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ItS nabiera tempa
Jedna z największych inwestycji w Tychach 
obejmuje zasięgiem kolejne skrzyżowania.

Metropolitalna łąka przy tężni
Tyscy seniorzy wysiali w sobotę łąkę kwietną 
w Parku Południowym bł. Karoliny.

Koniec zwycięskiej serii
Po serii sześciu zwycięstw z rzędu  
koszykarze GKS Tychy dostali zadyszki.4 5 15

bezpŁatny 
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MIejSKI
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smutniejsze, bo bez aktywnego udziału mieszkańców, były tegoroczne obchody narodowego święta niepodległości w tychach.
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Na odpadach już się Nie zarabia
Drastyczny wzrost wysokości opłaty tzw. marszałkowskiej, coraz wyższe koszty energii, brak spalarni w re-
gionie i walka o to, by jak najmniej składować, a jak najwięcej przetwarzać – to wyzwania, jakim muszą 
sprostać przedsiębiorstwa przetwarzania odpadów, takie jak firma Master Odpady i Energia. Rozmawiamy 
o tym z przedstawicielami zarządu spółki: prezesem Mieczysławem Podmokłym i wiceprezesem Krzysz-
tofem Setlakiem. str. 8-9
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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

kondolencje

◆ 11.11 OkOłO gODZiNy 
17.40 DyżurNy straży PO-
żarNej OtrZymał ZgłO-
sZeNie od dyżurnego Komendy 
Miejskiej Policji z prośbą o otwar-
cie jednego z mieszkań w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Żwakow-
skiej 14. Ze zgłoszenia wynikało, 
że w mieszkaniu na drugim pię-
trze ma znajdować się mężczyzna 
potrzebujący pomocy. Po dotar-
ciu na miejsce policjant i strażak 
weszli do mieszkania przez otwar-
te okno z drabiny mechanicznej. 
W mieszkaniu zostali zwłoki lo-
katora. Na miejscu pozostał patrol 
policji, a o zdarzeniu poinformo-
wany został prokurator.
◆ 13 listOPaDa W BuDyN-
ku WielOrODZiNNym PrZy 
ul. mOrciNka iNterWeNiO-
Wała straż POżarNa. Zgło-
szenie dotyczyło unoszącego się 

w powietrzu zapachu gazu. Jak się 
okazało, w skrzynce z licznikami 
doszło do rozszczelnienia rury 
gazowej. Pracownicy pogotowia 
gazowego zakręcili główny zawór 
gazu i zakazali użytkowania urzą-
dzeń gazowych do czasu naprawy 
usterki.
◆ NieZNaNy sPraWca 
PO WyBiciu sZyBy w oknie 
altanki na ROD Tulipan przy ul. 
Jaworowej skradł telewizor o war-
tości 600 zł.
◆ skraDZiONO kOlejNy 
samOchóD. Tym razem 13.11 
z parkingu przy al. Piłsudskiego 
nieznany sprawca skradł renault 
megane o wartości 60 tys. zł
◆ 10.11 NieZNaNy sPraWca 
PODPalił Wiatę śmietNikO-
Wą przy ul. Barona. Zniszczeniu 
uległo pięć kontenerów. Postępo-
wanie prowadzi KMP Tychy.

◆ Na ul. jeżyNOWej NieZNa-
Ny sPraWca PODPalił 13.11 
fiata PaNDę. Straty oszacowano 
na 4.500 zł.
◆ ZatrZymaNO kilku Pija-
Nych kierOWcóW. Rekordzi-
sta, jadący citroenem ulicą Eduka-

cji 62-letni tyszanin, miał prawie 
2,5 promila.
◆ W ZaParkOWaNym PrZy 
ul. eDukacji OPlu astrZe 
nieznany sprawca wyłamał zamek 
i skradł hulajnogę oraz dowód re-
jestracyjny. lS ●

Synoptycy przewIdują, 
że zblIżająca SIę zIMa 
nIe będzIe taK Łagodna, 
jaK w oStatnIch latach, 
a śnIeg Ma SIę pojawIć 
już na początKu 
grudnIa. 

Wiedzą o tym zapewne odpowie-
dzialni za zimowe utrzymanie 
dróg, zaskoczenia być zatem nie 
powinno, tym bardziej, że Akcja 
Zima rozpoczęła się w Tychach 
1 listopada. Potrwa „do chwili 
ustania trwałych opadów śniegu 
oraz przymrozków powodujących 
śliskość w stopniu zakłócającym 
komunikację”, czyli co najmniej 
do 31 marca.    

Stan gotowości ogłoszono nie 
tylko w odpowiedzialnym za re-
alizację Akcji Zima Miejskim 
Zarządzie Ulic i Mostów oraz w 
firmach, które będą odśnieżały 
miasto, ale także w spółkach ko-

munalnych, służbach porządko-
wych, spółdzielniach mieszkanio-
wych. Przygotowują się do zimy 
także instytucje, firmy i zakłady 
pracy oraz właściciele nierucho-
mości, bo oni zobowiązani są do 
odśnieżania chodników położo-
nych wzdłuż ich nieruchomości. 

W tym roku, podobnie jak 
podczas dwóch ostatnich zim, ty-
skie drogi odśnieżać będzie kon-
sorcjum trzech firm: Master Od-
pady i Energia, BIO-EKOS oraz 
EKO-OGRÓD. Jest to ostatni se-
zon, który obejmuje umowa, więc 
przyszłoroczne odśnieżanie po-
przedzi przetarg na wykonanie 
tej usługi. Akcję Zima nadzoruje 
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 
mieszczący się przy Straży Miej-
skiej, gdzie codziennie spływać 
będą raporty ze wszystkich dziel-
nic miasta.

Jak co roku przypominamy, iż 
wszelkie uwagi związane z ośnie-

żaniem miasta można zgłaszać na 
ogólnodostępne, całodobowe nu-
mery telefonów: linia bezpłatna 
986 oraz linia płatna: 32/776-39-
86. Z kolei pod numerem telefonu 
501-46-42-46 lub 32/227-70-06 
całodobowe dyżury pełnią pra-
cownicy MZUiM.

Do walki ze skutkami zimy 
skierowanych zostanie 12 pługo
-piaskarek, 18 ciągników z płu-
gami i rozrzutnikiem. Sprzęt 
wyposażony jest w GPS-y, któ-
re lokalizują pojazd na e-mapie 
i monitorują jego pracę. Praco-
wać też będzie 6 trzyosobowych 
brygad do ręcznego odśnieżania, 
które kierowane będą do odśnie-
żania chodników, parkingów, kła-
dek, ciągów pieszych. 

Na terenie Tychów jest 35 km 
dróg krajowych, 116 km dróg po-
wiatowych i prawie 156 km dróg w 
dzielnicach śródmiejskich i pod-
miejskich. W związku z tym obo-

wiązują trzy standardy odśnieża-
nia, a pod szczególnym nadzorem 
znajdują się DK-1 i DK-86, gdzie 
obowiązuje II podwyższony stan-
dard. Oznacza to, że na te drogi 
sprzęt będzie wyjeżdżał w pierw-
szej kolejności. Natomiast DK-44 
oraz drogi powiatowe utrzymy-
wane są w II standardzie. Drogi 
gminne o mniejszym znaczeniu 
komunikacyjnym odśnieżane są 
według III standardu zimowego 
utrzymania. Na drogach krajo-
wych i głównych ciągach komu-
nikacyjnych w pierwszej kolej-
ności do odśnieżania stosowana 
będzie sól drogowa, zaś mieszan-
kę piaskowo-solną i piasek sto-
suje się na pozostałych ulicach 
w dzielnicach śródmiejskich, a 
piasek - na drogach gminnych 
w dzielnicach podmiejskich, cią-
gach pieszych, chodnikach, pla-
cach, parkingach.
leSzeK SobIeraj ●

stan gotowoŚCi
aKcja zIMa 2020/2021 Już TrWa.

Przyczyną interwencji straży pożarnej w bloku przy 
ul. Morcinka było rozszczelnienie rury gazowej.

11
2t

yc
hy

.p
l

2 | 17 lIStopada 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

nIeStety, z powodu 
panującej pandeMII 
nIe odbyŁy SIę wIęKSze 
wydarzenIa z udzIaŁeM 
MIeSzKańców, jaK 
to MIaŁo MIejSce w 
ubIegŁych latach. 
nIe przeSzKodzIŁo to 
jednaK, by w tychach 
11 lIStopada panowaŁa 
uroczySta atMoSfera. 

Już o 9.45 zastępca prezydenta 
Tychów Igor Śmietański w towa-
rzystwie przewodniczącej Rady 
Miasta Barbary Koniecznej złożyli 

kwiaty pod Pomnikiem Powstań-
ców Śląskich w Czułowie. Wraz 
z nimi wieńce złożyli radni oraz 
przedstawiciele Inicjatywy Tyskiej. 
O 10.30 odbyła się msza święta w 
intencji Ojczyzny, którą celebrował 
ks. Zenon Ryzner. Proboszcz pa-
rafii pw. św. Krzysztofa w kazaniu 
odniósł się do historii Polski oraz 
podziękował włodarzom miasta 
za dbanie o naszą małą ojczyznę. 
Po mszy kwiaty złożono również 
pod Pomnikiem Niepodległości 
przy Urzędzie Miasta. 

W godzinach popołudniowych 
pod czułowskim pomnikiem 

pamięć walczących o niepod-
ległość Polski uczcili przedsta-
wiciele Koalicji Obywatelskiej 
z posłem Michałem Gramaty-
ką i radnym-seniorem Józefem 
Twardzikiem na czele. Z kolei 
Tyski Ruch Klasyków zorgani-
zował przejazd spod Stadionu 
Miejskiego ulicami miasta, a do 
późnego wieczora na tyskim ma-
gistracie wyświetlany był patrio-
tyczny mapping. Wieczorem w 
sali Mediateki odbył się transmi-
towany online koncert polskiej 
muzyki rockowej pt. „Projekt 
Niepodległa”. Kp ●

Być może już wiosną przyszłego 
roku studenci Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku będą mieli okazję 
razem spotkać się na niektórych 
wykładach i zajęciach. Będzie 
czas wymienić uwagi, podysku-
tować; wszak wszystkim nam tego 
na co dzień brakuje.

Od 23 do 27 listopada słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Filii Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Tychach, będą mogli zadekla-
rować chęć kontynuowania stu-
diowania podczas semestru wio-

sennego 2021 r. Deklaracje będzie 
można składać dwojako – telefo-
nicznie nr 32 326-51-01 (w go-
dzinach od 9 do 13) i za pomocą 
poczty elektronicznej: kontynua-
cjautwtychy@gmail.com

Uwaga. Słuchacze korzystający 
z zajęć online, mogą zgłosić chęć 
kontynuacji bezpośrednio u wy-
kładowców.

Zajęcia w semestrze wiosennym 
prowadzone będą online w for-
mie konspektu oraz stacjonarnie – 
o formie realizacji poszczególnych 
zajęć słuchacze będą informowani 

przy zgłaszaniu deklaracji konty-
nuacji nauki na UTW.

Od 7 do 11 grudnia słuchacze 
będą mogli dopisywać się do in-
nych przedmiotów, na które będą 
chcieli dodatkowo uczęszczać. 
W tym przypadku także należy 
taką prośbę zgłosić telefonicznie 
lub e-mailowo.

Szczegółowy zakres funkcjo-
nowania Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Tychy w semestrze wio-
sennym 2021, czas trwania zajęć 
i sposób ich organizacji przedsta-
wiony zostanie w styczniu. jM ●

tySKI zaKŁad uSŁug 
KoMunalnych jeSzcze 
w tyM MIeSIącu 
zaSadzI blISKo 200 
drzew I 1700 M2 roślIn 
cebulowych. o Ile MŁode 
drzewKa będzIe Można 
od razu zaobSerwować, 
to na cebulowate 
będzIe trzeba poczeKać 
do wIoSny. Sporo 
nowych roślIn, bo aż 
500 SadzoneK Krzewów 
hortenSjI KrzewIaStej 
„annabelle” trafI 
do parKu MIejSKIego 
SolIdarnoścI.

Wśród drzew, które zostaną po-
sadzone na terenie całego miasta 
wyróżnić można takie gatun-
ki jak: kasztan jadalny, grusza 
drobnoowocowa „Chanticleer”, 
lipa drobnolistna, klon pospolity, 
wiśnia piłkowana, brzoza poży-
teczna „Doorenbos”, jarząb, głóg, 
robinia akacjowa, klon czerwo-
ny, dąb szypułkowy, grab pospo-
lity, grujecznik japoński, klon 
jawor, lipa holenderska, platan 
klonolistny. – Mieszkańcy coraz 
głośniej domagają się ochrony 
drzew i sadzenia nowych. Wciąż 
jednakże mocnym głosem są opi-
nie o innych priorytetach dla roz-
woju miasta. Potrzebne parkingi, 
nowe budynki i inne inwestycje 
powodują, że tyska przyroda musi 
dostosowywać się do coraz trud-
niejszych warunków wegetacji. 
Staramy się nią zarządzać tak, 
aby pogodzić wszystkie potrze-
by. Również w zakresie doboru 
lokalizacji i gatunków – mówi Ka-

tarzyna Palka z Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych.

Oprócz roślinności wyso-
kiej TZUK przygotowuje rów-
nież zieleń niską do wiosennego 
rozkwitu. Aleja Piłsudskiego zy-
ska już w marcu, kwietniu nową 
ozdobę w postaci kwitnących 
roślin cebulowych. – Obsadzi-
liśmy ok. 1700 metrów kwadra-
towych. Cały obszar podzieli-
liśmy na pasy – ok. 400 m kw. 
to pas krokusów, które pojawią 
się na samym początku wiosny, 
dalej kolejny pas – z mieszanką 
długo kwitnącą. Po przekwitnię-

ciu krokusów pojawią się między 
innymi narcyzy, czosnki ozdob-
ne i kamasja – mówi Róża Jaros 
z Tyskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych

Wybrane gatunki dla kwietne-
go dywanu to: Crocus Rememb-
rance, w kolorze fioletowym, któ-
ry zakwitnie w marcu-kwietniu, 
natomiast, narcissus, allium i ka-
masja będzie kwitła od kwietnia 
do czerwca. Jest to mieszanka 
długo kwitnąca w kolorach bia-
łym, żółtym, pomarańczowym, 
fioletowym i niebieskim.
opr. KaMIl peSzat ●

w listopadzie można się zapisać.

uTW ruszy WiosNą?

po Zimie miasto Zakwitnie
jeSIenne naSadzenIa W ParKach I Na SKWerach Już TrWaJą.

kwiaty, konCert  
i mapping
poMIMo SyMbolIcznej forMy obchodów mIaSTo PrZyGoToWało cIeKaWe aTraKcJe 
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zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

Delegacja Koalicji Obywatelskiej z posłem Michałem Gramatyką (z prawej) pod czułowskim pomnikiem.

Koncert polskich piosenek w Mediatece odbył się przy pustej, niestety, widowni.

Projekcja na jednym ze skrzydeł Urzędu Miasta wzbudzała spore zainteresowanie tyszan.

Z sadzonych teraz cebulek wyrosną wiosną piękne rośliny ozdobne.
TZ

UK
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docIeplenIe ścIan 
czy wyMIana źródŁa 
cIepŁa – to tylKo 
część prac, jaKa 
zoStanIe wyKonana 
w raMach projeKtu 
terMoModernIzacjI 
przedSzKola nr 1 
przy ul. MyślIwSKIej. 
prace wŁaśnIe SIę 
rozpoczęŁy.

Projekt zakłada wykonanie w sy-
stemie projektuj-buduj audytu 
energetycznego, projektu oraz 
robót budowlanych. – W ra-
mach zadania zostanie wykona-
ny drenaż opaskowy wokół bu-
dynku wraz z przyłączem wody 
deszczowej oraz opaska żwirowa, 
hydroizolacja ścian fundamento-
wych i piwnicznych, a także do-
cieplenie stropów nad piwnicą 
oraz ścian piwnicznych, funda-
mentowych i zewnętrznych w bu-
dynku przedszkola – mówi Alicja 
Gawron z Wydziału Remontów 
w Urzędzie Miasta Tychy.

Wymienione zostaną tak-
że parapety zewnętrzne, rynny 
i rury spustowe, a kocioł węglo-

wy starego typu zastąpi kocioł 
gazowy.

Wszystkie prace maja zakończyć 
do 20 grudnia bieżącego roku.

Całkowita wartość inwestycji 
pn. „Termomodernizacja Przed-
szkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 
102 w zakresie docieplenia ścian 
zewnętrznych oraz wymiany 

źródła ciepła” to blisko 350 ty-
sięcy złotych. Lwią część (272 ty-
siące złotych) miasto pozyskało 
z budżetu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii w ramach 
Programu działań na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji. Prawie 
83 tysięcy złotych gmina dołoży-
ła ze środków własnych. ru ●

trwa jedna 
z najwIęKSzych 
InweStycjI MIejSKIch 
oStatnIch lat – budowa 
IntelIgentnego 
SySteMu zarządzanIa 
I SterowanIa 
rucheM (ItS), Który 
Ma na celu uSprawnIenIe 
KoMunIKacjI 
w MIeścIe, poprawIenIe 
bezpIeczeńStwa 
I StworzenIe 
MożlIwoścI 
bezpośrednIego 
SterowanIa rucheM.

Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Prace prowadzone są na Sta-
dionie Miejskim, gdzie znajdzie 
się Centrum Sterowania Ru-
chem oraz równocześnie na kil-
ku skrzyżowaniach. Zaczęło się 
od remontu czterech skrzyżowań: 
ul. ul. Budowlanych-Begonii, 
Budowlanych-Burschego-Glin-
czańska, Mikołowska-wyjazd 
z browaru oraz Katowicka-Gra-
bowa-Jesionowa, na których 

trwa zabudowa infrastruktury 
sygnalizacyjnej i urządzeń sy-
stemu ITS. Po zakończeniu prac 
drogowych na tych skrzyżowa-
niach przystąpiono do robót 
na trzech kolejnych: ul. ul. Mi-
kołowskiej z Powstańców, Mi-
kołowskiej z Katowicką i Oświę-
cimską, Katowicka-Sadowa oraz 
Stoczniowców-Konecznego, 
na przejściu dla pieszych na ul. 
Edukacji, w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Fitelberga i tutaj prace 
nadal trwają. Na poniedziałek, 
16.11 zaplanowano rozpoczęcie 
robót na skrzyżowaniach ul. Ka-
towickiej z Tulipanów i Żwakow-
skiej-Kopernika.

Czas nas goni
Kolejne skrzyżowania – w sumie 
będzie ich 40 – przekazywane 
będą wykonawcy sukcesywnie, 
po zakończeniu uzgodnień pro-
jektowych. W miejscach robót 
należy spodziewać się utrud-
nień w ruchu, w związku z tym 
nadzorujący inwestycję Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów prosi kie-
rowców o ostrożną jazdę i stoso-
wanie się do znaków.

– Duży wpływ na roboty dro-
gowe mają warunki pogodowe, 
więc powoli kończy się już czas 
na ich realizację – mówi Arka-
diusz Pastuszka z MZUiM, ko-
ordynator systemu ITS. – Mniej 
są od nich uzależnione prace in-
stalacyjne i konstrukcyjne, któ-
re w zasadzie można wykonywać 
cały czas. Chodzi np. o zabudo-
wę znaków o zmiennej treści 
VMS, informujących o niebez-
pieczeństwach i utrudnieniach, 
z których kierowcy dowiedzą 
się między innymi jak omi-
jać powstałe zatory drogowe. 
Będą także stacje monitorują-
ce pogodę, stacje pomiaru za-
nieczyszczeń i poziomu hała-
su, a także tablice informujące 
o dostępności miejsc parkingo-
wych. Na przystankach pojawią 
się tablice informacyjne, a w au-
tobusach urządzenia umożliwia-
jące automatyczne liczenie pa-
sażerów.

Budowa konstrukcji dla tych 
elementów ITS zaplanowana jest 
na początek przyszłego roku. 
To rzecz jasna bardziej skom-
plikowany i pracochłonny etap 
prac niż modernizacja skrzyżo-
wań. Konieczne jest współdzia-
łanie kilku branż, bo po pracach 
realizowanych bezpośrednio 
na skrzyżowaniach nastąpi do-
prowadzenie sieci zasilających 
i komunikacyjnych, instalacja 
oprogramowania, prace infor-
matyków w Centrum Sterowa-
nia, kalibracja systemu, połą-
czenie czujników systemu, itd. 
Urządzenia systemu będą pra-
cowały najpierw w ograniczo-
nym zakresie, nie będą miały 
od razu wszystkich funkcji. Na-
stąpi to dopiero z chwilą, kiedy 
zabudowane zostaną wszystkie 
detektory.

stadionowe centrum
Zakończyły się już prace bu-
dowlane w Centrum Sterowania 
Ruchem na Stadionie Miejskim 
i obecnie wyposażane są poszcze-
gólne pomieszczenia.

– Chodzi m.in. o instalację 
sprzętu w serwerowni i biu-
rach IT, w tym ściany wizyjnej 
– dodaje Arkadiusz Pastusz-
ka. – Prace potrwają do końca 
roku i wkrótce potem planuje-
my uruchomić Centrum, gdzie 

będą sukcesywnie implemento-
wane pozostałe oprogramowania 
dla wdrażanych podsystemów. 
Po zainstalowaniu oprogramo-
wania, systematycznie wprowa-
dzane będą do niego gotowe już 
skrzyżowania oraz inne elemen-
ty systemu. Tutaj będą spływały 
wszystkie informacje dotyczą-
ce ruchu drogowego i będzie on 
monitorowany przez system ka-
mer. Na przykład ruch autobu-
sów i trolejbusów będzie poja-

wiał się na e-mapach i w razie 
opóźnienia system będzie mógł 
szybko zareagować i wprowa-
dzić priorytet przejazdu dla 
tych pojazdów na wybranych 
skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną.

Tworzenie systemu ITS to bar-
dzo skomplikowany i dynamiczny 
proces. Część prac już wykonano, 
inne są uzgadniane, a jeszcze inne 
znajdują się jeszcze na etapie pro-
jektowania. ●

W czwartek, 19.11 Muzeum 
Miejskie zaprasza na spotka-
nie online „Sport i propagan-
da w czasach PRL”, towarzyszą-
ce wystawie czasowej „To idzie 
młodość. Życie sportowe na pla-
cu budowy socjalizmu”.

Gościem Piotra Zawadzkie-
go, kierownika Tyskiej Galerii 
Sportu będzie dr. hab. Grze-
gorz Bębnik, historyk z Insty-

tutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach. 

W czasach PRL, szczególnie 
w latach 50. XX wieku, polity-
ka była w sporcie wszechobec-
na. Mimo pozorów spontanicz-
ności, kultura fizyczna została 
bezwzględnie podporządkowa-
na interesom władzy. Sportowcy, 
szczególnie ci najlepsi, byli przez 
nią traktowani jako własność 

narodu i użyteczne narzędzie 
propagandy. Czy kibice i wiel-
cy mistrzowie z tamtych lat byli 
świadomi tej swoistej gry pozo-
rów, w jakiej uczestniczą?

Spotkanie online rozpocznie 
się o godz. 18 – streaming live 
na facebookowym profilu Mu-
zeum Miejskiego w Tychach (@
MuzeumMiejskiewTychach). Do-
stęp bezpłatny. lS ●

Stypendia „Quod discis tibi discis” 
(„Czegokolwiek się uczysz, dla sie-
bie się uczysz”), co roku na listo-
padowej sesji Rady Miasta Tychy 
wręczał osobiście prezydent Ty-
chów Andrzej Dziuba oraz Prze-
wodnicząca Rady Miasta Barbara 
Konieczna. Z powodu koronawi-
rusa w tym roku uroczystego wrę-
czenia nie będzie (sesja odbędzie się 
zdalnie), ale zarówno prezydent, jak 
i przewodnicząca rady są pod wra-
żeniem osiągnięć stypendystów.

– To naprawdę niesamowite, 
że tak młodzi ludzie osiągają ta-
kie sukcesy. Jesteśmy ogromnie 
dumni, że mamy w mieście tak 
zdolną młodzież – mówi Bar-
bara Konieczna – przewodni-
cząca RM. – Gratuluję wszyst-
kim tegorocznym stypendystom 
i życzę im wielu kolejnych suk-
cesów oraz konsekwencji w dą-
żeniu do realizacji swoich planów 
i marzeń – dodaje prezydent An-
drzej Dziuba.

Stypendia „Quod discis tibi di-
scis” w tym roku przyznano 10 
osobom. Otrzymali je: Łukasz 
Antkowiak, Klaudia Ejchorst, Ali-
cja Gońda, Marta Łuka, Angelika 
Malerczyk, Katarzyna Pudełko, 
Piotr Pudełko, Natalia Skrzyp-
czyk, Katarzyna Tyśkiewicz oraz 
Dominika Widlarz.

Stypendium dla wybitnych 
studentów miasta Tychy wynosi 
1.789,42 zł i wypłacane jest jed-
norazowo. ru ●

Muzeum Miejskie zaprasza na spotkanie online.

sporT i propagaNda

Miasto uhonorowało najlepszych swoich studentów.

sTypeNdia dla WybiTNychCiepLej i beZpieCZniej
ruSzyŁa terMoModernIzacja PrZeDSZKoLa Nr 1 W Tychach.

Dzięki termomodernizacji dzieciom w „jedynce” będzie znacznie cieplej.
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its nabiera tempa
ModernIzacja Kolejnych SKrzyżowań, Prace W ceNTrum STeroWaNIa ruchem.

Prace związane z wdrożeniem ITS obejmują coraz to nowe skrzyżowania.

its W licZBach

Inwestycja ITS Tychy realizowana jest przez Siemens mobility. 
W systemie znajdzie się m.in. prawie 600 różnego typu kamer 
wykorzystywanych w ramach sterowania ruchem i monitoringu 
pasa drogowego, 5 stacji ważenia pojazdów na drogach krajo-
wych, 12 stacji pogodowych, 4 stacje pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu, 6 lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości, 
system detekcji wolnych miejsc na 14 parkingach, różnego typu 
oznakowanie VmS, system informacji medialnej, w tym komuni-
katów o warunkach drogowych. całkowity koszt inwestycji wraz 
z przebudową skrzyżowań to około 118 mln zł, z czego blisko 
85 procent stanowi dofinansowanie z europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport 
miejski. Środki te zostały ujęte w regionalnym Programie opera-
cyjnym Województwa Śląskiego.
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trZy DekaDy Bł. karOliNyflaSh

W tym roku parafia pw. bł. Karoliny obchodzi 30-lecie swojego istnienia i 20-lecie poświęcenia 
kościoła. Z tej okazji podczas niedzielnej sumy odpustowej odsłonięto tablicę pamiątkową, 
którą poświęcił ks. proboszcz Józef Szklorz, tak jak nowo ufundowany sztandar (na zdjęciu), 
obrazy i baldachim. Proboszcz Szklorz podczas sumy podziękował władzom miasta, a zwłaszcza 
prezydentowi andrzejowi Dziubie, który zawsze uczestniczy w ważnych dla parafii wydarzeniach. 
Kp ●
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w Sobotę, 14 lIStopada 
w parKu bŁ. KarolIny 
odbyŁy SIę warSztaty 
eKologIczne. tyScy 
SenIorzy wySIewalI 
ŁąKę KwIetną, Która 
będzIe cIeSzyć oKo 
SpacerowIczów lateM 
przySzŁego roKu.

Warsztaty odbyły się w ramach 
akcji „Łąki metropolitalne”. 
– Nasza Fundacja prowadziła 
je na zlecenie metropolii, naj-
pierw różne miasta zgłasza-
ły lokalizacje, w których takie 
łąki mogłyby powstać, a potem 
w tych najwyżej ocenionych za-
kładaliśmy łąki kwietne. W ze-
szłym tygodniu powstało ich 
pięć, m.in. w Sosnowcu, Pieka-
rach Śląskich i Tychach – mówi 
Grzegorz Walkiewicz z Funda-
cji Łąka.

Tyska łąka powstała w po-
bliżu tężni w Parku bł. Karoli-
ny. W warsztatach uczestniczy-
ły panie z Tyskiej Rady Seniorów. 
– Najpierw była część teoretycz-
na, w specjalnie przygotowa-
nym namiocie opowiedzieliśmy 
o zaletach łąk kwietnych i ich 
przewagach nad trawnikami. 
Opowiedzieliśmy o składzie mie-
szanki nasiennej. Pewną inno-
wacją podczas warsztatów w Ty-
chach był też wspólny spacer 
po parku w poszukiwaniu roślin 
łąkowych, które już tam rosną. 
Później przystąpiliśmy do rea-
lizacji, czyli finalnego obrabia-
nia terenu i wysiewania. Senio-
rzy poznali kilka metod siewu, 
ręcznego i przy użyciu siewni-
ków. Spędziliśmy około 3 godzin 
na świeżym powietrzu. Na ko-
niec rozdaliśmy próbki nasion 
i broszury informacyjne, żeby 

każdy mógł w swoim otoczeniu 
pomyśleć o założeniu łąki. Moż-
na to zrobić nawet w skrzynce 
lub na kilku metrach kwadra-
towych osiedlowego ogródka. 
Wiem, że seniorki mają już ta-
kie plany – mówi Grzegorz Wal-
kiewicz.

Na przygotowanym wcześ-
niej terenie w pobliżu tężni wy-
siano mieszankę około 40 ga-
tunków roślin. Łąka zakwitnie 
i będzie ozdobą parku latem 
przyszłego roku. – Większość 
z tych roślin to rośliny wielolet-
nie, chociaż są w nich także jed-
noroczne, jak maki, które są bar-
dzo lubiane przez mieszkańców 
– dodaje Grzegorz Walkiewicz. 
– W kolejnych latach nastąpi sa-
moistna weryfikacja, zobaczymy, 
które z tych roślin najlepiej po-
czują się w tym miejscu. Myślę, 
że to będzie ciekawa atrakcja 

i ładne zwieńczenie nowo wyre-
montowanego parku.

– Uważam że to była bardzo 
pożyteczna akcja – mówi Urszu-
la Polubiec, przewodnicząca Ty-
skiej Rady Seniorów, która wzię-
ła udział w warsztatach. – Łąki 
kwietne już w Tychach są, ale 
myślę że możemy tworzyć ko-
lejne, z pożytkiem dla środo-
wiska i przy okazji integrując 
lokalne społeczności. Podczas 
warsztatów wiele się dowiedzia-
łyśmy. Mimo, że mamy praktykę 
w uprawianiu ogródków działko-
wych, to wiele z tych rzeczy było 
dla nas nowością. Poznałyśmy 
różne techniki wysiewu, które 
sprawiają że będzie on efektyw-

niejszy. Warto zaznaczyć, że ak-
cja odbyła się w Ogólnopolskim 
Dniu Seniora i gdyby nie pande-
mia, zrobilibyśmy to w znacznie 
większej grupie. Liczymy że nie 
będzie to ostatni taki projekt 
i będziemy mogli pozyskiwać 
od miasta kolejne tereny na za-
kładanie łąk kwietnych.

W tyskich parkach łąki kwietne 
zaczęły powstawać w 2019 roku, 
z inicjatywy Tyskiego Zakła-
du Usług Komunalnych. O tym, 
dlaczego warto je utrzymywać 
w mieście (a nie tylko trawni-
ki), mówi Grzegorz Walkiewicz 
z Fundacji Łąka:

– Łąka wymaga dużo mniej 
pielęgnacji. Trawnik trzeba re-

gularnie strzyc i nawozić, a tak-
że podlewać w okresach suszy, 
jeśli chcemy by pozostał zielo-
ny. Łąkę wystarczy skosić raz lub 
dwa razy w sezonie. Nie wymaga 
ona podlewania, bo rośliny łąko-
we potrafią sięgnąć do znacznie 
głębszych pokładów wody grun-
towej i lepiej znoszą okresy suszy. 
Łąka przyciąga owady – pszczo-
ły miodne i inne zapylacze, które 
na trawniku nie mają czego szu-
kać. A także ptaki, które żywią się 
nasionami w okresie jesiennym. 
Poza tym nawet najładniej pro-
wadzony trawnik wygląda przez 
cały rok tak samo. A łąka zmie-
nia się z każdą porą roku.
SylwIa wItMan ●

nakręCanie pomoCy
zachęcaMy do wrzucanIa naKręteK Do SPecJaLNeGo PoJemNIKa PrZy ThT.

metropoLitaLna łąka prZy tężni 
warSztaty eKologIczne W DNIu SeNIora. 

W warsztatach oraz w wysiewaniu łąki kwietnej wzięli udział seniorzy z TRS.
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we wtoreK, 10 lIStopada 
grupa wolontarIuSzy 
9 gwIazd poŁudnIa 
poStawIŁa przy 
gŁównyM wejścIu 
na teren tySKIch hal 
targowych pojeMnIK 
w KSztaŁcIe Serca 
na zaKrętKI.

– Każda zakrętka plastikowa 
to cegiełka na leczenie i rehabi-
litację dziecka, które tej pomocy 
potrzebuje. Bardzo się cieszy-
my, że wolontariusze zwrócili się 
właśnie do nas o udostępnienie 
miejsca. Z Tyskich Hal Targo-
wych codziennie korzysta wie-
le setek osób i mamy nadzieję, 
że serduszko w tym miejscu bę-
dzie błyskawicznie się napełniać 
– mówi Katarzyna Ptak, prezes 
spółki Śródmieście, administra-
tora THT.

To już drugie serce-pojem-
nik na nakrętki, które zaspon-
sorowały „Gwiazdy”, pierwsze 
znajduje się w Hecznarowicach, 
trzecie tego samego dnia stanę-
ło w Pszczynie. Każdy to wyda-
tek nawet 3 tys. zł, które grupa 
wydaje z własnej kieszeni. – Ak-
cję prowadzimy razem z funda-
cją „Warto Żyć Dla Kogoś”, któ-
rej już w grudniu staniemy się 
oficjalnym oddziałem na Tychy. 
Jej głównym polem działania 
jest krwiodawstwo, ale również 
zajmujemy się potrzebującymi 

dzieciaczkami. Każda nakrętka 
to malutki kroczek ku zdrowiu, 
dlatego liczymy na pomoc tyszan 
i czynny udział w akcji – dodaje 
Marta Tabak, jedna z założycie-
lek 9 Gwiazd Południa. Grupę 
stworzyła razem z koleżankami 
i angażują się w pomoc potrze-
bującym. – Przede wszystkim 
jesteśmy kojarzone z funda-
cją DKMS, dla której zbieramy 
potencjalnych dawców szpiku. 
Pierwszą akcję „Dzień Daw-
cy Szpiku” w Tychach zorgani-
zowałyśmy w jednym z tyskich 
butików i był to niemały sukces. 
Pomimo rad, żeby akcję prze-
prowadzić na dużych festynach, 
uparłyśmy się i własnym sump-
tem zebrałyśmy ponad 1000 zł 
dla fundacji, ale co ważniejsze – 
zarejestrowałyśmy w ciągu sied-
miu godzin ponad 100 osób. 
Tydzień przed naszą akcją w Bie-
runiu na dwudniowym festynie 
zarejestrowano osób 40. Mamy 
moc! – śmieje się wolontariusz-
ka. – Dlatego postanowiliśmy się 
stowarzyszyć i działać trochę sze-
rzej. Tym razem stawiamy serdu-
cha na nakrętki, ale już w głowie 
pojawiają się nam kolejne pomy-
sły. Po prostu uwielbiamy poma-
gać – dodaje.

Serce przy Tyskich Halach Tar-
gowych to pojemnik tylko i wy-
łącznie na plastikowe nakrętki 
z wszelkiego rodzaju produk-
tów (np. napoje, kremy, pasty 

do zębów, płyny itd.). Wrzucanie 
do niego innego rodzaju plasti-
kowych rzeczy mija się z celem. 
Nie tylko nie pomaga ale utrud-
nia wolontariuszom pracę, mu-
szą oni bowiem oddzielić na-
krętki od reszty, gdyż w skupie 
takiego zmieszanego surowca nie 
przyjmują. – W serduchu zmieści 
się około 90 kg, zaś jeden kilo-
gram firma skupuje od nas za 90 
gr. Łatwo policzyć, że za tonę 
tego surowca otrzymamy 900 zł. 
Z pierwszego serduszka przez dwa 
tygodnie uzbieraliśmy 270 kg. 
Mamy nadzieję, że w tym zde-
cydowanie ruchliwszym miejscu 
pojemnik będziemy opróżniać 
co drugi dzień. Nakrętki prze-
twarzane są na granulat, z które-
go robione są wiaderka robocze, 
łopaty do odśnieżania i inne pla-
stikowe rzeczy. Zatem udaje się 
upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu. Nie tylko bierzemy udział 
w recyklingu, który ratuje naszą 
planetę, ale również zyskujemy 
środki na ratowanie potrzebu-
jących dzieciaczków. Każde ser-
ducho pracuje dla konkretnego 
dziecka, zaś środki przeznaczane 
są na pomoc w terapii – tłumaczy 
Marta Tabaka.

9 Gwiazd Południa już planuje 
postawić kolejne 2 podobne po-
jemniki w małych miejscowoś-
ciach. Jak zaznaczają, udam im 
się to zrobić do końca roku.
KaMIl peSzat ●
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reklama

to nIe jeSt 
norMalna Sytuacja, 
to jeSt epIdeMIa. tę falę 
MożeMy SpowolnIć, ale 
nIe jeSteśMy w StanIe 
wyhaMować jej taK 
bardzo, jaK zrobIlIśMy 
to na wIoSnę. jeSt 
w tej chwIlI już zbyt 
wIele rozproSzonych 
ognISK zaKażeń – MówI 
dyreKtor powIatowej 
StacjI SanItarno-
epIdeMIologIcznej 
w tychach leK. Med. 
grzegorz goŁdynIa.

Załogę pracowników PSSE w Ty-
chach wsparły niedawno posiłki 
w postaci stażystów z Powiato-
wych Urzędów Pracy w Tychach 
i Pszczynie. – Sytuacja jest taka, 
że każda para rąk do pomocy się 
przyda – mówi dyrektor Grze-
gorz Gołdynia. – Nasza załoga 
liczy łącznie około 100 osób, ale 
mamy teraz braki kadrowe. Wie-
lu pracowników jest na zwolnie-
niach lekarskich, są też osoby 
nieobecne z powodu pozytyw-
nego wyniku testu na COVID. 
Wspiera nas 10 stażystów z PUP 
oraz kilku pracowników z kopal-
ni „Pniówek”, którzy pomagali 
nam też na wiosnę. Oczywi-
ście nie mogą oni wykonywać 
wszystkich prac, ale po prze-
szkoleniu i pod okiem pracow-

ników PSSE kontaktują się z oso-
bami, które muszą być poddane 
kwarantannie.

W ostatnim czasie od wie-
lu mieszkańców Tychów sły-
szeliśmy, że nie doczekali się 
kontaktu ze strony sanepi-
du, mimo pozytywnego wyni-
ku testu na COVID. Tym sa-
mym nie przekazali nikomu 
listy osób, z którymi mieli kon-
takt. Grzegorz Gołdynia przy-
znaje, że w obecnej sytuacji pra-
cownicy sanepidu nie dają rady 
kontaktować się ze wszystkimi 
od razu. – Ogrom pracy, jaki 
na nas spadł w związku z epi-
demią to nie tylko wykonywa-
nie telefonów do osób zakażo-
nych, ale też cały szereg innych 
zadań – mówi Grzegorz Gołdy-
nia. – Tych telefonów są do wy-
konania tysiące, ale oprócz tego 
dostajemy dziennie około 700-
800 maili ze sprawami, które 
trzeba załatwić. Selekcjonuje-
my je, by wybrać te najpilniej-
sze działania, które najbardziej 
wpłyną na ograniczenie rozprze-
strzeniania się epidemii. Przypo-
minam, że nasza stacja obsługu-
je nie tylko Tychy, ale także cały 
powiat pszczyński, bieruńsko-lę-
dziński i mikołowski. To bardzo 
duży obszar i mamy na tym tere-
nie bardzo wiele ognisk choroby. 
A przy tym nie możemy porzu-
cić innych naszych zadań; na-

dal musimy nadzorować stan 
wody pitnej, nadzorować pod-
mioty świadczące usługi zwią-
zane z żywieniem.

Powiatowe stacje zostały 
co prawda nieco odciążone, bo-
wiem obsługę połączeń przy-
chodzących przejęła ogólno-
polska centralna linia. – Nasza 
stacja także jest już obsługiwana 
przez call-center – mówi Grze-
gorz Gołdynia. – Mimo to, że nie 
przyjmujemy już połączeń przy-
chodzących, telefonów do wy-
konania jest tak dużo, że nieste-
ty wciąż są osoby, które na ten 
kontakt z naszej strony się nie 
doczekały. Zdajemy sobie z tego 
sprawę. Korzystamy z pomocy 
wolontariuszy, ale nie może-
my już przyjąć zbyt wiele osób, 
bo mamy ograniczone możli-
wości lokalowe. A my też mu-
simy zachować bezpieczeństwo 
sanitarne.

Dyrektor tyskiego sanepi-
du apeluje o wyrozumiałość. 
– Moi pracownicy pracują na-
prawdę heroicznie i są już bar-
dzo zmęczeni. W działania zwią-
zane z epidemią zaangażowani 
są nawet pracownicy obsługi 
administracyjnej – zapewnia. – 
Robimy co w naszej mocy, ale 
lawina spraw do załatwienia jest 
coraz większa. Dlatego prosimy 
o zrozumienie.
SylwIa wItMan ●

Pod koniec października Zarząd 
Transportu Metropolitalnego te-
stowo uruchomił pierwsze solar-
ne automaty biletowe. Urządze-
nia stanęły w trzech miejscach 
– przy przystanku Tarnowskie 
Góry Bytomska, w Mikołowie 
przy przystanku Plac 750-lecia 
oraz przy przystanku Bieruń Plac 
Autobusowy.

– Tego rodzaju automaty bile-
towe umożliwiają zakup 10 ro-
dzajów jednorazowych biletów 
papierowych – informuje Michał 
Wawrzaszek, rzecznik prasowy 
ZTM. – Ich zdecydowaną zale-
tą jest ekologiczność. Urządze-
nia te pokażą nam jak duży jest 
potencjał sprzedażowy miejsc, 
w których zostały zainstalowa-
ne. Jeśli będzie wysoki, to pla-
nujemy w tych lokalizacjach dal-
sze rozwijanie sieci dystrybucji 
biletów.

Solarne automaty stanowią 
jednak jedynie uzupełnienie sy-
stemu sprzedaży biletów, który 
działa już od prawie 6 lat. Do tej 
pory zainstalowano już 123 bi-
letomaty w 24 gminach. Zgod-
nie z planem, za niespełna rok 
ma ich być już w sumie 171 
w ok. 40 gminach. ZTM właś-
nie ogłosił przetarg na dostawę, 
montaż i serwis urządzeń.

– Dostępność komunikacji 
miejskiej to nie tylko bliskość 
przystanków oraz częstotliwość 
połączeń – twierdzi Andrzej 
Stangret, zastępca dyrektora ds. 
handlowych ZTM. – To tak-
że rozwinięty system sprzedaży 
biletów. Wiemy, jak ważne dla 
naszych pasażerów są zróżni-
cowane możliwości zakupu bi-

letów. Automaty biletowe bę-
dziemy instalować w miejscach 
o dużej frekwencji podróżnych, 
np. w centrach miast lub na du-
żych osiedlach mieszkaniowych 
oraz centrach przesiadkowych. 
Obszar, na jakim świadczymy 
usługi jest ogromny. To ok. 2,5 
tys. km kw. Zdajemy sobie spra-
wę z potrzeb, stąd stale rozwija-
my system dystrybucji biletów, 
a 48 nowych biletomatów przy-
bliża nas do realizacji oczekiwań 
pasażerów.

Ogłoszony przetarg rozstrzyg-
nie się w grudniu. Następnie, 
w ciągu 10 miesięcy urządze-
nia mają zostać zainstalowa-
ne na obszarze Metropolii. Jak 
się jednak okazuje, w ogłoszo-

nym przetargu ZTM uwzględnił 
tzw. prawo opcji, co daje moż-
liwość złożenia dodatkowego 
zamówienia. Na zakup kolej-
nych 24 urządzeń ZTM będzie 
mógł się zdecydować do końca 
2023 r. W sumie więc tych urzą-
dzeń może być 72.

W automatach biletowych nie 
tylko będzie można kupić bile-
ty papierowe i elektroniczne, 
nabyć karty ŚKUP lub zasilić 
je pieniądzem elektronicznym. 
ZTM będzie mógł je wykorzy-
stywać do wyświetlania w czasie 
rzeczywistym informacji o bie-
żącym funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej, np. za ile mi-
nut przyjedzie dany autobus lub 
tramwaj. lS ●

ztM systematycznie zwiększa dostępność biletów.

solarNe bileTomaTysanepid 
Ze wsparCiem
wolontarIuSze I StażyścI z pup DZWoNIą Do ZaKażoNych.

Solarne biletomaty pojawiły się już w gminach ościennych, 
pewnie wkrótce pojawią się i w Tychach.

ZT
M
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draStyczny wzroSt 
wySoKoścI opŁaty tzw. 
MarSzaŁKowSKIej, 
coraz wyżSze KoSzty 
energII, braK SpalarnI 
w regIonIe I walKa 
o to, by jaK najMnIej 
SKŁadować, a jaK 
najwIęcej przetwarzać 
– to wyzwanIa, jaKIM 
MuSzą SproStać 
przedSIębIorStwa 
przetwarzanIa 
odpadów, taKIe jaK 
fIrMa MaSter odpady 
I energIa.

Wzrost opłat za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów, wpro-
wadzony uchwałą Rady Miasta 
Tychy z dnia 29.10 wzbudził, 
co zrozumiałe, raczej negatywne 
emocje wśród mieszkańców. Jak 
już pisaliśmy w „Twoich Tychach”, 
główną przyczyną podwyżki jest 
konieczność dostosowania syste-
mu do nowych przepisów prawa. 
Firmy startujące w przetargach 
na odbiór odpadów ponoszą co-
raz wyższe koszty. O tym, jakie 
to koszty i z czego wynikają, roz-
mawialiśmy z przedstawicielami 
zarządu spółki Master Odpady 
i Energia: prezesem Mieczysła-
wem Podmokłym i wiceprezesem 
Krzysztofem Setlakiem.

„twoje tychy”: zacznijmy 
od podstawowego pytania: 
dlaczego tak drogo?
krZysZtOf setlak: – Przede 
wszystkim trzeba zaznaczyć, 
że to nie Master, tylko gmina, 
poprzez uchwałę Rady Miasta, 
ustala opłatę dla mieszkańców 
i swój system odbioru odpadów. 
Jeśli gmina wprowadzi do sy-
stemu nowe zapisy, ma to swój 
oddźwięk w kalkulacji, którą my, 
jako spółka prawa handlowego, 
proponujemy w postępowaniu 
przetargowym.

a z drugiej strony wasza kalkulacja 
cenowa ma wpływ na opłatę, jaką 
ustala gmina.
krZysZtOf setlak: – Sytua-
cja w tym roku była trochę inna 
od lat poprzednich, bo zmieniły 
się przepisy. W poprzednich 
latach gminy dopłacały 
do systemu, nie chcąc podnosić 
opłat dla mieszkańców. Teraz 
przepisy obligują gminę do tego, 
by system się bilansował, czyli 
budżet, jaki gmina ma dzięki 
opłatom od mieszkańców, 
ma pokryć koszty systemu. 
Przy stawce, jaka obowiązywała 
dotychczas, nie było na to szans.
miecZysłaW PODmOkły: 
– Gdyby gminy podnosiły opłaty 
„na bieżąco”, wraz ze stopnio-
wym wzrostem kosztów systemu 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów, nie byłoby takiego 
skoku, jaki mamy teraz. Ale 
trzeba zaznaczyć, że Tychy nie 
są jedyna gminą, która stanęła 
wobec konieczności znacznej 
podwyżki. Nawet Poznań, 
posiadający własną spalarnię 
i uchodzący do tej pory 
za wzór na skalę ogólnopolską, 
od stycznia podnosi stawkę 
na 25 zł. Są w Polsce gminy, 
gdzie ta stawka wynosi ponad 
30 zł. Wszyscy mierzą się z tymi 
samymi wyzwaniami i kosztami.

to, że inni mają drożej, albo tak 
samo drogo, to jednak niewielka 
pociecha dla mieszkańców tychów. 
wielu nie rozumie, czemu to aż 
tyle kosztuje.
krZysZtOf setlak: – Kal-
kulacja cenowa jest pochodną 
części stałych usługi. Składają 
się na nią: amortyzacja, paliwo, 
utrzymanie sprzętu w spraw-
ności technicznej, stopniowa 
wymiana sprzętu na nowy, za-
kup dodatkowych pojemników 
na odpady, naprawa skutków 
dewastacji pojemników, wypo-
sażenie mieszkańców w pakiety 
do segregacji (worki na odpady). 
A także wzrost częstotliwości 
odbioru odpadów, zarówno 
od mieszkańców jak i z PSZOK-
ów, związany ze wzrostem ilości 
odpadów. Szacujemy, że co roku 
jest to wzrost o 4-5 proc.
Bardzo podniósł nam 
koszty wzrost płacy 
minimalnej – w 2020 r 
do 2600 zł, a spodziewamy się 
zapowiedzianego kolejnego 
wzrostu, do 2800 zł. w roku 
2021. U nas około 40 proc. 
załogi posiada wynagrodzenie 
równe płacy minimalnej, 
a w ślad za podniesieniem 
najniższego wynagrodzenia trze-
ba było odpowiednio podnieść 
je również tym pracownikom, 
którzy z racji stażu czy pełnionej 
funkcji zarabiali nieco ponad 
to minimum. Kolejny ważny 
koszt to energia elektryczna, 
której ceny wzrosły.

ale przecież ani płaca minimalna 
ani koszty energii nie wzrosły 
o 80 proc., a stawka, jaką 
mieszkańcy płacą za odpady, 
wzrosła mniej więcej o tyle.
krZysZtOf setlak: – To, jak 
już powiedzieliśmy, efekt m.in 
tego, że w poprzednich latach 
koszty rosły, a opłaty nie 
i gminy dopłacały do systemu. 
Ale jeśli chodzi o koszt energii 

elektrycznej, to zwykły Kowalski 
mógł bezpośrednio nie odczuć 
podwyżki. Przypomnijmy, 
że w 2019 r. rząd zdecydował 
się „zamrozić” stawki dla osób 
fizycznych, weszła natomiast 
nowa opłata taryfowa dla pod-
miotów prawa handlowego. Dla 
nas ceny energii poszły w górę 
o ponad 45 proc., a od stycznia 
2021 wzrośnie jeszcze tzw. opła-
ta przesyłowa za każdy megawat, 
z 45 zł na 125 zł. Czyli o prawie 
200 procent. To są olbrzymie 
pieniądze, których przeciętny 
mieszkaniec Tychów czy innego 
miasta na swoich rachunkach 
nie widzi.

zobaczy je teraz w rachunkach 
za odpady.
krZysZtOf setlak: – Nie 
tylko, bo ceny energii wzrastają 
dla wszystkich przedsiębiorstw. 
Ale jeśli mówimy o odpadach, 
jest jeszcze jeden czynnik wpły-
wający na koszt całego systemu, 
to tzw. opłata marszałkowska.

czym jest ta opłata?
miecZysłaW PODmOkły: 
– To inaczej opłata środowisko-
wa, czyli kwota, którą musimy 
zapłacić za korzystanie ze środo-
wiska. Innymi słowy za składo-
wanie, za każdą tonę odpadów 
zmieszanych, którą umieścimy 
na składowisku. Ta opłata 
wzrosła w 2020 r. ze 170 
do 270 zł za tonę. W 2017 r. 
ta opłata wynosiła 24 zł, więc 
od tego czasu wzrosła ponad 
dziesięciokrotnie. Spółka Master 
lokuje na składowisku rocznie 
około 50 tysięcy ton, więc 
to ogromny koszt. Oczywiście 
podejmujemy jak najwięcej 
działań, aby składowaną ilość 
odpadów zminimalizować, 
zarówno ze względów ekologicz-
nych, jak i finansowych. Dlatego 
poczyniliśmy szereg inwesty-
cji, m.in w halę kompostowania 

czy moduł przetwarzania bio-
odpadów. Te inwestycje to także 
nasze koszty, chociaż oczywiście 
staramy się pozyskiwać na nie 
środki zewnętrzne. Inwestujemy 
coraz więcej w modernizację 
linii technologicznej procesów 
przetwarzania odpadów, 
wszystko po to, by osiągnąć 
wyższe poziomy odzysku i recy-
klingu. Przypomnę, że przepisy 
wspólnotowe zobowiązują nas 
do tego, by w 2025 r., czyli już 
w bardzo niedalekiej przyszłości, 
poziom recyklingu wynosił 
65 proc. Już teraz powinniśmy 
osiągać 50 proc., a wciąż mamy 
tylko około 30.
Do tego musimy nieustannie 
nadążać za koniecznością 
dostosowania zakładu 
do przepisów prawa, a te 
potrafią zmieniać się kilka razy 
w roku. Po serii pożarów 
składowisk w latach 2017-2018 
przepisy bardzo się zaostrzyły. 
Musieliśmy zainwestować 
w system monitoringu i zabez-
pieczenia przeciwpożarowego 
porównywalny z tymi, jakie 
są na największych lotniskach. 
Wprowadzono też limit czasowy 
magazynowania odpadów 
selektywnych do jednego roku, 
co oznacza, że musimy się ich 
w sposób zgodny z prawem 
i ekologiczny pozbywać nawet 
wtedy, gdy musimy do tego 
dopłacić. I często to robimy.
krZysZtOf setlak: – Mię-
dzy bajki należy już włożyć mit, 
że na odpadach się zarabia. Tak 
było kiedyś, ale teraz niestety 
raczej się dopłaca. Często jest 
tak, że to my musimy zapłacić 
firmie, która odbierze od nas 
i przetworzy np. szkło lub frak-
cję, z której produkujemy paliwo 
RDF. Wszystko, co odzyskamy 
z frakcji zmieszanej – resztki 
folii, papieru komunalnego 
i tworzyw o wysokiej kalorycz-
ności – przeznaczamy na paliwo 

alternatywne RDF. Ponieważ 
nie mamy własnej spalarni, ani 
w ogóle spalarni w regionie, 
przekazujemy to jednej z cemen-
towni, której za odbiór i spalenie 
tej frakcji musimy zapłacić. Pro-
dukujemy to paliwo, mimo, iż 
z finansowego punktu widzenia 
nam się to nie opłaca. Ale unika-
my w ten sposób składowania 
tego materiału na wysypisku 
– za co, przypominam, też 
musimy zapłacić. Dlatego 
czekamy z niecierpliwością 
na decyzję w sprawie budowy 
spalarni na terenie metropolii, 
bo nie ma innej drogi do tego, 
by ograniczyć składowanie.
Jeśli chodzi o ceny surowca, 
to warto przypomnieć, 
że w 2018 roku załamał się ry-
nek na świecie. Chiny przestały 
przyjmować odpady selektywne 
z terenu Unii Europejskiej, 
ponieważ jakość tego surowca 
była mizerna. Od tego czasu 
z odpadami, jakie wyproduku-
jemy, zostajemy na własnym 
podwórku. I musimy sobie nimi 
poradzić. My już nie zarabiamy 
na odpadach selektywnych. 
Jedynie rekompensujemy sobie 
część kosztów. Czekamy na roz-
wiązania legislacyjne, jakie 
funkcjonują już w niektórych 
krajach np. skandynawskich, 
żeby odpowiedzialność 
za wyprodukowane opako-
wania spadała na producenta. 
U nas jeszcze tego nie ma, 
to konsument płaci dwa 
razy: raz gdy kupuje produkt 
z opakowaniem w sklepie, 
a drugi raz, gdy to opakowanie 
wyrzuci i musi zapłacić za jego 
odbiór i utylizację. Są kraje, 
gdzie ten koszt jest przerzucony 
na producenta i to producent 
dba, by opakowanie było jak 
najtańsze w recyklingu.

dlaczego, mimo że segregujemy 
odpady od tylu lat i mamy 
nowoczesny zakład z sortownią, 
wciąż mamy tylko 30 procent 
odzysku?
krZysZtOf setlak: – Mając 
odpad takiej jakości, jaki 
mamy, nic więcej nie jesteśmy 
w stanie zrobić. niestety, ludzie 
tylko udają że segregują. Gdy 
przywozimy odpady selektywne 
z zabudowy jednorodzinnej, 
to rzeczywiście mamy dobry 
surowiec. Ale Tychy to przede 
wszystkim zabudowa wieloro-
dzinna i tu funkcjonuje odpo-
wiedzialność zbiorowa. Gdy 
przyjeżdża odpad tak zwany 
selektywny z bloków, to on jest 
selektywny tylko z nazwy. Tam 
jest wszystko; resztki posiłków, 
sosy, istne spaghetti. Jakość 
tego odpadu jest tak mizerna, 
że nie dość, że go nie sprzedamy, 
to jeszcze musimy dopłacić 
za przetworzenie go na paliwo 
alternatywne, bo tylko do tego 
się nadaje.
miecZysłaW PODmOkły: 
– Koszt wytworzenia paliwa 
RDF to dla nas w ciągu roku 
8-9 mln zł, czyli około 10 proc. 
budżetu spółki. Nie produkuje-
my tego paliwa dlatego, że to się 
opłaca, tylko po to, by te odpady 
nie trafiły na składowisko, 
by nie powiększały tej góry 
odpadów, którą każdy widzi 
przejeżdżając w okolicy. Miasto 
Tychy produkuje około 47-48 
tysięcy ton odpadów rocznie, 
więc robimy co możemy, 
by to składowisko, którego 
pojemność jest ograniczona, 
wypełniało się możliwie jak 
najwolniej. Do tego spro-
wadza się cała nasza walka, 
by jak najmniej odpadów trafiło 
na składowisko, ze względów 
ekologicznych i finansowych. 

na odpadaCh już się nie Zarabia
podwyżKI opŁat za odpady to tylKo Szczyt góry lodowej, JaKą JeST WaLKa Z coraZ WIęKSZą Ich ILoŚcIą, KTórą ProDuKuJemy.

Mieczysław Podmokły (z lewej) i Krzysztof Setlak tłumaczą dlaczego 
podwyżka opłat za odbiór odpadów była konieczna.
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Prawidłowa segregacja odpadów to jeden ze sposobów na zwiększenie odzysku. Niestety, mieszkańcy Tychów wciąż nie segregują dość starannie.
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z Mojej póŁKI

zbIory MuzeuM 
MIejSKIego w tychach 
wzbogacIŁy SIę 
o trzy nowe wyjątKowe 
obIeKty. zaKupIone 
dzIeŁa to unIKatowe 
projeKty eleMentów 
polIchroMII do wnętrza 
KoścIoŁa pw. ducha 
śwIętego w tychach. Ich 
autoreM jeSt zMarŁy 
w 2011 roKu jerzy 
nowoSIelSKI – jeden 
z najważnIejSzych 
polSKIch Malarzy 
drugIej poŁowy XX 
wIeKu.

Projekty przedstawiają wizerunki 
dwóch proroków – Elizeusza i Jo-
nasza oraz świętego Benedykta. 
Wszystkie postaci są ujęte frontal-
nie w sposób bardzo syntetyczny. 
Pochodzą z ok. 1982 roku. Zosta-
ły wykonane akwarelą, temperą 
i ołówkiem na papierze.

– Artysta, przetwarzając iko-
nę, stworzył swój własny ję-
zyk artystyczny. Dokonał tego 
na podstawie gruntownej wie-
dzy i zrozumienia teologii oraz 
tradycji ikony, wraz z całym jej 
kontekstem kulturowym i reli-
gijnym. W tyskim kościele przy 
ul. Myśliwskiej Jerzy Nowosiel-
ski chciał ukazać „Kosmiczną wi-
zję obecności Ducha Świętego”. Jej 
integralną częścią są wizerunki 
świętych i proroków pozyskane 
do zbiorów Muzeum. W zbiorach 
Muzeum Miejskiego w Tychach 
posiadamy inne projekty poli-
chromii. Pozyskane dzieła sta-
nowią więc znaczące dopełnienie 
muzealnej kolekcji, a jednocześ-
nie są jednymi z najcenniejszych 

jej elementów – mówi Aleksan-
dra Matuszczyk, dyrektor Muze-
um Miejskiego w Tychach.

Kościół pw. Ducha Świętego 
to tyska ikona architektury, bę-
dąca jednym z najwybitniejszych 
budynków sakralnych zrealizo-
wanych po II wojnie światowej 
w Polsce. Budowę kościoła rozpo-
częto wiosną 1978 roku, w 1979 
wzniesiono kaplicę, w 1982 od-
dano do użytku, a w 1983 roku 
ukończono dzwonnicę. Na jego 
wyjątkowość złożyły się talenty 
i pomysły dwóch twórców: archi-
tekta Stanisława Niemczyka i ar-
tysty Jerzego Nowosielskiego, któ-
rzy połączyli elementy różnych 
tradycji. To jedyne miejsce w re-
gionie i jedno z niewielu w Pol-
sce, gdzie znajdują się inspiro-
wane malarstwem bizantyńskim 

polichromie Jerzego Nowosiel-
skiego. W 2020 roku Kościół zo-
stał wpisany do rejestru zabytków 

województwa śląskiego – został 
objęty ochroną wraz z dzwonni-
cą i otoczeniem. Mn ●

Marzył o wyjeździe do Paryża. Od wielu lat, 
często wyobrażał sobie to miasto sztuki, czy-
stego artyzmu. Paryż – Mekka artystów z ca-
łego świata. Polacy w Paryżu, toż na ten temat 
powstało już kilka filmów, książek bez liku.

Bruno Schulz, bo o nim jest mowa, też 
chciał tam być. W końcu, po wielu zabiegach, 
prośbach o pomoc finansową, ale też i z lista-
mi polecającymi, jesienią 1938 roku udaje się 
spełnić marzenie. I jak to bywa często z ma-
rzeniami, spotyka go rozczarowanie. Owszem, 
proponują mu wystawę rysunków, owszem – 
spotyka kilka ważnych postaci tamtych lat, 
owszem – ogląda wystawy. Ale… to chyba 
nie to. Czuje się jakoś obco, pisze: „straszli-
we miasto, co za kobiety! Jestem zdruzgotany. 
Prawdziwy rozpustny Babilon! ”.

I kto to pisze. On, który na rysunkach po-
kazuje nagie kobiety, demony, sadystki. Te ry-
sunki są właściwe do siebie podobne. Naga 
kobieta, obnażona, u jej stóp czołgający się 
mały mężczyzna, postury powiedzielibyśmy 
nikczemnej. A ona często trzyma pejcz w ręku. 
On liże jej stopy, buty.

Takie rysunki tworzył właściwe od wczes-
nej młodości. Reakcje były różne. Bruno, 
co to ma być? Dlaczego tylko tak widzisz relacje 
męsko-damskie? Odpowiedzią było milczenie, 
nawet kiedy ukazała się „Xięga bałwochwalcza” 
i mówiono o nim jako pornografie.

Bruno Schulz, dla jednych genialny pisarz, 
autor „Sklepów cynamonowych”. „Sanatorium 
pod klepsydrą” czy „Księgi listów”; dla innych 
był wybitnym malarzem. Takiego właśnie 
Schulza stara nam się pokazać Anna Kaszuba
-Dębska w książce „Bruno. Epoka genialna”.

Jak pisze autorka w słowie wstępnym, 
Schulz towarzyszył jej w drodze twórczej 
od najmłodszych lat, słowem i wyobraźnią 
nadal w jakimś sensie oddziaływający na po-
strzeganie przez nią rzeczywistości. Podtytuł: 
Epoka genialna – tak Schulz mówił o swoim 
dzieciństwie, swoim życiu.

Jaki Schulz wyłania nam się z kart tej książ-
ki? Smutny, nieszczęśliwy człowiek. Często nie 
znajdujący zrozumienia, nie tylko w najbliż-
szym środowisku. Człowiek szarpiący się. Raz 
chciałby wyjechać, a po wyjeździe od razu wró-
cić do Drohobycza. Bo właściwie nie wyobra-
żał sobie życia bez Drohobycza. Wielka ostatnia 
miłość, Józefina Szelińska nie chce z nim razem 
zostać w tym mieście. Wyjeżdża. I jak wspo-
mina potem Schulza: „nic co smutne w życiu 
ludzkim nie było mu odmówione”.

Kobiet w jego życiu jest kilka. Coś go po-
ciąga w kobietach. Ale co? Schulz bowiem 
w końcu zawsze ucieka. Boi się. Siebie? Ko-
biet? A przecież to kobiecie zawdzięcza, 
że świat literacki, kulturalny,, odkrywa” Schul-
za. Wszak to Zofia Nałkowska toruje mu dro-
gę na Parnas.

Męczy się jako nauczyciel. Ucieka w swój 
jedyny świat – sztuki, literatury i wyobraźni. 
Tak było od dzieciństwa. Tam, w tej swoistej 
grze, w której nie ma granic, czuł się bezpiecz-
ny. Tam był najbardziej sobą. Pisze „Mesja-
sza”. Wspomina o tym nie raz w listach, roz-
mowach. Wokół „Mesjasza” narosło sporo 
legend. Podobno kilkanaście lat temu ktoś 
proponował sprzedaż zaginionych fragmen-
tów tej książki. Póki co możemy tylko sobie 
wyobrazić o czym byłaby ta powieść.

Schulz w książce Anny Kaszuby-Dębskiej 
to postać pokazana w najbardziej chyba moż-
liwie pełnym wymiarze. To bowiem też opo-
wieść o jego rodzinie, środowisku, osobach, 
które go fascynowały. Autorka pokazuje nam 
jego postać na tle ówczesnych czasów, histo-
rii. To także próba odpowiedzi jak zginął? Bo-
wiem i tutaj mamy kilka wersji.

Schulz dla mnie, to jeden z niedościg-
nionych mistrzów języka polskiego. I to już 
było wystarczającym powodem, aby sięgnąć 
po tę biografię.
jan MazurKIewIcz ●

anna kaszuba-dębska 
„bruno. epoka genialna”. 

wydawnictwo Znak.

na odpadaCh już się nie Zarabia
podwyżKI opŁat za odpady to tylKo Szczyt góry lodowej, JaKą JeST WaLKa Z coraZ WIęKSZą Ich ILoŚcIą, KTórą ProDuKuJemy.

Dlatego od 2015 r., gdy 
przejęliśmy zakład po rozruchu 
technologicznym, nieustannie 
w niego inwestujemy.
Rozbudowaliśmy komorę 
kompostowania i rocznie 
przerabiamy około 12 tysięcy 
ton liści, gałęzi i trawy. Z tego 
produkujemy humus, który 
wraca do środowiska jako nawóz, 
mamy tu więc w 100 procentach 
obieg zamknięty. Zainwesto-
waliśmy w halę składowania 
frakcji RDF, żeby produkować 
paliwo o wysokiej jakości, jednej 
z najlepszych w województwie 
śląskim. Wybudowaliśmy moduł 
przetwarzania bioodpadów, 
który w tej chwili jest już oddany 
do użytku i rozpoczynamy 
jego uruchamianie. Odpady 
bio-kuchenne z gospodarstw 
domowych, ale też resztki 
warzyw i owoców, które 
przyjeżdżają do nas z marketów, 
będą w tej instalacji poddawane 
fermentacji i z powstałego 
biogazu i będziemy produkować 
energię elektryczną. Na razie 
na potrzeby zakładu, ale w przy-
szłości w ramach powstającego 
klastra energii będzie możli-
wość jej przesyłu do innych 
podmiotów. W przyszłości 
chcemy wykorzystywać także 
to, co zostanie po fermentacji, 
by po dodatkowej obróbce wró-
ciło to do natury jako nawóz. Ale 
do tego potrzebujemy budowy 
kolejnego zbiornika. To wszystko 
rozwiązania ekologiczne, 
do których zobowiązuje nas 
prawo, ale niestety nie jest to coś, 
na czym byśmy zarabiali. Wciąż 
musimy w ten system inwesto-
wać, do tego jesteśmy poddawani 
regularnym kontrolom, musimy 
spełniać wymogi certyfikatów 
dla firm ekologicznych. Na tym 
nie da się oszczędzać.

krZysZtOf setlak: 
– Niestety, żadne inwestycje nie 
sprawią cudu. Nie osiągniemy 
recyklingu na poziomie 65 proc. 
bez udziału mieszkańców 
i bez poprawy jakości selekcji. 
Surowiec, żebyśmy go sprzedali, 
musi być czysty, musi być dobrej 
jakości. Wszyscy powinniśmy 
nad tym pracować. W Polsce nie 
ma kultury patrzenia sąsiadom 
na ręce, wciąż funkcjonuje 
odpowiedzialność zbiorowa, 
czyli niczyja. Ale musimy wszyscy 
razem wziąć odpowiedzialność 
za to, by ta selekcja się poprawiła. 
Zachęcamy do korzystania 
z materiałów edukacyjnych, które 
są publikowane regularnie, m.in. 
w „Twoich Tychach”. Na stronie 
internetowej master.tychy.pl 
uruchomiliśmy wyszukiwarkę 
odpadów, na bieżąco ją aktu-
alizujemy i uzupełniamy. Jeśli 
ktoś ma wątpliwości co gdzie 
wyrzucić, można wpisać w wy-
szukiwarkę np. „baterie” i od razu 
mamy odpowiedź.
miecZysłaW PODmOkły: 
– Mieliśmy już sukcesy w tej 
wspólnej walce, udało nam się 
kilka lat temu rozwiązać problem 
popiołu i oddzielić go od stru-
mienia odpadów zmieszanych. 
To świetnie zadziałało, a nie 
byłoby to możliwe bez współ-
pracy mieszkańców. Apelujemy 
jednak o kolejne kroki. Ta walka 
nie jest zakończona, a sami 
tego nie zrobimy. To nie tylko 
problem naszych portfeli, chociaż 
także ten. Z zasypującą nas falą 
odpadów musimy sobie poradzić 
i do tego potrzebna jest współ-
praca wszystkich: na poziomie 
ustawodawczym, samorządo-
wym, zakładów przetwarzania 
odpadów i mieszkańców.

rozMawIaŁa: 
SylwIa wItMan ●

drohobycz mój śWiaT

proroCy i Święty
MuzeuM MIejSKIe ZaKuPIło TrZy uNIKaToWe eKSPoNaTy.

W minionym tygodniu dyrektor Muzeum Miejskiego Aleksandra Matuszczyk (z lewej) zaprezentowała 
nowe nabytki prezydentowi Andrzejowi Dziubie. W głębi historyk sztuki z tyskiego muzeum Patryk 

Oczko. Na górnym zdjęciu polichromie Jerzego Nowosielskiego na ścianach kościoła Ducha Św.
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Prawidłowa segregacja odpadów to jeden ze sposobów na zwiększenie odzysku. Niestety, mieszkańcy Tychów wciąż nie segregują dość starannie.
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Regulując czas i moc działania 
ciepła wytworzonego w skórze 
pod wpływem fal radiowych 

można spowodować skrócenie 
i zagęszczenie „starego” kola-
genu, co powoduje ponowny 

wzrost napięcia włókien kolage-
nowych lub ich częściowy roz-
pad. Podgrzanie skóry stymuluje 
fibroblasty do tworzenia nowe-
go kolagenu i elastyny, które za-
stępują rozpadające się „stare” 
włókna kolagenowe. Wytworze-
nie ciepła w tkankach powoduje 
dodatkowo rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, przez co popra-
wia się odżywienie i utlenienie 
skóry, a także jej metabolizm. 
Obkurczenie włókien kolageno-
wych skóry właściwej powodu-

je zwiększenie na-
pięcia skóry oraz 
redukcję drobnych 
zmarszczek. Efekt 
przebudowy tkan-
ki może być obser-
wowany nawet parę 
miesięcy po zakoń-
czeniu terapii.

Zabiegi takie 
mogą być stosowane 
na ciało w obszarach, 
w których skóra ule-
ga szybkiemu pro-
cesowi zwiotczenia 
(ramiona, brzuch, 
uda po stronie we-
wnętrznej), również 
u ludzi po gwałtow-
nej utracie wagi ciała 
lub u kobiet po okre-
sie ciąży – konty-
nuuje dr Krzysztof 
Gemza.

Zabiegi z użyciem radiofre-
kwencji można stosować rów-
nież w cellulicie. W tym wy-
padku ciepło wpływa na wiele 
aspektów, które składają się 
na złożony proces powstawania 
cellulitu, a mianowicie wpły-
wa pozytywnie na tkankę łącz-
ną normalizując jej strukturę, 
mobilizuje drenaż limfatyczny 
likwidując obrzęki, rozbija cel-
lulitowe złogi tłuszczowe.

Oddziaływanie biofizyczne tej 
metody daje również pozytywne 
wyniki leczenia w otyłości miej-
scowej, poprzez pobudzanie lo-
kalnego mikrokrążenia i wpływ 
na przepuszczalność błon ko-
mórkowych. Tutaj radiofre-
kwencja może pozytywnie od-
działywać na redukcję komórek 
tłuszczowych.

Radiofrekwencja jest rów-
nież stosowana do napinania 
delikatnej skóry szyi i dekoltu 
oraz okolic oczu. Efekty tera-
pii nie mogą być porównywal-
ne z efektami radykalnego za-
biegu chirurgicznego, jednakże 
mogą stanowić alternatywę dla 
osób pragnących poprawić sprę-
żystość, wiotkość skóry, z po-
minięciem interwencji chirur-
gicznej – kończy dr Krzysztof 
Gemza.

Na konsultacje i zabiegi zapra-
sza gabinet Sensual Beauty w Ty-
chach. aS ●

radioFrekwenCja mikroigłowa
broń przecIwKo proceSoM StarzenIa SIę SKóry.

Zabieg jest prawie bezbolesny, a efekt wynagradza wszelkie niedogodności.

Dzięki zabiegom radiofrekwencji mikroigłowej możemy 
dłużej zachować młody wygląd skóry.
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zabIegI radIofreKwencjI MIKroIgŁowej 
Są StoSowane w leczenIu zMIerzającyM 
do haMowanIa naturalnych proceSów 
zwIązanych ze StarzenIeM SIę SKóry – MówI 
leK. Med. KrzySztof geMza. w proceSIe 
StarzenIa SIę organIzMu ludzKIego Maleje 
Ilość wŁóKIen Kolagenowych w SKórze 
wŁaścIwej. te, Które pozoStają ulegają 
rozcIągnIęcIu, a StruKtura wŁóKIen ulega 
zaburzenIu – braKuje w nIej uporządKowanIa. 
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STREFA ZDROWIA
• medycyna pracy • poradnie specjalistyczne

• medycyna sportowa • fizjoterapia 

SMS Fizjo-Active to zespół ekspertów i pasjonatów w dziedzinie fizjoterapii i treningu per-
sonalnego. Staramy się tworzyć  standardy na najwyższym poziomie. Wyróżnia nas jakość,  
doświadczenie i zgrany zespół.

JEDNORAZOWA

WIZYTA

100 zł

440 zł
PAKIET

5 WIZYT

www.smsfizjoactive.pl
tel. 577-490-900

Fizjoterapia
• Diagnostyka funkcjonalna
• Terapia manualna
• Terapia tkanek miękkich
• Techniki powięziowe
• Techniki nerwowo-mięśniowe
• Techniki osteopatyczne

Tychy, ul. Fabryczna 2, tel. 32 218-02-62, 509-839-437
www.ums.net.pl

• Elektrostymulacja
• Dry needling
• Kinesiotaping
• Badania wad postawy
• Masaż uciskowy BTL
• Elektrostymulacja Compex

Gabinet SMS Fizjo-Active jest miejscem, gdzie pomagamy  
Państwu w  dolegliwościach bólowych, w  dysfunkcjach na-
rządu ruchu, a także wspieramy w dążeniu do obranego celu 
i poprawieniu kondycji swojego ciała poprzez trening.

reklama

Lekarze namawiają pacjentów 
z chorobami innymi niż COVID-
19 do wizyt u lekarza. Tymczasem 
chorzy skarżą się, że przychod-
nie nie chcą ich przyjmować. 
W czasie pandemii wiele zakła-
dów opieki zdrowotnej przeszło 
bowiem na tzw. teleporady i leczą 
na odległość.

Inaczej jest w firmie Ultra-Med
-Strefa – jednym z najbardziej 
znanych podmiotów medycznych 
w Tychach. – Od początku epi-
demii, drzwi wszystkich naszych 
poradni są szeroko otwarte dla 
wszystkich – słyszymy w Ultra-
Med-Strefa. – Zlokalizowane przy 
ulicach Turkusowej, Jana Pawła II 

i Fabrycznej poradnie lekarza ro-
dzinnego zapewniają podstawo-
wą opiekę zdrowotną dorosłym 
i dzieciom – dodają pracownicy 
ochrony zdrowia.

Zespół Prywatnych Poradni ofe-
ruje opiekę specjalistyczną prawie 
w każdym zakresie medycznym. 
W bardzo dobrze wyposażonym 
gabinecie diagnostyczno zabiego-
wym prowadzona jest krio- i lase-
roterapia. Wykonywane są drobne 
zabiegi chirurgiczne, laryngolo-
giczne i urologiczne. W poradni 
ginekologicznej przyjmowane są 
także dzieci.

Centrum Zdrowia Psychicz-
nego gwarantuje wysoki poziom 

opieki psychiatrycznej i psycho-
logicznej. Pracujący tam inter-
wenci kryzysowi pomagają prze-
trwać i rozwiązać najtrudniejsze 
sytuacje życiowe. Rodzice mogą 
u nas liczyć na wsparcie psycho-
loga dziecięcego.

Z kolei adres Fabryczna 2 naj-
bardziej kojarzony jest z naj-
większą w mieście Poradnią 
Medycyny Pracy. Mieszcząca się 
również tam Poradnia Medycy-
ny Sportowej to miejsce, w któ-
rym można otrzymać zaświad-
czenie potwierdzające zdolność 
do uprawiania sportu, skonsul-
tować się z ortopedą czy psycho-
logiem sportu. aS ●

nie wszyscy przeszli wyłącznie na teleporady.

zdroWie W czasie paNdemii
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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

KarIera/eduKacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
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 RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 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 

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 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. 504625566

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322

fInanSe:

praca:
Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 
955

nIeruchoMoścI:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

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 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: 666 865 777 

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca o 
stałych dochodach bez nałogów 663 987 492
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

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

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
Tychy, os. C, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł 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
Pszczyna, Dom wolnostojący do remon-
tu, pow.106m2, działka 1783m2 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.1277 
m2, 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
Tychy, M3 WYNAJEM, cena od 1200zł+ 
media VIPART 509 733 966

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 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 bakon, 
II piętro niska zabudowa pilna sprzedaż, 
cena 239.400 tel. 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy os D 3 pok po remoncie, balkon, cena 
285.000 733-476-805 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 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 bu-
downictwie z garażem cena najmu 2100 
zł+media+kaucja tel.696493977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie cena 1790 zł+media+kaucja 
tel.696493977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
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 470.000 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 miesz-
kania, 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 głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
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, 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, 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 311.000 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
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
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

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

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

zwIerzęta:

To ja – Rudzik! Żywy, wesoły piesek, 
chętny do przytulania. Jestem dość 
duży – za kolano, 
jestem szorstko-
włosy. Kolor – 
jasnorudy. Cze-
kam w schronisku 
w Sosnowcu. Przy-
jedź po mnie :)

Kontakt: Ania 508 818 821

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

autoreklama reklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30- 18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

ważne  
telefonymiejskie
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drużyny hoKejowej 
eKStraKlaSy wrócIŁy 
do gry po 10-dnIowej 
przerwIe dla 
reprezentacjI. tySzanIe 
w znaKoMItyM Stylu 
wznowIlI rywalIzacje 
o tytuŁ, wygrywając 
dwa Mecze – z energą 
toruń I zagŁębIeM 
SoSnowIec. dzIęKI tyM 
wygranyM tySzanIe 
uMocnIlI SIę na pozycjI 
lIdera.

W piątkowym meczu z torunia-
nami, po wyrównanym począt-
ku, kiedy to oba zespoły miały 
po kilka sytuacji strzeleckich, 
wynik meczu w 18 min. otwo-
rzył Jarosław Rzeszutko. W tej 
tercji rywale nie zdołali już od-
powiedzieć, a w drugiej gospo-
darze przejęli inicjatywę. Pięć mi-
nut po wznowieniu, kiedy GKS 
grał w przewadze, na listę strzel-
ców wpisał się Alex Szczechura 
– wykorzystując błąd obrońców 
pewnie uderzył w bliska. Tysza-
nie nadal atakowali i pięć minut 
później Jean Dupuy oddał pre-
cyzyjny strzał pod poprzeczkę 
i było już 3:0. Ale na tym nie ko-
niec, bo w ostatniej minucie tercji 
ponownie Szczechura wymane-
wrował obrońców gości i zdo-
był kolejnego gola. Tym razem 
ostatnie słowo należało do hokei-
stów Energi, którzy na 47 sekund 
przed zakończeniem drugiej ter-
cji zdobyli bramkę. W przerwie 
toruński trener zmienił bramka-
rza – Antona Svenssona zastą-
pił Mateusz Studziński. Jak się 

okazało, rezerwowy bramkarz 
do końca zachował czyste konto, 
choć w 45 min. niewiele miałby 
do powiedzenia, gdyby Bartkowi 
Jeziorskiemu dopisało szczęście. 
Po jego uderzeniu krążek odbił 
się od słupka. W tej części meczu 
gole już nie padły i mecz zakoń-
czył się wygraną tyszan 4:1.

– Nie dla nas piątek „13” oka-
zał się pechowy. Zagraliśmy do-
bre spotkanie, kontrolowaliśmy 
grę od początku do końca. Przed 
meczem powiedziałem drużynie, 
że jest to spotkanie o pierwsze 
miejsce, bo Toruń ma trzy zale-
głe mecze i gdyby wszystkie wy-
grał, mógłby się zbliżyć do nas 
na niebezpieczną odległość. Ale 
dzisiaj to my sięgnęliśmy po trzy 
punkty – skomentował mecz tre-
ner Krzysztof Majkowski.
gks tychy – kh eNerga tO-
ruń 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). Bramki: 
Szczechura 2, Rzeszutko, Dupuy,

Aż 13 goli padło w niedziel-
nym meczu Zagłębie Sosnowiec – 

GKS Tychy. Prowadzenie zdobyli 
co prawda rywale już w 3. minucie, 
ale potem tyszanie dość spokojnie 
punktowali. W 13. minucie Kacper 
Gruźla zdobył wyrównującą bram-
kę, a tuż przed końcem pierwszej 
tercji na prowadzenie wyprowadził 
GKS Alex Szczechura. Potem ty-
szanie wywindowali wynik na 7:1 
i właśnie ta druga tercja, wygrana 
przez tyszan 5:0, przesądziła o lo-
sach spotkania. W trzeciej odsło-
nie goście zwolnili tempo, oddając 
inicjatywę rywalom. Skutkiem tego 
były cztery stracone gole...
ZagłęBie sOsNOWiec – gks 
tychy 5:8 (1:2, 0:5, 4:1). Bram-
ki: Gruźla 2, Szczechura, Jezior-
ski, Pociecha, Dupuy, Komorski, 
Galant.
gks tychy: Murray – Havlik, 
Kotlorz; Gościński, Komorski, Je-
ziorski – Seed, Bizacki; Witecki, 
Galant, Marzec – Ciura, Pociecha; 
Szczechura, Cichy, Mroczkowski 
– Kogut, Krzyżek, Gruźla, Rze-
szutko, Dupuy. lS ●

Drużyny niższych lig zakończy-
ły pierwszą część sezonu, choć 
do rozegrania pozostało jeszcze 
kilka spotkań zaległych. W klasie 
A i B rywalizacja nadal toczyć się 
będzie jak dotychczas, natomiast 
w lidze okręgowej druga część se-
zonu wyglądać będzie inaczej niż 
pierwsza.

Przypomnijmy, iż po cztery naj-
lepsze zespoły z każdej podgrupy 
ligi okręgowej zmierzą się w grupie 
mistrzowskiej bez zaliczenia punk-
tów z I rundy. Pozostałe drużyny 
w sześciu grupach (Zetka i Ogrod-
nik w grupie bielsko-tyskiej) zagra-
ją o utrzymanie z drużynami, z któ-
rymi nie spotkały się w pierwszej 
rundzie, z której punkty zostaną 
zachowane. Z grupy bielsko-ty-
skiej spadną 4 drużyny, choć licz-
ba spadkowiczów może się zmienić 
w zależności od liczby spadkowi-
czów z wyższych klas.

liga OkręgOWa. W grupie 
I OKS Zet Tychy przegrał w środę 
z Wisłą Wielką 1:4, a w sobotę po-
konał 2:1 Rudołtowice/Ćwiklice.
1. rekord II 16 39 57-25
2. Studzienice 16 28 38-20
3. łąka  15 27 42-30
4. Jaworze 15 26 33-25
5. Stal 14 24 32-25
6. Oks Zet 16 21 28-35
7. Wisła 16 13 24-47

8. czechowice 15 8 26-47
9. rudołtowice 15 6 16-42

W grupie II Ogrodnik Ciel-
mice przegrał z Sokołem Wola 
2:3 i wygrał z 3:0 Bestwinką, ale 
to nie wystarczyło, by zmieścić się 
w czołowej czwórce.
1. GTS Bojszowy 18 43 54-20
2. mKS Lędziny 17 41 75-19
3. Bestwina 16 34 48-17
4. Pasjonat 17 30 33-26
5. Ogrodnik 18 29 42-26
6. Bestwinka 17 21 27-28
7. Piast 18 16 21-56
8. Pionier 18 13 31-55
9. Sokół 18 13 22-67
10. Kaniów 17 9 16-55

klasa a. 11.11 w meczu na szczy-
cie JUWe pokonało na wyjeździe 
Studzionkę 1:0 (bramka Cibor 78’), 
a w sobotnich derbach Tychów 
drużyna Dawida Frąckowiaka 5:0 
(1:0) wygrała z Siódemką Tychy, 
po golach Cibora (34’ karny), Czu-
pryny (56’), Frąckowiaka (59’), Fli-
siaka (75’) i Jakubczyka (90’).

JUWe: Kwiatkowski – Haśnik, 
Roszak, Kszczuk, Woźniak – Ba-
naś, Hornik, Cibor (55’ Jakub-
czyk), Karlik (80’ Wendreński) 
– Czupryna (70’ Flisiak), Frąc-
kowiak (63’ Gąsior).
1. jaroszowice 14 33 47-18
2. Studzionka 13 31 33-11
3. Leśnik 13 27 32-24

4. Woszczyce 14 22 41-26
5. Frydek 14 22 29-25
6. Jankowice 14 18 32-34
7. unia 13 18 25-26
8. Krupiński 14 18 26-35
9. Polonia 13 17 26-26
10. Gardawice 13 15 21-22
11. Kryry 13 13 23-31
12. Stal 14 13 27-36
13. siódemka 13 11 17-35
14. Iskra II 13 9 22-38
15. Brzeźce 10 8 9-23

klasa B. 11.11 grali: Tysovia – 
Niepokorni 1:2, Czułowianka – 
Pniówek II 5:4. Na zakończenie 
rundy Tysovia przegrała na wy-
jeździe z rezerwą Pniówka 2:4, 
a Czułowianka uległa Nadwiśla-
nowi w Górze 1:2.
1. Goczałkowice II 14 39 93-9
2. Wisła 14 36 53-24
3. czułowianka 14 30 42-22
4. Fortuna 14 30 55-16
5. Pniówek II  14 28 63-33
6. czarni 14 25 33-39
7. Gol 14 25 33-27
8. Nadwiślan 14 23 24-30
9. Lędziny II 14 22 38-30
10. Niepokorni 14 13 24-42
11. Warszowice 14 11 27-57
12. tysovia 14 9 25-55
13. Bojszowy II 14 7 21-60
14. mizerów 14 6 12-44
15. Gardawice II 14 2 13-68
lS ●

jeszcze kilka zaległości i koniec pierwszej rundy.

zeTka i ogrodNik poza czWórką

kompLet punktów 
po prZerwie
braMKowa Kanonada W mecZu Z ZaGłęBIem SoSNoWIec.

W dwóch ostatnich meczach Alex Szczechura 
(na pierwszym planie) zdobył trzy gole.
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Piłkarze rezerw GKS Tychy roze-
grali w minioną niedzielę ostatni 
mecz rundy jesiennej na własnym 
boisku. Pożegnanie z obiektem w 
Paprocanach nie było zbyt okaza-
łe – gospodarze ulegli 1:3 Kuźni 
Ustroń.

Podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka rozpoczęli mecz bardzo 
dobrze i już w 2 min. za sprawą 
Dzięgielewskiego mogli objąć pro-
wadzenie. Na gola czekać jednak 
musieliśmy do 26 min., kiedy Pa-
luch w sytuacji sam na sam z bram-
karzem Kuźni strzałem w okienku 
nie dał mu żadnych szans.

Pięć minut później tenże Pa-
luch został sfaulowany w obrębie 
„szesnastki”, ale gwizdek arbitra 
milczał jak zaklęty. Ostatnią w tej 
części gry okazję na podwyższe-
nie prowadzenia zmarnował w 45 
min. Dzięgielewski.

Początek drugiej połowy i bły-
skawiczne wyrównanie przez Kuź-
nię wyniku, zwiastowały – jak się 

okazało – fatalne trzy kwadranse 
dla tyszan. Goście podkręcili tem-
po i dość szybko odskoczyli go-
spodarzom na dwa gole. Byłoby 
jeszcze gorzej, ale Kacper Dana 
obronił rzut karny po zagraniu 
ręką przez Kopczyka.

GKS II Tychy zajmuje aktual-
nie dziesiątą lokatę w tabeli IV 
ligi, ale wiele zespołów ma jesz-
cze do rozegrania mecze zaległe 
(w tym GKS II, który 28.11 odro-
bi zaległości w Czańcu) i ostatecz-
na tabela rundy jesiennej z pew-
nością jeszcze się zmieni.
gks ii tychy – ks kuźNia 
ustrOń 1:3 (1:0). Gole: Paluch 
(26’) oraz Wigezzi (46’) i Pietra-
czyk (58’, 65’).
gks ii tychy: Dana – Rutkow-
ski, Kokoszka, Kopczyk, Kozlen-
ko, Dzięgielewski (74’ Wolak), A. 
Biegański, Bielusiak, Krężelok, Pa-
luch, Bojarski (80’ Jochemczyk). 

W pozostałych meczach 17. 
kolejki: Landek – Unia Turza 4:0, 

Podbeskidzie II – Radziechowy 
2:2, Jasienica – Odra Centrum 
1:0, Rozwój – Książenice 1:0, 
Bełk – Łękawica 1:1, Wodzisław 
– Iskra 4:0.
wojcIech wIeczoreK ●

IV lIga
1. Wodzisław 15 36 42:16
2. Książenice 16 35 28:17
3. Landek 15 30 42:13
4. rozwój 16 28 37:20
5. Bełk 16 27 28:25
6. Jasienica 16 27 21:21
7. unia Turza 15 26 29:24
8. Kuźnia 16 24 31:31
9. Podbeskidzie II 16 21 31:31
10. gks ii tychy 15 19 32:31
11. czaniec 14 18 24:28
12. odra centrum 15 18 28:36
13. łękawica 14 16 19:23
14. czechowice 14 14 19:23
15. Przyszowice 13 12 14:28
16. radziechowy 14 7 13:35
17. Iskra 16 6 13:49

rezerwy gKS prowadziły do przerwy i przegrały 1:3.

FaTalNa druga połoWa

Kolejne emocje w IV lidze czekają nas dopiero wiosną.
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cIężKo wywalczony I 
przez to tyM cennIejSzy 
punKt przywIozŁa z 
Łęcznej eKIpa trenera 
artura derbIna. 
reMIS z górnIKIeM daŁ 
tySzanoM aKtualnIe 
czwartą loKatę w 
tabelI, ale KIlKa 
zeSpoŁów za plecaMI 
„trójKolorowych” Ma 
MnIej rozegranych 
SpotKań.

W pierwszej połowie optyczną 
przewagę mieli goście z Tychów, 
ale w żaden sposób nie potrafili 
jej zamienić w bardziej wymier-
ny efekt w postaci gola. Najlepszą 
okazję na zdobycia prowadzenia 
dla GKS miał w 29 min. ... obroń-
ca Górnika, który interweniował 
tak, że piłka o centymetry minęła 
słupek jego własnej bramki. Gola 
zatem w tej części gry nie obej-
rzeliśmy, mieliśmy twardą walkę 
na każdym metrze boiska, a po-
stawa zespołu trenera Derbina 
napawała optymizmem na dru-
gą połowę.

Tymczasem niespełna 10 mi-
nut po wznowieniu gry, błąd 

przy wyprowadzaniu piłki z 
naszej połowy zakończył się 
kontrą gospodarzy, zakończo-
ną celnym strzałem Kalinkow-
skiego. Na szczęście stracony 
gol nie zdemobilizował tyszan, 
który przycisnęli i dość szyb-
ko wyrównali. W 60 min. od-
bitą po dośrodkowaniu z rogu 
piłkę przejął Dominik Połap i 
skierował ją na przedpole bram-
ki Górnika, gdzie był Szymon 
Lewicki. Napastnik GKS wyma-
newrował obrońców i wyłożył 
piłkę Nemanji Nedićowi, który 
dopełnił formalności.

Remisowy rezultat utrzymał 
się do końcowego gwizdka, choć 
w ostatnich minutach gospoda-
rze zamknęli tyszan na ich po-
łowie i stworzyli co najmniej 
pięć sytuacji bramkowych. In-
tuicją, refleksem i ogromną 
dozą szczęścia wykazał się jed-
nak Konrad Jałocha, który jak w 
transie wybronił wszystkie strza-
ły rywali.
górNik łęcZNa – gks tychy 
1:1 (0:0). Gole: Kalinkowski (54’) 
i Nedić (60’).
gks tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Szymura, Stefaniak – Biel, Pa-

przycki, J. Biegański, Grzeszczyk, 
Moneta (72’ Steblecki) – Lewicki. 
Żółta kartka: Połap. 

W pozostałych meczach 12. 
kolejki: Widzew – Resovia 2:0, 
Arka – Bełchatów 1:2, Korona 
– Sandecja 1:0, Radomiak – Za-
głębie 0:0, Chrobry – Stomil 3:0, 
Jastrzębie – ŁKS 0:3, Puszcza – 
Odra 1:0, Miedź – Termalica 
2:3. wojcIech wIeczoreK  ●

I lIga
1. łKS 11 31 29:4
2. Termalica 11 30 21:6
3. łęczna 11 24 17:6
4. gks tychy 12 20 18:11
5. odra 11 20 9:9
6. arka 11 18 19:10
7. radomiak 11 18 16:12
8. Widzew 12 16 10:13
9. Puszcza 10 15 10:11
10. Korona 11 15 10:14
11. miedź 12 14 17:16
12. Bełchatów 12 14 9:11
13. chrobry 11 12 12:18
14. Stomil 11 10 7:13
15. Zagłębie 11 8 9:12
16. resovia 11 7 8:19
17. Jastrzębie 12 4 8:23
18. Sandecja 11 1 6:27

gdyby nie jałoCha…
cenny punKt PIłKarZy GKS W łęcZNeJ.
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 20.11 GKS 
Tychy – Stoczniowiec godz. 
18), 22.11 ciarko Sanok – 
GKS Tychy (17). plhK: 21.11 
atomówki GKS Tychy – GKS 
Stoczniowiec Gdańsk.
Piłka NOżNa. I liga: 21.11 
GKS Tychy – miedź Legnica 
(17).
futsal. I liga: 21.11 Stal 
mielec – GKS Futsal Tychy 
(19.30).
kOsZykóWk a.  I  l iga: 
21.11 WKK Wrocław – GKS 
Tychy (18).
siatkóWka. II liga męż-
czyzn: 21.11 TKS Tychy 
– mKS II Będzin. lS ●

na torze fca 
rozegrano 7. elIMInację 
SaMochodowych 
MIStrzoStw tychów 
2020. to przedoStatnIe 
zawody z tegorocznego 
cyKlu, a rywalIzację 
KIerowców zaKończy 
oStatnIa IMpreza 
– barbórKa tySKa, Która 
rozegrana zoStanIe 
w MIKoŁaja, 6 grudnIa.

Wypada jedynie żałować, iż epi-
demia i związane z nią obostrze-
nia po raz kolejny wykluczyły 
kibiców z uczestniczenia w za-
wodach na torze prób. Słoneczny 
dzień zachęcał bowiem do kibico-
wania kierowcom, tym bardziej, 
że ci aż pięciokrotnie pokonywali 
trasę o długości 3 km. Najlepszy 
czas całych zawodów oraz w naj-
mocniejszej klasie 4. zanotowali 
Artur Kobiela i Kamil Wala (sub-
aru impreza), wygrywając przed 
Grzegorzem Pudełko i Mateusz 
Pudełko (mitsubishi lancer evo) 
oraz Mateuszem Nowakiem i Art-
kiem Stawickim (mitsubishi colt). 
W klasie 3. najlepiej poradzili so-
bie Przemysław Mendrek i Justy-
na Sikora (honda civic). Zwycięz-
cy poprzedniej rundy – Sebastian 

Bojdoł i Andrzej Mrowczyk (re-
nault clio rs) – zajęli druga po-
zycję, a Dawid Tomala z Pauliną 
Kępką (honda civic) zajęli trzecie 
miejsce.

Nadal świetną formę prezen-
tują Grzegorz Dobrzański i Ag-
nieszka Dobrzańska (honda ci-
vic), którzy po raz czwarty z rzędu 
wygrali w klasie 2. Romuald Sta-
sik i Mirosław Pękała (citroen 
C2) ponownie zajęli drugą po-
zycję w klasie, a „brąz” przypadł 
Marcinowi Gluzie i Kamili Kla-
czańskiej (honda civic). W kla-
sie 1. wygrał Łukasz Semik, tym 
razem pilotowany przez Krzysz-
tofa Wadasa (seicento). Drugie 
miejsce zajęli Paweł Oślak i Mi-
chał Kociołek (seicento) a Jakub 
Włoch i Grzegorz Żaba (renault 
clio) dojechali do mety na trze-
ciej pozycji.

W klasie CENTO wygra-
na przypadła Wojciechowi Naj-
grodzkiemu i Mateuszowi So-
larczykowi. Za nimi finiszowali 
Adam Pawłowski i Mateusz Bar-
tosik oraz Wojciech Książek i Ka-
mil Szczerba – wszystkie trzy 
załogi startowały fiatami cinqu-
ecento. W klasyfikacji PPC (peu-
geoty i citroeny) triumfowali Ar-
tur Kłaptocz i Szymon Smalcerz 

(citroen c2), pokonując załogę 
Kamil Pniok/Wiktoria Elżbie-
ciak (citroen saxo). Leszek Ko-
menda i Kamil Nowak uzupeł-
nili podium w tej klasie. Dariusz 
Murzyn i Mateusz Masełko (sub-
aru legacy) nie tylko wygrali kla-
sę Open, ale też zanotowali dru-
gi czas całych zawodów. Drugie 
miejsce w Open i trzecie w gene-
ralce zajęli Piotr Żbikowski i Mar-
cin Bieniak (mistusbishi lancer), 
a na trzeciej pozycji uplasowali 
się Adrian Wichłacz i Błażej Szulc 
(ford fiesta).

W klasie RWD po raz trze-
ci z rzędu triumfowali Daniel 
Strojek z Ireneuszem Pszczółką 
(bmw E36). Na kolejnych pozy-
cjach uplasowali się Kacper Bie-
niek i Tomasz Jabłoński (bmw 
E36) oraz Michał Parzych i Piotr 
Śliwa (bmw E36). W klasie Gość, 
przeznaczonej dla zawodników 
z licencją sportową, najlepszy 
czas zanotował Jacek Polok pilo-
towany przez Przemysława Bijał-
da (ford fiesta).

W niektórych klasach losy ty-
tułów mistrzowskich ważyć się 
będą do ostatnich zawodów, więc 
emocji nie powinno zabraknąć. 
Jednak znów bez kibiców...
oprac. lS ●

Czołowa drużyna Tyskiej Ligi 
Futsalu – FC Dallas okazała się 
najlepsza podczas tegorocznej 
edycji Turniej Amatorów w piłce 
nożnej halowej, zorganizowanego 
przez MOSIR z okazji Święta Nie-
podległości. Rywalizacja okazała 
się jednak zacięta, a o wygranej 
ekipy Dallas zadecydował lepszy 
bilans bramek.

W zawodach wystąpiło 12 
drużyn, podzielonych na czte-
ry grupy. Na liczbę startujących 
wpływ miały względy epide-
miczne (1 drużyna w 1 szatni). 
Jak zwykle w takich zawodach 
nie brakowało ciekawych nazw 
drużyn, np. Pandemiczne Gru-
basy przepadły w eliminacjach, 
podobnie jak Namioty Mysło-
wice. Z kolei Rozkojarzeni do-
tarli do puli finałowej, do której 
awansowali zwycięzcy poszcze-
gólnych grup.

A oto wyniki rundy finało-
wej (każdy z każdym): Rozkoja-
rzeni – La Zabawa 1:6, Antrax 
– Rozkojarzeni 5:3, FC Dallas – 
La Zabawa 8:1, FC Dallas – Roz-

kojarzeni 6:2, Antrax – La Za-
bawa 4:2, a największe emocje 
towarzyszyły meczowi Antrax – 
FC Dallas zakończonemu remi-
sem 2:2.

Końcowa tabela:
1. Fc Dallas 3 7 16-4
2. antrax 3 7 11-7
3. La Zabawa 3 3 9-13
4. rozkojarzeni 3 0 6-17

Najlepszym strzelcem oka-
zał się Mateusz Jurny (Antrax) 
– 9 bramek, za najlepszego bram-
karza uznano Krzysztofa Pieczon-
kę (FC Dallas), a najlepszego 
zawodnika Pawła Pytla (FC Dal-
las). Zwycięska drużyna zagrała 
w składzie: Krzysztof Pieczonka 
– Bartłomiej Bratek, Rafał Wło-
dek, Paweł Gładysz, Paweł Pytel, 
Filip Biernat, Daniel Bąk, Łukasz 
Łut, Damian Stanisz. lS ●

Sezon żeglarski na Jeziorze Pa-
procańskim dobiegł końca. Jak 
we wszystkich sportach, także w 
żeglarskim kalendarzu epidemia 
wprowadziła wiele zmian, jednak 
w ostatnich miesiącach udało się 
nieco nadrobić zaległości. Ostat-
nimi zawodami były Regaty o Pu-
char SW Szkwał i z okazji 80 lat 
Bolesława Żurawskiego oraz Re-
gaty Niepodległości.

W tej pierwszej imprezie wy-
startowało 6 jachtów, spośród 
których najlepsza okazała się za-
łoga jachtu „Paprodyta” (Fun-
dacja Żeglarska Dar Śląska) w 
składzie: Jerzy Oberski – ster-
nik, Ewa Mann-Witańska. Na 
drugim miejscu podium stanęła 

ekipa SW Szkwał (jacht „Olek”): 
Bogdan Mróz – sternik i Andrzej 
Kusiak, a na trzecim załoga FŻ 
Dar Śląska (jacht „Urszulka”): Mi-
chał Oberski – sternik i Urszula 
Grabowska. 

Jubilatowi Bolesławowi Żuraw-
skiemu odśpiewano 100 lat, były 
też kwiaty i upominki. Zawody 
sędziowali: kpt jachtowy Włodzi-
mierz Pawłowski, Bolesław Żu-
rawski i Józef Skreczko.

W trzeciej edycji Regat Nie-
podległości, organizowanych 
przez FŻ Dar Śląska, ZHP 27 
HDW Mikołów i SW Szkwał w 
kat. open wystartowało 8 jach-
tów. Najlepsza okazała się zało-
ga Daru Śląska: Ewa Mann-Wi-

tańska (sternik) i  Magdalena 
Tomalik, wyprzedzając drugi ze-
spół Fundacji w składzie Michał 
Oberski (sternik) i Artur Surwi-
ło i SW Szkwał: Michał Lipiński 
(sternik) i Sebastian Gloc. W ka-
tegorii jachtów dwumasztowych 
typu DZ triumfowała załoga ZHP 
27 HDW Mikołów ze sternikiem 
Katarzyną Gąsiorek. Wśród jach-
tów kadłubowych wygrała załoga 
Szkwału ze sternikiem Michałem 
Lipińskim.

Żeglarskie emocje się nie koń-
czą, bo już zaplanowano regaty 
bojerowe, natomiast na kolejną 
imprezę żeglarską w Paprocanach 
trzeba poczekać do czerwca przy-
szłego roku. lS ●

w turnieju amatorów z okazji Święta Niepodległości.

puchar dla Fc dallas

W turnieju z okazji Święta Niepodległości wystartowało 
kilka zespołów rywalizujących w Tyskiej Lidze Futsalu.
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Załoga Filip Pindel i Krzysztof Pietruszka na trasie zawodów SMT.
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na jeziorze paprocańskim: o Puchar Szkwału i Jubileusz Bolesława żurawskiego oraz regaty 
Niepodległości.

Na mecie sezoNu żeglarskiego 2020

Na mecie regat o Puchar Szkwału. W środku jubilat, bosman 
Bolesław Żurawski, z prawej zwycięzca regat, Jerzy Oberski (FŻ 

Dar Śląska), z lewej prezes Szkwału, Włodzimierz Pawłowski.

Najlepsza załoga Regat 
Niepodległości: Ewa Mann-Witańska 

(sternik) i Magdalena Tomalik.
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Po sześciu z rzędu wygranych, 
koszykarze GKS Tychy doznali 
pierwszej porażki w wyjazdowym 
meczu z liderem. Kilka dni póź-
niej, na własnym parkiecie znów 
znaleźli pogromcę, tym razem ni-
żej notowaną Wisłę Kraków.

W środę, 11.11 tyszanie gościli 
na parkiecie Górnika Wałbrzych. 
Zaczęli dobrze, bo choć rywale ob-
jęli prowadzenie 5:0, GKS odrobił 
stratę i po pierwszej kwarcie pro-
wadził 19:14. W drugiej jednak go-
spodarze odskoczyli GKS, notując 
serię 11 punktów z rzędu. W tym 
wyrównanym meczu szala zwy-
cięstwa na stronę Górnika zaczęła 
się przechylać w trzeciej kwarcie, 
kiedy znów powiększył przewagę. 
W czwartej odsłonie goście kon-
trolowali przebieg gry, zwycięża-
jąc różnicą 14 punktów. W ekipie 
GKS najwięcej, bo 15 punktów, 
11 zbiórek i pięć asyst zanotował 
Przemysław Wrona.
górNik WałBrZych – gks 
tychy 84:68 (14:19, 23:14, 
25:17, 22:18).
gks: Wrona 15, Woroniecki 11, 
Kędel 9, Stryjewski 8, Grochowski 
6, Karpacz 5, Trubacz 5, Śpica 4, 

Ziaja 3, Mąkowski 2, Jakacki 0, 
Polakowski 0.

Do sporej niespodzianki doszło 
natomiast w sobotę, w meczu GKS 
Tychy – Wisła Kraków. Goście le-
piej zaczęli spotkanie, uzyskali 
przewagę i choć była ona niewiel-
ka, tyszanie nie potrafili odrobić 
straty i przegrali pierwszą kwar-
tę. W drugiej uzyskali równowa-
gę (35:35), objęli prowadzenie – 
do przerwy było 47:44. Jednak 
po zmianie stron znów do głosu 
doszła Wisła i teraz to ona nada-
wała ton grze, a przed decydują-
ca fazą meczu prowadziła różni-
cą 8 punktów (65:57). Niestety, 
zryw tyszan nie nastąpił, co więcej 
– przewaga gości wzrosła pod ko-
niec spotkania do 13 punktów… 
Najwięcej punktów dla trójkolo-
rowych zdobył Radosław Trubacz, 
a double-double zanotował Patryk 
Kędel (16 punktów i 11 zbiórek).
gks tychy – ts Wisła kra-
kóW 74:87 (20:28, 27:16, 10:21, 
17:22).
gks: Trubacz 18, Kędel 16, Stry-
jewski 16, Karpacz 10, Wrona 7, 
Mąkowski 4, Śpica 2, Woroniecki 
1, Grochowski 0. lS ●

Siatkarze TKS Tychy odnieśli 
trzecie w tym sezonie zwycię-
stwo, wygrywając w wyjazdo-
wym meczu z AZS Politechniką 
Opolską 3:0.

Przewaga tyszan ani przez mo-
ment nie podlegała dyskusji, ale ich 
rywal to ostatnia drużyna w tabeli, 
która w tym sezonie nie zdobyła na-
wet punktu, wygrywając w siedmiu 
meczach zaledwie dwa sety. Tysza-
nie pewnie wypunktowali rywali 

3:0 (25:19, 25:20, 25:15). TKS zaj-
muje 5. miejsce w tabeli – (3 wy-
grane i porażka) – 9 pkt.

Przegrały natomiast siatkar-
ki TKS Ekobet Tychy, którym 
w tym sezonie I ligi śląskiej wy-
raźnie się nie wiedzie. W meczu 
z Polonią Łaziska niewiele mia-
ły do powiedzenia – przegrały 
0:3 (15:25, 15:25, 17:25) i zajmu-
ją ostatnie miejsce w tabeli, bez 
punktu. lS ●

pod ligowa siatką.

peWNe puNkTy Tks

dwie z rzędu porażki koszykarzy.

koNiec zWycięskiej serii
w lidze futsalu.

WażNa 
WygraNa
W niedzielnym meczu GKS Futsal 
Tychy pokonał BSF Bochnię 5:2.

Drużyna Michała Słoniny ob-
jęła prowadzenie 2:0, ale do prze-
rwy roztrwoniła przewagę i go-
ście doprowadzili do wyrównania. 
Po zmianie stron gospodarze byli 
bardziej skuteczni – zdobyli trzy 
gole i pewnie sięgnęli po trzy 
punkty. To ważna wygrana, bo jest 
szansa, że tyszanie wrócą na czo-
łowe miejsca w tabeli. lS ●

1. Polkowice 8 24 41-22
2. Sośnica 8 16 43-21
3. unia 8 15 37-31
4. heiro 8 14 39-36
5. Nowiny 8 12 33-26
6. gks tychy 8 12 35-32
7. Bochnia 8 11 37-33
8. umcS Lublin 8 11 30-27
9. Kamionka 8 10 32-32
10. Gwiazda 8 9 43-48
11. Stal 8 3 38-67
12. Duda 8 0 19-52
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SKorpIon 24.X-21.XI
Wreszcie pozbędziesz się wątpliwości, z kim 
chcesz być. Przekonasz się, że masz w partnerze 
duże wsparcie.

Strzelec 22.XI-21.XII
Nie dasz się wyprzedzić konkurencji i zawalczysz 
o awans. Teraz możesz dopiąć swego. W finan-
sach znacząca poprawa.  

KozIorożec 22.XII-19.I
Dzięki Księżycowi pojawią się szanse na reali-
zację śmiałych zamierzeń. Licz też na przypływ 
większej gotówki.

wodnIK 20.I-18.II
W nadchodzącym tygodniu poprawi się atmosfe-
ra w domu i w firmie. Wyjaśnisz nieporozumienia 
i wyprostujesz ciągnące się spory. Na horyzoncie 
nowa interesująca znajomość.

ryby 19.II-20.III
odnajdziesz się w pracy oraz w każdym innym 
towarzystwie. czas na zakończenie sporów i spła-
tę długów.

baran 21.III-20.IV
Problemy szybko znikną, nagle ludzie zaczną 
ci sprzyjać. Na horyzoncie nowe uczucie lub 
romans. uważaj jednak na zdrowie, bo może się 
popsuć.

byK 21.IV-21.V
Będziesz robić to, na co masz ochotę. Kręte 
drogi się wyprostują, a Ty będziesz grał pierwsze 
skrzypce. 

blIźnIęta 22.V-20.VI
Księżyc uporządkuje Twoje sprawy, a Ty zadbaj 
o dobrą kondycję. Troszcz się o siebie i przeznacz 
czas na odpoczynek.

raK 21.VI-22.VII
Zamknięte drzwi wreszcie się otworzą. Ludzie 
zaczną cię doceniać. Gwiazdy będą ci sprzyjać 
przez cały tydzień.

lew 23.VII-22.VIII
Wzrosną Twoje zawodowe ambicję. Jeżeli chcesz 
zmienić pracę, ten tydzień będzie idealny na sko-
rzystanie z okazji.

panna 23.VIII-22.IX
Gwiazdy wniosą do Twojego życia wiele uroz-
maiceń. Nie będziesz narzekać na nudę. uważaj 
na Skorpiona.

waga 23.IX-23.X
Zapowiada się wspaniały czas. Skup się na swo-
ich najbliższych, doceń przyjaciół i nie zapominaj 
o współpracownikach.
  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 677:  
ŚWIĘTO WSZYSTKICH POLAKÓW

SeanS SIę SKończyŁ. wŁączono 
śwIatŁo. na eKranIe przewIjaŁy 
SIę jeSzcze napISy, a ja zaMIaSt 
zbIerać SIę do wyjścIa, taK jaK 
InnI wIdzowIe, SIedzIaŁaM wbIta 
w fotel I zaStanawIaŁaM SIę, 
co taK wŁaścIwIe zobaczyŁaM. 
wybItne dzIeŁo, czy totalną SzMIrę. 
taKI MIaŁaM odbIór. dlatego nIe 
dzIwI MnIe, że „tataraK” (dzIeŁo 
nIeżyjącego już nIeStety MIStrza 
polSKIego KIna, andrzeja wajdy), 
podzIelIŁ KrytyKów. jednI SIę nIM 
zachwycalI, InnI na nIego plulI. 
MI natoMIaSt wyStarczyŁo 10 MInut, 
by zrozuMIeć, że byŁ to naprawdę 
bardzo dobry fIlM. z drobnyMI 
wyjątKaMI…

góra 40 minut
„Tatarak” zabił mi niezłego ćwieka. Bo od czego 
zacząć – nie dość, że ten film wyreżyserował mistrz 
polskiego kina, nie dość, że zagrała w nim boska 
Krystyna Janda, nie dość, że scenografia inspirowa-
na jest amerykańskim malarzem Edwardem Hop-
perem, to w dodatku scenariusz powstał częściowo 

w oparciu o opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza. 
Ma ono ledwie kilka stron. Jakim cudem z tych 
kilku stron zrobić pełnometrażowy film? No nie 
da się. Nawet gdyby scenarzyści stawali na głowie, 
to wyciągnęliby z tego góra 40 minut. Skrypt nale-
żało czymś uzupełnić. Pomysłów było wiele, łącznie 
z zaangażowaniem do współpracy naszej noblist-
ki Olgi Tokarczuk, ale rezultaty nie do końca były 
zadowalające. Wajda zaryzykował i zaczął kręcić 
pierwsze sceny z nadzieją, że jakoś to będzie. Właś-
nie wtedy życie dopisało własny scenariusz…

ja to zagram!
Pewnego dnia Krystyna Janda, przyszła do Waj-
dy i dała mu do przeczytania kilka stron. To były 
jej bardzo intymne zwierzenia o chorobie i śmier-
ci męża – skądinąd znanego operatora – Edwarda 
Kłosińskiego, z którym Wajda przyjaźnił się i wie-
lokrotnie współpracował. To on miał robić zdjęcia 
do „Tataraku”. Reżyser zrozumiał, że tego właśnie 
szukał. Od razu wiedział, że posadzi Jandę na łóżku, 
w tej samej pozie, w jakiej siedzi bohaterka z obrazu 
Edwarda Hoppera. Wszystko zaczęło mu się ukła-
dać. Ale nim zaczął kręcić, to jeszcze zapytał aktorkę 
o zdanie. Nie wiedział przecież w jakim celu dostał 
te zapiski. Czy były przeznaczone tylko dla niego, 

czy też może aktorka chciała opowiedzieć tę historię 
przed kamerą? Janda powiedziała: „Ja to zagram”. 
Faktycznie. Zagrała. W dodatku rewelacyjnie.

spowiedź w stylu hoppera
Te intymne ujęcia kręcone są w minimalistycznym 
pokoju, jakby pokoiku hotelowym, pozbawionym 
osobistych rzeczy, takich jak drobiazgi czy bibeloty. 
Jego wystrój stylizowany jest na obrazach Edwarda 
Hoppera. Zresztą Janda bardzo często stoi lub sie-
dzi w pozycjach, jakie przybierają bohaterki z płó-
cien tego amerykańskiego malarza. To są mocne 
sceny. Kręcone na jednym ujęciu, na statywie. Wy-
muszają na widzu pełne skupienie. Nie można ich 
oglądać na pół gwizdka, przegryzając chipsy lub 
popcorn. Jandy trzeba słuchać na 100%. To tak, 
jakby przyjaciel zwierzał się Wam ze swojego naj-
bardziej osobistego i bolesnego dramatu. Tu nawet 
nie wypada głośno przełknąć śliny.

przetrącona szczęka bogusia
Te dwie linie fabularne – pierwsza, która opiera 
się na Iwaszkiewiczu, i druga: monolog Krystyny 
Jandy – to majstersztyk. Szkoda tylko, że reżyser 
zdecydował się też na trzecią narrację. Dostajemy 
bowiem coś jakby kulisy produkcji „Tataraku” – 

zupełnie zbędne, niepotrzebne, hamujące dyna-
mikę zdarzeń.

Jest też jeszcze jeden minus. Kiedy zobaczy-
łam „Tatarak” po raz pierwszy, wiedziałam, że coś 
mi szwankuje w Bogusiu. To ważny bohater, bo po-
między nim, a Martą (w tej roli również Krysty-
na Janda) rodzi się skomplikowane uczucie. I o ile 
sama gra Pawła Szajdy mi pasowała, to coś dziwne-
go działo się z jego szczęką. Na początku nie wyczu-
łam co. Dopiero, gdy poszłam do kina po raz dru-
gi zrozumiałam, że chodzi o dubbing. Otóż Paweł 
Szajda jest z pochodzenia Polakiem, ale wychował 
się w Connecticut, a obecnie mieszka w Nowym 
Jorku. Wystąpił w wielu wartościowych filmach jak 
choćby „Pod słońcem Toskanii”. To naprawdę do-
bry aktor – ale nie nadaje się do polskich filmów. 
Choć jego rodzice są Polakami, choć uczył się języ-
ka, to widać że jego aparat mowy nie jest przyzwy-
czajony do naszej wymowy. Cóż z tego, że w „Ta-
taraku” mówi za niego Jakub Mazurek, skoro i tak 
usta głównego bohatera inaczej się składają; tak 
nie wypowiada się naszych głosek.

Czy „Tatarak” ma dwa zapachy? Ma. Na szczęście 
na pierwszy plan wybija się ten prawdziwy – Iwasz-
kiewiczowski. Aromat śmierci. Polecam.
agnIeSzKa KIjaS ●

daWNo Temu W szTuce (223)aromat ŚmierCi (2): CZym paChnie „tatarak”?

W „Tataraku” Krystyna Janda bardzo często stoi lub siedzi w pozycjach, 
jakie przybierają bohaterki z płócien Hoppera.

Samotny hotelowy pokój jest żywcem wyjęty z obrazów Edwarda Hoppera.
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