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Społecznie po raz drugi
Mikołaj Figlarski i tyscy harcerze wybrani  
Społecznikami Roku 2020.

Strach i orkiestra
Sukces tyskich fotografików  
w konkursie „Obiektywnie śląskie”.

historyczny sukces
Juniorzy młodsi GKS Tychy uzyskali  
awans na centralny szczebel rozgrywek.3 11 18

bezpŁatny 
tySki 
tygodnik
MiejSki
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Radne z klubu incjatywa tyska apelują do tyszan o wspaRcie dla samotnych choRych ze szpitala megRez. 
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O epidemii przy 
młOdym winie
W Hotelu Tychy Prime odbyło się siódme Międzynarodowe Spotkanie 
Biznesu przy Kulturze Francuskiej „Beaujolais Nouveau”. Goszczono 
osoby związane z życiem miasta, kulturą, biznesem, sportem 
i samorządem. Niestety, tegoroczna edycja spotkania była dostępna 
wyłącznie jako transmisja online. str.5 

mrOczna tajemnica 
pauliny Świst
Jeśli kryminał nosi tytuł „Papro-
cany”, jego akcja dzieje się głów-
nie w Tychach (trochę w Lędzi-
nach, Jaśkowicach i Mikołowie), 
jeśli jeden z głównych bohaterów 
jest policjantem Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach (a po-
chodzi z Wyr) to trudno, żeby 
właśnie w Tychach nie wzbu-
dził wielkiego zainteresowania. 
Na dodatek napisała ją autorka, 
której książki od kilku lat są na li-
stach bestselerów („Prokurator”, 
„Komisarz” i „Podejrzany” i in.). 
Nic zatem dziwnego, że „Papro-
cany” szybko znikały z półek ty-
skich księgarń. str. 10

zima 
bezdOmnych
Zima co prawda jeszcze nie nade-
szła, ale służby miejskie podejmują 
działania dotyczące pomocy oso-
bom bezdomnym. Ta pomoc na-
biera teraz szczególnego znacze-
nia, bowiem w czasie epidemii 
osoby bezdomne należą do gru-
py osób szczególnie narażonych 
na działanie wirusa. Str.8
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tel. 667 926 876
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

◆ 21.11 DOsZłO DO POża-
ru kONteNeróW Z PaPie-
rem przy ścianie budynku usłu-
gowego na ul. Kopernika. Przed 
przyjazdem strażaków ogień pró-
bowali ugasić pracownice pobli-
skiego sklepu i funkcjonariusze 
Straży Miejskiej, którzy patrolo-
wali okolicę. Po przyjeździe stra-
żaków, kontenery zostały doga-
szone wodą i sprawdzone kamerą 
termowizyjną.
◆ Na ul. serDecZNej, 
W rejONie elektrOBuDO-
Wy, DOsZłO 19.11 DO ZDe-
rZeNia skODy i seata. W wy-
niku zdarzenia nikt nie ucierpiał, 
a ze wstępnych ustaleń wynika, iż 
kierowca skody, jadąc ul. Serdecz-
ną w kierunku Bierunia, skręcił 
w lewo i nie ustąpił pierwszeń-
stwa jadącemu w kierunku ul. To-
warowej kierowcy Seata.

◆ Na ulicy myśliWskiej DO-
sZłO DO OByWatelskiegO 
ZatrZymaNia. Dwaj tyszanie 
zainteresowali się niebezpiecznym 
stylem jazdy kierującego oplem. 
Mężczyzna, który prowadził ten 
pojazd, poruszał się po drodze 
slalomem, aż zatrzymał się w po-
przek drogi. Świadkowie szybko 
podbiegli do kierowcy i wyciąg-
nęli kluczyki ze stacyjki. Wtedy 
też wyczuli intensywną woń al-
koholu. Szybko powiadomili po-
licjantów, który przejęli ujętego 
mężczyznę. Funkcjonariusze zba-
dali stan trzeźwości 42-letniego 
kierującego. Urządzenie poka-
zało, że w jego organizmie jest 
ponad 2,5 promila alkoholu. Po-
nadto po sprawdzeniu w policyj-
nych systemach policjanci ustalili, 
że to nie był pierwszy raz, kiedy 
kierujący wsiadł za kółko po al-

koholu. Mężczyzna był już zatrzy-
mywany za jazdę na „podwójnym 
gazie” i ma zakaz prowadze-
nia pojazdów. 42-latek odpowie 
za jazdę w stanie nietrzeźwości 
w warunkach recydywy, a o jego 
dalszym losie zadecyduje proku-
rator i sąd.
◆ 19 listOPaDa OkOłO gO-
DZiNy 14.45 Na ul. sikOr-
skiegO W rejONie Pętli 
PaPrOcańskiej PeugeOt 
uDerZył W autOBus komu-
nikacji miejskiej. Na szczęście 
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 
Jak ustalili policjanci, kierowca 
osobowego peugeota, nie zwra-
cając uwagi na oznakowanie 
próbował wyprzedzić autobus. 
Swój manewr zakończył ścinając 
znaki drogowe oraz uszkadza-
jąc poważnie swój samochód. 
Po wjeździe na wysepkę kierow-

ca uderzył jeszcze w autobus. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
dalsze postępowanie w sprawie 
tego zdarzenia.
◆ tyska POlicja PrOWaDZi 
POstęPOWaNie W sPraWie 
kraDZieży Z WłamaNiem 
do magazynu narzędziowego 
w budynku przy ul. Składowej. 
Nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży elektronarzędzi oraz kom-
pletu opon zimowych o łącznej 
wartości 20.000 zł.
◆ PrZeZ WyłamaNe OkNO 
BalkONOWe nieznany spraw-
ca wszedł do mieszkania przy ul. 
Hetmańskiej i skradł laptop oraz 
pieniądze. Postępowanie prowa-
dzi KMP Tychy.
◆ Z ParkiNgu PrZy al. 
PiłsuDskiegO skradziono 
13.11 renault captur wartości 
39.000 zł. lS ●

Pani Dyrektor 
Ludmile Łogiewie-Fierli

oraz Panu
Damianowi Fierli

i Synowi
Ragnarowi

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy, Teściowej 

i Babci
składają

Pracownicy i Uczniowie
Technikum Kolejowego w Tychach
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kondolencje

W sobotę, 21.11 na składowisku 
makulatury przy ul. Katowickiej 
w Czułowie doszło do groźnego 
pożaru. W akcji gaszenia brało 
udział 12 zastępów straży pożar-
nej, m.in. z Tychów, Mikołowa 
i Katowic. Na szczęście nie było 
osób poszkodowanych, także znaj-
dujące się w pobliżu składowiska 
budynki nie zostały uszkodzone.

Pożar zauważył jeden z pracow-
ników zakładu i o godz. 18.30 po-
wiadomiono dyżurnego Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach. Z informa-
cji wynikało, iż zapaliło się skła-
dowisko makulatury. Wkrótce 
ogień objął położoną za maga-
zynami 4-metrową stertę maku-
latury. Na miejsce przyjechało 
kilkanaście zastępów strażaków 
– siedem z KM PSP w Tychach, 
trzy z Katowic oraz po jednym 
zastępie z Pszczyny i Mikołowa. 
Działały także OSP z Bierunia 
i Bojszów.

Pożar objął łącznie 150 me-
trów kwadratowych, ale szybko 
został opanowany i nie doszło 

do rozprzestrzenienia się ognia. 
Strażacy musieli oddzielić palą-
cą się makulaturę od tej znajdują-
cej się w pobliżu. Użyto ciężkiego 
sprzętu i odkrywając poszczegól-
ne warstwy, dogaszano pryzmę. 
Działania zakończyły się 22.11 
przed godziną 13.

Jak wstępnie ustalono praw-
dopodobną przyczyną pożaru 
był samozapłon sterty makula-
tury przeznaczonej do produk-
cji papieru. Prokurator zarządził 
czynności procesowe. lS ●

płonęło składowisko makulatury.

pOżar w czułOwie
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już po raz drugi 
Fundacja rozwoju 
ekonoMii SpoŁecznej 
przyznaŁa tytuŁy 
tySkiego SpoŁecznika 
roku w dwóch 
kategoriach: oSoba 
i inStytucja.

Tegoroczna gala odbyła się w Ho-
telu Tychy Prime. Przyznano rów-
nież wyróżnienia dla osób, które 
w szczególny sposób wykazywa-
ły swoją prospołeczną postawę 

i działały na rzecz rozwoju na-
szego miasta. Nagrody główne 
otrzymali Mikołaj Figlarski oraz 
Hufiec Ziemi Tyskiej im. Wojska 
Polskiego.

W tym roku do konkursu zgło-
szonych zostało 16 instytucji oraz 
29 społeczników. – Z każdym ro-
kiem liczba osób, które działają 
na rzecz innych, rośnie. Dzięki 
temu miasto może się rozwijać, 
a my możemy być z niego dum-
ni. Bo miasto to nie budynki, nie 
instytucje, ale przede wszystkim 

mieszkańcy – powiedział podczas 
wręczenia wyróżnień zastępca 
prezydenta Tychów ds. społecz-
nych Maciej Gramatyka.

Przypomnijmy, że podczas 
pierwszej ubiegłorocznej gali uty-
tułowani zostali: Stowarzyszenie 
„Trzeźwość Życia”, które od 25 
lat prowadzi bezpłatne poradni-
ctwo i pomoc psychologiczną dla 
osób uzależnionych oraz Danuta 
Piórko, lokalna liderka, wielolet-
nia wnioskodawczyni do budże-
tu obywatelskiego, zaangażowana 

w liczne działania na rzecz miasta 
i mieszkańców.

Tegoroczny laureat w katego-
rii instytucja – Hufiec Ziemi Ty-
skiej im. Wojska Polskiego – zo-
stał wyróżniony m.in. za wsparcie 
mieszkańców w czasie pandemii 
czy produkcję maseczek. Tyscy 
harcerze byli jednymi z pierw-
szych ochotników, którzy zgłosi-
li się do miejskiego programu dla 
wolontariuszy pragnących nieść 
pomoc seniorom w tych trudnych 
czasach. – Hufiec Ziemi Tyskiej 
działa od czasów przedwojen-
nych, aktualnie zrzesza około 300 
członków. Realizacją naszej misji 
zajmuje się blisko 30 instruktorów. 
Wszyscy działamy jako wolonta-
riusze. Przede wszystkim staramy 
się wychować młode pokolenia 
i kształcić ich charaktery poprzez 
stawianie wyzwań – mówi harc-
mistrz Edyta Derus-Biełka.

Z kolei Mikołaja Figlarskie-
go doceniono za działalność 

w Młodzieżowej Radzie Mia-
sta, w samorządach uczniow-
skich czy na rzecz tyskich ucz-
niów. Mikołaj czynnie udzielał 
się również przy promocji Mło-
dzieżowego Budżetu Partycy-
pacyjnego. – Jestem bardzo 
wdzięczny za docenienie moich 
starań. Myślę, że jest to dość wy-
mowne, że w tym roku wyróż-
niono siedmioletniego chłop-
ca, zaś główny tytuł przyznano 
mnie, osobie również młodej. 
Mam nadzieję, że to będzie mo-
tywacja dla wszystkich młodych 
do dalszego działania – dzięko-
wał Mikołaj Figlarski.

Wyróżnienia w kategorii in-
stytucja otrzymali Fundacja 
MultiIntegra (m.in. za działa-
nia na rzecz dzieci oraz rozwo-
ju sportu i edukacji) oraz Zespół 
Szkół nr 6 (m.in. za działalność 
na rzecz tyskich hospicjów, se-
niorów i przedszkoli). W kate-
gorii osoba, kapituła postano-

wiła wyróżnić czterech tyskich 
społeczników: Michała Kasper-
czyka (m.in. za wsparcie instytu-
cji pozarządowych oraz organi-
zację wielu imprez sportowych), 
Małgorzatę Ryngiel (m.in. za wo-
lontariat i pomoc osobom star-
szym oraz potrzebującym), Be-
atę Męcik (m.in. za organizację 
akcji i zbiórek charytatywnych 
na rzecz Tyskiego Hospicjum im. 
Św. Kaliksta) oraz najmłodszego 
laureata, 7-letniego Artura Pod-
siadłego (m.in. za propagowanie 
odpowiednich postaw w czasie 
pandemii oraz wspieranie ak-
cji produkcji maseczek na rzecz 
Śląskiego Hospicjum dla Dzieci 
Świetlikowo).

Konkurs organizowany jest 
przez Fundację Rozwoju Ekono-
mii Społecznej oraz Urząd Miasta 
Tychy pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby 
oraz TVP Katowice.
kaMil peSzat ●

społecZnie po raZ drugi
w hotelu tychy odbyŁa Się gala TySKI SpOłecZNIK ROKu 2020.

Po chwilowej niepewności, 
wszystko wskazuje na to, że tej 
zimy w Tychach będzie można 
korzystać z lodowisk sezonowych. 
Montaż trzech lodowisk w ich sta-
łych lokalizacjach (ul. Brzozowa, 
plac pod „Żyrafą” i OW Paproca-
ny) już się rozpoczął.

– Sezonowe lodowiska będą 
czynne mniej więcej od poło-
wy grudnia – informuje Marcin 
Staniczek, dyrektor Miejskie-

go Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji. – Rozpoczęliśmy ich montaż 
z opóźnieniem, bo spodziewa-
liśmy się nadejścia całkowite-
go lockdownu. Jednak nie został 
on wprowadzony, więc przygo-
towujemy nasze obiekty do uru-
chomienia.

MOSiR zapowiada jednak 
wprowadzenie pewnych ograni-
czeń, związanych z koniecznością 
zachowania reżimu sanitarnego. 

Szatnie i infrastruktura będą de-
zynfekowane po każdej godzinie 
użytkowania, a na taflę jednocześ-
nie będzie wpuszczana ograniczo-
na ilość osób. – O szczegółach po-
informujemy w grudniu – mówi 
Marcin Staniczek.

Warto dodać, że na Stadio-
nie Zimowym także odbywa-
ją się ogólnodostępne ślizgaw-
ki. Ich terminy można sprawdzić 
na stronie mosir.tychy.pl. Sw ●

Już w najbliższą niedzielę 29 listo-
pada odbędzie się ostatni w tym 
roku Jarmark Staroci i Rzeczy 
Używanych organizowany przez 
stowarzyszenie Inicjatywa Tyska.

Na następny Jarmark będzie-
my musieli poczekać aż do ostat-
niego dnia stycznia 2021 roku. 
Jarmark, który odbywa się – 
poza niewielkimi wyjątkami – 
w każdą ostatnią niedzielę mie-
siąca, już na stałe wkomponował 

się w kalendarz tyskich imprez 
targowych.

– Tego typu jarmarki organizo-
wane są w innych miastach, dlatego 
chcieliśmy, aby nasi mieszkańcy nie 
musieli jeździć po całym wojewódz-
twie, aby móc chociaż na chwilę 
przenieść się do przeszłości a przy 
okazji nabyć jakiś unikalny przed-
miot – mówi Sławomir Sobociński, 
prezes stowarzyszenia Inicjatywa 
Tyska. – Organizowany przez nas 

jarmark staroci daje również możli-
wość naszym mieszkańcom odku-
rzenia swoich strychów i ewentual-
nej odsprzedaży tych przedmiotów, 
które dla innych mogą stanowić ja-
kąś wartość czasami tylko senty-
mentalną – dodaje.

Jak zawsze, Tyski Jarmark sta-
roci i Rzeczy Używanych odbę-
dzie się w niedzielę w godz. 9-14 
na placu targowym przy ul. ks. 
Kapicy (Stare Tychy). rn ●

w najbliższą niedzielę kolejny jarmark staroci.

Ostatni w tym rOku!

trwa montaż lodowisk sezonowych.

będzie Ślizganie!

Najmłodszym wyróżnionym został siedmioletni Artur Podsiadły (w środku).
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Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) 

zwołuję na dzień 26 listopada 2020 r.  
na godz. 1300 

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji
(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

ZBIÓRKA RZECZY DLA "PACJENTÓW
COVIDOWYCH" ZE SZPITALA W TYCHACH

P O T R Z E B U J E M Y :

Radne Miasta Tychy
Klubu Inicjatywa Tyska

Woda wy cznie z ustnikami
Szczoteczki i pasty do z bów
R czniki papierowe w rolkach

Oliwka do cia a
Chusteczki nawil aj ce
Myd o w p ynie

Dzi kujemy
za okazane wsparcie

Punkt zbiórki:

Pi sudskiego 8

Muzeum Miejskie w Tychach 
prowadzi badania i gromadzi 
zapisy historii mówionej wśród 
mieszkańców tyskiego Osied-

la A – najstarszego osiedla tzw. 
Nowych Tychów, bo pierwszego 
wzniesionego po podjęciu decy-
zji o rozbudowie dawnej osady 

w 1951 roku. – Wiemy, że miesz-
kańcy, a jednocześnie uczestnicy 
ważnych wydarzeń historycznych 
i społecznych, niosą ze sobą wiele 
opowieści. A ich mikroopowieści 
pozwolą uzupełnić szerszy obraz 
wielkiej historii o nieznane szcze-
góły – pisze Agnieszka Woszczyń-
ska z Muzeum Miejskiego.

Dzięki dotychczasowym 
działaniom wśród i wspól-
nie ze społecznością Osiedla, 
jak tym prowadzonym od 2018 
roku w ramach Programu Rewi-
talizacji dla Miasta Tychy, wie-
my, że to zbiorowość szczególna. 
Tę „wielobarwną” społeczność 
tworzą niejednokrotnie osoby 
pochodzące z różnych, dalekich 
zakątków Polski. Część mieszka 
tu od dziecka, niektórzy sprowa-
dzili się w młodości. Za każdym 
razem są to jednak świadkowie 
wyjątkowych przemian, przez 
doświadczenie specyfiki czasów, 
przechowujący indywidualną pa-
mięć o nich. Wielu z nich to lu-
dzie starsi lub w sędziwym wieku, 
których świadectwa czasów nara-
żone są na bezpowrotną utratę. 
Dlatego Muzeum Miejskie chce 
ocalić te historie od zapomnienia, 
opracować i udostępnić je szer-
szej grupie odbiorców. Tym sa-
mym przybliżyć nieco realia życia 
nie tylko w początkach rozbudo-
wy miasta Tychy, ale życia na jego 
pierwszym osiedlu.

Tyscy muzealnicy proszą o kon-
takt z Agatą Berger–Połomską 
i Anną Kurą: tel. 32 327 18 20–
21, wew. 24, e-mail: a.berger@
muzeum.tychy.pl lub a.kura@
muzeum.tychy.pl

Działanie prowadzone jest 
w ramach Programu Rewitaliza-
cji dla Miasta Tychy. Mn ●

Tyskie radne z klubu Inicjatywa 
Tyska: Barbara Konieczna, Li-
dia Gajdas, Patrycja Kosowska-
Pawłowicz, Karolina Chemicz–
Pałys, Aleksandra Pabian i Anna 
Krzystyniak zainicjowały zbiór-
kę artykułów pierwszej potrzeby 
dla pacjentów tyskiego szpitala 
Megrez.

Akcja dotyczy szczególnie tych 
pacjentów, którzy są samotni i nie 
mogą otrzymać wsparcie ze stro-
ny rodziny. W ramach akcji zosta-
ną przekazane chorym artykuły 
ze zbiórki, których ze względu na 
obecną sytuację w kraju nie mogą 
zapewnić także rodziny pacjentów. 
– Mamy świadomość tego jak wie-
le samotnych osób trafia do szpi-
tala z powodu Covid-19. Takich 
osób jest naprawdę wiele, dlatego 

zwracamy się do tyszan z prośbą 
o pomoc w postaci dostarczenia 
wodę i środków higieny osobistej 
– mówi radna Aleksandra Pabian. 
W całym kraju prowadzone są już 
podobne akcje, które zrodziły się 
z potrzeby chwili. Po uzgodnieniu 
ze szpitalem Megrez, w miniony 
poniedziałek uruchomiono zbiór-
kę, która ma na celu wsparcie osób 
samotnych. – Pacjenci, przebywa-
jący w tyskim szpitalu na oddzia-
łach covidowych nie mogą opusz-
czać sal, a co istotniejsze nikt nie 
może ich odwiedzać, dlatego nie 
mają możliwości kupna podsta-
wowych produktów, nawet butelki 
wody – mówi Mariola Szulc pre-
zes szpitala Megrez.

– Każdy z nas może wes-
przeć tę akcję, wystarczy przy-

nieść artykuły wymienione na li-
ście potrzeb do miejsca zbiórki, 
czyli Tyskich Hal Targowych. 
Organizowana akcja ma jedno 
przesłanie – od ludzi dla ludzi. 
Akcja pomocy pacjentom z ty-
skiego szpitala jest odpowiedzią 
na otrzymywane sygnały, dlatego 
wspólnie z koleżankami przystą-
piłyśmy do organizacji zbiórki – 
dodaje tyska radna Anna Krzy-
styniak.

Wodę (koniecznie z ustnikiem) 
oraz inne produkty (chusteczki 
nawilżające, oliwkę do ciała, pa-
pier ręcznikowy) można dostar-
czać od poniedziałku do soboty 
na Tyskie Hale Targowe. Kosze 
na produkty ustawione są przy 
głównych wejściach na halę głów-
ną.  Mn  ●

„my Z osiedla a”
MuzeuM MiejSkie w tychach ZbIeRa WSpOMNIeNIa MIeSZKańcóW NaJSTaRSZeGO 
TySKIeGO OSIeDLa.

pomocne radne
wSparcie dla SaMotnych pacJeNTóW SZpITaLa.

Osiedle A w Tychach (1979), ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

reklama

jeSteś z oSiedla a? MieSzkaSz tu od dziecka 
albo przeprowadziŁeś lub przeprowadziŁaś Się 
w MŁodości? opowiedz naM, jak tu byŁo i jeSt. 
podziel Się Swoją hiStorią i wSpólnie ocalMy 
ją od zapoMnienia – apelują tyScy Muzealnicy.

reklama

Wypożyczalnie tyskiego roweru 
miejskiego czynne będą do 30 
listopada. Tego dnia, po półno-
cy, rowery zostaną zablokowane 
w stacjach, choć wciąż można bę-
dzie jeszcze oddać te, które zosta-
ły wynajęte.

Z pierwszego podsumowa-
nia (do15.11) wynika, iż ro-
wery wypożyczono 12,5 tysią-
ca razy. To o połowę mniej niż 
w ubiegłym sezonie, co jest 
rzecz jasna wynikiem obostrzeń 
związanych z epidemią i fak-
tem, że system RMT ruszył do-
piero 9 maja. W tym roku udo-

stępniono 60 rowerów na 7 
stacjach: Dworzec PKP, ul. Jaś-
kowicka, Lodowisko, Paproca-
ny, al. Piłsudskiego Targowi-
sko, Plac Baczyńskiego, Tychy 
Centrum. Są one zintegrowane 
ze stacjami w innych miastach 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii – rowery można wy-
pożyczać i zwracać bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów w Ka-
towicach, Chorzowie, Sosnowcu 
i Siemianowicach Śląskich, a tak-
że w Pszczynie, Goczałkowicach
-Zdroju. Miesięczny rekord wy-
pożyczeń zanotowano w lipcu 

– 2.888. Najaktywniejszy użyt-
kownik w skorzystał z rowerów 
310 razy  (przed rokiem 163 
razy), najpopularniejszy rower  
(numer 62328) był wypożycza-
ny 308 razy, a najpopularniejsze 
trasy to: Tychy Centrum do Plac 
Baczyńskiego (369), Piłsudskie-
go Targowisko do Tychy Cen-
trum (351), Plac Baczyńskiego 
do Tychy Centrum (329)

Dodajmy, iż do końca tego 
roku w mieście łącznie zostanie 
wykonanych oraz zmodernizowa-
nych jeszcze blisko 6,5 km dróg 
rowerowych. lS ●

rower Miejski tychy – do 30.11

rapOrt na kOniec sezOnu
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reklama

w hotelu tychy priMe 
odbyŁo Się SiódMe 
Międzynarodowe 
Spotkanie bizneSu przy 
kulturze FrancuSkiej 
„beaujolaiS nouveau”. 
goSzczono oSoby 
związane z życieM 
MiaSta, kulturą, 
bizneSeM, SporteM 
i SaMorządeM. nieStety, 
tegoroczna edycja 
Spotkania byŁa 
doStępna wyŁącznie 
jako tranSMiSja online.

Tyskie „Beaujolais Nouveau” 
to wspólna inicjatywa stowarzy-
szenia Oui Silesie!, Hotelu Tychy 
Prime, Europa House oraz Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Pomysłodawczynią 
spotkań jest Anne-Sophie Basta. 
– Spotkania nawiązują do tradycji 
święta beaujolais (młode, lekkie, 
cierpkie czerwone wino pocho-
dzące z rejonu Beaujolais na pół-
noc od Lyonu we Francji), które 
właśnie przypada na trzeci czwar-
tek listopada, kiedy to po raz 
pierwszy oferuje się w sprzedaży 
wino z bieżącego rocznika. Z roku 
na rok spotkanie staje się coraz 
popularniejsze, co bardzo mnie 
cieszy, gdyż jest to tradycja, któ-
ra rozprzestrzeniła się na całym 
świecie i jestem po prostu dum-
na, że w Tychach również są mi-
łośnicy francuskiego wina. Nie-
stety, z wiadomych przyczyn nie 
mogliśmy kontynuować formy, 
jaką rozwijamy od lat. Postano-
wiliśmy jednak, że nie zaniecha-

my ciągłości, stąd nasza obecność 
w internecie – komentowała An-
ne-Sophie, która od lat promuje 
francuską kulturę w Tychach.

samorząd w epidemii
Tegoroczne Spotkania rozpoczęły 
się występem mimów, którzy jed-
noznacznie kojarzą się z kulturą 
francuską. Pierwszymi gośćmi, 
z którymi rozmawiał dr Patryk 
Szczygieł, byli przedstawicie-
le tyskiego samorządu: Maciej 
Gramatyka (zastępca prezydenta 
miasta) oraz Barbara Koniecz-
na (przewodnicząca Rady Mia-
sta). Przewodnicząca przybliżyła, 
jak funkcjonuje Rada w czasach 
pandemii, wspomniała również 
o solidaryzowaniu się z potrze-
bującymi radnych członków Ko-
alicji Obywatelskiej i Inicjatywy 
Tyskiej, którzy oddali swoje diety 
na rzecz funkcjonowania szpitala. 
– To oczywiście nie są łatwe cza-
sy, wszyscy znaleźliśmy się w zu-
pełnie nowej rzeczywistości. Całe 
segmenty naszego życia przenio-
sły się do Sieci, co najlepiej poka-
zuje to właśnie spotkanie. Myślę, 
że jako społeczeństwo, tyszanie 
zdali egzamin, co pokazały liczne 
akcje charytatywne na początku 
pandemii. Aktualnie w Tyskim 
Centrum Wolontariatu też nie 
brakuje rąk do pomocy – zauwa-
żyła przewodnicząca. – Warto 
dodać, że społeczeństwo niejako 
oswoiło się z sytuacją – wtórował 
zastępca prezydenta. – Niestety, 
bo wirus wciąż jest groźny, jeśli 
nie nawet groźniejszy niż na wios-
nę. Z jednej strony dostosowanie 

się do panujących realiów jest jak 
najbardziej cechą ludzką, jednak 
mam wrażenie, że sporo osób 
przestało traktować sytuację po-
ważnie, co może przeszkadzać 
w walce z pandemią. Chciałbym 
również zauważyć jedną rzecz. 
Pandemia i choroba to oczywiście 
zjawiska jednoznacznie negatyw-
ne, ale dzięki nim wypracowali-
śmy rozwiązania, które nie były 
możliwe w czasach „przedcovi-
dowych”. Mówię tu o możliwoś-
ciach, jakie daje internet. Zdalna 
praca, zdalne załatwianie spraw 
urzędowych, czy w końcu zdal-
na nauka. Myślę, że sporo tych 
rozwiązań zostanie z nami, gdy 
już poradzimy sobie z pandemią 
– dodał Maciej Gramatyka.

rynek pracy
O pandemii rozmawiano rów-
nież z Dorotą Otok, dyrektor-
ką Powiatowego Urzędu Pracy. 
Z danych statystycznych wnika, 
że pandemia nieznacznie wpłynę-
ła na stan bezrobocia w Tychach. 
W styczniu tego roku odsetek 
osób niezatrudnionych oscylował 
w granicach 2%, i na przestrzeni 
miesięcy wzrósł zaledwie o jeden 
punkt procentowy. – Faktycznie 
odnotowaliśmy mały wzrost bez-
robocia, nie są to jednak liczby 
niepokojące, nie doszło do lawi-
nowych zwolnień, czego się wszy-
scy obawiali. Pracodawcy, dzięki 
licznym pomocom rządowym, 
samorządowym oraz z Unii Eu-
ropejskiej, nie ograniczyli liczby 
osób zatrudnionych. Ten mały 
wzrost można tłumaczyć tym, 

że mamy niski odpływ bezro-
bocia. Zmniejszyły się zgłaszane 
wolne miejsca, zmniejszyła się 
liczba nowo powstałych miejsc 
pracy. Na szczęście już obserwu-
jemy tendencje poprawy. Oczywi-
ście wszyscy czekamy na koniec 
obostrzeń, które hamują liczne 
sektory gospodarcze. Aktualnie 
sytuacja na rynku pracy jest sta-
bilna i na szczęście nie doszło 
do załamania rynku pracy – mó-
wiła dyrektor Otok.

W przerwie między poważny-
mi tematami Anne-Sophie Ba-
sta gościła Michała Bykowskiego 
z restauracji „Ślepa Kura”. – Do te-
gorocznego Beaujolais Nouveau 
zdecydowanie polecam kurcza-
ka faszerowanego kaszą jęcz-
mienną z suszonymi śliwkami 
w akompaniamencie pieczonych 
ziemniaczków, buraczków i za-
smażanej białej kapusty. Oczywi-
ście, nie można przejść obojętnie 
obok francuskiej zupy cebulowej 
ze świeżym tymiankiem. Na de-
ser oczywiście proponuję crème 
brûlée, najbardziej znany deser 
francuski na świecie – zachęcał 
kuchmistrz.

Biznes
Wracając do poważnych tema-
tów, w rozmowie o biznesie wzię-
li udział Katarzyna Ptak (prezes 
spółki Śródmieście) oraz Tomasz 
Cybok (członek zarządu Okręgo-
wej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej). – Z wiadomych przyczyn 
nie udało nam się w tym roku 
przeprowadzić Gali Lidera Ty-
skiej Przedsiębiorczości, nie wie-

my też czy uda nam się spotkanie 
noworoczne. To doskonale obra-
zuje, jak wygląda teraz sytuacja 
biznesu i przedsiębiorczości. Izba 
jednak działa i wspieramy przed-
siębiorców, podsuwając rozwiąza-
nia, które przenoszą działalność 
do internetu. To tam teraz odbywa 
się większość ruchu i tam też pro-
wadzimy nasze szkolenia i webi-
nary dotyczące tego jak pozyskać 
środki pozwalające na utrzymanie 
pracowników oraz jak skutecznie 
składać takie wnioski – przybli-
żył Tomasz Cybok. Katarzynę 
Ptak zapytano o sytuację na Ty-
skich Halach Targowych, skupia-
jących blisko 250 przedsiębiorców. 
– Z jednej strony oczywiście mu-
sieliśmy zadbać o klientów, bez 
których handel umiera. Dlatego 
wprowadziliśmy szereg rozwiązań, 
które sprawdziły się na wiosnę. Są 
to oczywiście punkty do dezynfek-
cji rąk, strefy kolejkowe, informa-
cje w radiowęźle oraz wzmożona 
ochrona, która pilnuje, aby odwie-
dzający hale stosowali się do reżi-
mu sanitarnego. Dezynfekujemy 
również newralgiczne punkty ja-
kie jak m.in. klamki czy poręcze. 
Na bieżąco śledzimy wszystkie 
zalecenia ministra zdrowia. W ta-
kich warunkach nasi kupcy mogą 

bezpiecznie prowadzić swoją dzia-
łalność. Warto zauważyć, że Tyskie 
Hale Targowe to dość specyficzny 
obiekt, który łączy teren zamknię-
ty z terenem otwartym. Zgodnie 
z rozporządzeniem z 6 listopada 
obowiązuje zakaz sprzedaży okre-
ślonych produktów jak np. odzież, 
ale ten zakaz odnosi się do obiek-
tów zamkniętych i przewiduje 
kary od 10 do 30 tys. zł. Najem-
cy po prostu boją się takich kar, 
dlatego często rezygnują z handlu. 
Oczywiście, wszystkim, którzy 
mają zakaz lub nie handlują, uma-
rzamy czynsze za okres przestoju. 
Problem jest ogromny, gdyż sporo 
kupców zainwestowało w towar je-
sienno-zimowy, którym nie mogą 
handlować.

W dalszej części spotkania o sy-
tuacji w tyskiej kulturze opowia-
dali: Paweł Drzewiecki (dyrektor 
Teatru Małego) wraz z Małgorza-
tą Król (Miejskie Centrum Kul-
tury). Krzysztof Woźniak (pre-
zes Tyskiego Sportu) przybliżył 
sytuację sportowców, zaś o tym 
jak radzą sobie tyskie organiza-
cje społeczne zapytano Katarzy-
nę Loskę-Szafrańską oraz Zofię 
Kastelik-Krzyżowską z Fundacji 
Rozwoju Ekonomii Społecznej
kaMil peSzat ●

o epidemii prZy młodym Winie
Spotkanie beaujolaiS nouveau ODbyłO WyłącZNIe W INTeRNecIe.

O sytuacji biznesu w dobie pandemii rozmawiali Katarzyna Ptak 
i Tomasz Cybok. W środku prowadzący spotkanie Patryk Szczygieł.
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WYSZUKIWARKA ODPADÓW | 

RODZAJ ODPADU GDZIE WYRZUCAMY?

gazety i czasopisma, mapy, 
ulotki i gazetki reklamowe, 
zeszyty i notatki, zapisane 
kartki i listy, zniszczone 

czyste kartony po pizzy

niebieski pojemnik/
worek na papier

opakowania 

wykonane z minimum dwóch 

papier, papier mokry,paragony 

papierowe i chusteczki 

reklama

w tyM roku 
z uwagi na Sytuację 
epideMiologiczną 
nie Można byŁo 
zorganizować v tySkiej 
gali najzdolniejSzych 
uczniów, jednak 
uczniowie tySkich SzkóŁ 
i placówek oświatowych 
wyróżniający 
Się oSiągnięciaMi 
i SukceSaMi 
w nauce, Sporcie oraz 
artyStycznie zoStali 
docenieni i wyróżnieni.

Od 5 lat, jesienią uczniowie ty-
skich szkół i placówek oświa-
towych otrzymują wyróżnienia 
za wybitne osiągnięcia w nauce, 
sporcie czy też dziedzinach ar-
tystycznych, jakie zdobyli w po-
przednim roku szkolnym. Zwy-
kle wydarzenie to wieńczyła 
uroczysta gala w Teatrze Małym, 
z występami artystycznymi i za-
proszonymi z tej okazji gośćmi, 
jednak w tym roku pandemia 
skutecznie pokrzyżowała te pla-
ny. Wszystkie nagrodzone oso-
by otrzymały jednak gratulacje 
i nagrody.

Za sukcesy w roku szkolnym 
2019/2020 docenionych zostało 
łącznie 73 uczniów.

– Wśród wyróżnionych zna-
lazło się 17 osób o znaczących 
osiągnięciach naukowych, w tym: 
8 laureatów konkursów przed-
miotowych, 3 laureatów i 2 fina-
listów olimpiad przedmiotowych 
oraz 4 laureatów prestiżowych 
konkursów, co najmniej na pozio-
mie wojewódzkim – wylicza Do-

rota Gnacik, dyrektor Miejskiego 
Centrum Oświaty w Tychach.

W kategorii osiągnięć i sukce-
sów sportowych wyróżnionych 
zostało 15 uczniów, natomiast 
w kategorii specjalnej, za sukce-
sy które w znaczny sposób przy-
czyniły się do budowania do-
brego wizerunku i promowania 
miasta Tychy, wyróżniono 2 oso-
by. W kategorii osiągnięć i suk-
cesów artystycznych wyróżniono 
aż 39 uczniów, z czego 25 z nich 
to członkowie zespołu tanecznego 
Corrida z Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 im. Artystów Rodu 
Kossaków w Tychach.

Specjalne gratulacje od Pre-
zydenta Miasta Tychy otrzyma-
ło również 48 uczniów, którzy 
otrzymali Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów, Stypendium 
Marszałka Województwa Śląskie-
go czy stypendium „Śląskie. In-
westujemy w talenty”.

– Wszystkim laureatom, ich 
rodzicom, opiekunom, nauczy-
cielom oraz dyrektorom szkół 
serdecznie gratulujemy. Naszym 
najzdolniejszym uczniom życzę 
wytrwałości w rozwijaniu swo-

ich pasji oraz osiągania coraz 
lepszych wyników. Niech wasza 
ciężka praca będzie powodem 
do dumy, niech daje wam dużo 
radości i satysfakcji. Realizujcie 
wszystkie swoje plany i spełniajcie 
marzenia – powiedział prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba.

Wszystkie wyróżnione oso-
by otrzymały bony podarunko-
we do Gemini Park Tychy oraz 
bony do lodziarni Lodowa-
to. Wśród nagród rzeczowych 
były m.in. vouchery na kurs ję-
zykowy, vouchery do Wodnego 
Parku Tychy oraz obrazy. Sponso-
rami tegorocznej gali, poza Miej-
skim Centrum Oświaty byli: Best 
CJO, CVGS, Grupa E, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Lodowato, MASTER – Odpady 
i Energia, N-Serwis, Drukarnia 
PIGA, Pracownia Komputery-
zacji Przedsiębiorstw „BILANS”, 
Regionalne Centrum Gospodar-
ki Wodno-Ściekowej w Tychach 
oraz Regionalne Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Ty-
chach. Upominki dla uczniów 
przygotował również Urząd Mia-
sta Tychy. Mn ●

ziMa co prawda 
jeSzcze nie nadeSzŁa, 
ale SŁużby MiejSkie 
podejMują dziaŁania 
dotyczące poMocy 
oSoboM bezdoMnyM. 
ta poMoc nabiera 
teraz Szczególnego 
znaczenia, bowieM 
w czaSie epideMii 
oSoby bezdoMne 
należą do grupy 
oSób Szczególnie 
narażonych na 
dziaŁanie wiruSa.

Funkcjonariusze Komendy Miej-
skiej Policji wspólnie ze strażni-
kami miejskimi rozpoczęli patro-
lowanie miejsc, gdzie przebywają 
bezdomni, informując ich o moż-
liwości skorzystania z noclegow-
ni. Co roku bowiem notuje się 
wiele przypadków zgonów osób 
bezdomnych i samotnych, któ-
rych przyczyną jest nadmierne 
wychłodzenie organizmu, po-
żar lub zatrucie tlenkiem węgla. 
W Wojewódzkim Centrum Za-
rządzania Kryzysowego działa 
bezpłatna infolinia dla osób bez-
domnych – tel. 987. Tutaj moż-
na uzyskać informacje o pomocy 
dotyczące noclegu i wyżywienia. 
W sytuacjach zagrożenia należy 
dzwonić po pomoc na numery 
alarmowe: 112 – służby ratowni-
cze 986 – straż miejska 999 – po-
gotowie ratunkowe.

Do zimy przygotowana jest już 
Noclegownia Miejska MOPS, któ-
ra przyjmuje mężczyzn.

– Na bieżąco uzupełniane są 
artykuły przemysłowe, dokony-

wane są naprawy urządzeń nie-
zbędnych do funkcjonowania 
placówki – informuje Justyna 
Ratajczyk, kierownik noclegow-
ni. – W tym roku wszystkie po-
mieszczenia w noclegowni zostały 
wymalowane, zakupiliśmy także 
łóżka dla podopiecznych. Obec-
nie możemy zapewnić schronie-
nie 52 osobom. Jeśli zimą doj-
dzie do sytuacji, w której trzeba 
będzie przyjąć więcej osób, istnie-
je możliwość uruchomienia do-
datkowych miejsc noclegowych 
w lokalu wskazanym przez wy-
dział Lokalowy Urzędu Miasta 
Tychy. Przebywający w naszej 
noclegowni mają systematyczny 
kontakt ze swoimi lekarzami ro-
dzinnymi, a osobom nieposiada-
jącym takiej opieki, udzielana jest 
pomoc w jej zapewnieniu.

W związku z panującą w całym 
kraju sytuacją epidemiczną, w noc-
legowni zostały wprowadzone od-
powiednie procedury dotyczące za-
równo przyjęć jak i pobytu.

– Przyjmujemy osoby posia-
dające negatywny test na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2 – do-
daje J. Ratajczyk. – Jednocześnie 
noclegownia ma wygospodaro-
wane pomieszczenie, do którego 
na dziesięciodniową kwarantan-
nę zostają przyjmowane osoby, 
nie wykazujące objawów zakaże-
nia koronawirusem. Natomiast 
zgłaszający się do nas panowie, 
którzy wykazują objawy zakaże-
nia, są kierowani do lekarza ro-
dzinnego lub na nocną opiekę 
zdrowotną. Dodam, iż zarówno 
personel jak i podopieczni mają 
dostęp do środków ochrony oso-
bistej w postaci maseczek, środ-
ków dezynfekujących.

Zdaniem kierownika placów-
ki, noclegownia nie potrzebu-
je obecnie ubrań, bielizny, czy 
obuwia. Sytuacja ta jednak 
może ulec zmianie, dlatego oso-
by chętne do udzielenia takiej 
pomocy proszone są o kontakt 
– tel. 32/216-84-42.  lS ●

Zima BeZdomnych
987 – ruSzyŁa bezpŁatna inFolinia DLa OSób pOTRZebuJących pOMOcy.

nagrody i… lody
najzdolniejSi uczniowie TySKIch SZKół uhONOROWaNI.

Nadal sporo bezdomnych koczuje w szałasach.

Nagrody zostały przekazane szkołom, które będą 
je dystrybuować wśród najzdolniejszych uczniów.
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z okazji 
przypadającego 10 
liStopada światowego 
dnia jeża 20 doMków 
dla jeży traFiŁo tego 
dnia do tySkich parków 
i na Skwery. inicjatoreM 
akcji jeSt radny MichaŁ 
kaSperczyk, który 
wraz z pawŁeM janaSeM 
z Fundacji Multiintegra 
i przedSzkoleM 
Sportart zakupili 
20 doMków dla jeży 
i rozwieźli je po tySkich 
parkach.

– Domki są schronieniem dla 
zwierząt, które zimą zapada-
ją w stan hibernacji. Kupki liści, 
w których się chowają, bywają 
rozkopywane przez psy, wtedy 
jeż może już nie znaleźć nowego 
miejsca, żeby przetrwać zimę, traci 
energię i ginie z zimna – mówi Mi-
chał Kasperczyk. – Jeże bez odpo-
wiedniej ochrony wkrótce wyginą, 
a wtedy pozostaną w naszej pamię-
ci jedynie jako ilustracje z książek 
dla dzieci, z nieodzownym jab-
łkiem na kolczastym grzbiecie, 
które w rzeczywistości jest mitem 
– mówi Paweł Janas, który po-
łączył akcję również z edukacją 
dzieci z Artystyczno-Sportowych 
Przedszkoli SportArt.

sympatyczny i nie szkodzi
Jeże to sympatyczne, nieszkod-
liwe, a wręcz bardzo pożyteczne 
zwierzęta, które coraz częściej po-

trzebują naszej pomocy. Są zresz-
tą objęte ochroną gatunkową, 
więc przynoszenie ich do domu 
jest niezgodne z prawem. Tym 
bardziej, że w środowisku natu-
ralnym tępią owady, zwłaszcza 
chrząszcze (wśród których jest 
wiele szkodników), a także nisz-
czące uprawy ślimaki, jednocześ-
nie nie powodując strat.

Od przynajmniej dwóch lat 
pracownicy Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych w Tychach 
pamiętają, żeby po jesiennych po-
rządkach na terenach zielonych 
zostawić kupki liści dla jeży – tak 
jest np. w Parku Północnym. Te-
raz dodatkowym schronieniem 
dla jeży w Tychach będą specjal-
ne domki, łącznie 20 sztuk znala-
zło się m.in. w Parku Suble, Parku 
Południowym, Parku Łabędzim, 
Parku Północnym, Parku Gór-
niczym, na skwerze przy parafii 
Ewangelickiej i w Paprocanach.

To jednak nie koniec, już wios-
ną, kiedy jeże zaczną budzić się 
z zimowego snu, panowie zapo-
wiadają kolejne działanie, któ-
re zrealizuje Fundacja Multiin-
tegra wraz ze Stowarzyszeniem 
NOL-TYCHY. Będzie to kam-
pania zwracająca uwagę na jeże, 
które często giną pod kołami sa-
mochodów czy przy wykaszaniu 
traw. Stowarzyszenie NOL-TY-
CHY już kilkakrotnie w tej spra-
wie interweniowało pomagając 
rannym jeżom, które przeżyły ko-
szenie trawy. Trafiły one do leśne-
go pogotowia w Mikołowie.

uważaj na jeża
Zwyczaj poszukiwanie pokar-
mu przy drogach bywa zgubne, 
tym bardziej że jeż zaskoczony 
przez auto nie ucieka, ale zwija 
się w kulkę, strosząc kolce. Taki 
manewr działa w przypadku ata-
ku lisa, borsuka, jenota czy kota, 
nie jest jednak skuteczną stra-
tegią obrony przed pędzącym 
autem. A że jeży ostatnio bar-
dzo przybyło (gdyż powszech-
nie stosuje się środki ochrony 
roślin dużo łagodniejsze dla 
dzikiej przyrody niż te, któ-
re były używane przed naszym 
wejściem do Unii Europejskiej), 
więc widuje się je coraz częściej. 
Czy można dokarmiać jeże? Tak. 
Przede wszystkim można urzą-
dzić karmnik dla jeży: ustawia-
my obok siebie dwie cegły przy-
kryte deską, którą przyciskamy 
kolejnymi cegłami. Pod deską 
kładziemy np. karmę dla kotów 
lub rozdrobnioną wołowinę. 
Jeże na pewno odwiedzą taką 
stołówkę, a ze względu na jej 
rozmiary możemy mieć pew-
ność, że żadne inne zwierzę nie 
skorzysta z umieszczonego tam 
pokarmu. Jeżowi warto także 
pomóc, uwalniając go od paso-
żytów, z których najbardziej zna-
nymi są kleszcze. Ich obecność 
może prowadzić do osłabienia 
zwierzęcia, co na przedwiośniu 
jest szczególnie groźne. Klesz-
cze wyciągamy tak, jak robimy 
to w przypadku kotów i psów.
kaMil peSzat ●

klub turyStyki 
kolarSkiej gronie, 
dziaŁający przy 
oddziale pttk 
w tychach, to jeden 
z najlepSzych klubów 
rowerowych w polSce. 
od lat w rankingu 
koMiSji turyStyki 
kolarSkiej zarządu 
gŁównego pttk zajMuje 
czoŁowe MiejSce i tak 
byŁo również w 2020 r, 
kiedy to SklaSyFikowany 
zoStaŁ na trzeciej 
pozycji. choć jeSt 
to dla wSzyStkich 
wyjątkowy rok 
i epideMia pokrzyżowaŁa 
więkSzość planów, 
tyScy rowerzyści tylko 
na chwilę zwolnili 
teMpo... o podSuMowanie 
kończącego Się roku 
poproSiliśMy prezeSa 
ktk gronie, cezarego 
Sawickiego.

„twoje tychy”: – 65 rajdów 
i wycieczek dla prawie 600 osób 
świadczy o tym, że obostrzenia 
związane z epidemią nie wpłynęły 
zasadniczo na działalność klubu 
w tym roku.
ceZary saWicki: – I tak i nie. 
Przed ogłoszeniem epidemii od-
były się Noworoczny Rajd Ko-
larski i IX Rajd Walentynkowy, 
ale potem kilka ważnych imprez 
musieliśmy odwołać, w tym tra-
dycyjne marcowe rozpoczę-
cie sezonu kolarskiego, Tyskie 
Święto Roweru, Zlot Składaków, 
czy wyjazd na Międzynarodowy 
Zlot Turystów Kolarzy do Bośni 
i Hercegowiny. Z drugiej strony, 
jak tyko sytuacja się poprawiła 
i były sprzyjające warunki, na-
sza ekipa klubowa znów zaczęła 
mocno działać i udało się zrea-
lizować część imprez z naszego 
kalendarza. Był zatem lipcowy 
Rajd Pamięci Tychy-Bieruń, VII 
Rajd Śladami Powstańców Ślą-
skich na trasie Katowice-Mysło-
wice-Lędziny, Jesienny Rajd Inte-
gracyjny w Sławkowie z Pustynią 
Błędowską, Dzień bez Samochodu 
i dla urozmaicenia naszej oferty – 
klubowe mistrzostwa w bowlingu. 
To tylko najważniejsze wydarze-
nia, a sezon zakończyliśmy Zlo-
tem Gwiaździstym w Urbano-
wicach, w którym uczestniczyło 
18 rowerzystów. Każdy otrzymał 
pamiątkową naklejkę w kształcie 
liścia grabu, wziął udział w loterii 
fantowej, a państwo Lisiccy zdo-
byli puchar dla najliczniejszej dru-
żyny. Dodam, iż rowery są dość 
bezpieczne, jeśli chodzi o rygory 
epidemiczne i aktywność fizycz-
ną, czy turystykę, jednak z uwagi 
na sytuację, w jakiej się znaleź-
liśmy, konieczne jest stosowanie 

kilku zasad i zaleceń, takich jak 
zachowanie odległości między 
osobami zwłaszcza, jeśli podróżuje 
się w grupie, zakładanie maseczek 
w niektórych sytuacjach, odkaża-
nie rąk itd. Trzeba tego przestrze-
gać dla dobra wszystkich.

nie zabrakło też wielodniowych, 
wieloetapowych wypraw po polsce, 
a w waszych kolekcjach pojawiły 
się kolejne odznaki turystyczne. ile 
ich było?
– Zastrzegając, że był 
to okres bardzo trudny z uwagi 
na obostrzenia, nasi członkowie 
zdobyli 19 odznak kolarskich 
oraz 377 turystyczno-
krajoznawczych, a więc niemało. 
Popularyzacja turystyki poprzez 
zdobywanie np. odznak 
turystycznych to nadal 
jeden z głównych celów naszej 
działalności. Nadają one sens 
wyprawom rowerowym, stwa-
rzają możliwość poznawania 
wyjątkowych miejsc, zabytków. 
Oczywiście, można samemu 
jeździć i odwiedzać miejsca, 
które się chce, jednak zdoby-
wanie odznak systematyzuje 
naszą turystyczną pasję. Jeśli 
zdobywamy rowerową odznakę 
„Szlakiem Latarń Morskich Pol-
skiego Wybrzeża” to wiadomo, 
że bardzo dobrze poznaliśmy 
te obiekty, mamy na ten temat 
dużą wiedzę. Tak samo jest 
przy zdobywaniu innych 
odznak, np. „Szlakami zamków 
w Polsce”, „Szlakiem Architek-
tury Drewnianej”, „Szlakiem 
Wielkiej Wojny 1409-1411”. 
Tych odznak – ogólnopolskich, 
regionalnych, górskich, jubile-
uszowych, okolicznościowych, 
czy związanych z jednostkami 
wojskowymi – są dziesiątki.

tychy postrzegane są jako miasto 
rowerzystów i coraz więcej osób 
korzysta z rozbudowującej się 
w mieście infrastruktury i uroków 
podróżowania rowerem po okolicy 
i po polsce. do ktk gronie trafiają 
w związku z tym nowe osoby?

– Tak, choć nie tyle, ile byśmy 
sobie życzyli. Część rowerzystów 
po prostu nie chce się deklaro-
wać, angażować w działalność, 
bo może się obawia jakichś do-
datkowych obowiązków. Osoby 
te chcą po prostu wsiąść na rower 
i jeździć. Niektórzy potrzebują 
wyzwań bardziej ekstremalnych, 
wręcz sportowych – jeżdżą 
na bardzo długich dystansach, 
czy w bardzo trudnych warun-
kach terenowych. Jeszcze inni 
podróżują tylko w… gronie 
swoich znajomych i przyjaciół, 
są też grupy rówieśnicze. A jesz-
cze inni wolą samotne eskapady. 
My oczywiście zachęcamy 
do działalności w klubie, jednak 
dla mnie ta różnorodność jest 
czymś wspaniałym, bo najważ-
niejszy jest cel jaki realizujemy 
wszyscy: czynny wypoczynek 
i poznawanie regionu i kraju. 
KTK Gronie działa od ponad 
20 lat i myślę, że dla wielu osób 
nasza działalność stała się inspi-
racją do rozwijania rowerowej 
pasji. Jesteśmy też coraz bardziej 
rozpoznawalni, choćby poprzez 
klubowe stroje. Jak przeglądam 
stare zdjęcia, to podczas rajdów 
i wycieczek różnie to wyglądało. 
Teraz, gdy gdzieś jedziemy, 
od razu widać, że jadą „Gronie 
z Tychów”.

najbliższa impreza – 1 stycznia?
– Mam nadzieję, że znów spotka-
my się na Rajdzie Noworocznym 
i pojedziemy na piknik do Gosty-
ni, gdzie jest na ognisko, lampka 
szampana i składanie sobie 
życzeń na nowy rok. Poprzednio 
było ponad 100 osób, nie tylko 
z Tychów ale też z Mikołowa, 
Bierunia, Katowic, Żor.

przyszłoroczny kalendarz imprez 
będzie zależał przede wszystkim 
od sytuacji epidemicznej. jest już 
gotowy?
– Tak, mamy przygotowany 
kalendarz na „normalny” rok 
i oby 2021 taki był. Jednak zde-
cydowaliśmy się nie organizować 
zbiorowego wyjazdu na prze-
łożony na ten rok Zlot UECT 
do Bośni i Hercegowiny. Imprezę 
zaplanowano na lipiec, ostatecz-
ne decyzje czy się odbędzie mają 
zapaść w maju. Przygotowanie 
wyjazdu, w którym biorą udział 
rowerzyści z całej Polski to duże 
przedsięwzięcie i trudno podej-
mować działania nie wiedząc 
czy w ogóle dojdzie do tej 
imprezy. Ale nasze tradycyjne 
rajdy mamy w planie, podobnie 
jak inne organizowane m.in. 
z Muzeum Miejskim i z Tyską 
Galerią Sportu. 
leSzek Sobieraj ●

domKi Z oKaZji ŚWięta
tySkie jeże OTRZyMały SchRONIeNIe Na ZIMę. 

na roWeroWym podium
ktk gronie: 65 RaJDóW I WycIecZeK DLa pRaWIe 600 OSób. 

Domki rozmieszczono m.in. na Sublach, Parku Północnym, Parku Górniczym i Paprocanach. 
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Rowerzyści z KTK Gronie w Olkuszu, podczas jednej 
z wycieczek po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Cezary Sawicki od laty przemierza Polskę rowerem, bo jak 
mówi, prezesem się bywa, a rowerzystą się jest.
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Na 27 i 28 listopada Teatr Mały 
przygotował dwa wydarzenia 
związane z postacią Jonasza Kofty 
– patrona 7. edycji Tyskiego Festi-
walu Słowa Logos Fest. Oczywi-
ście odbędą się one online.

27 listopada o godz. 19. odbę-
dzie się spotkanie z Piotrem Der-
latką – polonistą, teatrologiem, 
autorem pierwszej biografii Jo-
nasza Kofty. Rozmowę popro-
wadzi Paweł Drzewiecki, dyrek-
tor Teatru Małego. Natomiast 28 
listopada, o godz. 18. teatr zapra-
sza na koncert galowy Logos Fest 

2020, czyli liryczny dialog dwóch 
poetów – Jonasza Kofty i An-
drzeja Poniedzielskiego. Koncert 
to spotkanie liryzmu z humorem, 
młodości z doświadczeniem oraz 
tego co refleksyjne, z tym co na-
strojowe i romantyczne, a zadba-
ją o to m.in. Iwona Loranc, Klau-
dia Walencik, Krzysztof Kulbicki 
i zespół Trzy Dni Później. Aran-
żacje utworów przygotował Ja-
cek Kita, któremu towarzyszyć 
będzie na scenie Acoustic Quar-
tet. Za reżyserię widowiska od-
powiada pomysłodawca i dyrek-

tor artystyczny Logos Fest Paweł 
Drzewiecki.

Wydarzenia transmitowane 
będą na kanale YouTube (Te-
atr Mały Tychy) oraz w mediach 
społecznościowych Teatru Małe-
go w Tychach.

Ponadto 12 listopada tyski te-
atr rozpoczął publikację w swo-
ich mediach społecznościowych 
drugiej części „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza – „Potopu”. Materiał 
dostępny jest codziennie o godz. 
12. Czytają Paweł Drzewiecki 
i Anna Buczkowska. Sw ●

teatr Mały poszerza ofertę online. 

weekend z jOnaszem
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jeśli kryMinaŁ noSi 
tytuŁ „paprocany”, 
jego akcja dzieje Się 
gŁównie w tychach 
(trochę w lędzinach, 
jaśkowicach 
i MikoŁowie), jeśli 
jeden z gŁównych 
bohaterów jeSt 
policjanteM koMendy 
MiejSkiej policji 
w tychach (a pochodzi 
z wyr) to trudno, żeby 
wŁaśnie w tychach nie 
wzbudziŁ wielkiego 
zaintereSowania. 
na dodatek napiSaŁa 
ją autorka, której 
kSiążki od kilku 
lat Są na liStach 
beStSelerów  
(„prokurator”, 
„koMiSarz” 
i „podejrzany” i in.). 
nic zateM dziwnego, 
że „paprocany” Szybko 
znikaŁy z póŁek tySkich 
kSięgarń.

Świst czy mróz?
Paulina Świst to wyjątkowa po-
stać w gronie najpopularniejszych 
obecnie polskich pisarzy. Wiado-
mo o niej niewiele, a właściwie 
nic, bo skrzętnie skrywa swoją 
tożsamość. Nawet imię i nazwi-
sko – Paulina Świst – jest zmyślo-
ne. Unika też mediów i wystąpień 
publicznych, a kiedy w ubiegłym 
tygodniu, po ukazaniu się „Pa-
procan”, spotkała się online z czy-
telnikami miała zniekształcony 
głos. Niektórzy podejrzewają, iż 
za „Pauliną Świst” kryje się inny 
autor książek kryminalnych, Re-
migiusz Mróz. I nawet kiedy autor-
ka zdementowała te plotki, wiele 
osób jej nie uwierzyło, bo z uwagi 
na zmieniony głos niektórzy nadal 
są zdania, że to autor „Chyłki”. Ba, 
niewiele też pomogło kiedy sam 
Remigiusz Mróz zaprzeczył tym 
pogłoskom, bo i tak są tacy, któ-
rzy upatrują w tym chwytu mar-
ketingowego.

dwa zdania
A co wiadomo o autorce? Moż-
na to streścić w dwóch zdaniach. 
Urodziła się w 1986 roku w Gli-
wicach. Ukończyła prawo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i obecnie 
prowadzi kancelarię adwokacką 
we Wrocławiu, specjalizując się 
w prawie karnym. I to właściwie 
wszystko.

Z oczywistych względów, jako 
czynny adwokat, autorka wybrała 
pisanie pod pseudonimem. Bro-
niła zarówno w poważnych spra-
wach związanych z działalnością 
zorganizowanych grup przestęp-
czych, jak i oskarżonych o jazdę 
po pijanemu, a w sądzie występu-
je także po drugiej stronie – jako 
oskarżyciel posiłkowy, czy peł-
nomocnik pokrzywdzonego. Jak 
mówi, to co pisze jest czystą fik-
cją, jednak niektórzy klienci mo-
gliby mieć wątpliwości czy jest pro-
fesjonalistką. Mogliby się obawiać, 
że ich sprawa zostanie opisana w ja-

kiejś książce. To jednak – jak mówi 
– nie wchodzi w grę, bo obowiązuje 
ją tajemnica adwokacka, która jest 
dla niej rzeczą świętą.

Kilka osób wie kim jestem...
Jak jednak udaje się jej utrzymać 
taką tajemnicę, zwłaszcza w dzi-
siejszych czasach, kiedy media, 
w tym także społecznościowe, 
inwigilują życie prywatne cele-
brytów i właściwie wszystko jest 
na widoku? Poza tym pisarze, czy 
artyści muszą zaistnieć na rynku, 
bo produkt, czyli np. książka musi 
się sprzedać. Tego oczekują wy-
dawcy i rzecz jasna czytelnicy…

– Nie zdarzyło mi się, by jaki-
kolwiek klient mnie rozpoznał, 
poza tym część z nich przebywa 
w jednostkach penitencjarnych, 
więc nie są w stanie się zapoznać 
z literaturą Pauliny Świst. Nato-
miast koledzy po fachu na ogół 
wiedzą, jednak ja bezapelacyjnie 
i do samego końca zaprzeczam. 
Udaję, że jakieś powiedzonka, 
dosyć charakterystyczne dla mnie, 
to wyłącznie przypadek, choć nie 
zawsze to jest prawda. Kilka osób 
oczywiście wie, kim jestem, jeszcze 
więcej podejrzewa, ale nikt do tej 
pory nie odczuł specjalnej poku-
sy, by to ujawnić. Mam wrażenie, 
że w zachowaniu tej tajemnicy 
pomagają mi sami moi fani. Przy 
pierwszej książce rzeczywiście 
była to kwestia, która ludzi nur-
towała, teraz nie ma to najmniej-
szego wpływu na moich czytelni-
ków, bo to w zasadzie niczego nie 
zmienia. Ze względu na moją pra-
cę i chcę, i muszę trzymać „Śwista” 
w tajemnicy i ludzie to szanują. 
Podczas wywiadów i spotkań on-
line zmieniam głos, bo jest on bar-
dzo charakterystyczny i gdybym 
tylko powiedziała coś bez tego 
urządzenia, mogłabym równie do-
brze podać swoje nazwisko. Z czy-
telnikami kontaktuję się, można 
powiedzieć, bez przerwy – jestem 
dostępna na portalach społecznoś-
ciowych, odpowiadam na prywat-
ne wiadomości, organizuję czaty 
i myślę, że ludziom to wystarcza. 
Im jest potrzebny Świst, a nie jako 
ja, bo ja jestem zwykłym, szerego-
wym adwokatem.

Bohaterowie „paprocan”
Podczas spotkania z czytelnikami 
z okazji wydania książki „Papro-
cany”, pytano autorkę skąd wziął 
się pomysł na głównych bohate-
rów – Zofię i Krzysztofa. Czy ich 
postacie mają swoje realne pier-
wowzory?

– Lubię wykorzystywać nie-
które „smaczki” ze spraw, które 
prowadzę – jakieś ciekawe dia-
logi, które zasłyszałam w pra-
cy, powiedzenia, itd. – mówi-
ła. – Dlatego chciałam, by Zosia 
była adwokatką, bardzo zaan-
gażowaną w swojej pracy, moc-
no identyfikującą się ze swoimi 
klientami, co widać także w tym, 
że w chwilach wzburzenia używa 
grypsery. Ma też problem z alko-
holem… Jest umocowana w kilku 
osobach, które znam i jest raczej 

ich miksem, a nie jedną osobą. Je-
śli chodzi o Krzysztofa, to w mo-
jej pierwszej książce „Prokura-
tor”, była to postać epizodyczna, 
bardzo pozytywna, stanowiąca 
uosobienie rycerskich cnót. Po-
jawił się na zasadzie kontrastu dla 
moich głównych bohaterów, któ-
rzy zwykle mają sporo za usza-
mi. W „Paprocanach” chciałam 
pokazać co może wyniknąć, kie-
dy takiego bardzo zasadniczego 

mężczyznę, który nie uznaje kom-
promisów, postawi się w nowej 
sytuacji życiowej, kiedy wszyst-
ko zaczyna mu się walić na gło-
wę. I na dodatek – kiedy zestawi 
się go z dziewczyną, która według 
niego jest kompletnie stuknięta. 
Jeśli chodzi o bohaterów drugo-
planowych, są oni bardziej zwią-
zani ze swoimi pierwowzorami, 
bo ich postacie nie wpływają tak 
bardzo na przebieg zdarzeń.

Jak stwierdziła Paulina Świst, 
bohaterki jej książek niewie-
le mają wspólnego z nią samą, 
chociaż...

– Kiedy byłam dzieckiem, moja 
mama zawsze mówiła, że byłabym 
idealnym dzieckiem, gdybym tyl-
ko wiedziała, kiedy się przymknąć. 
Moje bohaterki mają dokładnie 
ten sam problem – nie są w stanie 
w pewnych momentach ugryźć się 
w język. Oczywiście w pracy sta-
ram się to kontrolować, ale książ-
ki pozwalają mi się tym cieszyć 
i wypowiadać różne cięte riposty, 
na które przed powagą wysokiego 

sądu nie mogę sobie pozwolić.

tyskie wątki
Autorkę „Paprocan” poprosili-
śmy o rozwinięcie „tyskich” wąt-
ków...

– Dlaczego umieściła pani ak-
cję najnowszej książki w Tychach? 
Czy to przypadek, czy ma to zwią-
zek z pani doświadczeniami oso-
bistymi lub zawodowymi?

– Na pewno nie jest to przy-
padek. Bardzo lubię Tychy i czę-
sto bywam w tym mieście. Ra-
czej prywatnie, niż zawodowo. 
Uważam, że to miasto ma swój 

niepowtarzalny klimat i coś 
mnie do niego ciągnie. Oczy-
wiście moim ulubionym miej-
scem są Paprocany. Uwielbiam 
spacery po Paprocanach, mimo, 
iż byłam tam wiele razy, za każ-
dym razem znajduję nową cie-
kawostkę, która mnie zaskakuje. 
Poza tym, czy można wyobra-
zić sobie lepsze miejsce dla ak-
cji powieści kryminalnej? Bli-
sko centrum miasta, a jednak 

to piękne jezioro i miejsce wy-
poczynku, pełne ludzi – a jed-
nak jest tam kilka miejsc, w któ-
rych można się schować. Kiedyś 
przesiedziałam bite cztery go-
dziny na jednym z paprocań-
skich pomostów…

– Czy udało się pani poznać 
Tychy? Czy ma Pani kontakt tak-
że z jakimiś mieszkańcami – zna-
jomi, może rodzina?

– Nie wiem czy udało mi się 
to miejsce poznać, ale z pewnością 
usilnie próbowałam. Tychy są mia-
stem wyjątkowym. Zauważyłam, 
że jego mieszkańcy charakteryzu-

ją się ogromnym patriotyzmem 
lokalnym – po prostu lubią swoje 
miasto i mam wrażenie, że są z nie-
go dumni. A mnie właśnie pociąga 
taki zachwyt... Tego właśnie chcia-
łam się dowiedzieć. Skąd u nich ta-
kie zafascynowanie na poziomie 
lokalnym? I kiedy trochę pozna-
łam Tychy, o wiele lepiej to rozu-
miem. Podoba mi się także sposób 
zaplanowania miasta, literowane 
osiedla... Kompletnie odmien-
ne od moich rodzinnych Gliwic, 
które przecież są miastem założo-
nym w XIII wieku. Wtedy o czymś 
podobnym nie mogło być mowy. 
Oczywiście Gliwice zawsze będą 
mi najdroższe, ale Tychy są dla 
mnie pociągające również dlatego, 
że są tak bardzo różne. Co do kon-
taktów z mieszkańcami Tychów, 
to te kwestie pozostawię w sferze 
moich mrocznych tajemnic.

– „W Komendzie Miejskiej Po-
licji w Tychach wybuchła afera: 
kilku policjantów miało rzekomo 
zgwałcić prostytutkę. Pokrzyw-
dzona jako głównego sprawcę 
wskazuje Krzysztofa Strzeleckie-
go – wzorowego funkcjonariu-
sza i w ogóle człowieka „do rany 
przyłóż”... – czytamy w notce wy-
dawcy. Przed laty był podobny 
przypadek – policjantów z KMP 
Tychy oskarżono o zgwałcenie 
19-latki. Zostali skazani w 2008 
roku. Czy to wydarzenie było da 
pani inspiracją?

– Nie, to zdarzenie nie było dla 
mnie inspiracją. W tym czasie by-
łam jeszcze na studiach i nie wy-
stępowałam przed sądem, nie sły-
szałam również o tym procesie. 
Pamiętam natomiast, że w 2010 
roku słynna była inna sprawa, któ-
ra dotyczyła tyskich policjantów, 
którym zarzucano udział w zor-
ganizowanej grupie przestępczej. 
Również ta sprawa nie była moją 
inspiracją, natomiast natchnęła 
mnie do tego, by główny bohater 
był akurat policjantem z Tychów. 
Dobrym, zasadniczym i o niena-
gannym przebiegu służby.

– Czy będzie seria książek 
z Zofią i Krzysztofem?

– Kiedy zaczynałam pisać „Pa-
procany”, to miała być pojedyncza 
książka, jednak już w trakcie pisa-
nia byłam pewna, że postać gang-
stera o ksywie Luca będę chciała 
rozwijać dalej. Tak, to będzie se-
ria, ale nie wiem, czy będzie łą-
czona z głównymi bohaterami, 
czy też ciemnymi interesami Luci. 
Raczej to drugie… Przemawia 
do mnie, by bohater, który nie jest 
ani jednoznacznie zły, ani jedno-
znacznie dobry, będzie łączył po-
szczególne książki. Ale co z tego 
wyjdzie – nie wiadomo.

A poza tym „Paprocany” 
to książka, którą się czyta jed-
nym tchem, pełna humoru, 
dowcipnych powiedzonek i wie-
lu odniesień do muzyki, głównie 
polskiego hip hopu. Jednak nie 
jest to lektura przeznaczona dla 
młodzieży (chyba tylko tej star-
szej), bo jak reklamuje ją wydaw-
ca: „Ostry seks, ostry język, ostra 
jazda”.  leSzek Sobieraj ●

mrocZna tajemnica 
pauliny ŚWist
„czy Można wyobrazić Sobie lepSze MiejSce dla akcji powieści kryMinalnej niż paprocany? ” – pOWIeDZIała auTORKa.
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podczaS FinaŁowej 
gali Xi edycji konkurSu 
FotograFicznego 
„obiektywnie śląSkie” 
nagrodzono dwóch 
tySzan. w kategorii 
Fotoreportażu trzecie 
MiejSce zająŁ grzegorz 
krzySztoFik za pracę 
pt. „orkieStra 18:55”, 
natoMiaSt laureateM 
drugiego MiejSca 
w kategorii FotokaSt 
zoStaŁ ireneuSz 
kaźMierczak za „zarazę 
Strachu”.

„Obiektywnie śląskie” to konkurs 
na najlepsze fotoreportaże i filmy 
o Śląsku. Tegoroczne hasło prze-
wodnie brzmiało „Śląskie przebu-
dzenie”. Finałowa i uroczysta gala 
odbyła się w budynku Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia. Ta była wyjątkowa, gdyż 
liczba uczestników ograniczy-
ła się do laureatów, nielicznych 
gości i jury w składzie: Tadeusz 
Rolke, Tomek Sikora, Adam Si-

kora, Antoni Cygan i Jacek Jo-
ostberens.

Zaraza strachu
Ireneusz Kaźmierczak swoją 
pracą komentuje pierwsze tygo-
dnie kwietnia 2020 roku, kiedy 
to życie na ulicach dosłownie 
zamarło. „Należało dostoso-
wać się do nowej rzeczywistości 
i pokonać w sobie strach przed 
covid-19. Wszyscy martwili się 
o bliskich, ale też musieli zaak-
ceptować noszenie maseczek i dy-
stans społeczny. Był to czas przy-
gotowań do świąt wielkanocnych 
i czas nadziei, że nadejdzie nowe 
jutro, w którym bez strachu bę-
dzie można żyć” – opisał „Zarazę 
strachu” Ireneusz Kaźmierczak. – 
To był bardzo dziwny czas. Po uli-
cach jeździły policyjne samocho-
dy ze szczekaczkami, informujące 
o nakazie pozostania w domu. 
Sam, wybierając się „na zdjęcia”, 
musiałem uważać na policjantów, 
chować aparat i udawać, że jestem 
w drodze do apteki. Przyroda wo-
koło budziła się do życia, drze-

wa obsypywały się kwiatem, wy-
kluwały się pisklęta, a ulice były 
martwe. Aby uchwycić zachowa-
nia ludzi w tych nadzwyczajnych 
okolicznościach, zdecydowałem 
się na teleobiektyw z długą ogni-
skową, co pozwoliło mi nie rzu-
cać się w oczy moich bohaterów 
i niezauważony wykonać foto-
grafie – opowiada o zwycięskiej 
pracy fotograf. – Fotokastami, 
można tak powiedzieć, zajmuję 
się od lat. To forma, w której foto-
graf do swoich prac może dodać 
dźwięk, ruch obrazu, a nawet ko-
mentarz. To medium ma szersze 
pole oddziaływania, jednak jego 
głównym środkiem wyrazu wciąż 
jest fotografia. Kiedyś nazywali-
śmy to slajd show. Spotykaliśmy 
się w pomieszczeniu z dwoma 
rzutnikami Diapol i przy odpo-
wiednio dobranej muzyce autor 
pokazywał swoje zdjęcia ułożo-
ne w sensowną całość. Korzysta-
jąc ze ściemniaczy kuchennych 
można było uzyskać efekt przej-
ścia jednego zdjęcia w drugie. 
Dziś to wszystko, a nawet więcej, 

oferują programy komputerowe 
– dodaje.

orkiestra 18:55
Grzegorz Krzysztofik do konkur-
su zgłosił trzy reportaże. – Byłem 
zaskoczony, że nagrodzono aku-
rat materiał o orkiestrze AUKSO, 
gdyż wysłałem go bardziej jako 
uzupełnienie. Uważam, że moje 
zdjęcia obrazujące początek pan-
demii czy projekt „Wyjdź z te-
atru”, są bardziej dopieszczone 
i jak dla mnie po prostu lepsze. 
Zwłaszcza te ostatnie, na których 
pokazałem aktorów wpisanych 
w przestrzeń miejską. Wtedy już 
praktycznie wszystkie ośrodki 
kultury były zamknięte, a ra-
zem z moimi bohaterami mie-
liśmy ochotę zrobić coś fajnego 
– opowiada o swoich pracach 
laureat. – Co się tyczy AUKSO, 
to moja przygoda z nimi rozpo-
częła się bardzo spokojnie. War-
to przypomnieć, że to nie tylko 
orkiestra, ale również samorzą-
dowa instytucja kultury Miasta 
Tychy, która organizuje liczne 

koncerty. A tych jestem wiel-
kim fanem. Początkowo poja-
wiałem się na nich jako zwy-
kły widz, później zapytałem czy 
mogę wykonać podczas kon-
certów kilka fotografii. Koniec 
końców umożliwiono mi uczest-
nictwo w koncertach jako akre-
dytowany fotograf. Jeżeli zaś 
chodzi o fotografowanie kon-
certów AUKSO jako orkiestry, 
to upłynęło jeszcze sporo czasu, 
zanim poczułem się na tyle do-
bry, by zmierzyć się z tą materią. 
Taka fotografia wymaga więcej 
wyczucia i odpowiedniego za-
chowania się podczas koncertu. 
W końcu poczułem się na tyle 
mocny, by zaproponować wy-
konanie zdjęć podczas ich kon-
certu. Fotografie się spodobały, 
w końcu nawiązaliśmy relację za-
wodową, chociaż i tak uważam, 
że jest to relacja bardziej przy-
jacielska. To właśnie dzięki tej 
przyjaźni muzycy są już oswojeni 
z moja obecnością, dzięki czemu 
nie peszyli się, gdy z aparatem 
wszedłem do ich garderobiane-

go świata. Nagrodzony reportaż 
trwał dokładnie 5 minut. Było 
to 5 minut przed pierwszym 
koncertem orkiestry od wielu 
miesięcy. Przerwa spowodowana 
była oczywiście pandemią. Py-
tasz czy faktycznie muzycy pra-
sowali ubrania na 5 minut przed 
wyjściem. Cóż mogę powiedzieć? 
Na scenie zawsze są punktualni 
i prezentują się nienagannie – 
śmieje się fotograf.

Warto zaznaczyć, że Grzegorz 
Krzysztofik w tym roku otrzymał 
również Stypendium Kultury Mar-
szałka Województwa Śląskiego 
na wydanie albumu ze zdjęciami 
z warsztatów „edu.Dance”. Foto-
graf towarzyszył niepełnospraw-
nym dzieciom podczas wyjątko-
wego projektu zrealizowanego 
przez Teatr Mały. Album ukaże 
się pod koniec listopada i zawie-
rać będzie zdjęcia G. Krzysztofika, 
za które otrzymał nagrodę „Naj-
lepszy reportaż z konkursu Tychy 
Press Photo 2020” oraz uczestni-
ków warsztatów „edu.Dance”.
kaMil peSzat ●

Na facebooku powstała grupa 
„Rękodzieło wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców Tychy i okolice”. 
Jej pomysłodawczynią jest Anita 
Gertych. – Prowadzę w Tychach 
sklep z robionymi na drutach 
i na szydełku czapkami, rękawicz-
kami, szalami – mówi. – Szyję też 
torby i ubrania, często na indy-
widualne zamówienia. Szyjemy 
według naszych projektów, dzięki 
czemu powstają rzeczy niepowta-

rzalne, unikatowe, które pojawiają 
się tylko w jednym lub dwóch eg-
zemplarzach. Gdy został odwołany 
kiermasz na Nikiszu, na którym 
zawsze się wystawiałam, a potem 
też kiermasze na Giszowcu i w Ty-
chach, zastanawiałam się gdzie 
ja sprzedam cały ten towar. Bo my, 
rękodzielnicy, przygotowujemy się 
do okresu świątecznego cały rok. 
Nie da się w dwa tygodnie uszyć 
kilkuset czapek czy toreb. Ręczna 

produkcja wymaga czasu, ja nawet 
metki robię własnoręcznie. W po-
dobnej sytuacji znaleźli się inni rę-
kodzielnicy, z którymi współpra-
cuję. Wpadłam więc na pomysł, 
żeby założyć tę grupę i zaprosić 
ich do niej. Wtedy po pierwsze 
będziemy kupować od siebie na-
wzajem, co często dzieje się też 
na kiermaszach, a po drugie mo-

żemy też zapraszać tam osoby ku-
pujące, szukające upominków dla 
najbliższych.

Administratorka ustaliła na gru-
pie pewne zasady: każdy post 
ma dotyczyć konkretnego pro-
duktu, ma zawierać jego opis, cenę 
i miasto, w którym można zaku-
pioną rzecz odebrać. Dzięki temu 
kupujący mogą łatwo przeglądać 

oferty, bez konieczności klikania 
i przechodzenia na strony produ-
centów. Powstał wirtualny kier-
masz świąteczny, na którym moż-
na kupić m.in. ozdoby choinkowe, 
dekoracje świąteczne, świece, cera-
mikę, ubrania, torebki, przytulan-
ki, biżuterię – wszystko wykonane 
ręcznie przez twórców z Tychów 
i okolicznych miejscowości.

– Będą też oryginalne pierniki 
ozdobione przez dzieci metodą 
kropkowania, z której prowadzę 
warsztaty – dodaje Anita Gertych. 
– Pojawiają się także wykonane 
przez dzieci naturalne mydełka, 
także efekt warsztatów prowadzo-
nych przeze mnie i moją córkę.

Do promowania tej inicjaty-
wy tyskich rękodzielników przy-
łączyło się Miejskie Centrum 
Kultury. Ponadto na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta Ty-
chy (www.umtychy.pl) powstaje 
Świąteczna Baza Rzemieślników 

(podobnie, jak wcześniej została 
stworzona baza lokali gastrono-
micznych, które oferują jedzenie 
na wynos i z dowozem). Baza bę-
dzie dostępna także w miejskiej 
aplikacji Treespot. Na razie jest 
na etapie tworzenia. – Zachęcamy 
wszystkich lokalnych twórców rę-
kodzieła do wypełnienia ankiety 
dostępnej na stronie urzędu mia-
sta i dołączenia do bazy – mówi 
Małgorzata Król, dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury.

Baza na miejskiej stronie bę-
dzie zawierać krótkie opisy dzia-
łalności rękodzielników i odsyła-
cze do ich stron internetowych. 
Będzie więc działać nieco ina-
czej niż facebookowa grupa, gdzie 
twórcy prezentują już konkret-
ny produkt z ceną. Zachęcamy 
do odwiedzin i wybierania pięk-
nych i oryginalnych świątecznych 
dekoracji i prezentów.
Sylwia witMan ●

Wirtualny KiermasZ ŚWiątecZny
jarMarku nie będzie, aLe RęKODZIełO MOżNa KupOWać W SIecI.

strach i orKiestra
tyScy FotograFicy z nagrodaMi KONKuRSu „ObIeKTyWNIe ŚLąSKIe” 2020.

Fragmenty z nagrodzonych zestawów autorstwa Grzegorza Krzysztofika i Ireneusza Kaźmierczaka.

jarMark bożonarodzeniowy na placu 
baczyńSkiego odbywaŁ Się od 2008 r. w tyM roku 
po raz pierwSzy Się nie odbędzie, oczywiście 
ze względu na Sytuację epideMiczną. to zŁa 
wiadoMość dla wSzyStkich tySzan, dla których 
wizyta na jarMarku co roku byŁa okazją 
do pierwSzego odetchnięcia świąteczną 
atMoSFerą. ale Szczególnie dla rękodzielników, 
którzy oFerowali taM Swoje wyroby, 
przygotowywane na tę okazję od wielu MieSięcy. 
dlatego poStanowili zjednoczyć SiŁy i Stworzyli 
wirtualną werSję jarMarku.
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na rynku doStępnych 
jeSt wiele rozwiązań 
Mających zapewnić 
odpowiednią 
teMperaturę. 
ich eFektywność 
w dużej Mierze 
zależy od MateriaŁu 
zaStoSowanego 
na ściany zewnętrzne 
budynku oraz jakości 
izolacji cieplnej – 
przekonują ekSperci 
kaMpanii „nie trać 
energii”.

Najpopularniejszym rozwiąza-
niem do ogrzewania domów 
w Polsce jest nadal węgiel – we-
dług raportu „Budownictwo 
energetyczne oczami Polaków” 
aż 40 proc. naszych rodaków ko-
rzysta z tego źródła ciepła. Z cie-
pła miejskiego korzysta około 
30 proc. Polaków, w większo-
ści przypadków to ciepło rów-
nież pochodzi z węgla. Około 
24 proc. naszych rodaków wy-
brało do swojego domu ogrze-
wanie gazowe, zaś tylko 5 proc. 
korzysta z odnawialnych źródeł 
energii. Głównym powodem 
instalacji kotłów węglowych 
są zwykle pozornie niskie ceny 
węgla, jednak coraz częściej 
świadomi inwestorzy przymie-
rzający się do budowy lub re-
montu domu coraz chętniej po-

szukują bardziej komfortowych 
i efektywniejszych energetycznie 
źródeł ciepła.

łatwo i ekologicznie
Drugim najpopularniejszym 
źródłem ciepła w Polsce jest 
ogrzewanie gazowe. Tu inwestor 
ma dwie możliwości – podłączyć 
dom do zewnętrznej sieci gazo-
wej lub korzystać z płynnego gazu 
LPG ze zbiornikiem zlokalizowa-
nym na działce. Odpowiednie in-
stalacje dostarczają gaz do kotła, 
a wytwarzane w nim ciepło jest 
przekazywane do centralnego 
ogrzewania, które dystrybuu-
je je po całym mieszkaniu. Ten 
sposób ogrzewania cieszy się po-
pularnością ze względu na kom-
fort i wygodę użytkowania – no-
woczesne urządzenia możemy 
odpowiednio zaprogramować, 
a nasza ingerencja ograniczy się 
jedynie do corocznych przeglą-
dów. Ogrzewając w ten sposób 
nie zanieczyszcza się powietrza, 
ponieważ podczas spalania gazu 
nie wytwarzają się pyły. Roz-
wiązanie to sprawdzi się dobrze 
w domach i mieszkaniach o nie-
wielkich powierzchniach, ponie-
waż w przypadku kotłów o mocy 
nieprzekraczającej 30 kW może-
my z powodzeniem umieścić go 
w kuchni czy łazience, bez ko-
nieczności wydzielania specjal-
nego pomieszczenia.

dużo i tanio
Źródłem energii, które ostatnimi 
czasy zyskuje na popularności, 
są pompy ciepła. Możliwość uzy-
skania najniższych kosztów ogrze-
wania, ich niezbyt skomplikowany 
serwis, brak konieczności składo-
wania paliwa i praca bez jakich-
kolwiek zanieczyszczeń – to jedne 
z najczęściej wymienianych zalet. 
Pompy wykorzystują energię sło-
neczną zmagazynowaną w środo-
wisku naturalnym, a następnie, 
za pomocą sprężarki, „pompu-
ją” niskotemperaturową energię 
do wydajnego ogrzewania domu 
i wody. Możemy wyróżnić pompy 
czerpiące energię z gruntu, z wody 
i powietrza, a także pionowy i po-
ziomy sposób ich instalacji.

– Pompy ciepła z jednej strony 
cieszą się rosnącą popularnością, 
z drugiej jednak, nawet wśród in-
westorów, występuje niska świa-
domość dotycząca funkcjonowa-
nia tego typu urządzenia – mówi 

Michał Mika, ekspert kampanii 
„Nie trać energii” z firmy Dan-
foss Poland. – Instalacja pompy 
ciepła powinna być traktowana 
jako inwestycja. Przed wyborem 
konkretnego jej typu powinniśmy 
uwzględnić wiele czynników, ta-
kich jak wielkość działki czy po-
wierzchnia domu, a co za tym idzie 
– nasze zapotrzebowanie na ener-
gię. W przypadku inwestycji w roz-
wiązania energooszczędne, bardzo 
ważne jest dokładne zaplanowa-
nie budowy. Tylko odpowiednie 
dopasowanie wszystkich elemen-
tów w porozumieniu z ekspertem 
pozwoli nam cieszyć się komforto-
wym, energooszczędnym domem, 
a w przyszłości – zwrotem z inwe-
stycji w postaci niższych rachun-
ków – dodaje.

Ekologiczne i nowoczesne 
źródła ciepła cieszą się rosną-
cym zainteresowaniem nie tylko 
ze względu na obostrzenia doty-
czące wykorzystania szkodliwych 

dla zdrowia starej generacji kot-
łów węglowych, lecz także na wy-
godę i komfort użytkowania, jakie 
gwarantują. Jednak nawet najlep-
sze inwestycje grzewcze nie będą 
w pełni efektywne, gdy budynek 
będzie narażony na utraty ciepła 
pojawiające się w wyniku błędów 
projektowych lub wykonawczych 
budynku. Jeśli zależy nam na ener-
gooszczędnej i komfortowej prze-
strzeni, musimy zwrócić szczegól-
ną uwagę również na odpowiednią 
termoizolację budynku. Izolacja 
wełną skalną, wysokiej jakości ma-
teriał do budowy ścian, rekupera-
tor wentylacji mechanicznej odzy-
skujący ciepło i – w szczególności 
na poddaszu – szczelne, najlepiej 
trójszybowe okna są podstawą 
uzyskania prawidłowego bilansu 
energetycznego. Wybierając po-
szczególny system grzewczy, na-
leży pamiętać, że będzie on wy-
dajny na tyle, na ile zatrzymamy 
ciepło w budynku.

– W budynkach jednorodzin-
nych największe utraty ciepła ge-
nerują ściany zewnętrzne, skąd 
„ucieka” nawet 35 proc. ciepła 
z całego domu. Prawidłowy do-
bór materiałów do konstrukcji 
ścian zewnętrznych ma ogrom-
ne znaczenie z punktu widzenia 
przyszłych kosztów eksploata-
cyjnych budynku – mówi eks-
pert kampanii „Nie trać ener-
gii”, Robert Janiak z H+H Polska. 
– Najlepszym izolatorem ciepła 
jest powietrze, dlatego beton ko-
mórkowy, w którym powietrze 
zajmuje 60 do 85 proc. całej jego 
objętości, charakteryzuje się wy-
jątkowymi właściwościami ter-
moizolacyjnymi. Wykorzystanie 
tego materiału znacząco wpływa 
na zmniejszenie zapotrzebowa-
nia domu na dodatkowe ogrze-
wanie, co z kolei przekłada się 
na obniżenie kosztów rachunków 
za energię cieplną – dodaje.
aS ●

By Było ciepło i energoosZcZędnie
poMpa ciepŁa, inStalacja gazowa czy MiejSkie ogrzewanie? cO WybRać?  
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Ju  od soboty 28 listopada 2020 
wszystkie sklepy 

na Tyskich Halach Targowych  b d

ponownie otwarte dla klientów!

Pami taj  o   dezynfekcj i  r k ,  dystansie spo ecznym i  zas anianiu ust  i  nosa 

Do zobaczenia! 
Czekaj omocje i  najwi kszy wybór produktów 

Zapewniamy zakupy przy zachowaniu 
wszystkich zasad  w re imie sanitarnym   
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wybierając 
autoryzowany 
SerwiS MożeSz liczyć 
na wySoki pozioM 
świadczonych uSŁug. 
aSo Stanowi bowieM 
integralną część Marki, 
a producent nie Może 
pozwolić Sobie na niSki 
Standard obSŁugi.

Autoryzowany serwis tworzą 
pracownicy, których kwalifikacje 
są regularnie weryfikowane i pod-
noszone. Wszystko za sprawą szko-
leń oraz zajęć praktycznych. Za-
trudniają one zatem prawdziwych 
profesjonalistów, których wiedza 
przyspiesza diagnozę, a także po-
maga unikać błędów podczas na-
prawy. Z serwisem Auto–Centrum 
M.Z. Kierat możesz zaoszczędzić 
czas na poszukiwaniu odpowied-
nich specjalistów, którzy specjali-
zują się w naprawach samocho-
dów danej marki.

– Jako autoryzowany salon 
i serwis dla marek Alfa Romeo, 
Jeep, Fiat i Fiat Professional oraz 
autoryzowany serwis marki Sko-
da świadczymy pełen zakres usług 
gwarancyjnych i pogwarancyj-
nych. Nasi wykwalifikowany spe-
cjaliści w ramach kompleksowej 
obsługi nie tylko naprawią ist-
niejące usterki, ale także zadba-
ją o stan techniczny pojazdu, aby 
w przyszłości zapobiec awariom. 

Nasz serwis pracuje zgodnie z pre-
cyzyjnymi wytycznymi producen-
tów. Dzięki temu klient otrzymu-
ję najwyższą jakość dostosowaną 
do potrzeb swojego samochodu – 
słyszymy w serwisie.

W zakresie napraw pogwaran-
cyjnych Auto-Centrum obsługu-
je wszystkie samochody osobowe, 
niezależnie od marki.

Serwis dysponuje narzędzia-
mi, które pozwalają na komplek-
sową obsługę wszystkich marek 
FCA. Obecnie przy ul. Begonii 
12 w Tychach znajduje się dzie-
sięć stanowisk, które obsługuje 
dziesięciu mechaników i jeden 
elektryk z uprawnieniami tech-
nika–diagnosty. Zatrudnionych 
jest również czterech doradców 
serwisowych oraz dwóch dorad-
ców działu likwidacji szkód ko-

munikacyjnych. Każdy samochód 
po naprawie blacharsko–lakierni-
czej badany jest przez własną sta-
cję kontroli, gdzie pracuje dwóch 
diagnostów. Miesięcznie w salo-
nie, kierowanym przez Zbigniewa 
Kierata, realizowanych jest oko-
ło 100 zleceń blacharsko–lakier-
niczych. Wykwalifikowana ka-
dra to profesjonaliści, który od lat 
są w ścisłej czołówce laureatów 
konkursów lakierniczych.

– W serwisie posiadamy dwa 
kompletne stanowiska do wy-
miany i naprawy ogumienia wraz 
z hotelem opon, miejsce do po-
miaru geometrii zawieszeń, dwie 
stacje do obsługi klimatyzacji 
ze starym i nowym czynnikiem, 
osiem podnośników dwukolum-
nowych, jeden nożycowy i jeden 
czterokolumnowy. Możliwy jest 

również montaż instalacji i ob-
sługa pojazdów z instalacją LPG. 
Posiadamy ręczną myjnię bezdo-
tykową – dodają pracownicy Au-
to-Centrum.

Serwis świadczy także usługi 
całodobowej pomocy drogowej – 
assistance. W razie wypadku lub 
innej niespodziewanej sytuacji 
na drodze, zapewnia szybkie ho-
lowanie i pomoc na miejscu zda-
rzenia. Wszystko w ramach Cen-
trum Napraw Powypadkowych. 
Holowany po zaistniałym zdarze-
niu samochód zostanie przyjęty 
i zabezpieczony, również po go-
dzinach pracy biura i serwisu. 
Klienci mają także możliwość 
skorzystania z wypożyczalni sa-
mochodów różnych marek w ra-
mach assistance.

Zbliżający się okres zimowy 
to idealny moment, by odwie-
dzić serwis. Wymiana opon na zi-
mowe, klocki hamulcowe, dobry 
rozkład sił hamowania, hamu-
lec ręczny, stan wycieraczek, wy-
miana płynów na te dostosowane 
do ujemnych temperatur i wiele 
innych pozornie drobnych rze-
czy dają dużą pewność, że pojazd 
sprawdzi się nawet w najtrudniej-
szych warunkach meteorologicz-
nych. Auto-Centrum przygotu-
je każdy samochód do mroźnych 
dni, a klient w czasie oczekiwania 
zrelaksuje się przy pysznej kawie. 
Magdalena Surzyn ●
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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:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

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 
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.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

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

SPRZEDAM
SPRZEDAM MIESZKANIE  Tychy os. 
„O” 2 pokoje 50,3m2, 9p. tel. 694 
141 767  
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
Do wynajęcia mieszkanie 2 pok. 47,20 
m2 w pełni umeblowane na os. B tel. 
504 879 222 

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. 
N tel: 666865777 

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
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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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www.tychy.pl

ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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

Tychy centrum. Mieszkanie M-2, 36 m2 na 
parterze. Czynsz najmu 1250 zł. + media 
+ kaucja. BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
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 166010 zł 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 do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl

Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po general-
nym remoncie, częściowo umeblowane 
i wyposażone duży balkon balkon niska 
zabudowa tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl www.ihn.com.pl
Tychy os M 3 pokoje 48 m2 duży 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, duży bal-
kon na stronę południową 733-476-805 
www.ihn.com.pl
Tychy os B2 pokoje mieszkanie po remoncie 
niski blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Tychy os E 3 pokoje o pow. 60,80 m2 ni-
ski blok, balkon, tel.886-309-197, www.
ihn.com.pl
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.696-493-977 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 2 pokoje os B 1500 zł 
+media+kaucja tel.733-476-805 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.886-309-197, www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
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 wy-
najęcia 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 balko-
ny, mieszkanie jasne, 3 p., niski blok, 50 
m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, Paprocany, 61,9 m2, 3 pokoje, 4/4 
p. Po kapitlanym remoncie, do wejścia, 
piękne mieszkanie, cena dla klienta go-
twókowego 329.000 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 310.000 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, Ty-
chy, po remoncie, pokój z kuchnią, miesz-
kanie 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. Elsne-
ra, 33 m2, 2 pokoje, 2 p., umeblowane, 
czynsz 1400 zł/mc+ media, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury, pow. 115 m2, 
6 pokoi, możliwość przerobienia na lokal, 
stan do remontu, czynsz 1500 zł/mc plus 
media www.ASTON.com.pl 602-627-610
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz tylko 1500 zł/mc+ 
media, 519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, par-
ter domu jednorodzinnego, 74 m2, możli-
wość korzystania z ogródka, czynsz 1.900 
zł/mc, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, 
ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 62,4 m2 
przestronne 2 pokoje, umeblowane, wy-
posażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, ul. 
Czarna, 4 pokoje,  umeblowane, ogródek, 
parking czynsz 2950 zł/mc+ media,  519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 165.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Mąkołowiec 896 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media cena 260.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka 900 m2 w kompleksie 
kilkunastu parceli, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Urbanowice 1200 m2, działka 
budowlana, dostępne wszystkie media, 
cena 216.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, Żorska 1420 m2, działka budow-
lana, dostępne wszystkie media, cena 
355.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 399.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300
Jankowice koło Pszczyny, nowoczes-
ny dom z całym wyposażeniem, cena 
780.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl

Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Stare Tychy, ul. Damrota, dom sze-
regowy, o pow. 325 m2, działka 607 m2, 
cena: 730.000 zł  www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 800.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec, ogromny dom wolno-
stojący, pow. 504 m2, działka 1715 m2, 
cena 2.850.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Lokal na sprzedaż Tychy Żorska 4c, 98 m2, 
od dewelopera, cena 512.000 zł 519 595 
674 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na 
usługi medyczne, kosmetykę, kancelarię 
przy jednej z głównych ulic w Tychach, 
czynsz 3.300 zł/mc 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tychy Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia lokal 98 m2 Tychy, Żorska 
4c nowy budynek, parter z witrynami, 
czynsz 38 zł/m2/mc 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290
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:
Sprzedam schody zabiegowe bez poręczy 
3tyś. TYCHY tel.32 780 49 27
tanio sprzedam kanapę 140x190 w bar-
dzo dobrym stanie tel: 889 779 029, 889 
416 116, 32-217 72 49 

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
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W minioną niedzielę juniorzy 
młodsi GKS Tychy, czyli zespół 
U-17 osiągnął historyczny sukces, 
po raz pierwszy awansując na naj-
wyższy szczebel rozgrywek mło-
dzieżowych – do Centralnej Ligi 
Juniorów!

Drużyna, prowadzona przez 
trenera Przemysława Pitrego 
i asystenta Marcina Zemanka, 
bezdyskusyjnie wygrała I ligę wo-
jewódzką, w czternastu meczach 
odnosząc 10 zwycięstw i pono-
sząc zaledwie jedna porażkę. Aby 
jednak cieszyć się z awansu, trze-
ba było jeszcze poradzić sobie 
w barażowym dwumeczu ze zwy-

cięzcami rozgrywek na Dolnym 
Śląsku – zespołem FC Wrocław 
Academy.

Środowy mecz w Tychach, 
po golach Dzięgielewskiego 
i Plocha, dał drużynie GKS dwu-
bramkową zaliczkę przed nie-
dzielnym rewanżem we Wroc-
ławiu. Jak się okazało, także 
w stolicy Dolnego Śląska lepsi 
okazali się tyszanie, którzy wy-
grali 4:3 (gole: Żelazowski, Dzię-
gielewski, Pawlusiński, Orliński) 
i pewnie awansowali do Central-
nej Ligi Juniorów.

Ten ogromny sukces wywal-
czyli zawodnicy podstawowej 

jedenastki: Sip, Pudlik, Fortu-
na, Waszek, Kuźmiński, Sobie-
raj, Pawlusiński, Ploch, Orliń-
ski, Dzięgielewski, Żelazowski 

oraz rezerwowi: Wolny, Krzosa, 
Grzyb, Cichowski, Rogala, Że-
lazo, Trzop, Guzy, Niedźwiecki, 
Świerzyna i Pruchnicki. ww ●

trzynaStej kolejki 
w i lidze nie będą MiŁo 
wSpoMinać piŁkarze gkS 
tychy. tySzanie nie tylko 
przegrali na wŁaSnyM 
Stadionie 0:2 z Miedzią, 
ale zagrali jedno 
z najSŁabSzych Spotkań 
od kilku tygodni.

Do soboty „Trójkolorowi” mogli 
chwalić się serią bodaj pięciu me-
czów bez porażki. Co prawda lwia 
część tych spotkań kończyła się re-
misami, ale i tak można było w me-
czu z Miedzią upatrywać faworyta 
właśnie w drużynie Artura Derbi-
na. Tymczasem GKS zagrał bardzo 
słabe zawody, o czym świadczy fakt, 
że pierwszy strzał w światło bramki 
rywali dodali dopiero… kilka mi-
nut po przerwie.

Wtedy goście prowadzili już 
1:0, po dośrodkowaniu z 35 min., 
po którym były gracz GKS Ka-
mil Zapolnik głową posłał piłkę 
w okienko bramki Konrada Ja-
łochy, nie dając mu szans na sku-
teczną interwencję. Zapolnik nie 
był zresztą jedynym piłkarzem 
Miedzi, który dobrze poznał sta-
dion przy ul. Edukacji; w defensy-
wie legnickiego zespołu brylował 
bowiem znany kibicom Marcin 
Biernat, który jeszcze w ubiegłych 
rozgrywkach występował w trój-
kolorowych barwach.

W drugiej połowie odnotowa-
liśmy rzeczony pierwszy celny 
strzał gospodarzy (Steblecki ude-
rzył ładnie, ale nie sprawił kłopo-

tu bramkarzowi gości), po którym 
legniczanie podwyższyli prowa-
dzenie. Dośrodkowanie z rzutu 
rożnego na gola zamienił Szymon 
Matuszek, który w zamieszaniu 
podbramkowym wepchnął piłkę 
do siatki Jałochy.

Tyszanom nie udało się zmie-
nić rezultatu już do końcowego 
gwizdka, ani nawet nie zdoła-
li stworzyć ku temu okazji. Iry-
tujące były zwłaszcza niezliczo-
ne straty piłki i niecelne podania. 
Tylko raz, gdy kwadrans przed 
końcem Damian Nowak strzelił 
z rzutu wolnego, zabiły mocniej 
serca tyszan, ale bramkarz Miedzi 
z trudem, ale obronił uderzenie 
napastnika GKS.

gks tychy – mieDź legNica 
0:2 (0:1). Gole: Zapolnik (34') 
i Matuszek (54')
gks tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Szymura, Stefaniak – Biel (59' 
Moneta), J. Biegański, J. Piątek 
(69' Nowak), Grzeszczyk, Steble-
cki (59' K. Piątek) – Lewicki. Żół-
te kartki: Szymura, J. Biegański, 
J. Piątek, Grzeszczyk.

W pozostałych meczach 13. 
kolejki: Termalica – Widzew 
2:0, Stomil – Jastrzębie 0:1, Za-
głębie – Chrobry 1:2, Bełchatów 
– Korona 0:1, Resovia – Arka 
1:2, Odra – Łęczna 1:1, ŁKS – 
Puszcza 4:4, Sandecja – Rado-
miak 1:1.
wojciech wieczorek ●

i liga
1. Termalica 12 33 23:6
2. łKS 13 32 33:9
3. łęczna 13 25 18:8
4. arka 13 24 23:11
5. Odra 13 24 13:12
6. Radomiak 13 22 18:13
7. gks tychy 13 20 18:13
8. puszcza 12 19 15:15
9. Korona 13 18 12:17
10. Miedź 13 17 19:16
11. Widzew 13 16 10:15
12. chrobry 13 15 16:22
13. bełchatów 13 14 9:12
14. Stomil 13 13 10:15
15. Zagłębie 13 8 10:16
16. Resovia 13 8 9:21
17. Jastrzębie 13 7 9:23
18. Sandecja 13 3 7:28

reklama

drużyna u-17 awansowała do centralnej Ligi Juniorów.
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słaBiutKi mecZ gKs
drużyna artura derbina pRZeRWała SeRIę MecZóW beZ pORażKI.

Bramkarz Miedzi nie miał w sobotę zbyt wiele pracy. 

Radości tyskich juniorów młodszych nie można się dziwić.

Niespodziewanej porażki doznali 
piłkarze GKS Futsal Tychy w wy-
jazdowym meczu z przedostat-
nim zespołem tabeli – Stalą Mie-
lec. Tyszanie przegrali 3:8.

Po wygranej przed tygodniem 
z BSF Bochnia wydawało się, 
że GKS zaatakuje czołówkę. Szan-
są na poprawienie bilansu punk-
towego wydawał się mecz ze Stalą. 
Drużyna zajmowała przedostatnie 
miejsce w tabeli z zaledwie trze-
ma punktami (jedna wygrana). 
Tymczasem tyskich kibiców spot-
kał srogi zawód. Już po pierw-
szej połowie Stal prowadziła 5:1, 

a w drugiej części dorzuciła jesz-
cze trzy gole.
stal mielec – gks Futsal 
tychy 8:3 (5:1). lS ●
1. polkowice 9 25 45-26
2. Sośnica 9 17 47-25
3. unia 8 15 37-31
4. aZS Lublin 9 14 33-29
5. heiro 8 14 39-36
6. Nowiny 9 13 33-26
7. gks tychy 9 12 38-40
8. Gwiazda 9 12 46-49
9. bochnia 9 11 39-36
10. Kamionka 9 11 32-32
11. Stal 9 6 46-70
12. Duda 9 0 20-55

Siatkarze TKS Tychy mają za sobą 
prawdziwy maraton meczowy. 
Po spotkaniu z AZS Politechni-
ka Opolska (14.11), 18.11 gra-
li z niepokonanym Kęczaninem 
Kęty, 20.11 z AZS Częstochowa, 
a 21.11 z MKS II Będzin.

Dzięki temu odrobili jednak 
zaległości i mają na koncie 7 ro-
zegranych spotkań. Z liderują-
cym Kęczaninem przegrali 1:3 
(25:18, 18:25, 17:15, 23:25), a po-
tem, mimo problemów kadro-
wych (absencja braci Żłobeckich 
i Michała Krawczyka), stoczyli 

wyrównany mecz z AZS Często-
chowa, ulegając rywalom w koń-
cówkach setów 0:3 (22:25, 24:26, 
30:32). W sobotę natomiast wy-
grali z rezerwą MKS Będzin 3:1 
(25:22, 28:26, 25:23). lS ●

Oto górna połówka tabeli II ligi: 
(mecze, punkty, sety wygrane 
i przegrane):
1. Kęczanin 7 21 21-2
2. andrychów 7 18 18-4
3. aZS częstochowa 7 17 19-6
4. tks tychy 7 12 13-11
5. MKS II będzin 6 10 12-9

tkS nadrobił zaległości.

siatkarski maratOn

Stal rozgromiła GKS

strata w mielcu

Po dobrym występie w Warsza-
wie, gdzie koszykarze GKS Tychy 
wygrali z Dzikami 82:64, w nie-
dzielę zmierzyli się z WKK Wroc-
ław i wysoko przegrali 76:105.

W Warszawie podopiecz-
ni Tomasza Jagiełki bez więk-
szych problemów pokonali 
Dziki 82:64. Tyszanie od po-
czątku przeważali i kontrolo-
wali mecz. Wygrali pierwszą 
kwartę, a w drugiej jeszcze po-
większyli przewagę – po pierw-
szej połowie prowadzili 52:35. 
Po wyrównanej trzeciej odsło-
nie przewaga tyszan nadal była 
bezpieczna.
DZiki WarsZaWa – gks ty-
chy 64:82 (16:25, 16:27, 18:19, 
14:11).
gks tychy: Śpica 17, Stryjewski 
15, Wrona 14, Trubacz 11, Gro-
chowski 9, Woroniecki 9, Karpacz 
4, Kędel 3, Jakacki 0, Mąkowski 0, 
Polakowski 0, Ziaja 0.

Natomiast w niedzielnym me-
czu tyszanie przegrali we Wrocła-
wiu z WKK 76:105. Po pierwszej 
kwarcie GKS prowadził jednym 
punktem, ale w drugiej nastąpiła 
katastrofa – WKK Wrocław wy-
grał 36:19 i po pierwszej połowie 
było 57:41. Potem przewaga ry-
wali jeszcze wzrosła, a w czwartej 
kwarcie WKK prowadził nawet 
35 punktami (98:63). Najwięcej 
punktów w ekipie GKS zdobył 
Marcin Woroniecki – 13.
Wkk WrOcłaW – gks ty-
chy 105:76 (21:22, 36:19, 23:13, 
25:22).
gks tychy: Woroniecki 13, Tru-
bacz 12, Makowski 11, Karpacz 8, 
Śpica 7, Wrona 7, Kędel 7, Stry-
jewski 7, Grochowski 2, Jakacki 
2, Polakowski 0, Ziaja 0.

Po 10 meczach GKS zajmuje 4. 
miejsce w tabeli z 17 punktami 
za 7 zwycięstw i 3 porażki. 
lS ●

koszykówka: Odstrzelili Dziki, ale...

pOlegli we wrOcławiu
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w jak wizyta mistrzyni

ZłOta meDalistka igrZysk W melBOurNe W skOku 
W Dal elżBieta krZesińska, tO ZaPeWNe PierWsZa 
mistrZyNi OlimPijska, która ODWieDZiła tychy.

Informacje o wizycie w naszym mieście sławnej polskiej lek-
koatletki są, niestety, skąpe. Wiadomo jednak, że w styczniu 
1966 roku elżbieta Krzesińska, w towarzystwie swojego męża 
i trenera andrzeja Krzesińskiego (w przeszłości znanego tycz-
karza), przyjechała na spotkanie z uczniami tyskiego Technikum 
budowlanego

„Złota ela”, bo tak kibice nazywali Krzesińską, już dawno za-
kończyła karierę, ale nadal była jedną z najpopularniejszych lek-
koatletek w kraju. a ta dyscyplina, obok boksu, przynosiła polsce 
najwięcej sukcesów międzynarodowych. Krzesińska oprócz złota 
w Melbourne zdobyła także srebrny medal na Igrzyskach Olim-
pijskich w Rzymie w 1960 roku. była także medalistką mistrzostw 
europy. Z powodzeniem uprawiała inne konkurencje – skok 
wzwyż i bieg przez płotki, w obu była mistrzynią polski.

Wizyta Krzesińskich doszła do skutku za sprawa nauczyciela 
wychowania fizycznego „budowlanki” Norberta Janika, entu-
zjasty sportu, uznanego w środowisku trenera lekkoatletycz-
nego. Janik, później m.in. dyrektor LO i wiceprezydent Tychów, 
miał świetne kontakty i stąd przyjazd tak znanych sportowców. 
Na dodatek „budowlanka” była wówczas edukacyjną wizytówką 
regionu, wspaniale zaprojektowaną szkołą. W 1962 roku na jej 
uroczystym otwarciu obecna były wojewódzkie władze z edwar-
dem Gierkiem i Jerzym Ziętkiem.

Tyscy uczniowie podczas spotkania wysłuchali wspomnień 
Krzesińskiej i jej męża, zadawali pytania na temat ich kariery, 
wyników sportowych. Z pewnością mistrzyni opowiedziała 
o swoim olimpijskim sukcesie w Melbourne w 1956 roku, ale 
i przypomniała historię, która popularność przyniosła jej już 
cztery lata wcześniej.

podczas olimpijskiego konkursu w helsinkach, polka została 
przesunięta z drugiej na aż dwunastą pozycję. przyczyną takie-
go spadku był… długi warkocz pani eli, który przy lądowaniu, 
gdy miała odchyloną do tyłu głowę, pierwszy dotknął piasku, 
zostawiając na nim ślad długości ok. 60 cm. Konkurs przerwano, 
a sędziowie po dyskusji uznali, że warkocz jest częścią ciała.

W polsce wywiązała się wtedy pół żartem, pół serio, ogólnokra-
jowa debata nad warkoczem lekkoatletki. Ma go obciąć? a może 
jednak nie? W każdym razie, kiedy cztery lata później, Krzesińska 
na Igrzyskach w Melbourne sięgała po złoto, jej warkocz był już 
przezornie krótszy.

a może ktoś z tyszan pamięta spotkanie z mistrzynią olim-
pijską w „budowlance”?
piotr zawadzki, tySka galeria Sportu ●
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Elżbieta Krzesińska.
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MoSM Tychy

medale 
i rekOrdy
W pływackich mistrzostwa Ślą-
ska juniorów 14 lat, MOSM Tychy 
reprezentował zespół w składzie: 
Wiktor Brejnak, Kacper Kajde-
wicz, Vanessa Kędziora, Aleksan-
der Ławniczak, Wiktoria Nowak, 
Marcin Ryszka, Sebastian Sondej. 
Wszyscy to podopieczni Barbary 
Baranowskiej.

W poprzednich wydaniach 
„Twoich Tychów” informowali-
śmy już o sukcesach na pływa-
ckich mistrzostwach Śląska za-
wodników MOSM Tychy w kat 
10, 11 i 13 lat. Teraz pora na star-
szą grupę, która także zanotowała 
kilka medalowych sukcesów.

Najlepszą wśród dziewcząt 
była Vanessa Kędziora. Wywal-
czyła podwójne mistrzostwo Ślą-
ska na 50 i 100 m st. motylko-
wym, srebrny medal na 400 m st. 
zmiennym oraz brązowy na 100 m 
st. zmiennym.

Wśród chłopców bezkonku-
rencyjny okazał się Aleksander 
Ławniczak, który na najwyż-
szym stopniu podium stawał trzy-
krotnie, zwyciężając na 50, 100 
i 200 m st. klasycznym.

Pozostali zawodnicy znaczą-
co poprawili swoje rekordy ży-
ciowe. lS ●

w rozegranych 
na pŁywalni oliMpijczyk 
w gliwicach 
MiStrzoStwach śląSka 
w pŁywaniu znakoMicie 
zaprezentowaŁa Się 
10-oSobowa ekipa 
Mkp wodnik 29 tychy. 
podopieczni anny 
zawadzkiej i Marka 
Mroza zdobyli 26 
Medali, zajMując trzecie 
MiejSce w klaSyFikacji 
zeSpoŁowej.

Tyski klub reprezentowali: Jakub 
Giel, Oliwia Gierach, Julia Gora-
jek, Kacper Komorowski, Karol 
Popiela, Jakub Poprawa-Jakubas, 
Martyna Porszke, Wiktoria Ra-
dek, Emilia Słabosz i Dawid Wie-
kiera.

Dziewczęta zwyciężyły w kate-
gorii 15 lat, zdobywając 16 medali 
indywidualnie i w sztafetach. Bez-
konkurencyjne okazały się Wik-
toria Radek i Emilia Słabosz, któ-
re wygrywały swoje konkurencje 
także ze starszymi koleżankami 
z województwa śląskiego. Wikto-
ria sięgnęła po 7 medali, w tym 6 
złotych! Wygrywała na 50 st. mo-

tylkowym, 50, 100 i 200 m st. kla-
sycznym, 100 i 200 m st. zmien-
nym, a na 50 m st. dowolnym 
sięgnęła po brązowy medal.

Emilia Słabosz przywiozła 6 me-
dali, w tym 4 złote. Na najwyż-
szym podium stawała w wyścigach 
na 200, 300 i 800 m st. dowolnym 
oraz 400 m st. zmiennym, a srebrne 
krążki zdobyła na 100 m st. dowol-
nym i 200 m st. zmiennym. Oliwia 
Gierach wywalczyła srebrny medal 
na 800 m st. dowolnym.

Ponadto tytuł mistrzowski zdo-
była sztafeta dziewcząt 4x100 m 

zmiennym w składzie: Gorajek, 
Słabosz, Radek, Gierach.

Emilia Słabosz uznana zosta-
ła za najlepszą zawodniczkę mi-
strzostw Śląska za dwa najlepsze 
rezultaty, a trzecie miejsce zajęła 
Wiktoria Radek.

Z kolei zawodnicy MKP Wod-
nik 29 Tychy rywalizowali w ka-
tegorii 17 lat i starsi. Przywieźli 
łącznie 10 medali, a w konku-
rencjach indywidualnych na po-
dium stanęli: Kacper Komo-
rowski, Karol Popiela i Dawid 
Wiekiera.

Kolekcja Dawida Wiekiery 
to 5 medali, w tym 4 złote. Mi-
strzostwo zdobył na dystansach 
100, 200 m st. klasycznym oraz 
200 i 400 m st. zmiennym, a sre-
bro na 50 st. klasycznym. Karol 
Popiela wrócił z dwoma brązo-
wymi medalami na 50 i 100 m 
st. motylkowym, a Kacper Ko-
morowski z brązem na 200 m st. 
klasycznym.

Sztafety Wodnika sięgnęły 
po dwa tytuły wicemistrzowskie 
– 4x100 m zmiennym i 4x200 m 
dowolnym. Obie płynęły w skła-
dzie: Wiekiera, Giel, Komorow-
ski, Poprawa-Jakubas.

– Warto oddać, iż w klasyfikacji 
za dwa najlepsze wyniki w punk-
tacji FINA Dawid Wiekiera za-
jął drugie miejsce – powiedział 
trener Marek Mróz. – Ponad-
to Kacper Komorowski i Jakub 
Poprawa-Jakubas, rywalizując 
w zmienionej formule z senio-
rami, czyli z zawodnikami star-
szymi, nie odstępowali im umie-
jętnościami i zajmowali miejsca 
w pierwszej piątce. Tym cenniej-
szy jest brązowy medal Kacpra 
Komorowskiego na jego koron-
nym dystansie. lS ●

reKordoWe płyWanie WodniKa
zawodniczki i zawodnicy tySkiego klubu zdobyli 26 Medali MiStrzoStw śląSka. WIKTORIa RaDeK, eMILIa 
SłabOSZ I DaWID WIeKIeRa W GłóWNych ROLach.

Drużyna  MKP Wodnik 29 Tychy sięgnęła po 26 medali. 
Pierwszy z lewej – trener Marek Mróz. 
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Zdobywca trzech złotych medali 
Aleksander Ławniczak i trener 

Barbara Baranowska.
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w MinionyM tygodniu 
hokeiści gkS 
tychy Spotkali Się 
z zeSpoŁaMi z doŁu 
tabeli, ale nie zdobyli 
koMpletu punktów. 
co prawda pewnie 
wygrali w tychach 
ze StoczniowceM, 
jednak w Sanoku MuSieli 
uznać wyżSzość rywali.

W 18. kolejce, kończącej dru-
gą rundę sezonu zasadniczego 
Polskiej Hokej Ligi, GKS Tychy 
urządził sobie koncert strzelecki, 
pokonując ostatnią drużynę tabe-
li Stoczniowca Gdańsk 8:0. Dwa 
gole zdobył Christian Mroczkow-
ski, który dorzucił także asystę 
przy bramce Filipa Komorskie-
go. O przewadze tyszan najlepiej 
świadczy liczba celnych strzałów 
– 58:8.
gks tychy – stOcZNiOWiec 
gDańsk 8:0 (2:0, 4:0, 2:0). 
Bramki: Mroczkowski 2, Witecki, 
Gościński, Szczechura, Rzeszut-
ko, Jeziorski, Komorski.

Tymczasem z Sanoka trójko-
lorowi wrócili na tarczy, przegry-
wając w niedzielę z Ciarko 1:3. 
trzecia drużyna, licząc od… koń-
ca tabeli, postawiła się mistrzowi 
Polski i od pierwszych minut ty-
szanie mieli problemy, żeby sforso-
wać defensywę gospodarzy. Pierw-
szy gol padł dopiero na początku 
drugiej tercji, kiedy to GKS ob-
jął prowadzenie po strzale Havli-
ka. Wydawało się, że podopieczni 
Krzysztofa Majkowskiego pójdą 
za ciosem, ale nic takiego nie na-
stąpiło. Gospodarze nadal grali 
z dużym poświęceniem, a tysza-
nie mieli problemy, by oddać celny 
strzał i skutecznie zagrozić bramce 
rywali. Gospodarze, grając w prze-
wadze, wyrównali w połowie trze-
ciej tercji, a chwilę potem zdoby-
li drugiego gola. Trzecią bramkę 

zdobyli w ostatniej minucie gry, 
strzelając do pustej bramki po wy-
cofaniu tyskiego bramkarza.
ciarkO sts saNOk – gks ty-
chy 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). bramka: 
Havlik.
1. gks tychy 19 47 77-45
2. Jastrzębie 19 45 86-43
3. energa 17 34 54-30
4. unia 19 34 66-54
5. podhale 18 30 52-47
6. GKS Katowice 18 29 51-39
7. cracovia 18 26 54-51
8. STS Sanok 19 20 35-55
9. Stoczniowiec 18 6 24-89
10. Zagłębie 19 5 37-83

Tyszanie już wcześniej zapew-
nili sobie start w rywalizacji o Pu-
char Polski, ale do końca ważyły 
się losy czwartej drużyny. Osta-
tecznie Unia Oświęcim pokonała 
Zagłębie Sosnowiec 3:2 i to właśnie 
ona wystartuje w PP. Do turnieju 
zakwalifikowały się cztery najlep-
sze ekipy PHL po drugiej rundzie 
sezonu zasadniczego: GKS Tychy, 
JKH GKS Jastrzębie, KH Energa 
Toruń i Unia Oświęcim. Zespo-
ły zagrają według lokat w tabeli: 
1-4 i 2-3, a zwycięzcy zmierzą się 
w meczu finałowym.

Tradycyjne zestawienie staty-
styczne (bez trzech przełożonych 

spotkań) przygotował po dwóch 
rundach PHL specjalistyczny 
portal www.hokej.net. Na czo-
łowych miejscach kilku rankin-
gów nie brakuje zawodników mi-
strza Polski.

Christian Mroczkowski znalazł 
się na 3. miejscu wśród najlepiej 
punktujących. Ma na koncie 8 
bramek i 16 asyst, czyli w 18 me-
czach zdobył 24 punkty. Wyprze-
dzili go Marek Hovorka – 26 pkt 
w 18 meczach (9 goli + 17 asyst) 
i Maciej Urbanowicz (obaj JKH 
GKS) – 24 pkt w 18 meczach (9 
goli + 15 asyst). Na liście najsku-
teczniejszych Filip Komorski z 12 
bramkami jest na drugim miej-
scu za Radosławem Sawickim 
(JKH GKS) – 13 goli, a na trze-
cim znalazł się Alex Szczechura 
– 11 goli. Christian Mroczkow-
ski jest drugi wśród najlepszych 
„asystentów” – 16 asyst. Lideruje 
Marek Hovorka – 17. Na 5. miej-
scu wśród najlepiej punktujących 
obrońców jest Bartłomiej Pocie-
cha – 9 pkt. Alex Szczechura z ko-
lei jest najskuteczniejszy w grze 
w przewadze – 5 goli. Najczęś-
ciej karanym zawodnikiem GKS 
jest Jean Dupuy (GKS Tychy) – 
39 minut. lS ●

noKaut W ostatniej tercji
kanonada w tychach, puDłOWaNIe W SaNOKu

Jarosław Rzeszutko zdobył piątą bramkę w meczu ze Stoczniowcem. 
Był to 9. gol tego zawodnika w obecnym sezonie.
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Strzelec 22.Xi-21.Xii
Wydatki uniemożliwią ci kupno tego, o czym 
marzysz. bądź czujny, bo gwiazdy chwilowo nie 
będą ci sprzyjać.

koziorożec 22.Xii-19.i
Otwórz się na to, co nowe. Na horyzoncie pło-
mienny romans. W pracy przypływ gotówki. choć 
nie taki, na jaki liczyłeś.

wodnik 20.i-18.ii
W domu przygotuj się na rewolucje. Może 
będziesz miał konieczność zaopiekowania się 
chorymi osobami z bliskiej rodziny. Weekend 
upłynie pod znakiem miłego spotkania.

ryby 19.ii-20.iii
Jeśli czekasz na uczucie, przygotuj się, gdyż 
spotkasz je właśnie teraz. Wenus doda ci skrzydeł 
i wiary w siebie.

baran 21.iii-20.iv
To nie będzie dobry moment na rozpoczynanie 
nowych projektów. Wycofaj się i poczekaj na lep-
szy moment.

byk 21.iv-21.v
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. unikaj stre-
sujących sytuacji i zachowaj wzmożoną czujność 
za kierownicą.

bliźnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy sprawią, że energii na pewno ci nie 
zabraknie. W końcu pokonasz swoje słabości 
i weźmiesz się w garść. Odczują to Twoi bliscy 
i współpracownicy.

rak 21.vi-22.vii
Nie upieraj się przy swoim za wszelką cenę. Tym 
razem konkurencja ma rację. Odpuść i przygotuj 
na drugie starcie.

lew 23.vii-22.viii
czeka cię twórczy chaos. Koniecznie zapukaj 
do drzwi, które dotąd były przed Tobą zamknięte. 
Wejdź w relacje z Rybą.

panna 23.viii-22.iX
Spełni się jedno z Twoich marzeń. Dobry czas 
na zmiany i podejmowanie zdecydowanych 
kroków.

waga 23.iX-23.X
Teraz staniesz się niezależny i otwarty na nowe 
idee. będziesz odważnie wyrażać swoje poglądy. 
Idealny czas na ogarnięcie spraw urzędowych.

Skorpion 24.X-21.Xi
Świat należy teraz do ciebie. Wspaniały moment 
na zmianę pracy, partnera lub samochodu. Każdy 
wybór okaże się trafny.
 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 678:  
ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ 

niby nic 
nadzwyczajnego. 
to znaczy obraz 
– i owSzeM – jeSt 
kunSztowny, jeSt 
też piękny, ale 
na pierwSzy rzut 
oka nie wyróżnia 
Się niczyM 
SzczególnyM. 
ot, kolejne 
przedStawienie 
Madonny 
z dzieciątkieM 
i MaŁyM św. janeM. 
cóż, w czaSach 
reneSanSu byŁ 
to dość popularny, 
by nie powiedzieć 
oklepany, Motyw. 
Malowali go wSzyScy 
z SaMyM leonardo 
da vinci na czele. 
a jednak to wŁaśnie 
to okrągŁe MalowidŁo 
nieznanego Malarza 
z kolekcji MuzeuM 
palazzo vecchio jeSt 
wabikieM na turyStów 
i zagwozdką dla 
licznych badaczy. 
dlaczego?

główni bohaterowie
Bez wątpienia głównymi boha-
terami tej sceny są trzy posta-
cie. Widzimy Matkę Boską, któ-
ra złożyła dłonie do modlitwy 
i uklękła nad małym Jezuskiem. 
On leży na ziemi i patrząc czule 
na matkę, unosi pulchną rączkę 

w geście błogosławieństwa. Za Je-
zuskiem stoi święty Jan – również 
bobas. Nie dość, że podtrzymuje 
Zbawiciela-oseska, to jeszcze pod 
pachą trzyma krzyż – zapowiedź 
przyszłej męki Pańskiej. Tak oto 
chwila narodzin zwiastuje już 
widmo śmierci. Ta wisi niczym 
fatum nad wesoło baraszkują-
cym Dzieciątkiem, ale my i tak 
wiemy, jak to się skończy. Tym 
sposobem na jednym płótnie 
dostajemy dwa misteria – dwie 
tajemnice. Są też dwie rzeczywi-
stości. Ta nadzwyczajna, uświę-

cona (wszak nie bez powodu nad 
głowami postaci zawisły aureo-
le) oraz ta nasza – codzienna. 
Te cuda rozgrywają się bowiem 
na tle normalnego krajobrazu. 
Jakaś rzeczka, jakieś wzgórza, 
zarośla, a nawet zamek. I niby 
wszystko pięknie ładnie, tylko 
co tu do licha robi UFO?

nie z tej ziemi
Tak, UFO. Wszak na błękitnym 
niebie zawisnął czarny spodek 
do złudzenia przypominający 
latający talerz. Nie, to nie ptak. 

Ciężko też uznać, że jest to obło-
czek, zwłaszcza, że emituje świet-
lne promienie. Ba! Nawet gdy-

byśmy na upartego próbowali 
racjonalizować, nawet gdy-
byśmy próbowali doszukać 
się w tym przedziwnym 
dysku pomyłki malarza, 
niedokładnie roztartej pla-
my farby, to i tak zawiod-
łoby nas to na manowce. 
A wszystko przez pasterza 
i jego psa. Gdyby tenże pa-

sterz przechadzał się spokoj-
nie po zboczu, moglibyśmy 

udawać, że UFO nie istnieje. 
Ale nie! Mężczyzna przystanął, 

zadarł głowę do góry i ewidentnie 
wpatruje się w zaskakujące zjawi-
sko. Zauważył anomalię. Zatem 
my też nie możemy pozostać obo-
jętni. Tak, bezsprzecznie na obra-
zie namalowano świetlisty dysk. 
Ale czy to jest UFO?

skoro nie uFo, to co?
Och! Jakaż to grat-
ka dla zwolenników 
ufologicznych teorii! 
Dla nich obraz urósł 
do rangi argumentu 
potwierdzającego tezę, 
o pozaziemskich cywi-
lizacjach. W latach 90. 
o „obrazie UFO” pisa-
ły wszystkie gazety. 
Z jednej strony to do-
brze, bo dzięki temu 
do muzeum biły dzi-
kie tłumy, by zobaczyć 
na własne oczy feno-

menalny obraz; z drugiej źle, po-
nieważ tak naprawdę to nie jest 
UFO. Zdaję sobie sprawę, że wi-
dok latającego spodka na obrazie 
z 1515 roku może wywołać lekką 
konsternację w przeciętnym od-
biorcy, jednak dla osób znających 
się chociaż trochę na sztuce śred-
niowiecza i bizantyjskiej symbo-
lice, „dziwne” postacie i obiekty 
nie stanowią żadnej zagadki.

jak wygląda anioł?
Takie nietypowe obiekty jak 

ten z obrazu „Madonna adoru-
jąca Dzieciątko i św. Jan” poja-
wiały się na wielu innych malo-
widłach: zarówno wcześniejszych 
jak i tych z epoki. Zawsze sym-
bolizowały anioła. Co praw-
da raz anioł siedzi na chmurze, 
innym razem wygląda z dziury 
na niebie, ale czasem zastępuje 
go symbol – sama chmura, sama 
dziura, sam dysk. Bo jak tak na-
prawdę wygląda anioł? My zwy-

kliśmy wyobrażać go sobie jako 
muskularnego atletę ze skrzyd-
łami w białej powłóczystej sza-
cie. Ba! Czasami robimy z niego 
gołego cherubinka. Ale równie 
dobrze może być to czarny dysk 
rozświetlony promieniami. Lub 
UFO – dopowie sceptyk. Może 
i nawet bym się zgodziła, gdy-
by nie pies.

pies szczeka
Szczekający pies jest kluczem 
do rozwiązania całej zagadki. 
To symbol. Zacznijmy od wyjaś-
nienia na co tak naprawdę pa-
trzymy. Obraz przedstawia znane 
z ewangelii św. Łukasza objawie-
nie dobrej nowiny pastuszkom 
w noc narodzin Jezusa. Często 
tam, gdzie jest anioł ogłaszający 
narodzenie Pana, jest i pies. Krót-
ko mówiąc, jeśli na obrazie jest 
dzieciątko Jezus, jest pasterz, jeśli 
jest pies, to jest też anioł. Koniec, 
kropka. agnieSzka kijaS ●

dawnO temu w sztuce (224)oBraZ uFo

Pozornie „Madonna adorująca Dzieciątko i św. Jan” to obraz, który 
nie wyróżnia się na tle podobnych osiągnięć epoki. Pozornie.

Co na XVI-wiecznym obrazie robi UFO? 
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