonferencJA, 
zorgAnizowAnA przez 
prezydentA tychów 
AndrzeJA dziubę 
w 30-lecie 
sAMorządności 
w polsce.

W tym roku mijają trzy deka-
dy funkcjonowania w naszym 
kraju w pełni demokratycznego 

samorządu terytorialnego. Pod-
czas spotkania w Mediatece jego 
uczestnicy podsumują ten ważny 
w życiu Polski czas, poszukają od-
powiedzi na pytanie co zadecydo-
wało o sukcesie polskiego samo-
rządu i wspólnie zastanowią się, 
jak w oparciu o doświadczenia 
ostatnich 30 lat rozwijać miasta 
w tym trudnym dla wszystkich 
okresie.

Nie zabraknie debaty na temat 
polityki klimatycznej i Europej-
skiego Zielonego Ładu, a także 
podzielenia się doświadczeniami 

kilku lat funkcjonowania metro-
polii. Uczestnicy spotkania po-
rozmawiają o wartościach, któ-
rych należy bronić, by niezależne 
samorządy stały się gwarancją za-
możnej i bezpiecznej Polski.

W konferencj i  wezmą 
udział m.in. senator i długoletni 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz, szef Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii Kazimierz 
Karolczak oraz prezydenci: Gdań-
ska – Aleksandra Dulkiewicz, So-
potu – Jacek Karnowski i Wrocła-
wia – Jacek Sutryk. ww ●

1 lipca nastąpiła zmiana na sta-
nowisku dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tychach. Obo-
wiązki szefowej pełni tam aktual-
nie Dorota Otok, dotychczasowa 
kierowniczka Centrum Aktywi-

zacji Zawodowej przy tyskim 
urzędzie pracy.

Dotychczasowa długoletnia 
dyrektor PUP Katarzyna Ptak 
została w minionym tygodniu 
powołana przez Radę Nadzorczą 

„Śródmieście” sp. z o.o. na sta-
nowisko prezesa spółki. Zastąpi-
ła Andrzeja Kowola, który sze-
fował „Śródmieściu” od stycznia 
2019 roku.
rn ●

Od kilku dni media w całej Pol-
sce informują o skandalicznych 
warunkach, w jakich przebywa-
ły zwierzęta w zamkniętym już 
„schronisku” w Radysach. Chęć 
przyjęcia zwierząt zgłosiło tak-
że tyskie schronisko. W miniony 
piątek, 3 lipca fundacja „Pogoto-
wie dla zwierząt” poinformowała, 
że 10 psów trafiło do Tychów.

Do odpowiedzi na apel fun-
dacji „Pogotowie dla zwierząt” 
zachęcała władze miasta Anna 
Krzystyniak, radna Rady Miasta 
Tychy, miłośniczka zwierząt. – Je-

stem wstrząśnięta tym, co działo 
się w Radysach, cieszę się, że Ty-
chy, tak jak inne miasta pomogą 
w opiece nad zwierzętami z tego 
„schroniska”. Mam także nadzie-
ję, że ta smutna historia sprawi, 
że wszyscy staniemy się bardziej 
uważni, będziemy społecznymi 
kontrolerami, sprawdzającymi jak 
w takich miejscach jak schroniska 
dba się o zwierzęta, bo one same 
nie mogą się niestety poskarżyć 
i powiedzieć, że dzieje się coś złe-
go czy że są źle traktowane – mó-
wiła A. Krzystyniak.

O sytuacji w Radysach miłoś-
nicy zwierząt alarmowali od lat, 
nazywając schronisko wprost 
„mordownią”. W czerwcu na jego 
teren w końcu weszły służby, któ-
re na miejscu znalazły 10 mar-
twych psów. Jak mówiła Lucyna 
Górniak z „Pogotowia dla Zwie-
rząt”, pozostałe były w opłakanym 
stanie, część wymagała natych-
miastowej pomocy weterynarzy. 

Właściciel i zarządca schroni-
ska usłyszeli m.in. zarzuty znęca-
nia się nad zwierzętami ze szcze-
gólnym okrucieństwem. ru ●

Od minionego piątku (3 lipca) 
kierowcy mogą już korzystać 
z nowo wybudowanego węzła, 
jaki powstał w ramach moder-
nizacji tyskiego fragmentu drogi 
krajowej numer 44. Obiekt prze-
szedł pomyślnie odbiór i został 
dopuszczony do ruchu przez Wo-
jewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego.

Nowy bezkolizyjny węzeł łą-
czący DK44 z ulicami Mysłowi-
cką, Kościelną i Główną to na-
jistotniejszy punkt zakończonej 
przebudowy DK44 w Tychach. 
Zapewnił on sprawne połącze-
nie z przedsiębiorstwami zloka-
lizowanymi w podstrefie tyskiej 
KSSE oraz dzielnicami: Urbano-
wice, Jaroszowice i Wygorzele 
a także miastem Bieruń, oddzie-
lając ruch tranzytowy od ruchu 
lokalnego.

Góra nowego obiektu, którą 
biegnie główna nitka trasy, zosta-
ła oddana do użytku kierowców 
końcem minionego roku, a obec-
nie uruchomiony został cały nowy 
układ drogowy, jaki znajduje się 

pod wiaduktem. Chodzi dokład-
nie o dwa duże ronda oraz łącz-
nice zjazdowe i wjazdowe.

Kolejnym krokiem jest demon-
taż ronda tymczasowego w rejo-
nie fabryki FCA, który zaplano-
wano na początek tego tygodnia. 
Co więcej, równolegle wyremon-
towany zostanie odcinek ul. Tu-
ryńskiej, biegnący poza zakresem 

inwestycji. Chodzi o fragment 
od wysokości nowej nawierzch-
ni, do granicy z Bieruniem.

O tym jakie znaczenie dla kie-
rowców, mieszkańców okolicz-
nych dzielnic i tamtejszych przed-
siębiorców ma nowe rozwiązanie 
drogowe – napiszemy w jednym 
z najbliższych numerów „Twoich 
Tychów”. Mn ●

„twoje tychy”: zakończył się 
wyjątkowy rok szkolny, zwłaszcza 
drugi semestr był nietypowy. czy 
pracownicy oświaty odetchnęli 
z ulgą?
DOROta gNacik: – Rze-
czywiście, w tym semestrze 
wszyscy musieliśmy się zmierzyć 
z zupełnie nowymi wyzwaniami 
i różnie to na początku szkołom 
szło. Niektóre od razu i we wzor-
cowy sposób wdrożyły odpo-
wiednie technologie do zdalnego 
nauczania w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Ale były i takie, 
które potrzebowały na to trochę 
więcej czasu. Ta sytuacja zastała 
nas nagle i wymagała od nas 
całkowitej zmiany organizacji 
pracy szkoły, ale też przeprogra-
mowania myślenia o nauczaniu. 
Wszyscy – rodzice, uczniowie 
i nauczyciele – po raz pierwszy 
zetknęliśmy się z nauczaniem 
na odległość. Ale teraz, 
podsumowując to wszystko 
myślę, że naszym tyskim 
szkołom bardzo dobrze poszło. 
W zdecydowanej większości 
lekcje odbywały się online, 
chociaż pewna część pozostała 
w formie wysyłania zadań 
za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego. Zdecydowana 
większość nauczycieli potrafiła 
sprostać nowym technologiom, 
co myślę, że uczniom się 
podobało. Myślę, że dzięki tej 
sytuacji wszyscy poszerzyli swoje 
kompetencje informatyczne. Jest 
to wartość dodana.

Jednak zarówno uczniom i ich 
rodzicom, jak i nauczycielom 
zdalne nauczanie dało się 
we znaki. wszyscy żyją nadzieją, 
że od września nauka wróci 
w szkolne mury...
Na pewno początek był 
trudny. To wymagało całkowitej 
zmiany podejścia do pracy, 
do wykonywania zawodu 
nauczyciela. Praca zdalna 
wbrew pozorom wcale nie jest 

taka prosta, niejednokrotnie 
kosztuje nas więcej czasu niż 
praca w biurze czy w szkole. 
Do tego trzeba pamiętać, 
że nauczyciele też są rodzicami 
i, pracując zdalnie w domu, 
także mieli pod opieką dzieci 
uczące się online. A szczególnie 
w przypadku młodszych dzieci 
wsparcie rodzica w tym zdal-
nym nauczaniu było niezbędne. 
Oczywiście, wszyscy mamy 
nadzieję na powrót do szkół 
we wrześniu, bo wirtualny kon-
takt – nawet jeśli przez jakiś czas 
wydaje się fascynujący – nie 
zastąpi kontaktu twarzą w twarz 
z nauczycielem i rówieśni-
kami. Gdyby jednak doszło 
do wznowienia nauki zdalnej, 
najtrudniejszym wyzwaniem dla 
dyrektorów będą klasy pierwsze, 
zarówno w szkołach podstawo-
wych jak i ponadpodstawowych. 
Nauczyciele musieliby objąć 
kształceniem na odległość ucz-
niów, których w ogóle nie znają. 
To byłoby wielkie wyzwanie 
wychowawcze. Zaczynać nowy 
rok szkolny w takich warunkach 
byłoby bardzo trudno. Dlatego 
mam nadzieję, że po wakacjach 
wszyscy będą mogli się spotkać 
w normalnych warunkach. Ale 
to zależy od sytuacji epide-
micznej w kraju, a więc w dużej 
mierze od nas samych. Dlatego 
apeluję do wszystkich nauczy-
cieli, uczniów i pracowników 
żeby, podczas wakacji uważali 
na siebie i przestrzegali wszyst-
kich zasad bezpieczeństwa.

czy w tychach pojawiały się 
problemy tzw. sprzętowe?
Miasto skorzystało z rządo-
wych programów: „Zdalna 
Szkoła” i „Zdalna Szkoła plus”. 
Kupiliśmy tablety dla uczniów 
i pakiety dostępu do internetu, 
jak również – już ze środków 
gminy – laptopy dla nauczycieli 
jako wsparcie w kształceniu 
na odległość. Ponadto bardzo 

dużo sprzętu dyrektorzy 
wypożyczali z własnych zasobów 
szkół. Mamy w Tychach dość 
dobrze wyposażone pracownie 
komputerowe, więc również 
z tego sprzętu w razie potrzeby 
można było korzystać.

a co będzie ze sprzętem 
zakupionym w ramach programu 
„zdalna szkoła” gdy dzieci już 
wrócą do normalnej nauki?
One są majątkiem szkoły i będą 
do wykorzystania na lekcjach 
stacjonarnych, jako pomoc 
dydaktyczna. Wzbogacą bazę 
dydaktyczną szkoły. To kolejna 
korzyść z tej sytuacji.

Jak w tychach przebiegły 
egzaminy maturalne 
i ósmoklasisty?
Egzaminy w szkołach podstawo-
wych odbyły się bez problemów. 
Szkoły były wyposażone 
we wszystkie niezbędne środki 
ochrony osobistej, stosowaliśmy 
się do wytycznych opubliko-
wanych przez GIS i Centralną 
Komisję Egzaminacyjną.
Trochę problemów było na ma-
turach, ponieważ podobnie 
jak w tamtym roku wiele szkół 
otrzymało maile z pogróżkami. 
Ale na szczęście wszystko 
przebiegło sprawnie, żadna 
szkoła nie musiała przenosić się 
do innego budynku, wszyscy 
matury napisali we własnych 
murach. Bardzo dobrze układała 
się współpraca z policją i strażą 
pożarną.
Mamy za sobą z pewnością 
trudny rok szkolny, tym bardziej 
życzę radosnych i bezpiecznych 
wakacji wszystkim pracownikom 
oświaty, wszystkim uczniom 
i ich rodzicom. Spróbujmy 
złapać oddech w tych trudnych 
czasach, żebyśmy wszyscy 
bezpieczni i zdrowi spotkali się 
we wrześniu.
rozMAwiAŁA:
sylwiA witMAn ●

od piątku można jeździć DK 44 do woli.

węzeł oddany

Od minionego tygodnia cały zmodernizowany węzeł 
na DK 44 służy kierowcom i mieszkańcom.

Eu
ro

via

psy ze „schroniska” w radysach trafiły do Tychów.

odPowiedź na okrucieństwo

nowa dyrektor pup.

kobiety rządzą

DoŚWIADCZENIA 
I WyZWANIA
KonferencJA w MediAtece Z uDZIAłeM TuZóW SAMorZąDu.

ZA NAmI TRuDNy 
sEmEsTR
dyreKtor MieJsKiego centruM oświAty dorotA gnAciK poDSuMoWuje 
ZAKońCZoNy roK SZKoLNy.

AR
C

Dorota Gnacik.
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w środę, 1.07 tysKie 
linie troleJbusowe 
oficJAlnie 
zAprezentowAŁy nowe 
poJAzdy – dwA Autobusy 
eleKtryczne solAris 
urbino 12. Jeden z nich 
podczAs poKAzoweJ 
JAzdy prowAdziŁA 
MAŁgorzAtA śliwińsKA, 
KtórA od trzech lAt Jest 
Kierowcą troleJbusów.

– Jeździ się na pewno łatwiej, 
bo nie trzeba pilnować panto-
grafów, zwracać uwagę na to jak 
przebiega sieć, gdzie można się 
zatrzymać, a gdzie nie. Możemy 
się całkowicie skupić na drodze 
i na pasażerach – powiedziała.

Nowe pojazdy będą jeździ-
ły na linii 291, na której obecnie 
kursują klasyczne, spalinowe au-
tobusy. Zanim to jednak nastąpi, 
pojazdy zostaną przetestowane 
na liniach trolejbusowych.

– Elektrobusy zasilane są wy-
łącznie z baterii trakcyjnych, znaj-
dujących się w pojeździe – po-
wiedział Marcin Rogala, prezes 
TLT. – W związku z tym, że nie 
korzystają z sieci, mogą swobod-
nie poruszać się w różnych częś-
ciach miasta. Minusem jest to, 

że pojazd wymaga czasu na ła-
dowanie i wówczas jest wyłączo-
ny z ruchu. Szacujemy, że łado-
wanie do 50 proc. pojemności 
trwa 10-20 minut, co umożliwia 
przejechanie kilkudziesięciu ki-
lometrów. Natomiast jedno peł-
ne ładowanie wystarcza na prze-
jechanie około 140 kilometrów. 
Razem z pojazdami zamówiliśmy 
dwie ładowarki. Jedna znajduje 
się przy ul. Wyszyńskiego i jest 
to tzw. ładowarka dużej mocy – 
200 kW. Ładuje bardzo szybko 
i w sposób automatyczny – kie-
rowca podjeżdża pod nią, opusz-
cza się z góry „wtyczka” i rozpo-
czyna ładowanie. Dzięki temu nie 
ma konieczności wyłączania au-
tobusów z ruchu na czas ładowa-
nia. Druga ładowarka (moc 40 
kW) pracuje wolniej i będzie-
my ją wykorzystywać w zajezd-
ni nocą, kiedy pojazdy nie kur-
sują. Tutaj ładowanie trwa około 
4 godzin.

Elektrobusy pobierają energię 
z 4 zestawów baterii trakcyjnych, 
o łącznej mocy 160 kWh, a cie-
kawostką jest, że silniki znajdują 
się w… piastach kół. Dzięki temu 
rozwiązaniu, w porównaniu z po-
jazdami z klasycznym silnikiem 
klatkowym, mają w przestrzeni 
pasażerskiej więcej miejsc, do-
stępnych bezpośrednio z niskiej 
podłogi.

Jak informuje TLT, uzupełnie-
niem ekologicznego napędu jest 
system ogrzewania zasilany CNG 
– są to pierwsze autobusy elek-
tryczne w Polsce z ogrzewaniem 
gazowym. Pozwoliło to na wy-
eliminowanie oleju opałowego, 
który do tej pory stosowany był 
powszechnie do ogrzewania elek-
trobusów.

– Wybraliśmy elektrobusy, po-
nieważ takie linie, jak 291 trud-
no obsługiwać klasycznymi tro-
lejbusami, bo jedynie niewielka 
część jej trasy pokrywa się z sie-
cią trakcyjną. Dzisiaj elektrobus 
to nowe rozwiązanie, jednak do-
kładnie nie wiemy, jak taki pojazd 
sprawdzi się po 5-6 latach eksplo-
atacji. Zużyciu ulegają m.in. ba-
terie trakcyjne i jeśli po kilku la-
tach trzeba będzie za nie zapłacić 
np. kilkaset tysięcy złotych, może 
się okazać, że elektrobusy prędko 
nie zastąpią tradycyjnych trolej-
busów – dodał M. Rogala.

Zakup elektrobusów wraz z ła-
dowarkami – ich koszt to 5,6 mln 
złotych – był kolejnym etapem 
współfinansowanej ze środków 
unijnych inwestycji, w ramach 
dużego projektu pn. „Zakup no-
woczesnego taboru autobuso-
wego z napędem ekologicznym 
na potrzeby rozwoju transportu 
publicznego w podregionie ty-
skim.” ●

prAwie dwA tygodnie 
po oficJAlnyM 
„odMrożeniu” wznowiŁy 
dziAŁAlność wodny pArK 
tychy i KrytA pŁywAlniA 
Mosir. obA obieKty 
zostAŁy odpowiednio 
przygotowAne 
do restArtu – tAM, 
gdzie to byŁo Konieczne 
przeprowAdzono 
drobne nAprAwy 
i reMonty, doKonAno 
przeglądu wszystKich 
instAlAcJi, niecKi 
bAsenów zostAŁy 
wyMyte. przestrzegAne 
są wszelKie 
zAleczeniA związAne 
z obostrzeniAMi 
stosowAnyMi w hAlAch 
bAsenowych.

W drodze do szatni i z powro-
tem – do wejścia obowiązują ma-
seczki, konieczna jest dezynfekcja 
rąk, a na jednym torze mogą pły-
wać maksymalnie cztery osoby. 
Systematyczne dezynfekowane 
są klamki, drzwi, uchwyty sza-
fek i poręczy oraz opaski z trans-
ponderami po każdym użyciu. 
Oczywiście i tak wszystko działa 
„na pół gwizdka”, bo jednocześ-
nie w obiektach może przebywać 
jedynie połowa korzystających. 
W przypadku pływalni są to 52 
osoby, Wodnego Parku – 1.025.

Gości przybywa
Do Wodnego Parku Tychy za-
czyna wracać coraz więcej osób. 
W pierwszym weekendzie „od-
mrożenia” polskie parki wod-
ne notowały średnio frekwencję 
na poziomie 30 proc. w porów-
naniu z czerwcem ubiegłego roku. 
Wodny Park w Tychach uzyskał 
44 proc. Gości przybywa z każ-
dym tygodniem.

– Wiele osób jeszcze boi się 
większych skupisk, ale my jeste-
śmy dobrze przygotowani na wy-
magania, jakie postawiono przed 
aquaparkami i basenami, odnoś-

nie zabezpieczenia obiektów 
we wszystkich strefach – wy-
jaśnia Michał Pawlak, rzecznik 
Wodnego Parku Tychy. – Na każ-
dym kroku przypominamy o ma-
seczkach w strefie wejścia, przy 
zakupie biletów i potem – aż 
do szatni i po wyjściu z szatni 
do wyjścia. A także o dezynfek-
cji rąk. Cały czas apelujemy, by te 
ustalone rygory były przestrzega-
ne, bo po kilku dniach można od-
nieść wrażenie, że niektórzy za-
pominają właśnie o maseczkach 
i zachowaniu 2-metrowego dy-
stansu. W związku z obostrzenia-
mi może u nas przebywać 1.025 
osób, w pierwszych dwóch tygo-
dniach mieliśmy średnio około 
połowy tej liczby. Nie było prob-
lemów w kasach, zresztą nama-
wiamy do zakupu biletów online, 
ani z szafkami, czego niektórzy się 
obawiali z uwagi na to, że udo-
stępniona jest co druga szafka 
w przebieralniach, a także co dru-
gi prysznic. Dodam, iż czynne 
są wszystkie urządzenia, z wyjąt-
kiem saun parowych i kaltarium, 
bo tutaj temperatura nie przekra-
cza 60 st. C. Od 1 lipca rozpoczęła 
działalność strefa surfingu.

Jaccuzi dla dwojga
Z kolei na Krytej Pływalni MO-
SiR-u wynikający z obostrzeń li-
mit osób mogących tu przebywać 
w tym samym czasie wynosi 52 
i powoli limit zaczyna się wy-
pełniać. Obecnie frekwencja jest 
na poziomie 45 proc. wypełnie-
nia hali. Jak informuje Tomasz 
Szelec, kierownik Krytej Pływal-
ni, przez pierwsze dni o godz. 6 
rano pływało 14-15 osób, teraz – 
ponad 30.

– Wiele osób cieszyło się z ot-
warcia basenów, bo po prostu bra-
kowało im kąpieli, możliwości po-
pływania, ale muszę powiedzieć, 
że pierwsi klienci zawitali do nas 
z dużą dozą niepewności – powie-
dział. – Ale po kilku dniach jest już 
znacznie lepiej. Zaczęły się waka-
cje i na basenie jest więcej dzieci. 

Obecnie z eksploatacji wyłączo-
ne są jedynie sauna parowa z uwa-
gi na osiąganie niższych tempe-
ratur niż zalecane 60 st. C oraz 
sauna na górze, gdzie trudno by-
łoby zachować bezpieczną odle-
głość. Wszędzie odległość dwóch 
metrów musi być zachowana, więc 
w jaccuzi mogą przebywać tylko 
dwie osoby. Czynna jest też siłow-
nia, gdzie mogą jednocześnie ćwi-
czyć cztery osoby. Konieczne jest 
zachowanie półtora metra odle-
głości między nimi, więc można 
ćwiczyć na co drugim urządzeniu. 
I konieczna jest dezynfekcja sprzę-
tu po każdym użyciu.

Największym problemem, 
zwłaszcza dla ludzi starszych, 
jest brak w korytarzach ławeczek 
czy miejsc do siedzenia. Niektó-
rzy ubierają buty na schodach 
lub na stojąco, a to czasami bywa 
kłopotliwe. Na basenie trenują już 
pływacy trzech klubów – MOSM 
Tychy, KP Wodnik i UKS Auer-
bach, zaczynają też ruszać szkółki 
pływackie. leszeK sobierAJ ●

BAsENy Z LImITAmI
z KryteJ pŁywAlni i wodnego pArKu tychy KorZySTA CorAZ WIęCej oSób.

JAZDA BEZ… sZELEK
tysKie linie troleJbusowe ZApreZeNToWAły NoWe eLeKTrobuSy.

małgORZata RySZka, kie-
rownik Sekcji badań i Analiz 
Laboratoryjnych rCGW SA 
w Tychach:
– W Wodnym parku Tychy pro-
wadzimy systematyczny i udo-
kumentowany nadzór pracy 
urządzeń oraz rejestrujemy 
wyniki pomiarów jakości wody. 
Monitorowane przez nas para-
metry fizykochemiczne i mikro-
biologiczne mają określone 
dopuszczalne poziomy stężeń 
i zawartości oraz najwyższą 
dopuszczalną liczbę mikroor-
ganizmów. określone w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia 
parametry wody basenowej 
są praktycznie takie same, jak 
dla wody pitnej. Zakres moni-
torowania obejmuje nie tylko 
niecki basenowe, ale również 
wodne urządzenia rekreacyjne 
znajdujące się na terenie Wod-
nego parku. parametry wody 
w naszym obiekcie są w pełni 
wystarczające dla zapewnie-
nia bezpiecznych warunków 
użytkownikom, a automatycz-
ny system pomiarowy i regu-
lacyjny pozwala na bieżąco 
śledzić wartości monitorowa-
nych parametrów wody i po-
dejmować natychmiastowe 
działania eliminujące poten-
cjalne zagrożenia. Stosowany 
w Wodnym parku Tychy system 
uzdatniania wody basenowej 
polega na dezynfekcji che-
micznej podchlorynem sodu, 
sorpcji zanieczyszczeń na wę-
glu aktywnym oraz dezynfekcji 
fizycznej z zastosowaniem pro-
mieniowania uV. Woda baseno-
wa podlega dezynfekcji, czyli 
procesowi utleniania mikroor-
ganizmów wprowadzanych 
do basenu. Im więcej czynni-
ków utleniających, tym lepsze 
warunki do zabijania bakterii. 
Zastosowanie oprócz chloro-
wania dodatkowych urządzeń 
dezynfekcji wody obiegowej 
jest bardziej efektywne w od-
niesieniu do bezpiecznej eks-
ploatacji i gwarantuje niemal 
100-procentowe bezpieczeń-
stwo dla użytkowników Wod-
nego parku Tychy.

WSZyStkO POD 
kONtROlą

We wnętrzu nowego elektrobusu prezes TLT Marcin Rogala odpowiedał na pytania dziennikarzy.
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Domowych przetworów, takich jak: dżemy, ogórki czy kompoty w szklanych 
słoikach trzeba pozbyć się dwuetapowo. Najpierw wyrzuca się zawartość do 
brązowego pojemnika/worka na odpady bio-kuchenne, a następnie – pusty już 
słoik - do zielonego pojemnika/worka na szkło. Zakrętki muszą trać do żółtego 
pojemnika/worka na tworzywa sztuczne i metale. Co ważne, nie trzeba myć bar-
dzo dokładnie słoików, wystarczy je opłukać. Jeśli jednak słoik się stłucze, jego 
miejsce jest w pojemniku na odpady pozostałe po segregacji (tzw. „zmieszane”), 
gdyż nie nadaje się już do recyklingu.

 
Rowery, hulajnogi, narty czy inne tego typu przedmioty, które nie mieszczą się 
do standardowych pojemników, to odpady wielkogabarytowe. Zaliczają się do 
nich również foteliki samochodowe i rowerowe, wózki dziecięce, duże zabawki. 
Mieszkańcy bloków powinni zostawić je pod altaną śmietnikową – zostaną 
zabrane przez rmę, zajmującą się w mieście wywozem odpadów - taki odbiór 
odbywa się raz w tygodniu. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą 
wystawić takie zabawki przed posesję, razem z innymi wielkogabarytami, w ter-
minie zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów. Dodatkowe rozwiązanie, 
z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy, to oddanie ich bezpłatnie do 
PSZOK-u. 

Meble, stoły, krzesła, fotele, szafy, łóżka, sofy, materace, kołdry trzeba potrak-
tować tak samo jak wszystkie odpady wielkogabarytowe. Wielkogabarytami są 
też wiklinowe, ratanowe i plastikowe meble ogrodowe, hamaki i parasole ogro-
dowe oraz dywany, wykładziny, deski do prasowania, walizki i sztuczne choinki. 

Starych opon z samochodów osobowych, rowerów i motocykli, felg i dętek nie 
można wyrzucić do żadnego pojemnika, a także zostawić przy altanie śmietni-
kowej czy przed posesją. Nie są to odpady wielkogabarytowe, które można oddać 
w ramach organizowanych zbiórek. Ponadto, za pozostawienie ich w niedo-
zwolonych miejscach, grozi mandat w wysokości 500 zł. Tymi odpadami każdy 
musi zająć się sam, dostarczając je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (tzw. PSZOK-u). W Tychach działają dwa takie punkty, które przyjmują 
od mieszkańców opony od osób prywatnych bez żadnych opłat. 

Odpady remontowo-budowlane, podobnie jak opony, nie są zabierane przez rmę 
wywożącą śmieci. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiego rodzaju drzwi,  
deski, panele, boazerię, parkiety, ramy okienne, płytki, gruz, płyty OSB, parapety, 
umywalki, muszle toaletowe, wanny. Tymczasem, najczęściej popełnianym  
błędem przez wielu mieszkańców, jest właśnie składowanie pozostałości po  
remoncie pod altaną śmietnikową w miejscu, gdzie powinno zostawiać się tylko 
i wyłącznie wielkogabaryty i zużyty sprzęt rtv i agd. Jak należy zatem z nimi 
postąpić? Są trzy możliwości:
• jeśli mieszkanie remontowane jest we własnym zakresie, to bezpłatnie można 
oddać do PSZOK-u 1,5 tony takich odpadów rocznie, licząc od pierwszego 
przekazania odpadów (limit na mieszkanie/dom);

• zamówienie kontenera - jest wiele rm, które za opłatą dostarczą pod wskazany 
adres kontener (koszt od 100 do kilkuset złotych); 

• jeśli mieszkanie remontuje rma, to na niej ciąży obowiązek wywiezienia 
odpadów. 

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych do PSZOK znajduje się na 
stronie  w Informatorze Przyjęcia Odpadów do PSZOK  lub 
w WYSZUKIWARCE ODPADÓW.

Kartony, pudła, zniszczone książki czy inne papierowe odpady wyrzuca się 
do niebieskiego pojemnika/worka. Papierowe odpady można też, szczególnie 
w większej ilości, oddać do PSZOK-u. 

| 

puste opakowania po farbach, 
chemikaliach, klejach, 
rozpuszczalnikach, emulsjach, 
fugach, bejcach, impregnatach, 
cementach, silikonach, piankach 

po ropie, drewnochron, nafta, 

po zaprawie murarskiej

PSZOK 

z nawozem/po nawozie.

Niektóre chemikalia 
pochodzenia 
remontowo-budowlanego, 

 

 

lub w WYSZUKIWARCE 
ODPADÓW.

rozpuszczalniki,  lepik, 
masa bitumiczna, emulsje, 

reklama

to Już trzeci rAz, 
Kiedy wolontAriuszKi 
grAżynA żAczeK i beAtA 
MęciK ruszyŁy w drogę, 
Aby wesprzeć spoŁeczne 
stowArzyszenie 
hospicJuM iM. 
św. KAliKstA 
i w tychAch. i choć 
wirus powywrAcAŁ 
nAsze życie do góry 
nogAMi, wolontAriuszKi 
wyruszyŁy nA swóJ 
uprAgniony urlop, 
niezMiennie proMuJąc 
hospicJuM i idee 
wolontAriAtu.

W tym roku celem jest przejście 
Głównego Szlaku Sudeckiego. 
Wyprawa rozpoczęła się w sobo-
tę 27 czerwca, a zakończenie akcji 
planowane jest na 19 lipca.

Do przejścia obie panie mają 
440 km. Z urokliwego Świerado-
wa-Zdrój przez malownicze Góry 
Izerskie, Karkonosze, Góry Sowie, 
Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie, 
Masyw Śnieżki i Góry Opawskie, 
aż do Prudnika. Poprzez codzien-
ną relację z trasy na stronie fa-
cebookowej „Milion Kroków dla 
Hospicjum”, przyjaciółki chcą ze-
brać środki pieniężne na zakup 
pompy do żywienia dojelitowego 
dla podopiecznych hospicjum.

W poprzednich latach wolon-
tariuszki w ramach akcji „Milion 
Kroków dla Hospicjum” przemie-
rzyły Główny Szlak Beskidzki 
(517 km) i przejechały rowerem 
trasy północno-wschodniej Pol-
ski (660 km). Zebrane w ten spo-

sób pieniądze pozwoliły na zakup 
sprzętu medycznego, w tym pom-
py insulinowej dla tyskiego sto-
warzyszenia.

Tyskie hospicjum św. Kaliksta 
I działa od 27 lat służąc pacjen-
tom w terminalnym okresie cho-
roby nowotworowej. Zespół me-
dyczny wraz z wolontariuszami 
wspólnymi siłami, poprzez zwal-
czanie bólu, pielęgnację oraz to-
warzyszenie choremu i wspieranie 
jego rodziny, pomagają w god-
nym przeżyciu ostatniego okre-

su choroby. W ramach hospicjum 
funkcjonuje opieka domowa, od-
dział stacjonarny, a także porad-
nia medycyny paliatywnej.

Relację z wyprawy można śle-
dzić na stronie facebookowej 
„Milion kroków dla Hospicjum”. 
Każdy, kto zechce dołączyć do ak-
cji i wesprzeć hospicjum, może 
dokonać wpłaty bezpośrednio 
na konto stowarzyszenia z tytu-
łem przelewu „GSS”. Numer kon-
ta stowarzyszenia: 38 1020 2528 
0000 0902 0014 8023. rn ●

23 czerwca w Szkole Podstawowej nr 36 im. Naro-
dów Zjednoczonej Europy odbyła się konferencja 
upowszechniająca i podsumowująca działania pod-
jęte w ramach projektu „Całościowy Rozwój Szkół”. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną, została ona prze-
prowadzona w formie online.

Konferencję nt. innowacyjnych metod naucza-
nia i uczenia się, swą obecnością zaszczycili goście: 
zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka, 
dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty Dorota 
Gnacik, koordynatorzy projektu oraz nauczycie-

le. Podczas tego ważnego w życiu szkoły wydarze-
nia nastąpiło oficjalne przekazanie SP nr 36 tytułu 
„Szkoły Uczącej Się”, który jest potwierdzeniem sto-
sowania strategii oceniania kształtującego na pozio-
mie zaawansowanym.

Uzyskanie tytułu jest efektem przystąpienia 1 
września 2016 r. nauczycieli SP nr 36 do realizacji 
dwuetapowego projektu „Całościowy Rozwój Szkół”. 
Praca na każdym etapie trwała dwa lata. Był to czas 
budowania partnerstwa w kilku aspektach:
•  pomiędzy nauczycielem i uczniem w budowa-

niu odpowiedzialności 
i samodzielności uczniów 
w uczeniu się,
•  pomiędzy nauczyciela-

mi w zakresie planowa-
nia i doskonalenia na-
uczania,

•  pomiędzy dyrektorem 
i nauczycielami w kon-
centracji na procesie 
nauczania i uczenia się 
uczniów,

•  pomiędzy szkołami 
w celu dzielenia się 
dobrymi praktykami 
i wspólnym poszuki-
waniem rozwiązania na-
potkanych trudności.
Dzięki pasji nauczania, 

ogromnemu zaangażowa-
niu oraz konsekwencji 
w czteroletnich działa-
niach, nauczyciele biorący 
udział w projekcie wpły-
nęli w znaczny sposób 
na rozwój własny, a prze-
de wszystkim na rozwój 
uczniów. Spektakularne 
efekty pracy zostały za-
prezentowane podczas 
wspomnianej konferen-
cji, która była podsumo-
waniem działań ostatnich 
lat. oprAc. sw ●

sp 36 jest „Szkołą uczącą Się”. 

Podsumowanie Projektu 440 Km po suDETACh
w drogę dlA hospicJuM ŚW. KALIKSTA

Niestrudzone wolontariuszki tyskiego hospicjum, tuż 
przed wyruszeniem w liczącą 440 kilometrów trasę.

Ho
sp

icj
um

 im
. Ś

w.
 Ka

lik
sta

 I

6 | 7 lipcA 2020 www.tychy.pltwoJe tychy Nasze Tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 19/639

7|7 lipcA 2020www.tychy.pl twoJe tychy

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



4 października 1950 roku Pre-
zydium Rządu podjęło uchwałę 
„w sprawie rozbudowy m. Ty-
chy”. Czytamy w niej, iż decyzje 
o rozbudowie podjęto: „W celu 
polepszenia warunków życia 
klasy robotniczej Centralnego 
Zagłębia Węglowego przez zapo-
bieżenie dalszemu zagęszczaniu 
miast i osiedli w niecce węglo-
wej, w celu stworzenia najlep-
szych warunków dla eksploatacji 
surowców mineralnych i dla pro-

dukcji zakładów przemysłowych 
związanych z branżą surowco-
wą oraz w celu umożliwienia 
rozwoju ośrodków usługowych 
w zakresie urządzeń kultural-
nych i socjalnych”. W Uchwale 
zapisano także: „W okresie planu 
6-letniego rozbudować m. Tychy 
do rzędu miast 30 tys. mieszkań-
ców, w planie perspektywicznym 
przewidzieć dalszą rozbudowę 
miasta do rzędu miast 100-ty-
sięcznych”.

Osiedle A zaprojektował 
prof. Tadeusz Teodorowicz-To-
dorowski na ziemiach dawnego 
folwarku księcia pszczyńskiego, 
niedaleko dworca kolejowe-
go. Projekt był gotowy w marcu 
1951 r., prace ruszyły natychmiast, 
a pierwsze mieszkania oddano... 1 
maja 1952 roku. Po rozpoczęciu 
prac ogłoszono konkurs na kon-
cepcję urbanistyczną nowego 
miasta. Wygrał go zespół archi-
tektów pod kierunkiem Kazi-
miera Wejcherta i Hanny Adam-
czewskiej.

Osiedle A – kwintesencja soc-
realizmu – było na tamte czasy 
na wskroś nowoczesne, z pełną 
infrastruktura socjalną. Mia-
ło tu zamieszkać 6.100 miesz-
kańców. Ciekawostką architek-
toniczną jest niewątpliwie to, 
że centralny plac osiedla, zapro-
jektowany na przecięciu się osi 
północ – południe, wschód – za-
chód, wzorowany jest na sche-
macie rzymskiego Piazza del 
Campidoglio, który zaprojekto-
wał Michał Anioł. Budynki miały 
mieć 3-5 pięter, na osiedlu miały 

się znajdować m.in. dwie szko-
ły podstawowe, dwa przedszko-
la, żłobek, dom kultury z salą 
kinową, przychodnia zdrowia, 
sklepy w parterach budynków, 
boisko, place do gier, basen, 
park (obecnie Park Górniczy), 
za którym zaprojektowano tak-
że kino plenerowe i krąg tanecz-
ny. Południową część osiedla – 
aż do terenów późniejszego 
ZEG – architekt zarezerwował 
na ogródki działkowe.

Wspomniany centralny plac, 
noszący wówczas imię Pstrow-
skiego (dziś plac św. Anny), 
od początku zagospodarowa-
ny była na miejsce wypoczyn-
ku, ale też wieców i manifestacji 
(np. pierwszomajowych). Posa-
dzono tu drzewa, ustawiono ław-
ki, latem czynna była fontanna.

To wyjątkowe osiedle także 
dlatego, że zadbano o architek-
toniczne detale – jego przestrzeń 
i budynki ozdobione zostały wie-
loma rzeźbami, płaskorzeźbami, 
sgraffito. Na fasadach pojawiły 
się rozety, płaskorzeźby, kolum-
nady, ozdobne gzymsy, wspor-
niki i obramowania okien, czy 
plakiety – ornamenty przed-
stawiające zwierzęta nad wej-
ściami do klatek schodowych. 
Na temat osiedla A powstało 
wiele opracowań, pisali o nim 
architekci, urbaniści, historycy, 
socjologowie, wypowiadali się 
artyści, bo z oczywistych wzglę-
dów ma ono dla tyszan szczegól-
ne znaczenie. Właśnie tutaj do-
konało się symboliczne przejście 
ze „starego” do „nowego” mia-
sta i tutaj zaczęła się historia 

Tychów, której rytm nadawało 
potem powstawanie kolejnych 
osiedli.

Kilka lat temu osiedle pod-
dano rewitalizacji, odnowiono 
elewacje budynków, zmoderni-
zowano plac św. Anny, zmie-
niono układ. W blokach wy-
remontowano wiele mieszkań, 
zwiększyła się atrakcyjność 
osiedla, które chętniej jest wy-
bierane, jako miejsce zamiesz-
kania. Ten swoisty „lifting” od-
mienił oblicze osiedla i życie 
mieszkańców.

W tym roku, który w Tychach 
powinien być „Rokiem osiedla 
A”, wielokrotnie jeszcze będzie-
my wracać w naszych publika-
cjach na to pierwsze osiedle no-
wego miasta. 
leszeK sobierAJ ●

hIsToRIA ZACZyNA sIę oD A
nAJstArsze osiedle „NoWyCh TyChóW” MA 70 LAT.

Pierwszomajowa manifestacja przed domem kultury na osiedlu A, ok. 
1955. Fot. Z. Kubski, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.

Pod domem kultury na osiedlu A, ok. 1965. Fot. A. Czyżewski, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.

Ulica Wincentego Pstrowskiego na osiedlu A, ok. 1956. Fot. Z. Kubski, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.
Zachodnia pierzeja placu Wincentego Pstrowskiego na osiedlu A, ok. 1955. 

Fot. Zygmunt Kubski, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.

70 lAt teMu, od powstAniA tego osiedlA 
zAczęŁA się historiA tzw. nowych tychów. 
co prAwdA nAzwA „nowe tychy” nigdy nie 
zostAŁA prAwnie usAnKcJonowAnA, nieMnieJ 
przez wiele lAt używAli JeJ MieszKAńcy, 
urzędnicy, AdresowAno tAK KorespondencJę, 
dodAwAno Ją do nAzw zAKŁAdów prAcy 
(np. „MiAstoproJeKt nowe tychy”). nAJpierw 
osiedle chciAno nAzwAć „górnicze”, bo tutAJ 
MieszKAniA otrzyMAli prAcownicy poblisKich 
KopAlń, Ale nAzwA się nie przyJęŁA. i Kiedy 
zAczęto nAdAwAć tysKiM osiedloM „literKi”, 
osiedle nAzwAno A – AnnA. dziś w zAsAdzie 
niKt nie Mówi, że MieszKA lub Jedzie nA osiedle 
„AnnA”, tylKo nA „A” (choć przyJęŁo się Mówić 
„bAlbinA”, rzAdzieJ – „b”).
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Do tyskiego skateparku w Dolinie 
Jaworek powróciły zajęcia Extre-
me City, czyli warsztaty dla mi-
łośników rolek, deskorolki i hulaj-
nogi organizowane przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Będą 
obywać się co piątek w godz. 11-
14, przez całe wakacje aż do 28 
sierpnia.

Tyski skatepark to miejsce 
cieszące się ogromną popular-
nością, tak samo jak zajęcia Ex-
treme City, które organizowa-
ne są w Tychach od kilku lat. 
– Prowadzimy zajęcia z podzia-
łem na trzy grupy: początkującą, 
średnio zaawansowaną i zaawan-
sowaną. Mniej doświadczonych 
uczymy prawidłowej postawy, 

przypominamy jakie panują za-
sady bezpieczeństwa na skate-
parkach oraz tłumaczymy jak 
ważny jest odpowiedni ubiór 
i ochraniacze. To bardzo waż-
ne, aby uczestnicy świadomie 
korzystali z takich miejsc, mini-
malizując zagrożenie dla siebie 
i innych uczestników. Kładzie-
my tu nacisk na zdrowy rozsądek 
oraz orientację co się wokół dzie-
je. Po opanowaniu podstaw przy-
chodzi pora na poruszanie się 
po obiekcie, poznanie przeszkód 
i ich przeznaczenia. Na tym po-
ziomie ćwiczymy nabieranie roz-
pędu, zawracanie oraz tak zwa-
ne pompowanie. Tak naprawę 
przy dobrze zaprojektowanym 

skateparku nie trzeba w ogóle 
się dopychać, a jedynie „pom-
pować” prędkość na przeszko-
dach. Dla osób zaawansowanych 
mamy przewidziany program na-
uki ewolucji. Tutaj w zależności 
od umiejętności ćwiczymy skoki 
czy ślizganie się po przygotowa-
nych do tego krawędziach i rur-
kach – opowiada Mateusz Mały-
sa instruktor z BXPrevent.

Wszystkich chętnych zaprasza-
my na stronę MOSiR (mosir.ty-
chy.pl) gdzie można zapoznać się 
z regulaminem, zasadami bezpie-
czeństwa oraz pobrać oświadcze-
nie do wypełnienia, wymagane 
do uczestnictwa w zajęciach.
KAMil peszAt ●

letni ogród 
sztuK wszelAKich 
to propozycJA nA letnie 
popoŁudniA nA terenAch 
zielonych MieJsKiego 
centruM Kultury 
w tychAch. pierwsze 
zAJęciA odbyŁy się 
ostAtniego czerwcA, zAś 
cyKl zAKończy się pod 
Koniec wAKAcJi.

Wstęp na wydarzenia jest wolny, 
ale ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc obowiązywać będą 
zapisy. Oprócz niedzielnych spot-
kań w „centrali” MCK, każdego 
tygodnia wakacji na zajęcia za-
praszają także kluby Wilkowyje 
i Urbanowice.

Kulturalne niedziele
Tajemniczy i bajkowy – taki właś-
nie będzie ogród Miejskiego Cen-
trum Kultury przy ul. Bohaterów 
Warszawy 26, w którym w każdą 
niedzielę gościć będziemy niesa-
mowitych artystów.

Jako pierwsza do zabawy za-
prosiła najmłodszych tyszan 
Fabryka Kultury, zabierając 
w niesamowitą podróż muzycz-
ną po najbardziej znanych i lu-
bianych bajkach. Było muzycz-
nie, kolorowo i nie zabrakło też 
wspólnej zabawy!

Letni Ogród Sztuk Wszelakich 
zaprasza w każdą niedzielę waka-
cji o godz. 17! Program na kolej-
ne tygodnie:
10 liPca (wyjątkowo o godz. 
18) – Laboratorium Pana Korka 

„Brr… bardzo zimno! ” – eks-
perymenty mrożące krew w ży-
łach;
19 liPca – „Poza wyobraźnią” 
– pokaz iluzjonistyczny Adriana 
Mitoraja;
26 liPca – spektakl „Satyriada” 
– Teatr na Walizkach;
2 SieRPNia – spektakl „Cyrk 
w ogrodzie” – Teatr w Ruchu;
9 SieRPNia – Laboratorium 
Pana Korka „Szybciej, dalej, moc-
niej. Akcja? Reakcja! ”;
16 SieRPNia – spektakl „Piraci” 
– Fabryka Kultury;
23 SieRPNia – pokaz walk śred-
niowiecznych w wykonaniu Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych „Golęszyce 23”;
30 SieRPNia – spektakl „Ukryte” 
– Teatr HoM.

Kluby mCK zapraszają
Leni Ogród Sztuk Wszelakich 
to również zajęcia w klubach Ur-
banowice i Wilkowyje. Ten ostatni 
pierwsze zajęcia już ma za sobą. 
W każdy wakacyjny wtorek od-
bywa się Akademia Plastyczna. 
– Dzieciaki na ostatnich zajęciach 
zaznajomiły się z pojęciem abs-
trakcji i jej formy w sztukach pla-
stycznych. Przy tej okazji pracowa-
liśmy z materiałami, wydawałoby 
się, mało artystycznymi. Zamiast 
płócien użyliśmy styropian, który 
dzieciaki oblepiły kawałkami ta-
śmy klejącej. Następnie nakładały 
kolejne kolory, po czym usunęli-
śmy taśmy, tworząc ciekawe wzor-
nictwo. Głównym zadaniem tych 
zajęć było uzmysłowienie mło-

dym umysłom, że sztukę można 
zrobić ze wszystkiego. Nie trzeba 
mieć sztalugi, palety czy drogich 
farb, a jedynie pomysł i otwarty 
umysł – mówiła Maria Blachnicka
-Bielecka instruktor z MCK.

Środy przeznaczone są na ani-
macje artystyczne, zaś w piątek 
uczestnicy biorą udział w war-
sztatach survivalowych. – Survi-
val tak naprawdę to każda sytua-
cja zagrażająca naszemu zdrowiu 
czy komfortowi, która nas spotkała 
w sposób zaskakujący – opowiada 
Krzysztof Lewicki instruktor z Dzi-
kiej Drogi. – Oczywiście na począt-
ku rozmawialiśmy z dziećmi jak 
unikać takich sytuacji, później ra-
zem zastanawialiśmy się co można 
zrobić, gdy już nas zastanie. Przed-
stawiliśmy im również „Piramidę 
przetrwania” czyli hierarchię war-
tości, które są niezbędne w survi-
valu. I tak: najważniejsza jest wola 
przetrwania, następnie znajomość 
metod, trening i na końcu sprzęt. 
Po części teoretycznej poszliśmy 
do lasu, gdzie dzieciaki zaznajo-
miły się z technikami obserwacyj-
nymi terenu oraz wykorzystywa-
nia go do swoich potrzeb w celu 
zapewnienia sobie schronienia. 
Wykorzystywały naturalne mate-
riały jak patyki i drzewa oraz sprzęt 
czyli ponczo oraz linę.

Od 13 lipca zajęcia tematycz-
ne ruszają w klubie Urbanowice 
gdzie uczestnicy wezmą udział 
w warsztatach rękodzielniczych, 
origami, zajęciach z kodowania 
offline, czy warsztatach bębniar-
skich. KAMil peszAt ●

w sobotę 27 czerwcA 
w sAli KoncertoweJ 
orKiestry AuKso 
w MediAtece odbyŁA się 
uroczystA preMierA 
filMu doKuMentAlnego 
MArcinA zAsAdy 
i MArcinA nowAKA 
o stAnisŁAwie 
nieMczyKu. to pierwszy 
filM poświęcony teJ 
wybitneJ postAci 
polsKieJ i śląsKieJ 
ArchiteKtury. 
producentAMi filMu 
są MiAsto tychy 
i MuzeuM MieJsKie 
w tychAch.

Premiera odbyła się nieco po-
nad rok po śmierci Stanisła-
wa Niemczyka – zmarł 13 maja 
2019 roku. W dokumencie zna-
lazły się fragmenty rozmów na-
granych jeszcze za jego życia, 
a także rozmowy z przyjaciółmi 
i współpracownikami Niemczyka 
oraz z czołowymi współczesnymi 
architektami: Tomaszem Konio-
rem, Przemo Łukasikiem, Ma-
ciejem Miłobędzkim, dr. Ryszar-
dem Nakoniecznym, Dietmarem 
Eberle, czy Robertem Skitkiem. 
O historii powstawania kościoła 
Ducha Świętego – jednego z naj-
wybitniejszych dzieł Stanisława 
Niemczyka – opowiada w filmie 
jego budowniczy ks. Franciszek 
Resiak.

Wierny swojej wizji
Podczas premiery w Mediatece 
na sali było obecnych wiele z tych 
osób, które wzięły udział w po-
wstawaniu dokumentu – będą-
cego swego rodzaju hołdem dla 
niezwykłego człowieka i twórcy. 
Po projekcji Anna Dudzińska 
poprowadziła rozmowę, w któ-
rej udział wzięli Marcin Zasada, 
Marcin Nowak, Przemo Łukasik 
i dr Ryszard Nakonieczny.

Autorzy filmu – Marcin Zasa-
da i Marcin Nowak – wybitność 
Stanisława Niemczyka postano-
wili pokazać przez pryzmat jego 
indywidualności – ten architekt 
zawsze był wierny swojej wizji, 
nawet jeżeli szedł przy tym pod 
prąd absolutnie wszystkim. Na-

wet, gdy skutkowało to wyhamo-
waniem jego kariery zawodowej. 
Sam miał podobno kiedyś powie-
dzieć – jak wspominają w filmie 
jego przyjaciele i współpracow-
nicy – że gotów jest raczej za-
rabiać zrzucając ludziom węgiel 
do piwnicy niż być tylko kolej-
nym młodym i zdolnym architek-
tem pracującym na rzecz budowy 
socjalistycznego miasta.

odhumanizowana wielka płyta
Na rzecz budowy tego miasta – 
miasta Tychy – oczywiście pra-
cował. Trafił tutaj po ukończeniu 
studiów w Krakowie. Przywiózł 
jednak stamtąd inną wrażliwość. 
Budownictwo z wielkiej pły-
ty uważał za odhumanizowane. 
Tradycyjne budownictwo z natu-
ralnych materiałów było dla niego 
bliższe człowiekowi. Z powodu 
indywidualnego podejścia popa-
dał w tarcia z zespołem Miasto-
projektu. Nie potrafił działać jako 
trybik w maszynie. Nie miał też 
w zwyczaju poddawać się i rezyg-
nować ze swoich pomysłów. Jego 
niekwestionowany talent zaowo-
cował jednak sukcesami. W cza-
sach wielkiej płyty zrealizował 
bardzo odmienne od powstają-
cych blokowisk projekty – osiedle 
Nad Jamną w Mikołowie i osiedle 
H7 w Tychach (Glinka, w pobliżu 
kościoła św. Jadwigi) – nawiązują-
ce do tradycyjnej formy, wykorzy-
stujące cegłę – ukochany materiał 
architekta. Stanisław Niemczyk 
stosował formy, po które sięgali 
także inni architekci w Europie 
– tyle że kilkanaście lat później. 
Ten nurt został później nazwany 
postmodernizmem.

Niemczyk wyprzedził swoją 
epokę także projektem zespołu 
domków letniskowych przy Jezio-
rze Paprocańskim (na zachodnim 
brzegu) – wspartych na słupach, 
jakby zawieszonych w koronach 
drzew. Jak zauważają rozmówcy 
autorów filmu, dzisiaj takie bu-
downictwo nazywa się ekolo-
gicznym.

Bez kompromisów z władzą
Film wskazuje na okres, w jakim 
Stanisław Niemczyk ukształtował 
się jako twórca. Studia ukończył 

w 1968 roku. Był świadkiem bru-
talnie tłumionych protestów stu-
denckich i antysemickiej kampa-
nii, która wygnała z Polski tysiące 
ludzi. Wiedział już, że z tą władzą 
nie idzie się na kompromisy.

Kościół Ducha Świętego Stani-
sław Niemczyk zrealizował, idąc 
pod prąd wszystkim. Projekt 
pierwotnie odrzuciła kuria, jako 
przypominający świątynię pogań-
ską. Jego zwolennikiem był jed-
nak budowniczy ks. Franciszek 
Resiak, i to on przekonał bisku-
pa, by ostatecznie podpisał zgo-
dę na realizację. Członkowie ko-
misji archidiecezjalnej byli jednak 
z tej decyzji niezadowoleni i ks. 
Resiak miał usłyszeć, że „Niem-
czyk w diecezji już żadnego koś-
cioła nie zaprojektuje”. Na pra-
cę architekta krytycznie patrzyli 
koledzy z Miastoprojektu. Ów-
czesnym władzom także był solą 
w oku i mimo, że pod presją spo-
łeczną wydano zgodę na budo-
wę świątyni, podczas jej reali-
zacji nie brakowało przykładów 
obstrukcji. Świątynia niebywa-
le kontrastowała z nastawionym 
na użyteczność budownictwem 
wielkopłytowym. Ta budowla fa-
scynowała, skłaniała do refleksji, 
wytrącała z trybów uporządko-
wanego, socjalistycznego społe-
czeństwa. Na koniec kościół spot-
kał się z krytyką wielu parafian 
jako zbyt awangardowy. Jednak 
to właśnie kościół Ducha Święte-
go zdobył sławę jednej z najpięk-
niejszych powstałych w tym okre-
sie budowli sakralnych w Polsce, 
a nawet w Europie.

Stanisław Niemczyk nie pro-
jektował jedynie budynków, 
zawsze dbał o to, by stworzyć 
również przestrzeń wokół nich. 
Najważniejsza była dla niego 
skala ludzka – to jak poczuje się 
człowiek wewnątrz tej przestrze-
ni. Wolał raczej dać mówić sa-
mej przestrzeni, niż przeładować 
ją zdobieniami.

Przestrzenie, które pozostawił 
w Tychach z pewnością zasługu-
ją na nowe odkrycie przez miesz-
kańców miasta. Kolejny pokaz fil-
mu – otwarty dla mieszkańców 
– jest planowany na wrzesień. 
sylwiA witMAn ●

mIsTRZ KREoWANIA 
pRZEsTRZENI
po preMierze filMu poŚWIęCoNeGo WybITNeMu ArChITeKToWI STANISłAWoWI 
NIeMCZyKoWI.

WAKACJE Z mCK
MieJsKie centruM Kultury prZyGoToWAło SZeroKI proGrAM WAKACyjNy DLA 
NAjMłoDSZyCh.

W premierze filmu wzięli udział m.in. jego twórcy: Marcin Nowak i Marcin Zasada.
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wakacyjne zajęcia na rolkach, deskorolce i hulajnodze.

Powrót do skateParku

Na zajęciach z survivalu w Klubie MC Wilkowyje.
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reklama

poniżeJ trzeciA 
i ostAtniA część relAcJi 
z telefonicznego 
(i MAilowego) dyżuru 
prezydentA tychów 
AndrzeJA dziuby 
w nAszeJ redAKcJi, Który 
MiAŁ MieJsce 10 czerwcA.

niestety, nie mogłem się 
dodzwonić, a chciałbym poruszyć 
sprawę chodnika dla pieszych. 
Jest to odcinek pomiędzy ulicami 
Grota-roweckiego a edisona. 
monitowałem w miejski zarząd 
budynków mieszkalnych jak 
również miejski zarząd ulic 
i mostów i zawsze słyszałem, 
że będzie realizacja, że chwilowo 
nie ma „mocy przerobowej” 
itp. Jednak widzę, że w innych 
rejonach renowacje chodników 
są prowadzone (np.  
ul. budowlanych). nadmienię, 
że,, nasz” chodnik pamięta 
jeszcze czasy wczesnego Gierka, 
a jest mocno eksploatowany 
przez młodzież szkolną 
i mieszkańców i wielokrotnie 
przekopywany przez firmy. 
Fatalny stan nawierzchni w porze 
deszczowej zmusza mieszkańców 
do poruszania się przez podwórka.
aNDRZeJ DZiuBa: – Chodnik, 
o którym Pan mówi, w większo-
ści został już wyremontowany. 
Do wykonania zostały jeszcze 
niewielkie fragmenty, będzie 
to zrobione, ale nie da się jedno-
cześnie przeprowadzić wszystkich 
niezbędnych inwestycji, bo było-
by to bardzo uciążliwe dla miesz-

kańców. Stąd też pewne zadania 
prowadzone są etapami przez 
kilka sezonów, tak jak na osied-
lu E. W ciągu kilku ostatnich lat 
w tym rejonie wyremontowany 
został odcinek ul. Elfów biegnący 
od ul. Grota-Roweckiego w stronę 
ul. Edukacji, wspomniany wcześ-
niej chodnik, modernizowaliśmy 
także ul. Korczaka, Einsteina. Bę-
dziemy także pracować na skrzy-
żowaniu ul. Edukacji z Grota-
Roweckiego, które (jako jedno 
z wielu skrzyżowań w mieście) 
zostanie włączone do systemu 
ITS. W ramach ITS zostanie wy-
remontowany fragment chodnika 
od Grota-Roweckiego do wjaz-
du do osiedla. Planując remon-
ty, musimy patrzeć na miasto 
jako na całość. To pewien pro-
ces, a o kolejności prac decyduje 
znaczenie komunikacyjne drogi, 
a także względy bezpieczeństwa. 
Zapewniam, że stan chodnika 
przy ul. Elfów, jest monitorowa-
ny przez inspektorów drogowych, 
a usterki naprawiane są w ramach 
bieżącego utrzymania. Szersze 
działania rozpoczniemy z chwi-
lą, gdy zakończą się inne plano-
wane i prowadzone w tym rejonie 
inwestycje.

moje pytanie dotyczy ulicy Żorskiej 
w tychach. mieszkam na końcu 
tychów, przy ulicy Żorskiej 
i interesuje mnie czy miasto 
pamięta o tym, że tam również 
trzeba kosić trawy na poboczach 
ulic i chodników, oraz od czasu 
do czasu pozamiatać pobocza. 

– Koszenie oraz wykonanie prac 
porządkowych na ul. Żorskiej zo-
stanie wykonane w ciągu najbliż-
szych dwóch tygodni.

Jak zostaną rozdysponowane 
pieniądze na dopłaty 
do fotowoltaiki przyznane przez 
marszałka województwa dla 
miasta tychy? to chyba 23 mln 
złotych?
– Cały projekt będzie koszto-
wał ponad 23 miliony złotych, 
z czego ponad 2,3 mln złotych 
będzie wynosił wkład własny 
miasta. Na sesji Rady Miasta Ty-
chy w czwartek, 25 czerwca rad-
ni przyjęli uchwałę, w której za-
bezpieczono środki na realizację 
tego projektu. Łącznie w ramach 
programu „Odnawialne źródła 
energii szansą na poprawę jako-
ści powietrza w Tychach” u osób 
biorących udział w programie 
zamontowanych zostanie 960 
instalacji: kolektorów słonecz-
nych, powietrznych pomp cie-
pła, instalacji fotowoltaicznych 
i kotłów na biomasę (szczegóło-
wo pisaliśmy o tym w poprzed-
nim wydaniu „Twoich Tychów” 
– przyp. red.).

panie prezydencie, chciałbym 
zapytać o kwestie związaną 
z miejscami parkingowymi przy 
ulicy nowej (Żwaków). ogólnie 
miejsc brakuje jak wszędzie, więc 
mieszkańcy zaczęli parkować 
na drodze. Droga szeroka, 
z ograniczeniem do 30 km/h. 
Jednak ostatnio pojawił się tam 

znak zakazu postoju. pytanie 
dlaczego w taki sposób zostało 
to rozwiązane a nie np. poprzez 
konsultacje z mieszkańcami 
danej ulicy w celu znalezienia 
rozwiązania? nie wiem komu 
parkujące auta na drodze mogły 
przeszkadzać, bo nie utrudniały 
innym ruchu, nie powstawały 
w tym miejscu korki czy też 
nie stwarzały zagrożenia przy 
ograniczeniu prędkości do 30km/h. 
natomiast postanowiono utrudnić 
życie mieszkańcom ulicy nowej.
chciałbym się dowiedzieć kto 
w mieście tychy odpowiada 
za takie sprawy i do kogo można 
się zwrócić?
– Po konsultacji z Miejskim Za-
rządem Ulic i Mostów, informu-
ję Pana, że znak zakazu postoju 
na ul. Nowej pojawił się ze wzglę-
du na liczne zgłoszenia telefo-
niczne kierowców i pieszych, 
dotyczące zarówno dewastowa-
nia przez zaparkowane pojazdy 
infrastruktury drogowej (zieleń-
ca i ciągu pieszo-rowerowego) 
jak i zawężenia drogi w sposób 
utrudniający ruch drogowy. W tej 
sprawie wpłynęło również pismo 
radnej Rady Miasta Tychy, która 
podkreślała, że postój ten stwa-
rza niebezpieczeństwo dla oko-
licznych mieszkańców. Ze wzglę-
du na powyższe, MZUiM zwrócił 
się do służb mundurowych Straży 
Miejskiej i Policji o wyegzekwo-
wanie obowiązujących przepisów 
i wzmożenie kontroli w tym re-
jonie. Problem ten został jedno-
cześnie poruszony na Komisji ds. 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go w marcu bieżącego roku.

panie prezydencie co z wnioskami 
o wykup mieszkania, które zostały 
złożone w 2018 roku, dlaczego 
zostały wstrzymane? odbiera nam 
pan prawo do wykupu na starych 
warunkach, dlaczego?
– Uzasadnieniem wstrzymania 
sprzedaży lokali mieszkalnych 
w 2018 roku była zmiana prze-
pisów w zakresie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności. Od stycznia 
2019 roku nie było możliwe od-
danie w użytkowanie wieczyste 
udziału w nieruchomości grun-
towej wraz ze sprzedażą loka-
lu mieszkalnego. Aby zgodnie 
z nowymi przepisami skutecz-
nie realizować procedurę sprze-
daży, niezbędne było wydanie 
zaświadczeń o przekształceniu 
dla wszystkich gminnych nieru-
chomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi. Procedura 
wydawania zaświadczeń jest bar-
dzo czaso- i pracochłonna i na-
dal trwa.

Z początkiem 2020 roku pod-
jęliśmy działania zmierzające 
do ponownego uruchomienia 
sprzedaży lokali mieszkalnych. 
Jednak analiza stanu mieszka-
niowego zasobu miasta wykaza-
ła, że liczba lokali, które stanowią 
zasób komunalny, znacząco się 
zmniejsza, a listy osób na przy-
dział lokalu ciągle się wydłużają. 
Taki stan był podstawą do przed-
stawienia radnym propozycji 

uchylenia uchwały przewidującej 
aż 70% bonifikaty przy sprzedaży 
i wprowadzenia nowych, zróżni-
cowanych stawek bonifikat.

Nie przewidujemy sprzedaży 
lokali mieszkalnych na warun-
kach uchylonej uchwały, tj. z bo-
nifikatą 70%. Uchwała ta usta-
lała ogólne zasady zbywania 
lokali mieszkalnych i nie stano-
wiła generalnej zgody na zbywa-
nie wszystkich mieszkań. Zatem 
wnioski, które złożyli najemcy, 
a nie zostały przez nas rozpa-
trzone, nie mogą być traktowa-
ne jako te, które uzyskały zgodę 
na zbycie. Dopiero indywidual-
na analiza złożonego wniosku 
i sporządzenie przez prezydenta 
szczegółowego wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia 
jest momentem przeznaczenia 
konkretnego lokali do sprzeda-
ży na rzecz najemcy.

Faktycznie, warunki wykupu 
mieszkań uległy zmianom. Na-
dal jednak najemcy mogą wystą-
pić o wykup komunalnego lokalu 
mieszkalnego na warunkach pre-
ferencyjnych względem cen ryn-
kowych. Jeżeli najemca nadal jest 
zainteresowany nabyciem loka-
lu mieszkalnego na nowych za-
sadach (bonifikata od 10 do 40%, 
w zależności od czasu trwania 
umowy), należy złożyć wniosek 
we właściwym Rejonie Obsługi 
Mieszkańców (MZBM). Jednak 
ponowne postępowanie w spra-
wie sprzedaży nie oznacza au-
tomatycznej zgody na jego zby-
cie. Mn ●

ANDRZEJ DZIuBA, słuChAm (CZ. 3)
plon telefonicznego dyżuru preZyDeNTA TyChóW.
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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:
Elektryk. Tel. 504 877 825

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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.

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 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
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 MAKOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668 651 688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

finAnse:

prAcA:
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 
Hydraulik, gazownik, nie koniecznie w 
branży poszukuje PRACY tel. 575973922

nieruchoMości:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 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
Działka zalesiona, widokowo-rekrea-
cyjna - południowa 2800 m2, 4km od 
Szczekocin, prąd w granicy przy dro-
dze asfaltowej, linia tel. przy działce. 
tel. 728 008 335 

Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091

Las Mieszany 1,43 h ok. Pradeł tel. 
728 008 335
Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 173 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

Tychy os. Łucja – piękne mieszkanie, po 
remoncie, duży taras – 14 m2, z wido-
kiem na Park Jaworek. M-4, 56 m2, ko-
mórka lokatorska, duża piwnica, I piętro. 
Cena 375 000 zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 
503 735.

Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 334 500 zł. - do negocjacji. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

Łąka 6600m2 Irządze przy drodze 
asfaltowej możliwość przekształce-
nia w działkę budowlaną. tel. 728 
008 335

WYNAJMĘ
Pokoje w domu jednorodzinnym do wy-
najęcia TYCHY - Centrum 513 067 209

Lokale na wynajem w okolicy Giełdy 
Kwiatowej Tychy ul. Sadowa 23 601 849 
727
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

Wynajmę w Bieruniu Starym kawa-
lerkę umeblowaną 19m2 I p. balkon. 
Najemca o stałych dochodach bez na-
łogów 663 987 492

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

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504476-805 www.ihn.
com.pl 
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzedaży, 
obiektów komercyjnych, hali itp. 696-493-
977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 
Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

– ul. Katowicka 9
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta

æ  Sklep rybny ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości

æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43

æ  Hotel Arena

Bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

reklama
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Tychy os D 2 pok 38 m2, niski czynsz cena 
190.000 zł 733-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os D 2 pok po remoncie wyposażone 
gotowa inwestycja pod wynajem, niski 
czynsz tel. 504476-805 www.ihn.com.pl 
Tychy os F 2 pok, niski czynsz, możliwość 
przejęcia mieszkania z obecnymi najemcami
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po generalnym 
remoncie,  częściowo umeblowane i wy-
posażone duży balkon balkon niska zabu-
dowa  tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os B 3 pokoje (do przerobienia) 45 
m2 II piętro, niska zabudowa cena 192900 
zł tel.886-309196 www.ihn.com.pl
Wola W1, M-4 60,30m2 kuchnia umeblo-
wana i  wyposażona, balkon, blok po re-
moncie tel.696493-977 www.ihn.com.pl
Wola W1 M2 33 m2 osobna kuchnia, stan 
bardzo dobry, idealne pod wynajem, 
tel.696-493-977 kinga@ihn.com.pl
Do wynajęcia os C 2 pokoje pow 52 m2 1 
piętro, umeblowane i wyposażone czynsz 
1490 zł+media tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia os A 3 pokoje pow 56m2 
piętro umeblowane i wyposażone czynsz 
1650 zł+media tel.696-493-977 kinga@
ihn.com.pl
Do wynajęcia os C 3 pokoje pow 72 m2 
parter  czynsz 1690 zł+ media tel.696-
493-977 kinga@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 os M 4 pokoje 49 m2  
balkon cena 1750 zł+media tel.733-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie w nowym bu-
downictwie o pow 62 m2 2 piętro miejsce 
garażowe 2300 zł + garaż+media  tel.696
-493-977 kinga@ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media

Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl

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
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
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 r3 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
Tychy, os. H, 2 pokoje, 44 m2, parter, ni-
ski blok, 219.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl

Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, ni-
ski blok, 329.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
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
Tychy, Jaroszowice, działki 940 m2 i 955 
m2, 186 zł/m2, dzielnica samych no-
wych domów 519 595 674 www.ASTON.
com.pl
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 285.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Działki Lędziny Goławiec, ul. Folwarczna,  
900 m2, 70 zł/m2, 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
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, działka 1341 m2, 
220zł/m2, możliwość postawienia bliź-
niaków www.ASTON.com.pl 731-713-
100
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 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 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
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
Tychy, Żwaków, dom  w zabudowie sze-
regowej do wejścia, meble w cenie, cena 
779 000 zł, 519-595-674 www.ASTON.
com.pl
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 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

Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możli-
wość podzielenia powierzchni Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy Żwaków, środkowy segment, do 
wejścia, cena 790 000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 52m2, 
3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 
3/4p.-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 4/10p.
tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 
45m2, 0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, M-3, 
pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 
67m2, 1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI DOM - 
pow.124m2, dz.650m2- st.developerski
-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
138M2, dz. 640m2- nowy do za-
mieszkania- 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

Kupie zabytkowe motocykle i części. 696-
144-140

zwierzętA:

Miki  to trochę 
większy (do kola-
na), pełen radości 
życia i miłości do 
człowieka psiak. 
Lubi wodę i psie 
przysmaki, uwielbia głaskanie. Po-
trzebuje domu średnioaktywnego, 
bez kotów. 
Czeka w Schronisku, adoptuj go!

Kontakt: Klaudia 512 721 232

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

PÓŁKOLONIE WAKACJE Z TENISEM DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY WWW.TENNISTEAM.
COM.PL TEL. 503 081 912 

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, 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
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Niespełna trzy tygodnie pozo-
stało piłkarzom GKS II Tychy 
do startu rozgrywek w IV lidze. 
Drużyna prowadzona przez tre-
nera Tomasza wolaka i asystują-
cego mu Łukasza Kopczyka, jest 
aktualnie w połowie przygotowań 
do pierwszego meczu, który ma 
odbyć się 25 lipca.

Spośród zaplanowanych sześ-
ciu gier kontrolnych, tyszanie 
mają za sobą już trzy. Na począ-
tek zmierzyli się z gospodarzami 
boiska w Paprocanach – zespo-
łem OKS Zet Tychy i wygrali 2:1. 
Gole dla „Trójkolorowych” zdoby-
li Bojarski z rzutu karnego oraz 
Paluch, zaś golkipera rezerw po-
konał Pustelnik

W pierwszej połowie meczu z 
„Zetką” trener Wolak wystawił 
następujący skład: Odyjewski – 
Nieśmiałowski, Kozlenko, Kop-
czyk, Rutkowski, Paluch, Misztal, 
Laskoś, A. Biegański, Krężelok, 
Bojarski, zaś po zmianie stron za-
grali: Dana – Jochemczyk, Krę-
ciwilk, Kokoszka, Wojtala, A. 
Wolak, Gancarczyk, Bielusiak, 
Korona, Trzcionka, Paluch.

Ostatniego dnia czerwca GKS 
II rozegrał sparing ze Spartą Ka-
towice i ani przez moment nie 
było wątpliwości który zespół 
należy do czołówki IV ligi, a 
który lokuje się w środku tabe-

li okręgówki. Zespół z Tychów 
wygrał bezapelacyjnie 6:0, a hat 
trickiem w tym spotkaniu popi-
sał się Trzcionka. Pozostałe gola 
zdobywali: Jochemczyk, Paluch 
i Szołtys.

Skład GKS II w meczu ze Spar-
tą: Odyjewski – Rutkowski, Kop-
czyk, Bielusiak, A. Wolak, Laskoś, 
Kręciwilk, Misztal, Paluch, Bojar-
ski, Jochemczyk oraz Maciejow-
ski, Kokoszka, Trzcionka, Kręże-
lok, Blach, Kozlenko, Szołtys.

Znacznie gorzej poszło tysza-
nom w kolejnym, rozegranym w 
minioną sobotę sparingu z wystę-
pującą w naszej grupie IV Spój-
nią Landek. Osłabieni brakiem 
kilku graczy piłkarze GKS II ule-
gli rywalowi na jego terenie 1:5, 
a autorem honorowego gola dla 
trójkolorowych barw był Mariusz 
Bojarski. 

Skład GKS II: Odyjewski (46’ 
Dana) – Kręciwilk, Hałatek (46’ 
Bielusiak), Kopczyk (46’ Kozlen-
ko), Rutkowski, Kokoszka (46’ 
Blach), Misztal (70’ Kokoszka), 
Paluch, Krężelok, Dzięgielewski 
(46’ Trzcionka), Bojarski.

Do startu IV-ligowych rozgry-
wek sezonu 2020/2021 trenerzy 
zaplanowali jeszcze trzy sparingi: 
11 lipca z LKS Łąka, 15 lipca z re-
zerwami Górnika Zabrze i 18 lipca 
z Beskidem Andrychów. ww ●

W Katowicach rozegrano pierw-
sze po przerwie regaty kajakowe 
– mistrzostwa Śląska. Startowa-
ła w nich reprezentacja MOSM 
Tychy.

Przypomnijmy, iż właśnie ka-
jakarze byli pierwszymi sportow-
cami, którym zdjęte zostały ob-
ostrzenia związane z epidemią 
i ich przerwa trwała najkrócej 
w porównaniu z reprezentanta-
mi innych dyscyplin. W katowi-
ckich mistrzostwach wzięli udział 
zawodnicy z sześciu klubów, ro-
zegrano 24 wyścigi. Kajakarze 
MOSM Tychy spisali bardzo do-
brze, bowiem aż w ośmiu konku-
rencjach zdobyli medalowe tro-
fea, a w sumie 13 razy stawali na 
mistrzowskim podium.

Podopieczni Sylwii i Marka 
Stannych wywalczyli osiem ty-
tułów mistrzów Śląska, trzy ty-
tuły wicemistrzowskie oraz dwa 
brązowe medale. Miłym zakoń-

czeniem zawodów był wyścig 
czwórek, podczas którego tyska 
osada młodzików w składzie: 
Karol Szczepanek, Oskar Waks-
mański, Maciej Zellner oraz Bar-
tosz Tarasiewicz sięgnęła po zło-
ty medal.

Więcej o zawodach i wyni-
kach tyskich kajakarzy napisze-
my w kolejnym wydaniu „Twoich 
Tychów”. ls ●

Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

w MinionyM tygodniu 
i-ligowcy rozegrAli 
dwie KoleJKi spotKAń. 
po tych MeczAch 
tyszAnie zwięKszyli stAn 
posiAdAniA o cztery 
punKty i MAJą reAlne 
szAnse, by w czoŁoweJ 
szóstce pozostAć Już 
do KońcA sezonu.

Ponad 1800 sympatyków piłki 
pojawiło się w środowy wieczór 
na trybunach Stadionu Miej-
skiego, by dopingować „Trójko-
lorowych” w meczu z Termalicą. 
I chyba się nie zawiedli, bo obej-
rzeliśmy ciekawe, emocjonujące, 
a co najważniejsze – zwycięskie 
spotkanie.

Uskrzydleni wyjazdowym 
triumfem w Grudziądzu piłka-
rze GKS rozpoczęli mecz agre-
sywnie i już w pierwszych mi-
nutach Łukasz Grzeszczyk miał 
dwukrotnie szansę na zdobycie 
prowadzenia. Potem jednak gra 
się wyrównała i ciekawe akcje 
oglądaliśmy po obu stronach boi-
ska, a dwie z nich można nazwać 
stuprocentowymi. W 30 min. 
nieudana pułapka ofsajdowa go-
spodarzy spowodowała, że przed 
bramką Konrada Jałochy znala-
zło się dwóch rywali. Tyski golki-
per ofiarnie jednak zdołał obro-
nić strzał nogami. Pięć minut 
później kapitalnym zagraniem 
wprost pod nogi stojącego przed 
bramką gości Szymona Lewickie-
go popisał się Łukasz Moneta, ale 
napastnik GKS zawiódł i strzelił 
nad poprzeczką.

Druga połowa zaczęła się 
od szybkiej kontry duetu Grzesz-
czyk – Moneta. Kapitan druży-
ny idealnie podał koledze, ale 
strzał Monety został zablokowany 
przez obrońcę Termaliki. W ogóle 
po zmianie stron gra się wyraźnie 
ożywiła, głównie za sprawą groź-
nie kontrujących tyszan, wśród 
których prym wiedli Moneta, 
Grzeszczyk i Kamavuaka. Ten 
ostatni doczekał się w 59 min. 
pierwszego gola dla barw GKS. 
Po rzucie rożnym i strzale jedne-
go z tyszan piłka odbiła się od po-
przeczki, po czym w polu karnym 
dopadł ją Kongijczyk w tyskich 
barwach i niczym rasowy napast-
nik strzelił do siatki.

Goście mogli wyrównać w 67 
min., kiedy po błędzie Domini-
ka Połapa sam na sam z Jałochą 
znalazł się Shamsin, ale bram-
karz GKS wyszedł z opresji 
obronną ręką. Z kolei po drugiej 
stronie placu gry szansę na za-
mknięcie meczu mieli Moneta 
(80’) i Grzeszczyk (90’), ale obaj 
je zmarnowali.
gkS tychy – BRuk-Bet teR-
malica NieciecZa 1:0 (0:0). 
Gol: Kamavuaka (59’).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Krišto, Połap – Moneta, 
Daniel, Grzeszczyk, Kamavuaka, 
Steblecki – Lewicki. Żółte kartki: 
Sołowiej i Połap.

W pozostałych meczach 29. ko-
lejki: Warta – Chrobry 1:2, Sande-
cja – Zagłębie 1:1, Odra – Choj-
niczanka 0:0, Jastrzębie – Mielec 
1:2, Radomiak – Wigry 3:1, Beł-
chatów – Podbeskidzie 1:1, Sto-
mil – Grudziądz 2:0, Puszcza – 
Miedź 0:1.

Po dwóch dniach odpoczyn-
ku tyszanie powrócili do gry, tym 
razem w Legnicy, gdzie w sobotę 
walczyli z Miedzią o piąte miej-
sce w tabeli. Jako pierwsi szansę 
na gola mieli przyjezdni, jednak 
w 5 min. strzał Macieja Mańki 
z ostrego kąta obronił Załuska. 
Skuteczniejsi byli goście, a kon-
kretnie Omar Santana, który 
w 12 min. pozostawiony sam so-
bie w polu karnym Jałochy otwo-
rzył wynik spotkania.

Kolejne minuty upływały 
na grze głównie w środku pola, 
inicjatywę posiadali piłkarze Mie-

dzi, zaś gracze GKS skupili się 
na kontratakach. W 25 min. Za-
łuska obronił strzał Monety, zaś 
chwilę później po drugiej stronie 
boiska Jałocha podał do… rywala, 
który jednak prezentu nie wyko-
rzystał i uderzył nad poprzeczką. 
Jeszcze jednak przed przerwą ty-
szanie wyrównali. Kolejną bram-
kową asystą popisał się Moneta, 
który dośrodkował z rogu wprost 
na głowę Szymona Lewickiego 
i na przerwę piłkarze schodzili 
przy stanie 1:1.

Po kwadransie gry w drugiej 
części meczu w polu karnym Jało-
chy pogubili się obrońcy i po raz 
drugi Jałochę pokonał strzałem 
z bliska Hiszpan – tym razem Ro-
mán. Kolejnym prowadzeniem 
mogli się legniczanie cieszyć 
bardzo krótko, bo dwie minuty 
po golu Sebastian Steblecki zakrę-
cił obrońcami Miedzi, po czym 
został powalony na murawę. Ar-
biter jednak nie zareagował i nie 
podyktował karnego.

W ostatnim kwadransie oba 
zespoły miały jeszcze po jednej 
szansie. W 77 min. Marquitos 
nie wykorzystał tego, że znalazł 
się oko w oko z Jałochą, zaś w 80 
min. rezerwowy Wojciech Szu-
milas pięknym uderzeniem lewą 
nogą tuż przy słupku ustalił remi-
sowy wynik spotkania.

Zdobyte w minionym tygodniu 
punkty usadowiły tyszan na szó-
stym, premiowanym gra w bara-
żach miejscu w tabeli. Aby jednak 
z szóstki nie wypaść, muszą ko-
lejne spotkania wygrywać, w tym 

to najbliższe z Puszczą Niepoło-
mice – w sobotę, 11 lipca o godz. 
15.10 na Stadionie Miejskim przy 
ul. Edukacji.
mieDź legNica – gkS tychy 
2:2 (1:1). Gole: Santana (12’), 
Roman (61’) oraz Lewicki (41’) 
i Szumilas (80’). Żółta kartka: 
Sołowiej.
gkS tychy: Jałocha – Mańka (76’ 
Szeliga), Sołowiej, Krišto, Połap 
– Moneta (65’ Szumilas), Daniel, 
Grzeszczyk, Kamavuaka, Steblecki 
(90’ Kasprzyk) – Lewicki.

W pozostałych spotkaniach 30. 
kolejki: Warta – Puszcza 1:2, Mie-
lec – Odra 1:1, Chojniczanka – 
Sandecja 2:1, Zagłębie – Chrobry 
0:2, Termalica – Stomil 2:0, Gru-
dziądz – Bełchatów 1:2, Podbe-
skidzie – Radomiak 4:2, Wigry 
– Jastrzębie 2:0. ●

i ligA
1. podbeskidzie 30 59 57:30
2. Mielec 30 58 48:28
3. Warta 30 53 45:30
4. radomiak 30 50 46:40
5. Miedź 30 44 43:39
6. gkS tychy 30 43 56:48
7. Termalica 30 42 43:33
8. Chrobry 30 40 32:39
9. puszcza 30 40 31:37
10. bełchatów 30 39 36:39
11. Stomil 30 39 25:34
12. jastrzębie 30 38 40:42
13. Grudziądz 30 38 45:53
14. Zagłębie 30 38 44:49
15. Sandecja 30 37 42:47
16. odra 30 36 28:34
17. Chojniczanka 30 30 40:54
18. Wigry 30 23 25:50

GKs WALCZy o BARAżE
podopieczni trenerów horwAtA i zAdylAKA prZeD oGroMNą SZANSą AWANSu Do roZGryWeK bArAżoWyCh o 
WejŚCIe Do eKSTrAKLASy.

Gol Wilsona Kamavuaki z 59 min. dał tyszanom trzy punkty w meczu z Termaliką.
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piłkarze trenera tomasza wolaka przygotowują się do sezonu.

rezerwy sParują

na podium mistrzostw Śląska.

osiem razy złoto

Tyscy medaliści mistrzostw Śląska.
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K jak ryszard Komornicki
„WSZyStkie Ryśki tO PORZąDNe chłOPy” – móWił 
miNiSteR WłaDek ZłOtNicki W kultOWeJ SceNie 
Z kOmeDii „miś”. PRZyPaDek BOhateRa DZiSieJSZegO 
ODciNka JeSt JeDNak Jak NaJBaRDZieJ POWażNy.

ryszard Komornicki był 
świetnym piłkarzem. Do II-li-
gowego GKS Tychy trafił jako 
20-latek z Kryształu Stronie 
Śląskie. rozwinął się u nas 
na tyle dobrze, że wiosną 
1983 roku zdolnego pomoc-
nika bez skrupułów (razem 
z bramkarzem eugeniuszem 
Cebratem) zagarnął broniący 
się przed spadkiem z ekstra-
klasy Górnik Zabrze. potem 
było już tylko lepiej. Z Gór-
nikiem Komornicki cztery 
razy zdobywał mistrzostwo 
polski, trafił do reprezentacji 
i pojechał na Mundial.

był ambitny. W 1988 roku 
podróżowałem z ekipą Gór-
nika na mecz pucharu europy z realem Madryt. u siebie zabrza-
nie przegrali 0:1 i na rewanż jechali bez większych, zdawałoby 
się, szans. Lot był długi, w samolocie dyskutowaliśmy sobie 
w większym towarzystwie. Kiedy któryś z dziennikarzy (a może 
to nawet byłem ja?) wspomniał coś o dopełnieniu formalności 
przez real, obruszył się tylko Komornicki. – jaka formalność? je-
dziemy tam, aby awansować – powiedział. Na boisku okazało się, 
że Komornicki miał rację. Górnik rozegrał na estadio bernabeu 
jeden z najlepszych meczów w swojej historii. po zaciętej walce 
przegrał 2:3, będąc blisko sprawienia ogromnej sensacji.

potem Komornicki wyjechał do szwajcarskiego FC Aarau 
i na koniec kariery został w jego barwach mistrzem Szwajca-
rii. osiadł w tym kraju na stałe, został trenerem. W pierwszej 
dekadzie XXI wieku spróbował szczęścia w polsce. Kiedy trafił 
do Górnika Zabrze w 2006 roku, z redakcyjnym kolegą z „Gazety 
Wyborczej” przeprowadziliśmy z nim krótki wywiad. Zaskoczyła 
mnie nieufność trenera, który w najbardziej nawet niewinnym 
pytaniu wietrzył podstęp z naszej strony. Ale o piłce mówił cie-
kawie, miał jasno określone wizje.

Na pytanie, co chce wnieść do polskiej ligi, odpowiedział 
wtedy: „Najważniejsze to dyscyplina taktyczna, walka i piłkarska 
inteligencja, która pozwala wykorzystać błędy rywala. Musimy 
dążyć do kanonu obowiązującego w europie. Często wytykacie 
piłkarzom: a to niecelne podania, a to błąd. jak się walczy, gra 
pressingiem, to i niecelne podania muszą się zdarzać. W ataku 
piłkarze muszą bardziej ryzykować. I jeszcze na jedno zwracam 
uwagę – wszyscy pracują, żeby odzyskać straconą piłkę”.

Nawet po kilkunastu latach trudno nie zgodzić się z tymi 
słowami, prawda?

Twardo stawiał pewne sprawy. W Górniku, który przecież 
znał od podszewki (grał w nim ponad 6 lat) szybko popadł 
w konflikt z piłkarzami. poszło m.in. o picie alkoholu, niesubor-
dynację, czyli teoretycznie racja była po jego stronie. To jednak 
on musiał odejść. Trzy lata później wrócił do Górnika, który 
akurat spadł z ekstraklasy, ale znów pracował w nim tylko kil-
ka miesięcy. Najlepiej poszło trenerowi Komornickiemu w FC 
Aarau, z którym w 2008 i 2009 roku zajmował wysokie piąte 
miejsce w ekstraklasie szwajcarskiej.

W 2011 roku w wywiadzie dla „przeglądu Sportowego” pracu-
jący wówczas w egipcie Komornicki wypalił: – Do polskiej piłki 
nie zamierzam wracać przez najbliższych 40 lat. Musi odejść 
jedno, albo dwa pokolenia.

A jednak wrócił. pracował dla ruchu Chorzów, Widzewa 
i Siarki Tarnobrzeg, za każdym razem bardzo krótko.

rok temu rozpoczął pracę w Tychach jako dyrektor sportowy 
klubu. Doświadczony trener z licencją ueFA pro i były reprezen-
tant kraju po raz kolejny okazał się bezradny w starciu z polską 
rzeczywistością piłkarską. Zapowiedział się jako osoba odpo-
wiedzialna za politykę transferową, skauting i system szkolenia 
młodzieży, mająca wpływ na sposób gry pierwszej drużyny. 
W sumie nic nowego, taki jest zwykle zakres obowiązków dy-
rektora. Z czasem się okazało, że zakres jego kompetencji jest 
jednak dużo mniejszy. Niezbyt zręcznie wybrzmiała też jego 
wypowiedź z marca, po zastąpieniu zwolnionego przez klub 
trenera ryszarda Tarasiewicza, że nie palił się do tej funkcji, 
bo jako dyrektor ma mniej stresów. że nie chce już być trenerem, 
że to tylko na chwilę. A piłkarze i współpracownicy słuchali…

Nie mam zamiaru dołączyć do nagonki na Komornickiego 
po jego rozstaniu z GKS-em. Zwolnienie z pracy to nic przyjem-
nego. Tym bardziej mi przykro z powodu jego niepowodzenia, 
że to człowiek z mojej generacji, a na dodatek piłkarz, o którego 
grze nie raz i nie dwa pisałem w samych superlatywach. Słyszę 
głosy, że bywał irytujący, wymądrzał się, nie spoufalał. Ktoś za-
ripostuje, że po prostu był wymagający, miał poczucie własnej 
wartości i nie dawał sobie wchodzić na głowę.

Coś się ewidentnie nie skleiło. Czy tylko ja mam wrażenie, 
że to się po prostu nie miało prawa udać?
piotr zAwAdzKi, tysKA gAleriA sportu ●
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w koszykarskim zespole GKS.

kto został, 
kto 
Przyszedł?
Trener Tomasz Jagiełka kom-
pletuje koszykarski zespół GKS 
Tychy. Kilku zawodników prze-
dłużyło kontakty, pojawiają się 
też nowi.

W kadrze pozostał Patryk Kę-
del. W minionym sezonie wystą-
pił w 24 meczach, zdobywając 
średnio 7,5 punktów (3,5 zbió-
rek). Z kolei nowym graczem bę-
dzie Filip Stryjewski. 

Podobnie jak Kędel ma 21 lat 
i może zagrać jako rozgrywają-
cy i rzucający. W poprzednim 
sezonie występował w klubie 
o nazwie Decka Pelpin, z któ-
rą wywalczył awans na zaplecze 
ekstraklasy (średnio w meczu 
zdobywał 14,4 pkt. oraz noto-
wał 3,8 zbiórek).

Wzmocnieniem zespołu bę-
dzie 26-letni Paweł Śpica, od pię-
ciu sezonów czołowy koszykarz 
i ligi, m.in. MCKiS Jaworzno, Spój-
nia Stargard, Astoria Bydgoszcz, 
z którą wywalczył awans do PLK. 
Ostatni sezon spędził w Mieście 
Szkła Krosno. Śpica to reprezen-
tant Polski w kategoriach junior-
skich i wicemistrz świata do lat 17 
z 2010 roku. ls ●

Nowy trener reprezentacji ho-
kejowej Robert Kalaber powołał 
do kadry 34 hokeistów i dodatko-
wo 7 zawodników rezerwowych. 
Od 19.07 reprezentacja przeby-
wać będzie w Warszawie, gdzie 
w Instytucie Sportu przeprowa-
dzone zostaną badania wydol-
nościowe.

W kadrze na zgrupowanie 
w Warszawie znalazło się siedmiu 
zawodników GKS Tychy: Bartosz 
Ciura, Bartłomiej Jeziorski, Filip 
Komorski, Szymon Marzec, John 
Murray, Bartłomiej Pociecha, Pa-
tryk Wronka. Ponadto trener po-
wołał następujących graczy: Nou-
reddine Bettahar (poprzedni klub 
– Kassel Huskies, Niemcy), Ma-
teusz Bryk (JKH GKS Jastrzębie), 
Aron Chmielewski (HC Ocelaři 
Trzyniec, Czechy), Paweł Dronia 
(Ravensburg Towerstars, Niem-
cy), Krystian Dziubiński (Neman 
Grodno, Białoruś), Kamil Gór-
ny (JKH GKS Jastrzębie), Oskar 
Jaśkiewicz (Neman Grodno, Bia-
łoruś), Damian Kapica (Craco-
via), Michał Kieler (Stoczniowiec 
Gdańsk), Marcin Kolusz (Vaasan 
Sport, Finlandia), Arkadiusz Ko-
stek (JKH GKS Jastrzębie), Patryk 
Krężołek (GKS Katowice), Maciej 
Kruczek (GKS Katowice), Seba-

stian Lipiński (Unia Oświęcim), 
Alan Łyszczarczyk (Fort Wayne 
Komets, USA), Mateusz Michal-
ski (GKS Katowice), Jakub Micha-
łowski (JKH GKS Jastrzębie), Bar-
tłomiej Neupauer (Podhale Nowy 
Targ), Grzegorz Pasiut (GKS Ka-
towice), Dominik Paś (JKH GKS 
Jastrzębie), Martin Przygodzki 
(Unia Oświęcim), Ondrej Rasz-
ka (Ocelaři Trzyniec, Czechy), 
Maciej Urbanowicz (JKH GKS 
Jastrzębie), Patryk Wajda (GKS 
Katowice), Kamil Wałęga (JKH 
GKS Jastrzębie), Jakub Wanacki 
(Unia Oświęcim), Paweł Zygmunt 
(HC Litvinov, Czechy). Rezerwo-
wi: Bartłomiej Bychawski, Bar-
tosz Fraszko (GKS Katowice), 
Jan Sołtys (JKH GKS Jastrzębie), 
Filip Starzyński (GKS Katowice), 
Damian Tomasik (Podhale Nowy 
Targ), Damian Tyczyński (Zagłę-
bie Sosnowiec), Dariusz Wanat 
(GKS Katowice).

Dodajmy, iż młodzieżowe re-
prezentacje prowadzić będą: Ar-
tur Ślusarczyk, Łukasz Sokół 
i Tobiasz Bigos, a kadrę kobiet 
– Tomasz Marznica. Zastąpił on 
Ivana Bednara, który pełnił bę-
dzie funkcję trenera-koordynato-
ra. Trenerem kadry U-18 została 
Magdalena Jabłońska. ls ●

W KADRZE KALABERA
7 hoKeistów gKs poWołANyCh prZeZ NoWeGo TreNerA 
repreZeNTACjI

w niedzielę, nA torze 
fcA, rozegrAno 3. 
rundę sAMochodowych 
Mistrzostw tychów, 
orgAnizowAnych przez 
AutoMobilKlub zieMi 
tysKieJ. tyM rAzeM Już 
z udziAŁeM publiczności, 
JednAK przy trAsie 
Mogli się poJAwić tylKo 
widzowie zAproszeni 
przez zAwodniKów 
stArtuJących 
w zAwodAch.

Najpierw na trasę (pięć prób 
po 2,8 km.) wyruszyły załogi z naj-
mocniejszych klas. W klasie 4 naj-
lepszy czas zanotowali Artur Kobie-
la z pilotem Kamilem Walą (subaru 
impreza). Za mistrzem Tychów fi-
niszował Łukasz Kobiela (mitsu-
bishi lancer evo IX), a trzeci czas 
zanotowali Łukasz Kuś z Pawłem 
Rączką (mitsubishi lancer).

W klasie 3 na podium stanęli 
ci sami zawodnicy co w poprzed-
niej rundzie, jednak w innej ko-

lejności: 1. Sebastian Bojdoł i An-
drzej Mrowczyk (renault clio), 2. 
Dawid Tomala i Paulina Kępka, 3. 
Dawid Grzebinoga i Kamil Gam-
ża (obie załogi jechały hondami 
civic). Klasa RWD była tym ra-
zem licznie obsadzona – 12 załóg, 
wszystkie w samochodach bmw: 
1. Daniel Strojek (bmw E36, 2. 
Piotr Sikorski/Michał Oraczewski 
(bmw E30), 3. Wojciecha Honki-
sza (bmw E30). W klasie Open 

samotnie do mety podróżowali 
Jacek Machno/Sławomir Machno 
(nissan sunny). Pierwsze miejsce 
w klasie Gość (zawodnicy z licen-
cjami) zajął Grzegorz Waszkow-
ski (mitsubishi lancer).

Szymon Gańczarczyk i Anita 
Masternak (honda civic) byli naj-
szybsi w popołudniowej rywali-
zacji grupy B. Załoga ta wygrała 
także klasę 2., pokonując Grze-
gorza i Agnieszkę Dobrzańskich 

(honda civic) oraz Łukasza Przy-
byłę i Krzysztofa Proska (honda 
civic). W klasie 1 drugi raz z rzę-
du triumfował Łukasz Semik (pi-
lot Miłosz Górny, seicento), przed 
Pawłem Oślakiem i Michałem Ko-
ciołkiem (seicento) i Krzysztofem 
Wadasem (seicento). „Francuska” 
klasa PPC: 1. Damian Majchrzak 
i Marek Gojny (citroën saxo), 2. 
Krzysztof Bednarski i Jakub Sie-
maszko (peugeot 106), 3. Artur 
Kłaptocz i Szymon Smalcer (ci-
troën C2). Klasa Cento: 1. Marek 
Mendela i Damian Basiński (se-
icento), 2. Wojciech Najgrodzki 
i Agnieszka Szyba (cinquecento) 
3. Jakub Pisarek i Paulina Boroń-
czyk (seicento).

W grupie B startowały też 
dwie załogi w klasie Open. Wy-
grał Marcin JR Faksa i Marcin 
Faksa (audi 90 quattro), poko-
nując Marka i Krzysztofa Toma-
lów (honda civic).

Kolejna edycja Samochodo-
wych Mistrzostw Tychów została 
zaplanowana na 2 sierpnia. ls ●

KoBIELA ZA KoBIELą…
sAMochodowe MistrzostwA tychów już Z KIbICAMI 

Ja
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Na przystani kajakowej Marina rozegrano 
XIII Czwórbój MOSiR-u. Przy pięknej pogo-
dzie wystartowało 44 zawodników i 10 zawod-
niczek. Musieli przejechać 12 km rowerem, 
przebiec 2 km, pokonać kajakiem – 400 m 
(mężczyźni), – 200 m (kobiety) i w końcu 
przebiec 2 km.

Wśród mężczyzn zwyciężył Tomasz Sufra-
nowicz z czasem 38,33,wśród kobiet – Moni-
ka Nowicka – 50,19.

40 lat i mł: 1. Monika Nowicka (50,19), 
2. Dorota Prokopowicz (53,18), 3. Magda-
lena Staniszewska-Colik (54,29), 4. Iwona 
Piotrowska (54,42) oraz 1. Tomasz Sufrano-

wicz (38,33), 2. Paweł Buczek (38,55), 3. Mi-
chał Śmigielski (39,31), 4. Karol Sokołowski 
(39,51).

41 lat i st.: 1. Teresa Stukator (57,12), 2. Gra-
żyna Kaszuba (58,53), 3. Bernadeta Naleź-
niak (1:10,07), 4. Irena Sagan (1:11,42) oraz 
1. Grzegorz Mzyk (42,51), 2. Mariusz Ziach 
(43,16)3. Mariusz Ryniak (43,27), 4. Tomasz 
Hejduk (44,54).

Za cztery pierwsze miejsca uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody 
rzeczowe, a podarunek dla najlepszych za-
wodników w kategorii OPEN przygotował 
sponsor „Prawdziwa Kawa”. ls ●

rower, kajaki i dwa razy bieg

mistrzowie czwórboju

pod siatką

Plażowe GP

Za nami już trzeci turniej tego-
rocznej edycji IV Letniego Grand 
Prix Tychów w siatkówce plażo-
wej. W najbliższą sobotę poznamy 
najlepszych, bo rozegrany zosta-
nie czwarty – finałowy turniej.

Pogoda dopisała, więc orga-
nizatorzy – MOSiR i Tyski Klub 
Siatkarski – nie narzekali w sobo-
tę na frekwencję na boiskach przy 
ul. Brzozowej. W zawodach wy-
startowało 13 par z całego woje-
wództwa. System rywalizacji był 
podobny, jak w poprzednich za-
wodach. Do meczu o trzecie miej-
sce przystąpili Adam Chełchow-
ski i Łukasz Marek oraz Dominik 
Koliński i Michał Kocoń. Wygrała 
ta druga para 2:0 (15:13, 15:7).

W finale Maurycy Koćwin 
i Daniel Chemicz pokonali Jaku-
ba Chudybę i Konrada Janika 2:0 
(15:13 i 15:13).

Turniej finałowy rozegrany zo-
stanie 11.07, a wystartuje w nim 8 
najlepszych par klasyfikacji gene-
ralnej. Początek meczów – godz. 
9.30. ls ●

Monika Nowicka i Tomasz Sufranowicz.
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rAK 21.Vi-22.Vii
Korzystaj z każdej okazji. Za sprawą Wenus Twoje 
serce zabije mocniej. bardzo możliwe nagłe 
zauroczenie, a nawet wielka miłość.

lew 23.Vii-22.Viii
polubisz ryzyko i słusznie, gdyż układ planet 
bardzo Ci teraz sprzyja. Nowe wyzwania i zmiany 
przestaną Cię przerażać i ograniczać.

pAnnA 23.Viii-22.iX
Twoje serce znów zacznie bić szybciej. Możesz 
nawet zakochać się od pierwszego wejrzenia. 
Zaczniesz czerpać radość z najmniejszych przy-
jemności.

wAgA 23.iX-23.X
rodzina da Ci się we znaki. Zapragniesz uciec 
jak najdalej, może właśnie teraz zdecydujesz się 
na przeprowadzkę?

sKorpion 24.X-21.Xi
Cierpliwości. pozytywne zmiany są tuż tuż. Nie 
masz teraz wyboru, musisz spokojnie czekać 
na rozwój wydarzeń. Gwiazdy Ci sprzyjają.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Chwilami może Ci być trudno zapanować nad wy-
datkami. jeśli chcesz w coś inwestować, sprawdź 
ryzyko. 

Koziorożec 22.Xii-19.i
Nie będziesz teraz tracić czasu na myślenie, ale 
po prostu przeżywać i cieszyć się każdym dniem. 
Możesz liczyć na sporo satysfakcji, a przy okazji 
całkiem niezłe pieniądze.

wodniK 20.i-18.ii
Masz szansę na zupełnie nowy, zaskakujący 
związek. Nawet się nie wahaj. uważniej 
za to wybieraj doradców.

ryby 19.ii-20.iii
Długo na to czekałeś i wreszcie się doczekałeś. 
Wakacje! Za sprawą Merkurego możliwość 
niezłego zarobku.

bArAn 21.iii-20.iV
Możesz porwać się na śmiałe eksperymenty, 
bo wszystko pójdzie po Twojej myśli. 

byK 21.iV-21.V
Na wakacje zabierz ze sobą paczkę znajomych, 
a będziesz świetnie się bawić. Dobry czas 
na wyjazdy i odpoczynek na łonie natury.

bliźniętA 22.V-20.Vi
rodzina może mieć do Ciebie uzasadnione preten-
sje, że zamiast angażować się w domowe sprawy, 
uciekasz w pracę albo po prostu wychodzisz 
z domu. Znajdź w sobie więcej empatii dla bliskich.
 WRóżka aDRaSteJa tel. 692 893 871
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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 658:  
WitaJcie WakacJe.

Co WIDAć NA ZAłąCZoNym oBRAZKu?

To, co wiemy
Nie jest jednak tak, że patrząc 
na „Las Meninas” czyli „Panny 
dworskie” (bo dziś pod tym tytu-
łem funkcjonuje ten obraz), jeste-
śmy zupełnie zdezorientowani. 
Coś jednak wiemy. Na przykład 
to, że znajdujemy się w pracow-
ni Diego Velázqueza. W dodat-
ku potrafimy dokładnie określić, 
co to za pomieszczenie – galeria 
Cuarto del Principe. Mieściła się 
ona w Starym Alkazarze w Ma-
drycie, czyli w pałacu królów 
Hiszpanii. Wskazówką są obra-
zy, które zdobią namalowane 
wnętrze. Osoby, które interesują 
się sztuką, są w stanie je rozpo-
znać. To m.in. „Minerwa karcąca 
Arachne” Rubensa oraz „Apollo 
zwyciężający Pana” Jordaensa. 
Zgodnie z królewskim inwenta-
rzem, wszystkie płótna z „Panien 
dworskich” wisiały w tej konkret-
nej komnacie.

Ale co Diego Velázquez robił 
w pałacu? Otóż był on nadwor-
nym malarzem króla Filipa IV 
i na tym tytule szalenie mu zale-
żało. A że miał talent co nie miara, 

to szybko wkradł się w łaski mi-
łościwie mu panującego i uwiecz-
niał go na wielu portretach. Nie 
było to proste zadanie. Król miał 
końską twarz i urodą nie grze-
szył, ale artysta podołał zadaniu. 
Malował całą rodzinę monarchy 
w tym królową Mariannę oraz je-
dyną córkę królewskiej pary – in-
fantkę Małgorzatę Teresę.

Infantka w tłumie
Patrząc na „Panny dworskie” 
najprościej byłoby stwierdzić, 
że Velázquez maluje infantkę Mał-
gorzatę. W końcu to ona – złoto-
włosa dziewczynka o władczym 
spojrzeniu – stoi w centralnym 
miejscu kompozycji. Sęk w tym, 
że płótno jest ogromne i oprócz 
samej infantki mamy tu całą 
plejadę bohaterów. Są usługują-
ce księżniczce damy dworu, jest 
karlica i karzeł, jest pies, a za nimi 
– na drugim planie – opiekunka 
i strażnik. Jeszcze dalej, w głębi, 
widzimy zarządcę dworu, któ-
ry wychodzi z pomieszczenia 
po schodach. Swoją drogą, toż-
samość osób, które krzątają się 

po atelier artysty, nie jest zagad-
ką. Wszystkich udało się ziden-
tyfikować. To całkiem spory tłu-
mek jak na portret, a w dodatku 
na obrazie jest też król i jest kró-
lowa. Tylko gdzie?

Gdzie jest król?
Jak zwyczajowo portretowano 
królów? Ano dostojnie – na rą-
czym koniu, w dumnych pozach, 

strojnych szatach, z insygniami 
władzy. Tak, by poddani, pa-
trząc na wizerunek swojego kró-
la czuli, że jest to silny przywód-
ca. A na obrazie Velázqueza jest 
inaczej. Trzeba się nieźle wysilić, 
by odnaleźć parę królewską. Nie 
dość, że artysta namalował ich 
w dość prywatnej sytuacji (stoją 
bardzo blisko siebie, są rozluźnie-
ni), to jeszcze jako odbicia w lu-

strze. To w końcu są w pokoju, czy 
ich nie ma? Ten fortel ze zwier-
ciadłem malarz zapożyczył od in-
nego wielkiego mistrza pędzla, 
Jana van Eycka, który za pomocą 
lustra wzmocnił głębię w obrazie 
„Portret małżonków Arnolfinich”. 
W dodatku u Velázqueza lustro 
wisi na ścianie za plecami same-
go artysty. Tak. On również jest 
bohaterem tej sceny. Widzimy jak 
wychyla się zza sztalugi, na której 
ustawiono wielkie płótno. Zerka 
przed siebie – na swojego modela 
– i już za moment wróci do malo-
wania. Pytanie brzmi, co tak na-
prawdę maluje, bo nam widzom 
przyszło podziwiać jedynie od-
wrocie obrazu.

po drugiej stronie lustra
Teorii jest wiele. Jedna głosi, 
że malarz z obrazu portretuje małą 
infantkę, ale jego pracę przerwało 
wejście pary królewskiej. Filip IV 
i jego żona, przyszli ocenić postę-
py artysty, przez co atmosfera pa-
nująca w studio nieco się rozluź-
niła. Znużona wielogodzinnym 
pozowaniem Małgorzata Teresa 
może teraz trochę odpocząć, po-
bawić się z psem i damami dworu. 
Zgodnie z inną wersją, tematem 

artysty są stojący naprzeciwko nie-
go król i królowa. Choć na obra-
zie ich nie ma, to jednak wyraź-
nie widzimy ich w lustrze. A jak 
wówczas wytłumaczyć obecność 
małej infantki? Otóż dziewczynka 
chciała być blisko rodziców i dla-
tego baraszkuje po pracowni wraz 
z gromadką służących. A może 
– i to jest trzecia opcja – w tym 
pokoju wcale nie ma królewskiej 
pary. W szklanej tafli lustra odbija 
się tylko ich olejny portret, który 
malarz namalował wcześniej i za-
wiesił na ścianie. Nie dojdziemy 
do prawdy. Pewne jest natomiast 
to, że w tej komnacie było jeszcze 
jedno lustro.

spotykamy się wzrokiem
By namalować taki portret Veláz-
quez musiał korzystać z lustra. 
Najprawdopodobniej stało ono 
w miejscu, w którym krzyżują się 
spojrzenia większości uczestni-
ków sceny. Paradoksalnie, jest 
to miejsce, jakie zajmowaliby 
Filip IV i królowa Marianna, 
przy założeniu, że oni też są w tej 
sali. Co więcej, dziś zajmujemy 
je my – widzowie podziwiający 
obraz mistrza Velázqueza. 
AgnieszKA KiJAs ●

dawno temu w sztuce (205)

„Panny dworskie” Velázqueza to obraz niewytłumaczalny. 
Nikt nie wie, co tak naprawdę przedstawia. 

Jaki JeSt tWóJ uluBiONy OBRaZ?
Dzisiejsza malarska opowieść o „pannach dworskich” powstała na 
życzenie pani Agaty Strukow, której pięknie dziękuję za tę inspirację. 
A jeżeli Ty również chciałbyś, żebym omówiła Twój ulubiony obraz na 
łamach, napisz do mnie na adres: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie 
odkryjmy tajemnice najsłynniejszych malarskich płócien. 

oto obrAz zAgAdKA, bo tAK nAprAwdę niKt nie 
wie, co też Jego Autor – diego Velázquez – MiAŁ 
nA Myśli, gdy go MAlowAŁ. historycy sztuKi 
prześcigAJą się w KoleJnych teoriAch. bA!, 
powstAŁo nAwet opAsŁe oprAcowAnie „tAJeMnice 
lAs MeninAs”, w KtóryM zebrAno KilKAnAście 
interpretAcJi tego KonKretnego obrAzu, Ale cóż 
z tego, sKoro w gŁowie wciąż dźwięczą te dwA 
przeKlęte pytAniA. co przedstAwiA tA scenA? 
i Kto tAK nAprAwdę Jest JeJ gŁównyM bohAtereM?
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