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70 procent wolnych łóżek
O trudnej sytuacji szpitala wojewódzkiego  
rozmawiamy z prezes Megrezu, Mariolą Szulc.

wprowadzić się od zaraz
Dobiega końca budowa nowego bloku  
TTBS przy ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a.

Doszli do mety
Piłkarze zakończyli sezon na 9. miejscu,  
co nikogo nie satysfakcjonuje.5 6 14

bezpŁatny 
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Miejski
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ze względu na pandemię tegoroczne święcenie pojazdów przebiegało w sposób odmienny od tradycyjnego.
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Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM

święcenie na piechotę
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◆ 21.07, PO gODZiNie 17 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych na ul. Burs-
chego doszło do wypadku. Kie-
rująca oplem 32-letnia kobieta 
zatrzymała się przed oznakowa-
nym przejściem dla pieszych i prze-
puszczała pieszych i – jak wynika 
z ustaleń policji – w momencie 
gdy ruszyła, na przejście wjechała 
16-letnia rowerzystka. Potrącona 
dziewczyna trafiła pod opiekę ra-
towników medycznych i została 
przetransportowana do szpitala 
w Katowicach-Ligocie. Na szczęś-
cie nie doznała ona poważniej-
szych obrażeń i po badaniach 
opuściła szpital. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze czynności 
w sprawie tego zdarzenia.
◆  Na ul. SeRDecZNej, 
Na SkRZyżOWaNiu W RejO-
Nie PRZejaZDu kOlejOWe-
gO, kieRujący tOyOtą męż-

czyzna, chcąc uniknąć zderzenia 
z samochodem ciężarowym poru-
szającym się drogą z pierwszeń-
stwem przejazdu, uderzył w zna-
ki drogowe. W wyniku zderzenia 
uszkodzeniu uległy znaki drogo-
we oraz przód pojazdu. Na miej-
sce zdarzenia wezwany został pa-
trol policji oraz pracownicy służby 
drogowej, którzy wymienili ozna-
kowanie.
◆ Na ul. mikOłOWSkiej, 
PRZeD ZjaZDem DO BRa-
my tOWaROWej tySkiegO 
BROWaRu w kierunku skrzy-
żowania z ul. Katowicką, doszło 
24.07 ok. godz. 19.20 do zderze-
nia samochodu dostawczego re-
nault oraz tira. Na dodatek samo-
chód dostawczy uderzył jeszcze 
w przydrożne drzewo, a tir wje-
chał na tory kolejowe prowadzą-
ce do browaru, którymi akurat 
poruszał się pociąg towarowy. 

Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Ruch w kierunku skrzy-
żowania z ul. Katowicką został 
zablokowany. Z ustaleń policji 
wynika, iż kierowca dostawcze-
go renaulta nie zachował ostroż-
ności przy zmianie pasa z lewego 
na prawy i wjechał wprost pod 
ciągnik siodłowy. Przed godziną 
22 uszkodzone pojazdy zostały 
odholowane przez pomoc dro-
gową.
◆  Na ul. SikORSkiegO, 
W RejONie OZNakOWaNegO 
PRZejścia Dla PieSZych, na-
przeciwko skrzyżowania z ul. ks. 
Tischnera, doszło 23.07 do zde-
rzenia vw i fiata. Kierująca fia-
tem trafiła pod opiekę ratowni-
ków medycznych. Jak wstępnie 
stwierdzili pracujący na miejscu 
policjanci, kierująca fiatem nie 
zachowała należytej ostrożności 
i odległości od poprzedzającego 
pojazdu i najechała na tył zatrzy-
mującego się przed oznakowanym 
przejściem dla pieszych vw.
◆ W PlacóWce haNDlO-
Wej PRZy al. BielSkiej nie-
znany sprawca uszkodził moco-
wania w szafce meblowej i skradł 
dwa dekodery o łącznej wartości 
800 zł.
◆  NieZNaNy SPRaWca 
PO WyłamaNiu Zamka 
W DRZWiach PiWNicy budyn-
ku przy ul. Uczniowskiej dokonał 
kradzieży elektronarzędzi o war-
tości ponad 1000 zł.
◆ Na ul. mikOłOWSkiej Pa-
tROl DROgóWki ZatRZy-
mał kieROWcę OPla (bez 
stałego miejsca zamieszkania), 
który prowadził samochód będąc 
w stanie nietrzeźwości – miał 2,2 
promila. ls ●
◆ 27 liPca StRażacy iN-
teRWeNiOWali Na ul. kO-
lejOWej, gdzie zostali wezwani 
do pożaru traw. – W akcję ga-
szenia pożarów traw, łąk i nie-
użytków, bardzo często zaanga-
żowana jest duża ilość strażaków 
i sprzętu, który w tym czasie 
może być potrzebny do ratowa-
nia życia ludzkiego i dobytku 
w innym miejscu, dlatego ape-
lujemy: nie podpalajcie traw – 
prosi Piotr Szojda Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Tychach. kp ●

tel. 32 325 72 38
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

kondolencje

Do potrącenia rowerzystki doszło na ul. Burschego.

Uszkodzone samochody uczestników kolizji na ul. Mikołowskiej.
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pkp polskie linie 
kolejowe sa poDpisaŁy 
uMowę na DokuMentację 
projektową Dotyczącą 
rewitalizacji linii 
kolejowych orzesze 
jaśkowice – tychy 
– baraniec – kwk 
piast – nowy bieruń 
– oświęciM.

Planuje się budowę nowych 
przystanków, uruchomienie kil-
ku obecnie nieczynnych. Dzięki 
temu Tychy i Oświęcim zyskają 
bezpośrednie połączenie kolejo-
we w czasie ok. 30 minut.

Torowisko na części trasy (Ty-
chy – Orzesze) zostało już wyre-
montowane. Teraz, po zakończe-
niu projektowania, planuje się 
utworzenie połączenia z Tychów 
przez Bieruń Stary, Nowy Bieruń 
do Oświęcimia. Powstaną nowe 
przystanki: „Bieruń Kopalnia” 
(nazwa robocza) w pobliżu kopal-
ni Piast w Bieruniu oraz „Bieruń 

Łysina” i „Tychy Potok” (nazwy 
robocze) w pobliżu fabryki FCA 
w Tychach. Według planów, wy-
budowanych zostanie 45 km no-
wych torów, a rewitalizacja obej-
mie 17 km sieci trakcyjnej. Linia 
kolejowa na odcinku Tychy Lodo-
wisko – Nowy Bieruń będzie też 
zelektryfikowana, pociągi pojadą 
szybciej, pasażerskie – do 120 km 
na godz., towarowe do 80 km 
na godz. Dzięki modernizacji 14 
przejazdów kolejowo-drogowych 
zwiększy się poziom bezpieczeń-
stwa w ruchu. W ramach inwesty-
cji wyremontowanych lub przebu-
dowanych zostanie 81 obiektów 
inżynieryjnych, m.in. most na Wi-
śle między Nowym Bieruniem 
a Oświęcimiem.

– Zwiększy się komfort podró-
żowania, dzięki uruchomieniu 
nieczynnych przystanków: „Bie-
ruń Mleczarnia” i „Tychy Urba-
nowice” – informuje Katarzyna 
Głowacka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe SA. – Stacja „Tychy Miasto” 

zostanie połączona z przystan-
kiem „Tychy Lodowisko”, który 
zyska dodatkowy peron. Ponadto 
planowana jest budowa lub prze-
budowa stacji Orzesze Jaśkowi-
ce, Łaziska Średnie, Nowy Bieruń 
oraz przystanków „Orzesze Mia-
sto”, „Orzesze Zawiść”, „Łaziska 
Kopanina”, Wyry i Bieruń Stary. 
Wszystkie perony będą wyższe, 
co ułatwi wsiadanie i wysiadanie 
z pociągów, ponadto przystan-
ki będą dostosowane do obsługi 
osób z ograniczoną możliwością 
poruszania się. Perony zyska-
ją nowe wiaty, ławki, oświetlenie 
i nagłośnienie. W orientacji po-
mogą czytelne oznakowania, tab-
lice informacyjne i gabloty z roz-
kładami jazdy.

Wartość umowy na projekt 
to 10,4 mln zł, a inwestycja jest 
współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej. Roboty bu-
dowlane mogłyby być realizowa-
ne w kolejnej perspektywie unij-
nej 2021–2027. ls ●

po ponaD Dwóch latach 
oczekiwania i licznych 
negocjacjach z urzęDeM 
MarszaŁkowskiM  tyski 
urząD Miasta poDpisaŁ 
DŁugo oczekiwaną przez 
Mieszkańców uMowę 
na Dofinansowanie 
projektu „oDnawialne 
źróDŁa energii 
szansą na poprawę 
jakości powietrza 
w tychach”. we wtorek, 
21 lipca br. MarszaŁek 
wojewóDztwa wręczyŁ 
ją prezyDentowi 
anDrzejowi  Dziubie.

Na realizację projektu miasto 
otrzymało 20.562.052,07 zł do-
tacji. Brakującą kwotę ponad 2,6 
mln zł (11,5%) dołoży miasto 
ze swojego budżetu, tak, aby za-
pewnić mieszkańcom 100% fi-
nansowania.

– Blisko 700 osób, które złoży-
ły deklaracje udziału na przełomie 
lat 2018/2019 będzie mogło rozpo-
cząć montaż kolektorów słonecz-
nych, powietrznych pomp ciepła, 
kotłów na biomasę lub instalacji fo-
towoltaicznych. W sumie w ramach 
tego programu zostanie zamonto-
wanych 960 instalacji – mówi Bo-
żena Nowak, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta i Funduszy Euro-
pejskich w UM Tychy.

Obecnie UM prowadzi postę-
powanie przetargowe na wybór 
operatora prowadzącego w imie-
niu miasta realizację projektu. 
Umowa z operatorem ma zo-
stać podpisana na przełomie lip-
ca i sierpnia. Wtedy rozpoczną się 
działania weryfikujące listę miesz-
kańców – uczestników projek-
tu, podpisywanie umów (miesz-
kaniec-miasto) oraz realizacja 
we własnym zakresie (przez sa-
modzielnie wybraną firmę) wy-
branych instalacji.

– Mieszkańcy, którzy zgłosi-
li się do udziału w programie, 
długo czekali na tę chwilę i cie-
szę się, że nareszcie rozpoczyna-
my jego realizację. Mieszkańcy 

będą mogli zainstalować np. ko-
lektory czy pompy ciepła właś-
ciwie bez ponoszenia żadnych 
kosztów. Dzięki wysokiemu po-
ziomowi dofinansowania, bo wy-
noszącemu aż 88,5%, mogliśmy 
podpisać umowę w obliczu spada-
jących dochodów budżetu, na któ-
ry wpływ miał rozwój epidemii 
COVID-19 – mówi Andrzej Dziu-

ba, prezydent Tychów. Liczymy, 
że wpłynie to na poprawę jakości 
powietrza w Tychach oraz przy-
czyni się do zmniejszenia kosz-
tów energii i ogrzewania – doda-
je prezydent Tychów.  

Prace potrwają 1,5 roku. Zgod-
nie z umową termin realizacji ca-
łego projektu to 31 grudnia 2021. 
Mn ●

nieco Mniej licznie niż 
zwykle tyszanie (ale 
nie tylko) wzięli uDziaŁ 
w cereMonii święcenia 
pojazDów w Dniu 
oDpustu parafialnego 
w kościele św. 
krzysztofa.

Święcenie odbywało się tym ra-
zem systemem „drive thru” – kie-
rowcy nie wychodząc z samocho-
dów podjeżdżali do stojącego 
przed drzwiami kościoła bisku-
pa Adama Wodarczyka – święcił 
on pojazdy po odpustowej mszy 
o godz. 11.30. Parafialni kapłani 
święcili je także po innych nie-
dzielnych mszach.

Wszystko to miało na celu 
rozładowanie tłumu i uniknięcie 
zgromadzenia dużej ilości osób 
– oczywiście z powodu zagro-
żenia epidemicznego. Wszystko 
odbyło się raczej sprawnie. Jedy-
nie po mszy z udziałem biskupa, 
gdy przy kościele i na ul. Wyszyń-
skiego pojawiła się większa ilość 
kierowców, na kilkanaście minut 
utworzył się korek. Aby go roz-
ładować, bp Adam Wodarczyk 
przeszedł ulicą Wyszyńskiego 
i poświęcił samochody oczeku-
jące w kolejce na wjazd na przy-
kościelny parking. Potem już 

wszystko odbywało się zgodnie 
z założeniami i samochody płyn-
nie przejeżdżały przed głównym 
wejściem do kościoła, gdzie każ-
dy został poświęcony. Cała cere-
monia po mszy odpustowej trwa-
ła około godzinę.

W kolejce do poświęcenia 
ustawiały się samochody nie tyl-
ko na tyskich rejestracjach. Alicja 
i Jerzy Jankowscy przyjechali aż 
z Bielska-Białej. – Zięć pochodzi 
z Tychów i przyjechaliśmy właś-
nie na 25. rocznicę ślubu – mówi-
li. – Przy okazji postanowiliśmy 
skorzystać z tego, że w Tychach 
odbywa się taka uroczystość i po-
święcić samochód.

Niektórzy przyjechali napraw-
dę z daleka. – Ja pochodzę z Ty-
chów, ale mieszkam już ponad 20 
lat w Niemczech – mówiła Mo-
nika Loh (z domu Gosz), któ-
ra przyjechała do Tychów wraz 
z mężem Thomasem i córką Ka-
tariną. – Co roku staramy się być 
w Tychach podczas tego święta. 
Jesteśmy bardzo związani z pa-
rafią św. Krzysztofa. Mam tro-
je dzieci i wszystkie przystąpi-
ły do pierwszej komunii świętej 
właśnie tutaj, chociaż przygoto-
wywały się do niej w Niemczech. 
W niemieckiej bazylice są inne 
piękne uroczystości, ale takiej 

związanej ze św. Krzysztofem nie 
ma – dodaje. – To dla nas waż-
ne, żeby nasze auto za każdym ra-
zem było poświęcone, czujemy się 
wtedy bezpiecznie.

Odpustowa msza święta 
z udziałem biskupa Wodarczy-
ka była sprawowana w intencji 
kierowców oraz Regionalnego 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, które tego dnia zo-
stało otwarte przy oddziale tere-
nowym WORD w Tychach, przy 
al. Jana Pawła I 3. Po mszy pra-
cownicy WORD rozdawali kie-
rowcom gadżety związane z bez-
pieczeństwem na drodze.

Obok uroczystości święcenia 
pojazdów, przy parafii św. Krzysz-
tofa odbywał się tego dnia trady-
cyjny odpust. I o ile podczas świę-
cenia zachowane zostały daleko 
idące środki ostrożności, mają-
ce na celu zapobieganie rozprze-
strzenianiu się koronawirusa, 
to już wśród odpustowych stra-
ganów panowała duża bardziej 
rozluźniona atmosfera. Zarów-
no wśród sprzedawców jak i ku-
pujących maseczki były raczej 
rzadkością, a przy straganach 
z zabawkami i słodyczami zapo-
minano o zachowaniu bezpiecz-
nych odległości…
sylwia witMan ●

rusZa program oZe
prawie tysiąc nowych instalacji kolektorów sŁonecznych, POWIeTrZNyCh 
POMP CIePła, KOTłóW Na BIOMaSę CZy fOTOWOLTaIKI ZOSTaNIe ZaMONTOWaNyCh 
W TyChaCh.
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pół godZiny do oświęcimia
poŁączą przystanki TyChy MIaSTO I TyChy LODOWISKO.

święcenie „drive thru”
pojazDy święcono inaczej NIż ZWyKLe, aLe ODPuST ODByWał SIę PO STareMu.

Monika Loh (druga od lewej) co roku przyjeżdża do rodzinnych Tychów z mężem Thomasem i dziećmi, by odwiedzić 
mamę i przy okazji poświęcić samochód. – W Niemczech, gdzie mieszkamy, nie ma takich uroczystości – mówi.

Święcenie odbywało się systemem „drive thru” – po każdej mszy św. kierowcy przejeżdżali przed 
głównym wejściem do kościoła, gdzie czekał na nich biskup lub kapłani parafialni.
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w sobotę, 25 lipca MiaŁo 
Miejsce syMboliczne 
przekazanie kluczy 
Do 23 nowych 
autobusów Man, 
które zasiliŁy tabor 
przeDsiębiorstwa 
koMunikacji Miejskiej 
tychy. z tej okazji 
wszystkie nowe pojazDy 
zaprezentowano 
w parku MiejskiM 
soliDarności na placu 
poD „żyrafą”.

Klucze z rąk Małgorzaty Durdy 
(dyrektor sprzedaży MAN) oraz 
Zdzisława Piekorza (sales mana-
ger MAN) odebrał prezes tyskiego 
PKM Miłosz Stec. – Zakup auto-
busów to kolejny etap moderni-
zacji taboru, współfinansowa-
ny ze środków unijnych. Całość 
obejmuje kompleksową przebu-
dowę zajezdni, która już trwa, 
zakup 61 pojazdów komunikacji 
miejskiej oraz 2 pojazdów serwi-
sowych i będzie kosztowała we-
dług szacunków ponad 160 milio-
nów złotych. Dodatkowo zakup 
zwiększa ilość autobusów w na-
szym mieście przystosowanych 
do przewozu rowerów, na co cze-
kają mieszkańcy, a wybór paliwa 
CNG do napędu wpisuje się w eu-
ropejską politykę ekologiczną. 
Bardzo się cieszę, że jest z nami 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
PKM Tychy Piotr Wojaczek. Jest 
związany ze spółką od początku 
jej istnienia i wspólnie z kolejny-
mi zarządami skierował politykę 
spółki w stronę, której dzisiejszy 

odbiór jest zwieńczeniem – przy-
pomniał Miłosz Stec.

Zakup autobusów typu „mega” 
zasilanych gazem ziemnym 
(CNG) jest częścią planu PKM, 
który zakłada do 2024 roku wy-
eliminowanie z floty pojazdów 
z silnikami zasilanymi olejem 
napędowym. Zakup wpisuje się 
w politykę Tychów jako mia-
sta ekologicznego. MAN Lion’s 
City G CNG to pojazdy w peł-
ni klimatyzowane, przystosowane 
do przewozu rowerów, wyposażo-
ne w gniazdka USB, bramki do li-
czenia pasażerów, pełny monito-
ring wewnętrzny i zewnętrzny 
oraz dostęp do internetu poprzez 
Wi-Fi. Wartość umowy zakupu 
opiewa na kwotę 39.197.664,58 zł 
brutto.

Pojazdy wyposażone w silniki 
zasilane sprężonym gazem ziem-

nym emitują także niższe pozio-
my hałasu od tych zasilanych 
olejem napędowym. Jednocześ-
nie pasażerowie będą mieli za-
pewniony najwyższy komfort 
podróży. Zanim autobusy wyje-
chały w pokazowy objazd ulicami 
miasta zostały poświęcone przez 
ks. prałata Zenona Ryznera, pro-
boszcza parafii s. Krzysztofa.

– Po zrealizowaniu naszego 
planu tyska zajezdnia będzie je-
dyną w Polsce, która będzie mia-
ła niemal w 100% autobusy zasi-
lane gazem ziemnym CNG, czyli 
paliwem alternatywnym do ole-
ju napędowego. Tym samym Ty-
chy umocnią swoją pozycję lidera 
pod względem zastosowania pa-
liw alternatywnych w transporcie 
publicznym – mówi Michał Ka-
sperczyk, rzecznik prasowy PKM 
Tychy. kaMil peszat ●

W związku z trwającym remontem 
schodów prowadzących do Urzę-
du Stanu Cywilnego w Tychach 
wszystkich Czytelników informu-
jemy, że wejście do USC jest moż-
liwe od strony Parku Miejskiego 
Solidarności. Remont został zle-
cony po przeglądzie budowlanym 
budynku i potrwa do 12 września 
2020 r. Na czas remontu niemoż-
liwe będzie również korzystanie 
z platformy dla niepełnospraw-
nych. Omawiane prace nie zakłó-
cają harmonogramu pracy tyskie-
go Pałacu Ślubów. kp ●

w Miniony piątek, 
24 lipca oDbyŁy 
się uroczystości 
z okazji święta policji. 
na terenie koMenDy 
Miejskiej policji 
poDczas uroczystego 
apelu wŁaDze Miasta 
reprezentowali: 
przewoDnicząca 
raDy Miasta barbara 
konieczna oraz 
prezyDent anDrzej 
Dziuba.

Zbiórka rozpoczęła się od zło-
żenia meldunku Komendantowi 
Miejskiemu Policji przez dowód-
cę uroczystości i wprowadzenia 
Sztandaru Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach. Po odegraniu 
hymnu minutą ciszy uczczono 
pamięć wszystkich pomordowa-
nych i poległych w służbie poli-
cjantów. Prezydent Tychów złożył 
na ręce komendanta policji mł. 

insp. Arkadiusza Konowalskie-
go list pochwalny, w którym pi-
sał: „O tym jak trudna i odpo-
wiedzialna jest praca policjanta, 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
Każdy dzień spędzony na służbie 
niesie ze sobą ryzyko, a wszystko 
to w trosce o bezpieczeństwo każ-
dego z nas, z narażeniem swojego 
życia lub zdrowia. Z okazji Święta 
Policji, wszystkim osobom peł-
niącym służbę, chciałbym prze-
kazać słowa najwyższego uznania, 
a także złożyć życzenia wytrwa-
łości oraz sukcesów zawodowych 
i prywatnych. Niech ta trudna 
i niebezpieczna służba będzie 
dla wszystkich funkcjonariuszy 
i pracowników policji źródłem 
satysfakcji i zadowolenia”.

Tego dnia komendant w asy-
ście swojego zastępcy nadkom. 
Pawła Rybarczyka wręczył po-
licjantom nominacje na wyższe 
stopnie policyjne. W tym roku 
awanse otrzymało w sumie 96 

funkcjonariuszy. W korpusie 
młodszych oficerów 5 policjan-
tów, w korpusie aspirantów awan-
sowało 27 policjantów, w korpu-
sie podoficerów 36, a w korpusie 
szeregowych 20 policjantów. Po-
nadto 15 funkcjonariuszy, którzy 
w ostatnim półroczu wyróżni-
li się szczególnym zaangażowa-
niem w poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców i uzyskali najlepsze 
wyniki w służbie, zostało doce-
nionych przez Prezydenta Mia-
sta Tychy. Otrzymają oni nagro-
dy pieniężne.

Wśród zaproszonych gości byli 
tyscy komendanci w stanie spo-
czynku, przedstawiciele władz 
miasta, Związków Zawodowych 
Policjantów i Pracowników Cy-
wilnych, Związków Emerytów 
i Rencistów Policyjnych, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej, tyskiej 
prokuratury, Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień.
kaMil peszat ●

Fiat Chrysler Automobiles i Gru-
pa PSA poinformowały o na-
zwie nowej grupy, która powsta-
ła w wyniku przeprowadzonej 
w grudniu ubiegłego roku fuzji 
między koncernami. Grupa na-
zywać się będzie Stellantis.

Nazwa pochodzi od łacińskie-
go czasownika „stello”, oznacza-
jącego „rozjaśniać gwiazdami”. 
Nazwa, jak nazwa, raczej lepsza 
od FCA/PSA, czy PSA/FCA. Dla 
klientów jednak nie nastąpią żad-
ne zmiany, bo nowa nazwa będzie 
używana wyłącznie na poziomie 

Grupy, jako marka korporacyjna. 
Poszczególne zakłady nadal będą 
używać trzyliterowych skrótów, 
podobnie jak nie zmienią się na-
zwy i logo marek wchodzących 
w skład Stellantis. Tak więc FCA 
pozostanie z markami: abarth, 
alfa romeo, chrysler, dodge, fiat, 
fiat professional, jeep, lancia, ma-
serati, ram, a Grupa PSA z mar-
kami: citroen, ds, opel, peugeot, 
vauxhall.

Jak wcześniej poinformowano, 
przewiduje się, że zakończenie fu-
zji nastąpi w pierwszym kwarta-

le 2021 r. Tym samym Stellantis 
stanie się czwartym największym 
na świecie, a drugim w Europie, 
producentem aut, wytwarzającym 
prawie 9 milionów samochodów. 
Wielka trójka to obecnie Volkswa-
gen, do którego należą (w całości 
albo w procencie udziałów) marki: 
volkswagen, seat, skoda, audi, ben-
tley, bugatti, ducati, lamborghini, 
porsche, cupra, scania, man, na-
stępnie Renault/Nissan/Mitsubis-
hi z markami dacia, renault, nis-
san i mitsubishi i Toyota z toyotą, 
daihatsu i lexusem. ls ●

nowa nazwa nowej grupy powstałej po fuzji Grup fCa i PSa.

Korporacyjny StellantiS

wyróżnienia w policji
96 funkcjonariuszy OTrZyMałO aWaNSe.

Przedstawiciele władz miasta wręczyli komendantowi KMP w Tychach list gratulacyjny.
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W ręce prezesa PKM Miłosza Steca (w środku) trafiły klucze do 23 nowych autobusów.

autobusy na gaZ
23 nowe autobusy TyPu „MeGa” już jeżDżą PO uLICaCh.
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Nowe autobusy są przystosowane do przewozu rowerów.
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„twoje tychy”: – Kilka tygodni 
temu opublikowaliśmy artykuł 
„jednoimienne wołają o pomoc”, 
w którym pisaliśmy m.in. o trudnej 
sytuacji szpitali wyznaczonych 
przez premiera jako jednoimienne, 
czyli – tak jak szpital megrez – 
przeznaczone do zajmowania 
się wyłącznie pacjentami tzw. 
covidowymi. w czym tkwi problem?
maRiOla SZulc: – Gdy 20 
marca decyzją Prezesa Rady 
Ministrów zostaliśmy przekształ-
ceni w szpital jednoimienny 
sytuacja wyglądała tak, że nikt 
nie wiedział jak epidemia się 
rozwinie i jaka będzie potrzeba 
zapewnienia łóżek dla pacjentów 
z pozytywnym wynikiem testu. 
Wtedy, rozumiejąc powagę sytu-
acji, przyjęliśmy tę „jednoimien-
ność” i zrobiliśmy wszystko, żeby 
szpital Megrez przeorganizować 
tak, żeby jak najlepiej służył cho-
rym. Ale mamy już koniec lipca 
i chyba dobrze byłoby pewne 
marcowe decyzje zmodyfikować 
i przymierzyć je do realnych 
potrzeb. Problemem jest brak 
takich decyzji, co skutkuje 
pogarszaniem się ogólnej sytuacji 
„wojewódzkiego”.

czy mamy przez to rozumieć, 
że tyski szpital nie jest 
wykorzystany w stopniu, do jakiego 
jest przygotowany?
– Przed epidemią w naszej 
placówce mieliśmy niemal 370 
łóżek, które służyły bodaj 200-

tysięcznej społeczności Tychów 
i okolicznych miejscowości. 
Po przemianowaniu nas na szpi-
tal jednoimienny zmniejszyliśmy 
liczbę łóżek do 258, a potem 
– z uwagi na remonty i odejście 
części personelu – zmniejszy-
liśmy po raz kolejny, do 197 
łóżek, w tym 26 respiratorowych. 
Tymczasem obłożenie nie 
przekracza 30-35 procent. 
Aby nie być gołosłowną: mam 
dane z dzisiaj (rozmawialiśmy 
w czwartek, 23 lipca), z których 
wynika, że mamy 44 chorych 
plus dwunastkę pacjentów 
z podejrzeniem koronawirusa. 
Czyli szpital, który mógłby 
leczyć 400 pacjentów, zajmuje 
się aktualnie 56 osobami… 

Cierpią z tego powodu nie tylko 
okoliczne placówki medyczne, 
ale i mieszkańcy, którzy teraz 
do szpitala specjalistycznego 
mają znacznie dalej.

Faktycznie, te liczby przekonują…
– I nie tylko te. Proszę sobie wy-
obrazić, że od marca do czerwca 
przyjęliśmy u nas 27 porodów, 
gdy tymczasem przed pandemią 
przychodziło w Tychach 
na świat nawet 130 noworodków 
miesięcznie! Nie mówiąc już 
o zabiegach chirurgicznych 
czy ortopedycznych, których 
mieliśmy masę, a teraz ledwie 
kilka. Szkoda tych specjalistów, 
którzy teraz zajmują się nie tym, 
do czego zostali powołani.

no dobrze, ale przecież wirus nie 
zniknął, nadal mamy pandemię 
i nic nie wskazuje na to, że ona 
szybko się skończy…
– Zgoda, ale my wcale nie 
wzbraniamy się przed covidem. 
Mamy ku temu sprzęt i zdobyte 
już spore doświadczenie, więc 
możemy dalej służyć zakażonym 
pacjentom. Ale czy dla kilkudzie-
sięciu chorych warto blokować 
cały duży szpital? Napisaliśmy 
pismo do wojewody z prośbą 
o rozważenie odblokowania 
głównego budynku naszego szpi-
tala, a część covidową zawęzić 
do stojącego osobno budynku 
oddziału zakaźnego i geriatrycz-
nego oraz części tzw. pawilonu. 
Jesteśmy w stanie utrzymać 
reżim sanitarny po takiej 
reorganizacji; po modernizacji 
w każdym oddziale będą sale 
izolacyjne.

czy jest już jakaś reakcja władz 
na wasze propozycje?
– Wojewoda w rozmowie 
z nami przyznał, że taki 

„hybrydowy” model szpitala 
byłby w stanie zaakceptować. 
Do tego jednak są potrzebne 
decyzje na wyższych szczeb-
lach. W czerwcu zorganizowa-
liśmy więc spotkanie szpitali 
jednoimiennych z całej Polski 
i przedstawiliśmy ministrowi 
zdrowia wspólne stanowisko 
w kwestii bolączek, które nas 
dotykają, bo szpital Megrez 
nie jest przecież jedyny, który 
ma takie kłopoty. Na razie 
wiemy, że powołano dwa 
zespoły – jeden przy Naro-
dowym Funduszu Zdrowia 
do spraw opracowania planu 
przywracania pełnej dostęp-
ności do świadczeń opieki 
zdrowotnej, do którego grona 
jako doradca, ekspert zostałam 
poproszona, a drugi przy Mi-
nisterstwie Zdrowia do spraw 
opracowania strategii działań 
związanych ze zwalczaniem 
epidemii Covid-19. Zespoły 
te mają wypracować strategię 
na kolejne miesiące walki 
z pandemią.

ostatnio pojawiły się też informacje 
o tym, że w tyskim szpitalu brakuje 
lekarzy…
– To prawda. Z tego powodu 
musieliśmy np. zawiesić funk-
cjonowanie oddziału ginekolo-
gicznego. Po przemianowaniu 
nas w szpital jednoimienny, 
rozporządzenie ministra zdrowia 
zabroniło medykom pracującym 
w takich placówkach wykonywa-
nia zawodu w innych szpitalach 
czy gabinetach. Trudno się więc 
dziwić, że specjaliści, którzy 
leczyli w „wojewódzkim”, ale 
mieli też praktyki prywatne 
czy pracowali w innych 
placówkach, odeszli. Podobnie 
zrobiły też pielęgniarki pracujące 
w kilku miejscach i trudno mieć 
o to do nich pretensje. Ale 
faktem jest, że uderzyło to w nasz 
między innymi szpital i wiem, 
że po pandemii trudno będzie 
tę placówkę odbudować. A im 
dłużej szpital będzie „zamrożo-
ny”, tym trudniej to przyjdzie.
rozMawiaŁ: 
wojciech wieczorek ●

70 procent wolnych łóżek
o wyjątkowo truDnej sytuacji wojewóDzkiego szpitala specjalistycznego Megrez rOZMaWIaMy Z PreZeS ZarZąDu, MarIOLą SZuLC.

W dzień odpustu św. Krzysztofa, 
patrona kierowców, odbyło się uro-
czyste otwarcie nowego centrum 
edukacyjnego dla dzieci w sie-
dzibie Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego przy al. Jana 
Pawła II w Tychach. Obiekt po-
święcił biskup pomocniczy Adam 
Wodarczyk, a w otwarciu uczestni-
czył Marszałek Województwa Ślą-
skiego Jakub Chełstowski.

Centrum będzie przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży z naszego 
miasta i okolicy. – Jest to jeden 
z najnowocześniejszych obiektów 

tego typu w okolicy. Wyposażony 
jest w symulatory jazdy, multime-
dialną atrapę przejścia drogowe-
go, nowoczesne fantomy do nauki 
pierwszej pomocy. Rocznie chce-
my trafić do kilku tysięcy dzieci. 
Bardzo ważna jest edukacja już 
od najmłodszych lat oraz wyra-
bianie odpowiednich nawyków 
– mówił Łukasz Drob, dyrektor 
WORD Katowice.

Z okazji otwarcia ośrodka od-
był się piknik, na którym moż-
na było przejść próbne egzaminy 
na prawo jazdy – zarówno w czę-

ści praktycznej jak i teoretycznej, 
skorzystać z symulatorów jazdy 
samochodem oraz motocyklem. 
– Dzięki tym urządzeniom moż-
na sprawdzić swoje umiejętno-
ści w bardzo niekorzystnych wa-
runkach takich jak rozlany olej 
na drodze czy rozsypany piasek, 
które zmniejszają przyczepność. 
Ochotnicy mogli również sko-
rzystać z symulatora dachowania 
i zderzeń, a także sprawdzić czas 
swoich reakcji na drodze. Fani jed-
nośladów mieli okazję sprawdzić 
swoje umiejętności na rowerowym 
torze przeszkód. Przeprowadzone 
zostały też zajęcia w alkogoglach, 
szkolenie z pierwszej pomocy, pre-
zentacja sprzętu policyjnego oraz 
konkurs z nagrodami – relacjono-
wał dyrektor Drob.

Podczas imprezy organizator 
wspólnie z Radiem Em przepro-
wadził konkurs na najlepszy lime-
ryk o bezpieczeństwie na drodze, 
w którym nagrodą był skuter.
kaMil peszat ●

w tychach otwarto regionalne centrum bezpieczeństwa ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży.
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Mariola Szulc.
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w jeDnyM 
z ostatnich nuMerów 
„twoich tychów” 
wspoMnieliśMy 
o rozpoczęciu prac 
buDowlanych przy 
skrzyżowaniu al. 
bielskiej i al. jana 
pawŁa ii, a tyM razeM 
przygląDaMy się 
inneMu obiektowi 
ttbs: buDynkowi 
MieszkalneMu 
przy ul. gen. ch. De 
gaulle'a, którego 
oDbiór zaplanowano 
na koniec paźDziernika, 
zaś pierwsi 
lokatorzy powinni 
otrzyMać klucze już 
w listopaDzie.

Wspomniany obiekt to nowo-
czesny budynek wielorodzinny 
z ciekawą stylistyką. – Jednym 
z charakterystycznych ele-
mentów elewacji są aluminio-
we listwy imitujące drewno – 
zaznacza Daria Szczepańska 
prezes TTBS. – Aluminium 
samo w sobie jest nierdzewne, 
odporne na promieniowanie 
UV, wytrzymałe i stabilne, ale 
jednocześnie jest materiałem 
zimnym, który podkreśla mi-
nimalizm konwencji. W tym 
przypadku pokryty powłoką 
drewnopodobną materiał ocie-
plił bryłę budynku, zaznaczając 
jej domowe przeznaczenie – do-
daje pani prezes. Dowiedzieli-
śmy się również, że lokatorzy 

mogą spodziewać się licznych 
rozwiązań potęgujących rodzin-
ną atmosferę. – Znany na naszej 
ziemi artysta malarz, plastyk 
i grafik Wojciech Łuka zgodził 
się wykonać mural, który ozdobi 
klatkę schodową. Ponadto pla-
nujemy postawienie zbiorników 
retencyjnych, z których lokato-
rzy mogliby korzystać i wspól-

nie dbać o roślinność wokół bu-
dynku – poinformowała prezes 
Szczepańska.

Warto przypomnieć, że z inicja-
tywy TTBS mieszkańcy należący 
do Towarzystwa wspólnie posa-
dzili 38 drzew w ogrodzie społecz-
nym koło budynku mieszczące-
go się przy Barona 16. – To była 
masa frajdy dla mnie i córki. Za-

dzwoniłam nawet po swoją przyja-
ciółkę, żeby nam pomogła – przy-
znała wówczas jedna z lokatorek. 
Uczestnicy otrzymali bogato ilu-
strowane poradniki dotyczące 
opieki nad drzewami. – Bardzo 
ładne wydawnictwo dla dzieci, 
przy którym spędziłam całe po-
południe z wypiekami na twarzy 
– dodała.

pozostaje się tylko wprowadzić.
Umowa na budowę przy ul. Ch. 
de. Gaulle'a została podpisa-
na w zeszłym roku 24 kwietnia. 
Łączna powierzchnia ponad 1,3 
tys. m. kw. została podzielo-
na na 23 lokale mieszkaniowe. 
Do dyspozycji lokatorów odda-
ne zostanie 15 mieszkań o po-
wierzchni od 40 do 61 m kw., 4 
mieszkania od 62 do 71 m kw 
oraz 4 mieszkania o powierzchni 
od 72 do 81 m kw. – Zdarzają się 
przypadki, w których deweloper, 
chcąc zaoszczędzić, nie przykłada 
należytej wagi do odpowiednie-
go opracowania ścian działowych, 
przez co mieszkańcy narzekają 
na dźwięki dochodzące z miesz-
kań sąsiadów. W budynku przy 
ul. Ch. de Gaulle'a ściany dzia-
łowe są akustyczne, zapewniają 
odpowiednie tłumienie hałasu 
z zewnątrz – zauważa Zbigniew 
Ząbek, prezes Zmirob, wykonaw-
cy zadania. – Do obiektu prowa-
dzą dwie osobne klatki schodowe 
wyposażone w windy oraz garaż. 
Jeżeli chodzi o wykończenie i wy-
posażenie mieszkań to korzysta-
my z komponentów z „wyższych 
półek” – antywłamaniowe drzwi 
wejściowe, przylgowe drzwi we-
wnętrzne czy wyższej klasy gla-
zura. Klatki schodowe są pokry-
te farbami z żywicą, co zapewnia 
trwałość. Mieszkania oddawane 
są w standardzie „pod klucz” 
co oznacza tynki gipsowe, wy-
kładziny zmywalne lub panele 
czy kompletną armaturę sanitar-
ną. W zasadzie po wyposażeniu 

kuchni można się wprowadzać 
z meblami – dodaje.

wymogi
Aby starać się o przydział lokalu 
w TTBS trzeba spełnić kilka wa-
runków, poza wpłatą kaucji czy 
partycypacji. Wnioskodawca nie 
może posiadać tytułu prawnego 
do lokalu mieszkalnego poło-
żonego na terenie gminy Tychy 
oraz nie może przekraczać pro-
gów dochodowych określonych 
w ustawie (np. dla gospodarstwa 
jednoosobowego wynosi 6.025 
zł, a dla gospodarstwa czteroo-
sobowego 17.714 zł). Przy czym 
nie ma określonej dolnej granicy 
najniższego dochodu przy ubie-
ganiu się o mieszkanie. Jak się 
dowiedzieliśmy, póki co najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się 
mieszkania dwupokojowe o po-
wierzchni 50-55 m.kw. i miesz-
kania trzypokojowe 55-70 m.kw. 
Stawka czynszu wynosi 11,50 zł 
za 1 m kw.

Warto dodać, że w związ-
ku z pandemią najemcy lokali 
użytkowych prowadzący działal-
ność w zasobach TTBS otrzymali 
od Towarzystwa spore wsparcie, 
zgodnie z polityką miasta zakła-
dającą pomoc dla przedsiębior-
ców. 10 podmiotom umorzono 
należności czynszowe w wysoko-
ści 99% kolejnym 37 podmiotom 
w wysokości 50%. Decyzja ta zo-
stała podjęta w związku ze spad-
kiem obrotów najemców na sku-
tek panującej epidemii.
kaMil peszat ●

wprowadZić się od ZaraZ
tyskie towarzystwo buDownictwa spoŁecznego jeSZCZe W TyM rOKu ODDa KOLejNy BuDyNeK DO użyTKu.

Blok TTBS przy ul. de Gaulle’a ma być zasiedlony jeszcze w tym roku.
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FutRaki POD gemiNiflash

Od czwartku do soboty ub. tygodnia przed galerią Gemini Park trwało wielkie żarcie prosto 
z barów szybkiej obsługi na kółkach. futraki (tak się nazywa organizator) przyjechały taborem 
składającym się z 11 pojazdów. Odwiedzający mogli skosztować kanapek z szarpaną wieprzowiną 
serwowaną przez truck PoWieprzeni, najróżniejszych pierogów świata (w tym pyszne japońskie), 
azjatyckich dań z woka czy grillowanego sera na toście. Gdy głodnych już nakarmiono, zaczęto 
poić spragnionych molekularną lemoniadą na ciekłym azocie oraz piwem z kija. Na wydarzenie 
rozdaliśmy cztery podwójne kupony dla Czytelników portalu tychy.pl kp ●
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15-letnia koMpozytorka 
z tychów hanna Derej 
zaprezentowaŁa 
ostatnio swoje 
koMpozycje poDczas 
koncertu z okazji 
100. rocznicy uroDzin 
papieża-polaka 
w kościele parafii 
św. MaksyMiliana 
kolbe w tychach. 
grająca na pianinie 
koMpozytorka 
zaprosiŁa Do uDziaŁu 
w koncercie „pieśń 
o bogu ukrytyM” 
przyjacióŁ ze szkoŁy 
Muzycznej oraz poetę 
jacka kurka, który 
recytowaŁ wiersze jana 
pawŁa ii.

O Hani pisaliśmy już w „Twoich 
Tychach” półtora roku temu. Przy-
pomnijmy, że wcześniej Hania tre-
nowała wiele dyscyplin sportu, 
odnosząc w swoich kategoriach 
liczne sukcesy m.in. mistrzostwo 
Tychów w lekkoatletyce, pływaniu, 
czy też tenisie stołowym. Od wielu 
lat trenuje również tenis ziemny 
i grę w golfa. Muzycznie przedsta-
wia się jako pianistka, kompozytor 
i dyrygent. Skończyła tyski Zespół 
Szkół Muzycznych w klasie forte-
pianu, uczęszcza na organizowane 

w szkole zajęcia dodatkowe z kom-
pozycji i dyrygentury. Aktualnie 
kształci się w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II stopnia w kla-
sie fortepianu jazzowego. Jest także 
autorką wielu utworów na orkie-
strę, a jej muzyczna aktywność zo-
stała doceniona przyznaniem kil-
ku istotnych nagród. Wśród nich 
można wymienić m.in. nagrodę 
ufundowaną przez Związek Kom-
pozytorów Polskich, otrzymaną 
podczas Międzynarodowego Fo-
rum Pianistycznego „Bieszczady 
bez granic”, jak również III nagro-
dę w ramach II Ogólnopolskiego 
Konkursu Kompozytorskiego dla 
Młodych Kompozytorów „Do-
strzegalnia 2019”, organizowa-
nego przez Akademię Muzyczną 
w Poznaniu.

Przed koncertem w kościele 
św. Maksymiliana Kolbe nasto-
latka już występowała publicznie, 
choćby upiększając swoimi kom-
pozycjami liczne wernisaże czy 
spotkania miłośników malarstwa 
„Czwartki z paletą”. Papieskie wy-
darzenie było jednak pierwszym 
pełnym koncertem kompozytor-
ki rozpisanym na orkiestrę, któ-
ra tworzyli: Agnieszka Utmańczyk 
i Emilia Duda – flety, wokal, Kon-
rad Wawrzaszek – wibrafon, No-
emi Banach, Ada Sinkowska i Igor 
Dudek – skrzypce, Zuzia Kamiń-

ska – wiolonczela, oraz Hanna De-
rej – pianino. Wydarzenie wyre-
żyserował Dawid Domaracki, zaś 
wyborem tekstów poezji Jana Pa-
wła II zajął się były dyrektor Te-
atru Małego w Tychach Andrzej 
Maria Marczewski.

– To było dla mnie ogromne 
wydarzenie, do którego przygo-
towywaliśmy się od dawna. Na-
sze próby potrafiły trwać po 4 czy 
5 godzin. Jestem też bardzo zado-
wolona z efektu i mam nadzieję, 
że będziemy w tym składzie częś-
ciej koncertować. To jest moje 
ogromne marzenie, żeby grać kon-
certy i czerpię z tego wiele radości. 
W ostatni weekend zaproszono 
mnie do Mysłowic, abym mo-
gła zaprezentować swoje kompo-
zycję. Myślę, że marzenie powoli 
zaczyna się spełniać – powiedziała 
nam Hanna. Owacje po koncercie 
i kolejka z osobistymi gratulacjami 
potwierdziły, że godziny spędzone 
na przygotowaniu przynosiły za-
mierzony efekt.

Tyszanka jest również autorką 
pięciu albumów płytowych z au-
torskimi kompozycjami:,, Moje 
obrazy”, ,,Podróże niedokończo-
ne”, ,,Przemyślenia”, ,,Lecąc z wia-
trem” oraz najnowszej – „Szuka-
jąc siebie”. Jesteśmy przekonani, 
że na naszych łamach pojawi się 
jeszcze nie raz. kaMil peszat ●

muZycZne marZenia
tyska pianistka i koMpozytorka ZaGrała W hOłDZIe jaNOWI PaWłOWI II.

Hanna Derej (przy pianinie po prawej) wraz z przyjaciółmi ze szkoły muzycznej. 

niebezpieczne 
SKrzyżowanie
Chciałabym zwrócić Państwa 
uwagę, na niebezpieczny łącznik 
ulicy Braterskiej (za Teatrem Ma-
łym) z ulicą Hlonda. W ostatnim 
czasie wydarzyła się tam kolizja, 
co skłoniło mnie do napisania 
tego maila, z czym już od jakie-
goś czasu się nosiłam.

Włączyć się do ruchu zza teatru 
w ulicę Hlonda to nie lada sztuka. 
Trudność powoduje ograniczona 
widoczność z powodu znajdują-
cego się wzdłuż ul. Hlonda par-
kingu, zwłaszcza w tym odcinku 
przy Przychodni nr 2. Najbar-
dziej zasłaniają widoczność duże 
pojazdy, a ostatnio stoją tam no-
torycznie, co oczywiście zabro-
nione nie jest. Jeśli na parkin-
gu stoją same osobówki, to choć 
można dostrzec dach nadjeżdża-
jącego pojazdu, ale to zdarza się 
niezwykle rzadko. Jeśli widocz-
ność zasłaniają busy, wtedy trze-
ba mocno wyjechać na ul. Hlonda 
by zobaczyć czy można już wje-
chać, a jeśli akurat z dużą pręd-
kością jedzie pojazd ul. Hlonda 
to o kolizję nie trudno.

Jakiś czas temu, zginęło przy 
tym parkingu małe dziecko, dzie-
ci z okolicznych bloków bawiły 
się w ganianego, zaparkowane 
samochody uniemożliwiły do-
strzeżenie jadących samochodów, 
chłopiec wybiegł wprost pod koła 
samochodu, tragedia.

Zdaję sobie sprawę, że dziś, gdy 
wszędzie brakuje miejsca do par-
kowania, likwidowanie parkingu 
może wydawać się głupotą, ale 
w moim odczuciu likwidacja po-
łowy miejsc, zwłaszcza przy przy-
chodni, wzdłuż ulicy Hlonda, 
a także ograniczenie parkowania 
tylko do samochodów osobowych 
może ustrzec przed wieloma nie-
bezpiecznymi sytuacjami.
ODPOWiaDa agNieSZka 
kijaS, RZecZNik PRaSOWy 
miejSkiegO ZaRZąDu ulic 
i mOStóW W tychach: – Ma-
jąc na uwadze bezpieczeństwo ru-
chu drogowego, od razu po Pani 
zgłoszeniu zlecono wizję w tere-
nie, która wykazała, że w przy-
padku zaparkowania na pasie 
postojowym samochodów cię-
żarowych, dochodzi do ograni-
czenia widoczności kierowca-kie-
rowca. W związku z powyższym 
parking ten zostanie oznakowany 
jako tylko dla samochodów oso-
bowych. Korekcie ulegnie także 
oznakowanie poziome na wlocie 
ul. Braterskiej, w celu przybliżenia 
kierowcy wyjeżdżającego z drogi 
podporządkowanej do ul. Hlon-
da. Aby tak się stało, nasz Zarząd 
w pierwszej kolejności przygotu-
je projekt zmiany organizacji ru-
chu, który po uzyskaniu wyma-

ganych opinii zostanie złożony 
do zatwierdzenia do Wydziału 
Komunikacji. W naszej opinii 
wprowadzenie tego rozwiązania 
powinno poprawić kwestię wi-
doczności, niemniej jednak te-
mat będziemy w dalszym ciągu 
monitorować.

Jednocześnie warto zaznaczyć, 
że w latach ubiegłych podjęliśmy 
szereg działań, by w tym rejonie 
poprawić widoczność, zarów-
no na przejściu dla pieszych jak 
i na skrzyżowaniu. Jednym z nich 
było wyznaczenie powierzch-
ni wyłączonej z ruchu. Na jezd-
ni zostało wymalowane ozna-
kowanie poziome, które miało 
przypominać kierowcom o wy-
nikającym z przepisów zakazie 
postoju 10 metrów przed przej-
ściem dla pieszych. Ze względu 
na fakt, że część kierowców nie 
stosowała się do wykonanego 
oznakowania poziomego, zastą-
piliśmy je wyspą w krawężniku 
wraz ze słupkami blokującymi, 
by fizycznie uniemożliwić nie-
uprawniony postój. Jednocześ-
nie to rozwiązanie skróciło dro-
gę przejścia pieszego i znacząco 
wpłynęło na wzajemną widocz-
ność pieszy-kierowca.

Zdajemy sobie sprawę z wagi 
tragedii która spotkała rodzi-
nę potrąconego chłopczyka oraz 
okoliczną społeczność. Jest to nie-
wyobrażalna strata dla każdego 
człowieka, a w szczególności je-
żeli dotyczy ona małego dziecka. 
W żadnym wypadku nie jest ona 
przez nas lekceważona. Natomiast 
analizując fakty, chcemy wskazać, 
że z informacji uzyskanych z Ko-
mendy Miejskiej Policji Wydzia-
łu Ruchu Drogowego w Tychach 
wynika, że wypadek śmiertelny 
w dniu 09.09.2014 był spowodo-
wany bezpośrednim wtargnię-
ciem dziecka pod nadjeżdżający 
pojazd. Tego typu sytuacji nie da 
się wyeliminować korektą infra-
struktury drogowej.

Bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego jest dla nas priorytetem 
i od lat pracujemy nad tym, by do-
prowadzić do jego wzrostu. Przy-
kładowo: wszystkie przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. Hlonda zo-
stały wykonane w formie azyli lub 
zawężono przekrój drogi. Ponad-
to skanalizowano wlot ul. Brzozo-
wej przy skrzyżowaniu z ul. Hlon-
da, a na skrzyżowaniu ul. Hlonda 
z ul. Bocheńskiego wybudowa-
no małe rondo. Pracujemy nad 
bezpieczeństwem w ruchu dro-
gowym na terenie całego miasta 
i zapewniamy, że nadal będzie-
my prowadzić politykę polegają-
cą na uspokojeniu ruchu, budo-
wać szykany i azyle dla pieszych 
oraz inne elementy poprawiające 
widoczność ze szczególnym wy-
różnieniem skrzyżowań i przejść 
dla pieszych. not. ww ●

cień nad 
ul. orzeSzKowej
Jestem szczęśliwą mieszkan-
ką (wraz z rodziną) tarasowca 
na osiedlu O. Niestety, na nasze 
szczęście położy się cień – dosłow-
nie i w przenośni – budowanego 
wieżowca na łące między al. Pił-
sudskiego a alejką spacerową. Bu-
dynek ma ponoć mieć 14 pięter. 
Jak na nasze osiedle, gdzie domi-
nuje niska zabudowa, to bardzo 
dużo. Sprawa dotyczy kilkudzie-
sięciu rodzin mieszkających w ta-
rasowcach przy ul. Orzeszkowej. 
Drapacz chmur będzie skutecznie 
przysłaniał widok z naszych bal-
konów i przede wszystkim słońce. 
Z powodu epidemii zostały od-
wołane spotkania z mieszkańca-
mi spółdzielni Oskard, do której 
należą nasze bloki. Zostaliśmy 
pozbawieni forum, na którym 
moglibyśmy uzyskać rzetelną in-
formację i ewentualnie wyrazić 
swoje uwagi na temat powstającej 
inwestycji. Mamy kłopot z ustale-
niem w sposób prywatny osoby/
osób, które stoją za tą inwestycją 
i do których moglibyśmy zaape-
lować o wysłuchanie naszych ra-
cji. Jako wspólnota mieszkańców 
chcemy się dowiedzieć, na jakiej 
podstawie Urząd Miasta Tychy 
wydaje pozwolenia na budowę 
takich kolosów w samym cen-
trum miasta.
ODPOWiaDa eWa gRuDNiOk 
RZecZNik PRaSOWy uRZęDu 
miaSta tychy: – Tereny przy 
al. Piłsudskiego są terenami pry-
watnymi i zgodnie z obowiązu-
jącym studium zagospodarowa-
nia przestrzennego cały kwartał 
wzdłuż ulicy Piłsudskiego jest 
przeznaczony pod zabudowę wie-
lorodzinną. Prywatni inwestorzy 
złożyli wnioski o uzyskanie de-
cyzji o warunkach zabudowy 
i otrzymali je. Decyzja ta okre-
śla m.in. parametry budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
i została wydana w oparciu o ist-
niejącą zabudowę w najbliższym 
otoczeniu. Wydawanie decyzji 
o warunkach zabudowy regu-
lowane jest przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym i jeśli wnio-
sek dotyczy inwestycji, której 
lokalizacja pozostaje w zgodzie 
z przepisami tej ustawy, organ 
administracji nie ma podstaw 
do wydania decyzji odmownej. 
Ustawodawca przy tym nie uza-
leżnia wydania decyzji o warun-
kach zabudowy od uzyskania 
zgody sąsiadów (tzn. pozosta-
łych stron postępowania), a krąg 
osób (stron) wyznacza się na po-
stawie ściśle określonych przepi-
sów prawa – nie można go do-
wolnie poszerzać. Na podstawie 
wydanej decyzji, ale już w opar-
ciu o przepisy ustawy „Prawo 
budowlane” jest wydawane po-
zwolenie na budowę, w którym 
zostają rozstrzygnięte szczegó-
łowe kwestie m.in. dotyczące za-
cieniania sąsiednich budynków, 
usytuowania i wzajemnych od-
ległości obiektów budowlanych 
w nawiązaniu do istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy terenów są-
siednich. O toczącym się postę-
powaniu była informowana m.in. 
spółdzielnia Oskard. Inwestor 
spełnił wymagane przepisami 
założenia i ostatecznie inwesty-
cja uzyskała pozwolenie na budo-
wę. Obowiązujące pozwolenie za-
kłada budowę zespołu budynków 
od 6 do 14 kondygnacji (z jed-
nym budynkiem 14 kondygna-
cyjnym). not. kp ●

czytelnicy pytają
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KaziMierz OKOńSKi: Na SzLaKacH i ŚcieżKacH rOWerOWycH (3) 

w Miniony czwartek, 
23 lipca oDbyŁ się 
pokaz zDjęć czŁonków 
tyskiego towarzystwa 
fotograficznego, 
zorganizowany 
w ogroDzie Miejskiego 
centruM kultury. 
publiczność MiaŁa 
okazję zobaczyć zDjęcia 
wykonane poDczas 
epiDeMii.

TTF-owicze wzięli na swoje ma-
tówki zamaskowaną rzeczywi-
stość okresu ogłoszenia pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 w naszym 
mieście. Zdjęcia przedstawiały 
opustoszałe ulice, zakrywających 
twarze ludzi, ale i też najbliższe 
otoczenie miłośników fotografii. 
Ci ostatni dostawali fotograficzne 
zadania do zrealizowania np. au-
toportret, przedpokój czy zdjęcia 
pod hasłem „zostań w domu”. 
Drugą część pokazu poświęco-
no nowemu narybkowi, który 
dołączył do grona TTF w tym 
lub poprzednim roku. W tej czę-

ści pokazu warto było zwrócić 
uwagę na Piotra Fankidejskiego, 
który podzielił się fotografiami 
ze swoich podróży do europej-
skich miast.

– Członkiem TTF może zo-
stać każdy, kto ukończył 18. rok 

życia, pokaże nam swoje foto-
grafie i zostanie na ich podsta-
wie zweryfikowany. TTF-owicze 
mają dostęp do naszych warszta-
tów i szkoleń oraz mogą prezen-
tować swoje zdjęcia podczas licz-
nych pokazów czy wystaw, które 

organizujemy. Wszyscy człon-
kowie otrzymują również dostęp 
do zamkniętej grupy na Facebo-
oku, na której bierzemy udział 
w wewnętrznych fotokonkursach, 
wymieniamy się poglądami, pre-
zentujemy nasze zdjęcia i nowin-
ki ze świata fotografii, informuje-
my o możliwościach współpracy 
oraz załatwiamy sprawy organi-
zacyjne. Choć w czasie pandemii 
możliwości organizacji plenerów 
i pokazów są ograniczone, ale jak 
widać po zaprezentowanych foto-
grafiach, ta sztuka ma się całkiem 
nieźle mimo izolacji, a i my znaj-
dujemy sposób, by prezentować 
swoje prace i po prostu robić 
zdjęcia – tłumaczy Magdalena 
Borucka, wiceprezes stowarzy-
szenia.

Spotkanie odbyło się z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. 
Publiczność była zobowiąza-
na zasłonić drogi oddechowe 
i zdezynfekować ręce, zaś miej-
sca siedzące rozłożono z zacho-
waniem należytej odległości.
kaMil peszat ●

tRaSa: Tychy – Bieruń – Bijaso-
wice – Czarnuchowice – Chełm 
Śląski – Goławiec – Bieruń – Ty-
chy.
DyStaNS: 55 km, średni czas 
przejazdu: 3,5 godziny.
StOPień tRuDNOści: łatwa.
OPiS tRaSy: Startujemy z Parku 
Południowego przy tężni. Jedzie-
my ścieżką rowerową w kierunku 
ul. Sikorskiego, skręcamy w lewo 
i dalej prosto do ronda. Konty-
nuujemy jazdę, mijamy hotel „Pi-
ramida” i dopiero za wiaduktem 
skręcamy w prawo (pod DK 1) 
i jedziemy prosto przez budują-
ce się osiedle domków jednoro-
dzinnych. Wjeżdżamy do lasu 
i jedziemy prosto drogą leśną aż 
do krzyża i tu skręcamy w lewo. 
Kiedy dojedziemy do ul. Bar-
wnej, przejeżdżamy na drugą 
stronę w ul. Skośną i dalej szla-
kiem rowerowym „Złoty Łan”. 
Skręcamy w prawo w ul. Wita, 
jedziemy do ul. Chemików (je-
steśmy w Bieruniu). Przejeżdża-
my na drugą stronę w ul. Rędzin-
ną i jedziemy zgodnie ze szlakiem 
rowerowym do ul. Bojszowskiej. 

Skręcamy w prawo, a następnie 
w lewo i dalej szlakiem przez Górę 
Chełmeczki (264 m). Po skręcie 
w lewo, potem w prawo dojeżdża-
my do drogi nr. 931, którą prze-
kraczamy i kontynuujemy dalej 
szlakiem rowerowym do ul. Bi-
jasowickiej. Po przejściu na dru-
gą stronę, jedziemy dalej zgodnie 
ze szlakiem do ul. Warszawskiej 
(Zabrzeg, droga nr 44).

Pokonując odcinek ul. War-
szawskiej, skręcamy w prawo 
na drugą stronę i dalej szla-
kiem jedziemy w ul. Mielęckie-
go do ul. Nadbrzeżnej (Czar-
nuchowice). Szlak prowadzi 
ul. Nadbrzeżną, Polną, Karło-
wicza, po skręcie w prawo, do-
jeżdżamy do ul. Górnośląskiej. 
W Chełmie Małym skręcamy 
w lewo w ul. Krupińskiego (prze-
jeżdżamy obok Smutnej Góry – 
284 m. i dojeżdżamy do drogi nr 
934. Jedziemy prosto w ul. Bu-
kietową i dalej prosto – do dru-
giego skrzyżowania i skręcamy 
w ul. Odrodzenia. Ulicą Goła-
wiecką, dojeżdżamy do ul. Szen-
walda i przejeżdżamy na drugą 

stronę i zgodnie ze szlakiem im. 
ks. Jana Kudery, skręcając naj-
pierw w lewo, potem w prawo 
i ciągle szlakiem do ul. Hodow-
lanej. Kontynuujemy jazdę szla-
kiem do ul. Chemików (Bieruń), 
jedziemy prosto (mijamy kośció-
łek drewniany św. Walentego) 
i skręcamy w prawo, w ul. Kra-
kowską – prosto do rynku. Z ryn-
ku kierujemy się w ul. Oświę-
cimską jedziemy prosto, potem 

w lewo w ul. Marcina. Ul. Łysi-
nową, za przejazdem kolejowym 
skręcamy w prawo w ul. Szyno-
wą i jedziemy tak, jak ona pro-
wadzi – następnie Świerczynie-
cką, skręcamy w prawo, potem 
w lewo na ul. Lokalną. Jedzie-
my prosto Strefową do ul. Ciel-
mickiej, a po skręcie w prawo 
jesteśmy na ul. Towarowej. Kon-
tynuujemy jazdę ul. Towarową  
i al. Piłsudskiego. ls ●

wyprawa na smutną górę
SmutNa góRa (chełmSka góRa, 284 m NPm).

W roku 1831, kiedy dobiegało końca Powstanie Listopadowe 
na Górny Śląsk dotarła epidemia cholery, od strony zaboru 
rosyjskiego, m.in. Sosnowca-Milowic i wraz z kierunkiem wiatru, 
który niósł tzw. „morowe powietrze” epidemia objęła także teren 
dzisiejszej republiki Czeskiej. W związku z panującą w latach ok. 
1831-36 epidemią, z obawy na szybkie rozprzestrzenianie się 
cholery, zabroniono chowania zmarłych na epidemię na terenie 
przykościelnego cmentarza, bo to mogło spowodować zatrucie 
wody m.in. w studniach. Dlatego wybrano miejsce pochówku 
poza siedzibą domostw, z dala od wszelkich ujęć wody, tzw. 
wówczas łysą Górą. W miejscu zbiorowej mogiły – cmentarza 
mieszkańcy Chełmu w 1831 r. wznieśli krzyż, a wzgórze zaczęto 
nazywać Smutną Górą. Z inicjatywy miejscowych księży na wzgórzu 
postawiono „Bramę Tysiąclecia”.

pandemia na Zdjęciach
kilkaDziesiąt kaDrów PreZeNTOWałO TyChy I TySZaN PODCZaS reżIMu SaNITarNeGO. 

Jednym z zadań/tematów fotograficznych był autoportret.
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Pewnie każdy z nas, sta-
jąc w wymarzonym miej-
scu mówi: Jednak jestem 
tutaj, naprawdę jestem! 
I staramy się zapamiętać 
każde miejsce, szczegół, 
wzrok biegnie od lewej 
do prawej strony. Oczy-
wiście nie zapamiętamy 
wszystkiego, ale się stara-
my. I prawie zawsze jest 
tak, że jedno wydarzenie 
zostaje w pamięci na za-
wsze związane z owym 
miejscem.

Wenecja. Kiedy tam 
byłem pierwszy raz, sta-
nąłem oczywiście na naj-
słynniejszym placu Euro-
py- jak mówił Napoleon. 
Też starałem się chłonąć ile 
się da. A tu raptem – ule-
wa. W ciągu kilkunastu sekund by-
łem przemoczony do suchej nitki. 
Parasola oczywiście do Włoch nie 
wziąłem. I taki mokry wszedłem 
do bazyliki św. Marka.

Po wyjściu stanąłem przed 
nią. Mokry, ale zachwycony. 
Aż tu słyszę jak dwie dziewczy-
ny mnie proszą o zrobienie im 
zdjęcia. Hiszpanki. Rzecz jasna, 
robię zdjęcie. Pytają, czy może 
one mają mi zrobić zdjęcie. Jas-
ne. Znamienne, ale właśnie to za-
pamiętałem najbardziej. W tak 
jedynym mieście w świecie. 
Dziwne rzeczy płata nam czasa-
mi pamięć.

Potem byłem w Wenecji jesz-
cze trzy razy. Miasto, które na do-
brą sprawę nie powinno istnieć. 
Miasto, gdzie – jak to w Italii – 
każdy zakątek ma swoją historię 
i to idącą w setki lat.

O Wenecji napisano setki ksią-
żek. Akcja wielu filmów ma tam 
miejsce. Swoją książkę o tym cu-
downym mieście, zatłoczonym 
do granic przez turystów (oczy-
wiście przed pandemią) napisała 
też Manuela Gretkowska. To jej 
osobisty przewodnik, w pisaniu 
pomagała jej córka Pola Pietucha. 
Obie przemierzały uliczki, zakąt-
ki, wysepki.

Jaka więc jest ich Wenecja? 
To miasto, jak podkreśla Gret-
kowska, bezcenne, ale już nie-
istniejące. Porównuje Wenecję 
do muszli. Oglądana – to swoi-
sty turystyczny kicz, ale przyło-
żona do ucha, zachwyca.

Miasto papieży, grzeszni-
ków. No cóż, można powiedzieć, 
że takie jest każde miasto. Sacrum 
i profanum. Tyle, że w Wenecji 
ten splot odbija się w historii, ar-
chitekturze, kulturze. Bo w jakim 
innym mieście kościoły budowa-
ło się z pieniędzy ściąganych od… 
prostytutek? Gretkowska wie, 
że przed nią Wenecję odwiedzi-
li już wszyscy. Rocznie prawie 20 
milionów turystów. Był tu Goe-
the, Byron, Brodski, Hemingway, 
Diagilew, Woody Allen i rzecz jas-
na Tony Halik. Niektórzy chcie-
li tu kupić mieszkanie czy hotel. 
Na cmentarzu- wyspie Michel po-
chowany jest Strawiński, Brodski, 
Pound. Tu chcieli spocząć. Pamię-
tam, że kiedy pytałem o tę wyspę 
przewodniczkę, była zaskoczona. 
Nie wiedziała o tym.

Gretkowska wybiera własną 
drogę, nie tę wycieczkową, fol-
derową. l jest to bez wątpienia 
ciekawa droga. Dzięki Gretkow-
skiej poznałem tę inną Wenecję. 
Nie tylko Canal Grande, Lagu-
nę Wenecką, Pałac Dożów, ale 
i tę Wenecję ukrytą w wąskich 

uliczkach. Wenecję z tajemnym 
przejściem dla papieża, księgar-
nią na wodzie, knajpką, gdzie 
można poczuć niebo w gębie, 
a cena jest przyzwoita. Wene-
cję z jej miejscami, gdzie mie-
sza się właśnie ten świat sacrum 
i profanum. Wenecję Vivaldiego, 
niedocenianego. Chory od dzie-
ciństwa, 100 oper, 500 utworów. 
Dopiero Wiedeń wie, docenia 
tego wyjątkowego rudego księ-
dza. Tycjan ma w Wenecji grób. 
Owszem, spory tyle, że pusty. 
W czasie zarazy wrzucono go 
do dołu z innymi. Krótko póź-
niej umiera też jego syn.

Sztuka – to wyróżnia owo mia-
sto na wodzie. Gdzie nie spojrzeć: 
a to masoński grobowiec Cano-
vy, skandalizująca Matka Boska 
Tycjana, Anioł miasta z wieczną 
potencją, figura garbusa dźwiga-
jącego cudze winy, głowa na wagę 
złota. A gdzie widzieliście uliczny 
antysikacz?

Historia miłosna Julii i Romea 
miała naprawdę miejsce w Wene-
cji, a nie Weronie. No cóż, „Ku-
piec Wenecki” to swoista po-
życzka Szekspira z opowieści 
powtarzanych tam od lat. Ale, jak 
zauważa Gretkowska, nie napisa-
no jeszcze dramatu o Biance Cap-
pello. To bardzo dobry scenariusz 
dla kryminału, romansu, namięt-
ności, pychy, chciwości.

Jest też miejsce w przewodni-
ku Gretkowskiej i dla Casano-
vy, kochanków z hotelu Danie-
li czy fallicznego poety – Baffo. 
Jaki zapach ma Wenecja, gdzie 
jest Most Cycków, kto stworzył 
największy obraz świata, gdzie 
można wypić najdroższą kawę? 
Prawdziwy przewodnik po mie-
ście z 148 kościołami, 450 pała-
cami, z około 180 kanałami. 100 
tysięcy drzew ociosanych w pale 
podtrzymuje Campanile, 80 ty-
sięcy pni dźwiga most Rialto, nu-
mer 1 spośród 438. To ten most 
wenecjanie obrali sobie jako 
miejsce protestów. Pięć dzwo-
nów w Campanili. Każdy z nich 
co innego ogłaszał. Jeśli prze-
bywamy do Wenecji i słyszymy 
dzwon Maragona, oznacza to, 
że żyliśmy w tym mieście w po-
przednich wcieleniach.

I tylko od nas zależy, jak chce-
my to miasto postrzegać, po-
znawać. Bo, jak pisze Manuela 
Gretkowska: Wenecja, republika 
sztuki i miłości – wilgotne arcy-
dzieło. jan Mazurkiewicz ●

manuela gretkowska
wenecja. miasto, 

któremu się powodzi.
wydawnictwo wielka litera.

z Mojej póŁki

ach, ta wenecja!
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hak holowniczy – jaki wybrać?
Pierwsze, co trzeba zrobić, to zna-
leźć hak, pasujący do danego mo-
delu samochodu. Trzeba wziąć 
pod uwagę wiele parametrów – 
haki produkowane są pod kątem 
określonych modeli aut, rodzaju 
ich nadwozia, a także wersji sil-
nikowej, która określa, jaką do-
puszczalną masę przyczep może 
holować dany samochód. Nie 
ma haków uniwersalnych, które 
pasują do wszystkich aut.

Obecnie stosuje się cztery ro-
dzaje haków samochodowych:

Haki z kulą przykręcaną za po-
mocą śrub – najtańsze rozwiąza-
nie – hak na stałe.

Haki z kulą odpinaną półau-
tomatycznie – w tym przypadku 
najczęściej stosuje różnego ro-
dzaju dźwignie mocujące. Hak 
nie ma zabezpieczenia antykra-
dzieżowego. Zdjętą kulę można 
przewozić w bagażniku.

Haki z kulą odpinaną auto-
matycznie. Po umieszczeniu kuli 
haka w gnieździe, przekręca się 

kluczyk, co zabezpiecza kulę 
przed kradzieżą.

Haki odchylane – najdroższe. 
Hak jest zamontowany na sta-
łe, ale kulę haka można odgiąć 
i schować pod auto, bez koniecz-
ności jej demontażu.

Hak musi posiadać też gniazdo 
elektryczne, w obudowie z two-
rzywa sztucznego, z podnoszo-
ną klapką, służące do podłączenia 
oświetlenia przyczepy. Gniazdo 
chroni wiązkę elektryczną, podłą-
czoną do instalacji samochodu.

– Aby dobrać hak holowniczy 
do samochodu należy wziąć pod 
uwagę takie dane, jak marka i mo-
del auta, wersja nadwozia, rok pro-
dukcji, a także dopuszczalna masa 
przyczep, jakie dany model auta 
może holować (pozycje O1 i O2 
w dowodzie rejestracyjnym). Po-
trzebne są też informacje dodatko-
we: o zamontowanych czujnikach 
parkowania, o wprowadzonych 
zmianach tuningowych itd. – mó-
wią eksperci z serwisu samochodo-
wego WULKDRIVE w Tychach.

kolejne wyzwanie – wybór 
wiązki elektrycznej.
Dla osób, które zdecydowały 
się na zakup haka holownicze-
go, wybór wiązki elektrycznej 
to kolejne wyzwanie. Wiele argu-
mentów przemawia na korzyść 
wiązek dedykowanych. Istnieją 
też takie, które skłaniają wielu 
do wybrania wiązek uniwersal-
nych. W niektórych przypad-
kach najlepszym rozwiązaniem 
jest montaż tzw. „dedyka” oraz 
sytuacje, gdy bez obaw można się 
zdecydować na rozwiązania uni-
wersalne.

Wiązki dedykowane przezna-
czone są do określonego modelu 
samochodu lub kilku modeli da-
nej marki. Ich długość jest ideal-
nie dopasowana do danego po-
jazdu. Posiadają one oryginalne 
wtyczki, pasujące do punktów 
montażowych (gniazd) prze-
widzianych przez producen-
ta. W wielu przypadkach (choć 
nie zawsze) jej montaż nie jest 
zbyt skomplikowany, a podczas 
instalacji trudniej o popełnie-
nie błędu. Wiązka dedykowa-
na może występować w wersji 
bez i z modułem. Czasami mo-
duł jest już zainstalowany w po-
jeździe, a czasami nie. Niektó-
re samochody mogą posiadać 
przygotowanie pod montaż ta-
kiej wiązki lub go nie posia-
dać. Producenci wiązek wycho-

dzą naprzeciw wszystkim tym 
wyzwaniom. Jednym z minusów 
części oryginalnych jest ich cena 
– są one z reguły droższe od uni-
wersalnych. 

– Wiązkę uniwersalną moż-
na zamontować w różnych mo-
delach samochodu. Wymagana 
jest niewielka ingerencja w elek-
trykę pojazdu – wlutowuje się 
ją lub wpina w instalację za po-
mocą szybkozłączek. Samodziel-
ny montaż nie powinien sprawić 
kłopotu osobie, która zna się choć 
trochę na budowie i elektryce sa-
mochodu. W przeciwnym razie 
zadanie to warto zlecić wykwa-
lifikowanemu fachowcowi. Ceny 
wiązek uniwersalnych są często 
dużo niższe niż dedykowanych. 
Występują w wersji bez i z mo-
dułem – słyszymy w serwisie 
WOLKDRIVE. 

Co ma wiązka elektryczna haka 
do gwarancji naszego pojazdu? – 
Bardzo wiele! – mówią eksper-
ci. – W przypadku samochodów 
nowych jakakolwiek przerób-
ka instalacji elektrycznej może 
skutkować utratą gwarancji. Je-
śli posiadamy taki pojazd i przy-
mierzamy się do zakupu wiązki, 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
wybór tej dedykowanej. W prze-
ciwieństwie do jej uniwersalnych 
krewniaków, nie wymusza ona in-
gerencji w elektrykę pojazdu. Nim 
jednak przystąpimy do zakupów, 

warto poprosić o poradę autory-
zowany serwis.

lepiej pojechać do specjalisty
Hak można zamontować sa-
modzielnie, wystarczą do tego 
podstawowe narzędzia. Jednak-
że sporo problemów może spra-
wić właściwe podłączenie wiązki 
elektrycznej. Poza tym do mon-
tażu zderzaka trzeba mieć kanał 
albo podnośnik, w przeciwnym 
razie montaż jest utrudniony 
i bardzo niewygodny.

W niektórych autach ko-
nieczne może być też podcięcie 
tylnego zderzaka. Dlatego naj-
lepiej zlecić montaż haka ho-
lowniczego w warsztacie samo-
chodowym. Będzie można mieć 
pewność, że wszystko będzie 
działać bez zarzutów. Do tego 
koszt usługi jest niewysoki.

W przypadku samochodów 
z bardziej rozbudowaną elek-
troniką typowy użytkownik nie 
poradzi sobie z podłączeniem 
haka. Tu pomoc specjalistów 
jest niezbędna.

– Profesjonalny warsztat sa-
mochodowy jest w stanie za-
montować hak holowniczy 
w dwie godziny – twierdzą eks-
perci z serwisu WULKDRIVE.

jeszcze procedury
Zamontowany hak holowniczy 
musi zostać zgłoszony, przeba-

dany i zalegalizowany a dane 
o nim muszą zostać wpisane 
do dowodu rejestracyjnego.

Po montażu haka holowni-
czego należy zgłosić się na ba-
danie techniczne do Stacji Kon-
troli Pojazdów. Badanie kosztuje 
35 zł. W trakcje badania diag-
nosta sprawdza poprawność 
mechanicznego zamontowania 
haka, a także podłączenie wiąz-
ki elektrycznej i działanie świa-
teł. Kontrolowana jest tabliczka 
znamionowa. Jeśli wszystko jest 
w porządku – diagnosta wydaje 
zaświadczenie o przeprowadzo-
nym badaniu technicznym.

Właściciel samochodu musi 
udać się do Wydziału Komuni-
kacji, właściwego dla miejsca 
zamieszkania. Poza zaświadcze-
niem o przeprowadzonym bada-
niu haka, potrzebny jest jeszcze 
dowód rejestracyjny oraz karta 
pojazdu. Informacja o zamon-
towanym haku zostaje wprowa-
dzona do dowodu rejestracyj-
nego. Na tym formalności się 
kończą.

Jeśli diagnosta uzna, że hak 
został zamontowany źle, nale-
ży powtórzyć procedurę monta-
żu, a następnie zgłosić się na ko-
lejne badanie, znów dokonując 
za nie opłaty. Bardzo ważna jest 
tabliczka znamionowa – jej brak 
uniemożliwia przeprowadzenie 
badania technicznego. as ●

reklama

pomocny hak
hak holowniczy ZNaCZNIe ZWIęKSZa fuNKCjONaLNOŚć SaMOChODu I POZWaLa uNIeZaLeżNIć SIę OD KONIeCZNOŚCI KOrZySTaNIa Z DrOGICh uSłuG.

auto z hakieM holowniczyM jest poMocne przy 
buDowie, reMoncie i przeprowaDzce. Dzięki 
nieMu Można wyjechać na wakacje z przyczepą 
keMpingową albo inną, na której Można 
transportować skuter woDny, Motocykl, a nawet 
żaglówkę. hak w saMochoDzie uŁatwia transport 
rowerów (proste i funkcjonalne bagażniki na hak). 
Do tego jego koszt jego zakupu i Montażu wiąże się 
z naprawDę niskiMi kosztaMi.

||10 www.tychy.pl
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reklama

przystanki koMunikacji 
Miejskiej zostaną 
przeprojektowane 
i w caŁej Metropolii 
bęDą wygląDać 
poDobnie.

Zdaniem przedstawicieli Zarzą-
du Transportu Metropolitalne-
go to konieczne, bo gdy przejął 
obsługę przystanków po trzech 
firmach KZK GOP, MZK Tychy 
i MZKP Tarnowskie Góry, każdy 
miał inne standardy w zakresie 
infrastruktury przystankowej – 
od wyglądu ich poszczególnych 
elementów, po dostępne moż-
liwości w zakresie komunikacji 
z pasażerem.

Obecnie ZTM analizuje sieć 
przystanków komunikacji miej-
skiej. Prace znalazły się na pół-
metku i są prowadzone na niespo-

tykaną dotąd skalę. To największe 
takie przedsięwzięcie w kraju – 
chodzi o prawie 7.000 przystan-
ków w 56 miastach i gminach 
na obszarze 2.500 km kw. Ce-
lem prac jest zewidencjonowa-
nie, a następnie unifikacja infra-
struktury przystankowej.

Przystanki będą bardziej funk-
cjonalne, estetyczne, uwzględnią 
potrzeby osób z niepełnospraw-
nościami. Projekt realizowany 
jest we współpracy z doktoran-
tami i studentami Politechni-
ki Śląskiej, którzy stworzyli spe-
cjalną aplikację do tego badania. 
Dzięki niej możliwe jest nie tyl-
ko sprawne zebranie w jednym 
miejscu wszystkich danych, uzu-
pełnienie informacji o dokumen-
tację zdjęciową, ale również, bez-
pośrednio po zakończeniu prac 
przy danym stanowisku, zapisanie 

danych w systemie oraz naniesie-
nie przystanków na mapę.

Dodatkowo prowadzona jest 
analiza pozostałej infrastruktu-
ry związanej z komunikacją – 
słupków przystankowych, wiat, 
elementów informacji wizualnej 
w pojazdach, automatów bileto-
wych, graficznych form prezenta-
cji rozkładów jazdy oraz elemen-
tów graficznych umieszczanych 
na przystankach. Komunikacja 
miejska ma być jak najbardziej 
dostępna, dlatego prace nad no-
wymi przystankami będą m.in. 
konsultowane z osobami z nie-
pełnosprawnościami – do projek-
tu zaproszono osoby niewidome 
z fundacji „Ważni Ludzie”.

Zakończenie przeglądu infra-
struktury przystankowej na tere-
nie całej Metropolii potrwa końca 
III kwartału tego roku. ls

Podczas „Rajdu Pamięci” grupa 
rowerzystów Klubu Turystyki 
Kolarskiej Gronie wspominała 
zasłużonych turystów – rowe-
rzystów Ewalda Bereskę i Kazi-
mierza Fidyka. Oprócz tyszan, 
w rajdzie wzięli udział mieszkań-
cy Katowic i Przeciszowa oraz 
wnukowie i prawnuczka Ewal-
da Bereski.

Trasa rajdu liczyła ok. 30 km, 
rowerzyści odwiedzili cmentarze, 
na których spoczywają ich byli 
koledzy, działacze PTTK, miłoś-
nicy turystyki rowerowej, którzy 
przez lata propagowali tę formę 

czynnego wypoczynku. Wspo-
minano wyprawy rowerowe pana 
Ewalda, jego pasję kolekcjonowa-
nia wszystkiego, co związane było 
z rowerem. Z Wartogłowca rowe-
rzyści pojechali do Kobióra, gdzie 
spoczywa wieloletni przewodni-
czący Oddziałowej Komisji Tury-
styki Kolarskiej PTTK w Tychach 
Kazimierz Fidyk.

Tyscy turyści zapraszają teraz 
na Rajd „Śladami Powstańców 
Śląskich” w 101. rocznicę I Po-
wstania Śląskiego, który KTK 
Gronie organizuje 15.08. Przy-
gotowano dwie trasy: Tychy – 

Katowice – Mysłowice – Lędzi-
ny – Urbanowice (60 km) oraz 
Tychy – Mikołów – Czułów – 
Paprocany (30 km). Początek 
imprezy – godz. 9.30 z pl. Wol-
ności w Tychach przy Pomniku 
Powstańca Śląskiego. W związ-
ku z tym, że liczba uczestni-
ków jest ograniczona należy się 
zgłosić mailowo: gronie.tychy@
wp.pl do 13.08. Obowiązkowe 
jest posiadanie maseczek oraz 
zachowanie dystansu społecz-
nego. Dzieci mogą podróżować 
wyłącznie pod opieką osób do-
rosłych. ls

trwają zapisy na rajd „śladami powstańców śląskich” w 101. rocznicę I Powstania Śląskiego.

pamiętali o Kolegach

Turyści-kolarze z klubu Gronie przed kolejnym wypadem na rowerowe trasy.
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jednakowe prZystanki
trwa inwentaryzacja sieci ZarZąD TraNSPOrTu MeTrOPOLITaLNeGO.

Nie ma żadnych przewidzianych 
przez producentów interwałów 
do wymiany elementów ciernych 
układu hamulcowego – zawsze 
należy je wymienić po przekro-
czeniu dopuszczalnego zużycia 
(grubość tarczy czy klocka ha-
mulcowego lub średnicy bębna 
hamulcowego). – W czasie ru-
tynowego przeglądu nie zdziw-
my się, jeśli mechanik zasu-
geruje zamontowanie nowych 
klocków lub tarcz, nawet jeżeli 
dotychczasowe nie są do końca 
zużyte – mówi Andrzej Gleba 
z serwisu Bosch Service Gleba. 
– Dzieje się tak, jeśli zdaniem 
fachowca zamontowane w aucie 
części mogłyby nie wytrzymać 
do kolejnego planowego prze-
glądu. Często też klienci przy-
wożą płyn hamulcowy, który 
został z poprzedniej wymia-
ny, niestety nie nadaje się on 
do użytku. Jest on bardzo higro-
skopijny i wchłania wilgoć z po-
wietrza. Należy też pamiętać aby 
nie mieszać płynów hamulco-
wych i stosować tylko takie ja-
kie zaleca producent. Istotą jest 
bezpieczeństwo, na które w naj-
większej sieci naprawczej w Pol-
sce Bosch Car Service zwracamy 
szczególną uwagę – zapewnia 
Andrzej Gleba. ●

dbaj o klocki
poDczas wakacji użytkownicy pojazDów koncentrują się na DziaŁaniu 
kliMatyzacji, by w koMfortowych warunkach Dojechać na urlop. NIe 
ZaPOMINajMy jeDNaK O haMuLCaCh, BO STaN uKłaDu haMuLCOWeGO Ma OLBrZyMIe 
ZNaCZeNIe DLa NaSZeGO BeZPIeCZeńSTWa. haMuLCe NaLeżą DO GruPy NajSZyBCIej 
ZużyWająCyCh SIę eLeMeNTóW SaMOChODu.
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kariera/eDukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

usŁugi:
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.

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 MaLOWa-
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
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223

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

finanse:

praca:
Przyjmę krawcową TycHy 602 802 
095 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 955

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
Pilnie Sprzedam dom przy lesie 190m2/ 
1200m2 cena 440 tyś Tylko dwa domy 
obok, cisza las przyroda 504 948 293 
Orzesze Jaśkowice
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
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.

WYNAJMĘ
Garaż do wynajęcia . Tychy ul. Begonii . 
Tel. 601 466 766
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

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

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 dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu tel. 504-476-805 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 sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os 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. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy 2 pok, niski czynsz, możliwość prze-
jęcia mieszkania z obecnymi najemcami 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy, os D, 3 pokoje, 47,8m2, duży bal-
kon, cena 220.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, idealne pod inwestycje 
159.000zł, 733-476-805, www. Ihn.com.pl
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
Wola W1, M-4 60,30m2 kuchnia umeblo-
wana i wyposażona, balkon, blok po re-
moncie tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Wola W1 M2 33 m2 osobna kuchnia, stan 
bardzo dobry, idealne pod wynajem, 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1750zł+media www. Ihn.
com.pl
Do wynajęcia os A 3 pokoje pow 56m2 
piętro umeblowane i wyposażone czynsz 
1650 zł+media tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia os C 3 pokoje pow 72 m2 
parter czynsz 1690 zł+ media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
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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

|||| twoje tychy 28 lipca 202012



www.tychy.pl

ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.Drobne.tychy.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 3 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 2 pokoje 38 m2 2 piętro 
cena 1390 zł+media+kaucja tel.733-
476-805 www.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
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le, pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media przy 
działce tel. 504476-805 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec pow 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl

Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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 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. D, 2 pokoje, 37 m2, 4 piętro, ni-
ski blok, 172.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 2 pokoje, 44 m2, parter, niski 
blok, nowa cena 209.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, stan „do wejścia”, 1 piętro, 
45 m2, balkon, 230.000 zł  www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, Mąkołowiec, 2 pokoje, 60 m2, 
parter, 140 m2 ogródka, 10 m2 tarasu + 
garaż w cenie, 428.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 320.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia od września mieszkanie Ty-
chy, os. A, 2 pokoje, 1450 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament, nowe budow-
nictwo Tychy, os. R, 2 pokoje, 1950 zł, 519 
595 671, 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 803 m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena tylko 129.000 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
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl

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 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 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 szere-
gowej 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) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł 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, os. A, ul. Arkadowa, 45m2, 2 po-
koje, 3/3 piętro, cena 220.000 zł, w pełni 
wyposażone, www.ASTON.com.pl 519-
595-671

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKazJa!!! Mieszkanie na SPrzeDaż 
w ŁaziSKacH GÓrNycH UL. DWOr-
cOWa – 2 pokoje, 51m2    zaPraSza-
My iNDOMO tel. 508 063 856 lub 531 
099 212

Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. Nie-
podległości, 2 pokoje, 55m2– INDOMO 
tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, 
Mikołów centrum– iNDOMO tel. 531 
099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
Na SPrzeDaż NOWy DOM wolnosto-
jący- GOSTyń UL. ryBNicKa pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STaN DeVeLOPerSKi – za-
PraSzaMy iNDOMO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

DO WyNaJĘcia MieSzKaNia W Ty-
cHacH Na OŚ.ŚLĄSKie OGrODy, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – zaPra-
SzaMy- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

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

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.503081912 

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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Dopiero co zakończyŁ 
się Dla piŁkarzy gks 
tychy sezon 2019/2020, 
a już MaMy pierwsze 
inforMacje Dotyczące 
przyszŁych rozgrywek.

Jak w niedzielę poinformował 
klub, funkcję pierwszego trene-
ra GKS będzie w nowym sezonie 
pełnił Artur Derbin, który podpi-
sał kontrakt obowiązujący do 30 
czerwca 2021 roku, zawierają-
cy opcję przedłużenia o kolejne 
dwanaście miesięcy.

43-letni szkoleniowiec w swo-
jej zawodniczej karierze występo-
wał m.in. w Zagłębiu Sosnowiec, 
którego jest wychowankiem, ale 
także w Beskidzie Andrychów, 
czy Górniku 09 Mysłowice. 
W 2011 roku rozpoczął karie-
rę trenerską, od funkcji grające-
go szkoleniowca Unii Dąbrowa 
Górnicza. Następnie blisko trzy 
lata spędził w Zagłębiu, gdzie 
najpierw był asystentem, póź-
niej tymczasowym trenerem, aż 
w końcu pierwszym szkoleniow-
cem. Sosnowiecki klub poprowa-
dził łącznie w 38 meczach.

Po krótkich epizodach w Choj-
niczance Chojnice oraz Stomilu 
Olsztyn, w kwietniu 2018 roku 
Artur Derbin został szkole-
niowcem drugoligowego wów-
czas GKS Bełchatów. W trakcie 
ponad dwuletniej pracy wywal-
czył z bełchatowskim klubem 

awans na zaplecze ekstraklasy, 
a łącznie prowadził „Brunat-
nych” w 69 spotkaniach drugiej 
i pierwszej ligi.

– Szukaliśmy młodego, am-
bitnego trenera, dla którego 
sukces w postaci awansu z GKS 
Tychy może się stać przełomo-
wym momentem kariery. Istot-
na była również znajomość rea-
liów I ligi. Artur Derbin spełnia 
te kryteria. Z uwagą przygląda-
łem się jego pracy w Sosnowcu, 
Chojnicach i Bełchatowie. Sta-
ra się ciągle rozwijać, korzysta 
z nowinek technologicznych, 
pogłębia wiedzę przy okazji wi-
zyt w zagranicznych klubach – 
charakteryzuje nowego szkole-
niowca Leszek Bartnicki, Prezes 
Zarządu KP GKS Tychy.

Władze k lubu zwołały 
na wtorkowe (28.07) południe 

konferencję prasową, podczas 
której nowy szkoleniowiec zo-
stanie zaprezentowany dzienni-
karzom. Podczas spotkania bę-
dzie też zapewne mowa o innych 
zmianach w kadrze piłkarskiej 
i szkoleniowej. Na razie nie-
oficjalnie wiemy, że asysten-
tem Derbina ma zostać Tomasz 
Horwat, zaś Jarosław Zadylak 
ma przejąć zespół rezerw. Naj-
prawdopodobniej w trójkolo-
rowych barwach nie zobaczy-
my już Marka Igaza, Marcina 
Biernata, Keona Daniela, Wil-
sona Kamavuaki i Dario Krišto. 
Nowym zawodnikiem tyskiego 
klubu został natomiast 25-letni 
Czarnogórzanin Nemanja Ne-
dić, środkowy obrońca, mający 
na koncie grę m.in. w czołowym 
klubie swojego kraju FK Sutjeska 
Niksic. ww ●

co prawDa tyszanie 
pożegnali sezon 
DoMowyM zwycięstweM 
1:0 z beŁchatoweM, ale 
na twarzach piŁkarzy 
i kibiców nie byŁo wiDać 
raDości.

Nic dziwnego, skoro mający 
od kilku lat ekstraklasowe aspira-
cje klub z ul. Edukacji 7 nie wy-
walczył nawet miejsca, dającego 
szansę na grę w barażach. Miej-
sce w środku I-ligowej stawki dla 
zespołu z takim potencjałem, za-
pleczem, infrastrukturą i sporym 
gronem najwierniejszych kibiców, 
to zdecydowanie za mało, by sezon 
2019/20 uznać za udany. Czy nowy 
trener i spodziewane zmiany w ka-
drze GKS dają nadzieję, że ambit-
ne miasto doczeka się na jubile-
usz 50-lecia klubu upragnionego 
awansu? To się okaże, ale z pew-
nością o takiej szansy na ekstra-
klasę jak w tym roku, w kolejnych 
rozgrywkach może nie być. Wszak 
naszymi rywalami będą m.in. Arka 
Gdynia, ŁKS, Górnik Łęczna i Wi-
dzew, którym także marzy się po-
wrót do czasów świetności.

O pożegnalnym meczu tego 
sezonu można napisać tyle, że się 
odbył. Mało kto wierzył, że tyl-
ko matematyczna szansa na bara-
że może się ziścić, stąd na trybu-
nach Stadionu Miejskiego zasiadło 
nieco tylko ponad 1500 widzów. 
Obejrzeli oni „letnie” pod wzglę-
dem emocji spotkanie, w którym 
widać było, że oba zespoły chcą jak 
najszybszego końca rozgrywek.

W pierwszej połowie lepsze 
wrażenie sprawiali gospodarze, 
którzy swoją przewagę udoku-
mentowali golem z 25 minuty. 
Akcję zainicjował Bartosz Szeliga, 
który ostro wszedł w pole karne 
bełchatowian, po czym wycofał 
piłkę na linię „szesnastki”, gdzie 
nadbiegał Kacper Piątek. Mło-
dy pomocnik „Trójkolorowych” 
bez namysłu strzelił obok inter-
weniującego Lenarcika i GKS ob-
jął prowadzenie 1:0, którego nie 
oddał już do końca, mimo tego, 
że po zmianie stron znacznie 
częściej i groźniej atakowali go-
ście z Bełchatowa. Na szczęście 
Adrian Odyjewski spisywał się 
między słupkami bardzo dobrze 
i zaliczył ligowy debiut z czystym 
kontem.
gkS tychy – gkS Bełcha-
tóW 1:0 (1:0). Gol: K. Piątek 
(25’)
gkS tychy: Odyjewski – Połap, 
Sołowiej, Daniel, Szeliga – K. Pią-
tek, J. Piątek, J. Biegański, Grzesz-
czyk, Steblecki (79’ Moneta) – Ka-
sprzyk (90’ Lewicki). Żółte kartki: 
Biegański i Grzeszczyk.

W pozostałych meczach ostat-
niej kolejki: Warta – Stomil 1:2, 
Puszcza – Radomiak 4:0, Miedź 
– Jastrzębie 1:1, Termalica – Odra 
1:0, Grudziądz – Sandecja 0:0, 
Podbeskidzie – Chrobry 0:1, Wi-
gry – Zagłębie 0:2, Mielec – Choj-
niczanka 4:1.

i liga
1. Mielec 34 67 57:31
2. Podbeskidzie 34 65 64:35

3. Warta 34 60 52:35
4. radomiak 34 57 52:45
5. Miedź 34 51 49:44
6. Termalica 34 50 47:34
7. Chrobry 34 49 41:44
8. Puszcza 34 48 36:37
9. gkS tychy 34 47 60:53
10. Stomil 34 46 30:38
11. Zagłębie 34 44 49:55
12. Sandecja 34 44 45:49
13. Odra 34 42 33:39
14. jastrzębie 34 41 41:46
15. Bełchatów 34 40 36:45
16. Grudziądz 34 40 45:56
17. Chojniczanka 34 30 46:67
18. Wigry 34 26 27:57

***
Nieudanie rozpoczęli sezon 
2020/2021 piłkarze rezerw GKS 
Tychy. Prowadzona przez tre-
nera Tomasza Wolaka drużyna 
przegrała na wyjeździe z benia-
minkiem IV ligi Iskrą Pszczyna 
1:2 (1:1). Tyszanie objęli pro-
wadzenie w 22 min. za sprawą 
celnej główki Rutkowskiego, ale 
już po kilku minutach gospoda-
rze wyrównali z rzutu karnego. 
Decydujący gol padł w 80 min., 
choć trzeba stwierdzić, że gdy-
by nie fatalna skuteczność GKS 
II, drugi gol dla Iskry nie miałby 
znaczenia.

GKS II Tychy zagrał w tym 
spotkaniu w składzie: Dana – 
Wolak, Stefaniak, Misztal, Bojar-
ski, Kopczyk, Paluch (75’ Kręci-
wilk), Krężelok (75’ Kokoszka), 
Bielusiak, Laskoś, Rutkowski. 
Żółta kartka: Bielusiak. 
wojciech wieczorek ●

dosZli do mety
piŁkarze gks zakończyli rozgrywki Na MałO SaTySfaKCjONująCyM 9. MIejSCu.

koniec seZonu, pocZątek Zmian
artur Derbin TreNereM PIłKarZy GKS.

artur Derbin został nowym szkoleniowcem piłkarzy GKS.
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w tyM tygoDniu hokeiści 
gks tychy rozpoczęli 
treningi na loDzie, 
a niebaweM przystąpią 
Do rozgrywania Meczów 
kontrolnych – 8.08 
z zagŁębieM sosnowiec, 
14.08, z gks katowice, 
a poteM wyjaDą 
na turniej Do zvolenia.

Z ekipą nie ma jeszcze hokeistów 
zza Oceanu, którzy mają do niej 
dołączyć na początku sierpnia. Ich 
przyjazd jednakjest uzależniony 
od sytuacji związanej z epidemią.

Terminarz rozgrywek Polskiej 
Hokej Ligi na sezon 2020/21 jest 
już gotowy. Walkę o punkty ho-
keiści rozpoczną w piątek, 11 
września, sezon zasadniczy po-
trwa do 19 lutego. Pierwsze me-
cze fazy play-off zaplanowano 
w dniach 23-24 lutego, a całość 
rozgrywek zakończy się na prze-
łomie marca i kwietnia.

Tak więc sezon będzie krótszy 
niż zwykle. Jak stwierdziła Marta 

Zawadzka, komisarz Polskiej Ho-
kej Ligi, powodem skrócenia se-
zonu jest pandemia. Rozegranie 
wszystkich kolejek może okazać 
się nie lada wyzwaniem, dlatego 
organizatorzy rozgrywek przygo-
towali różne scenariusze dotyczą-
ce wypadków nagłych, kwaran-
tanny jednej bądź większej ilości 
drużyn, czy zawieszenia rozgry-
wek ze względu na zachorowania. 
Kiedy pandemia koronawirusa 
dobiegnie końca, liczba spotkań 
wróci do normy.

Podobnie jak w poprzednich 
rozgrywkach, w nowym sezonie 
rywalizować będzie 11 zespołów. 
Są to: Comarch Cracovia, GKS 
Katowice, GKS Stoczniowiec, 
GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie, 
KH Energa Toruń, Podhale Nowy 
Targ, Re-Plast Unia Oświęcim, 
STS Sanok, Zagłębie Sosnowiec 
oraz kadra U23. W sezonie zasad-
niczym odbędą się cztery rundy, 
w których łącznie rozegranych zo-
stanie 200 spotkań (każdy zespół 
rozegra po 38 meczów). To o 45 

spotkań i jedną rundę mniej niż 
w sezonie 2019/2020. W termina-
rzu uwzględniono zgrupowania 
reprezentacji Polski, jak również 
udział drużyn w europejskich pu-
charach. Przerwa w rozgrywkach 
ligowych z uwagi na przygotowa-
nia kadry nastąpi 8-12 listopada 
i 8-14 lutego.

W pierwszej kolejce, 11.09, GKS 
Tychy wyjedzie na mecz do STS 
Sanok. Pozostałe pary stanowią: 
Re-Plast Unia Oświęcim – GKS 
Stoczniowiec, JKH GKS Jastrzębie 
– Zagłębie Sosnowiec, GKS Kato-
wice – KH Energa Toruń, Podhale 
Nowy Targ – Comarch Cracovia. 
Na Stadionie Zimowym mistrzo-
wie Polski zainaugurują roz-
grywki dwa dni później, w nie-
dzielę 13.09 i zmierzą się z Unią 
Oświęcim. W tym dniu zagra-
ja także: STS Sanok – Comarch 
Cracovia, Energa Toruń – Podha-
le Nowy Targ, Zagłębie Sosnowie 
– GKS Katowice, Stoczniowiec – 
JKH GKS Jastrzębie, GKS Tychy 
– Unia Oświęcim. ls ●

Początek sierpnia przyniesie kilka 
imprez sportowych, organizowa-
nych przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji.

Wraz z Tyskim Klubem Siat-
karskim, MOSiR zaprasza na Tur-
nieju Mikstów w siatkówce plażo-
wej o Puchar Dyrektora MOSiR 
Tychy 2020. Zawody rozegrane 
zostaną 8.08 na boiskach przy 
ul. Brzozowej. Początek gier – 
godz. 9.30, a zgłoszenia będą 
przyjmowane na 30 minut przed 
rozpoczęciem turnieju. W zawo-
dach mogą brać udział mężczyź-
ni i kobiety bez względu na wiek 
i miejsce zamieszkania, turniej 
ma charakter otwarty – mogą 
w nim wziąć udział zawodnicy 
amatorzy, jak również zrzeszeni 
w PZPS. Podczas zawodów obo-
wiązują ograniczenia, nakazy i za-
kazy związane z epidemią.

Dzień później, 9. 08 odbędzie 
się 18. edycja Tyskiego Triathlo-
nu. Współorganizatorem jest 
Stowarzyszenie Promocji Lek-

kiej Atletyki, a głównym spon-
sorem Fiat Chrysler Automobi-
les Triathlon. Imprezie patronuje 
prezydent Tychów. Zapisy i wy-
dawanie numerów startowych 
7.30–9.30, a start nastąpi o godz. 
10. Dystanse: – 0,5 km pływania 
– 25 km jazdy na rowerze (duk-
ty leśne) – 5 km bieg. Klasyfi-
kacja indywidualna prowadzo-
na będzie w kilku kategoriach. 
Zgłosić można także sztafety (1 
zawodnik pływa, 1 zawodnik je-
dzie rowerem, 1 zawodnik bieg-
nie). W przypadku zamknięcia 
jeziora ze względów sanitarno-
epidemiologicznych, zorganizo-
wany zostanie duathlon na dy-
stansach: 5 km bieg, 25 km jazda 
na rowerze, 2,5 km bieg.

Imprezą towarzyszącą triathlo-
nowi będzie 12. Bieg pod górkę 
z przeszkodami na 110 m dla 
dzieci. Startują dzieci urodzone 
w 2010 i młodsze. Zapisy w godz. 
8.30–9.50, start – godz. 10.10.

ls ●

polonia tychy CuP.

pamięci 
trenera
Po raz 8. Polonia Tychy organi-
zuje 5 września Turnieju Polonia 
Tychy CUP im. Karola Grzesika.

Znany tyski szkoleniowiec pił-
karską karierę zaczynał w Górni-
ku Tychy, potem grał w Spójni Ty-
chy i Polonii Tychy, a następnie 
w GKS Tychy. Przez wiele lat pra-
cował z drużynami młodzieżowy-
mi, jego wychowankami byli m.in. 
Krzysztof Bizacki, Radosław Gile-
wicz, Bartosz Karwan czy Dariusz 
Grzesik. Wraz z drużynami odno-
sił sukcesy na arenie ogólnopol-
skiej, m.in. zdobył złoto Olimpiady 
Młodzieży. Zmarł w 2013 roku.

Zawody rozegrane zostaną 
na boiskach kompleksu sporto-
wego im. Alfreda Potrawy (ul. An-
dersa 22). Organizatorzy zaprosili 
do turnieju drużyny rocznika 2010 
i młodsze, będzie też mecz pokazo-
wy kobiecego zespołu Polonii Ty-
chy i Oldboys GKS Tychy. ls ●

Występująca w Ekstralidze Uni-
hokej drużyna TKKF Pionier 
przegrała ostatni mecz poprzed-
niego sezonu (4:5 po dogrywce 
z Wilkami Sanok) i zajmując 9. 
miejsce została zdegradowana 
do I ligi. Jednak tyszanie szybko 
wrócili na najwyższy szczebel roz-
grywek.

Stało się tak dlatego, że z Ekstra-
ligi wycofał się UKS Fenomen Ba-
bimost. W związku z tym, że naj-
wyższa klasa rozgrywkowa składa 
się z 8 zespołów, działacze Polskie-
go Związku Unihokeja, zapropo-
nowali 9. drużynie poprzedniego 
sezonu dołączenie do rywalizacji 

o medale Mistrzostw Polski. Tysza-
nie rzecz jasna skorzystali z okazji 
i ponownie będziemy gościć naj-
lepsze polskie drużyny.

Pierwszy mecz Pionier Tychy 
rozegra 19 lub 20 września na wy-
jeździe z Góralami Nowy Targ. Ty-
dzień później, 26 lub 27 września, 
podejmować będzie Wilki Sanok. 
W rundzie zasadniczej drużyny 
rywalizować będą systemem każ-
dy z każdym. Cztery najlepsze ze-
społy przystępują do rozgrywek 
półfinałowych fazy play off (do 2 
wygranych spotkań), potem roze-
grana zostanie II runda play off – 
finały (do 3 wygranych). Mecze 

o miejsca 5–8 nie będą rozgrywa-
ne, 8 zespół spada, a drużyna która 
zajmie 7. miejsce gra baraż z wice-
mistrzem I ligi. ls ●

Miksty na plaży, bieg pod górkę i triathlon.

moSir zapraSza

unihokeiści pioniera będą występować w ekstralidze.

SpadeK i… awanS

hokeiści na lodZie, 
terminarZ gotowy
pierwsza kolejka sezonu 2020/2021 POLSKIej hOKej LIGI ODBęDZIe SIę W PIąTeK, 
11 WrZeŚNIa.

ar
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k jak jerzy kubica
Nie Był WyBitNym PiłkaRZem. 
NajPRaWDOPODOBNiej jeRZy kuBica ZOStał 
WłącZONy DO ZeSPOłu gkS-u tychy tROchę 
Na Siłę, żeBy tySka POlONia miała W Nim SWOjegO 
PRZeDStaWiciela. ZaWSZe tO lePiej BRZmiałO.

Sam piłkarz przyznaje po la-
tach, że był zaskoczony swo-
im awansem, bo w a-klaso-
wej Polonii znaleźliby się 
lepsi i zdolniejsi od niego. 
Trenerzy GKS-u jednak 
na niego stawiali, a on oka-
zał się solidnym i wartościo-
wym zawodnikiem.

Wprawdzie Kubica (rocz-
nik 52) urodził się w Bielsku
-Białej, ale już od dziecka 
mieszkał na tyskim osiedlu 
a, w bloku koło dworca 
kolejowego i stadionu pił-
karskiego. To sąsiedztwo 
sprawiło, że mały jurek 
szybko rozpoczął treningi 
w Polonii, skąd w 1971 roku 
trafił do GKS-u. Z tą druży-
ną wiele przeszedł: błyska-
wiczny awans do ekstraklasy, wicemistrzostwo Polski i występy 
w europejskich pucharach, tournée po uSa i Kanadzie, spadek 
i grę w II lidze.

Grał w linii pomocy. Nie zdobywał za wiele bramek. Trene-
rzy nie mieli jednak wątpliwości, żeby wstawiać go do składu. 
również dlatego, że Kubica był piłkarzem, który wytrzymywał 
stawkę każdego meczu. I nie łapał kontuzji, więc w ciągu trzech 
sezonów uzbierał aż 88 występów w I lidze, dodając do tego 6 
zdobytych goli. Był popularny i szanowany, bo kibice pamiętali, 
że jest wychowankiem Polonii – tyskiego klubu.

Kiedy kilka lat temu zabierałem się za pisanie książki o GKS, 
to – najzupełniej przypadkowo – moim pierwszym rozmówcą 
był właśnie pan jerzy. Okazał się niezmiernie interesującym 
rozmówcą, z własnym poglądem na wiele spraw. Przyznawał, 
że jako wygadany chłopak z własnym zdaniem, nie był pupi-
lem prezesów klubu. że nie przepadał za ciężkimi treningami, 
za to uwielbiał błyszczeć w meczach przy pełnej widowni.

Kubica w latach 80. wyjechał do rfN. W lokalnej prasie uka-
zała się nawet kiedyś informacja o jego… śmierci i nikt jej nie 
zdementował. Od paru lat dawny piłkarz GKS krąży między Pol-
ską i Niemcami. jeśli akurat jest w Tychach, to chodzi na mecze 
na Stadionie Miejskim, bierze udział w spotkaniach w Tyskiej 
Galerii Sportu, chętnie dzieli się uwagami i wspomnieniami.
piotr zawaDzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs
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Jerzy Kubica w czasach 
gry w GKS Tychy...

... i na spotkaniu w Tyskiej Galerii Sportu.
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tgs zaprasza

Sobotni 
Spacer 
po Stadionie
1 i 8 sierpnia o godz. 11, Tyska 
Galeria Sportu zaprasza na zwie-
dzanie Stadionu Miejskiego i wy-
stawy stałej TGS.

Ilość miejsc jest ograniczona, 
liczba uczestników zwiedzania 
wynosi 15 osób. Podczas space-
ru obowiązują przepisy związane 
z ogłoszonym stanem epidemicz-
nym. Zapisy: tel. 515 717 430 lub 
mail: k.hajduk@tgs.tychy.pl.

Wstęp jest wolny, a zbiór-
ka uczestników przed wejściem 
głównym na stadion od ul. Ba-
ziowej. ls ●

tyska liga futsalu

oStatnie 
wolne 
miejSca
Trwają przygotowania do 11. edy-
cji Tyskiej Ligi Futsalu. Zgłosiło 
się już 11 zespołów, pozostały tyl-
ko trzy wolne miejsca. Zaintere-
sowanym radzimy się pospieszyć, 
bo w każdej chwili 14-zespołowa 
stawka może zostać zamknięta.

W nowej edycji rywalizować 
będą: Antrax, Bad Boys (wice-
mistrz TLF), FC Dallas, GKS Futsal 
Tychy, Jesiony (pierwszy mistrz), 
Królewscy FC, La Zabawa, Piłkar-
scy Emeryci, Piwkarzyki (mistrz 
TLF), Prawnicy (brąz TLF), The 
Naturat. W stawce są drużyny zna-
ne z poprzednich edycji, ale także 
aż 6 debiutujących zespołów.

Po dwa tytuły mistrzowskie 
mają w dorobku Bad Boys, Piw-
karzyki, Jesiony i La Furia z tym, 
że „Źli chłopcy” mogą się po-
chwalić największym dorobkiem: 
3 wicemistrzostwa, 2 razy brąz i 5 
triumfów w Pucharze Ligi.

Mecze Tyskiej Ligi Futsalu od-
bywają się w hali przy al. Piłsud-
skiego i rozgrywane są wyłącznie 
w weekendy. Początek ligi wyzna-
czono na październik, a rozgryw-
ki potrwają do marca. ls ●

kto z kim w I rundzie?

pucharowa 
premiera
Początek sierpnia przyniesie me-
cze I rundy Pucharu Polski sezo-
nu 2020/21 na szczeblu Podo-
kręgu Tychy. Podczas spotkania 
z przedstawicielami klubów w Ja-
jostach dokonano losowania.

Czwartoligowa rezerwa GKS 
Tychy zmierzy się z Iskrą w Pszczy-
nie, natomiast Ogrodnik Cielmice 
trafił na Unię Bieruń Stary i mecz 
rozegra na boisku rywala. B-kla-
sowa Czułowianka Tychy czekać 
będzie na miejscowego rywala – 
piłkarzy OKS Zet Tychy, którzy 
występują w lidze okręgowej. Gra-
jąca w klasie A Siódemka Tychy 
podejmować będzie występującą 
w okręgówce drużynę LKS Wisła 
Wielka. Wszystkie te drużyny gra-
ją 5 sierpnia, o godz. 17.

Natomiast JUWe Jaroszowice 
czeka bardzo trudne zadanie. Ze-
spół Dawida Frąckowiaka zmie-
rzy 4.08, o godz. 18 z trzecioligo-
wym LKS Goczałkowice. ls ●

w tyM roku rozgrywki 
ligi futbolu 
aMerykańskiego 
rozpoczną się 
we wrześniu. początek 
gier wyznaczono na 5.09 
i wŁaśnie tego Dnia 
tychy falcons na nowyM 
staDionie zMierzą się 
z panthers wrocŁaw.

Choć sezon jest w tym roku 
opóźniony o sześć miesięcy, dla 
tyskich Sokołów i kibiców może 
okazać się wyjątkowy, bo w klubie 
nikt nie ukrywa, że po występach 
w półfinałach, drużyna przymie-
rza się do finału i pierwszego ty-
tułu mistrzowskiego. Świadczą 
o tym chociażby transfery – klub 
pozyskał aż 9 nowych zawodni-
ków, ustanawiając tym samym 
swoisty rekord, bo nigdy jesz-
cze w historii Tychy Falcons nie 
zakontraktowano aż tylu graczy. 
Zespół nadal poprowadzi trener 
Michał Kołek jako główny szko-
leniowiec, który współpracował 
będzie z międzynarodowym szta-
bem trenerskim.

Oto terminarzyk tyskiej druży-
ny: 5.09 Tychy Falcons – Panthers 

Wrocław, 13.09 Warsaw Mets – Ty-
chy Falcons, 20.09 Silesia Rebels – 
Tychy Falcons, 3.10 Tychy Falcons 
– Lowlanders Białystok, 18.10 Ty-
chy Falcons – Bydgoszcz Archers. 
31.10 i 1.11 – rozegrane zostaną 
półfinały, a 14.11 – finał.

W tym sezonie rywalizacja to-
czyć się będzie w trzech klasach 
rozgrywkowych. Będzie jedena-
stoosobowa LFA 1, dziewięcio-

osobowa LFA 9 oraz juniorska 
LFA. W sumie wystartuje 21 dru-
żyn seniorskich.

W LFA 1 każda z drużyn roze-
gra po jednym spotkaniu z każ-
dym z 5 rywali. Na podstawie 
wyników tych spotkań zostanie 
utworzona wspólna tabela, któ-
ra wyłoni 4 członków fazy play 
off, którzy zmierzą się w półfina-
łach. ls ●

Z panterami na pocZątek
liga fuTBOLu aMeryKańSKIeGO

Nowy sezon Falcons rozpoczną na nowym stadionie przy os. z1.

Podczas rozegranych na poznań-
skim torze Malta kajakarskich 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski i Mistrzostwach Polski 
Młodzików, trener MOSM Ty-
chy Marek Stanny uhonorowany 
został srebrnym medalem Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego 
za zasługi dla Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego.

Na torze zaprezentowali się 
zawodnicy MOSM. Karol Szcze-

panek zajął 16. miejsce w finale 
młodzików na dystansie 2000 m, 
Oskar Waksmański w tym wy-
ścigu był 29. Obaj natomiast wy-
walczyli 8. miejsce w konkurencji 
dwójek. Startowali także Konrad 
Gawor i Wojciech Mielnik, którzy 
rywalizowali ze starszymi zawod-
nikami Młodzieżowej Reprezen-
tacji Polski oraz w gronie star-
szych kajakarek - Anna Mielnik.
ls

Medal pkol dla Marka Stannego.

wyróżnienie na malcie

piŁkarze 
pierwszoligowego 
gks tychy zakończyli 
sezon ligowy 2019/2020, 
natoMiast ich koleDzy 
z czwartoligowej 
rezerwy rozpoczęli 
rozgrywki 2020/2021 
poDobnie, jak zespoŁy 
ligi okręgowej. 
jeDnak nie wszystkie 
Mecze się oDbyŁy. 
z powoDu zagrożenia 
zDrowotnego 
oDwoŁano trzy 
spotkania: lks czaniec 
– Mrks czechowice-
DzieDzice w iv liDze 
oraz rekorD ii 
bielsko-biaŁa – lks 
wisŁa wielka i Mrks ii 
czechowice-DzieDzice – 
oks zet tychy w klasie 
okręgowej.

Na facebookowej stronie MRKS 
Czechowice-Dziedzice napisa-
no: „Zawody z udziałem zarów-
no pierwszego, jak i drugiego 
zespołu decyzją Zarządu Klu-
bu oraz Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej zostały prewencyjnie od-
wołane. Powodem takiego sta-
nu rzeczy jest możliwy kontakt 
kilku zawodników naszego klu-
bu z osobą z pozytywnym wyni-
kiem testu na obecność COVID-
19. Piłkarze ci w ekspresowym 
tempie zostali poddani testom 
przesiewowym”.

Z kolei w oświadczenie ŚZPN 
czytamy: „Niewidzialny wirus 
nadal jest groźny. Pamiętajcie 
o tym wybierając się na mecze 
swoich drużyn i bądźcie przygo-

towani na to, że czasy, w których 
żyjemy, wymagają zmiany myśle-
nia oraz zachowania się wśród 
ludzi. Dbajmy o siebie i innych, 
żebyśmy się mogli cieszyć emo-
cjami jakie daje piłka nożna, ma-
jąc jednak świadomość, że naj-
ważniejsze jest życie i zdrowie”.

Kolejny mecz ligowy OKS Zet 
Tychy zaplanowany jest na 8 
sierpnia, bowiem 1.08 drużyna 
pauzuje i w tym czasie rozegra 
mecz pucharowy z Czułowian-
ką. Grał natomiast Ogrod-
nik Cielmice, zaczynając sezon 
od pewnej wygranej. Piłkarze 
Grzegorza Chrząścika pokona-
li Przełom Kaniów 3:0. Trzeba 
przyznać, że był to najmniejszy 
wymiar kary dla rywali, bowiem 
tyszanie przez cały mecz prowa-
dzili grę, kontrolowali wydarze-
nia na boisku, raz po raz stwa-
rzając okazje do zdobycia gola. 
Jednak na gole kibice musieli 
czekać do drugiej połowy, bo-
wiem w podbramkowych sytua-
cjach brakowało tyszanom zim-
nej krwi i precyzji.

Jako pierwszy na listę strzel-
ców wpisał się Gajewski, który 
po indywidualnej akcji zdecydo-
wał się na strzał z około 16 me-
trów i nie dał szans bramkarzo-
wi. Przy drugiej bramce w roli 
asystenta wystąpił Chrząścik, 
który dostrzegł wbiegającego 
na pole karne Klimasa i skiero-
wał do niego piłkę. Przy trzecim 
golu ze skrzydła podawał Gur-
bisz, a Chrząścik, stojąc dwa me-
try przez bramką, skierował piłkę 
do siatki. Rywale niewiele mieli 
atutów w konfrontacji z Ogrod-
nikiem, a ich strzały po kil-

ku kontratakach bez większych 
problemów obronił Gąsior.
O g R O D N i k  c i e l m i c e 
– PRZełOm kaNióW 3:0 
(0:0). Bramki: Gajewski, Klimas, 
Chrząścik.
OgRODNik: Gąsior – S. Białas, 
Foltyn, Szojda, Majewski (30’ 
Chrząścik) – Koczy, Gurbisz, 
Kokoszka (68’ Michalak), 
Gajewski (74’ Zając) – Klimas 
(63’ Granek), Kołodziejczyk (83’ 
Pawłowicz).
klaSa a. Po dwóch meczach 
kontrolnych z  Rotuzem 
Bronowice i Silesią Miechowice, 
trener JUWe Jaroszowice Dawid 
Frąckowiak dał piłkarzom 
wolny weekend. Jednak przed 
wznowieniem rozgr y wek 
zaplanował jeszcze jedną grę 
kontrolną – 1 sierpnia z drużyną 
U-19 GKS Tychy (godz. 14), 
a potem mecz pucharowy.
B-klaSOWa Czułowianka wy-
grała z JUWe Jaroszowice 5:3, 
przegrała z KS Kamionką i wy-
grała 5:4 z IV-ligowym Gwar-
kiem Ornontowice. Swój ostatni 
sparing rozegrała Tysovia. Dru-
żyna zmierzyła się w Kobió-
rze z A-klasowym Leśnikiem, 
minimalnie przegrywając 3:4. 
Wszystkie cztery gole rywa-
le zdobyli do przerwy, jednak 
po zmianie stron do głosu do-
szła Tysovia, ale na wyrównanie 
nie starczyło czasu. Bramki dla 
tyszan zdobyli: Wanod, Germa-
nek i Szkiler, a drużyna zaczęła 
mecz w składzie: Wróblewski – 
Zuziak, Szymczak, Chełchowski, 
Sega – Germanek, zaw. testowa-
ny, Parysz – Szkirel, Wadas, Wa-
nod. ls ●

pewna wygrana 
ogrodnika
z powoDu zagrożenia ODWOłaNO TrZy MeCZe W NIżSZyCh LIGaCh
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lew 23.vii-22.viii
Tydzień zapowiada się niezwykle interesująco. 
Gwiazdy sprzyjają wyjazdom i podróżom. Zaufaj 
Wodnikowi.

panna 23.viii-22.iX
W pracy spokój, więc możesz się skupić 
na życiu rodzinnym. Zaplanuj wspólne wakacje 
z bliskimi.

waga 23.iX-23.X
Gwiazdy będą Ci sprzyjać przez cały tydzień. 
relaks i spokój w domu, sytuacja finansowa 
stabilna.

skorpion 24.X-21.Xi
Czas podjąć decyzję. Nie zwlekaj, gdyż teraz jest 
idealny moment na zmiany i ruchy. Spełnienie 
marzeń w zasięgu ręki.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Koniec narzekania. Teraz jest Twój czas. Wszystko 
będzie Ci się udawać, a świat przychylnie 
uśmiechnie się do Ciebie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy zadbają o Twoje dobre samopoczucie. 
Możesz śmiało planować spotkania 
ze znajomymi.

woDnik 20.i-18.ii
Na horyzoncie wielki przypływ gotówki. jeżeli 
dobrze wykorzystasz okazję, Twoje życie może 
całkowicie się zmienić.

ryby 19.ii-20.iii
uważaj na siebie i nie daj sobą manipulować. 
Ktoś ze współpracowników chce Ci ewidentne 
zaszkodzić.

baran 21.iii-20.iv
To nienajlepszy moment na wyjazd. Lepiej 
poczekaj z urlopem na drugą połowe sierpnia. 
Dobra wiadomość od przyjaciela.

byk 21.iv-21.v
Sprawy miłosne wyjdą na pierwszy plan. Możesz 
się zakochać lub podjąć decyzję o rozstaniu.

bliźnięta 22.v-20.vi
Nie ma rzeczy niemożliwych. Przekonasz 
się, że cuda się zdarzają, a szczęście jest 
na wyciągnięcie ręki.

rak 21.vi-22.vii
Nie zapominaj o tym, co jest najważniejsze 
w życiu. Teraz jest doskonała okazja 
do przeprowadzenia rewolucji.
 WRóżka aDRaSteja tel. 692893871
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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 661:  
Wakacje Z WiRuSem. 

gustav flaubert – 
jeDen z największych 
Mistrzów literatury 
francuskiej XiX 
wieku – MawiaŁ, 
że aby osiągnąć 
szczęście, trzeba 
speŁnić trzy warunki: 
być iMbecyleM, być 
egoistą i cieszyć się 
DobryM zDrowieM. 
jeśli jeDnak nie 
speŁnicie pierwszego 
warunku, wszystko 
jest stracone. święte 
sŁowa!

głupi jak but
Flaubert nie był w swojej opinii 
odosobniony. W podobnym du-
chu wypowiadał się choćby sam 
Albert Einstein. Porównywał on 
głupotę ludzką do kosmosu mó-
wiąc, że oba te zjawiska są nie-
skończone. Przy czym zaznaczał, 
że co do kosmosu ma pewne wąt-
pliwości. Z kolei Agnieszka Osie-
cka w jednej ze swoich piosenek 
zwraca się z bezpardonową proś-
bą: „Nie daj mi Boże, broń Boże, 
skosztować tak zwanej życiowej 
mądrości”. Racja. Życiowa mą-
drość bierze się z doświadczeń, 
nierzadko trudnych i bolesnych. 
Z wiekiem nie zawracamy sobie 
głowy głupotami, ale też jesteśmy 
mniej skorzy do szaleństw, mniej 
spontaniczni i mniej beztroscy. 
Nim podejmiemy decyzję, za-
stanawiamy się, analizujemy 
wszystkie za i przeciw i myślimy, 
myślimy, myślimy… Bo nikt nie 

chce usłyszeć, że jest głupi jak 
but, lub że śmieje się jak głupi 
do sera, czy też plecie głupstwa. 
Czy to oznacza, że na głupotę nie 
ma rady i aby być szczęśliwym 
trzeba być półgłówkiem? Aby 
znaleźć odpowiedź na to pyta-
nie, musimy przenieść się nieco 

w czasie – do epoki rozumu i na-
uki. Do oświecenia.

książe humanizmu
Książe humanizmu – tak szczyt-
nym przydomkiem określano 
Erazma z Rotterdamu, czołowego 
myśliciela renesansu. Był on ka-

tolickim duchownym, ale z racji 
tego, że kochał i promował kultu-
rę antyczną, nie patrzono na niego 
przychylnym okiem. Miał lekkie 
pióro, spod którego wyszło spo-
ro odważnych prac, co w kon-
sekwencji sprowadziło na niego 
kłopoty. Został oskarżony o he-
rezję. Co ciekawe, Erazm pisał 
we własnym stylu. Czytelnik bio-
rąc do ręki taką książkę, od razu 
mógł rozpoznać, kto jest jej auto-
rem. Najwybitniejszym dziełem 
Erazma z Rotterdamu jest satyra, 
w której w prześmiewczy sposób 
wychwala słodką niewiedzę. Stąd 
i tytuł: „Pochwała głupoty”. Dla 
kontrastu, mądrość ukazana jest 
jako źródło zmartwień i kłopo-
tów. Totalne pomieszanie z po-
plątaniem. Jednak niech Was nie 
zmyli dowcipny i groteskowy cha-
rakter dzieła. Renesansowy pisarz 
udowadnia nam, że czasami to, 
co potocznie uchodzi za głupie, 
w istocie może okazać się mą-
drością. Istna komedia omyłek! 
A skoro tak, utwór szybko prze-
robiono na spektakl. Grano go 
wszędzie, ku uciesze królów i ga-
wiedzi. I właśnie wówczas, gdy 
Erazmowy hymn na cześć głu-
poty święcił triumfy, a za sprawą 
ulicznych teatrów, zdobywał rze-
sze odbiorców, Quentin Massys 
pochylał się nad sztalugą i tworzył 
swoją „Alegorię głupoty”.

tak wygląda głupek
Oj, bez wątpienia obraz Massy-
sa jest zainspirowany „Pochwałą 
głupoty”. Ba! Ci dwaj panowie – 

humanista i malarz – poznali się. 
Erazm zamówił nawet u Quenti-
na dwa obrazy w tym swój por-
tret. Dziś przechowywany jest on 
w rzymskiej Galerii Narodowej.

Choć obecnie, patrząc na głup-
ca Massysa, możemy czuć się nie-
co zakłopotani, to renesanso-
wemu odbiorcy ten dziwaczny 
wizerunek nie sprawiał żadnego 
problemu. Dokładnie tak zwy-
czajowo przedstawiano głupców. 
A widywano ich na festynach, 
przedstawieniach, karnawałach, 
czy na dworach władców. Sło-
wem: wszędzie. Tradycyjny ko-
stium głupca zawierał płaszcz 
z kapturem, do którego doszy-
wano głowę koguta i uszy osła. 
Obowiązkowe były też dzwonecz-
ki przymocowane do czerwone-
go pasa. U Massysa tak właśnie 
jest. Jego głupiec ma też narośl 
na czole. W niej, zgodnie z legen-
dą, mieścił się „kamień głupców”, 
który miał odpowiadać za wszel-
kie braki w inteligencji. Głupiec 
z obrazu trzyma laskę zwieńczo-
ną małą rzeźbioną postacią in-
nego głupca w czapce błazna. 
Ta laska może być używana jako 

marionetka do satyrycznych scen 
lub zabaw. Błazenek-kukiełka nie 
ma wstydu – obscenicznie zsu-
nął spodnie i wypiął się jak trze-
ba, co symbolizuje obelgi zwią-
zane z głupcami. Może z ich 
powodu głupiec z obrazu trzy-
ma palec na ustach. Ten gest od-
nosi się do greckiego boga ciszy, 
Harpokratesa, który był zwykle 
przedstawiany w ten sposób. Ci-
szę uważano za cnotę cechującą 
mądrych ludzi, takich jak filozo-
fowie, uczeni lub mnisi. Jak wia-
domo: milczenie jest złotem. Tu-
taj jednak Massey zamienia gest 
w parodię, zestawiając go z napi-
sem pod głową koguta „Mondek-
en toe”, co oznacza „trzymaj buzię 
na kłódkę”. Aż trudno uwierzyć, 
że ten groteskowy i zdeformo-
wany głupiec, to tak naprawdę 
mądry i wnikliwy ekspert, któ-
ry niczym Sokrates przybiera ko-
stium niewiedzy. „Wiem, że nic 
nie wiem” – mówi i potrząsa swo-
ją zabawną kukiełką, która w naj-
lepsze pokazuje nam dwa lśniące 
pośladki. Mądry zrozumie, głupi 
się zaśmieje. I kto będzie szczęś-
liwszy? agnieszka kijas ●

dawno temu w Sztuce (208)głupi ma ZawsZe sZcZęście

jaki jeSt tWój uluBiONy OBRaZ?
Opowieść o „alegorii głupoty” Quentina Massysa, powstała na ży-
czenie stałej wielbicielki malarskiego cyklu „Dawno temu w sztuce” 
pani romy Wilczek, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. 
Drodzy Czytelnicy! jeżeli wśród dotychczasowych felietonów nie od-
naleźliście historii o Waszym ulubionym arcydziele, pora to zmienić. 
Napiszcie do mnie maila na adres: „Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 
lub mailem: redakcja@twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajem-
nice najwspanialszych malarskich płócien. 

Kto jest szczęśliwszy: pochłonięty życiem zawodowym 
intelektualista, który nie ma czasu dla rodziny, czy wioskowy 

głupek godzinami wpatrujący się w kałużę? 
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