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Miarka się przebrała
Rap tyskiego licealisty stał się nieoficjalnym hymnem  
protestów przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Złodzieje jesieni
Czy zbieranie opadłych liści z miejskich  
chodników i trawników ma jakiś sens?

Brzozy czy Balladyny
Sprawa nazwy małej tyskiej uliczki stanie na 
wokandzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.9 10 11
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Decyzją premiera zamknięte zostały nekropolie i 1 listopaDa polacy nie mogli oDwieDzić grobów swoich bliskich.
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puste cmentarze

Trzeba było To zrobić
O uchwalonej przez Radę Miasta podwyżce stawek za odbiór odpadów 
rozmawiamy z Hanną Skoczylas, zastępcą prezydenta miasta ds. 
zrównoważonego rozwoju i Barbarą Konieczną, przewodniczącą RM.
 str. 6
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Kampanią w przemoc
Żyjemy w coraz większym lęku, zre-
zygnowaliśmy z wielu aktywności, 
kontaktów z przyjaciółmi, bliskimi. 
Ograniczenia, do których mamy się 
stosować, z jednej strony mają nas 
chronić od choroby zaś z drugiej 
powodują izolację, utratę wolności, 
niezależności, co wiąże się z nara-
stającym napięciem, stresem, fru-
stracją. Do tego dochodzą czynniki, 
które mają wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa np. utrata zatrudnienia, 
obniżenie wynagrodzenia, zmiany 
w dotychczasowym rytmie i spo-
sobie życia. Kombinacja tych czyn-
ników może powodować nasilenie 
zachowań o charakterze przemo-
cowym między członkami rodziny. 
Wtedy dom przestaje być bezpiecz-
nym miejscem… str.8
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zwycięsKa seria gKs
Koszykarze GKS Tychy rozegrali do tej pory 5 spotkań i wszystkie wy-
grali. Są jedyną I lidze niepokonaną drużyną. Jednak w związku tym, 
że podopieczni trenera Tomasza Jagiełki rozegrali o dwa mecze mniej 
niż rywale, w tabeli zajmują obecnie czwarte miejsce. str. 14
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tel. 667 926 876
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman
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tegorocZny dZień 
wsZystkich Świętych 
ByŁ taki saM jak caŁy 
rok 2020 – dZiwny.

1 listopada na cmentarzach 
były pustki, jakich dotychczas 
nikt jeszcze nie widział. Decy-
zją premiera z 30 października 
w dniach 31 października oraz 1 
i 2 listopada cmentarze zostały 
zamknięte z powodu szalejącej 
pandemii.

Decyzja ta nie spodobała się 
nikomu. O ile samą jej treść 
można jeszcze zrozumieć, to 
moment podjęcia wydaje się 
już zupełnie niezrozumiały. – 
Oczywiście uderza w całe spo-
łeczeństwo, któremu tego dnia 
odmówiono możliwości odda-
nia szacunku swoim zmarłym 
bliskim – mówi handlarz spod 
jednego z cmentarzy. – Ale prze-
de wszystkim ta decyzja uderzy-
ła w nas, handlowców. Czekanie 
do ostatniej chwili jest po prostu 
draństwem. Zostaliśmy z zainwe-
stowanymi tysiącami złotych w 
kwiatach i zniczach. O ile znicze 
można przechować na następny 
rok, to z kwiatami nie ma takiej 
możliwości. W piątek o tej samej 
porze parking był pełniuteńki, 
dziś (31 października) nie ma 
nikogo. Ale co zrobić, jutro też 
będziemy handlować, licząc na 
jakikolwiek utarg. Najdotkliwiej 
odczują to mali przedsiębiorcy, 
dla których Wszystkich Świętych 
to jedna z niewielu okazji, aby 
uczciwie zarobić pieniądze. Przy-
gotowują się do tego na wiele 

miesięcy przed. Gromadzą fun-
dusze, inwestują. W piątek do-
wiedzieli się, że ich inwestycje po 
prostu zwiędną – dodaje.

Na pomoc handlarzom ruszyło 
społeczeństwo. W mediach spo-
łecznościowych tyscy radni za-
chęcali do kupowania kwiatów. 
Dając przykład ozdobili w ten 
sposób ważne dla miasta po-
mniki w Urbanowicach, Czuło-
wie, na Placu Wolności, ale rów-
nież Pomnik Niepodległości czy 
napis TYCHY przy Urzędzie Mia-
sta. – Zachowanie tyszan jest nie-
samowite. Dzięki takim akcjom 
minimalizujemy straty, ale to cały 
czas jest 20% tego co normalnie. 
Wszystkim, którzy zakupili kwia-
ty, dziękuję w imieniu każdego 
handlowca – dodał sprzedawca. 
31 października premier poin-
formował, że terenowe oddziały 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa odkupią od producentów 
i sprzedawców kwiaty oraz ro-
śliny, które byłyby sprzedawane 
w tych dniach przed cmentarza-
mi. Jak dodał, koszty samorzą-
dów, które prowadzą podobną 
akcję, zostaną zrefundowane 
z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19. W związku z pandemią 
i ograniczeniem wstępu miesz-
kańców na teren cmentarzy, Ty-
ski Zakład Usług Komunalnych 
umożliwił nieodpłatne przedłuże-
nie czasu handlu przy cmentarzu. 
Wnioski o przedłużenie zezwo-
lenia należy kierować do Działu 
eksploatacji cmentarzy, ul. Cmen-

tarna 19 w Tychach, tel. 32 328 
93 28, 515 054 313, mail: cmen-
tarze@tzuk.tychy.pl.

Wszystkie cmentarze w Tychach, 
tak jak w całej Polsce, od soboty 
do poniedziałku włącznie były za-
mknięte. – Praktycznie przez cały 

dzień nikt na cmentarz nie jedzie 
– podzielił się kierowca autobusu, 
który kursuje przez Wartogłowiec. 
Co nie oznacza, że nikt nie odwie-
dził swoich zmarłych bliskich. 
Udaliśmy się 1 listopada na wspo-
mniany cmentarz. Główna brama 

zamknięta łańcuchem, pozosta-
łe również. Wisi stosowny komu-
nikat. Nieogrodzona przestrzeń 
od strony ul. Oświęcimskiej zosta-
ła zabezpieczona siatką. Po 2 mi-
nutach dowiedzieliśmy się, że 15 
metrów od bramy jest wyrwa, któ-
rą wszyscy przechodzą. Wszyscy? 
Niewielu ich było. Podczas dłuż-
szego spaceru natknęliśmy się za-
ledwie na jedną osobę. – Do męża 
przyszłam. Nie mogłabym nie 
przyjść. Co roku przychodzę od 15 
lat. Zapalę świeczkę, pomodlę się 
i już mnie nie ma – z lekko drżą-

cym głosem odpowiedziała zapy-
tana staruszka. – Proszę na mnie 
nie donosić...

Podobnie było na innych 
cmentarzach. Zamknięte, czę-
sto otoczone taśmą. Od cza-
su do czasu ktoś pojawił się 
ze świeczką. Te często pozosta-
wiane były przed bramą, pamiąt-
kową tablicą czy przykościelnym 
pomniku. Ale, sądząc po ilości 
palących się zniczy na nagrob-
kach, społeczeństwo uszanowa-
ło zakaz. Zakaz, który nie szano-
wał społeczeństwa.kp ●

pustki na nekropoliach
decyZja o ZaMknięciu cMentarZy NA WSZySTKICh ŚWIęTyCh ZApADłA W oSTATNIej ChWILI.
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kondolencje

Lista studentów, którym przyznano w 2019 roku 
stypendium Samorządu Miasta Tychy  

„Quod discis, tibi discis”
1. łukasz Antkowiak
2. Klaudia ejchorst

3. Alicja Gońda
4. Marta łuka

5. Angelika Malerczyk
6. Katarzyna pudełko

7. piotr pudełko
8. Natalia Skrzypczyk

9. Katarzyna Tyśkiewicz
10. Dominika Widlarz

przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

/-/ Barbara Konieczna

komunikat
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koniecZnoŚć 
dostosowania systeMu 
gospodarki odpadaMi 
do nowych prZepisów, 
wZrost opŁat Za energię 
elektrycZną potrZeBną 
do prZetworZenia 
odpadów oraZ 
wZrost kosZtów 
firM ZajMujących się 
odpadaMi, w tyM M.in. 
wZrost wynagrodZeń 
sprawiŁ, że koniecZne 
staŁo się wprowadZenie 
ZMian w wysokoŚci 
opŁat „ŚMieciowych”. 
od 1 stycZnia 2021 roku 
każdy MiesZkaniec 
tychów Za odBiór 
odpadów ZapŁaci 26 
ZŁotych. uchwaŁę 
w tej sprawie prZyjęto 
na cZwartkowej (29.10) 
sesji rady Miasta tychy.

Od 1 kwietnia 2019 roku opła-
ta za śmieci segregowane w Ty-
chach wynosiła 15 zł od osoby, 
a za śmieci niesegregowane 30 zł. 
Dziś to za mało, by system zago-
spodarowania i odbioru odpadów 
mógł dalej funkcjonować, stąd 
podwyżka, o przyczynach której 
rozmawiamy z zastępcą prezyden-
ta Tychów ds. zrównoważonego 
rozwoju, Hanną Skoczylas.

twoje tychy: – tyszanie, którzy 
segregowali odpady, do tej pory 
płacili 15 złotych na miesiąc, teraz 
zapłacą 11 złotych więcej. pani 
prezydent, skąd tak duży wzrost?
HaNNa skOcZylas: 
– Obecnie opłata za śmieci 
segregowane w Tychach wynosi-
ła 15 zł od osoby – to za mało, 
by system zagospodarowania 
i odbioru odpadów mógł 
dalej funkcjonować. Musimy 
dostosować system gospo-
darki odpadami do nowych 
przepisów, w związku z tym 

co najmniej o kilka milionów 
złotych spadną dochody miasta, 
wzrosły także opłaty za energię 
elektryczną i koszty firm 
odbierających odpady m.in. 
wynagrodzeń pracowników. 
Stawka za śmieci musi więc 
wzrosnąć, by miasto miało 
pieniądze na zapłacenie od-
bierającym je firmom. Według 
przeprowadzonych przez nas 
analiz i wyliczeń stawka musi 
wynosić 26 złotych od osoby, 
by system miał zapewnione 
samofinansowanie. Zdajemy 
sobie sprawę, że to duża zmiana, 
jednak nie mamy wyjścia 
i tak jak inne miasta musimy 
wprowadzić zmiany.

nie można było podnieść opłat 
np. o 5 złotych?
– Niestety, nie. Proszę 
mi wierzyć, wykonaliśmy szereg 
analiz, koszty funkcjonowania 
sytemu gospodarki odpadami 

w przyszłym roku w Tychach 
szacujemy na blisko 37,9 mln 
złotych, dochód z tego tytułu 
przy zachowaniu obecnych 
stawek wyniósłby 24 miliony 
złotych. Różnica między docho-
dami, a kosztami wynosi więc 
prawie 14 milionów złotych! Tej 
kwoty, nawet gdybyśmy chcieli, 
nie możemy dołożyć z budżetu 
gminy, bo to byłoby niezgodne 
z przepisami.

wie pani jak wygląda sytuacja 
w innych miastach? czy tylko 
mieszkańcy tychów będą płacili 
więcej za odpady?
– Z powodów, które wymie-
niłam wcześniej, wiele miast 
w Polsce albo już wprowa-
dziło znaczne podwyżki albo 
planuje je w najbliższym czasie, 
np. mieszkańcy Bielska-Białej 
za odpady zbierane w sposób 
selektywny płacą 26 złotych, 
Rybnika – 22 złote, Będzina 
– 36 złotych, Zabrza – 27,70 zł, 
Chrzanowa -34 zł, a w Sos-
nowcu stawka ma wynosić 
27,7 złotych.

czy w naszym mieście coś 
jeszcze oprócz wysokości stawek 
w systemie gospodarowania 
odpadami się zmieni?
– Gminy, dzięki opłacie 
od mieszkańców, płacą nie 
tylko za odbiór śmieci, ale i ich 
zagospodarowanie, likwidację 
dzikich wysypisk, utylizację le-
ków i rtęciowych termometrów 
czy wymianę koszy na śmieci. 
Od stycznia 2021 roku zostanie 
np. zwiększona liczba worków 
do selektywnego zbierania 
odpadów (papier, szkło, 
tworzywa sztuczne i metale) dla 
nieruchomości zamieszkałych 
przez więcej niż 4 osoby. Będzie 
także organizowana wiosenna 
i jesienna mobilna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w zabudowie 
jednorodzinnej w miejsce 
dotychczasowej jednej, 
przeprowadzanej w czerwcu. 
Obowiązkowy będzie także 
monitoring pracy pojazdów 
odbierających odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości.
Wprowadzona zostanie ponadto 
ulga w wysokości 20% dla po-

siadaczy Karty Dużej Rodziny 
(obecnie w Tychach obowią-
zuje ulga polegająca na tym, 
że miesięczna stawka opłaty 
za wywóz śmieci za piątą i każdą 
kolejną osobę w gospodarstwie 
domowym to 1 zł). Dodatkowo, 
dla właścicieli domów jedno-
rodzinnych, zostanie wprowa-
dzona nowa zniżka w wysokości 
2 złotych od osoby. Warunkiem 
skorzystania z tej bonifikaty 
będzie kompostowanie 
bioodpadów kuchennych i od-

padów zielonych we własnych 
kompostownikach.
Jest jeszcze jedna bardzo 
ważna kwestia – nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wpro-
wadza segregację odpadów jako 
bezwzględny obowiązek.

czy mieszkańcy nie będą mogli 
sobie wybrać, że nie będą 
segregować, nawet kosztem 
większych opłat?
– Nie będziemy mogli wybrać 
czy będziemy segregować 
bądź nie – wszyscy musimy 
to robić. Zwłaszcza, że zgodnie 
z unijnymi przepisami w 2020 r. 
aż 50 proc. odpadów powin-
niśmy poddawać recyklingowi 
(w roku 2035 r. będzie to już 
65 proc.). Natomiast według 
danych udostępnionych przez 
Eurostat, w ubiegłym roku 
w Polsce do recyklingu trafiało 
jedynie 33,8 proc. śmieci. Choć 
ilość odpadów selektywnie 
zbieranych wzrosła w Tychach 
w ciągu 4 lat z ok. 4,44 tys. ton 
w 2015 r. do ok. 6,2 tys. ton 
w 2019 roku, to wciąż za mało. 
Dlatego w mieście od kilku 
miesięcy  realizowana jest akcja 
informacyjno-edukacyjna 
pn. „SegreAguj. Łączy nas 
dzielenie. Obowiązkowo”, 
która ma na celu systematyczne 
dostarczenie tyszanom wiedzy 
na temat zasad prawidłowej 
segregacji  odpadów.  W ramach 

akcji m.in. powstała wyszuki-
warka odpadów, która pomaga 
rozwiać wątpliwości, jak 
należy poprawnie segregować 
odpady w mieście. Nakręcono 
filmy, które są prezentowane 
profilach miejskich i stronach 
internetowych m.in. z instrukcją 
dotyczącą segregacji kłopot-
liwych odpadów. W różnych 
przestrzeniach miasta pojawiły 
się m.in. billboardy, informacje 
o akcji będzie można znaleźć 
także w autobusach. Od stycznia 
mieszkańcom będą dostar-
czane także ulotki. Planujemy 
także wyposażyć szkoły w stacje 
do segregacji oraz zorganizować 
konkurs dla zarządców nieru-
chomości na najlepiej zorgani-
zowana altanę śmietnikową.

zmiana nawyków to duże 
wyzwanie…
– Zdecydowanie tak! 
To wymaga dużej pracy 
i zaangażowania. Nie mamy 
jednak wyjścia, wszyscy musimy 
zmienić nasze przyzwyczajenia. 
Dlatego nasze działania 
informacyjne mają charakter 
cykliczny i będą systematycznie 
realizowane w kolejnych latach, 
by selektywna zbiórka odpadów 
była prowadzono prawidłowo. 
To nasz obowiązek – także, 
a może przede wszystkim wobec 
środowiska naturalnego.  

Dziękuję za rozmowę

trzeba było to zrobić
roZMowa Z hanną skocZylas, ZASTępCą pReZyDeNTA MIASTA DS. ZRóWNoWAżoNeGo RoZWoju. 

- Każde głosowanie za zwiększe-
niem obciążeń finansowych dla 
naszych mieszkańców jest dla nas 
bardzo trudne. Ale, jako radni, 
jesteśmy odpowiedzialni za mia-
sto i jego budżet, więc musimy 
podejmować zarówno łatwe jak 
i trudne decyzje.

Przy okazji uchwały o pod-
wyżce stawek za zagospodarowa-
nie odpadów, nie mieliśmy tak 
na dobrą sprawę wyjścia. Wia-
domo, bo tak stanowią przepi-
sy, że miasto nie może na go-
spodarce śmieciami zarabiać, ale 

– co ważne – nie może też do niej 
dopłacać. Tymczasem sytuacja 
w kraju, wzrost płacy minimal-
nej, wzrost cen energii, zwięk-
szenie tzw. opłaty marszałkow-
skiej itp. spowodowały, że bez 
tej trudnej podwyżki mieliby-
śmy kilkanaście milionów zło-
tych straty. A jak wspomniałam, 
dokładanie do gospodarki śmie-
ciowej jest łamaniem prawa.

Ta podwyżka ma poza wszyst-
kim przynieść także wzrost jako-
ści usług firm odbierających od-
pady od mieszkańców. Jako radni 

będziemy to monitorować i przy-
glądać, czy ta jakość faktycznie się 
poprawiła.

Warto też wspomnieć przy 
okazji, że nasz klub radnych Ini-
cjatywa Tyska wystąpił do prezy-
denta miasta z wnioskiem o nie-
podwyższanie w przyszłym roku 
stawki podatku od nieruchomo-
ści i pozostawienie jej na pozio-
mie roku 2020. Chcemy w ten 
sposób choć odrobinę ulżyć na-
szym mieszkańcom w tym trud-
nym dla tyszan, ale i dla całego 
kraju czasie.

przewodnicząca rady Miasta, Barbara Konieczna:

JesTeśmy odpowiedzialni

Hanna Skoczylas.
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– Pozostanie w domu zgod-
nie z ogólnoświatowym hasłem 
„Zostań w domu”, praca lub na-
uka zdalna czy też skierowanie 
rodziny na kwarantannę mogą 
być niebezpieczne dla osób do-
znających przemocy w rodzinie. 
Potęguje to już wcześniej ukształ-
towane u osób doświadczających 
przemocy poczucie izolacji, od-
osobnienia, bezradności. Pozy-
cja sprawcy rośnie, jego osobista 
strategia izolacji i kontroli nad 
rodziną jest dodatkowo wzmac-
niana przez sytuację zewnętrzną. 
Tajemnica przemocy w rodzinie 
pozostaje w czterech ścianach 
– mówi Magdalena Kołodziej-
Kwaśniak, psycholog Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychach.

zgłoszenie zawsze jest trudne
Zgłaszanie przemocy zawsze 
jest trudne dla osób krzywdzo-

nych. Często osoby te potrze-
bują czasu, by do tego dojrzeć 
lub decydują się na zgłoszenie, 
gdy sytuacja domowa jest już 
na tyle poważna, że dochodzi 
do brutalnych aktów przemocy 
fizycznej.

– W sytuacji kwarantanny 
czy izolacji jest to jeszcze trud-
niejsze, bo np. partner lub mał-
żonek przebywa w tym samym 
pomieszczeniu. Trudno jest pro-
wadzić rozmowę z kimkolwiek, 
jeszcze trudniej zadzwonić na Po-
licję, do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej czy do innej in-
stytucji, która może zaoferować 
pomoc – dodaje Magdalena Ko-
łodziej-Kwaśniak.

Osoby doświadczające prze-
mocy nie chcą także informować 
służb ponieważ wstydzą się swo-
jej sytuacji, umniejszają jej waż-
ności, twierdzą często, że służby 
mają ważniejsze zadania niż ich 
rodzinne sprawy w dobie trudnej 

sytuacji w kraju. Zmniejszenie 
dostępności kontaktu osobiste-
go do instytucji pomagających, 
do specjalistów, terapeutów, leka-
rzy również powoduje, że osoby 
doświadczające przemocy często 
starają się przetrwać ten trudny 
czas, bez zgłaszania przemocy.

pomoże nawet rozmowa
– Chciałabym podkreślić, że na-
dal można to wsparcie otrzymać, 
wiele instytucji pracuje online 
lub telefonicznie. Rozmowa te-
lefoniczna oczywiście nie zastąpi 
osobistego kontaktu może jed-
nak być przeprowadzona w bez-
pieczny, wspierający sposób, tak 
aby pomóc w podjęciu decyzji 
o szukaniu dalszej pomocy. Może 
również pomóc w odreagowaniu 
bardzo silnych i trudnych emocji 
– podkreśla psycholog.

W przypadku utrudnionego 
kontaktu z powodu ciągłej obec-
ności w mieszkaniu, domu, innych 
osób, a w szczególności osoby sto-
sującej przemoc, pomoc oferowa-
na jest w dogodnym czasie i miej-
scu, np. gdy osoba może przejść 
do innego pomieszczenia, wyjść 
na zakupy i usiąść na ławce, gdzieś 
gdzie można swobodnie porozma-
wiać. Gdy nie ma możliwości, aby 
rozmawiać telefonicznie inną for-
mą komunikacji może być droga 
elektroniczna czyli e-mail.

W przypadku zagrożenia
W przypadku zagrożenia życia 
lub zdrowia najlepiej jest wezwać 
policję, a gdy rodzina nie może 
pozostać w miejscu zamieszkania, 
dla swojego bezpieczeństwa może 
uzyskać schronienie w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej.

– W sytuacji zagrożenia prze-
mocą, gdy uzyskanie natychmia-
stowej pomocy może być trudne, 
dobrze wiedzieć co zrobić, gdzie 
zadzwonić, gdzie pójść, co zabrać 
ze sobą czyli mieć plan bezpie-
czeństwa dla całej rodziny tzw. 
osobisty plan awaryjny – pod-
kreślają psycholodzy.

plan awaryjny
Oto kilka najważniejszych punktów 
„osobistego planu awaryjnego”:

1. Obserwuj zachowania osoby 
agresywnej: to ważne, żeby wie-
dzieć jakie zachowania zapowia-
dają najgorsze.
2. Naucz dzieci dbać o bezpie-
czeństwo: powiedz dzieciom, 
gdzie mogą szukać pomocy.
3. Bezpieczne miejsce: zastanów 
się, gdzie w Twoim domu możesz 
znaleźć bezpieczne schronienie.
4. Bądź przygotowany/a do uciecz-
ki: spakuj wszystko do podręcz-

nej torby, trzymaj ją pod ręką, tak 
żeby w każdej chwili móc ją za-
brać.
5. W sytuacji zagrożenia: jeśli nie 
masz możliwości ucieczki, scho-
waj się w rogu pokoju. Skul się, 
osłaniając rękoma twarz i głowę. 
Postaraj się zawsze mieć przy so-
bie telefon z naładowaną baterią 
Wzywaj pomocy: 997, 112.
6. Poznaj swoich sojuszników: 
rozmawiaj z rodziną, sąsiadami 
i znajomymi o sytuacji w Twoim 
domu.
7. Pełna instrukcja jak przygoto-
wać swój osobisty plan awaryj-
ny jest dostępna jest pod linkiem 

https://www.rpo.gov.pl/sites/de-
fault/files/Osobisty_plan_awa-
ryjny_poradnik_0.pdf

Poradnik ten skierowany jest 
do osób obawiających się lub 
doświadczających przemocy 
w rodzinie, zawiera praktyczne 
porady jak zwiększyć swoje bez-
pieczeństwo oraz użyteczne dane 
teleadresowe. Został opracowa-
ny przez Biuro Rzecznika Praw 
Człowieka we współpracy z eks-
pertami Centrum Praw Kobiet, 
Fundacją Feminoteka i Ogólno-
polskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebie-
ska Linia” IPZ. Mn ●

kampanią W przemoc
rusZyŁa kaMpania „19 DNI pRZeCIWKo pRZeMoCy I KRZyWDZeNIu DZIeCI I MłoDZIeży”. MIej SWój „oSoBISTy pLAN AWARyjNy”.

gDZie sZukać POmOcy?

ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tychach prowadzi konsultacje 
telefoniczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 
będących w kryzysie oraz przebywających w izolacji w związku 
z objęciem kwarantanną. Wsparcie psychologiczne można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 227 05 75 lub pisząc na adres e mailowy 
oik@mops.tychy.pl.
Można także dzwonić pod numer Tyskiej Niebieskiej Linii  
32 322 70 04.
Specjaliści dostępni są pod wskazanymi numerami telefonu w po-
niedziałek od godz. 7 do 17, wtorek 7-17.30, środa 7-17, czwartek 
i piątek 7-15.
Inne pomocne numery telefonu:
•  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIE-

SKA LINIA” – 800 12 00 02, numer czynny całą dobę;
•  Centrum Praw Kobiet – telefon interwencyjny 600 070 717 czynny 

całą dobę; pomoc prawna i psychologiczna 22 621 35 37 czynny 
w godz. 10-16;

• Fundacja Feminoteka – 888 88 33 88, pon-pt 8-20;
• Niebieska Linia IPZ – 22 668 70 00 czynny codziennie 12-18;
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – 116 111 czynny całą dobę;
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika praw Dziecka – 800 12 12 12
Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google play)
Avon Alert – aplikacja Fundacji Feminoteka i Avon
Twoja komenda – aplikacja policji
Alarm112 – aplikacja MSWiA
Twój parasol – aplikacja policji

reklama

cZas pandeMii to trudny cZas dla nas wsZystkich. 
żyjeMy w coraZ więksZyM lęku, ZreZygnowaliŚMy 
Z wielu aktywnoŚci, kontaktów Z prZyjacióŁMi, 
BliskiMi. ogranicZenia, do których MaMy się 
stosować, Z jednej strony Mają nas chronić 
od choroBy ZaŚ Z drugiej powodują iZolację, 
utratę wolnoŚci, nieZależnoŚci co wiąże się  Z 
narastającyM napięcieM, streseM, frustracją. 
do tego dochodZą cZynniki, które Mają 
wpŁyw na pocZucie BeZpiecZeństwa np. utrata 
Zatrudnienia, oBniżenie wynagrodZenia, 
wsZelkie ZMiany w dotychcZasowyM rytMie 
i sposoBie życia. koMBinacja tych cZynników 
Może powodować nasilenie konfliktów, a 
także Zachowań o charakterZe prZeMocowyM 
MiędZy cZŁonkaMi rodZiny. wtedy doM 
prZestaje Być BeZpiecZnyM MiejsceM…

W wielu miejscach na terenie miasta pojawiły się plakaty promujące kampanię przeciw przemocy.

ar
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reklama

jedna orkiestra, jeden 
dyrygent, jedno Miejsce. 
trZy dni, dwadZieŚcia 
pięć wydarZeń, 
nieskońcZonoŚć 
MożliwoŚci. 
orkiestra aukso 
ZaprasZa na festiwal 
auksodrone.

W dniach 6-8 listopada tyska 
Mediateka będzie przestrzenią 
niezwykłych wydarzeń artystycz-
nych z udziałem najlepszej orkie-
stry kameralnej w Europie i ple-
jady gwiazd sceny jazzowej.

Przez trzy dni Orkiestra Ka-
meralna Miasta Tychy AUKSO 
pod dyrekcją Marka Mosia za-
prezentuje 9 niezwykłych kon-
certów z udziałem znakomitych 
gości, jak: Marcin Wasilewski, 
Adam Pierończyk, Marek Na-
piórkowski czy duet Skalpel.

Centralnym wydarzeniem fe-
stiwalu będzie premiera nowej 
opery duetu Nowak/Twardoch 
pt. „Syrena. Melodrama æterna”. 
W ubiegłym roku zamówio-
na przez AUKSO kompozycja 
„Drach. Dramma per musica” 
Aleksandra Nowaka do libretta 
Szczepana Twardocha (także za-
prezentowana premierowo pod-
czas festiwalu Auksodrone) zo-
stała nominowana do nagrody 
Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020 
w kategorii „Wydarzenie roku”. 

W ślad za tym udanym ekspery-
mentem powstała „Syrena. Melo-
drama aeterna” – owoc fascyna-
cji obu twórców morzem. Opera 
będzie zaprezentowana w trzech 
częściach, podczas trzech kolej-
nych dni festiwalu. Wydarzenie 
będzie transmitowane przez Pro-
gram 2 Polskiego Radia.

Tegoroczna edycja Auksodro-
ne to także hołd dla twórczo-
ści Krzysztofa Pendereckiego. 
Ze spuścizną Mistrza w nieorto-
doksyjny sposób skonfrontują się 
muzycy orkiestry AUKSO oraz 
goście – Piotr „Pianohooligan” 
Orzechowski i Skalpel. W tym 
kontekście zabrzmi również 
muzyka Jonny’ego Greenwoo-
da, gitarzysty Radiohead, który 
w swych kompozycjach składa 
hołd polskiemu twórcy.

Z uwagi na ograniczenia do-
tyczące wydarzeń kulturalnych, 
festiwal odbywa się przy 25-pro-
centowym zapełnieniu sali.

Więcej informacji na stronie 
www.auksodrone.com. sw ●

ogroMny sukces 
odniósŁ ostatnio utwór 
„osieM gwiaZd (wojna)” 
karola krupiaka 
tyskiego licealisty. w 
swoiM rapie odnosi się 
do aktualnej sytuacji 
ZwiąZanej Z protestaMi 
w caŁyM kraju i stara 
się roZlicZyć ekipę 
rZądZącą. 

Piosenka trafiła do internetu 28 
października, a do dnia odda-
nia gazety do druku zobaczyło 
ją ponad 2 miliony internautów. 
„Osiem gwiazd (wojna) ” roz-
brzmiewa w całej Polsce podczas 
protestów organizowanych przez 
Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Karol Krupiak to 18-letni wy-
chowanek I LO, tegoroczny ma-
turzysta. Kawałek napisał zaraz 
po powrocie z pierwszego ty-
skiego marszu. – Dotychczas 
nagrywałem piosenki o oso-
bistych doświadczeniach. In-
teresuję się polityką dlatego 
w szkole wybrałem klasę o pro-
filu „Wiedza o społeczeństwie”. 
Nigdy nie poruszałem tematów 
społecznych w swoich tekstach, 
ale tym razem miarka się prze-
brała. Rząd zrobił o jeden krok 
za daleko, co wywołało ogrom-
ne oburzenie w nas, młodych – 
mówi młody raper.

W swoim rapie bez ogródek 
atakuje ekipę rządzącą. Dostaje 
się prezydentowi za komentowa-
nie zdjęć z oposami, Jackowi Sa-
sinowi za roztrwonienie 70 mi-

lionów na wybory, których nie 
było, a nawet opozycji w osobie 
Krzysztofa Bosaka za niefortun-
ne wypowiedzi na temat płodów 
niemających szans na przeżycie. 
– Szczerze, nie liczyłem na ta-
kie zainteresowanie. Wcześniej 
moje utwory miały maksymal-
nie tysiąc wyświetleń, a „osiem 
gwiazd (wojna) ” w 14 godz. za-
notował 1,2 mln wyświetleń. Na-
grałem ten kawałek jako wyraz 
wsparcia dla wszystkich prote-
stujących, a w szczególności dla 
protestujących kobiet. Nagrałem 
to w trosce o kobiety, które są 
mi najbliższe. Ten utwór jest dla 
was – mówi raper. – Nie popieram 
agresji fizycznej, ale nie przeszka-

dzają mi wulgaryzmy, które wy-
krzykujemy na marszach. Miarka 
się po prostu przebrała. Jest czas 
na kulturalną dyskusję, ale jest też 
czas na wstanie od stołu, komu-
nikując to ostrym słownictwem. 
Teraz jest właśnie taki czas i to nie 
społeczeństwo do tego doprowa-
dziło – dodaje.

Karol aktualnie pracuje nad 
płytą. Chciałby, aby ukazała się 
pod koniec grudnia, dlatego każ-
dą wolną chwilę spędza na pracy 
nad nią. – Głównie rapuję o swo-
ich przeżyciach i taka też będzie 
ta płyta. Cieszę się, że utwór o te-
matyce społecznej spotkał się z ta-
kim zainteresowaniem, ale my-
ślę, że na ten temat powiedziałem 

już wszystko, co chciałem. Dla-
tego skupię się na swoim świecie 
wewnętrznym. Wszystkie utwo-
ry, które dostaną się na płytę, 
nie będą nigdzie wcześniej pub-
likowane i dołożę wszelkich sta-
rań, aby płyta mogła się ukazać 
na nośniku fizycznym.

Utwór Karola został, obok „Call 
on me” Erica Prydz'a, nieoficjal-
nym hymnem strajku kobiet. 
Można go było usłyszeć w Kato-
wicach, Warszawie i oczywiście 
w Tychach podczas pierwsze-
go koncertu z publicznością jaki 
dał Karol kiedykolwiek. Ten miał 
miejsce na zakończenie trzeciego 
tyskiego marszu.

kaMil pesZat ●

miarka się przebrała
ogólnopolski hyMn protestów poWSTAł W TyChACh!

auksoDrone  
także W raDiu
nowa opera Z liBretteM twardocha, FANtAStyCZNy 
jAZZ I hołD DLA peNDeReCKIeGo. 

Karol Krupiak dał swój pierwszy koncert w życiu podczas sobotniego marszu.
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polska ZŁota jesień 
od lat inspirowaŁa 
artystów. swoje 
laurki tej porZe 
roku wystawili 
choćBy leopold staff 
w „desZcZu jesiennyM”, 
cZy julian tuwiM 
we „wspoMnieniu”, 
które tak sugestywnie 
ZaŚpiewaŁ cZesŁaw 
nieMen. jesień 
to Mieniące się 
ZieMistyMi koloraMi 
drZewa, powiew 
wiatru i sypiące się 
Z nich tysiącaMi liŚcie. 
ZwŁasZcZa te ostatnie 
Mają swoich aMatorów, 
Ba, nawet Zawodowców, 
którZy Z jesiennego 
ZŁota potrafią ZroBić... 
koMpost.

lecą liście z drzew
Czy wszędzie jesień na świecie 
ma podobne kolory? Nie. Są róż-
ne w zależności od części globu. 

Na znacznej połaci lądów w ogóle 
nie ma czegoś takiego jak kolo-
rowa jesień. Zjawisko jesienne-
go wybarwiania się liści można 
zaobserwować w środkowych 
częściach Ameryki Północnej 
i Eurazji. Jesień na obu tych kon-
tynentach ma nieco inne barwy. 
W Europie dominujące kolory to: 
żółty, złoty, brązowy, a w Ameryce 
dużo jest czerwieni. Utrzymanie 
liści zimą byłoby dla drzew naszej 
szerokości geograficznej bardzo 
nieopłacalne. One same niczego 
by nie produkowały, a dodatko-
wo zużywałyby i traciły bezcen-
ną wodę, a zimą drzewa muszą 
oszczędzać – i wodę, i zgroma-
dzone substancje odżywcze. Gdy-
by drzewa zatrzymały liście, nie 
przetrwałyby zimy. Inaczej dzieje 
się w wypadku drzew i krzewów 
liściastych w obszarach o łagod-
niejszym klimacie, gdzie rosną 
drzewa i krzewy zimozielone lub 
wiecznie zielone. One nie zrzuca-
ją liści na zimę, lecz ograniczają 
parowanie.

różnokształtne, kolorowe, 
piękne
Zielony chlorofil w liściach jest po-
budzany promieniami słonecznymi 
do syntezy składników odżywczych 
potrzebnych roślinie do życia. Pro-
ces ten określany jest mianem foto-
syntezy i jest to jeden z najbardziej 
kluczowych procesów dla istnienia 
życia na Ziemi. Kiedy słońca jest co-
raz mniej chlorofil ulega rozkłado-
wi, a rośliny wycofują wodę i cenne 
składniki odżywcze z liści do łodyg 
i korzeni. Równocześnie zaczyna-
ją ujawniać się ukryte wcześniej 
za zielenią karoteny (barwniki po-
marańczowe) i ksantofile (barwniki 
żółte), które w efekcie połączenia 
z kwasami tłuszczowymi dają bar-
wne woski. Zdaniem naukowców 
te „bojowe barwy” mają jeszcze je-
den cel. Jesienne kolory mają od-
straszać szkodniki, w szczególności 
mszyce, które poszukują miejsca 
na złożenie jaj, z których na wios-
nę wylęgną się wygłodniałe larwy. 
Z kolei inna teoria głosi, że karo-
tenoidy i ksantofile w liściach sta-

nowią filtr przeciwsłoneczny, który 
chroni roślinę przed nadmiernym 
promieniowaniem i wychwytuje 
szkodliwe dla przetrwania rośliny 
wolne rodniki.

liście do wora
Zaraz skoro wstanie świt wyrusza-
ją w teren zastępy pracowników 
miejskich. Zaopatrzeni w dmu-
chawy i grabie zwijają jesienny 
dywan do foliowych worków, 
pakują na ciężarowe samocho-
dy i wywożą poza miasto. – Ko-
nieczność sprzątania liści wynika 
z bezpieczeństwa – tłumaczą. Za-
legające na chodnikach i ulicach 
mogą być przyczyną wypadków. 
Ponadto liście w dzisiejszych cza-
sach traktowane są jak surowiec. 
Zebrane trafiają do firmy Master 
Odpady i Energia Sp. z o.o. gdzie 
przerabiane są na kompost. – Je-
steśmy w stanie z jednej tony liści 
otrzymać pół tony gotowego kom-
postu wysokiej jakości. W kolej-
nych latach było to: 2018 – 11 tys. 
ton i podobnie w 2019. W pierw-

szej połowie 2020 r. zebranych zo-
stało selektywnie 5 tys. ton odpa-
dów bio-zielonych. Trafiają one 
do naszego systemu tunelowego 
rozkładu materii, czyli sześciu tu-
neli długich na 25 m i szerokich 
na 6 m, gdzie w kontrolowanych 
i sterowanych warunkach przy-
spieszamy proces kompostowa-
nia. To co naturze zajęłoby lata, 
my wykonujemy w trzy miesiące. 
Zanim liście staną się kompostem 
gotowym do użycia, muszą przejść 
szereg testów i aprobat technicz-
nych, regulowanych przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Po otrzymaniu szeregu certyfika-
tów złożyliśmy w 2018 r. komplet 
dokumentów w ministerstwie 
i przyznano nam pozwolenie 
na produkcję i sprzedaż kompo-
stu po wyjątkowo niskich cenach. 
Środek poprawiający jakość gleb 
– wysokiej jakości kompost popra-
wiający jakość gleby pn. „KOMPO 
MASTER” oferowany jest rolni-
kom, ogrodnikom i działkowcom 
w cenie – 10 zł/tonę. Zwracamy 

do środowiska to, co do niego 
należy – wyjaśniał Bartosz Gogol 
główny technolog w spółce Master 
– Odpady i Energia.

powrót do korzeni
Jak zostało powiedziane, liście 
na wiosnę pod postacią kom-
postu wrócą na swoje miejsce. 
Są bogate w azot, fosfor czy potas, 
a to są wszystko cenne składniki 
przy uprawie roślin. Część kompo-
stu trafia w ręce prywatne, a reszta 
do spółek zajmujących się zielenią 
w mieście. Te wykonają nasadze-
nia i zadbają o już posadzone drze-
wa, kwiaty czy krzewy. Wszystko 
z sensem, przemyślane, sprawnie 
zorganizowane i pod pełną kon-
trolą. Póki co ulice jeszcze są za-
sypane małymi jesiennymi bun-
townikami, którym niespieszno 
do plastikowego worka. Zatem 
nie ma co tracić czasu, tylko trze-
ba spieszyć się na jesienne spacery. 
Jutro jesień ktoś może sprzątnąć 
nam sprzed nosa. 
kaMil pesZat ●

tyskie centruM 
wolontariatu 
posZukuje chętnych 
do poMocy prZy 
droBnych pracach jak: 
ZroBieniu Zakupów, 
wyprowadZaniu 
psa na spacer cZy 
dostarcZaniu gotowych 
posiŁków luB leków. te 
Zaledwie kilka godZin 
pracy tygodniowo 
diaMetralnie polepsZa 
sytuację osóB 
potrZeBujących.

Kontakt z Tyskim Centrum Wo-
lontariatu można uzyskać za po-
średnictwem: e-mail: wolonta-
riat-tychy@ib.de; tel: 32 219 10 
10 (w godz. 8-15.30) tel. kom: 
789 489 531. Osoby potrzebu-
jące pomocy mogą się zgłaszać 
za pośrednictwem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 
667 506 460).

– To dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy udało się na początku 

roku wesprzeć osoby starsze, które 
potrzebowały pomocy w zrobie-
niu zakupów, wyrzucaniu śmie-
ci, wyprowadzaniu psa na spacer 
czy dostarczaniu gotowych posił-
ków. W związku z zaistniałą sytu-
acją pomoc wolontariuszy znów 
jest potrzebna – tłumaczy Anna 
Małecka animator TCW

Każdy wolontariusz może li-
czyć na: środki ochrony, wspar-
cie koordynatora wolontariatu, 
wydanie imiennego zaświadcze-
nia o wykonanej pracy wolon-
tariackiej. – W tej trudnej sytu-
acji staramy się przeciwdziałać 
problemom, jakie mogą spotkać 
osoby samotne powyżej 70. roku 
życia oraz samotne i niepełno-
sprawne, nieposiadające rodzi-
ny na terenie Tychów. Prozaicz-
ne zajęcia mogą być ekstremalnie 
stresogenne dla wymienionych 
wcześniej grup. Bardzo waż-
nym jest, abyśmy w stanie epi-
demii zainteresowali się naszy-
mi najbliższymi sąsiadami. Być 
może wśród nich są osoby po-

trzebujące. Aby im pomóc, nie 
trzeba przecież być wolontariu-
szem, wystarczy być człowiekiem 
– apeluje Maciej Gramatyka za-
stępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

Każdy wolontariusz otrzyma 
identyfikator, rękawiczki, ma-
seczki i procedury postępowa-
nia, dzięki którym ryzyko prze-
noszenia wirusa SARS-CoV-2 
spada do minimum. – Przede 
wszystkim najważniejsze jest 
zdrowie wolontariuszy, dlatego 
otrzymali oni od nas wytyczne, 
jak powinni postępować. Pie-
niądze i lista zakupów, śmieci 
do wyrzucenia, czy zwierzęta 
będą wystawiane za drzwi przy 
obecności wolontariusza, któ-
ry jednak zostanie w bezpiecz-
nej odległości. Dopiero po za-
mknięciu drzwi, w ochronnych 
rękawiczkach odbierze to, co po-
zostawiono. Nie polecamy kon-
taktu osobistego, dlatego pie-
niądze i lista zakupów będą 
przekazywane w foliowych wor-

kach. Lista nie może przekraczać 
kwoty 100 zł – wyjaśnia Anna 
Małecka.

Tyskie Centrum Wolontaria-
tu zostało powołane do życia 
przez fundację Internationaler 

Bund oraz jest współfinansowa-
ne przez Miasto Tychy.
kaMil pesZat ●

złoDzieje jesieni
trZeBa się spiesZyć, ABy NACIeSZyć SIę poLSKą ZłoTą jeSIeNIą.

Jeszcze chwila i zacznie się sprzątanie jesieni spod naszych okien – ma to jednak większy sens.
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potrzebni Wolontariusze
dotychcZas ZgŁosiŁo się 55 ChęTNyCh.

Wizytę wolontariusza zawsze warto potwierdzić w Tyskim Centrum Wolontariatu.
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sprawa naZwy ulicy 
na tyskiM osiedlu B 
ciągnie się już trZy 
lata. wtedy to, w 2017 
roku wojewoda Śląski 
stwierdZiŁ, że BocZna 
ulicZka od ul. BaZiowej 
(Za stadioneM MiejskiM) 
Ma niewŁaŚciwego 
patrona Z punktu 
widZenia ustawy  
Z 1 kwietnia 
2016 o ZakaZie 
propagowania 
koMuniZMu luB innego 
ustroju totalitarnego 
prZeZ naZwy Budowli, 
oBiektów i urZądZeń 
użytecZnoŚci 
puBlicZnej.

Owym „totalitarnym” patronem 
jest Jan Brzoza, jak podaje Wiki-
pedia: żyjący w latach 1900-1971, 
urodzony we Lwowie polski pi-
sarz, publicysta, autor słuchowisk 
radiowych, redaktor działów kul-
turalnych „Czerwonego Sztanda-
ru” i katowickiej „Trybuny Robot-
niczej” i w latach 1957-1961 poseł 
na Sejm.

Wojewoda zwrócił się za-
tem do Prezydenta Miasta Ty-
chy z prośbą o podanie propozy-
cji nowej nazwy dla „ulicy Jana 
Brzozy”. Prezydent, aby nie robić 
zamieszania i zmuszać mieszkań-
ców ulicy do konieczności wyra-
biania nowych dokumentów, za-
proponował nazwę „ulica Brzozy”, 
która nie honoruje pisarza i dzia-
łacza z czasów komunistycznych, 
a jedynie odnosi się do krzewów 
i drzew, „występujących w stanie 
dzikim w strefach umiarkowa-
nej, borealnej i arktycznej Euro-
py, Azji i w Ameryce Północnej” 
(za Wikipedią).

Wojewoda raczył nie uwzględ-
nić propozycji prezydenta i w tym 
roku wydał tzw. zarządzenie za-
stępcze, zmieniające nazwę tyskiej 
uliczki z Jana Brzozy na Ballady-
ny. Zarządzenie to weszło w życie 
27 lipca br. i zasadniczo od tego 
dnia mieszkańcy ul. Brzozy za-
mieszkali na… Balladyny.

Nie zakończyło to jednak jesz-
cze sprawy, bo Prezydent Miasta 
Tychy nie zgodził się z narzuco-
ną nazwą ul. Balladyny i wniósł 
na zarządzenie wojewody skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Pewnie nie dlate-
go, że ma coś do Juliusza Słowa-
ckiego i bohaterów jego dzieł, 
ale po to, by jak najmniej prob-
lemów sprawiać mieszkańcom 
ulicy, która nazwę Brzozy no-
siła od niemal pół wieku. Sta-

nowisko prezydenta podzie-
liła także Rada Miasta, która 
27 sierpnia podjęła stosowna 
uchwałę w sprawie wniesienia 
skargi do WSA.

Byliśmy na ulicy Brzozy i roz-
mawialiśmy z kilkoma jej miesz-
kańcami. Niektórzy nawet nie 
wiedzieli, że mieszkają przy Jana 
Brzozy, reszta nie wiedziała kim 
ów Jan był i w żaden sposób nie 
czuła się propagatorami jakiego-
kolwiek ustroju totalitarnego. Bal-
ladyny? Może i ładnie, ale znowu 
będziemy czas tracić na chodze-
nie po urzędach i załatwianie no-
wych dokumentów – mówili.

Czy będą musieli? – Obecnie 
czekamy na rozstrzygnięcie sądu 
dotyczące zmiany nazwy na uli-
cę „Brzozy” – słyszymy w Urzę-
dzie Miasta. ww ●

w tychach 
od lat prowadZone 
są dZiaŁania, w raMach 
których ok. 70 proc. 
skaZanych na karę 
grZywny luB karę 
ogranicZenia 
wolnoŚci odpracowuje 
ją w forMie godZin 
spoŁecZnych. 
w tyM roku ok. 500 osóB 
otrZyMaŁo MożliwoŚć 
odpracowania kary.

Przed 2010 r. liczba osób, któ-
re odpracowywały swoje kary 
za drobne przestępstwa i wykro-
czenia (picie alkoholu w miejscu 
publicznym, drobne kradzieże 
etc.), była niewielka, gdyż nie 
było podmiotów, gdzie mogliby 
odpracować godziny społeczne. 
Zmiany w polskim prawie nastą-
piły w 2010 r., kiedy to w życie 
weszło dotyczące tematu Rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści. Na jego podstawie prezydent, 
burmistrz czy wójt wyznacza 
podmioty zobowiązane do przy-
jęcia skazanych. Prezydent Mia-
sta Tychy w tym roku zaktuali-
zował listę w końcu września 
i znajduje się na niej aż 28 pod-
miotów, m.in.: Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej „Wrzos”, Miejski 
Ośrodek Sporu i Rekreacji, Teatr 
Mały, Tyski Zakład Usług Komu-
nalnych, Straż Miejska, Parafia 
Rzymskokatolicka św. Krzyszto-
fa czy Niepubliczne Przedszko-
le Artystyczno-Sportowe ,,Sport
-Art”.

– Jako pierwsi w regionie da-
liśmy możliwość odpracowa-
nia kary w weekendy czy po go-
dzinach pracy, to bardzo ważne 
dla osób, które pracują w syste-
mie zmianowym, a niekoniecz-
nie chcą, by jego pracodawca czy 
koledzy z pracy wiedzieli o wy-
roku, jaki na nim ciąży. Swo-
ją karę ograniczenia wolności 
mogą także odpracować w Ty-
chach osoby niepełnosprawne, 
co wciąż nie jest regułą w innych 
miastach. Staramy się, by każdy 
trafił w miejsce zgodne ze swo-
im wykształceniem, kompeten-
cjami, umiejętnościami. Dzię-
ki temu skazani w sposób godny 
pracują dla dobra lokalnej spo-
łeczności – mówi Andrzej Dziu-
ba prezydent Tychów.

Współpraca miasta z sądem
W Tychach prezes Sądu Rejono-
wego zwraca się do prezydenta 
miasta z prośbą o zabezpiecze-

nie odpowiedniej liczby miejsc. 
Efekt jest taki, że na ok. 500 spraw 
zakończonych karą ograniczenia 
wolności, około 70% skazanych 
wykonuje drobne pracę spo-
łeczne – od sprzątania chodni-
ków, przez koszenie trawników 
do pomocy w Domach Pomocy 
Społecznej. – Współpraca układa 
się wzorowo, a przyjęte rozwią-
zania, i co ważniejsze, ich sku-
teczność sprawia, że Tychy są li-
derem w regionie – mówi Aneta 
Marczak-Cywińska, kierow-
nik Zespołu Kuratorskiej Służ-
by Sądowej w Tychach. – Kara 
ograniczenia wolności ma dużo 
większy aspekt resocjalizacyj-
ny mający na celu przywrócenie 
prospołecznych zachowań skaza-
nego. Zazwyczaj taka kara trwa 
od miesiąca do 2 lat, od 20 do 40 
godzin miesięcznie. Ale nie moż-
na tego rozumieć tylko jako kara 
w rozumieniu przepisów prawa. 
To jest rozwiązanie, które wrosło 
na stałe w tkankę naszego miasta 
i jego instytucji. Resocjalizujemy 
skazanych w instytucjach kultu-
ry, oświaty, wspierają oni służbę 
zdrowia, ośrodki sportowe oraz 
domy społeczne. Skala jest na-
prawdę ogromna. Nie udałoby 
się tego osiągnąć bez ludzi, którzy 
w tych instytucjach pracują. Przez 
lata współpracy nauczyli się, jak 
ze skierowanymi rozmawiać. 
Często są to ludzie zagubieni czy 
sfrustrowani, którzy chcą się wy-
gadać, a czasem wyżalić. W tych 
ośrodkach otrzymują pomocną 
dłoń, a nawet drugą szansę. Oczy-
wiście pewny odsetek skazanych 
traktuje te godziny jako przykry 
obowiązek do „odbębnienia” lub 
zupełnie ignoruje polecenia kura-
tora. Wtedy skazany będzie mu-
siał przyjąć inny rodzaj kary. Nie-
mniej jednak ogromny wysiłek 
tyskich podmiotów przełożył się 
na to, że jesteśmy jednym z nie-
wielu rejonów, gdzie osoby skaza-
ne płynnie kierowane są na pra-
ce społeczne w czasie pandemii 
– dodaje.

obowiązki i dziwny rok 2020
Ten rok, ze względu na panującą 
epidemię, był wyjątkowy również 
w tym aspekcie. Wiele placówek 
mocno ograniczyło lub nawet 
zawiesiło przyjmowanie chęt-
nych na odpracowanie godzin 
społecznych. Jedną z nich jest 
DPS św. Anna, który dotychczas 
przodował w ilości osób odpra-
cowujących kary. – Swego cza-
su do Domu Pomocy Społecznej 
św. Anna trafił skazany, który 
na co dzień zajmował się syste-
mami nagłośnieniowymi. Po-
magał pensjonariuszom organi-
zować m.in. wieczory kolędowe. 
Odpracował swój wyrok, a mimo 
to dalej w okresie świąt przycho-
dził i pomagał przy tym wydarze-
niu, które dla obecnych w domu 
pomocy było bardzo ważne. Ta-
kie historie zdarzają się częściej, 
niż może się wydawać – zauważa 
Aneta Marczak-Cywińska. – Nie-
stety, z powodu pandemii nasze 
możliwości zostały mocno ogra-
niczone. Co nie znaczy, że sytu-
acja jest zła. Naszych skazanych 
często kierujemy do prac na świe-
żym powietrzu, a w okresie przed 
Świętem Zmarłych przygotowy-
wali cmentarze – dodaje.

Tyski Zakład Usług Komu-
nalnych w tym roku przystąpił 

do programu. Skazańcy kiero-
wani są głównie do działu ziele-
ni oraz na wspomniany cmentarz. 
– Trafiają do nas bardzo zróżni-
cowane osoby, tak pod względem 
wieku jak i wymiaru kary, jedni 
przychodzą na 8 godz. inni nawet 
na 3 – opowiada dyrektor TZUK 
Agnieszka Lyszczok. – Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tej pomo-
cy i jest to dla nas duże odcią-
żenie. Oczywiście nie wszyscy 
podchodzą do swoich obowiąz-
ków tak samo rzetelnie, ale tak 
jak wspomniałam, jeżeli mamy 
z kimś problem i ktoś po pro-
stu się nie pojawia, kuratorzy re-
agują błyskawicznie i przysyłają 
inną osobę w zastępstwie. Mie-
sięcznie jest to nawet 10 par rąk 
do pomocy. W okresie paździer-
nikowym porządkowali alejki 
na cmentarzu i wykonywali inne 
prace porządkowe, aby przygoto-
wać obiekt przed Świętem Zmar-
łych – dodaje.

Jednym z podmiotów, gdzie 
pracuje najwięcej skazanych, jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji. W roku ubiegłym do prac spo-
łecznych zostało skierowanych 
tam aż 48 skazanych. – Głównie 
zajmują się pracami porządkowy-
mi i mają takie same obowiązki 
jak nasi regularni pracownicy. 
W tym roku przez większą jego 
część takie prace były zawieszone 
z powodu epidemii. Aktualnie 15 
osób wykonuje u nas swoje kary. 
Obsługują Ośrodek Wypoczyn-
kowy Paprocany. Zdarzały się 
przypadki, że skierowana do nas 
osoba bardzo sumiennie przykła-
dała się do swojej pracy i znala-
zła u nas zatrudnienie na stałe. 
Inne osoby wciąż współpracują 
z nami na innych zasadach za-
trudnienia. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z współpracy z tyskimi 
kuratorami – stwierdza Barbara 
Szindler z MOSiR.

Do Teatru Małego w Tychach 
trafił mężczyzna, który nawet nie 
posiadał dowodu osobistego, bez 
którego trudno cokolwiek dziś 
załatwić. Pracownicy zaopieko-
wali się nim, pokazali teatr (był 
w nim po raz pierwszy w życiu), 
sami zapłacili za robienie zdjęć 
niezbędnych do dowodu tożsa-
mości i pomogli wyrobić mu ten 
dokument.

– To z jednej strony możli-
wość rehabilitacji i resocjalizacji, 
swoiste odpracowanie przez nich 
swoich win, a z drugiej oczywiste 
korzyści społeczne w postaci wy-
konania konkretnej pracy – za-
znacza kurator Marczak-Cywiń-
ska. – W 2019 r. w maju z okazji 
jubileuszu stulecia kurateli zor-
ganizowaliśmy kongres pod ha-
słem „W służbie razem”. Wszy-
scy pracujemy na ogromnym 
ładunku emocjonalnym, wal-
czymy, aby poprzez wykonywa-
nie działań przywracać ludzi ich 
społecznościom. To hasło po wy-
darzeniach związanych z epide-
mią nabrało nowego znaczenia, 
ale przede wszystkim obroniło 
się. My kuratorzy, osoby skaza-
ne skierowane na odpracowanie 
swoich kar, a przede wszystkim 
pracownicy podmiotów umożli-
wiającym tych kar odpracowanie, 
jesteśmy systemem naczyń połą-
czonych i dokładamy wszelkich 
starań, by to naczynie mogło słu-
żyć naszemu społeczeństwu. 
kaMil pesZat ●

Od 1 września do 30 listopada 
tego roku. przeprowadzany jest 
obowiązkowy Powszechny Spis 
Rolny 2020.

Rolnicy mogą udzielić informa-
cji samodzielnie poprzez samospis 
internetowy, za pośrednictwem in-
teraktywnej aplikacji na stronie 
www.spisrolny.gov.pl lub telefo-
nicznie, dzwoniąc na infolinię spi-
sową pod numer 22 279 99 99.

Z rolnikami, którzy nie spi-
sali się przez internet lub te-

lefon, skontaktują się rachmi-
strzowie spisowi– telefonicznie 
lub osobiście, z zachowaniem 
w trakcie wizyty zaleceń sani-
tarnych.

Udział w spisie jest obowiązko-
wy, a zebrane w nim dane są bar-
dzo ważne. Wyniki spisu pozwolą 
dokładnie scharakteryzować pol-
skie rolnictwo i będą służyć wła-
dzom lokalnym oraz centralnym 
do podejmowania decyzji strate-
gicznych.

Bieżące informacje o spisie 
rolnym dostępne są na stronie 
spisrolny.gov.pl. Organizatorzy 
zapraszają do udziału w loterii 
Powszechnego Spisu Rolnego 
2020 (www.loteria.spisrolny.gov.
pl) oraz w konkursach spisowych 
organizowanych przez Urząd Sta-
tystyczny w Katowicach – znaleźć 
je można na stronie www.katowi-
ce.stat.gov.pl. Czekają atrakcyjne 
nagrody. Mn ●

brzozy czy ballaDyny?
wojewoda ZMieniŁ naZwę ulicy, pReZyDeNT SIę NIe ZGADZA.

trwa spis rolny

spiszmy się,  
JaK na rolniKów przysTało!

W służbie razem
tyski prograM prac spoŁecZnych DLA SKAZAńCóW jeST jeDNyM Z BARDZIej 
RoZBuDoWANyCh W ReGIoNIe.

Nazwa tej tyskiej uliczki stanie przez sądem administracyjnym.
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www.tychy.pl

oGłoszenia Drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBne.tychy.pl

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

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 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 

finanse:

praca:

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

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
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 miesiąca. 
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 garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 
375

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
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 

SPRZEDAM

Sprzedam działkę o pow. 1250 m2. Na 
działce znajduje się dom jednorodzinny 
oraz myjnia samochodowa. Działka po-
siada dwa osobne wjazdy. Tychy tereny 
przemysłowe tel. 785 833 856 
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

autoreklama

Z n a j d Z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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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oGłoszenia Drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBne.tychy.pl

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.
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

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. 
N tel: 666865777 
Wynajmę mieszkanie 74 m/2, częś-
ciowo umeblowane. Parter domu 
dwurodzinnego. 3 pokoje, 2 łazien-
ki, korytarzyk. Możliwość korzysta-
nia z ogródka i miejsca parkingowe-
go. Żwaków. Bliższe informacje tel. 
510764340.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój chętnie Pani 512555035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609192905
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 Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M-2 , 7 piętro,31,2m2,cena 
150000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. Z, M-3, 49,6 m2, 2 piętro, cena 
245000zł VIPART 501 396 663
Tychy lokal na sprzedaż ,150m2, parter, 
cena 640000zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko. pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663

Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 
1277m2, cena 166010zł VIPART 790 855 
188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bojszowy, działka od 900m2 cena 126zł/
m2 VIPART 501 396 663
Gostyń, działka, pow.762m2m2,cena 
114300zł VIPART 501 396 663
Orzesze,DOM WYNAJEM, cena 2000zł+ 
media VIPART 501 396 663
Tychy, M3 WYNAJEM, cena od 1250zł+ 
media VIPART 509 733 966

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu 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 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 www.ihn.com.pl
Tychy os M 3 pokoje 48 m2 duży balkon, 
II piętro niska zabudowa pilna sprzedaż, 
cena 239.400 tel. 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Do Wynajęcia Mikołów centrum 3 pok. z 
miejscem parkingowym i komórką loka-
torską cena 1500 zł +media 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 E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1350 zł + media + kaucja 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie z garażem cena najmu 2100 zł + 
media + kaucja
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
Katowice na sprzedaż dom z dwoma ga-
rażami 690.000 zł tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
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
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 głów-
nej 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 zapytaj o 
szczegóły 733-476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
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 wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
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
Kawalerka Tychy os. E, 30 m2, mieszkanie 
umeblowane, 1050 zł/mc opłaty  www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz 1700 zł/mc+ media, 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Skal-
na, pow. 37 m2, 2 pokoje, umeblowane, 
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 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
Tychy, Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 
parter domu jednorodzinnego, 74 m2, 
możliwość korzystania z ogródka, czynsz 
1.900 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, czynsz 
2.100 zł/mc, 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
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
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, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, 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
Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300
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 budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Stare Tychy, ul. Damrota, dom sze-
regowy, o pow. 325 m2, działka 607 m2, 
cena: 730.000 zł  www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 800.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, ogromny dom wolno-
stojący, pow. 504 m2, działka 1715 m2, 
cena 2.850.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-100
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 ŁA-
ZISKACH 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

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

autoreklama
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Polonia Tychy, Przedszkole Ar-
tystyczno-Sportowe „SportArt” 
i GKS Tychy przystąpiły do no-
wego projektu UEFA i Polskie-
go Związku Piłki Nożnej dla 
najmłodszych piłkarek – UEFA 
Playmakers, który prowadzony 
jest we współpracy z wytwórnią 
Disneya. Pilotażowo realizowany 
jest w siedmiu krajach – w Szko-
cji, Rumunii, Serbii, Austrii, Bel-
gii, Norwegii i w Polsce.

Jak informują działacze Polonii, 
celem programu jest „bezpiecznie 
i przyjemnie wprowadzenie dziew-
cząt w tajniki piłki nożnej poprzez 
ruch, zabawę i magię opowiadania 
historii firmy Disney”.

– Wiele dziewczynek nie wie 
na początku czy w ogóle chce 
grać w piłkę – mówi Dawid Ko-
łodziejczyk, koordynator projek-
tu w Tychach. – Chcą się bawić, 
poznawać inne osoby, brać udział 
w przygodzie. Dzięki tym zaję-
ciom możemy dotrzeć do wie-
lu dziewczynek, które jeszcze 
nie grają w piłkę i pokazać im, 
że to bardzo fajne zajęcie. Mogą 
w nich uczestniczyć dziewczyn-
ki w wieku 5-8 lat i realizowa-
ne będą przez trzy lata. Udział 
w nich jest bezpłatny.

Według Niny Patalon, koor-
dynatorki szkolenia piłki noż-

nej kobiet PZPN, program ten 
to obecnie jedna z najważniej-
szych inicjatyw UEFA.

– Cieszymy się, że zostaliśmy 
wybrani jako jeden z pierwszych 
krajów w Europie do rozpoczę-
cia pilotażowego programu. Nie 
tylko jego uczestniczki, ale tak-
że rodzice będą mogli przekonać 
się, że piłka nożna to wspaniały 
sport dla każdego. W całej Pol-
sce, rocznie około 1800 dziew-
czynek będzie mogło aktywnie 
i ciekawe spędzić czas wolny oraz 

przy okazji zainspirować się fut-
bolem – dodała.

W Tychach zajęcia odbywają się 
w każdą środę o godz. 16.30 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 8 w Tychach (ul. Edu-
kacji 21). Rodzice lub opiekunowie 
muszą wypełnić specjalny formu-
larz zgłoszeniowy, na podstawie 
którego organizatorzy skontaktu-
ją się z nimi i zaproszą na zajęcia.

Więcej szczegółów i formularz 
kontaktowy na stronie: www.po-
loniatychy.info. ls ●

wystartował projekt uefa playmakers dla najmłodszych piłkarek.

FuTbol w świecie disneya

Projekt Playmakers skierowany jest do najmłodszych dziewczynek.

kosZykarZe gks tychy 
roZegrali do tej pory 
5 spotkań i wsZystkie 
wygrali. są jedyną 
i lidZe niepokonaną 
drużyną. jednak 
w ZwiąZku tyM, 
że podopiecZni trenera 
toMasZa jagieŁki 
roZegrali o dwa MecZe 
Mniej niż rywale, 
w taBeli ZajMują oBecnie 
cZwarte Miejsce.

W minioną środę nasi koszyka-
rze zmierzyli się we Wrocławiu 
z rezerwą Śląska Wrocław, która 
do tego meczu także była niepo-
konana. Tyszanie bardzo dobrze 
rozpoczęli spotkanie, a skutecz-
na gra, zwłaszcza Patryka Kędla 
i Radosława Trubacza, spowodo-
wała, że przewaga GKS szybko 
zaczęła rosnąć – w 7 min. wy-
nosiła już 15 pkt. Potem jednak 
rywale zaczęli odrabiać dystans 
i po pierwszej kwarcie GKS pro-
wadził 9 punktami. Także w dru-
giej osłonie goście nie zwalniali 
tempa, przewaga wzrosła do 18 
punktów, bo do świetnie gra-
jącego duetu Kędel – Trubacz 
dołączył Marcin Woroniecki. 
Do przerwy tyszanie prowadzi-
li 48:34.

Po zmianie stron zdobywa-
nie punktów nie było już tak ła-
twe, bo rywale poprawili grę 
w defensywie i nie pozwali GKS 
skuteczniej zaatakować. Ze-
spół Tomasza Jagiełki stale jed-
nak utrzymywał przewagę, choć 
ta stopniała w pewnym momen-
cie do 4 pkt. Śląskowi nie udało 
się jednak przełamać prowadze-
nia i po trzeciej kwarcie GKS pro-
wadził 62:57.

Początek ostatniej odsłony 
znów przyniósł korzyści punk-
towe tyszanom, głównie za spra-
wą Filipa Stryjewskiego, któ-
ry w krótkim czasie zdobył 11 
punktów, a także Trubacza i sku-
tecznego pod obu koszami Prze-
mysława Wrony (9 punktów i 11 
zbiórek). Koszykarze GKS utrzy-
mali prowadzenie do końca spot-
kania i wygrali 90:76.

Zwycięstwo we Wrocławiu 
to cenna zdobycz. Tyszanie ro-
zegrali kolejny bardzo dobry 
mecz, tym razem z jedną z czo-
łowych drużyn. Byli zespołem 
bardzo skutecznym i dobrze spi-
sującym się w defensywie. Jednak 
ta dobra passa nie powinna uśpić 
czujności zespołu Tomasza Jagieł-
ki, bo mecze z czołówką – Księ-
żakiem Łowicz, Czarni Słupsk 

i Górnikiem Wałbrzych – dopie-
ro przed nim.
Śląsk ii WrOcłaW – gks ty-
cHy 76:90 (15:24, 19:24, 23:14, 
19:28).
gks: Trubacz 25, Stryjewski 20, 
Kędel 12, Grochowski 11, Wro-
na 9, Woroniecki 7, Śpica 2, Mą-
kowski 2, Karpacz 2, Polakowski 
0, Jakacki 0. ls ●

Oto górna połowa tabeli I ligi 
(punkty, mecze, zwycięstwa-po-
rażki):
1. Księżak łowicz 12 7 5-2
2. Czarni Słupsk 11 7 5-1
3. Śląsk II Wrocław 11 6 5-1
4. gks tychy 10 5 5-0
5. Górnik Wałbrzych 10 6 4-2
6. Decka pelplin 9 7 2-5
7. Dziki Warszawa 8 5 3-2
8. WKK Wrocław 7 4 3-1

zWycięska seria poD koszem
gks tychy jest oBecnie jedyną drużyną W I LIDZe, KTóRA NIe pRZeGRAłA MeCZu.

Tyscy koszykarze notują znakomitą passę i wygrana 
we Wrocławiu to bardzo cenna zdobycz.
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iNfOrmatOr kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 8.11 GKS Tychy – puszcza Niepołomice 
(godz. 12.40); iV liga: 7.11 LKS Czaniec – GKS II Tychy (14); liga 
okręgowa: i grupa: 7.11 oKS Zet Tychy – LKS Studzienice (14), 
grupa ii: 7.11 pasjonat Dankowice – ogrodnik Cielmice (14); 
klasa a: 7.11 Znicz jankowice – Siódemka Tychy (14), 8.11 juWe 
jaroszowice – Stal Chełm (14); klasa B: 8.11 Niepokorni orzesze 
– Czułowianka Tychy (14), 8.11 tysovia – Fortuna Wyry (14); 
iV liga kobiet: 8.11 polonia Tychy – Niepokorni orzesze (16).
futsal. i liga: 7.11 Unia tarnów – GKS Futsal tychy (19).
kOsZykóWka. i liga: 7.11 GKS Tychy – Kotwica Kołobrze (18).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 7.11 TKS Tychy – AZS Często-
chowa, i liga śląska kobiet: 7.11 MKS Imielin – TKS ekobet 
Tychy.
mOsir ZaPrasZa: 7-8.11 turniej amatorów w piłce noż-
nej halowej z okazji Święta Niepodległości (hala przy al. piłsud-
skiego). System gier uzależniony będzie od liczby startujących 
drużyn. Do 1 listopada zgłosiło się 6 zespołów. przed wejściem 
do hali należy zdezynfekować ręce, a poruszając się w niej trze-
ba mieć zasłonięte usta i nos. ls ●

Rozpoczęły rozgrywki drużyny 
rywalizujące w ramach Śląskiej 
Amatorskiej Ligi Hokeja. Przypo-
mnijmy, iż z powodu pandemii nie 
udało się dokończyć poprzedniej 
edycji, a sezon przerwano w fazie 
play off. Organizatorzy przyznali 
mistrzostwo obu drużynom, które 
miały zmierzyć się w finale – Unii 
Oświęcim i Tychy Wolves.

W tym sezonie w ŚALH uczest-
niczą trzy tyskie drużyny – dwie 
w 1. lidze i jedna w drugiej. W 1. 
lidze, w grupie A, STH Tychy Wol-

ves rywalizują z Czartami, Craco-
vią, Wojownikami, Szerszeniami 
oraz Naprzodem, a w grupie B – 
Tychy Knights z Unią, Polonią, Za-
głębiem, Sielcem i Vikingami.

W dotychczas rozegranych 
spotkaniach Wilki pokonały 
Czarty Kraków 6:5 oraz amato-
rów Cracovii 5:1, przegrały na-
tomiast z Wojownikami Oświę-
cim 3:5. Rycerze zaś zremisowali 
z Polonią Bytom 4:4 oraz wyso-
ko zwyciężyli Sielec Sosnowiec 
10:3.

W 2. lidze reprezentantem 
Tychów jest drużyna AKH 
Dragons. Smoki nie rozegrały 
jeszcze meczu, a ich rywalami 

w rozgrywkach są: Baribals Ko-
biór, Chemik Kędzierzyn-Koź-
le, Orlik Opole oraz Katowickie 
Byki. ls ●

Bardzo dobrze spisali się zawod-
nicy MOSM Tychy w rozegra-
nych na pływalni „Olimpijczyk” 
w Gliwicach mistrzostwach 
Śląska w kategorii 10 i 13 lat. 
Zawody odbyły się 26.10 oraz 
28-29.10 w ścisłym reżimie sani-
tarnym, przy zachowaniu zasad 
obowiązujących na imprezach 
sportowych bez udziału pub-
liczności.

Wśród 10-latków Tychy repre-
zentowały uczennice i uczniowie 
Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 19. Spora dawka emocji towa-
rzyszyła wyścigowi na dystansie 
50 m stylem klasycznym. Bartosz 
Księżarczyk, podopieczny Alek-
sandry Radek zdobył brązowy 
medal, wyprzedzając czwarte-
go na mecie zawodnika zaledwie 
o 0,01 sekundy.

Także na trzecim stopniu po-
dium uplasowała się sztafeta 
chłopców 4x50 m stylem zmien-
nym w składzie: Cezary Róg, Szy-
mon Krzyk, Bartosz Księżarczyk 
i Jakub Kupczyk. W tyskiej eki-

pie startowało 34 wychowanków 
MOSM, wielu zaliczyło debiu-
ty w tak prestiżowych zawodach 
i poprawiło rekordy życiowe.

W mistrzostwach 13-latków 
rywalizowało około 150 zawodni-
ków z całego woj. śląskiego. I ten 
start także przyniósł MOSM kilka 
medali. Klasą dla siebie okazała 
się podopieczna Justyny Andrze-
jewskiej Hanna Miernik, która 
zdobyła dwa medale. Po złoto 
sięgnęła na 100 m stylem zmien-
nym, natomiast brąz wywalczyła 
na dystansie 200 m stylem zmien-
nym. Tytuł wicemistrza Śląska 
zdobył na 100 m stylem grzbie-
towym Szymon Mróz.

Także srebrny krążek przy-
padł w udziale zawodniczkom 
MOSM, które startowały w szta-
fecie 4x100 m stylem zmiennym. 
Płynęły w składzie: Natalia Bro-
żek, Kamila Jendrysko, Hanna 
Miernik i Kinga Cichoń.

Ekipami MOSM opiekowały 
się trenerki Aleksandra Radek 
i Justyna Andrzejewska. ls

wystartowała Śląska amatorska Liga hokeja.

Tychy wolves bronią TyTułu

sześć medali zawodników MoSM Tychy w pływackich 
mistrzostwach Śląska.

złoTo i brąz  
hani mierniK   

Sztafeta chłopców 4x50 m stylem zmiennym w składzie: 
Cezary Róg, Bartosz Księżarczyk, Szymon Krzyk i Jakub 

Kupczyk wywalczyła brązowy medal mistrzostw Śląska. 

Medaliści mistrzostw Śląska.  
Z lewej mistrzyni Hanna Miernik z trener Justyną Andrzejewską, z prawej 

– brązowy medalista Bartosz Księżarczyk i trener Aleksandra Radek.
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hokeiŚci phl roZegrali 
ostatnie MecZe prZed 
prZerwą, która 
wykorZystana Zostanie 
prZeZ kadrowicZów. 

W niedzielę, 1 listopada ekipa 
Roberta Kalabera zebrała się na 
zgrupowaniu w Jastrzębiu, skąd 
wyruszy na Węgry, gdzie czeka ją 
kilkudniowe zgrupowanie w Bu-
dapeszcie i dwa mecze kontrolne 
z reprezentacją Węgier.

W piątek, 31.10 GKS Tychy 
zmierzył się w wyjazdowym me-
czu z Cracovią, wygrywając 4:2. 
Tyszanie od początku przewa-
żali, starając się narzucić rywa-
lom swój styl gry. Raz po raz pró-
bowali szczęścia, a o przewadze 
ofensywnej mistrzów Polski naj-
lepiej świadczy ilość oddanych 
strzałów: 17-7 na korzyść tyszan. 
Jednak gospodarze także próbo-
wali, szukając okazji do kontr-
ataków. Po jednym z nich objęli 

prowadzenie w 7 minucie. Cra-
covia cofnęła się i dość skutecz-
nie broniła prowadzenia. Gospo-
darze mieli sporo szczęścia przy 
akcjach Kotlorza, Szczechury i 
Mroczkowskiego, po uderzeniu 
którego krążek odbił się od słup-
ka. Na niespełna minutę przez za-
kończeniem tercji, szczęście znów 
uśmiechnęło się do Cracovii, któ-
ra zdobyła kolejną bramkę.

Po zmianie stron nadal trwała 
wymiana ciosów, w czym z oczy-
wistych względów aktywniej-
si byli tyszanie. Próby Dupuya, 
Szczechury i Galanta nie przy-
niosły efektu, a zmiana wyniku 
nastąpiła dopiero w 35 min., kie-
dy to znakomitym uderzeniem 
popisał się Cichy. GKS kończył 
drugą tercję i zaczynał trzecią 
w osłabieniu. Ledwo jednak Ko-
gut wjechał na taflę, w 42 min. 
tyszanie wyrównali stan meczu, 
a autorem gola był Komorski, 
któremu asystował Gościński. 

Gol poderwał zespół Krzysztofa 
Majkowskiego i trzy minuty póź-
niej Petrasek po raz trzeci wycią-
gał krążek z siatki. Tym razem 
po akcji Szczechury i Cichego, 
strzelał Mroczkowski. Na tym ty-
szanie nie zamierzali poprzestać 
i raz po raz pod bramką Craco-
vii dochodziło do spięć. Dwu-
krotnie podopieczni Krzysztofa 
Majkowskiego nie wykorzystali 
gry w przewadze, ale w końców-
ce meczu trener Rudolf Rohacek 
zdecydował się wycofać bram-
karza i w efekcie Marzec strzelił 
do pustej bramki.
cOmarcH cracOvia – gks 
tycHy 2:4 (2:0, 0:1, 0:3). Bram-
ki: Cichy, Komorski, Mroczkow-
ski, Marzec.
gks: Murray – Havlík, Kotlorz; 
Gościński, Komorski, Jeziorski – 
Seed, Kogut; Witecki, Galant, Ma-
rzec – Ciura, Pociecha; Szczechu-
ra, Cichy, Mroczkowski – Dupuy, 
Rzeszutko, Krzyżek.

1. gks tychy 15 38 56-36
2. unia 15 31 57-39
3. jastrzębie 14 30 60-33
4. energa 12 27 41-17
5. podhale 13 22 41-33
6. GKS Katowice 12 21 36-28
7. Cracovia 14 19 42-39
8. Sanok 15 14 26-43
9. Zagłębie 15 5 28-65
10. Stoczniowiec 13 0 15-69

1 listopada hokejowa kadra 
Polski stawiła się w Jastrzębiu 
i po konsultacjach wyjedzie 4.11 
do Budapesztu. Tutaj zgrupowa-
nie potrwa od 4 do 7.11, a 5 i 7.11 
biało-czerwoni rozegrają dwa me-
cze z reprezentacją Węgier. W ka-
drze trenera Roberta Kalabera 
znalazło się pięciu zawodników 
GKS Tychy: John Murray, Bartosz 
Ciura, Filip Komorski, Szymon 
Marzec, Christian Mroczkowski 
oraz w rezerwie: Olaf Bizacki, 
Bartłomiej Jeziorski, Kamil Le-
wartowski. ls ●

nokaut W trzeciej tercji
hokeiŚci gks prZegrywali 0:2 Z CRACovIą, ALe WyGRALI 4:2

siatkóWka. i liga Śląska 
kOBiet. Drużyna TKS Ekobet 
Tychy rozegrała kolejny mecz li-
gowy, podejmując na własnym 
parkiecie lidera – Akademię 
Siatkówki Panki. Dwa pierw-
sze sety rywalki rozstrzygnę-
ły na swoją korzyść, w trzecim 
podopieczne trenerów Przemy-
sława Ciukaja i Krzysztofa Pałki 
wygrały, ale czwartego przegra-
ły do 9.

tks ekOBet – as sPs PaNki 
1:3 (15:25, 20:25, 25:20, 9:25).
TKS: Biszczanik, Dubraw-
ska, Zazakowny, Szczepaniak, 
Tyśkiewicz, Raczyńska, Divis, 
Poks, Neterowicz, Będkowska, 
Graboń.
Piłka NOżNa. klasa a. Tyl-
ko punkt zdobyło JUWe Jaro-
szowice w meczu z Woszczyca-
mi. Drużyna, która na początku 
sezonu była postrachem dla ry-

wali, od kilku kolejek nie potrafi 
wygrać meczu.
JuWe JarOsZOWice – lks 
WOsZcZyce 1:1 (1:0).

Siódemka Tychy przegrała 
natomiast na wyjeździe z Kru-
pińskim Suszec 1:2. JUWe jest 
wiceliderem – 24 pkt, a Siódem-
ka jest na 11. miejscu – 11 pkt. 
Prowadzi Studzionka 31 pkt.
klasa B. Tysovia doznała ko-
lejnej porażki, przegrywając 

z rezerwą MKS Lędziny 0:6. 
Z kolei Czułowianka sięgnęła 
po komplet punktów – wygra-
ła z rezerwą Pniówka 5:4 (2:1), 
po dwóch golach Łusiewicza 
oraz po jednym Pyki, Milew-
skiego i Kosteckiego. Czuło-
wianka jest na pozycji wiceli-
dera – 27 pkt, a Tysovia na 11. 
miejscu – 9 pkt. Prowadzi re-
zerwa LKS Goczałkowice – 33 
pkt. ls ●

na parkietach i boiskach

o ligowe punKTy

W ostatnią środę październi-
ka podopieczni trenera Artura 
Derbina pojechali do Radomia, 
by rozegrać przełożony z 8. Ko-
lejki mecz z Radomiakiem. Za-
czął się on dla tyszan znakomi-
cie, bo od prowadzenia już w 7 
minucie. Dośrodkowanie Łuka-
sza Grzeszczyka z rzutu rożnego 
zgrał głową Bartosz Szeliga, a sto-
jący w polu bramkowym Oskar 
Paprzycki skierował ją do siatki.

Prowadzeniem cieszyli się go-
ście nieco ponad 20 minut, gdyż 
po prostym błędzie Nedića, któ-
ry praktycznie podał do rywala, 

Angielski w sytuacji sam na sam 
minął Konrada Jałochę i wyrów-
nał. Rezultat 1:1 utrzymał się 
do przerwy.

Druga część spotkania rozpo-
częła się z kolei lepiej dla Rado-
miaka. W 50 min. Bartosz Szeli-
ga fauluje w polu karnym i arbiter 
bez wahania wskazuje na „wap-
no”. Karol Angielski bywa nie-
zawodny w takich sytuacjach 
i po rzucie karnym gospodarze 
prowadzą 2:1. Na szczęście swo-
jego karnego wywalczyli także ty-
szanie. Na trzy minuty przed koń-
cem regulaminowego czasu gry, 

Marcel Stefaniak został przewró-
cony w obrębie szesnastki i sędzia 
podyktował jedenastkę, którą 
na wyrównującego gola zamienił 
Łukasz Grzeszczyk.

To było bardzo zacięte spot-
kanie, o czym może świadczyć 
choćby liczba pokazanych przez 
arbitra żółtych kartek. Ujrzała 
je tego dnia aż dziewiątka gra-
czy, w tym sześciu zawodników 
„Trójkolorowych”.

Po tym spotkaniu tyszanie 
utrzymali piątą pozycję w tabe-
li I ligi, ale są jedną z zaledwie 
dwóch drużyn (wraz z Miedzią 

Legnica), które rozegrały komplet 
dziesięciu spotkań.
raDOmiak raDOm – gks ty-
cHy 2:2 (1:1). Gole: Paprzycki 
(7’) i Grzeszczyk (87’ z karnego) 
oraz Angielski (28’ i 50’ z karnego) 
gks tycHy: Jałocha – Szeli-
ga (60’ Połap), Nedić, Szymura, 
Wołkowicz (70’ Stefaniak) – Bar-
tosz Biel, Paprzycki, Norkowski 
(60’ J. Biegański), Grzeszczyk, 
Moneta (70’ Steblecki) – Nowak 
(60’ Lewicki). Żółte kartki: Szeli-
ga, Nedić, Szymura, Wołkowicz, 
Norkowski i Grzeszczyk. 
ww

piłkarze gks na razie utrzymują piąte miejsce w tabeli.

zaległy remis

15|3 listopada 2020www.tychy.pl sport twoje tychy



skorpion 24.X-21.Xi
Teraz zyskasz sympatię otoczenia, a nawet przyciąg-
niesz do siebie szczęście. Do pracy podejdziesz bar-
dzo kreatywnie, więc oczekuj przypływu gotówki.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Wenus nie pozwoli Ci ani na chwilę zapomnieć, 
że kochasz i jesteś kochany. Gwiazdy pomogą Ci 
ominąć kłopoty, a jeśli w nie wpadniesz, szybko 
się od nich uwolnisz.

koZiorożec 22.Xii-19.i
osiągniesz spore korzyści w pracy i w interesach. 
poszczęści Ci się także w kontaktach towarzy-
skich. prawdziwych przyjaciół szukaj wśród Ryb.

wodnik 20.i-18.ii
Stać Cię będzie na odważne posunięcia. jednak 
nie wszystkie Ci się opłacą. Bądź czujny i uważny, 
żeby nie narobić sobie problemów.

ryBy 19.ii-20.iii
Twoja ambicja skłoni Cię do dużego ryzyka. 
Na szczęście w razie jakichś kłopotów spadniesz 
na cztery łapy. Waga nieźle namiesza Ci w głowie.

Baran 21.iii-20.iV
ogień miłości zapłonie w Twoim życiu uczucio-
wym. Daj się uwieść. Niebo nad Tobą przyniesie Ci 
wiele wzbogacających doświadczeń.

Byk 21.iV-21.V
Szykuje się nawał zajęć. ucz się, a szybko osiąg-
niesz to, co innych kosztować będzie sporo 
mozolnej pracy. Dobrze poczujesz się w towarzy-
stwie Skorpiona.

BliŹnięta 22.V-20.Vi
Aura za oknem nie będzie Ci straszna. Ciebie roz-
grzeje entuzjazm, energia i radość życia. Strzelec 
okaże się bardziej wyrozumiały niż sądziłeś.

rak 21.Vi-22.Vii
Sprężysz się do działania i z łatwością osiągniesz 
to, co inni uznają za niemożliwe. Zaszalejesz 
na zakupach. W miłości cisza przed burzą.

lew 23.Vii-22.Viii
Dobre zdrowie, świetna kondycja i optymizm – 
czego chcieć więcej? Stan portfela też na pewno 
nie będzie Ci spędzał snu z powiek.

panna 23.Viii-22.iX
Zrobisz wrażenie na każdym kogo spotkasz i sta-
niesz się wzorem do naśladowania. Twój umysł 
będzie teraz pracować na najwyższych obrotach.

waga 23.iX-23.X
Ludzie będą lgnąć do Ciebie i powierzać Ci swoje 
sekrety. Staraj się wysłuchać i dać dobre rady, ale 
zachowaj neutralność, a nie narazisz się na ich pre-
tensje. WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692 893 871
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sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

hasło z krzyżówki nr 675:  
WsPOmNiJmy ZmarłycH.

są takie słowa
Od tych słów – jakże mięsistych 
– zaczyna się „Tatarak” Jarosła-
wa Iwaszkiewicza. To krótkie, 
kilkustronicowe opowiadanie, 
czyta się w kwadrans. Nie dłu-
żej. Ale w sercu zostaje na całe 
życie. Są takie słowa. Są takie 

obrazy. Są takie filmy. Czasami 
te trzy światy – trzy oblicza sztuki 
– spotykają się. Wtedy powstają 
arcydzieła. I myślę, że z powodze-
niem mogę użyć takiego określe-
nia w odniesieniu do filmowej 
adaptacji „Tataraku” zrealizowa-
nej przez nieżyjącego już mistrza 

polskiego kina – Andrzeja Wajdę. 
To bardzo dobry film – z drobny-
mi wyjątkami.

matejko nie ma czasu
Andrzej Wajda był reżyserem 
bardzo wrażliwym na malar-
stwo – zresztą nie ma co się dzi-
wić, bo przecież sam malował 
i początkowo studiował nawet 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jednak ostatecznie 
tę drogę porzucił. I aby zrozu-
mieć powody jego decyzji, mu-
simy przenieść się nieco w czasie 
– do drugiej połowy XIX wieku, 
kiedy to z paryskiej wystawy wró-
cił do Polski Jan Matejko. My-
ślę, że tego malarza nikomu nie 
trzeba przedstawiać; wystarczy, 

że powiem „Bitwa pod Grunwal-
dem”, a już wiemy o kogo chodzi. 
W każdym razie, gdy Matejko był 
już w kraju, to dopadli go dzien-
nikarze. Chcieli wiedzieć, jak 
mu się podobało na paryskich 
salonach, bo Paryż był przecież 
stolicą sztuki: tam wybijały się 
nazwiska, ugruntowywały pozy-
cje. Dlatego dziennikarze pytali, 
co tam zobaczył. A on zobaczył 
tam początki francuskiego im-
presjonizmu, a już na pewno wi-
dział tam Maneta i jego „Śniada-
nie na trawie”. Odpowiedział tak: 
„No ja też chciałbym malować te 
kobiety w tych niebieskich suk-
niach, ale nie mam czasu”. Waj-
da, żartował, że on też nie miał 
czasu na martwe natury z pomi-
dorami i przepisał się do szko-
ły filmowej. Na szczęście, choć 
wybrał inną drogę, to malarskich 
zamiłowań nie porzucił. Wręcz 
przeciwnie. Przeniósł je na plan 
i do teatru.

cytujący reżyser
Wajda bardzo często wykorzy-
stywał swoje plastyczne umiejęt-
ności w pracy reżysera. Uważał, 
że rysunek jest szybszy i posługi-
wał się nim, by porozumiewać się 
ze współpracownikami. Zamiast 
tracić czas i tłumaczyć członkom 
ekipy jak ma wyglądać dana sce-
na – gdzie kto ma stać, jak ma być 

ustawiona kamera, jak światło – 
po prostu to rysował i wszyscy 
w lot wiedzieli o co chodzi. Ale 
na tych czysto praktycznych za-
stosowaniach sztuki się nie skoń-
czyło. Wajda sięgnął głębiej: za-
czął cytować wielkich mistrzów 
na ekranie. W historii polskiego 
kina chyba nie ma innego reżyse-
ra tak rozmiłowanego w malar-
stwie jak właśnie Andrzej Wajda. 
Widać to na każdym kroku. „Ka-
nał”, „Brzezina”, „Wesele”, „Ziemia 
obiecana” – to tylko kilka przykła-
dów. A w „Tataraku” Wajda czer-
pie z twórczości amerykańskiego 
malarza – Edwarda Hoppera.

skąd ten hopper
I kiedy pada hasło Hopper, 
to od razu nasuwa się jedna 
odpowiedź: samotność. Ba! Nie 

bez powodu nazywano go mala-
rzem pustki. W dobie pandemii 
jego obrazy dosłownie podbiły 
internet. Te wyludnione ulice, 
opustoszałe restauracje, wymar-
łe poczekalnie, stacje benzyno-
we – to takie dzisiejsze, prawda? 
Aktualne. Gdzieś natknęłam się 
nawet na stwierdzenie, że teraz 
to wszyscy jesteśmy trochę jak 
z obrazów Edwarda Hoppe-
ra. Wyalienowani. Odseparo-
wani – niby razem a osobno. 
Jest „coś” w obrazach Hoppe-
ra. „Coś”, co niepokoi. Czujemy 
podskórny lęk, niewytłumaczal-
ne napięcie i zagrożenie. Ale 
skąd Hopper u Wajdy? O tym 
powiem w następnym odcinku 
cyklu „Dawno temu w sztuce”. 
Zapraszam na łamy!
agniesZka kijas ●

dawno Temu w szTuce (222)aromat Śmierci (1): DlaczeGo WajDa  
nie został malarzem

Daniel Olbrychski w „Weselu” Wajdy wygląda jak Rejtan na obrazie Jana Matejki. 

Zbigniew Cybulski („Popiół i diament”) stoi dokładnie w tej 
samej pozie, co mężczyzna z „Rozstrzelania” Wróblewskiego.

„tatarskie Ziele Ma dwa Zapachy. jeżeli się potrZe 
w palcach Zieloną jego wstążkę, MiejscaMi 
prZyMarsZcZoną, pocZuje się Zapach, Łagodną 
woń wierZBaMi ocienionej wody, jak Mówi 
sŁowacki (…). ale kiedy się takie pasMo tataraku 
roZetrZe, kiedy się wŁoży nos w BruZdę, wyŁożoną 
jak gdyBy watą, cZuje się oBok kadZidlanej 
woni Zapach BŁotnistego iŁu, gnijących ryBich 
Łusek, po prostu BŁota. aroMat ŚMierci. Zapach 
ten na pocZątku Mojego życia skojarZyŁ się 
Z oBraZeM gwaŁtownej ŚMierci”.
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