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wygodnie i komfortowo przy tężni
W parku bł. Karoliny pojawiły się nowe,  
przestronne i wygodne ławki.

tyszanie którzy przeżyli Sybir
Z kilkuset tyskich Sybiraków pozostało  
już w tej chwili tylko ok. 100 osób.

GKS bez Superpucharu
Tyscy hokeiści nie wykorzystali atutu własnej  
tafli i ulegli Jastrzębiu w meczu o Superpuchar.5 8 19
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według szacunków policji, w niedzielnym proteście na ulicach tychów wzięło udział około 5 tysięcy osób. marsz przebiegł spokojnie.
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30 lat czynienia dobra
Z okazji 30-lecia istnienia Ośrodka „Christoforos” przy parafii bł. 
Karoliny Kózkówny, w środę (21 października) odbyła się uroczysta 
msza święta, w której udział wzięli osoby i instytucje współpracują-
ce z Ośrodkiem na przestrzeni lat. Z okazji „urodzin” Miasto Tychy 
zorganizowało po mszy koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 
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dla pieszych,  
czyli dla wszystkich
Od kilku tygodni Michał Lor-
biecki, pracownik Wydziału 
Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki UM, pełni spo-
łecznie funkcję pełnomocnika 
ds. koordynowania i rozwoju 
przestrzeni publicznej dla ru-
chu pieszego w Tychach. Kró-
cej – jest oficerem pieszym, 
na wzór oficera rowerowego, 
który w naszym mieście dzia-
ła już od kilku lat. Jest urba-
nistą, skończył Planowanie 
Przestrzenne na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach, 
a obecnie przygotowuje dokto-
rat z ekonomii. str. 9
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dobra passa trwa
Po wpadce z Koroną Kielce podopieczni trenera Artura Derbina 
odnieśli w miniony weekend drugie z rzędu, a piąte w sezonie 
zwycięstwo. 3:1 z GKS Jastrzębie pozwoliło tyszanom ulokować się 
na piątym miejscu w tabeli. str. 18
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tel. 789 069 424
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil peszat

◆ 24.10 Na Placu autOBu-
sOWym PrZy Fca Na ul. 
turyńskiej DOsZłO DO PO-
trąceNia rOWerZysty przez 
autobus pracowniczy. Mężczyzna 
trafił pod opiekę ratowników me-
dycznych. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego zdarzenia. Z kolei 
na parkingu przy al. Piłsudskiego 
kierujący mitsubishi potrącił pie-
szą, która znajdowała się na ozna-
kowanym przejściu. Poszkodowa-
na trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych. Kierowca mitsubishi 
jak i piesza byli trzeźwi.
◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
krymiNalNegO kOmeNDy 
miejskiej POlicji ZatrZy-
mali 25-latka, który Był 
POsZukiWaNy 19 listami 
gOńcZymi, dwoma nakazami 
doprowadzenia i jednym poszu-
kiwaniem administracyjno-po-
rządkowym. Zabezpieczono przy 
nim marihuanę, z której można 
było przygotować blisko 40 dzia-
łek dilerskich narkotyku. Jak wy-
nika z materiałów sprawy, 25-latek 
ukrywał się przed wymiarem spra-
wiedliwości od 2015 roku. Poszuki-
wany tyszanin dodatkowo odpowie 
za posiadanie i udzielanie narkoty-
ków. Mężczyzna został przewiezio-
ny do aresztu śledczego, skąd trafił 
wprost do zakładu karnego.

◆ 21.10 DOsZłO DO OByWa-
telskiegO ZatrZymaNia 
NietrZeźWegO kierOWcy ci-
trOeNa na ul. Barona. Kierowca 
parkując samochód doprowadził 
do kolizji – uderzył w znajdujące-
go się przed nim innego citroena, 
a ten w vw. Na miejsce wezwano 
policję i jak się okazało, mężczy-
zna miał ponad 2,5 promila w wy-
dychanym powietrzu. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do KMP Tychy.
◆ Na ul. BeskiDZkiej W rejO-
Nie ZjaZDu Na ul. sikOrskie-
gO kierOWca ciężarOWegO 
merceDesa Z PrZycZePą 
stracił PrZytOmNOść 
za kierownicą i zjechał z dro-

gi, zatrzymując się na pasie zie-
leni. Na miejsce wezwano m.in. 
śmigłowiec LPR. Jak się okazało, 
u mężczyzny doszło do zatrzy-
mania krążenia. Został drogą lot-
nicza został przetransportowany 
do szpitala. Do zdarzenia doszło 
19.10, ok. godz. 10.
◆ Na OZNakOWaNym PrZej-
ściu Dla PiesZych Na ul. 
BuDOWlaNych, w rejonie wy-
jazdu z parkingu marketu Lec-
lerc doszło 21.10 do potrącenia 
pieszego. Z ustaleń policji wyni-
ka, że kierujący fiatem 71-letni 
mężczyzna potrącił na oznako-
wanym przejściu dla pieszych 
42-latka. Pieszy z urazem gło-
wy został przetransportowany 

do szpitala w Mikołowie. Kie-
rowcy osobówki zostało zatrzy-
mane prawo jazdy.
◆ W jeDNym Z miesZkań 
W BuDyNku WielOrODZiN-
Nym PrZy ul. skłODOW-
skiej-curie DOsZłO 20.10 
DO NiesZcZęśliWegO Wy-
PaDku. Trzyletnie dziecko 
doznało poparzenia nóżki roz-
grzanym olejem. Na pomoc we-
zwano m.in. śmigłowiec LPR. Jak 
informuje portal www.112tychy.
pl, pilot latającej karetki zdecy-
dował się na posadzenie maszyny 
na szkolnym boisku przy Szko-
le Podstawowej nr 11. Po opa-
trzeniu dziecka zadecydowano 
o przewiezieniu go do szpitala 
karetką. Trwa ustalanie przyczyn 
i okoliczności tego zdarzenia.
◆ Na rONDZie POlONia (al. 
jaNa PaWła ii – al. Bielska 
– ul. żWakOWska) DOsZłO 
DO ZDerZeNia trZech PO-
jaZDóW. W tył bmw uderzyło 
dostawcze renault, a bmw w toy-
otę – nauka jazdy. Kierowca bmw 
trafił pod opiekę ratowników me-
dycznych, ale na szczęście nie do-
znał poważniejszych obrażeń. Jak 
informuje portal www.112tychy.
pl, z ustaleń policji pracujących 
na miejscu policjantów winnym 
zdarzenia jest kierowca dostaw-
czego renaulta. lS ●

kondolencje

tyScy policjanci 
zatrzyMali Mężczyznę, 
Który ucieKŁ z KaretKi 
poGotowia Sprzed 
Szpitala. Mężczyzna 
MiaŁ pozytywny wyniK 
teStu na coVid 19.

Tyska policja została w ponie-
działek, 26 października powia-
domiona o ucieczce z karetki 
pogotowia zakażonego pacjen-
ta. Mężczyzna miał być obywate-
lem Czech i oddalił się z karetki 
sprzed szpitala w Tychach. Oka-
zało się, że zamówił taksówkę 
i chciał jechać do Katowic, jed-
nak z uwagi na nerwowe zacho-
wanie i trudności z porozumie-
waniem się, kierowca przywiózł 
mężczyznę pod komendę. Pasa-
żer wysiadł z taksówki i znów za-
czął uciekać. Taksówkarz szyb-
ko powiadomił mundurowych, 
a ci skutecznie zapobiegli ko-
lejnej ucieczce pacjenta. Z za-

chowaniem wszelkich środków 
ostrożności policjanci wydawali 
polecenia, do których mężczyzna 
się stosował. Następnie 49-latka 
przejęła załoga pogotowia ratun-
kowego. Kierującego taksówką 
poinformowano o zaistniałej sy-
tuacji i potrzebie pilnego kontak-
tu z sanepidem.

Uciekinierowi przedstawiono 
zarzut spowodowania zagroże-
nia epidemiologicznego i szerze-
nie choroby zakaźnej, narażając 
tym samym inne osoby na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty 
życia oraz ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Decyzją sądu 49-la-
tek został tymczasowo areszto-
wany. Grozi mu 8 lat pozbawie-
nia wolności.

Służby sanitarne ustalają i do-
cierają do osób, które mogły mieć 
kontakt z mężczyzną. W sprawie 
prowadzone jest śledztwo pod 
nadzorem Prokuratury Rejono-
wej w Tychach. lS ●

uciekł 
zakażony
SŁużby Sanitarne uStalają oSoby, KTóre moGły mIeć 
KoNTaKT Z 49-LeTNIm mężcZyZNą.

Na parkingu przy al. Piłsudskiego doszło do potrącenia 
pieszej przez samochód osobowy.
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33 działające w Tychach punkty 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) zostały wyposażone w nie-
zbędne środki ochrony m.in. 
maseczki, płyny do dezynfekcji, 
przyłbice i rękawiczki. Wszystkie 
środki zostały przekazane przez 
Wojewodę Śląskiego, a kilka dni 
temu dostarczyła je przychod-
niom Straż Miejska w Tychach.

W sumie do tyskich przychod-
ni trafiło 33 tys. trójwarstwowych 

maseczek, 660 masek ochronnych, 
330 przyłbic, 165 gogli ochronnych, 
16,5 tys. rękawiczek ochronnych, 
330 fartuchów, 66 sztuk 5-litrowych 
płynów do dezynfekcji, a także ter-
mometry i pulsoksymetry.

W środki ochrony wyposażo-
no m.in. Przychodnie Lekarską 
„San-Med.”, „Przychodnia Nr 4” 
Sp. z o.o., „T-MED.” S.C. Cen-
trum Medyczne, „ULTRA-MED
-STREFA”, spółkę „Zespół Lekarzy 

Rodzinnych” na ulicy Hutniczej, 
„ARKAMEDIC” Sp. z o.o., Cen-
trum Diagnostyczne „ASPER”, 
Centrum Medyczne „Hipokra-
tes” Sp. z o.o., Centrum Me-
dyczne „Żwaków”, „LUX MED”, 
„NEUCA MED.” Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „ME-
DICO”, „VITA MED”, „OPTIMA”, 
Przychodnia Rejonowa Numer 3 
„Eskulap”, „REAMED”, Szpital 
Miejski w Tychach. Mn ●

w Minioną niedzielę 
odbyŁ Się w tychach 
MarSz proteStacyjny 
przeciwKo decyzji 
trybunaŁu 
KonStytucyjneGo, Który 
w czwarteK orzeKŁ 
o nieKonStytucyjności 
przepiSów dotyczących 
aborcji w przypadKu 
ciężKieGo upośledzenia 
pŁodu. to zaneGowanie 
wypracowaneGo 
w latach 90. tzw. 
KoMproMiSu 
aborcyjneGo.

Głównym powodem trwającego 
od kilku dni protestu społecz-

nego w całym kraju jest właśnie 
decyzja TK, którą wielu uważa 
za ograniczającą wolność obywa-
teli i powodującą „piekło kobiet”. 
Do protestów chętnie przyłącza-
ją się również mężczyźni. – Nie 
uważam, żeby wyrok dotyczył 
tylko kobiet. Do poczęcia dzie-
cka potrzeba mężczyzny i kobie-
ty, a ewentualne powikłania ciąży 
są ekstremalnym stresem dla obu 
rodziców – zauważył pan Paweł, 
który przyszedł na tyski marsz 
z transparentem, którego treści 
nie wypada cytować w tygodni-
ku miejskim.

Marsze protestacyjne od piątku 
odbywają się w większości miast 
polskich. Według policyjnych 

szacunków w niedzielę w Tychach 
wyszło na ulicę w granicach 4,5-5 
tys. osób.

Marsz oficjalnie ruszył spod 
parafii Marii Magdaleny o godz. 
18.30. Prowadzący już od pierw-
szych chwil intonował hasła, któ-
re uznawane są za wulgarne. – 
Wyrok Trybunału to była tylko 
iskra. Na ulicę wyszły nie tylko 
kobiety, które nie zgadzają się 
z zaostrzeniem prawa aborcyj-
nego, ale również osoby, które 
mają dość mieszania się państwa 
w prywatne sprawy obywate-
li. Ja rozumiem, że komuś reli-
gia może zabraniać aborcji. Sza-
nuję to i uważam, że taka osoba 
powinna postępować zgod-

nie z własnym sumieniem. Ale 
do cholery, w Polsce żyją też oso-
by, którym wiara takiej aborcji 
nie zabrania. Ta decyzja powinna 
być podjęta w zaciszu domowym, 
w gronie bliskich osób, gdyż nie-
wątpliwie wpływa na całe dalsze 
życie. Uważam, że ustawowy na-
kaz rodzenia zdeformowanych 
dzieci, które nie mają szansę 
na przeżycie, jest stokroć bar-
dziej wulgarny od wykrzykiwa-
nych przez nas haseł. Mamy już 
dość ciosów poniżej pasa – po-
dzieliła się pani Karolina uczest-
nicząca w proteście.

Korowód z Rynku przeszedł 
ul. Bocheńskiego, następnie Bu-
dowlanych i Bielską obok Ko-

mendy Miejskiej Policji. Tutaj 
należy wspomnieć, iż pomimo 
ciężkich warunków, w jakich 
przyszło im tego dnia pracować, 
funkcjonariusze wykazali się peł-
nym profesjonalizmem. Nie dali 
się prowokować i sprawnie prze-
prowadzili marsz al. Piłsudskie-
go, ul. Dmowskiego, Grota-Ro-
weckiego i al. Niepodległości aż 
na plac w Parku Miejskim Soli-
darności. Zgromadzony tłum kil-
kukrotnie skandował pod adre-
sem stróżów prawa „dziękujemy”. 
Cały marsz obył się bez żadnych 
incydentów. Do poniedziałku 
do godz. 13 nie wypłynęło żad-
ne zawiadomienie o naruszeniu 
porządku publicznego.

Niedzielny marsz nie został 
oficjalnie zgłoszony, żadna or-
ganizacja nie wzięła za niego od-
powiedzialności. Choć uczestni-
cy przemarszu nosili maseczki 
ochronne, to jednak nie stoso-
wali się do zakazu organizowania 
zgromadzeń i raczej nie zacho-
wywali dystansu społecznego. 
Osoby, które prowadziły marsz 
zapowiedziały, że wkrótce od-
będą się kolejne tego typu wy-
darzenia.

Według danych Ministerstwa 
Zdrowia w 2019 r. przeprowa-
dzono w Polsce 1110 zabiegów 
aborcji, z czego 1074 ze względu 
na poważna wadę płodu.
KaMil peSzat ●

DoŚć ciosóW poniżej pasa
w tychach, taK jaK w caŁej polSce, odbywają Się proteSty prZecIW DecyZJI TrybuNału KoNSTyTucyJNeGo. 

pomoc dla tyskich przychodni.

33 tysiące maseczek

Dystrybucją sprzętu dla przychodni zajęła się Straż Miejska.
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Marsz wystartował z Rynku o godzinie 18.30. Według policyjnych danych na ulice wyszło od 4,5 do 5 tys. osób.
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komunikat

z oKazji 30-lecia 
iStnienia ośrodKa 
„chriStoforoS” przy 
parafii bŁ. Karoliny 
KózKówny, w środę 
(21 październiKa) 
odbyŁa Się uroczySta 
MSza święta, 
w Której udziaŁ wzięli 
oSoby i inStytucje 
wSpóŁpracujące 
z ośrodKieM 
na przeStrzeni lat. 
z oKazji „urodzin” 
MiaSto tychy 
zorGanizowaŁo po MSzy 
Koncert orKieStry 
KaMeralnej MiaSta 
tychy auKSo.

Ośrodek Christoforos powstał 
jesienią 1990 roku. Swoją dzia-
łalność zapoczątkował organi-
zacją kolonii letnich dla dzieci 
potrzebujących. Założony został 
z inicjatywy ks. Józefa Szklorza, 
ówczesnego wikarego parafii św. 
Krzysztofa a obecnie proboszcza 
parafii bł. Karoliny w Tychach, 
przy współudziale władz miasta 
i kościoła. Codziennie w ośrodku 
opiekę znajduje 50 dzieci w trud-
nej sytuacji rodzinnej. Również 
seniorzy są otoczeni opieką w ra-
mach Świetlicy Wsparcia, z któ-
rej korzysta ok. 30 osób powyżej 
70. roku życia.

Historia ośrodka
12 września 1990 r. Miasto Tychy 
przekazało pomieszczenie byłego 
przedszkola przy al. Niepodległo-
ści 87 na działalność ośrodka dla 
dzieci potrzebujących pomocy. 
Tego samego roku 15 listopada 
po okresie przystosowania pla-
cówki jako świetlicy, rozpoczę-
ły się regularne spotkania dzieci 
z wychowawcami. Rok później 
we wrześniu nastąpiło podpisanie 
oficjalnej umowy zabezpieczającej 
działanie Ośrodka. Stronę Urzę-
du Miasta Tychy reprezentował 
prezydent Jerzy Śpiewak, Caritas 
Diecezji Katowickiej – ks. bp Cze-
sław Domin. Odpowiedzialnym 
za działalność „Christoforosa” 
z ramienia stron został miano-
wany ks. Józef Szklorz. Ośrodek 
został poświęcony w listopa-
dzie 1991 r. przez ks. Kanonika 
Franciszka Resiaka – Dziekana 
Dekanatu Tychy. Na przełomie 
października i listopada zaczę-
ły się cotygodniowe spotkania 
emerytów i rencistów. Również 

młodzież zaczęła systematyczne 
spotkania w Ośrodku w niedziel-
ne wieczory. W 1997 r. parafia bł. 
Karoliny za zgodą Kurii Archidie-
cezji Katowickiej przekazała nie-
odpłatnie swój budynek na cele 
charytatywne. Ośrodek działający 
od 7 lat przy al. Niepodległości, 
został przeniesiony do nowych 
pomieszczeń przy ul. ks. Tis-
chnera. W 2001 r. przeprowa-
dzono generalny remont budyn-
ku. Już od września dzieci miały 
do dyspozycji salę jadalną, salę te-
lewizyjną, kawiarenkę do spotkań 
młodzieży, ogródek sportowo-re-
kreacyjny z boiskiem do badmin-
tona, siatkówki, koszem i altaną 
oraz siłownię przy kościele. Nieco 
dłużej trwał remont pomieszczeń 
byłej kaplicy. Powstała tam aula 
Jana Pawła II, w której odbywają 
się m.in. przedstawienia i zaba-
wy taneczne. W ciągu dnia aula 
służy jako sala sportowo-rekrea-
cyjna, gdzie można zagrać w tenis 
stołowy i piłkarzyki. W końcu 1 
stycznia 2002 r. Ośrodek „Chri-
stoforos” stał się samodzielną jed-
nostką. Dotychczasowy kierow-
nik Ośrodka – ks. Józef Szklorz 
otrzymał nominację na dyrektora 
placówki.

uroczysta msza
W nabożeństwie z okazji 30-lecia 
Ośrodka udział wziął prezydent 

Tychów Andrzej Dziuba wraz 
ze swoimi zastępcami. Radę Mia-
sta Tychy reprezentowała prze-
wodnicząca Barbara Konieczna. 
Obecni również byli dyrektorzy 
instytucji od lat współpracują-
cych z Ośrodkiem – Małgorzata 
Król (Miejskie Centrum Kultu-
ry) oraz Marcin Staniczek (Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji). 
Historię Ośrodka przytoczył 
podczas kazania ks. proboszcz 
Józef Szklorz. Po mszy głos za-
brał prezydent miasta. – Ośro-
dek „Christoforos” jest to ewene-
ment w skali regionu ale i kraju. 
Kiedy w podróżach po Polsce 
opowiadam o jego działalności, 
wiele osób nie potrafi uwierzyć 
w tak sprawną współpracę po-
między samorządem a kościo-
łem. Ogromna to zasługa ks. Jó-
zefa Szklorza, który jest spiritus 
movens całego przedsięwzięcia. 
Jest to człowiek, który 30 lat temu 
postanowił czynić dobro dla tych, 
którzy tego potrzebują i przez te 
wszystkie lata nie spoczął, lecz 
działał z uporem godnym po-
dziwu. Chciałbym również po-
dziękować Radzie Miasta Tychy 
i reprezentującej ją Barbarze Ko-
niecznej za to, że zawsze z przy-
chylnością odnosiła się do po-
mocy wychowankom Ośrodka. 
To było 30 lat czynienia dobra. 
Życzę wszystkim zaangażowanym 

kolejnych stu lat – mówił prezy-
dent Tychów Andrzej Dziuba.

Podczas koncertowej części 
orkiestra AUKSO pod batutą 
mistrza Marka Mosia rozpoczę-
ła suitą „Z czasów Holberga” Ed-
varda Griega. Następnie muzycy 
wykonali fragmenty muzyki fil-
mowej Wojciecha Kilara, m.in. 
z filmów „Trędowata” czy „Zie-
mia obiecana”. Koncert zakoń-
czyło na bis Preludium e-moll 
op. 24 Fryderyka Chopina.
KaMil peSzat ●

wśród wSzyStKich, 
Których pożeGnaliśMy 
w ciąGu MinioneGo 
roKu, byŁy oSoby 
związane z tySKiM 
SaMorządeM, Kulturą, 
oświatą czy SŁużbą 
zdrowia. jaK co roKu 
przed 1 liStopada, 
przypoMinaMy tych, 
Którzy Swoją obecność 
w życiu MiaSta 
zaznaczyli w SpoSób 
SzczeGólny.

22 listopada 2019 r. odszedł  
WitOlD kOłBaN, malarz 
i artysta plastyk, który mieszkał 
i tworzył w Tychach. Zostawił 
po sobie malarstwo, grafikę użyt-
kową, pastele, akwarele, rysunki. 
Miał 84 lata.

W grudniu zmarł rysZarD 
maDejski, wieloletni prze-
wodniczący OPZZ MZZ Pra-
cowników Ochrony Zdrowia 
w Tychach.

28 stycznia 2020 r. odszedł  
WiesłaW kacZOr, tyszanin, 
który w ostatnich latach życia 
zasłynął jako członek biegowe-
go duetu „Grandpagang”. Bę-
dąc niepełnosprawnym, siedząc 
na wózku popychanym przez 
wnuka pokonał maraton i kilka 
półmaratonów. Miał 84 lata.

W lutym pożegnaliśmy ireNę 
kemPę, radną Miasta Tychy 
w latach 1990-2002. W tym sa-

mym miesiącu odeszła elżBie-
ta mateja-Pałys, nauczyciel-
ka tańca, założycielka Zespołu 
Pieśni i Tańca „Tychy”.

W kwietniu zmarła ZuZaN-
Na górecka, która w latach 
1991-2003 pełniła funkcję na-
czelnika Wydziału Geodezji 
w Urzędzie Miasta Tychy.

DaNuta stasiak, długoletnia 
działaczka samorządu spółdziel-
czego i sekretarz Rady Nadzor-
czej TSM Oskard odeszła w maju 
tego roku.

Wieloletni dyrektor Miejskie-
go Zakładu Komunikacji w Ty-
chach jerZy PisieWicZ zmarł 
w czerwcu.

3 sierpnia zmarł rOmualD 
kłakus, znakomity aktor 
amator – w najlepszym tego sło-
wa znaczeniu. Jeden z filarów ty-
skiego Teatru BELFEgoR. Był też 
założycielem Kobiórskiego Tea-
tru Kulturalnego.

We wrześniu natomiast opuścił 
nas marek kOstarZ, wielo-
letni członek zarządu Okręgowej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach.

Wszyscy oni pozostaną nie tyl-
ko w pamięci swoich bliskich, 
ale także ludzi, z którymi współ-
pracowali i których inspirowali. 
Wspomnijmy ich w Dzień Za-
duszny. Sw

W minionym tygodniu na jednym 
z portali internetowych ukazał się 
artykuł, którego autor odniósł się 
do sposobu dokonywania zaku-
pów na terenie Tyskich Hal Tar-
gowych przez seniorów. W ślad 
za tym otrzymaliśmy pismo 
od administratora obiektu, o na-
stępującej treści:

„W odpowiedzi na artykuł któ-
ry ukazał się na stronie jednego 
z tyskich portali na temat Tyskich 
Hal Targowych i lokalnych przed-
siębiorców, Zarząd Spółki zarzą-
dzającej Tyskimi Halami Targo-

wymi informuje, iż dokonywanie 
zakupów na tyskich halach jest 
jedną z bezpieczniejszych opcji 
dla klientów w każdym wieku.
atuty OBiektu:
–   rozproszenie  stanowisk 

na dużym obszarze powyżej 
10.000 kw.

–   ok. 50% stoisk znajduje się 
w części zewnętrznej, dzięki 
czemu nie następuje kumulacja 
osób w jednym miejscu w za-
mkniętym pomieszczeniu.

–   umożliwienie zachowania dy-
stansu poprzez możliwość za-

kupów na setkach małych sto-
isk handlowych

–   komunikaty głosowe, plaka-
ty informacyjne i dodatkowe 
służby ochrony przypomina-
ją niefrasobliwym klientom 
o konieczności zachowania bez-
piecznego dystansu, dezynfekcji 
rąk i zakładaniu maseczek
Ponadto przeprowadziliśmy 

akcję wyposażania osób przeby-
wających na Tyskich Halach Tar-
gowych w maseczki jednorazowe 
(w październiku rozdaliśmy na-
szym klientom 1000 sztuk)

Tyskie Hale Targowe są chętnie 
odwiedzane przez klientów 60+ 
w godzinach 10-12 z uwagi na wy-
soką jakość sprzedawanych pro-
duktów, ich świeżość oraz atrak-
cyjną cenę. Jako zarządca obiektu 
zdajemy sobie sprawę, że ofer-
ta naszych sklepikarzy stanowi 
dużą konkurencję dla komercyj-
nych sieci handlowych, w których 
na stosunkowo małej powierzchni 
przebywa duża ilość osób a stawia-
nie w negatywnym świetle Tyskich 
Hal Targowych jest dalece krzyw-
dzące i niesprawiedliwe.

Apelujemy do wszystkich 
o rozwagę i zachowanie dystan-
su społecznego; to trudny czas 
dla handlu i osób prowadzących 
działalność gospodarczą w tej 
dziedzinie gospodarki. Dodaj-
my, że wdrażane są na bieżąco 
wszystkie zasady reżimu sanitar-
nego, które na bieżąco są moni-
torowane”. ●

administrator tht odpowiada:

w halach bezpiecznie

reklama

rok pożegnań 
w ciąGu Minionych dwunaStu MieSięcy oDeSZLI 
LuDZIe KuLTury, SamorZąDoWcy, SpołecZNIcy.

30 lat czynienia Dobra
ośrodeK „chriStoforoS” To TrZy DeKaDy prZyKłaDNeJ WSpółpracy SamorZąDu Z KoŚcIołem.

Gościem specjalnym jubileuszu była AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy i jej dyrektor Marek Moś.
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WygoDnie i komfortoWo przy tężni
oSoby KorzyStające z parKoweGo obieKtu prZeSTaNą NarZeKać Na NIeWyGoDę

robione ręcznie wedŁuG 
indywidualneGo 
projeKtu. Każda 
Ma ponad 10 Metrów 
dŁuGości i Może na niej 
uSiąść jednocześnie 
nawet 40 oSób. 
Specjalne ŁawKi przy 
tężni w parKu bŁ. 
Karoliny KózKówny 
Gotowe! choć w peŁni 
będzie Można z nich 
KorzyStać na wioSnę, 
Gdyż w tyM roKu tężnia 
dziaŁać będzie jeSzcze 
tylKo do Końca teGo 
tyGodnia.

Trzy ławki mają kształt łuku, 
każda z nich robiona jest ręcz-
nie według indywidualnego pro-
jektu (nie są to ławki z katalogu). 
Dwie z nich od strony tężni mają 
leżanki, by jeszcze wygodniej 
można było korzystać z dobro-
dziejstw tężni. Ich ramy zostały 
wykonane z konstrukcji stalo-

wej, ocynkowanej i malowanej 
proszkowo, na nich znajduje się 
okładzina z modrzewia syberyj-
skiego. Dodatkowo ławki zosta-
ły trzykrotnie zaimpregnowane. 
Całość wraz z montażem kosz-
towała 115 tys. złotych.

– Koszty wynikają przede 
wszystkim z jakości użytego 
drewna oraz ręcznej pracy przy 
powstawaniu ławek. Tężnia jest 
solankowa, nie każdy materiał 
można więc w takim miejscu za-
stosować. Modrzew syberyjski 
jest jednym z lepszych rodza-
jów drewna. Posiada on dużą 
gęstość, a za tym idzie trwa-
łość i odporność na niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne, wy-
sokie zasolenie otoczenia oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Mo-
drzew syberyjski wytwarza natu-
ralny impregnat – żywicę, która 
chroni drewno przed szkodliwy-
mi czynnikami – mówi Agniesz-
ka Lyszczok, dyrektor Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych.

Ławki mają kształt łuku, 
co również stanowi trudność 
i czasochłonność w wykona-
niu, ponieważ należy ją odpo-
wiednio wyprofilować, prze-
liczyć, dostosować szerokość 
szczeliny pomiędzy listwami, 
która uwarunkowana jest krzy-
wizną łuku.

Początkowo przy tężni były 
wyłącznie ławki betonowe, które 
były niewystarczające oraz nie-

wygodne, zwłaszcza dla osób 
starszych, dlatego też po pew-
nym czasie założono na te ławki 
siedziska z drewna oraz dodano 
drewniane ławki z oparciem.

– Oprócz specjalnego dobo-
ru gatunku drewna, zmienili-
śmy również odległość w jakiej 
znajdują się nowe ławki od źród-
ła zasolenia. Problem wypalanej 
trawy w jej otoczeniu rozwiąza-
liśmy natomiast przez zmianę 

nawierzchni trawiastej na grys. 
Nawierzchnia z grysu łączy oraz 
porządkuje przestrzeń wokół ła-
wek, co dodatkowo zwiększa wa-
lory estetyczne miejsca – pod-
kreśla dyrektor Lyszczok.

W pobliżu tężni pojawią się 
jeszcze stojaki na rowery oraz 
nowa roślinność. – Projekto-
wana zieleń w pobliżu tężni 
to głównie niska zieleń ozdob-
na, składająca się z bylin oraz 

krzewów. Zależy nam na uzy-
skaniu efektu łąki. Blisko tężni 
będą dobrane specjalne rośliny 
słonolubne, odporne na działa-
nie solanki – mówi Róża Jaros 
z Tyskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych.

Nowe nasadzenia, jak rów-
nież uporządkowanie terenu, 
czyli demontaż starych ławek 
planowane są do końca roku 
2020 r. Mn ●

rcGw zaprasza do sieci

do odwołania
RCGW S.A. w Tychach informuje, że w związku z zagrożeniem epi-
demiologicznym kasa Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej S.A. (al. Piłsudskiego 12, IV piętro) jest nieczynna od dnia 
12.10.2020 r. do odwołania. 

Spółka zachęca, by wszystkie sprawy z RCGW S.A. załatwiać dro-
gą elektroniczną, bądź, jeśli nie jest to pilne, w późniejszym terminie. 
Adresy e-mail: ibok@rcgw.pl, rcgw@rcgw.pl 
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Odpady biodegradowalne w Tychach dzielimy na dwa rodzaje: 
-

dów komunalnych. Odpady biodegradowalne to bardzo cenny 

bio-kuchennych, takich jak np.: obierki ziemniaków, warzyw czy 

Odpady kuchenne, czyli jakie? 
Do odpadów bio-kuchennych zaliczamy: obierki i ogryzki po owocach 

-

-
-

jemnika/worka na odpady bio-kuchenne.

-

-

-

   Segregacja 
odpadów   
 kuchennych

Rodzaj odpadu Co wyrzucamy? Gdzie wyrzucamy?

Odpady kuchenne

Obierki i ogryzki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, przeterminowane 

na odpady bio-kuchenne

Odpady zielone na odpady bio-zielone

po segregacji 
tzw. zmieszane

Szary pojemnik na odpady 

(zmieszane)

WYSZUKIWARKA ODPADÓW | 
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ile jeSt 
w tychach SaMochodów 
eleKtrycznych? jaK 
Się oKazuje – jeSzcze 
niewiele, choć ich liczba 
SySteMatycznie wzraSta. 
ich wŁaściciele Mają 
do dySpozycji na razie 10 
punKtów do tanKowania, 
jednaK do roKu 2022 będzie 
ich Łącznie oKoŁo 60.

Z danych Wydziału Komunikacji UM 
wynika, iż w Tychach zarejestrowa-
nych jest obecnie 79 pojazdów elek-
trycznych (zielone tablice rejestra-
cyjne). Jednak w tej liczbie są także 
trolejbusy TLT. W związku z tym, 
że łącznie trolejbusów i elektrobusów 
jest obecnie 26, pozostają 53 pojaz-
dy. Liczba „elektryków” w ostatnich 
latach wzrastała, ale w niewielkim 
stopniu. W 2017 roku było takich po-
jazdów (z trolejbusami) 41, a w kolej-
nych: 2018 – 46, 2019 – 49.

Inaczej jest w przypadku hybryd, 
gdzie wzrost liczby pojazdów jest 

o wiele bardziej zauważalny. W 2017 
roku było ich 64, rok później – po-
nad dwa razy więcej – 140, w 2019 r 
po tyskich drogach jeździło 251 hy-
bryd, a obecnie jest ich już 575.

Można zatem powiedzieć, że po-
jazdy hybrydowe przeżywają praw-
dziwy boom, elektryki – jeszcze nie, 
choć i na tym rynku zaczyna pano-
wać coraz większe ożywienie.

przybędzie „ładowarek”
Na razie barierę dla pojazdów elek-
trycznych stanowi ich cena oraz nadal 
niewielka jeszcze liczba stacji do łado-
wania. To drugie zmieni się już nie-
bawem, bo rozbudowa sieci stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych 
staje się koniecznością. W Tychach 
– według Ewidencji Infrastruktury 
Paliw Alternatywnych – jest obecnie 
10 takich punktów. Po trzy znajdują 
się na dwóch stacjach Orlenu przy ul 
Beskidzkiej, a cztery na ul. Przemysło-
wej, przy Gemini Park Tychy. W myśl 
ustawy, w takich miastach jak Tychy 
(powyżej 100 tys., mieszkańców i 60 

tys. zarejestrowanych pojazdów), mi-
nimalna liczba punktów wynosi 60. 
W związku z tym, podczas ostatniej 
sesji Rada Miasta przyjęto plan budo-
wy stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych. Wytypowanych zostało 14 
niewielkich działek, na których znaj-
dzie się 14 stacji – 28 punktów łado-
wania. Operatorem systemu dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego będzie 
Tauron Dystrybucja, a stacje te mają 
być gotowe w IV kwartale 2022 roku. 
Kolejny operator zamierza wybudować 
w Tychach następnych 11 stacji, tj. 22 
punkty. W ten sposób minimalna licz-
ba punktów ładowania zostanie zreali-
zowana, choć nie wykluczone, że znaj-
dą się też inni operatorzy.

znajdź na mapie
Pomocna dla posiadaczy samocho-
dów nowej generacji jest interaktyw-
na mapa, opracowana przez Górno-
śląsko-Zagłębiowską Metropolię, 
na której znajdują się wszystkie ogól-
nodostępne na obszarze Metropolii 
punkty ładowania samochodów elek-
trycznych. Najwięcej jest ich w Kato-
wicach – 115. Na mapie są także sta-
cje, których budowę rozpoczęto bądź 
zaplanowano. Mapa zawiera szczegó-
łowe informacje, kto jest operatorem 
stacji, jakie są metody płatności albo 
jakimi złączami i napięciem dyspo-
nują konkretne ładowarki. Dane po-
chodzą z informacji przekazanych 
przez gminy GZM oraz Urząd Dozo-
ru Technicznego. Mapa ma być stale 
aktualizowana. Aby z niej skorzystać, 
należy wejść na portal InfoGZM i wy-
brać zakładki: „Publikacje” oraz „Po-
zostałe”. leSzeK Sobieraj ●

auta „poD prąDem”
wolno, ale przybywa SamochoDóW eLeKTrycZNych oraZ mIeJSc Do łaDoWaNIa.

jaka różNica?

hybryda to pojazd wyposażony zarówno w silnik elektryczny, jak i w silnik 
spalinowy. może korzystać zarówno z jednego, jak i z drugiego napędu, 
a część energii, która zużywana jest podczas działania silnika spalinowego 
(np. podczas hamowania) układ elektryczny wykorzystuje do naładowania 
swoich baterii. Zazwyczaj samochodów hybrydowych nie trzeba ładować, 
chyba, że chodzi o auta wykorzystujące system „plug-in”. W tym przypad-
ku energię trzeba dostarczyć akumulatorom z zewnętrznych źródeł prądu. 
Taka hybryda ma jednak większy zasięg elektryczny niż pojazdy pobierające 
energię z hamowania.
pojazdem elektrycznym nazywamy natomiast auto, którego źródłem napędu 
jest wyłącznie silnik elektryczny, zasilany bateriami.
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KoŁo związKu 
SybiraKów w tychach 
liczy w tej chwili oKoŁo 
100 czŁonKów. w tyM 
oKoŁo 20 oSób to wdowy 
po SybiraKach, a oKoŁo 
80 – oSoby, Które 
podczaS ii wojny 
światowej lub w latach 
powojennych przeżyŁy 
zeSŁanie w GŁąb 
roSji. w SzczytowyM 
MoMencie dziaŁalności 
tySKie KoŁo zrzeSzaŁo 
KilKaSet oSób.

– Z roku na rok nas ubywa – 
mówi Ewa Gorczyca, sekretarz 
zarządu Związku Sybiraków 
w Tychach. – Tylko w tym roku 
zmarło już sześcioro naszych 
członków. Wśród nas są osoby 
z roczników z lat trzydziestych, 
a nawet jeszcze dwudziestych. 
Wszystko wskazuje na to, że po-
woli zmierzamy ku likwidacji na-
szego koła.

W tym roku Sybiracy nie or-
ganizują tradycyjnych spotkań, 
do których należało m.in. spot-
kanie opłatkowe. W pandemicz-
nym czasie pracujące w zarządzie 
tyskiego koła Ewa Gorczyca i Iza-
bela Rzechonek porządkują do-
kumenty i wysyłają ich kolejne 
partie do archiwum w Pszczynie 
i Muzeum Pamięci Sybiru w Bia-
łymstoku.

– Jesteśmy jednym z niewie-
lu kół, które dysponuje tak boga-
tą kartoteką – mówi Ewa Gorczy-
ca. – Mamy zebrane informacje 
o każdym z naszych członków; 
kiedy i gdzie się urodził, gdzie zo-
stał wywieziony, kiedy powrócił. 
To zasługa naszej wieloletniej pre-
zes Miłosławy Maciąg, która wciąż 
wspiera nas w działaniach.

Miłosława Maciąg (urodzona 
w 1928 r. w dawnym wojewódz-

twie tarnopolskim) zaczęła orga-
nizować w Tychach koło Związku 
Sybiraków już w 1989 r., gdy tyl-
ko pojawiła się możliwość reak-
tywacji tej działającej już w dwu-
dziestoleciu międzywojennym 
organizacji. Przez wiele lat peł-
niła funkcję prezesa, do dziś jest 
honorowym prezesem tyskiego 
koła. w 2013 r. została odznaczo-
na Medalem Pro Memoria. Lata 
1940-1946 spędziła wraz z matką 
w Kazachstanie, później w Uzbe-
kistanie. Wywieziono je z Zalesz-
czyków w dawnym wojewódz-
twie tarnopolskim. Dziś to tereny 
Ukrainy.

Wywózki Polaków na Sy-
bir mają długą i bolesną trady-
cję, a podczas II wojny świa-
towej i zaraz po niej dopisano 
do tej tragedii kolejne rozdzia-
ły. Masowe deportacje Pola-

ków, przede wszystkim miesz-
kańców Wschodnich Kresów II 
Rzeczypospolitej, rozpoczęły się 
zimą 1940 roku. NKWD pukało 
do drzwi w środku nocy lub nad 
ranem, dając 2 godziny na spa-
kowanie rzeczy. Potem następo-
wała długa podróż nieogrzewa-
nymi wagonami towarowymi. 
Czasem na miejsce przeznacze-
nia docierało się po dwóch ty-
godniach, czasem po dwóch 
miesiącach. Wywożono rodziny 
wojskowych, urzędników, leśni-
ków. Sowieci pozbywali się ele-
mentu niepewnego politycznie, 
zyskując jednocześnie tanią siłę 
roboczą.

– Wywieźli nas, gdy miałam 
2,5 roku, a wróciłam, gdy mia-
łam 8 lat – opowiada Ewa Gor-
czyca. – Trafiliśmy do Obwo-
du Archangielskiego. Tatuś był 

leśnikiem, więc skierowali go 
do wyrębu tajgi. Przed woj-
na mieszkaliśmy w Zubrzy-
cy Górnej pod Babią Górą, ale 
w 1939 roku mama wyjechała 
z nami do swojego rodzinnego 
Lwowa, bo obawiała się Niem-
ców. Później dojechał do nas 
ojciec i stamtąd nas zabrano. 
W kwietniu spóźnili się z nami 
do pociągu i od tej pory mamu-
sia spodziewała się wywózki. Co-
dziennie się do tego przygotowy-
wała, szykowała suchary, smalec, 
masło. Może dlatego żeśmy prze-
żyli. Pierwszej zimy mama cho-
dziła kilka kilometrów do są-
siedniej wsi i zamieniała naszą 
bieliznę na coś do jedzenia. Gdy 
na końcu oddała swoją obrącz-
kę powiedziała, że drugiej zimy 
już nie przeżyjemy, bo nie ma już 
co oddać. Pewna Rosjanka dała 

nam kąt do zamieszkania w za-
mian za to, że tatuś uczył jej syna 
języka niemieckiego. Znał go do-
brze, bo studiował w Wiedniu. 
Na szczęście wszyscy razem wró-
ciliśmy do Polski. W Tychach za-
mieszkałam z mężem już po sta-
nie wojennym.

Izabela Rzechonek wraz z ro-
dzicami i dziadkami została wy-
wieziona w lutym 1940 z oko-
lic Tarnopola. Miała wtedy 8 lat. 
Oni również, jako rodzina leśni-
ka, trafili do tajgi, do Krasnojar-
skiego Kraju. – Pamiętam wszyst-
ko bardzo dokładnie – mówi.

Jednak takich osób, które za-
chowały wyraźne wspomnie-
nia z okresu zesłania, jest coraz 
mniej. Wielu żyjących dziś Sybi-
raków urodziło się już na zesłaniu 
lub zostali wywiezieni jako bar-
dzo małe dzieci.

powojenne wywózki
Masowe deportacje z lat 
1940-1941 także nie były ostat-
nie. – Wśród naszych członków 
było też wielu Ślązaków, górni-
ków wywiezionych już po wojnie, 
w 1945 roku – mówi Izabela Rze-
chonek. – Dziś żyje jeszcze tylko 
jeden z nich.

Maria Gałeczka, jedna z naj-
młodszych tyskich Sybiraczek, 
została wywieziona jako roczne 
dziecko, już po wojnie, w 1950 
roku. – Urodziłam się na tere-
nie dzisiejszej Litwy, wówczas 
republiki radzieckiej – mówi. 
– Ale zawsze mieliśmy naro-

dowość i obywatelstwo polskie. 
W ramach oczyszczania tych 
terenów z elementu niepewne-
go politycznie, wywieziono nas 
chyba najdalej, jak to było moż-
liwe, do Chabarowskiego Kra-
ju (nad Morzem Ochockim). 
Z opowieści mamy wiem, że oto-
czyli nasz dom i w ciągu 12 go-
dzin mieliśmy się przygotować 
do wyjazdu. Wieźli nas 2 mie-
siące. Tego oczywiście nie pa-
miętam, ale pamiętam drogę 
powrotną, już krótszą, bo trwa-
ła tylko miesiąc. Miałam wtedy 
7 lat. Pamiętam stamtąd głód. 
Nie było żadnego miasta, gdzie 
można byłoby coś kupić, żyw-
ność była dostarczana helikop-
terami. Byliśmy zdani tylko na te 
dostawy. Zimą mrozy były – 40 
stopni, latem też warunki bardzo 
ciężkie. Bardzo wielu Polaków 
z Litwy tam poginęło. Po po-
wrocie w 1946 roku mama nie 
chciała już gospodarstwa, więc 
przyjechaliśmy na Śląsk, gdzie 
był przemysł. Trafiliśmy do Ty-
chów, które właśnie zaczęły się 
budować.

Historii jest tyle, ile osób. 
Nie wszyscy wrócili szczęśliwie 
do Polski. Wielu Sybiraków po-
zostawiło na Wschodzie swoich 
bliskich: dziadków, rodziców, ro-
dzeństwo. Niektórzy trudny czas 
zesłania spędzili w sierocińcach. 
Pozostała pamięć, którą pielęgnu-
ją ci jeszcze żyjący i spisane wspo-
mnienia tych, którzy już odeszli. 
Sylwia witMan ●

pierwSzeGo liStopada 
tychy przyŁączą Się 
do Międzynarodowej 
aKcji SpoŁecznej 
„19 dni przeciwKo 
przeMocy”. ta zoStaŁa 
zainicjowana w 2011 
roKu przez SzwajcarSKą 
fundację o nazwie 
woMen’S world SuMMit 
foundation (wwSf). 
dziaŁanie to od dwóch 
lat wpiSaŁo Się na StaŁe 
w harMonoGraM aKcji 
profilaKtycznych 
w naSzyM Mieście.

Celem kampanii jest budowa-
nie prawidłowych postaw wobec 
przemocy i wyposażanie miesz-
kańców w narzędzia niezbędne 
do szukania pomocy. Tylko wy-
uczenie zachowań, które tworzą 
faktyczne przeszkody dla spraw-
ców jest skutecznym sposobem 
ochrony dzieci przed wszystki-
mi formami przemocy. Symbo-
lem kampanii jest pomarańczowa 
wstążka. Pomarańczowy to ko-

lor ostrzegawczy, a prowadzone 
w ramach kampanii działania 
mają ostrzegać, zwracać uwagę 
i uczyć. – Chcemy, aby pomarań-
czowa wstążka wpisała się na sta-
łe w świadomość naszych miesz-
kańców jako znak sprzeciwu 
wobec działań mających na celu 
krzywdzenie dzieci i młodzieży 
– mówi Iwona Bińkowska naczel-
nik Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia. – Zleciliśmy fundacji 
„Po skrzydła” przeprowadzenie 
warsztatów dla osób dorosłych, 
rodziców i specjalistów pracu-
jących z dziećmi i młodzieżą. 
Z uwagi na obecną sytuację war-
sztaty odbędą się online. Oprócz 
tego przy al. Niepodległości 39 
i 77a, przez 19 dni będą widocz-
ne specjalne banery informują-
ce o kampanii. Również galeria 
Gemini włączyła się do kampanii 
i na budynku Galerii, na domi-
nantach (dużych wyświetlaczach) 
będą ukazywały się informacje. 
„Żyrafa” w Parku Miejskim zo-
stanie podświetlona na pomarań-
czowo, a w oknach Urzędu, tak 

jak w ubiegłym roku, pojawi się 
symbol pomarańczowej wstążki 
– dodaje.

– W tym roku staramy do-
trzeć do osób współpracujących 
z dziećmi – zaznacza Agnieszka 
Kijas, która w 2018 roku zainspi-
rowała tyszan do przyłączenia się 
do akcji. – W poprzednich latach 
akcja miała szeroki zasięg. Tra-
fiła nie tylko do młodzieży i ro-
dziców, ale też do osób zawodo-
wo zajmujących się problemem 
przemocy. Otrzymaliśmy mnó-
stwo komentarzy, również tych 
krytycznych. Co warto podkre-
ślić, osoby których komentarze 
były najbardziej konstruktywne 
przyłączyły się do nas i dzięki nim 
możemy działać jeszcze spraw-
niej – dodaje.

Warsztat dla rodziców zapla-
nowano na 17 listopada na godz. 
17. 5 i 19 listopada przewidziano 
warsztaty dla osób pracujących 
z dziećmi i młodzieżą. Wszyst-
kich chętnych odsyłamy pod 
adres: poskrzydla@gmail.com. 
Szkolenia przeprowadzone zo-

staną online poprzez platformę 
Click Meeting. W warsztatach 
jednorazowo może wziąć udział 
50 osób. Zakres tematyczny obej-
mował będzie m.in.: definicję, 
formy i rodzaje przemocy, pra-
wa osoby pokrzywdzonej w po-
stępowaniu karnym i cywilnym, 
jak uchronić dziecko przed prze-
mocą, jak pomóc dziecku, które 
padło ofiarą przemocy.

Zostanie również nagrany 
specjalny film instruktażowy 
dla nauczycieli i wychowawców 
oraz przygotowane zostaną kar-
ty pracy dla ucznia, które na-
uczyciele będą mogli wykorzy-
stać podczas zajęć. Film będzie 
mówił w jaki sposób podejmować 
temat przemocy, na co zwrócić 
szczególną uwagę, jak rozpoczy-
nać rozmowy na trudne tematy, 
jakich sformułowań unikać oraz 
w jaki sposób wpłynąć na atmo-
sferę prowadzonych zajęć, aby 
uniknąć reakcji prześmiewczych. 
W ramach akcji udostępniony zo-
stanie również wykład instrukta-
żowy dla rodziców „Dobry i zły 

dotyk” opowiadający o tym ja-
kie są formy przemocy seksual-
nej, na czym polega wytyczanie 
granic ciała i intymności oraz 
czym jest słowna agresja seksu-
alna. W szkołach natomiast zo-
staną rozwieszone ikonografiki, 
opisujące ścieżkę postępowania 
w sytuacji doznawania przemo-
cy przez dzieci i młodzież.

Do akcji włączają się miejskie 
instytucje, placówki oświato-
we oraz organizacje pozarządo-

we. Już teraz chęć do wspólne-
go działania zadeklarowali: C.H. 
Gemini Tychy, Radio CCM, Fun-
dacja Po skrzydła, Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, Porad-
nia Psychologiczo-Pedagogicz-
na, Komenda Miejska Policji. 
Ze względu na sytuację epide-
miologiczną, każdy z partne-
rów będzie prowadził działania 
we własnej społeczności.
KaMil peSzat ●

W obronie najsłabszycH
tychy wŁączają Się w aKcję prZecIWKo prZemocy Wobec DZIecI I młoDZIeży.

tyszanie, którzy przeżyli sybir
urodzili Się na KreSach, ZoSTaLI WyWIeZIeNI W Głąb roSJI, po LaTach oSIeDLILI SIę W Tychach. 

Niewiele kół dysponuje tak bogatą kartoteką, jak nasze – mówi Ewa 
Gorczyca, sekretarz koła Związku Sybiraków w Tychach.
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W ubiegłym roku finał akcji miał miejsce w Parku Miejskim Solidarności.
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DrODZy syBiracy!

W związku z nowymi informacjami urzędu ds. Kombatantów i 
osób represjonowanych, prosimy o kontakt. 
biuro Związku Sybiraków w Tychach pełni dyżury w piątki, w go-
dzinach 14-16 przy ul. Grota-roweckiego 44 (II piętro, pokój 202) 
 ZarZąD kOła ZWiąZku syBirakóW W tychach 
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od KilKu tyGodni MichaŁ 
lorbiecKi, pracowniK 
wydziaŁu planowania 
przeStrzenneGo 
i urbaniStyKi uM, peŁni 
SpoŁecznie funKcję 
peŁnoMocniKa dS. 
Koordynowania 
i rozwoju przeStrzeni 
publicznej dla ruchu 
pieSzeGo w tychach. 
Krócej – jeSt oficereM 
pieSzyM, na wzór 
oficera roweroweGo, 
Który w naSzyM Mieście 
dziaŁa już od KilKu 
lat. jeSt urbaniStą, 
SKończyŁ planowanie 
przeStrzenne 
na uniwerSytecie 
eKonoMicznyM 
w Katowicach, a obecnie 
przyGotowuje doKtorat 
z eKonoMii.

twoje tychy: – od czego zaczął pan 
pracę w nowej roli?
michał lOrBiecki: – Właści-
wie ta praca trwa już od jakiegoś 
czasu, bo jako urzędnik w Wy-
dziale Planowania wielokrotnie 
zajmowałem się rozwiązaniami 
związane z rozwojem ruchu 
pieszego. Przypisanie mnie 
do funkcji oficera pieszego 
na pewno ułatwi mi wpływanie 
na pewne decyzje i w sposób 
bardziej formalny współpraco-
wać z różnymi jednostkami. Już 
teraz, kiedy tylko poinformowa-
no o nowej funkcji w mieście, 
otrzymałem wiele maili 
i telefonów, w których mieszkań-
cu zgłaszali najróżniejsze sprawy 
– od jakości chodnika czy braku 
oświetlenia po propozycje, które 
wymagają większych nakładów 
i procesu inwestycyjnego.

w kilku miastach działają już 
oficerowie piesi. w tychach pomysł 
powołania takiej funkcji był…
– … mój. Jako pracownik 
urzędu, mam przypisane pewne 
obowiązki służbowe i moja praca 
nie powinna poza nie wykraczać. 
Z drugiej strony moja wiedza 
i to, co obserwuję w mieście 
sprawia, że chciałbym zrobić 
coś więcej. Dzięki współpracy 
z Miejskim Zarządem Ulic i Mo-
stów, Wydziałem Komunikacji 
i innymi jednostkami, mogę 
wiele spraw podpowiedzieć, 
zasugerować. W wewnętrznej 
strukturze umocowanie mojej 
nowej funkcji, jako pracownika 
Wydziału Planowania Prze-
strzennego jest istotne, bo bez 
planowania przestrzennego nie 
można mówić o mobilności, 
komunikacji, ruchu w mieście. 
Rozwiązania, które zaplanujemy, 
będą miały wpływ na to jak 
się będziemy przemieszczać, 
a to w jaki sposób zaprojek-
tujemy ulice, komunikację 
na danym terenie, wpłynie 
z kolei na inwestycje, jakie będą 
się pojawiały w danym miejscu.

jako urbanista ma pan nieco 
inne spojrzenie na miasto 
i na rozwiązania, które sprawią, 
że będzie ono przyjazne pieszym.

– Już z choćby racji wykonywa-
nego zawodu, każdy ma swój 
pogląd na różne rozwiązania do-
tyczące komunikacji w mieście. 
Często rozmawiam z drogowca-
mi, specjalistami od zarządzania 
ruchem. Dla nich punktem 
wyjścia jest przepustowość ruchu 
i niektóre aspekty organizacji 
ruchu dotyczące pieszych 
im umykają. Myślę, że jest 
to też kwestia wieku – inaczej 
problemy infrastrukturalne po-
strzegają ludzie młodzi, inaczej 
starsi, jeszcze inaczej np. matki 
z małymi dziećmi czy osoby nie-
pełnosprawne. Bo każdy ma inne 
potrzeby, a ulica i to co ją otacza 
powinna być dostosowana 
do wszystkich. Wszyscy przecież 
jesteśmy pieszymi, nawet ci, 
którzy zazwyczaj poruszają się 
samochodami. To samo dotyczy 
np. placów publicznych. Jedni 
będą się domagać zagospoda-
rowania go na parking, inni 
– na park lub skwer a jeszcze 
inni – by na środku postawić 
fontannę, a wokół ławki. Można 
rzecz jasna znaleźć kompromis, 
ale nie zawsze jest to możliwe. 
Do każdego problemu zagospo-
darowania przestrzennego trzeba 
podchodzić z wielu punktów 
widzenia.

a to zaczyna się już chwilą 
projektowania danej przestrzeni 
czy inwestycji. pana opinia będzie 
potrzebna w zasadzie na każdym 
etapie realizacyjnym. na ile będzie 
ona wiążąca dla inwestora czy 
projektanta?
– Rzeczywiście, opiniowanie 
rozwiązań projektowych, 
ocena dokumentacji projektowej 
w kontekście ruchu pieszego 
i moje uczestnictwo w radach 
technicznych inwestycji będą 
na pewno bardzo ważne. 
Nie mam jednak możliwości 
narzucić czegoś komuś prawnie. 
Dla mnie najważniejsza jest 
współpraca z tymi, którzy 
projektują i realizują rożne 
inwestycje. Jeśli ta współpraca 
będzie dobra, moje uwagi będą 
uwzględniane. I tak się już 
dzieje, bo przecież na co dzień 
mam kontakt z pracownikami 
MZUiM, Wydziału Komunikacji 
i innych instytucji. Dobrze się 

rozumiemy, uzupełniamy swoje 
pomysły.

wzorem innych miast, niedawno 
pojawiły się w tychach tzw. 
przycupki. o dziwo wzbudziły 
kontrowersje, bo są tacy, którzy 
uważają, że to niepotrzebny 
wydatek, że zamiast tego było 
lepiej postawić ławki...
– Kontrowersje będą zawsze, 
zwłaszcza, jeśli powstaje coś 
nowego, co dla wielu jest 
często niezrozumiałe. Przycupki 
są w wielu miastach w Europie 
i na świecie, stwarzają możliwość 
krótkiego odpoczynku, kiedy 
czekamy na autobus, czy idąc 

z zakupami chcemy na chwilę 
odpocząć. Zostały zamontowane 
przede wszystkim z myślą o oso-
bach starszych i tych, którzy 
mają problemy z poruszaniem 
się. Osoby te nie mają czasami 
po postu siły, by usiąść na niskiej 
ławce i wstać. Na przycupce 
można się wesprzeć i na chwilę 
odpocząć. Wiadomo, że im 
więcej ławek w mieście tym 
lepiej, ale przycupki to coś 
pośredniego i dobrze spełniają 
swoją funkcję.

czy ma pan przygotowany 
plan pracy, czy też wynika ona 
z bieżących spraw.

– Od dłuższego czasu analizuję 
różne tematy, niektóre są już 
omawiane w różnych gremiach, 
ale nie zostaną rozwiązane ot 
tak, bo wymagają przygotowań, 
zarezerwowania środków 
w budżecie, przygotowania pro-
jektów. Trudno na tym etapie 
o nich mówić, może kiedy roz-
pocznie się ich realizacja. Kilka 
drobnych spraw już się udało 
załatwić lub też przekazałem 
mieszkańcom, którzy zgłaszali 
problemy, konkretną infor-
mację, kiedy będą rozwiązane. 
Czasami są to sprawy dotyczące 
poszczególnych mieszkańców, 
czasami szerszego grona osób. 
Na przykład jedna z mieszkanek 
poruszyła kwestę niebezpiecz-
nego przejścia da pieszych przy 
skrzyżowaniu al. Piłsudskiego 
z ul. Jordana. Al. Piłsudskiego 
ma bardzo szeroki łuk, kierowcy 
często wjeżdżają w ulice Jordana 
na dużej prędkości. Jak się 
okazało skrzyżowanie to będzie 
całe przebudowane w ramach 
projektu ITS, pojawi się 
sygnalizacja świetlna, która 
będzie włączona do systemu. 
Modernizacja skrzyżowań 
związanych z ITS już trwa, więc 
można oczekiwać, że niebawem 
i tutaj inwestycja ta zostanie 
przeprowadzona. Uważam, 
że musimy cały czas akcentować 
znaczenie ruchu pieszego, wska-
zywać bariery architektoniczne, 
które czasami, przy stosunkowo 
niewielkich nakładach można 

wyeliminować – np. gdzieś jest 
wysoki krawężnik, czy nierówny 
chodnik. Moją rolę pojmuję 
dwojako – z jednej strony chcę 
wskazywać, także na podstawie 
uwag mieszkańców – na bariery, 
które już są i przekazywać opi-
nie do właściwych wydziałów, 
czy instytucji, a drugiej strony 
zapobiegać tym, które mogą 
powstać przy planowanych 
inwestycjach. Ważne też będzie 
monitorowanie przyszłych 
inwestycji pod kątem potrzeb 
pieszych, zbieranie informacji 
i uwag od mieszkańców.

z racji pełnionej funkcji, pewnie 
dużo pan… chodzi po mieście. 
ale czy tylko po śródmieściu, 
czy też bywa pan w dzielnicach 
obrzeżnych.
– Staram się odwiedzać 
wszystkie rejony miasta, zresztą 
z tych dzielnic także kontak-
tują się ze mną mieszkańcy. 
Tutaj problemy są rzecz jasna 
nieco inne, Na przykład w kilku 
miejscach, o co się dopominają 
mieszkańcy, nie ma w ogóle 
chodnika. Są osiedla, gdzie 
deweloper zrobił drogi dojaz-
dowe, ale na tyle wąskie, że nie 
da się zmieścić i ulicę i chodnik, 
nie mówiąc o drodze rowerowej. 
Przy braku chodnika nawet 
spowolnienie ruchu do 30 km/h 
nie jest czasami wystarczające 
dla bezpieczeństwa pieszych.
rozMawiaŁ: 
leSzeK Sobieraj ●

z czujką na straży
w czaSie epideMii NIe ZapomINaJmy o INNych ZaGrożeNIach

Dla pieszycH, czyli Dla WszystkicH
rozMawiaMy z MichaŁeM lorbiecKiM, pełNomocNIKIem DS. KoorDyNoWaNIa I roZWoJu prZeSTrZeNI pubLIcZNeJ DLa ruchu pIeSZeGo W Tychach

Michał Lorbiecki pełni od kilku tygodni społeczną funkcję tzw. oficera pieszego.

Tlenek węgla, potocznie zwany 
czadem, jest bezwonnym, bez-
barwnym, pozbawionym smaku 
silnie trującym gazem. Określany 
jest „cichym zabójcą”, ponieważ 
człowiek nie jest w stanie go wy-
kryć za pomocą zmysłów.

Poszkodowane bywają całe ro-
dziny. W ciągu ostatnich dwóch 
lat w Tychach i powiecie bieruń-
sko-lędzińskim zatruciu uległo 37 
osób, w tym 9 dzieci. W ubiegłym 
roku w Tychach strażacy odnoto-
wali 121 zdarzeń związanych z po-
dejrzeniem wystąpienia tlenku wę-
gla, a w tym roku już 113. W 2019 
roku obecność tlenku węgla stwier-
dzono w 51 przypadkach, w ciągu 
9 miesięcy 2020 – w 70. Poszkodo-
wanych było – odpowiednio – 10 
(w tym dwoje dzieci) oraz 8 (dwo-
je dzieci) osób.

fałszywy też alarm
Rośnie liczba fałszywych alar-
mów, związanych z wystąpie-
niem tlenku węgla. Ale to… do-
brze. Jak stwierdzono w raporcie 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej, zgłoszeń zakwa-
lifikowanych jako alarmy fałszy-
we jest znacznie więcej w po-
równaniu do lat poprzednich. 

„Spowodowane jest to przede 
wszystkim dużą liczbą zgłoszeń 
wynikających z zadziałania czu-
jek wykrywających tlenek węgla 
w mieszkaniach. Ma to miejsce 
w sytuacjach, gdy zadziałała au-
tonomiczna czujka, zaś mierniki 
Straży Pożarnej nie wykryły obec-
ności tlenku węgla, a za przyczy-
nę zadziałania czujki określono jej 
uszkodzenie lub słabe baterie”.

– Liczymy się z tym, że im wię-
cej montowanych czujek, tym bę-
dziemy więcej mieli przypadków 
interwencji związanych z ich za-
działaniem – mówi bryg. Szcze-
pan Komorowski, rzecznik Ko-
mendy Miejskiej PSP w Tychach. 
– Jednak w tym przypadku zdro-
wie i życie mieszkańców jest naj-
ważniejsze. Rosnąca liczba inter-
wencji związanych z alarmami 
czujek świadczy o tym, że po-
dejmowane przez nas działania 
w zakresie profilaktyki uświado-
miły mieszkańcom jakie niebez-
pieczeństwa niesie ze sobą po-
jawienie się tlenku węgla i stąd 
coraz większa liczba montowa-
nych czujek.

Strażacy przypominają o do-
kładnym zapoznaniu się z instruk-
cją obsługi czujek, a w szczegól-

ności z sygnałami informującymi 
o konieczności wymiany baterii. 
Zwracają uwagę, że każdy przy-
padek zadziałania czujki, infor-
mujący o pojawieniu się czadu, 
powinien być zgłoszony.

– Po przyjeździe strażacy do-
konają pomiarów. Jeśli okaże się 
że tlenek węgla rzeczywiście się 
pojawił, trzeba ustalić przyczy-
ny i usunąć usterkę, np. awarii 
urządzenia grzewczego, komi-
na spalinowego lub wentylacyj-
nego, itd. Zanim jednak nastąpi 
nasza interwencja, każde zadzia-
łanie czujki powinno ostrzec lo-
katorów, by natychmiast opuścili 
mieszkanie czy dom lub otworzyli 
drzwi i okna w celu przewietrze-
nia pomieszczeń. Ważne jest też, 
by ustalono, czy nikt z domowni-
ków nie uskarża się na bóle i za-
wroty głowy, nudności, przemę-
czenie – symptomy podobne jak 
przy grypie. Jeżeli wszyscy czu-

ją się dobrze, to nie ma potrzeby 
wzywania lekarza – dodaje rzecz-
nik tyskiej komendy.

kontrola jest ważna
Strażacy przypominają także 
o użytkowaniu jedynie sprawnych 
urządzeń grzewczych, o okreso-
wym dokonywaniu przeglądów 
i czyszczeniu przewodów komi-
nowych oraz sprawdzenie insta-
lacji wentylacyjnej. Nie wolno za-
słaniać czy przykrywać urządzeń 
grzewczych, zaklejać i zasłaniać 
kratek wentylacyjnych. Warto 
pamiętać, że czad jest groźny nie 
tylko zimą, ale także latem, kiedy 
wysoka temperatura na zewnątrz 
ma wpływ na osłabienie ciągu ko-
minowego. Jeśli na dworze jest 
cieplej niż w pomieszczeniu, ciąg 
praktycznie zanika. Dlatego latem 
także jest bardzo ważne czy pie-
cyki działają prawidłowo.
leSzeK Sobieraj ●

kONtakt Z OFicerem:

Z oficerem pieszym można się kontaktować mailowo: michal.
lorbiecki@umtychy.pl lub oficerpieszy@umtychy.pl.

od lat Strażacy prowadzą aKcje „czad i oGień. 
obudź czujność!” czy „czujKa na Straży twojeGo 
bezpieczeńStwa”, orGanizują SpotKania 
rozpowSzechniają ulotKi i plaKaty, a wSzyStKo 
po to, by przeStrzec przed tlenKieM węGla – GazeM, 
Który rocznie zabija KilKadzieSiąt oSób.
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Z powodu sytuacji epidemicznej 
wiele wydarzeń, w tym imprez 
kulturalnych, jest odwoływa-
nych lub przekładanych na inny 
termin. W październiku nie od-
będzie się m.in. koncert Olgi 
Bończyk zatytułowany „Jego 
portret”.

Koncert Olgi Bończyk zaplano-
wany w ramach festiwalu Logos 
Fest miał odbyć się w tym tygo-

dniu na żywo w Teatrze Małym 
i jednocześnie być transmitowa-
ny w internecie. Jednak, jak poin-
formowali organizatorzy, termin 
koncertu został zmieniony z po-
wodu choroby artystki. Odbędzie 
się on 12 listopada o godz. 18.

Odwołane zostało również 
przedstawienie „Wielki świat”, 
które miało się odbyć 29 paź-
dziernika. Miał to być pierwszy 

spektakl nowej grupy teatralnej 
Scena Młodych.

Nie odbędą się również zapla-
nowane na ten tydzień spotkania 
w Mediatece: spotkanie z Grażyną 
Wolszczak, która miała być goś-
ciem cyklu Tury Kultury w śro-
dę 28.10 oraz spotkanie z au-
torskiego cyklu Agnieszki Kijas 
„Czwartki z paletą” (zaplanowa-
ne na 29.10). Sw ●

zeSpóŁ SzKóŁ nr 1 
w tychach oraz 
śląSKie towarzyStwo 
Kultury otwarŁy 19 
październiKa wyStawę 
paSteli ewy Surowiec-
butryM zatytuŁowaną 
„przeMiany” w Galerii 
juVeniS aMicuS artiS. 
znajdującej Się 
w Murach SzKoŁy.

Artystka urodzona w 1945 
roku w Krakowie ukończyła 
Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Wydział Grafiki 
Warsztatowej pod kierunkiem 
prof. Aleksandra Raka i Grafiki 
Użytkowej prof. Tadeusza 
Grabowskiego. Stworzyła słynne 
tyskie mozaiki, m.in. na budynku 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Oskard” i w Szkole Podstawowej 
nr 17 w Tychach.

– Wystawa pokazuje cykle: 
„Portrety”, „Tajemne życie drzew”, 
„Ziemskość”, „Nocą w ogrodzie”, 
„Przemijanie”, a całość nosi tytuł 
„Przemiany” – opowiada Teresa 
Wodzicka kurator wystawy oraz 
prezes Śląskiego Towarzystwa Kul-
tury. – Artystka posługuje się tech-
niką pasteli. Rozróżniamy dwa ro-
dzaje: pastel suchy, w którym 
spoiwem jest kalafonia oraz pastel 
olejny – tu spoiwem jest olej lniany. 
W obu wypadkach potem dodawa-
ny jest pigment, czyli po prostu ko-
lor. W przypadku malarstwa Ewy 
Surowiec-Butrym mamy do czy-
nienia z pastelami suchymi.

W swoim dorobku artystka 
ma także publikacje kilkudziesię-
ciu plakatów, opracowania graficz-
ne wielu wydawnictw, ilustracje 
do książek dla dzieci i młodzie-
ży, a także ilustracje i opraco-
wania podręczników szkolnych. 

– Zaprojektowała i zrealizowa-
ła ponad 20 mozaik i malowideł 
ściennych w obiektach użytecz-
ności publicznej na Śląsku i Wy-
brzeżu. Miała kilkanaście wystaw 
indywidualnych, m.in. w Muze-
um Śląskim w Katowicach, Galerii 
Sztuki Współczesnej w Tychach, 
Galerii Zamkowej bielskiego Mu-
zeum. Brała udział w kilkudziesię-
ciu wystawach zbiorowych w kra-
ju i za granicą, m.in. wielokrotnie 
w Międzynarodowym Biennale 
Pasteli w Nowym Sączu, Między-
narodowym Triennale Portretu 
w Radomiu, Międzynarodowym 
Salonie Sztuki Homo Quadratus 
Ostroviensis, Triennale Malarstwa 
„Animalis” w Chorzowie. Jest lau-
reatką głównej nagrody w ogól-
nopolskim konkursie „Pastelowe 
miasto – Bielsko-Biała” (2007) 
– dodaje Teresa Wodzicka.
KaMil peSzat ●

KoronawiruS i wSzyStKie 
niedoGodności z niM 
związane StaŁy Się 
naSzą codziennością. 
dodatKowe utrudnienia 
Mają jednaK wŁaściciele 
pSów.

Przymusowa kwarantanna jest 
smutną koniecznością, a za jej 
nieprzestrzeganie może spotkać 
nas surowa pieniężna kara. Kie-
dy przyjdzie nam się zmierzyć 
z taką sytuacją, pojawia się wie-
le problemów wymagających na-
tychmiastowego rozwiązania. Dla 
posiadaczy czworonogów pierw-
szorzędną kwestią będzie opieka 
nad ich pupilami, a w szczególno-
ści spacery z nimi.

Niestety, nie każdy psi opie-
kun ma możliwość przekazania 
swojego zwierzęcia rodzinie lub 
znajomym. Naprzeciw wychodzi 
tu inicjatywa „Pies w koronie”, 
stworzona przez grupę wolonta-
riuszy już na początku pandemii, 
w połowie marca.

Inicjatywa jest ogólnopolska. 
Akcja „Pies w koronie” ma swo-
ją grupę na Facebooku o tej sa-
mej nazwie i to właśnie tam moż-
na zgłaszać chęć pomocy lub o nią 
prosić. Po dołączeniu do grupy 
należy swój wpis oznaczyć odpo-
wiednimi hasztagami: #pomogę 
– jeśli oferuje się pomoc (tymcza-
sowa opieka lub wyprowadzania 
psa), #potrzebuję – jeżeli potrze-
buje się pomocy w opiece nad 
zwierzęciem, #miejscowość – dla 
ułatwienia poszukiwań.

Według informacji podanych 
przez Główny Inspektorat Sanitar-
ny, zwierzęta nie przenoszą wirusa 
powodującego COVID-19, ale ko-

ronawirus może osiąść na ich fu-
trze bądź materiale, który na sobie 
mają, dlatego w celu bezpiecznego 
przebiegu tej akcji pomysłodawcy 
podkreślają kilka istotnych zasad. 
Ważne, by przy przekazywaniu 
psa nie dochodziło do kontaktu 
pomiędzy osobą poddaną kwa-
rantannie lub samoizolacji oraz 
osobą, która go wyprowadza. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest wysta-
wienie za drzwi psa z założoną już 
obrożą i przypiętą do niej smy-
czą. Najlepiej, by osoba wypro-
wadzająca zwierzę miała założo-
ne rękawiczki jednorazowe, które 
powinna zdjąć zaraz po odpro-
wadzeniu pupila do domu. Płyn 
do dezynfekcji to także obowiąz-
kowy punkt na liście osoby nio-
sącej pomoc. Twórcy inicjatywy 
informują, że dobrym pomysłem 
jest zawiązanie na smyczy żółtej 
wstążki. Będzie to znak dla innych 
osób spacerujących z psami, aby 
nie podchodzili – nie chodzi o ry-
zyko zarażenia, tylko o informa-
cję, że pies nie jest nasz i może 
nie czuć się komfortowo w kon-
takcie z obcymi zwierzętami lub 

ludźmi, bez obecności swojego 
właściciela.

Jak akcja „Pies w koronie” 
sprawdza się realnie i lokalnie? 
Poprosiliśmy o komentarz jedną 
z tyszanek, która zamieściła post 
na facebookowej grupie w tym 
miesiącu.

– Na swoim profilu zamieści-
łam post z prośbą o pomoc, kiedy 
znaleźliśmy się na kwarantannie. 
Ktoś w komentarzu napisał o tej 
grupie. Cała akcja – począwszy 
od wystosowania prośby do „ad-
mina” o dołączenie do grupy, aż 
do ustalenia grafiku spacerów 
trwała może 1,5 godziny. Działa-
nia są bardzo dobrze skoordyno-
wane przez administratora. Naj-
bardziej niesamowity jest rozmiar 
bezinteresowności obcych ludzi – 
podsumowała tyszanka.

Do facebookowej grupy nale-
ży już ponad 54 tys. osób i grono 
to stale się powiększa. Społeczna 
akcja posiada również swój fan-
page i stronę internetową – www.
pieswkoronie.org, gdzie można 
znaleźć wszelkie dodatkowe infor-
macje. natalia loSKa ●

zbliża Się ziMa 
i nieŁatwy oKreS 
dla naS wSzyStKich. 
poMocy potrzebują 
taKże ci, Którzy GŁośno 
o Swoich potrzebach 
Mówić nie MoGą.

Miejskie Schronisko dla Zwie-
rząt w Tychach ma swojego 
Mikołaja – „Ośrodek SERiO” 
(„Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji, Rozwoju i Opieki”) 
organizuje zbiórkę mokrej kar-
my dla jego podopiecznych. 
To druga tego typu zbiórka, 
którą prowadzi organizacja. 

Ruszyła 12 października i po-
trwa do 6 grudnia.

Termin zbiórki nie jest przy-
padkowy. – Zależało nam na tym, 
aby zrobić zwierzakom prezent 
na Mikołajki – mówią pomysło-
dawcy akcji, którymi są wycho-
wawcy „Ośrodka SERiO”. To oni 
chcieli zachęcić wychowanków 
do bezinteresownej pomo-
cy czworonogom. – W zeszłym 
roku prowadziliśmy zbiórkę za-
równo suchej i mokrej karmy, 
a także koców. Ponadto podczas 
zajęć z rękodzieła powstały za-
bawki, które zostały przekazane 
schronisku. W tym roku skupia-

my się na zbiórce mokrej karmy, 
która jest ważna w nawodnieniu 
psów i kotów oraz ich diecie, cho-
ciaż sucha karma też jest mile wi-
dziana. W związku z obecnie pa-
nującą sytuacją postanowiliśmy 
nie przyjmować tekstyliów. Chcąc 
dotrzeć do większej grupy odbior-
ców niż w zeszłym roku, stworzy-
liśmy wydarzenie na Facebooku. 
Prowadzenie tego typu akcji jest 
dla nas ważne, gdyż w ten spo-
sób chcemy uczyć szacunku wo-
bec zwierząt, bezinteresownej 
pomocy oraz świadomej opieki 
nad nimi zarówno naszych wy-
chowanków, panie uczęszczają-

ce do Ośrodka Seniora, a także 
każdego kto zainteresuje się naszą 
zbiórką – podkreślają przedstawi-
ciele „Ośrodka SERiO”. Wydarze-
nie na Facebooku można znaleźć 
pod nazwą „Zostań Świętym Mi-
kołajem dla Zwierząt ze Schro-
niska”.

Dary można przynosić do sie-
dziby Ośrodka przy ul. Hierow-
skiego 12 w godzinach 8–18.

Tyskie schronisko wśród swo-
ich potrzeb oprócz mokrej i su-
chej karmy dobrej jakości wymie-
nia także rękawiczki nitrylowe lub 
bezpudrowe w rozmiarach S i M, 
które przy pracy ze zwierzętami 

są zużywane w dużych ilościach 
i stale ich brakuje. Przed zimą 
podopiecznym Miejskiego Schro-
niska przydadzą się także koce, 
ręczniki i poszewki. Wszystkie te 
artykuły zbiera już od sierpnia or-
ganizacja „Teraz TYchy”. Zbiórka 
organizacji już może pochwalić 
się znaczącymi efektami – dwie 
duże dostawy potrzebnych pro-
duktów zasiliły Miejskie Schro-
nisko.

„Teraz TYchy” na swoim fa-
cebookowym fanpage’u podało 
informację o tym, że akcja po-
mocy schronisku trwa do końca 
października, a potrzebne artyku-

ły można przynosić do: Parafii św. 
Ojca Pio przy ul. Przepiórek 50, 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej 
św. ap. Piotra i Pawła mieszczącej 
się na ul. Burschego 20 i Bistro 
„Stara Kamienica” znajdującego 
się przy ul. Sienkiewicza 2.

Wszyscy, którzy chcą pomóc, 
mogą też pozostawić podarun-
ki przed wejściem do Miejskiego 
Schroniska w Tychach (ul. Prze-
jazdowa 8) o każdej porze dnia. 
Pracownicy Miejskiego Schroni-
ska informują, że przyjmą wy-
żej wymienione artykuły bardzo 
chętnie i w każdej ilości.
natalia loSKa ●

trudne czasy dla twórców i widzów.

odwołane imprezy

pasteloWe  
„przemiany”
początKieM tyGodnia w zS nr 1 oTWorZoNo WySTaWę eWy SuroWIec-buTrym.

pies W koronie
o probleMach z wyprowadzanieM pSa poDcZaS KWaraNTaNNy.

„Pies w koronie” to akcja mająca pomóc przebywającym 
na kwarantannie właścicielom czworonogów.

zostań mikołajem Dla bezDomnycH zWierząt
tySKie orGanizacje wSpierają SchroNISKo.

Praca pt. „Dokąd” z cyklu „Animalis” autorstwa Ewy Surowiec-Butrym.
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– „Nuty na wierzbie” to cykl 
pięciu kilkuminutowych audy-
cji słowno-muzycznych. Wyko-
nanie utworów w wersji orygi-
nalnej lub transkrypcji na skład 
kwartetu ma na celu zapozna-
nie dzieci ze stylistyką polskiej 
muzyki romantycznej oraz roz-
wijanie ich wrażliwości i cieka-
wości muzycznej – mówi Marta 

Huget-Skiba, na co dzień kon-
certmistrz w orkiestrze AUKSO. 
– Główną osią projektu jest mu-
zyka, dlatego pracujemy przez 
dwa dni po osiem godzin, aby 
stanąć na wysokości zadania. 
Animacja i słowa powstały pod 
naszą interpretację polskich 
klasyków – dodaje Małgorzata 
Hlawsa.

Historię i słowa do projektu 
napisała Katarzyna Prudło, aktor-
ka Teatru Ateneum, autorka wier-
szy dla dzieci, pomysłodawczyni 
projektu, która u boku Grzego-
rza Eckerta (również aktora tego 
teatru) wcieli się w rolę Marylki. 
– Kanwą opowiadań są przygo-
dy Marylki i Adasia, którzy spę-
dzają wakacje nad jeziorem w sta-
rym dworku-pensjonacie gdzieś 
w Polsce, nad którym rośnie ty-
tułowa wierzba, ulubione miejsce 
dziecięcych zabaw. Przygody, któ-
re dzieci przeżywają, nawiązują 
do motywów polskiej literatury 
romantycznej, baśniowości i hi-
storii – opowiada autorka słów.

Animacje poklatkowe autor-
stwa Barbary Treli-Szymy będą 
dostępne na stronie kwartetso-
nos.com oraz kodaly.art.pl pod 
koniec października.
KaMil peSzat ●

roch baSińSKi 
to przySzŁoroczny 
MaturzySta 
i podopieczny 
MŁodzieżoweGo doMu 
Kultury nr 1 w tychach, 
Gdzie rozwija Swoją 
paSję teatralną. 
po Maturze zaMierza 
Studiować reżySerię 
i aby „poSMaKować” teGo 
zawodu poStanowiŁ 
zaŁożyć wŁaSną Grupę 
teatralną.

Dojrzałość pomysłu docenił dy-
rektor MDK nr 1, udzielając Ro-
chowi wsparcia i patronatu pla-
cówki.

– To inicjatywa oddolna, nie 
będzie to kolejna grupa w ofer-
cie MDK – podkreśla Magdalena 
Mrowiec, polonistka i instruktor-
ka teatralna w MDK nr 1. – Zo-
stanie jej jedynie udostępniona 
przestrzeń i zapewniona opieka 
pedagogiczna.

– Nie mamy jeszcze pełne-
go zespołu, bo ruszamy w koń-
cu października – mówi Roch 
Basiński. – Wtedy ogłosimy na-
bór i z chętnymi osobami zmon-
tujemy jakiś zespół, z którym bę-
dziemy spotykać się i pracować 
co tydzień w MDK. Chcę stwo-
rzyć grupę, w której młodzi ludzie 
będą tworzyć coś swojego, co bę-
dzie miało wpływ na ich rozwój 
i co może dać im coś w przyszłości 
np. w momencie kiedy idą na stu-
dia lub wybierają swoją drogę ży-
ciową.

Teatr Dwie Ściany, bo taką na-
zwę nosi inicjatywa wychowan-
ka MDK, ma w swoim założeniu 
łączyć wiele elementów związa-
nych ze sztuką. Trzon grupy już 
istnieje i tworzą go przyjaciele po-
mysłodawcy, którzy są odpowie-
dzialni m.in. za fotografię, muzy-
kę i oprawę plastyczną.

– Dojrzałość pomysłu Rocha 
była na tyle interesująca, że pod-

jęliśmy decyzję o jego realizacji – 
mówi dyrektor MDK nr 1 w Ty-
chach Maciej Gruchlik. – Nie bez 
znaczenia jest też doświadczenie, 
które Roch posiada: on już prze-
szedł jakąś drogę, przychodzi nie 
tylko z pomysłem, ale i z pewną 
wiedzą.

Roch od kilku lat uczestniczył 
w zajęciach grupy teatralnej „BO-
NOBO” w MDK 1 prowadzonych 
przez Magdalenę Mrowiec. U jej 
boku miał również okazję spróbo-
wać swoich sił jako reżyser, współ-
tworząc jeden ze spektakli. – Mam 
szczęście obserwować rozwój Ro-
cha właściwie od dziesiątego roku 
życia, bo byłam jego wychowawcą 
i polonistką w szkole podstawo-
wej – mówi Magdalena Mrowiec. 
– Widzę też jak przebiega rozwój 
jego naprawdę unikatowej wyob-
raźni. Roch zaprasza do swojego 
świata i to jest zupełnie inny świat, 
niż twórcy teatru dzisiaj propo-
nują. Jest to oparte na wyobraźni 
i improwizacji.

Pierwszą sztuką, którą licea-
lista chce wziąć na warsztat, jest 
„Śmierć Fauna” Tytusa Czyżew-
skiego. Roch nie kryje swojej fa-
scynacji okresem międzywojen-
nym.

– Jeśli chodzi o wizję tego te-
atru, to chcę, żeby była w nim 
wolność w zahaczeniu o pew-
ne idee, które znamy i które 
możemy wyczytać z przeszło-
ści, z tekstów kultury – mówi. 
– Mam wrażenie, że dzisiaj twór-
cy teatru obawiają się wrócić 
do tego, jak sam autor widział 
przedstawienie swojego tekstu. 
Ja myślę, że warto do tego wró-
cić, sięgnąć do tej „klasycznej 
awangardy”.

Teatr Dwie Ściany to projekt 
dedykowany dla grupy wieko-
wej od 16 do 23 lat. Pierwsze or-
ganizacyjne spotkanie odbyło się 
21 października.
natalia loSKa
wSpóŁpraca:  
Sylwia witMan ●

animoWane nuty... 
na Wierzbie
KońceM październiKa poJaWIą SIę W SIecI cIeKaWe aNImacJe.

teatr DWie Ściany
aMbitny licealiSta ZaKłaDa WłaSNą Grupę TeaTraLNą.  

zatruty czas
Ciekawe kto pierwszy wpadł na pomysł, aby pisarzy 
gromadzić pod jednym dachem, w jednym domu. 
Słynny dom na Krupniczej w Krakowie – na jeden 
metr kwadratowy przypadał jeden twórca. Rosjanie 
oddawali domki, wille w małej miejscowości 
Pieredełkino pod Moskwą – tam mieszkał między 
innymi Borys Pasternak, autor „Doktora Żywago”. 
Tak na marginesie, film oparty na tej powieści 
opowiada głównie o miłości, rozdarciu pomiędzy 
dwoma kobietami. Książka zaś to próba zmierzenia 
się z porewolucyjną historią Rosji.

Nasi ówcześni władcy też oddawali domki pi-
sarzom. Czy to w Szczecinie, czy pod Warszawą 
np. w Aninie, gdzie tuż po powrocie osadzono Ju-
liana Tuwima. Pisarski „kołchoz” to także Łódź.

Ale najbardziej chyba słynnym domem był budy-
nek przy ulicy Iwickiej 8A, na warszawskim Czer-
niakowie. O tym, co tam się działo, kto mieszkał, 
przez lata krążyły anegdoty, różnego rodzaju dyk-
teryjki.

Gdzieniegdzie można było natknąć się na kilka 
zdań o tamtym miejscu, ale nikt nie pokusił się o na-
pisanie „biografii” budynku przy Iwickiej. Przez lata 
napomykał o tym Tomasz Jastrun, syn poety Mie-
czysława Jastruna i poetki Mieczysławy Buczkówny. 
I wreszcie, po latach mamy tę opowieść. Książka nosi 
znamienny tytuł „Dom pisarzy w czasach zarazy”.

No cóż, dzisiaj też mamy czas zarazy, ale to zaraza 
innego typu. Ten wirus jest, bo my straciliśmy kon-

trolę nad samymi sobą. Tamten wirus miał zapew-
nić kontrolę jednych nad wszystkimi i wszystkim. 
To o tym wirusie pisze Tomasz Jastrun.

Podstawowe pytanie, jakie zadaje sobie autor 
jest takie: dlaczego pisarze tak powszechnie wzięli 

udział w tym, co potem uznali za czas pewnego ro-
dzaju grzechu, głupoty, zaślepienia, wiary? Jak to się 
stało, że tak łatwo poddawali się presji – Partia była 
wszystkim, zaś przekonanie, że historia zmierza tylko 
w jednym słusznym kierunku, nie podlegało żadnej 
krytyce. Kiedy mieliśmy do czynienia z wiarą, a kie-
dy z cynizmem?

Co prawda, na ten temat mamy już nawet całkiem 
sporo książek, opracowań, filmów dokumentalnych. 
Niemniej do dzisiaj wielu stara się zrozumieć, po-
jąć jak to było możliwe. Jest jeszcze coś, pytanie czy 
taka sytuacja może się powtórzyć, czy znowu ktoś 
kiedyś nie będzie chciał z twórców uczynić inżynie-
rów ludzkich dusz?

O szukaniu odpowiedzi na te pytania jest 
w głównej mierze ta książka. O wielogodzin-
nych nasiadówkach partyjnych, gdzie prano 
mózgi. O krytyce i samokrytyce, o walcu stra-
chu, pogardy, ale też poczuciu bezsilności, próbie 
ucieczki, szukaniu własnego miejsca obok ciemnej 
rzeczywistości. Kto jest naprawdę przyjacielem, 
a kto może się okazać wrogiem donosicielem? 
Z kim można rozmawiać, a kogo należy unikać? 
Jak w tym wszystkim – mając rodzinę, zobowią-
zania – zachować twarz, nie upodlić się, nie wsty-
dzić się siebie samego?

Na Iwickiej 8A mieszkała elita. Jastrun pokazuje 
historie ich życia w tamtym czasie. Przyjaźń, zerwa-
nie polityczne, miłości, romanse, awantury, codzien-
ne życie. Prozaiczne problemy, bo brakuje wszystkie-
go, ale też i szukanie odrobiny jasnych stron.

Kiedy czytam jak też wyglądały wielogodzinne 
debaty nad byle pierdołami, nie dziwię się, że moż-

na było się poddać, przejść na stronę jedynie słusz-
ną. Może to Oni mają rację?

Nie będę wymieniał poszczególnych bohaterów 
tej książki, to bowiem dziesiątki postaci, jedni wspo-
mniani szerzej, inni tylko śladowo. Ale wszyscy oni 
w jakimś stopniu byli autorami czytanych przez Po-
laków książek i wierszy, byli znani, dla wielu z nas 
byli nawet kimś ważnym. Ale ta książka jest nie tyl-
ko o nich. To także opowieść o samym budynku, 
podwórku, przysłowiowym trzepaku, przy którym 
rodziły się dziecięce przyjaźnie. To także opowieść 
o dziecięcych zabawach, wycieczkach, wczasach. 
O drugiej stronie lustra, np. gospodarzach budynku, 
ich „gospodarczej” działalności. Bo obok pisarskiej 
giełdy, toczyło się też życie ludzi, których słowo pi-
sane nie interesowało. Mieli swoje własne.

Książka opowiada o latach od 1949 roku do koń-
ca stalinizmu, opisuje tamte dni z wszystkimi ich 
barwami. Awers i rewers. Anegdoty, dygresje, fak-
ty, nieraz zaskakujące. Życie polityczne, ale i towa-
rzyskie, zwycięstwa i porażki. Po prostu życie w cza-
sach, w których nikt z nas by nie chciał żyć. Zdjęcia 
z tamtych lat, do tego dokumenty. A na koniec wy-
wiady z niektórymi pisarzami z Iwickiej, dopełniają 
tę ciekawą, momentami fascynującą książkę

Dla nas, tych którzy pamiętają i wiedzą kto to był 
Broniewski, Czeszko, Sandauer, Żuławski, Borowski, 
żeby jednak tylko kilka postaci wymienić, „Dom pi-
sarzy w czasach zarazy” to lektura obowiązkowa.
jan MazurKiewicz ●

tomasz jastrun, Dom pisarzy w czasach zarazy.
Wydawnictwo czarna owca.

z Mojej póŁKi

Sonos Kwartet podczas nagrań muzyki do „Nut na wierzbie”. 

Tyszanin Roch Basiński tworzy kolejny zespół teatralny w naszym mieście.
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w Sali Koncertowej MediateKi odbyŁy Się 
naGrania Muzyczne do projeKtu „nuty 
na wierzbie”. SonoS Kwartet w SKŁadzie: 
MaŁGorzata hlawSa (flet), Marta huGet-SKiba 
(SKrzypce), anna GrzybaŁa (altówKa) oraz 
joanna urbańSKa-MiKSzta (wiolonczela) 
wyKonaŁ utwory polSKich KoMpozytorów 
roMantycznych, taKich jaK StaniSŁaw 
MoniuSzKo, zyGMunt noSKowSKi, wŁadySŁaw 
żeleńSKi, franciSzeK leSSel. projeKt jeSt 
dofinanSowany przez MiniSterStwo 
Kultury i dziedzictwa narodoweGo 
w raMach proGraMu „Kultura w Sieci”.
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nieprawidŁowo 
uStawione światŁa 
w SaMochodzie Są nie 
tylKo zaGrożenieM dla 
Kierowcy, ale taKże dla 
innych użytKowniKów 
droGi. po pierwSze, 
nie zapewniają one 
wŁaściweGo oświetlenia 
droGi, a po druGie 
oślepiają Kierowców 
z przeciwKa. dlateGo 
dla bezpieczeńStwa 
jazdy ważne jeSt 
reGularne Sprawdzanie 
uStawienia świateŁ. 
warSztaty boSch car 
SerVice wyKonają dla 
ciebie reGulację.

Dlatego zaleca się jazdę 
na światłach także w ciągu dnia?
Czy wiesz, że jazda na światłach 
w ciągu dnia jest obowiązkowa 
w 20 krajach Unii Europejskiej? 
Korzystniejsze statystyki wypad-
ków w tych krajach mówią same 
za siebie. Samochody poruszające 
się na światłach mijania są lepiej 
widoczne we mgle, pod słońce, 
a także podczas opadów desz-
czu lub śniegu. Jazda z włączo-
nymi światłami mijania prowa-
dzi do szybszego zużycia żarówek. 
Dlatego firma Bosch przygotowa-
ła żarówki Plus 90 z wyjątkową 
wydajnością oraz szczególnie 
trwałe Longlife Daytime. Kierow-

cy wystawiają im najwyższe noty, 
ponieważ pozwalają one jeździć 
ze stale włączonymi światłami, 
w ciągu dnia jak i w nocy.

co jest ważne podczas używania 
świateł przeciwmgielnych?
Przednie i tylne światła przeciw-
mgielne służą zwiększeniu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 

ale są pewne warunki dotyczące 
ich stosowania.

Ważne! Lampy przeciwmgielne 
powinny być włączone tylko wte-
dy, gdy widoczność jest znacznie 
ograniczona przez deszcz, mgłę 
lub śnieg. Tylne światła przeciw-
mgłowe powinny być stosowa-
ne tylko wtedy, gdy widoczność 
spadnie poniżej 50 metrów.

cztery linie zarówek
Użytkownicy mają do wyboru jed-
ną spośród 4 linii żarówek: Pure 
Light, Longlife Daytime, Gigalight 
Plus 120 oraz Xenon Silver. Linia 
żarówek Pure Light to standar-
dowy program żarówek o jakości 
OEM, stosowanych w reflekto-
rach oraz pozostałym oświetleniu. 
Duża liczba referencji (ponad 50) 
pozwala na odnalezienie niemal-
że każdej żarówki z wyposażenia 
pojazdu. Wysokiej jakości żarówki 
linii Pure Light zyskały wyjątkową 
popularność dzięki dobrej relacji 
jakości do ceny.

Jazda z włączonymi światła-
mi również w ciągu dnia, może 
wpływać na częstsze przepalanie 
się żarówek. Idealnym rozwiąza-
niem w takiej sytuacji jest linia 
Longlife Daytime zapewniająca 
do trzech razy dłuższą żywotność 
oraz dodatkowo do 10% więcej 
światła niż żarówki standardowe. 
Dzięki wydłużonej trwałości Lon-
glife Daytime to idealne rozwią-
zanie dla osób pokonujących duże 
ilości kilometrów oraz do stoso-
wania w pojazdach, gdzie wymia-
na żarówki jest utrudniona.

Linia żarówek Xenon Silver 
to żarówki emitujące białe świat-
ło, zbliżone do światła dziennego. 

Żarówki halogenowe Xenon Sil-
ver to również do 50%, w porów-
naniu ze standardowymi żarów-
kami, więcej światła na drodze. 
Dzięki temu zapewniają one za-
równo lepszą widoczność na dro-
dze jak również lepszą dostrzegal-
ność pojazdu wyposażonego w te 
żarówki przez kierowców jadą-
cych z naprzeciwka.

Linia Gigalight Plus 120 zapew-
niająca do 120% lepsze oświetlenie 
drogi (w porównaniu do standar-
dowych żarówek) oraz lepszą wi-
doczność – szczególnie zauważal-
ną podczas jazdy nocą. Gigalight 
Plus 120 to żarówki halogenowe 
(H1, H4, H7) dla użytkownika 
szukającego żarówek o najwięk-
szym zasięgu światła. Dzięki bar-
dzo dokładnej geometrii włókna 
żarnika, strumień świetlny kon-
centruje się na drodze w sposób 
bardziej precyzyjny, dając od-
powiednio większą ilość świat-
ła. Ważnym elementem wpływa-
jącym na polepszoną wydajność 
świetlną w żarówkach Bosch Gi-
galight Plus 120 jest wyższa tem-
peratura włókna żarnika. Zabieg 
ten w standardowej żarówce spo-
wodowałby przyśpieszone zuży-
cie żarnika, tym samym powo-
dując bardzo szybkie przepalanie 
żarówki. Dzięki wypełnieniu ża-
rówki w 100% specjalnym gazem 
ksenonowym oraz panującemu 
wewnątrz bańki żarówki wyższe-

mu w standardowych żarówkach 
halogenowych ciśnieniu, efekt 
szybszego zużywania żarówki zo-
stał znacząco zredukowany.

W ciemności, oko ludzkie le-
piej postrzega światło jasne, bia-
łe lub niebieskie. Stąd też szkło 
bańki żarówki Gigalight Plus 120 
posiada niebieską powłokę, któ-
ra redukuje występujące w wiąz-
ce światła czerwone elementy. 
W połączeniu z wypełnieniem 
żarówki mieszanką gazów kse-
nonowych powoduje to, że emi-
towane światło jest dużo bardziej 
białe niż pochodzące ze standar-
dowych żarówek halogenowych. 
Barwa światła staje się podob-
na do światła dziennego. Białe, 
zbliżone do dziennego światło, 
znacznie zmniejsza efekt zmę-
czenia oczu kierowcy, wpływając 
tym samym na poprawę bezpie-
czeństwa podczas jazdy. Dzięki 
temu kierowca ma więcej czasu 
na reakcję w sytuacjach niebez-
piecznych.

Możemy mieć najlepszą żarów-
kę, jednakże jeśli światła w samo-
chodzie będą źle ustawione, nie 
spełni na swojego zadania. Dlate-
go też zapraszamy Państwa na bez-
płatną kontrolę świateł w go-
dzinach od 8:00-14:00 w dniach 
24.10.2020, 07.11.2020, 21.11.2020 
do Stacji Kontroli Pojazdów Bosch 
Service Gleba, ul. Oświęcimska 
184, Tychy. aS ●

reflektor to oczy kieroWcy
dlaczeGo ważne jeSt praWIDłoWe uSTaWIeNIe ŚWIaTeł?
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Każdy dbający o swój pojazd kie-
rowca powinien pomyśleć o od-
świeżeniu auta w najbliższych 
dniach przed wizytą na cmen-
tarzu. Dobrym na to miejscem 
jest Centrum Motoryzacyjne 
Techcar w Czułowie przy ul. Ka-
towickiej 47, gdzie w ostatnich 
dniach wprowadzono nowe roz-
wiązania.

Wprowadziliśmy nowość w na-
szym segmencie myjni samo-
obsługowej. Nasi klienci mogą 
skorzystać z dwustanowisko-
wego dystrybutora ze środkiem 
do czyszczenia kokpitu oraz czer-
nidłem do opon i plastików ze-
wnętrznych. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że nie wszyscy klienci 
dysponują czasem, aby oddać 
swój pojazd do naszej myjni ręcz-
nej i wolą w kilka minut i za nie-
wielkie pieniądze sami zadbać 
o pielęgnację swojego pojazdu. 
Teraz każdy może przeprowa-
dzić ten proces własnoręcznie tj. 
na początku dokładnie wymyć 
i nawoskować nadwozie swoje-
go pojazdu na naszej myjni bez-
dotykowej. Potem po wyjeździe 
ze stanowiska myjni klient może 
odkurzyć swój samochód wyko-
rzystując dwa dwustanowisko-
we odkurzacze o dużej sile ssą-
cej. Od dwóch tygodni kierowcy 
mogą korzystając z naszego no-
wego urządzenia, dzięki które-
mu mogą naczernić i zabezpie-
czyć opony swojego pojazdu, 

nabłyszczyć i odnowić wygląd 
plastików zewnętrznych, a tak-
że wykonać pielęgnację kokpi-
tu spryskując jego powierzchnie 
przeznaczonym do tego specjali-
stycznym środkiem chemicznym. 
Zadecydowaliśmy się na profe-
sjonalne podajniki firmy z 10-let-
nim doświadczeniem – tłumaczy 
Piotr Niedziela, właściciel Cen-
trum Motoryzacyjnego Techcar 
w Czułowie przy ul. Katowickiej 
47. Dodaje, że korzystanie z tego 
typu urządzeń jest bardzo tanie 
pomimo zastosowania środków 
chemicznych najwyższej jakości 
– wrzucając bowiem złotówkę 
mamy możliwość oprysku środ-
kiem chemicznym przez 30 se-
kund co powoduje, że osoby z nie-
go korzystające są w stanie nawet 
za tą cenę naczernić wszystkie 
opony w swoim samochodzie. 
Maszyna przyjmuje także dwu 
i pięciozłotówki, oczywiście po-
wodując w ten sposób wydłużony 
czas działania maszyny. Na tere-
nie naszego Centrum Motoryza-
cyjnego znajduje się także nowo-
czesny odkurzacz piorący, zatem 
mając do dyspozycji tak nowo-
czesne urządzenia nasz pojazd 
zawsze wyjedzie z Techcaru czy-
sty i pachnący – mówi właściciel 
Piotr Niedziela. Stale rozwijamy 
segment myjni samoobsługowej, 
gdyż zależy nam, aby świadczyć 
najlepsze usługi w regionie i sta-
le podnosić nasze kompetencje 

oraz rozbudowywać naszą ofertę 
o rozwiązania, których domaga 
się rynek – podsumowuje Piotr 
Niedziela.

Płatności bezgotówkowe są 
już integralną częścią naszego 
codziennego funkcjonowania. 
Złożyło się na to kilka elemen-
tów. Po pierwsze, płatności bez-
gotówkowe są proste i wygodne. 
Ponadto w dobie coraz większe-
go reżimu sanitarnego jest to naj-
bezpieczniejsza forma rozlicze-
niowa Nasi klienci zgłosili nam, 
że coraz chętniej płaciliby u nas 
na myjni bezdotykowej kartą płat-
niczą, telefonem lub zegarkiem – 
dodaje Piotr Niedziela. Dlatego 
na jednym ze stanowisk naszej 
myjni bezdotykowej wprowadzi-
liśmy możliwość uiszczenia opłaty 
za pomocą zbliżeniowych środków 
płatniczych. Już teraz bezpośred-
nio na stanowisku naszej myj-
ni bezdotykowej można zapłacić 
wszystkimi dostępnymi na ryn-
ku kartami płatniczymi. Oczywi-
ście nadal klienci mogą skorzy-
stać z rozmieniarki banknotów 
oraz kart lojalnościowych naszej 
firmy. Ponadto zarówno w obiek-
cie jak i na stanowiskach myjni sa-
moobsługowej mamy możliwość 
dezynfekcji rąk, a wielkość obiektu 
i dogodne rozwiązania, jak miejsca 
do siedzenia i konsumpcji na świe-
żym powietrzu, pozwalają na bez-
pieczne zachowanie dystansu mię-
dzy klientami. aS ●

tychy od dawna 
Kojarzone Są z fiateM 
nie tylKo w reGionie, ale 
taKże w polSce. przez 
lata funKcjonowaŁo 
przeKonanie, 
że najlepSzy SaMochód 
tej MarKi Można Kupić 
tylKo w tychach.

Od czasu gdy punkt dealerski 
Auto–Hit Tychy zakończył swo-
ją działalność, w mieście, w któ-
rym zlokalizowana jest jedna 
z największych fabryk Fiata, 
brakowało dealera tej marki. 
Zbigniew Kierat wraz ze swo-
ją małżonką Małgorzatą Kierat 
postanowili to zmienić. W roku 
2019 wspólnie otworzyli prze-
stronny i elegancki multibran-
dowy obiekt, w którym z klasą 
wyeksponowano samochody 
marek Alfa Romeo, Jeep, Fiat 
i Fiat Professional. Nowa sie-
dziba spełnia innowacyjne i no-
woczesne standardy w grupie 
Premium FCA.

Kolejne lata miały być prze-
łomowe dla nowo otwartego 
dealera. Właściciele wiedzie-
li że odnajdą się na rynku, po-

nieważ lokalizacja od lat zwią-
zana jest z marką Fiat. Niestety, 
wiosna wstrząsnęła branżą mo-
toryzacji. Pandemia koronawi-
rusa spowodowała, że rynek 
sprzedaży samochodów zmie-
nił się z dnia na dzień. Kon-
takt z klientem został ograni-
czony do minimum, jednak 
wciąż z dbałością o to, by dzia-
łalność mogła przetrwać ten 
trudny czas. Dzięki doświadcze-
niu właściciela salonu Zbignie-
wa Kierata, który od młodych 
lat związany jest z branżą mo-
toryzacyjną, firma wciąż dzia-
ła i posiada jeden z większych 
stoków samochodowych w całej 
Polsce – ponad 200 sztuk. Cel 
był zamierzony, pan Zbigniew 
wiedział, że w obecnej sytua-
cji wszystko może zmienić się 
z dnia na dzień, fabryki mogą 
stanąć, a przerwa w produkcji 
może sięgać nawet kilku mie-
sięcy. Właściciel nie wyobra-
żał sobie, że klient nie znajdzie 
w salonie Auto–Centrum po-
szukiwanego modelu. Przygo-
towali się do zmian, które wejdą 
w 2021 roku. W końcu to ostat-
nia możliwość na zakup m.in. 

Fiata Tipo z popularnym sil-
nikiem spalinowym 1.4 95 KM 
lub 1.4 120 KM. Miłośnicy tego 
pojazdu w salonie Auto–Cen-
trum Kierat znajdą największy 
wybór uwzględniając modele, 
wyposażenie, a nawet kolor. De-
cyzja o zakupie tego samocho-
du w tym roku, to nie tylko sil-
nik, ale też cena. Aktualnie Tipo 
dostępne jest już od 46.900 zł 
brutto.

W okresie lockdownu Auto
–Centrum Kierat zdecydowa-
ło się na sprzedaż samocho-
dów także przez internet. Klient 
nie tylko samodzielnie spraw-
dzi wszystkie parametry sa-
mochodu na stronie, ale także 
porozmawia z doradcą handlo-
wym, który odpowie na wszyst-
kie nurtujące pytania, a nawet 
przedstawi wybrany model pod-
czas videoprezentacji. Po podję-
ciu decyzji o zakupie, na życze-
nie klienta pojazd może zostać 
dostarczony na lawecie dzięki 
usłudze Door to Door pod same 
drzwi jego domu.

Działalność państwa Kierat 
to nie tylko sprzedaż samocho-
dów, ale także długoletni serwis 
grupy VGP autoryzowany Ser-
wis Skody, blacharnia, lakiernia 
i stacja kontroli pojazdów. Oka-
zuje się, że te działy są niezbęd-
ne w dobie koronawirusa. Po-
ruszanie się samochodem stało 
się jednym z najlepszych spo-
sobów ochrony przed zakaże-
niem. Jednak żeby był on bez-
pieczny, trzeba o niego zadbać. 
Serwis Auto–Centrum Kierat 
zachęca do umówienia wizyty 
telefonicznie lub elektronicz-
nie. Opisanie usterki pozwa-
la na wcześniejsze przygoto-
wanie części, które mogą być 
potrzebne do naprawy i ograni-
czenie wizyty w serwisie do jed-
nej i to jak najkrótszej. Na spe-
cjalnie życzenie realizowana jest 
także usługa Door to Door. Pra-
cownik serwisu odbierze samo-
chód od klienta, a po wykonanej 
usłudze odwiezie go pod dom. 
MaGdalena Surzyn ●

WszecHstronnie 
i bezpiecznie
tychy Mają dealera fiata Z praWDZIWeGo ZDarZeNIa.

noWoŚci W myjni tecHcar
nie tylKo z powodu niedzielneGo święta WarTo ZaDbać o WyGLąD 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 MALO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688

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

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

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 
Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322

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

finanSe:

praca:

Pracuj jako pracownik linii produkcyjnej w 
Tychach od poniedziałku do piątku! Oferu-
jemy atrakcyjne wynagrodzenie podsta-
wowe + PREMIE (miesięczne, kwartalne, 
świąteczne), soboty płatne 100%, a nie-
dziela i święta 200%. Zapewniamy boga-
ty pakiet benefitów Manpower Premium: 
dofinansowanie do prywatnej opieki me-
dycznej, Karty Multisport, ubezpieczenie 
grupowego oraz szereg zniżek pracowni-
czych u naszych partnerów. Masz pytania? 
Napisz SMS o treści: TYCHY pod numer 
606 821 065! Oddzwonimy!
Pilnie poszukiwana osoba do pracy w 
Kuchni -emeryci mile widziani 666526409 
lub 539713761 
Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
czynnych strażaków, emerytowanych 
strażaków, pracowników osp oraz 
osoby z uprawnieniami do obsługi 
centrali ppoż. na terenie Tychów. Wy-
magamy: - niekaralności - dyspozy-
cyjności - umiejętności współpracy w 
zespole - uprawnienia ppoż. Oferuje-
my: - stałe miejsce pracy - atrakcyjne 
wynagrodzenie - gwarantujemy wy-
nagrodzenie wypłacone do 10 dnia 
każdego miesiąca. Więcej informacji 
pod nr tel. 32 219-25-57
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony Wymagamy: - nieka-
ralności - dyspozycyjności - umiejęt-
ności współpracy w zespole -wpisu 
na listę kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony (POF) Oferujemy: - stałe 
miejsce pracy - atrakcyjne wynagro-
dzenie - gwarantujemy wynagrodze-
nie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. Więcej informacji pod nr 
tel. 32 219-25-57 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 
955
Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach i w najbliższej okolicy na stano-
wisku: pracownik ochrony. Wymagamy: 
- niekaralności - dyspozycyjności - umie-
jętności współpracy w zespole Oferujemy: 
- elastyczny grafik - atrakcyjne wynagro-
dzenie - gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesią-
ca. Więcej informacji pod nr tel. 32 219-
25-57 

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 
375

SPRZEDAM

Sprzedam garaż murowany przy ul. Bego-
nii e-Mail: Greg710@aol.com
Sprzedam mieszkanie m3 44 m2 cena 185 
tyś. Oś H 510 069 265
Sprzedam M-4 53 m kw. w Chorzowie ul. 
Dąbrowskiego, do zamieszkania, z meb-
lami. Tel. 604 93 90 74.
Sprzedam działkę w Wyrach przy ul. 
Pszczyńskiej o powierzchni 1240 m2 + 
49 m2 udziału w drodze za 160 tys. zł, 
tel. 518 435 385
Sprzedam mieszkanie 47,6 m² os. D, 1 
piętro,2 pokoje kuchnia, łazienka z WC, 
balkon.240 tyś 
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 – 169 900 zł. Tylko w 
BN VOTUM: 501 503 735.

autoreklama
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æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
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  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
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  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  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
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 SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
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  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
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
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75
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Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 319 000 zł. - do negocjacji. Tylko w BN 
VOTUM: 501 503 735. 

WYNAJMĘ
Do wynajęcia pokój z kuchnią ul. Cyganerii 
I Piętro, balkon. Czynsz najmu 1200,00 zł 
z mediami tel. 500 894 964

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 
Wynajmę mieszkanie 49m - 3 pokojowe, 
nieumeblowane na oś. M w Tychach tel. 
509 748 721 
Wynajmę mieszkanie 74 m/2, częś-
ciowo umeblowane. Parter domu 
dwurodzinnego. 3 pokoje, 2 łazienki, 
korytarzyk. Możliwość korzystania 
z ogródka i miejsca parkingowego. 
Żwaków. Bliższe informacje tel. 510 
764 340.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój chętnie Pani 512 555 
035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609 192 905
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 centrum. Mieszkanie M-2, 36 m2 na 
parterze. Czynsz najmu 1250 zł. + 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. po remoncie wyposa-
żone gotowa inwestycja pod wynajem, 
niski czynsz tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os D 2 pok. 39,60 m2 cena 170.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os H 1 pok. 32,20 m2 3 piętro ni-
ski blok 169.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, 2 pokoje idealne pod in-
westycje 149.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl l
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie, częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon balkon niska 
zabudowa tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Mikołów centrum 3 pok. z miejscem par-
kingowym i komórką lokatorską 249.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1600zł+media 733-476-
805, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 3 pokoje balkon, 
niski blok cena 1600 zł + media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1390 zł + media + kaucja 
tel.696-493-977 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
Do wynajęcia 2 małe magazynki o pow. 
ok 60 m2 cena 1200 zł tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000 zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel. 886 309-197, 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/ m-ce 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 zapy-
taj o szczegóły 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
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, Elfów, 36 m, parter, cisza i spokój, 
mieszkanie do remontu, cena 165.000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. G, 2 pokoje, 38 m2, I piętro, niski 
blok, cena 255.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balkony, 
mieszkanie jasne, stan do remontu, 3p., 
50 m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, ul. Sikorskiego, 55 m2, 3 pokoje, 
duży balkon na południe z widokiem 
na las, blok z 2008 r., winda, 3p., cena 
330.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 310.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 320.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Mieszkanie w domu jednorodzinnym, stan 
po remoncie, pokój z kuchnią, mieszkanie 
nieumeblowane, 1000 zł/mc plus media 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołstja, 
2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz 1700 zł/mc+ media, 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 4b, wysoki standard, umeblowane 
czynsz 1800 zł/mc 519-595-674, www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, ul. 
Rodzeństwa Krzyżowskich 62 m2 prze-
stronne 2 pokoje, umeblowane, wypo-
sażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 101, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia Cztery Pory Roku, 50 m2, 
2 pokoje, nowy blok, całkowicie umeb-
lowane, 2100 zł/mc www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, do wynajęcia 3 pokoje z dużym ta-
rasem, os. Ł, 70 m2, 3 piętro, niski blok, w 
pełni umeblowane i wyposażone, cena 
2.100 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, ul. 
Czarna, 4 pokoje, umeblowane, ogródek, 
parking czynsz 3500 zł/mc+ media, 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 165.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka w kompleksie kilkuna-
stu parceli, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl

Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, 220 zł/m2, 
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 399.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
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
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Jankowice koło Pszczyny, nowoczes-
ny dom z całym wyposażeniem, cena 
780 000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530 000 
zł, 519 595 674, 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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
 OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2 ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

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

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

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

zwierzęta:

Jestem jeszcze mło-
dy, jestem pełen 
życia. Chce mi się 
skakać i biegać. 
Ale muszę siedzieć 
w schroniskowym 
boksie i  czekać. 
Przyjdź po mnie, 
błagam. Frodo.

Kontakt: Asia 508-361-575

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

reklama autoreklama
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Mecz z GKS Futsal Nowiny był 
szansą na komplet punktów 
i przynajmniej utrzymanie czo-
łowego miejsca w tabeli. Nieste-
ty, tyszanie przegrali 2:4 i spadli 
na 6. miejsce.

Sobotnie spotkanie lepiej za-
częli gości, którzy objęli prowa-
dzeni i tyszanie musieli gonić 
wynik. Wyrównali w pierwszej 
połowie, jednak końcówkę pierw-
szej część meczu i początek dru-
giej grali w osłabieniu, bo czer-
woną kartkę otrzymał Lisiński. 
Przetrwali trudny okres gry bez 
strat i ruszyli do ataku. Z tej prze-
wagi gospodarzy niewiele jed-
nak wynikało. Za dużo było strat 
i niecelnych podań, rzadko też 
podopieczni Michała Słoniny do-
chodzili do sytuacji strzeleckich, 
a jeśli już, to pudłowali. W ogóle 

tyszanie nie mieli pomysłu na ro-
zegranie piłki pod bramką ry-
wali. Tymczasem Nowiny groź-
nie kontrowały i po jednej z akcji 
odzyskali prowadzenie, a po ko-
lejnych kilku minutach było już 
3:1 dla Nowin. Kolejne akcje ty-
szan także nie przyniosły rezul-
tatu, nie pomógł także manewr 
z lotnym bramkarzem. Tymcza-
sem goście wykorzystali przedłu-
żonego karnego i zdobyli kolejne-
go gola. W końcówce tyszanom 
udało się jedynie zmniejszyć roz-
miary porażki.
gks Futsal tychy – gks 
Futsal NOWiNy 2:4 (1:1).

Po trzech meczach wygra-
nych i trzech przegranych GKS 
Futsal spadł na 6. miejsce z 9 
punktami. Prowadzą Polkowi-
ce – 18 pkt. lS ●

W minionym tygodniu koszy-
karze GKS rozegrali dwa mecze. 
Najpierw tyszanie bez większych 
problemów poradzili sobie z Po-
gonią Prudnik 91:75.

Mecz zaczął się wprawdzie 
od prowadzenia Prudnika 14:9, 
ale potem inicjatywę przejęli go-
spodarze i dość spokojnie punk-
towali rywala, wygrywając pierw-
szą kwartę z przewagą 14 punktów. 
Wysoka skuteczność była w tym 
meczu atutem tyszan, którzy 
do przerwy prowadzili 57:38. 
W trzeciej kwarcie było już 79:52, 
Prudnik jednak popisał się serią 16 
punktów, doprowadzając do sta-
nu 83:73. Tyszanie nie pozwoli ry-
walom na więcej i ostatecznie wy-
grali różnicą 16 „oczek”. Najwięcej 
punktów dla GKS zdobył Kacper 
Mąkowski – 22 pkt, w tym trafił 
wszystkie cztery próby za 3.
gks tychy – POgOń PruD-
Nik 91:75 (30:26, 27:12, 22:26, 
12:11).
gks: Mąkowski 22, Kędel 21, 
Wrona 13, Śpica 11, Grochowski 
9, Stryjewski 7, Karpacz 6, Woro-

niecki 2, Jakacki 0, Polakowski 0, 
Trubacz 0, Ziaja 0.

W meczu z Decką Pelplin GKS 
Tychy odniósł czwarte zwycię-
stwo i jest jedną z dwóch niepo-
konanych drużyn w I lidze (obok 
Śląska II Wrocław). Niedzielna 
wygrana nie przyszła jednak ła-
two, oba zespoły zagrały na wy-
sokiej skuteczności. Do prze-
rwy GKS prowadził zaledwie 4 
punktami, jednak potem, głów-
nie dzięki bardzo dobrej grze Fi-
lipa Stryjewskiego i Kacpra Ma-
kowskiego, odskoczył rywalom 
i prowadzenia nie oddał do koń-
ca spotkania.
gks tychy – Decka Pel-
PliN 99:92 (32:31, 20:17, 23:13, 
24:31).
gks: Mąkowski 20, Wrona 18, 
Kędel 14, Stryjewski 13, Śpica 
11, Grochowski 8, Woroniecki 7, 
Karpacz 4, Trubacz 4.

Po 4 meczach GKS zajmuje 5. 
miejsce w tabeli z 8 pkt. Prowa-
dzą Czarni Słupsk (11 pkt.), któ-
rzy mają jednak dwa mecze roze-
grane więcej. lS ●

W Czułowie rozegrano histo-
ryczne, bo pierwsze derby mię-
dzy Czułowianką a Tysovią. 
Pierwszy to najstarszy tyski 
klub, który w tym roku świętuje 
100-lecie działalności, natomiast 
drugi – najmłodszy, bo to jego 
pierwszy sezon. Tyskie derby 
zdecydowanie wygrała Czuło-
wianka, gromiąc rywala 5:1.
liga OkręgOWa. W grupie 
pierwszej drużyna OKS Zet 
Tychy nieoczekiwanie wysoko 
przegrała w wyjazdowym me-
czu z Czarnymi Jaworze 2:5. 
To czwarta przegrana Zetki, któ-
ra po 13 meczach z dorobkiem 
15 pkt zajmuje 6. miejsce.

Komplet punktów zgarnął wy-
stępujący w II grupie Ogrodnik 
Cielmice, pokonując Bestwinę 2:1 
(0:1). Bramki: Chrząścik i Koczy.

Ogrodnik: Gąsior – Szojda, 
Pawłowicz, S. Białas, Bojarski – 
Koczy, Żytka, Gurbisz, Granek 
(75' Michalak) – Chrząścik, Kli-
mas (82' Wala).

Po 15 meczach Ogrodnik jest 
na 5. miejscu – 26 pkt. Prowadzą 
MKS Lędziny – 37 pkt.

klasa a. Polonia Międzyrze-
cze – JUWe Jaroszowice 3:3, Sió-
demka Tychy – Leśnik Kobiór 
3:4. JUWe jest wiceliderem – 23 
pkt, Siódemka zajmuje 8. miej-
sce – 11 punktów. Liderem jest 
Studzionka – 30 pkt
klasa B. Czułowianka pewnie 
pokonała Tysovię 5:1, a znako-
mitą dyspozycją strzelecką po-
pisał się Łusiewicz, zdobywając 
hat-tricka. Gole dla zwycięzców 
strzelili także Kornobis i Bona-
towski. lS ●

1. Goczałkowice II 12 33 77-8
2. Wisła 11 27 45-22
3. czułowianka 11 24 29-15
4. Fortuna 11 24 47-12
5. pniówek II 11 22 52-26
6. Gol 11 22 27-22
7. czarni 11 19 27-34
8. Lędziny II 10 16 29-24
9. Nadwiślan 10 11 15-27
10. bojszowy II 11 10 19-37
11. Niepokorni  11 10 19-31
12. tysovia 10 9 22-38
13. Warszowice 11 5 16-49
14. mizerów 11 2 6-39
15. Gardawice II 10 1 9-55

Przed meczem w Czechowicach-
Dziedzicach piłkarze GKS II Ty-
chy mieli na swoim koncie tyl-
ko jedno wyjazdowe zwycięstwo 
w siedmiu spotkaniach, jakie roze-
grali na obcym terenie. Stąd ważne 
było, by w meczu z niżej notowa-
nym MRKS-em przełamać tę złą 
passę i znowu przywieźć do Ty-
chów komplet punktów. I ta sztuka 
się podopiecznym trenera Jarosła-
wa Zadylaka udała.

Tyszanie od pierwszych minut 
ruszyli do ataku i w początkowym 
kwadransie mieli kilka okazji 
do zdobycia gola, ale ani Kacper 
Piątek, ani Dzięgielewski, Bojar-

ski, Połap i Aleksander Biegański 
nie znaleźli sposobu na pokona-
nie bramkarza gospodarzy.

Udało się natomiast po drugiej 
stronie boiska czechowiczanom. 
Błąd starszego z braci Biegańskich 
wykorzystał Jonkisz i MRKS nie-
spodziewanie objął prowadzenie. 
Stracony gol jeszcze bardziej zmo-
bilizował zespół trenera Zadyla-
ka, co tuż przed końcem pierw-
szej połowy wreszcie przyniosło 
efekt bramkowy: K. Piątek podał 
prostopadle do A. Biegańskie-
go, który w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem nie mógł się po-
mylić.

Remisowy rezultat – mimo 
znacznej przewagi GKS – utrzy-
mywał się bardzo długo i dopie-
ro w samej końcówce tyszanom 
udało się przechylić szalę zwycię-
stwa na swoją korzyść. W 83 min. 
akcja Misztala z K. Piątkiem za-
kończyła się dającym prowadze-
nie golem tego ostatniego, a trzy 
minuty później Kopczyk usta-
lił rezultat na 3:1 dla Trójkolo-
rowych.

W najbliższy weekend drużyna 
tyskich rezerwistów będzie pau-
zować, do IV-ligowej rywalizacji 
wróci 7/8 listopada, kiedy to za-
gra wyjeździe z LKS Czaniec.

mrks cZechOWice-DZieDZi-
ce – gks ii tychy 1:3 (1:1). 
Gole: Jonkisz (22') oraz A. Bie-
gański (45'), K. Piątek (83') i Kop-
czyk (86').
gks ii tychy: Odyjewski – Ste-
faniak, Kopczyk, Kokoszka, Dzię-
gielewski (46' Rutkowski), J. 
Biegański, Połap, A. Biegański, 
Misztal, K. Piątek, Bojarski (71' 
Krężelok). Żółte kartki: J. Biegań-
ski, Połap.

W pozostałych meczach 14. 
kolejki: Iskra – Jasienica 0:3, Łę-
kawica – Podbeskidzie II 0:3, 
Książenice – Landek 1:3, Odra 
Centrum – Przyszowice 3:6, Ra-
dziechowy – Unia Turza 0:1.
ww ●

iV liGa
1. Książenice 12 28 25:15
2. Wodzisław 12 27 32:13
3. Jasienica 13 22 19:20
4. Landek 12 21 25:12
5. podbeskidzie II 13 20 27:22
6. bełk 12 20 19:20
7. gks ii tychy 14 19 31:28
8. rozwój 12 18 28:19
9. czaniec 13 18 23:25
10. unia Turza 11 17 20:20
11. Kuźnia 12 17 22:24
12. odra centrum 12 15 22:28
13. łękawica 10 14 17:14
14. czechowice 12 14 18:19
15. przyszowice 11 12 14:24
16. Iskra 13 6 13:37
17. radziechowy 12 6 11:26

w niższych ligach.

derby dla czułowianki

trzecia porażka GKS Futsal.

stracona szansa

cztery mecze – cztery zwycięstwa GKS.

bez strat pod koszem

czwartoligowcy przełamali wyjazdowa niemoc.

nareszcie wygrali

Łukasz Kopczyk ustalił rezultat meczu w Czechowicach na 3:1 dla tyszan.
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po wpadce z Koroną 
Kielce podopieczni 
trenera artura derbina 
odnieśli w Miniony 
weeKend druGie z rzędu, 
a piąte w Sezonie 
zwycięStwo. 3:1 z GKS 
jaStrzębie pozwoliŁo 
tySzanoM uloKować 
Się na piątyM MiejScu 
w tabeli.

Mecz rozpoczął się dla miejsco-
wych w sposób wymarzony. Już 
w 11 min. Sebastian Steblecki 
uruchomił na lewej flance Krzysz-
tofa Wołkowicza, a ten zacentro-
wał pod bramkę wprost na głowę 
Bartosza Biela. Pomocnik GKS, 
choć najwyższy w zespole raczej 
nie jest, idealnie główkował i pił-
ka zatrzepotała w jastrzębskiej 
siatce po raz pierwszy.

Niespełna kwadrans później 
było już 2:0 dla gospodarzy. Gola 
poprzedziły dwie niewykorzysta-
ne okazje tyszan, a ściślej – dwie 
znakomite interwencje bramkarza 
gości, który w 22 i 23 min. zmu-
szony został do najwyższego wy-
siłku. Grzegorz Drazik nie dał już 
jednak rady zapobiec utracie gola 
w 24 min, kiedy to dośrodkowa-
nie Łukasza Grzeszczyka przedłu-
żył głową Steblecki, a stojący przed 
bramką Oskar Paprzycki tylko do-
pełnił formalności.

Uspokojeni pewnym prowadze-
niem tyszanie, w drugiej połowie 
nie byli już tacy zadziorni, co po-
zwoliło gościom na przejęcie ini-
cjatywy i kilkukrotne poważne za-
grożenie bramce Konrada Jałochy. 
Tyski golkiper stawał jednak na wy-

sokości zadania i bronił z wyczu-
ciem oraz sporą dozą szczęścia.

Naprawdę groźnie zrobiło się 
dopiero w 84 min. kiedy to Ru-
min strzałem z 20 metrów zdo-
był kontaktowego gola dla Ja-
strzębia. Goście zwietrzyli wtedy 
szansę na ugranie choć punktu, 
rzucili się do ataku, za co zapłacili 
w doliczonym czasie gry. Drazik 
popełnił katastrofalny błąd, wy-
puszczając się niemal na środek 
boiska, gdzie stracił piłkę. Ta tra-
fiła do Połapa, który nie niepoko-
jony przez nikogo pobiegł w stro-
nę pustej bramki i ustalił rezultat 
meczu.

W najbliższą środę o godz. 13 
GKS zagra zaległe wyjazdowe 
spotkanie z Radomiakiem, na-

tomiast w nadchodzący week-
end I liga nie będzie rozgrywa-
ła meczów.
gks tychy – gks 1962 ja-
strZęBie 3:1 (2:0). Gole: 
Biel (11'), Paprzycki (24') 
i Połap (90') oraz Rumin (84') 
GKS Tychy: Jałocha – Szeliga, Ne-
dić, Szymura, Wołkowicz – Biel 
(58' Moneta), Paprzycki, Norkow-
ski, Grzeszczyk, Steblecki (58' K. 
Piątek) – Nowak (88' Połap). Żół-
ta kartka: Nedić.

Poza spotkaniem w Tychach 
rozegrano jeszcze tylko jeden 
mecz 10. kolejki, w którym Gór-
nik Łęczna pokonał Miedź Leg-
nica 1:0. Pozostałe spotkania zo-
stały przełożone.
wojciech wieczoreK ●

i liGa
1. łKS 8 22 20:4
2. Termalica 8 21 14:3
3. łęczna 8 20 13:2
4. odra 9 20 9:6
5. gks tychy 9 17 14:7
6. arka 9 15 13:7
7. radomiak 8 13 13:10
8. miedź 10 13 14:12
9. puszcza 8 11 8:10
10. Widzew 9 11 7:12
11. Stomil 9 10 7:9
12. chrobry 8 9 9:12
13. Korona 8 9 6:11
14. Zagłębie 8 7 8:7
15. bełchatów 9 7 4:10
16. resovia 8 4 6:14
17. Jastrzębie 9 1 5:18
18. Sandecja 9 1 5:21

Dobra passa trWa
piŁKarze GKS tychy wyGrali W pIąTeK KoLeJNy mecZ I moZoLNIe pNą SIę W Górę pIerWSZoLIGoWeJ TabeLI.

W poprzednim sezonie GKS na własnym stadionie zremisował z Jastrzębiem 2:2. 
Tym razem również padły cztery gole, ale większość dla gospodarzy.
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ś jak artur ślusarczyk
jak tO jest Być legeNDą DWóch kluBóW? cOś 
mógłBy O tym OPOWieDZieć artur ślusarcZyk, 
BO jemu ta sZtuka się uDała. jest sZaNOWaNy 
ZaróWNO PrZeZ hOkejOWych kiBicóW gks tychy, jak 
i ZagłęBia sOsNOWiec.

Ślusarczyk jest wychowankiem 
Zagłębia. Jego ojciec, Krzysztof, 
pochodzący z Krynicy, grał m.in. 
w unii oświęcim i baildonie 
Katowice, a potem tworzył 
z Wiesławem Jobczykiem i an-
drzejem Zabawą znakomity 
atak Zagłębia Sosnowiec. po-
czątkowo rodziny Ślusarczyków 
i Zabawów dostały w Sosnow-
cu do dyspozycji po jednym 
pokoju na terenie lodowiska, 
więc artur miał od dziecka bli-
ski kontakt z hokejem.

W wieku 20 lat został za-
wodnikiem KTh Krynica. To był świetny czas dla krynickiego 
hokeja, w 1999 roku drużyna sensacyjnie została wicemistrzem 
polski.

Dwa lata później grę w Tychach zaproponował Ślusarczykowi 
ówczesny prezes klubu Jacek białożyt. Formalności związane 
z transferem trochę się przeciągnęły, zawodnika zabrakło na in-
auguracji sezonu, ale w końcu został graczem GKS. Tyscy kibice 
niemal od razu docenili jego umiejętności i charakter.

przed sezonem 2002/03 Ślusarczyk przez jakiś czas trenował 
z podhalem, bo tyski klub miał wobec niego zaległości finan-
sowe. Dał się jednak przekonać argumentom nowego preze-
sa andrzeja Skowrońskiego, ale także dlatego, że w nowym 
rozdaniu personalnym mógł znowu zagrać razem ze swoimi 
dobrymi kolegami z czasów Zagłębia i KTh: Damianem Słabo-
niem i piotrem Sarnikiem. Nazywali ich atak „3 S”.

W 2005 roku Ślusarczyk zdobył w barwach GKS swój jedyny 
w karierze tytuł mistrza polski. Stało się to po dramatycznych, 
pełnych złych i dobrych emocji finałowych meczach z unią 
oświęcim. Tyszanie wygrali wszystkie cztery spotkania z od-
wiecznym rywalem, a Ślusarczyk był oczywiście jedną z wyróż-
niających się postaci mistrzowskiej ekipy. W całym sezonie zdo-
był 28 bramek i zanotował 34 asysty. pompował też atmosferę 
– miał do tego talent – przy okazji medialnych wypowiedzi.

Świetny na lodowisku i wyrazisty poza nim. Najlepiej jego 
sylwetkę skomentował chyba prezes Skowroński: – robił show 
na lodowisku, ale przy tym lubił gwiazdorzyć. czasem nie po-
trafił też ugryźć się w język. Nie zdawał sobie sprawy, że słowa 
mogą boleć.

Ślusarczyk: – miałem trudny charakter. byłem uparty, buń-
czuczny, skłonny do buntowania się. po latach zdałem sobie 
sprawę, że można to było inaczej rozegrać.

Fanom to raczej nie przeszkadzało. „Ślusar, Ślusar! ” niosło się 
często na trybunach Stadionu Zimowego. Kiedy prawie dwa 
lata temu artur odwiedził mnie w Tyskiej Galerii Sportu (rozma-
wiało nam się znakomicie…), na facebookowym profilu zaroiło 
się od lajków i wpisów kibiców: „żona (wtedy jeszcze narze-
czona) miała zerowe pojęcie o hokeju. ale pamięta z tamtych 
czasów tylko jedną ksywę: „Ślusar, Ślusar”; ”Najlepszy walczak 
z tamtego okresu”; „Książę artur” itp.

Ślusarczyk grał w Tychach do 2007 roku i wrócił do Zagłębia, 
dla którego grał z przerwami do 2017 roku. Nie można zapo-
mnieć, że jest wielokrotnym reprezentantem kraju w katego-
riach młodzieżowych i seniorskich, uczestnikiem mistrzostw 
świata. Zawsze chciał być trenerem, więc od kilku lat realizuje 
się w pracy szkoleniowej. Latem został trenerem młodzieżowej 
reprezentacji polski u-20, jest też dyrektorem Szkoły mistrzo-
stwa Sportowego w Janowie i asystentem głównego szkole-
niowca seniorskiej kadry narodowej. Na koniec trzeba dodać, 
że Kuba Ślusarczyk, 17-letni syn trenera, uczy się w liceum 
w czeskim cieszynie i gra w młodzieżowej czeskiej drużynie 
hc poruba. piotr zawadzKi, tySKa Galeria Sportu ●

alfabet tGS

Artur Ślusarczyk.

iNFOrmatOr kiBica (imPreZy BeZ WiDZóW)

hOkej. phl: 30.10 cracovia – GKS Tychy (godz. 19).
Piłka NOżNa. i liga: 28.10 radomiak radom – GKS Tychy 
(13); klasa a: 31.10 LKS Woszczyce – JuWe Jaroszowice (14); 
klasa b: 31.10 Tysovia – mKS II Lędziny (12).
kOsZykóWka. i liga: 31.10 Dziki Warszawa – GKS Tychy (18).
mOsir zaprasza na turniej piłki nożnej halowej z okazji 
Święta Niepodległości. Zawody rozegrane zostaną 7-11.11, ale 
zapisy już są przyjmowane. W rozgrywkach mogą wziąć udział 
amatorzy i zawodnicy zrzeszeni w klubach występujących 
w rozgrywkach prowadzonych przez pZpN oraz oZpN maksy-
malnie do poziomu ligi okręgowej oraz II ligi futsalu. W turnieju 
może wziąć udział maksymalnie 12 zespołów, decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Drużyny podzielone zostaną na cztery grupy, 
a do grupy finałowej awansują zwycięzcy grup. Zgłoszenia 
są przyjmowane do środy, 4 listOPaDa 2020 r w moSir (al. 
piłsudskiego 12), tel. 32/661-16-89 lub mail: kontakt@mosir.
tychy.pl. lS ●
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W tym roku wszystko jest ina-
czej niż do tej pory i inne były też 
Deichmann Mini Mistrzostwa. 
Rozgrywaną zawsze wiosną impre-
zę przeniesiono na jesień, po raz 
pierwszy w Tychach wystartowali 
zawodnicy w kategorii U-7, a me-

cze odbywały się na dwóch obiek-
tach – piłkarskim obiekcie przy 
ul. Andersa 22 i na SMS Arenie.

– Myślę, że najważniejsze jed-
nak, że zawody doszły do skutku, 
bo na 28 miast, w których trady-
cyjnie odbywał się turniej, do jego 

organizacji przystąpiła w tym roku 
tylko połowa – powiedział Mar-
cin Kuśmierz, dyrektor APN GKS, 
organizator imprezy. – U nas tak-
że było prawie o połowę mniej 
uczestników niż zazwyczaj i po-
łączyliśmy siły z Mysłowicami. 

W sumie impreza trwała 6 dni, 
czyli rozgrywana była przez 6 ty-
godni, wystartowało 240 zawod-
niczek i zawodników, reprezentu-
jących 24 drużyny – 14 w U-9 i 10 
w U-7. Rozegrano 225 meczów...

W kategorii wiekowej U-7 za-
grali uczestnicy z rocznika 2013 
i młodsi. Nie prowadzono klasy-
fikacji, a spotkania odbywały się 
bez udziału sędziów. Nie zmieni-
ło się jedynie to, że meczami jak 
zwykle najbardziej emocjono-
wali się rodzice, choć decydują-
ca faza turnieju odbyła się nieste-
ty bez udziału kibiców. Dzieciom 
zaś wystarczyła świetna zabawa 
i radość.

Podczas pierwszej fazy roz-
grywek kategorii wiekowej U-9 
wszystkie drużyny zagrały „każ-
dy z każdym”, a turniej finałowy 
rozgrywany był systemem pucha-
rowym. W meczu o trzecie miej-
sce Hiszpania pokonał Holan-
dię, a w finale Niemcy zwyciężyły 
Szwecję. Drużynę Niemiec tworzy-
li wychowankowie Akademii Piłki 
Nożnej GKS Tychy. lS ●

zakończył się kolejna edycja Deichmann mini mistrzostwa.

radość piłkarzy, emocje rodziców

Najlepszy zespół w kategorii U-9 – zawodnicy Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy.
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porażKa w Meczu 
o Superpuchar z jKh GKS 
jaStrzębie, wyjazdowa 
przeGrana z GKS 
Katowice i zwycięSKie 
Starcie z podhaleM – taKi 
jeSt bilanS wyStępów 
tySKich hoKeiStów 
w MinionyM tyGodniu. 
tySzanie nie SięGnęli 
po pierwSze w tyM 
Sezonie trofeuM, ale 
do zdobycia Są jeSzcze 
Kolejne…

W meczu o Superpuchar hoke-
iści GKS Tychy przegrali z JKH 
GKS Jastrzębie 2:3. To pierwsze 
takie trofeum hokeistów z Jastrzę-
bia, tyszanie mają w swej kolek-
cji już trzy. Na pierwszego gola 
w tym spotkaniu trzeba było cze-
kać do ostatniej minuty pierw-
szej tercji. Co prawda oba zespoły 
miały po kilka sytuacji strzele-
ckich, ale obaj bramkarze długo 
zachowywali czyste konto. Kiedy 
w pierwszych minutach na ławkę 
kar zjechał Kotlorz, goście ruszyli 
do ataku. Na kilka chwil zamknęli 
tyszan w ich strefie, a strzały Pa-
sia czy Hovorki były bliskie celu. 
Przy tym pierwszym uderzeniu 
znakomicie obronił Murray, po-
dobnie jak po próbach Kasperlika 
i Jassa. Najbliżej otwarcia wyniku 
z tyskiej ekipy byli Marzec i Ko-
morski, a w 20 min. Szczechura 
przejął świetnie zagrany przez Ja-
sona Seeda krążek i nie dał szans 
Nechvatalowi.

Szkoda, że dwie minuty po prze-
rwie tyski napastnik nie skopiował 
swego zagrania z pierwszej tercji, 
ale tym razem pojedynek wygrał 
bramkarz gości. Pierwsze minu-
ty tyszanie grali jednak w osła-
bieniu, bowiem podwójną karę 
dostał Bizacki. Kiedy tylko kara 
się skończyła, wystarczyła chwi-
la dekoncentracji i w 25 min. Ja-
strzębie wyrównało (Nalewajka), 
a trzy minuty później było już 
2:1 dla gości (Urbanowicz). Jed-

nak tym razem odpowiedź tyszan 
była natychmiastowa, bo po 29 se-
kundach Jeziorski doprowadził 
do wyrównania. Jak się okazało, 
rozstrzygnięcie meczu nastąpi-
ło jeszcze w drugiej tercji – w 34 
min. na 3:2 strzelił Nalewajka.

Trzecią odsłonę GKS zaczął 
z przewagą jednego zawodnika, 
bo ukarany w końcówce drugiej 
odsłony Paś jeszcze ponad przez 
trzy minuty siedział na ławce. 
Gospodarze nie skorzystali jed-
nak z prezentu, na dodatek w 53. 
min. z tafli zjechał Mroczkowski, 
który dostał 2 min. kary za faul 
oraz 10 min. za niesportowe za-
chowanie. Obaj bramkarze jed-
nak już do końca meczu zacho-
wali czyste konto.
gks tychy – jkh gks ja-
strZęBie 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). 
Bramki: Szczechura, Jeziorski.

W meczu 13. kolejki PHL, 
GKS Tychy przegrał w Katowi-
cach z GKS 1:4. Tyszanie dobrze 
zaczęli i wykorzystali grę w prze-
wadze – prowadzenie w 10 min. 
zdobył Szczechura. Katowice od-
powiedziały 7 minut później, wy-
równując stan meczu. W drugiej 
tercji to gospodarze nadawali ton 

grze, co udokumentowali dwo-
ma celnymi strzałami. Tyszanie 
ruszyli do ataku od pierwszych 
minut trzeciej odsłony, ale stra-
cony krążek przejęli gospodarze 
i w 46 min. zdobyli kolejną bram-
kę, pieczętując wynik meczu. Tym 
samym katowiczanie zrewanżo-
wali się za porażkę 2:5 w poprzed-
nim meczu.
gks katOWice – gks tychy 
4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Bramka: Szcze-
chura.

Po przegranej w Superpucha-
rze z JKH GKS Jastrzębie i z GKS 
Katowice, hokeiści GKS Tychy po-
konali w niedzielę Podhale Nowy 
Targ 4:2. Tyszanie długo szukali 
szczęścia, próbując zaskoczyć Od-
robnego. Udało się im to dopiero 
w samej końcówce tercji – w 19 
min. znakomicie przymierzył 
Dupuy i GKS objął prowadze-
nie. Po przerwie, już w pierw-
szej minucie, kiedy gospodarze 
grali w osłabieniu, rywale odpo-
wiedzieli bramką. Tyszanie szyb-
ko jednak zrewanżowali się Pod-
halu i kiedy na ławkę kar zjechał 
Pettersson, Szczechura podwyż-
szył na 2:1. Na niespełna półtorej 
minuty przed końcem drugiej ter-

cji celnym uderzeniem popisał się 
Rzeszutko i było 3:1. Wystarczyła 
minuta i 17 sekund trzeciej odsło-
ny, by wynik znów uległ zmianie 
– czwartego gola dla tyszan zdo-
był Marzec, po rajdzie przez cale 
lodowisko. W 49 min. rywalom 
udało się zmniejszyć rozmiary po-
rażki, ale na więcej nie było nowo-
tarżan stać.
gks tychy – taurON POD-
hale NOWy targ 4:2 (1:0, 2:1, 
1:1). Bramki: Dupuy, Szczechura, 
Rzeszutko, Marzec.
gks tychy: Murray – Havlik, 
Bizacki; Gościński, Komorski, 
Jeziorski – Seed, Kotlorz; Wite-
cki, Galant, Marzec – Pociecha, 
Ciura; Szczechura, Cichy, Mrocz-
kowski – Kogut, Gruźla, Krzyżek, 
Rzeszutko, Dupuy. lS ●

1. gks tychy 14 35 52-34
2. unia 13 28 53-34
3. energa 10 24 34-15
4. Jastrzębie 11 21 43-29
5. cracovia 12 19 39-29
6. GKS Katowice 10 18 29-21
7. podhale 11 16 32-30
8. Sanok 13 11 23-36
9. Zagłębie 13 5 25-58
10. Stoczniowiec 11 0 14-58

gks bez superpucHaru 
tySzanie nie SięGnęli po pierwSze w tyM Sezonie trofeuM, aLe Do ZDobycIa Są JeSZcZe KoLeJNe…
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Tyscy hokeiści pewnie pokonali drużynę byłego trenera  GKS Andreja Gusowa. 
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SKorpion 24.X-21.Xi
Dzięki gwiazdom nie popełnisz teraz żadnego 
błędu, zabierz się więc za to, na czym najbardziej 
ci zależy. 

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Jeśli szukasz miłości, rozglądają się uważnie. 
Jest szansa, że spotkasz ją właśnie teraz. Gorący 
romans również możliwy.

Koziorożec 22.Xii-19.i
Księżyc zapowiada tydzień pełen wyzwań. Dobra 
wiadomość: wszystkim sprostasz. potrzebna 
będzie tylko potężna dawka energii i duża porcja 
waleczności.

wodniK 20.i-18.ii
Nadchodzące dni to dobry czas, żeby odnowić 
rodzinne kontakty. Jeśli to zrobisz, będziesz zado-
wolony. unikaj jedynie Skorpiona.

ryby 19.ii-20.iii
Twoje zaangażowanie w pracę przyniesie ci przy-
chylność szefa i szacunek kolegów. poczujesz się 
finansowo bezpieczny.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy sprawią, że będziesz cieszyć się każdą 
chwilą. Wykorzystuj okazje, które się pojawią. Nie 
bój się, bo nie podejmujesz decyzji na całe życie.

byK 21.iV-21.V
W sprawach domowych szykują się bardzo ważne 
zmiany. To, co do tej pory wydawało się proste, 
teraz nagle zacznie wymagać Twojej uwagi. 

bliźnięta 22.V-20.Vi
możliwe kłopoty w podejmowaniu decyzji. 
będziesz niepewny i zbyt ostrożny. przeszkody 
wydadzą ci się nie do pokonania. Skorzystaj z po-
mocy przyjaciół.

raK 21.Vi-22.Vii
Nie oglądaj się wstecz, ani nie martw na zapas. Szko-
da czasu. żyj tu i teraz. czekają cię jedynie drobne 
przeszkody w naprawdę dużych wyzwaniach.

lew 23.Vii-22.Viii
Dobre pomysły i zaradność to teraz będą Twoje 
atuty. Wykorzystaj je jak najlepiej, a nie będziesz 
musiał się przepracowywać.

panna 23.Viii-22.iX
będziesz przenosić góry! Wszystko, co do tej pory 
robiłeś, zacznie procentować. W miłości same 
pozytywne niespodzianki.

waGa 23.iX-23.X
Staraj się nie skupiać na tym, co minęło. Śmiało 
patrz w przyszłość i ucz się entuzjazmu od tych, 
którzy tryskają energią i dobrym humorem.
 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 674:  
Pół Wieku sZkOły muZycZNej

pablo picaSSo uważaŁ, że Każde 
dziecKo jeSt artyStą. wyzwanieM 
jeSt pozoStać artyStą, Kiedy 
Się dorośnie. trzeba przyznać, 
że z bieGieM lat na SztuKę pozoStaje 
coraz Mniej czaSu. dlateGo taK 
ważne jeSt, by już od najMŁodSzych 
lat podSycać w dziecKu MiŁość 
do SztuKi. Gdy raz Się z nią 
zaprzyjaźni, do Końca życia będzie 
zachwycać Się świateM. Łatwo 
powiedzieć. ale jaK to zrobić?

Czy może być za wcześnie na czytanie z dzieckiem 
książek na temat malarstwa? Czy da się o „Pannach 
z Awinionu” opowiedzieć tak, że będzie to dostoso-

wane do wrażliwości młodego słuchacza? Jak wpro-
wadzić dziecko do świata malarstwa? Odpowiedź 
nasuwa sama – poprzez książki i piękne ilustracje.

Dziecko je oczami
Kiedy byłam małą dziewczynką i jeszcze nie umia-
łam czytać, uwielbiałam te książki, które miały 
wyjątkowe obrazki. Dlaczego? Bo dzięki nim, nie 
znając treści, mogłam wyobrażać sobie, o czym 
jest dana opowieść. Wymyślałam własny scena-
riusz, kreowałam własny świat. Rysownikiem, któ-
ry szczególnie mocno na mnie oddziaływał był Jan 
Marcin Szancer. Wystarczył jeden rzut oka i już 
intuicyjnie poznawałam, że to jest ten sam autor, 
ten sam styl, ta sama bajka. Szancer to legenda, 
a jego rysunki są dobrze znane wielu pokoleniom 
Polaków. Któż w dzieciństwie nie czytał „Baśni” 
Andersena, „Bajek” Jana Brzechwy czy „Przygód 
Pana Kleksa”? W większości wydań autorem ilu-
stracji był właśnie Szancer. Co ciekawe, całkiem 
niedawno ukazała się biografia artysty: „Jan Mar-
cin Szancer. Ambasador wyobraźni”. Zawiera ona 
całe mnóstwo ilustracji, ale nie tylko. Są tam rów-
nież liczne wspomnienia rodziny i bliskich, opi-
nie krytyków, a nawet drzewo genealogiczne ro-
dziny Szancerów. Zapewniam, to idealna pozycja 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ale nie 
jedyna…

czy nie za dorosłe?
Doskonałą propozycją dla najmłodszych są też al-
bumy malarskie. I tu może pojawić się wątpliwość 
– czy na to nie jest za wcześnie? Odpowiadam – 
nie! Malarstwo to najbardziej uniwersalny język; 
rozumie je każdy, bez względu na wiek. Tę cechę 
warto wykorzystać. Z reguły albumy o malarstwie 
(w przeciwieństwie do wielu dostępnych obec-
nie na rynku książek dla dzieci) są bardzo atrak-
cyjnie wydane. Ich szata graficzna w połączeniu 
z pięknymi reprodukcjami to ogromny bodziec 

dla wrażliwości dziecka. Przy-
kładem może być malarstwo 
kontrowersyjnej malarki, Zo-
fii Stryjeńskiej. Przyznaję, jej 
ognista biografia niekoniecznie 
nadaje się dla dzieci, ale znako-
mita większość jej prac i ow-
szem. Rybak łowiący – kto wie 
– może i złotą rybkę, huczne 
góralskie weselisko, czy matka 
czule karmiąca małego Jasia. 
Och, ileż inspiracji!

nazywam się picasso
O ile łatwo nam przyjąć, że mo-
żemy rozwijać w dziecku mi-
łość do sztuki poprzez bogato 
ilustrowane książki – zarówno 
te dostosowane do wieku, jaki 
i te przeznaczane dla dojrzałe-
go czytelnika – to nie do koń-
ca wiemy, jak opowiadać dzie-
ciom o wielkich malarzach. Dajmy na to Vincent 
van Gogh albo Pablo Picasso. Ich biografie obfito-
wały w wiele skandalizujących faktów, a obrazy wy-
woływały zgorszenie. Na to też jest rada – książki, 
które w przystępnej i ciekawej formie przybliżają 
młodym czytelnikom postaci zasłużone dla kultury. 
Przykładem może być seria „Nazywam się…”, któ-
rej konwencja polega na tym, że bohaterowie opo-
wiadają o sobie. Są narratorami i przewodnikami 
po swoim życiu, pasjach, dziełach, rozterkach, dyle-
matach i tragediach. Dajmy na to Picasso przedsta-
wia się tak: „Cześć! Chociaż jestem sławny głównie 
dzięki swoim obrazom, to muszę Wam powiedzieć, 
że część sławy zawdzięczam także temu, że pozna-
łem mnóstwo ciekawych ludzi i żyłem naprawdę 
długo, w epoce obejmującej trzy czwarte XX wieku 
– która należała do najbardziej nowatorskich w roz-
woju sztuki. Żyłem intensywnie. Sztuka, kobiety 

i walki byków stanowiły główne obiekty mojego 
zainteresowania – a czasami również źródło mo-
jej zguby”. Seria bardzo dobra, ale i ugrzeczniona 
– zero skandali. Na to przyjdzie czas.

kilkuletni krytyk
Pamiętajmy, że dziecko jest najbardziej czułym 
i wrażliwym odbiorcą sztuki, a przy tym bardzo 
szczerym. Potrafi, patrząc na obraz Rembrand-
ta, powiedzieć wprost: fuj, to mi się nie podoba. 
I bardzo dobrze – tak ma być. Każdy, nawet kilku-
latek, ma prawo do własnego zdania, do własnej 
oceny. Dlatego warto już od najmłodszych lat po-
zwalać dziecku na kontakt z wielkim malarstwem. 
To kształtuje nie tylko wrażliwość, ale i krytyczny 
osąd. Sztuki nie można przedawkować, ale można 
się od niej uzależnić i myślę, że to jest bardzo pożą-
dany skutek uboczny. aGnieSzKa KijaS ●

dawno temu w sztuce (221)czy picasso i stryjeńska są Dla Dzieci?

Jan Marcin Szancer – kreator dziecięcej wyobraźni.

Obrazy Zofii Stryjeńskiej aż się proszą, by dopisać do nich własną opowieść.
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