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Jazda z pompowaniem
Wyremontowany pumptrack na Sublach został  
w ubiegłym tygodniu udostępniony użytkownikom.

chirurgia z ordynatorem
Profesor Damian Ziaja pokieruje  
oddziałem chirurgii szpitala Megrez.

podwójna strata 
Hokeiści GKS Tychy stracili komplet punktów 
w meczu z Jastrzębiem i fotel lidera.4 8 13

bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
MieJski
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W minionym tygodniu pierWsi lokatorzy budynku ttbs przy ul. de gaulle’a otrzymali klucze do sWoich mieszkań.

mieszkań przybywa
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Jałocha zremisował 
z liderem
Piłkarze GKS Tychy dopisali sobie jeden punkt po ciężkim boju na 
boisku Termaliki. Punkt ten jest jednak przede wszystkim zasługą 
jednego zawodnika – bramkarza Konrada Jałochy, który bronił 
wszystko, nawet w nieprawdopodobnych sytuacjach. str. 12
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 27.11, OkOłO gODZiNy 
10.20, DyżurNy straży PO-
żarNej W tychach OtrZy-
mał ZgłOsZeNie O rOZ-
sZcZelNieNiu gaZOciągu 
i pożarze wyciekającego gazu 
przy ul. Husarii Polskiej. Jak się 
okazało, poparzony został jeden 
z pracowników pięcioosobowej 
ekipy, która wykonywała roboty 
remontowe. Na miejsce została 

wezwana karetka pogotowia, po-
parzony mężczyzna po opatrze-
niu pozostał na miejscu. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
wyznaczyli strefę bezpieczeństwa 
i przystąpili do działań. Pracow-
nicy gazowni zakręcili dopływ 
gazu. W wyniku pożaru doszło 
również do uszkodzenia insta-
lacji teletechnicznych będących 
w pobliżu. Działania na miejscu 

trwały blisko dwie godziny. Trwa 
wyjaśnianie przyczyn i okoliczno-
ści tego zdarzenia.
◆ W NieDZielę, 29 listOPa-
Da DyżurNy kOmeNDy miej-
skiej PsP tychy OtrZymał 
ZgłOsZeNie O PODejrZeNiu 
Zatrucia tleNkiem Węgla 
w jednym z mieszkań w bloku 
przy ul. Andersa. Po dotarciu 
strażaków na miejsce i przepro-

wadzonym rozpoznaniu podjęto 
decyzję o przewiezieniu lokatora 
do szpitala.
◆ Na skrZyżOWaNiu al. 
Bielskiej i ul. eDukacji 
DOsZłO 27.11 DO ZDerZe-
Nia DWóch samOchODóW. 
Na szczęście uczestnikom zdarze-
nia nic się nie stało, a z ustaleń 
pracujących na miejscu funkcjo-
nariuszy policji i relacji uczest-
ników zdarzenia wynika, że kie-
rująca vw kobieta, jadąc prawym 
pasem al. Bielskiej w kierunku 
browaru chciała wykonać ma-
newr skrętu w lewo w ul. Budow-
lanych, uderzyła w bok jadącego 
lewym pasem mercedesa. Kie-
rowca mercedesa stracił pano-
wanie nad pojazdem, ściął znaki 
i zatrzymał się na przejściu dla 
pieszych. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w tej sprawie.
◆ tyscy strażacy iNterWe-
NiOWali 28.11, OkOłO gODZi-
Ny 11 W BuDyNku WielOrO-
DZiNNym przy al. Niepodległości 
48, gdzie lokatorzy stwierdzili za-
pach spalenizny na klatce schodo-
wej. Po dotarciu na miejsce i roz-
poznaniu sytuacji strażacy nie 
znaleźli źródła zapachu. Spraw-
dzona została klatka schodowa 
oraz strych budynku. ls ●

kondolencje

kondolencje

Tak skończyła się próba skrętu z prawego pasa w lewo na skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Edukacji.
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27 listopada pierwsze 
cztery rodziny 
otrzyMaŁy klucze 
do Mieszkań w nowyM 
bloku tyskiego 
towarzystwa 
budownictwa 
spoŁecznego. wkrótce 
w bloku przy ul. de 
gaulle'a zaMieszkaJą 
23 rodziny. caŁkowity 
koszt inwestycJi 
wyniósŁ 8,7 Mln zŁ 
brutto.

Pierwsze prace ruszyły w kwiet-
niu 2019 roku. Czterokondyg-
nacyjny budynek o łącznej po-
wierzchni 1,3 tys. m kw. mieści 
sześć mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 40 do 52 m 
kw., 13 mieszkań trzypokojowych 
o powierzchni od 52 do 71 m2, 
kolejne trzy mieszkania są czte-
ropokojowe i mają powierzch-
nię od 72 do 74 m2. W budynku 
znajduje się garaż z 21 miejscami 
parkingowymi oraz dwie windy. 
Po zrealizowaniu tej inwestycji 
liczba mieszkań wybudowanych 
przez tyski TBS wynosi ponad 
600. Wokół budynku zagospoda-
rowano teren: droga dojazdowa, 
miejsca parkingowe, altana śmie-
ciowa i oświetlenie. W nowym bu-
dynku pojawiła się też nietypowa 
atrakcja – mural tyskiego artysty 
Wojciecha Łuki. Wokół budynku 

wykonano też nasadzenia, wśród 
nich dwie rajskie jabłonie. Te nie-
co zapomniane ozdobne drzewa 
nawiązują wprost do muralu, ale 
są też ozdobą o każdej porze roku, 
a ich owocami karmią się ptaki 
podczas zimy.

pod klucz
– To przede wszystkim ważny 
dzień dla was, pierwszych ro-
dzin. Niestety, zastała nas taka 
rzeczywistość, że nie mogliśmy 
zaprosić wszystkich z powodu 
panującego reżimu. My zbudo-
waliśmy mieszkania, ale do was 
należy stworzenie z nich domów. 
Mam nadzieję, że uda się rozwi-
nąć tutaj życie sąsiedzkie i cały 
budynek będziecie traktować jako 
swój dom. Jest mnóstwo osób, 
które przyczyniły się do powsta-
nia tego komfortowego budynku 
i trudno byłoby tutaj wszystkich 
wymienić – przywitała pierw-
szych lokatorów Daria Szczepań-
ska, prezes TTBS. – Zdarzają się 
przypadki, w których deweloper, 
chcąc zaoszczędzić, nie przykłada 
należytej wagi do odpowiednie-
go opracowania ścian działowych, 
przez co mieszkańcy narzekają 
na dźwięki dochodzące z miesz-
kań sąsiadów. W tym budynku 
ściany działowe są akustyczne, 
zapewniają odpowiednie tłumie-
nie hałasu z zewnątrz. Jeżeli cho-
dzi o wykończenie i wyposażenie 

mieszkań, to korzystamy z kom-
ponentów z wyższych półek: an-
tywłamaniowe drzwi wejściowe, 
przylgowe drzwi wewnętrzne 
czy wyższej klasy glazura. Klat-
ki schodowe są pokryte farbami 
z żywicą, co zapewnia trwałość. 
Mieszkania oddawane są w stan-
dardzie „pod klucz” co oznacza 
tynki gipsowe, wykładziny zmy-
walne, panele czy kompletną ar-
maturę sanitarną. W zasadzie 
po wyposażeniu kuchni można 
się wprowadzać z meblami – do-
dała w rozmowie z nami.

Przy wręczaniu kluczy obecna 
również była zastępca prezydenta 
Tychów do spraw zrównoważo-
nego rozwoju, Hanna Skoczylas. 
– Myślę, że podziękowania nale-
żą się również pani prezes Szcze-
pańskiej, która jest świetnym fa-
chowcem i przy tym niebywałą 
estetką. Świadczy o tym już stre-
fa wejściowa, którą uatrakcyjnił 
swoją grafiką Wojciech Łuka, 
uznany artysta malarz i grafik – 
zauważyła wiceprezydent. Fak-
tycznie, zaraz po wejściu do bu-
dynku lokatorów przywitał mural 
przedstawiający drzewo zakorze-
nione w donicy imitującej dom. – 
To ma być symbol dobrego domu 
i dobrej przestrzeni – mówił 
obecny na spotkaniu Wojciech 
Łuka. – Mieszkańcy będą mijać 
tę grafikę tysiące razy w ciągu 
swojego życia. Chciałem, żeby 

przypominała im, że to w na-
szych domach tworzymy swoje 
miejsce, swój raj na ziemi. Dla 
każdego oznacza to coś zupełnie 
innego. Mam nadzieję, że każdej 
z rodzin uda się to w tym budyn-
ku – wyjaśnił artysta. – Chcieli-
byśmy kontynuować współpracę 
z artystą w trakcie kolejnych rea-
lizacji, w ramach cyklu „Galeria 
w klatce” – dodała Daria Szcze-
pańska.

pierwsi lokatorzy
Pierwsze klucze otrzymali Nata-
lia i Tomasz Dobrzynieccy, któ-
rzy wybrali 60-metrowe miesz-
kanie. Duży metraż się przyda, 
gdyż pani Natalia spodziewa się 
drugiego dziecka. – Na miesz-
kanie czekaliśmy ponad pięć lat. 
Bardzo się cieszymy, że udało się 
wylosować takie piękne lokum. 
Wcześniej mieszkaliśmy u teścio-
wej na 35 metrach, później zdecy-
dowaliśmy się na wynajem. Teraz 
w końcu będziemy na swoim – 
cieszy się pani Natalia. – Jestem 
ogromnie zadowolony. Sam pra-
cuję w budowlance, dlatego po-
trafię docenić standard, jaki 
otrzymaliśmy. Widać, że nie było 
oszczędzane na komponentach. 
Drzwi wejściowe są porządne, tak 
samo kafle czy panele podłogo-
we. Sam bym nie zrobił tego lepiej 
– śmieje się pan Tomasz z zado-
woleniem.

Pierwsze święta „na swoim” 
spędzą również państwo Sier-
sieccy. – Wprowadzamy się 
z trójką dziewczynek – chwalił 
się pan Piotr. – Ja oczywiście zaj-
mę się aranżacją kuchni, a resz-
tę zostawię mężowi – zaznaczyła 
pani Asia. – Złożyliśmy wnio-
sek o jak największe mieszkanie, 
bo chcieliśmy zapewnić dzieciom 
odpowiednie warunki. Cieszę się, 
że mamy dwie ubikacje, bo z czte-
rema kobietami z jedną łazienką 
mógłby być problem – śmiał się 
pan Piotr.

metrów kwadratowych 

przybywa
Dwa lata temu TTBS w Tychach 
oddał do użytku nowy budynek 
przy ulicy Barona. W budynku, 
o łącznej powierzchni ponad 
1855 metrów kwadratowych, 
znalazło się 38 nowych loka-
li mieszkalnych, każdy o po-
wierzchni od 35 do 63 metrów 
kwadratowych.

Z końcem 2022 roku będą go-
towe kolejne trzy budynki przy 
alei Bielskiej (obecnie inwesty-
cja jest w trakcie realizacji). Po-
wstanie tam 91 mieszkań dla ty-
szan. kaMil peszat ●

nowi lokatorzy przy ul. de Gaulle'a
tyskie towarzystwo budownictwa spoŁecznego oDDało KoLeJNy buDyNeK MIeSZKaLNy.

Mieszkańcy bloku będą codziennie mijać grafikę Wojciecha Łuki w korytarzu.
Z pierwszymi lokatorami spotkały się m.in. prezes TTBS Daria Szczepańska 

(pierwsza z prawej) i wiceprezydent Hanna Skoczylas (obok).
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wiosną tego roku 
zostaŁo wykonane 
pierwsze rondo 
retencyJne w tychach. 
lateM MieJski zarząd 
ulic i Mostów w tychach 
zleciŁ wykonanie 
parkingów w specJalneJ 
technologii 
uMożliwiaJąceJ 
odprowadzanie 
wody deszczoweJ. 
rozwiązania 
sprzyJaJące 
MikroretencJi 
i bioretencJi, 
których celeM 
Jest MiniMalizacJa 
efektów suszy 
i nawalnych deszczy, 
to obecnie Jedno 
z naJważnieJszych 
zadań Miast.

Rondo na ulicy Towarowej przy 
Gemini Park Tychy jest pierw-
szym w mieście, które powsta-
ło w nowej technologii. Rondo 
ma nietypowy, wklęsły kształt. 
– Zabieg jest celowy i wyni-
ka z zastosowanych rozwiązań 
sprzyjających retencji. W środ-
kowej części ronda pojawia się za-
głębienie tzw. niecka bioretencyj-
na, w której znajdują się rośliny. 
Niecka w swoim przekroju posia-
da warstwy. Wierzchnia warstwa 
filtracyjna wysypana jest żwirem, 
kolejne to, przepuszczalna oraz 
drenażowa. Zagłębienie podczas 
deszczu, gromadzi wodę, która 
zamiast spływać bezpośrednio 
na jezdnię wsiąka w kolejne war-
stwy gruntu. Przy bardzo inten-

sywnych opadach, nadmiar wody 
przelewa się przez brzeg niecki, 
na niższe nasadzenia – roślinność 
okrywową, która również prze-
chwytuje część wody i hamuje 
jej wypływ na jezdnię – wyjaś-
nia Agnieszka Lyszczok, dyrek-
tor Tyskiego Zakładu Usług Ko-
munlanych.

Rondo powstało z myślą o re-
tencji czyli zdolności do przetrzy-
mywania wody w miejscu, zapo-
bieganiu szybkiemu spływowi 
wody po powierzchni i lokalnym 
podtopieniom.

Zmiany związane z gospodar-
ką wodną widać także na tyskich 
parkingach. Cześć z nich zabu-
dowano z wykorzystaniem kost-
ki ekologicznej. To rozwiązanie 
doskonale sprawdza się wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest szybkie 
odprowadzenie wód opadowych. 
Woda wsiąka w grunt, i nie trafia 
do kanalizacji.

– Kostka ekologiczna cha-
rakteryzuje się dużą szerokoś-
cią fug, które mogą być wypeł-
nione trawą, grysem czy ziemią, 
czyli materiałami szybko i łatwo 
przepuszczającymi wodę. Urok 
tych kostek tkwi w ich prostocie. 
Mają gładką powierzchnię i natu-
ralny kolor. Wykazują także od-
porność na działanie mrozu oraz 
soli – mówi Artur Kruczek, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach.

Dotychczas takie parkingi 
z wykorzystaniem kostki ekolo-
gicznej wykonano przy ulicach: 
Borowej, Narcyzów, Kopernika, 
Dąbrowskiego (jezdnia wykona-
na w asfalcie, natomiast miejsca 

postojowe w kostce ekologicz-
nej), Brzozowej, Cichej, Filare-
tów, Reymonta, Jaracza i ulicy 
Harcerskiej.

Rozwiązania sprzyjające mi-
kroretencji i bioretencji to dziś 
jedne z najważniejszych wyzwań, 
jakie stoją przed miastami. Gdy 
wód opadowych jest za dużo, do-
chodzi do podtopień, gdy jest ich 
za mało – schną trawniki, żółkną 
liście drzew.

– Najskuteczniejszym działa-
niem jest zagospodarowywanie 
wód opadowych w miejscu, gdzie 
spadają one na ziemię. Najbez-
pieczniej i najtaniej będzie, gdy 
wszyscy zaczniemy mądrze my-
śleć o naszym otoczeniu, dlate-
go chcemy, by retencyjnych rond, 
parkingów czy chodników z wy-
korzystaniem kostki ekologicz-
nej było w naszym mieście coraz 
więcej – mówi Hanna Skoczylas, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Zastosowana przy budowie 
ronda na ulicy Towarowej tech-
nika się sprawdziła – w przyszło-
ści takie rozwiązania pojawią się 
w kolejnych miejscach na terenie 
miasta. sw ●

z końceM stycznia 
zniknie Jedna 
z naJbardzieJ 
charakterystycznych 
budowli ow paprocany 
– budynek tzw. zreMbu. 
wraz z niM nazwa 
dawneJ firMy stanie się 
tylko wspoMnienieM. 
Jak się okazuJe, stoJący 
nad brzegieM Jeziora 
piętrowy budynek, 
z wielkiM taraseM, 
wsparty z JedneJ strony 
na kilku koluMnach, 
Jest w zŁyM stanie 
technicznyM i trzeba go 
rozebrać.

Stanie się to niemal dokładnie 
pół wieku po powstaniu Śląskich 
Zakładów Mechanizacji Budow-
nictwa Zremb (1970 rok), które 
swego czasu były jedną z najwięk-
szych tyskich firm, o dużym za-
pleczu technicznym i działającą 
szkołą przyzakładową. Dzisiaj 

w obiektach dawnego Zrembu 
mieści się zakład Stora Enso Po-
land. Budynek stojący nad brze-
giem Jeziora Paprocańskiego 
wzniesiono w latach 70.

– Wybudowany został dla klu-
bu żeglarskiego – mówi Zbigniew 
Biela, kierownik ośrodka w Pa-
procanach. – Na początku nie 
był tak duży. Na parterze były 
pomieszczenia klubowe, hangar, 
a u góry – punkt obserwacyjny 
dla ratowników. Potem dobu-
dowana została wystająca część 
wsparta na słupach. Kiedy bu-
dynek został przejęty przez mia-
sto, na parterze miała swoją sie-
dzibę i zaplecze sekcja kajakowa 
MOSM, a na piętrze działała re-
stauracja „Przystań”.

Jakiś czas temu zamknięto jed-
nak restaurację (odbyły się tu-
taj pierwsze gale organizowane-
go przez MOSiR i Twoje Tychy 
Plebiscytu „Tyskie Laury Sporto-
we”), a latem tego roku kajaka-
rze przeprowadzili się do nowej 

przystani. MOSiR zlecił wyko-
nanie dwóch ekspertyz budyn-
ku i okazało się, że jest w tak 
złym stanie technicznym, że nie 
ma sensu go remontować i na-
daje się do rozbiórki. Ogłoszo-
no przetarg, w którym wzięło 
udział 12 firm. Wygrała firma 
z Zabrza Developer i Recykling 
Sp. z o.o., która do 29 stycznia 
2021 roku za około 119 tys. zł 
opracuje projektu rozbiórki bu-
dynku (o powierzchni użytkowej 
408 m2) wyburzy go i wykona 
roboty towarzyszące. Obejmo-
wać one będą m.in. wywóz gru-
zu z obowiązkowym przedłoże-
niem kart utylizacji odpadów lub 
oświadczenia o sposobie wyko-
rzystania materiału pochodzące-
go z rozbiórki.

W miejscu budynku posiana 
zostanie trawa. W planach jest 
co prawda budowa restauracji 
po drugiej stronie jeziora, na dzi-
kiej plaży, ale konkretów na razie 
nie ma. ls ●

wChłoną deszCzówkę
bioretencyJne ronda I ParKINGI W TycHacH.

wyburzanie „zrembu”
z ow paprocany ZNIKNIe JeDNa Z NaJbarDZIeJ cHaraKTerySTycZNycH buDoWLI.
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po staryM puMptracku 
na sublach nie 
pozostaŁ ślad, Jest 
za to nowy, który 
zostaŁ przekazany 
użytkownikoM 
w MinionyM tygodniu. 
nowa konfiguracJa 
toru pozwala 
na szybszą Jazdę, 
nowe ewolucJe i skoki, 
a nawierzchnia sprawi, 
że tor będzie trwalszy.

Pętla pumptracka ma 100 me-
trów długości, są na nim prze-
szkody o wysokości od 30 do 70 
centymetrów. Został wykonany 
w sprawdzonej na innych obiek-
tach technologii przez specjali-
styczną firmę Velo Projekt.

– Tor umożliwia jazdę w oby-
dwu kierunkach, dlatego bezpie-
czeństwo jego użytkowania będzie 
wymagało współpracy korzystają-
cych z toru, by ustalić obowiązu-
jący kierunek jazdy – powiedzia-
ła Katarzyna Palka z Tyskiego 

Zakładu Usług Komunalnych. 
– W związku z tym, że tor ma na-
wierzchnię z masy bitumicznej, 
prosimy o korzystających z nie-
go o jazdę w kaskach i ochrania-
czach. Na nawierzchni namalowa-
no niebieską linię, która wyznacza 
tor jazdy na zakręcie i przekrocze-
nie jej może przy dużej prędko-
ści spowodować wypadnięciem 
z toru. Na obiekcie umieściliśmy 
regulamin i warto się z nim zapo-
znać, bo jest tutaj kilka najważniej-
szych zasad bezpieczeństwa.

Jazda  na  pumptracku 
ma – oprócz frajdy – wiele in-
nych zalet. Rowerzysta poprawia 
swoje umiejętności, uczy się pa-
nować nad pojazdem w warun-
kach jazdy po nierównym terenie, 
na wybojach, uczy jak balanso-
wać ciałem, by pokonać przeszko-
dę, co jest przydatną umiejętnoś-
cią np. w kolarstwie górskim. Tor 
pokonuje się wykorzystując tzw. 
pompowanie, czyli odciążanie 
i dociążanie przodu oraz tyłu ro-
weru, bez pedałowania.

– Tuż po przekazaniu toru, 
otrzymaliśmy pierwsze uwagi i wąt-
pliwości dotyczące jazdy na torze. 
Jak poinformował wykonawca, naj-
większą szybkość, możliwość sko-
ków i płynność jazdy można osiąg-
nąć jeżdżąc na rowerach typu bmx, 
dirt lub innych rowerach bez za-
wieszenia, gdyż w rowerach z za-
wieszeniem energia z pompowania 
pochłaniana jest przez amortyzato-
ry. Ostatnio modny jest u nas tzw. 

dirt rowerowy – sport ekstremalny, 
polegający na wykonywaniu sko-
ków i różnych ewolucji i amatorzy 
takiej jazdy marzą, żeby w mieście 
powstały wzniesienia przystoso-
wane do skoków. Pumptrack nie 
dostarczy takich wrażeń – doda-
ła K. Palka.

Wartość inwestycji na Sublach 
to blisko 160 tys. zł, a obiekt jest 
w administracji Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych. ls ●

Jazda z pompowaniem
na nowyM puMptracku PaMIęTaJ o JeźDZIe W KaSKu I ocHraNIacZacH.

W nocy 20 listopada w Tychach 
zakończyła się podróż ukrywa-
jących się w naczepie tira trzech 
obywateli Afganistanu. Zostali 
oni zatrzymani przez funkcjona-
riuszy Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej.

Cudzoziemcy zostali ujaw-
nieni przez kierowcę (obywatela 
Turcji) podczas postoju na par-
kingu celnym w Tychach. Cię-
żarówką przewożone były czę-
ści samochodowe. Kierujący 
pojazdem został przesłucha-
ny w charakterze świadka i jak 
oświadczył, nie był świadomy, 
że przewozi nielegalnych mi-
grantów. Cudzoziemcy nie po-
siadali dokumentów uprawnia-

jących ich do legalnego pobytu 
na terytorium RP, w związku 
z czym zostali oni zatrzyma-
ni. Funkcjonariusze z Placów-
ki Straży Granicznej w Bielsku
-Białej w toku prowadzonych 
czynności ustalili, że mężczyź-
ni to obywatele Afganistanu, 
a celem ich podróży była Euro-
pa Zachodnia.

Wobec wszystkich cudzoziem-
ców wszczęto postępowania ad-
ministracyjne zmierzające do wy-
dania decyzji zobowiązujących 
ich do powrotu. Jeden z nich usły-
szał już zarzut przekroczenia gra-
nicy z Republiki Słowacji do Pol-
ski wbrew przepisom przy użyciu 
podstępu. Mężczyzna przyznał się 

do zarzucanego mu czynu i złożył 
wyjaśnienia. Do czasu zakończe-
nia postępowań wszyscy przeby-
wać będą w strzeżonym ośrodku 
dla cudzoziemców, gdzie w sto-
sunku do pozostałych dwóch 
mężczyzn prowadzone będą dal-
sze czynności wyjaśniające oko-
liczności ich nielegalnego prze-
kroczenia granicy.

Funkcjonariusze Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej tyl-
ko w ciągu ostatniego miesiąca 
podejmowali działania w podob-
nych zdarzeniach czterokrotnie. 
W ich wyniku ujawniono 27 cu-
dzoziemców pochodzących z Af-
ganistanu.
oprac. kaMil peszat ●

podróżowali do europy zachodniej, wpadli w Tychach.

NielegalNi uchodźcy
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2020

reklama

tyskie hale targowe 
zapraszaJą 
handlowców 
do wynaJęcia doMków 
na terenie hal przy 
al. piŁsudskiego 8. przez 
caŁy grudzień trwaŁ 
taM będzie świąteczny 
JarMark.

– Drewniane domki z pewnością 
uatrakcyjnią ofertę handlową Ty-
skich Hal Targowych, co z pew-
nością spodoba się klientom od-
wiedzającym nasz obiekt – mówi 
Katarzyna Ptak, prezes spółki 
„Śródmieście”, która zarządza 
Tyskimi Halami Targowymi.

Jak co roku w okresie przed-
świątecznym na Tyskich Halach 
Targowych, klienci będą mogli 

zakupić choinki, ozdoby świą-
teczne, karpie, oraz wiele innych 
świątecznych produktów dostęp-
nych tylko u tamtejszych sprze-
dawców. – Wszystko odbędzie 
się w radosnej atmosferze, choć 
z uwagi na obecną sytuację epi-
demiczną zostaliśmy zmuszeni 
do odstąpienia od budowy krainy 
świętego Mikołaja i przyjmowa-
nia w niej dzieci, jednak przygo-
towaliśmy inne atrakcje – dodaje 
prezes Katarzyna Ptak.

Jedną z nich jest konkurs pla-
styczny pod hasłem „Rodzinne 
Boże Narodzenie z choinką w tle”. 
Wystarczy wykonać i dostarczyć 
do organizatorów swoje prace 
w dniach od 7 do 18 grudnia. 
Prace zostaną ocenione, a laureaci 
nagrodzeni. Główną nagrodą bę-

dzie prawdziwa choinka (świerk 
o wysokości 1,8 m), która sta-
nie przy punkcie konkursowym 
na czas jego trwania. – Liczymy, 
że zarówno tyszanie jak i miesz-
kańcy ościennych miejscowości 
robiący zakupy u naszych sprze-
dawców, również w tym roku od-
wiedzą nasz obiekt, na którym bę-
dzie czekać wiele świątecznych 
atrakcji, oczywiście przy zacho-
waniu wszystkich zasad związa-
nych z reżimem sanitarnym – 
kończy Katarzyna Ptak.

Domki jarmarkowe będą ot-
warte już od 5 grudnia aż do koń-
ca roku. W sprawie wynajmu na-
leży kontaktować się z Karoliną 
Chemicz-Pałys (tel. 512-048-016) 
– czytamy na stronie www.tyskie-
haletargowe.pl. kc ●

domki CzekaJą
świąteczny JarMark W TySKIcH HaLacH TarGoWycH.

Ruszył nabór wykonawców 
do projektu grantowego pn. „Od-
nawialne źródła energii szansą 
na poprawę jakości powietrza 
w Tychach”, który jest współfi-
nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Nabór prowadzony 
jest od 26 listopada 2020 r. w spo-
sób ciągły, przez cały okres reali-
zacji projektu.

Zakres projektu obejmuje do-
stawę i montaż instalacji fotowol-
taicznych (panele fotowoltaiczne), 
instalacji solarnych (kolektory 
słoneczne), pomp powietrznych 
do centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej, pomp 
powietrznych do CWU oraz kot-
łów na biomasę.

Wniosek o wpis na listę wyko-
nawców wraz z wymaganymi do-
kumentami należy złożyć w Punk-
cie Obsługi Grantobiorców przy 
ul. Barona 30 „Balbina Centrum”, 

pok. 325 we wtorki w godz. od 11 
do 17 i w czwartki w godz. od 8 
do 15 lub Urzędzie Miasta Ty-
chy (BOK) w poniedziałki i śro-
dy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz 
piątki w godz. od 7.30 do 13.30 
lub przesłać pocztą przesyłką re-
jestrowaną (listem poleconym) 
na adres POG lub Urzędu Mia-
sta Tychy.

Lista wykonawców ogłoszona 
będzie na stronie www.umtychy.
pl/oze i w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz aktualizowana 
przez Operatora Projektu. Przed 
złożeniem wniosku o wpis na li-
stę wykonawców należy zapoznać 
się z regulaminem naboru i reali-
zacji projektu grantowego, który 
jest do pobrania na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta.
oprac. kaMil peszat ●

nabór wykonawców do programu oZe.

od kogo kolektory, pompy i kotły?
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Tworzywa sztuczne, czyli odpady plastikowe, mogą rozkła-
dać się nawet kilka tysięcy lat, powodując przenikanie tok-
sycznych związków do gleby i wód gruntowych. Tymczasem 
można je przetworzyć na oleje opałowe, inne folie, ubrania, 
a nawet meble. Aluminiowe puszki wyrzucone na wysypisko 
rozkładają się nawet 200 lat. Natomiast przekazane do re-
cyklingu przyczyniają się do znacznych oszczędności energii. 
Jednak są takie odpady, które – choć wykonane z tworzywa 
sztucznego czy metalu – nie nadają się do ponownego prze-
tworzenia. Sprawdź, gdzie je wyrzucić:
 

• niezużyte dezodoranty i lakiery w sprayu 

• soczewki kontaktowe

-

• zużyte szczotki i szczoteczki
-

• zużyte gąbki
-
-

• opakowania styropianowe
-

-

-

-

-

• torby na pieczywo, opakowania po rajstopach 
-

-

-

• opakowania po farbach 

-

-

• rękawiczki jednorazowe i maseczki

pojemnika/worka na tworzywa sztuczne i metale.

WYSZUKIWARKA ODPADÓW | W razie wątpliwości, gdzie powinien trać dany odpad, warto skorzystać z wyszukiwarki, 
                                                 którą można znaleźć na stronie www.master.tychy.pl oraz w EcoHarmonogramie
                                                 (zachęcamy do pobrania tej darmowej aplikacji wywozowej).

KŁOPOTLIWE ODPADY, 
czyli nie wszystko nadaje się do recyklingu

reklama

naJwięceJ, 
bo aż 18 proJektów 
koleJowych z woJ. 
śląskiego Ma szanse 
otrzyMać rządowe 
dofinansowanie 
w raMach prograMu 
„koleJ plus”. proJekt 
ten zakŁada wsparcie 
państwa dla lokalneJ 
i regionalneJ 
infrastruktury. 15 
z nich, w tyM dwa 
„tyskie”, dotyczą 
obszaru górnośląsko-
zagŁębiowskieJ 
Metropolii.

– Wszystkie 15 projektów zosta-
ło zakwalifikowanych do drugie-
go etapu Programu „Kolej Plus” 
– informuje Kamila Rożnowska, 
rzecznik prasowy GZM. – Zgło-
szone projekty to efekt intensyw-
nych prac i uzgodnień, prowadzo-
nych przez Metropolię z naszymi 
miastami i gminami oraz z Urzę-
dem Marszałkowskim, z którym 
został zgłoszony wspólny wnio-
sek. Każdy wyremontowany, zre-
witalizowany czy wybudowany ki-
lometr torów lub nowo powstały 
przystanek w ramach Programu 
„Kolej Plus”, będzie elementem 
Kolei Metropolitalnej.

– To nasz wspólny sukces – 
dodał Grzegorz Kwitek, członek 
zarządu GZM. – Cieszy nas bar-
dzo, że wszystkie projekty, w któ-
rych uczestniczymy, znalazły się 
w drugim etapie Programu „Ko-
lej Plus”. To dowód, że zostały 
odpowiednio wyselekcjonowa-

ne i profesjonalnie przygotowa-
ne. W drugim etapie do każdego 
wniosku konieczne jest opraco-
wanie wstępnego studium pla-
nistyczno-prognostycznego lub 
podobnego dokumentu. Ponad-
to niezbędne jest m.in. złożenie 
deklaracji, że po zakończeniu in-
westycji przez minimum pięć lat 
na odcinkach objętych inwesty-
cjami będą kursować co najmniej 
cztery pary pociągów. Jesteśmy 
w pełni gotowi do drugiego eta-
pu, mamy zabezpieczone na ten 
cel fundusze. Wymagane wstęp-
ne studium planujemy zrealizo-
wać w ramach opracowywane-
go obecnie Wstępnego Studium 
Wykonalności Kolei Metropoli-
talnej. Zatem gminy nie będą mu-
siały ponosić żadnych dodatko-
wych kosztów na opracowanie 

tego dokumentu. Ponadto Me-
tropolia sfinansuje także wyma-
gany w programie 15-procentowy 
wkład własny kosztów kwalifiko-
wanych każdego z projektów.

W projekcie znalazły się dwie 
inwestycje dotyczące Tychów. 
Pierwsza nosi nazwę „Przygoto-
wanie alternatywnego połączenia 
aglomeracyjnego Tychy – Kato-
wice Murcki – Katowice Ligota 
linią kolejową nr 142”. Niedaw-
no zmodernizowano tę linię, ale 
pod kątem przewozów towaro-
wych i w tym roku – po 20 la-
tach – pojawiły się na niej pocią-
gi pasażerskie, tyle, że z powodu 
objazdów.

„Kolej Plus” obejmuje także 
budowę lub modernizację no-
wych przystanków kolejowych 
i drugą tyską inwestycją jest mo-

dernizacja infrastruktury pa-
sażerskiej na stacji Tychy Mia-
sto (na linii kolejowej nr 179). 
Nowe przystanki mają powstać 
także w Świętochłowicach, Za-
brzu, Gliwicach, Bytomiu i My-
słowicach.

– Każdy ze zgłoszonych projek-
tów został szczegółowo przeana-
lizowany i omówiony z gminami 
i miastami GZM, a także z PKP 
PLK. Wybraliśmy inwestycje, któ-
re wpisują się w projekt Kolei Me-
tropolitalnej i mają realne szan-
se na dofinansowanie – tłumaczy 
Lucjan Dec, dyrektor Departa-
mentu Komunikacji i Transpor-
tu Urzędu Metropolitalnego.

Realizacja inwestycji potrwa 
do 2028 roku. Całkowita kwo-
ta dofinansowania w Programie 
„Kolej Plus” wyniesie 5,6 mld zł. 
Łącznie z wkładem własnym jed-
nostek samorządu terytorialnego 
to 6,5 mld zł.

Dodajmy, iż inna ważna dla 
Tychów i regionu inwestycja in-
frastrukturalna, czyi budowa li-
nii Tychy – Bieruń Stary – KWK 
Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim 
jest realizowana w ramach inne-
go programu. Ale i tutaj zrobiono 
kolejny krok, bo – przypomnijmy 
– w lipcu 2020 r PKP PLK pod-
pisało umowę na dokumentację 
projektową. Obejmuje ona re-
jon od Orzesza do Tychów i po-
łączenia kolejowe z Tychów przez 
Bieruń do Oświęcimia. Także ten 
projekt ma otrzymać dofinanso-
wanie z funduszy Unii Europej-
skiej, ale z przyszłej perspektywy 
budżetowej. ls ●

Szpital Megrez w Tychach, 
po okresie funkcjonowania jako 
szpital jednoimienny, wraca 
do swojej pierwotnej funkcji szpi-
tala wielospecjalistycznego.

W placówce realizowanych 
jest szereg inwestycji, a zespół 
medyczny poszerza się o cenio-
nych w kraju lekarzy. Od grudnia 
ordynatorem Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej będzie 
uznany specjalista – prof. dr hab. 
n. med. Damian Ziaja, specjalizu-
jący się w chirurgii ogólnej, na-
czyniowej i angiologii.

Tyska placówka buduje także 
zespół oddziału ginekologiczno-
położniczego, który obecnie wraz 
z oddziałem neonatologicznym, 
przechodzi gruntowny remont 
i modernizację. O szczegółach 
tych inwestycji Megrez poinfor-
muje w przyszłym tygodniu.

Ceniony chirurg w megrezie
Prof. dr hab. n. med. Damian Zia-
ja jest lekarzem specjalistą z za-
kresu chirurgii ogólnej, naczynio-
wej i angiologii. Ukończył Śląski 
Uniwersytet Medyczny. Stopień 
doktora nauk medycznych uzy-
skał w roku 2004, w 2013 stopień 
naukowy doktora habilitowanego. 
W 2020 roku Prezydent RP nadał 
mu tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu. 
Profesor Ziaja pracował m.in. 
w Katedrze i Klinice Chirur-
gii Ogólnej, Naczyń, Angiologii 
i Flebologii w Katowicach a tak-
że w Oddziale Chirurgii Onkolo-

gicznej z Pododdziałem Chirurgii 
Naczyń Katowickiego Centrum 
Onkologicznego oraz w Szpitalu 
Bonifratrów w Katowicach w Od-
dziale Chirurgii Ogólnej. Równo-
legle prowadzi zajęcia z chirurgii 
dla studentów Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katedrze 
Fizjoterapii na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu.

autorskie metody leczenia
Prof. dr hab. n. med. Damian 
Ziaja specjalizuje się w leczeniu 
chirurgicznym niedokrwienne-
go udaru mózgu, chirurgii tęt-
nicy szyjnej wewnętrznej oraz 
patofizjologii zespołu reperfu-
zji mózgu. Ponadto, w swojej 
pracy zawodowej koncentruje 
się na chirurgii aorty brzusznej, 
szczególnie patofizjologii tętnia-
ków aorty, operacjach wątroby 
i dróg żółciowych, a także chi-
rurgii trzustki, przełyku, żołądka 
oraz jelita grubego. W kręgu jego 
zawodowych zainteresowań leży 
także przewlekła choroba żylna, 
zakrzepica i malformacje na-
czyniowe. W swojej pracy wy-
korzystuje innowacyjne metody 
leczenia zachowawczego wraz 
z zastosowaniem skonstruowanej 
przez siebie aparatury, poprawia-
jącej komfort życia, w szczegól-
ności osób pracujących w pozycji 
siedzącej oraz seniorów. Stosuje 
także liczne, nowoczesne tech-
niki leczenia w tym stenty we-
wnątrznaczyniowe, stentgrafty 
i laser endoluminalny. rs ●

alternatywnie przez murCki
ModernizacJa przystanku tychy Miasto W DruGIM eTaPIe ProGraMu „KoLeJ PLuS”.

uznany profesor dołącza do kadry Szpitala Megrez.

chirurgia 
z ordyNatorem
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odbyŁa się piąta edycJa 
V woJewódzkiego 
konkursu pieśni 
patriotyczneJ 
i historyczneJ „nad naMi 
orzeŁ biaŁy”, którego 
wspóŁorganizatoraMi 
są Mdk nr 1 w tychach 
i woJskowa koMenda 
uzupeŁnień w tychach. 
w tyM roku nie byŁo 
występów na żywo, 
a Jurorzy przez kilka 
godzin oglądali 
nadesŁane na tę edycJę 
nagrania z wykonanyMi 
utworaMi.

Jury obejrzało nagrania nade-
słane przez 24 zespoły i 32 soli-
stów z wielu miast województwa 
śląskiego. Zaskoczeniem dla or-
ganizatorów było zgłoszenie aż 
ze Szczecina. – W poprzednich 
latach nie mieliśmy uczestni-
ków z tak daleka, myślę, że for-
muła online ułatwiła uczestni-
ctwo osobom z innych regionów 
Polski – mówi Maciej Gruchlik, 
dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury nr 1 w Tychach. – Kon-
kurs ma co prawda w nazwie „wo-
jewódzki”, ale w regulaminie nie 
został sformułowany warunek, 
że uczestnicy muszą mieszkać 
w województwie śląskim. Dlate-
go nie było powodów, by nie do-
puścić tego zgłoszenia. Nadesłane 
prezentacje były bardzo ciekawe. 
Oczywiście, że na żywo jest dużo 
lepiej, ale i tak poziom wykonań 
pozytywnie nas zaskoczył. Zde-
cydowana większość uczestników 
podeszła do tego profesjonalnie 
i przygotowane nagrania były 
na wysokim poziomie. To cieszy, 

bo forma online często sprzyja by-
lejakości. W tym przypadku tak 
nie było.

Prezentacje utworów ocenia-
ło jury w składzie: Dominika Ka-
wiorska – dyrygentka chóru Pre-
sto Cantabile, Justyna Płachno 
– wicedyrektor Zespołu Szkół 

Muzycznych w Tychach, Maciej 
Gramatyka – zastępca prezyden-
ta miasta Tychy, Małgorzata Król 
– dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach, ppor Krystian 
Baca z Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Tychach i Maciej Gru-
chlik – dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 1 w Tychach.

wyniki:
W kaTEgorii PrZEDSZkola:
Zespoły – I miejsce: Przedszkole 
Niepubliczne Kubusia Puchatka 
w Tychach; II miejsce: Przedszko-
le Niepubliczne Akademia Przed-
szkolaka w Tychach; III miejsce 
Przedszkole nr 5 w Tychach.
Soliści: Łucja Deska (Przedszkole 
Niepubliczne Kubusia Puchatka 
w Tychach); Mateusz Cofała (Nie-
publiczne Przedszkole Muzyczne 

w Tychach); Justyna Falkowska 
(Przedszkole nr 18 w Tychach)

SZkoŁy PoDSTaWoWE klaSy i-iV:
Zespoły – I miejsca nie przyznano; 
II miejsce ex aequo: „Zawadzkie 
Trojaczki” (SP nr 3 Orzesze Za-
wada) i „Miniatura” (MDK nr 1 
Tychy); III miejsce ex aequo: „Kie-
purki” (Miejski Klub im. Jana Kie-
pury z Sosnowca) i „Bąble” (MDK 
nr 1 Tychy).
Soliści: I miejsce: Anna Jończyk 
(Miejski Klub im. Jana Kiepury 
Sosnowiec); II i III miejsce – nie 
przyznano.

SZkoŁy PoDSTaWoWE klaSy V-Viii:
Zespoły: I miejsce – nie przyzna-
no; II miejsce: „Tutti i Vollare” 
(MDK nr 1 Tychy); III miejsce – 
nie przyznano

Soliści: I miejsce: Julia Jończyk 
(Miejski Klub im. Jana Kiepury 
Sosnowiec); II miejsce: Lena Si-
kora (Szczecin); III miejsce ex 
aequo: Alicja Matuszczyk (Miej-
ski Klub im. Jana Kiepury Sosno-
wiec) i Zuzanna Podolak (MDK 
Gliwice).

SZkoŁy PonaDPoDSTaWoWE:
Zespoły: I miejsce – nie przy-
znano; II miejsce – Zespół Pieś-
ni i Tańca (MDK nr 1 Tychy); III 
miejsce – nie przyznano.
Soliści: I miejsce: Natalia Siekier-
ka (MDK w Zespole Szkół i Pla-
cówek Katowice); II miejsce – nie 
przyznano; III miejsce: Mateusz 
Worek (MDK w Zespole Szkół 
i Placówek Katowice).

W każdej kategorii przyznano 
też wyróżnienia. sw ●

Tyscy uczniowie z Zespołu Szkół 
nr 1 im. Gustawa Morcinka w Ty-
chach współpracują z macedoń-
skimi rówieśnikami ze szkoły 
średniej Nikola Karev w Skopje 
w ramach projektu dofinanso-
wanego z  Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Aby wziąć udział 
w tych zajęciach online, tyszanie 
musieli pokonać kilkudziesięciu 
konkurentów z całej Polski.

– W obliczu pandemii chce-
my zaoferować naszym uczniom 
uczestnictwo w ciekawym projek-
cie współpracy międzynarodowej, 
który polega na współpracy on-
line uczniów. Projekt jest inter-
dyscyplinarny i zorientowany na 
uczniów. Łączy wiedzę geogra-
ficzną, historyczną oraz język an-
gielski. Rozwija jakże potrzebną w 
życiu kreatywność, sposoby auto-
kreacji i autoprezentacji z wyko-
rzystaniem multimediów i pracy 
na różnych platformach interne-
towych z wykorzystaniem popu-
larnych komunikatorów – mówi 
Grażyna Jurek, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 im. Gustawa Morcin-
ka w Tychach.

Tyszanie wraz z uczniami ze 
Skopje, stolicy Republiki Ma-
cedonii Północnej, pracują nad 
przygotowaniem wspólnego fil-
mu dotyczącego wzajemnych 
stereotypów, z uwzględnieniem 

wszystkich ich rodzajów: zawodo-
wych, narodowościowych, kultu-
rowych itp. Najpierw zastanowią 
się nad zdefiniowaniem proble-
mu ze względu na różnice kultu-
rowe. Te zostaną ujęte w scena-
riusz kilku skeczy, które zostaną 
złożone w jeden spójny film. Ze-
spół Szkół nr 1 zorganizuje rów-
nież konkurs teatralno-językowy 
dla szkół w regionie, w którym to 
uczestnicy będą proszeni o krót-
kie nagranie w jednym z języków 
obcych.

– Nasz film w koprodukcji pol-
sko-macedońskiej również zosta-
nie zgłoszony do konkursu. Naj-
lepsze zespoły teatralne zostaną 
zaproszone do naszej szkoły, aby 
zaprezentować swoje talenty na 
żywo na scenie. Festiwal teatral-
ny zostanie udostępniony online 
dla naszych partnerów w Mace-
donii – dodaje dyrektor Graży-
na Jurek.

Uczniowie będą pracowa-
li pod kierunkiem doświadczo-
nych i profesjonalnych nauczycie-
li z Polski i Macedonii Północnej: 
nauczycieli języka angielskiego, 
języków narodowych, informa-
tyków, nauczycieli z przygoto-
waniem z teorii teatru, a także 
eksperta od krajów bałkańskich 
i języka macedońskiego.
opr. kaMil peszat ●

nekrolog

uczniowie zs nr 1 w ciekawym projekcie międzynarodowym. 

z macedończykami 
o stereotypach

zaGrali, zaŚpiewali i naGrali 
konkurs „NaD NaMI orZeł bIały” oDbył SIę oNLINe.

24 listopada zMarŁ 
byŁy dyrektor 
teatru MaŁego 
w tychach, reżyser 
teatralny, draMaturg, 
scenarzysta 
i producent andrzeJ 
Maria Marczewski.

Był absolwentem łódzkiej „Fil-
mówki”, którą ukończył w 1974 
roku. Już jako trzydziestolatek 
został dyrektorem naczelnym 
i artystycznym Teatru Drama-
tycznego w Wałbrzychu, później 
podobne funkcje pełnił w Tea-
trze Dramatycznym w Płocku, 
stołecznym Teatrze Rozmai-
tości, Bałtyckim Teatrze Dra-
matycznym im. Słowackiego 
w Koszalinie i Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy. Współpracował 
z Telewizja Polską oraz ze scena-
mi teatralnymi w Bielsku-Białej, 
Łodzi, Słupsku i Białymstoku. 
Był pierwszym, który w Polsce 
zrealizował dla teatru „Mistrza 
i Małgorzatę” Bułhakowa, zna-
ny był także jako twórca Teatru 
Karola Wojtyły, w ramach które-
go wystawił wszystkie dramaty 
papieża-Polaka.

W roku 2013 został dyrek-
torem Teatru Małego w Ty-
chach. Wtedy też przeniósł się 

do naszego miasta (z urodze-
nia był warszawianinem), gdzie 
mieszkał do swojej niespodzie-
wanej śmierci. Na tyskiej sce-
nie pokazał m.in. swój „Caba-
ret”, wiele sztuk K. Wojtyły, B. 
Schulza, a także swoje dramaty. 
Wraz z Teresą Wodzicką wysta-
wił „Betlejem polskie” Rydla – 
monumentalne dzieło z ponad 
setką aktorów na scenie.

Bardzo blisko współpracował 
także z nieformalnymi grupa-
mi teatralnymi w mieście. „On 
nie otworzył, On wyważył wro-
ta Teatru, które wcześniej sta-
ły zawsze przed nami zamknię-
te. I tak jest po dzień dzisiejszy. 

Nie tylko dał nam scenę i wol-
ność wypowiedzi. Nasza planeta 
teatru Go zaciekawiła, do swo-
jej zaś zaprosił nas. Wielu z nas 
uczestniczyło w jego mikrokos-
mosie stając się częściami takich 

wypowiedzi jak „Przed sklepem 
jubilera” czy „Promieniowanie 
ojcostwa”, jednak najważniejsze 
było „Sanatorium pod Klepsy-
drą”. Tam była magia. Tam spot-
kaliśmy się wszyscy. My ludzie 
z offu i Jego ukochani aktorzy. 
To nie był spektakl, to było mi-
sterium. Na premierze pojawił 
się motyl, przefrunął przez sce-
nę i usiadł na jednej z aktorek. 
Powiedział potem, że to sam 
Schulz nas odwiedził. Teraz On 
postanowił odwiedzić Schulza 
i zostać z nim na zawsze. Je-
steśmy zaszczyceni, że byliśmy 
częścią jego pięknej drogi” – na-
pisali na Facebooku członkowie 
alternatywnego tyskiego Teatru 
T.C.R.

Andrzej M. Marczewski na 
zawsze zostanie w pamięci lu-
dzi teatru. ww

wyważył wrota teatru
aNDrZej maria marcZeWski (1947-2020)

kondolencje

Jurorzy tym razem oceniali nadesłane przez internet prezentacje.
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kariera/edukacJa:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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     

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

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. So-
liDniE. Tel. 606 274 056
ElEkTryk Usługi 609 606 737 
PŁyTkoWaniE HyrDaUlika MaloWa-
niE gŁaDZiE rEMonTy 668 651 688

BlaCHarSTWo- DEkarSTWo, BUDo-
Wa oraZ roZBUDoWa DoMÓW. TEl. 
503-150-674.
gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

Telewizory naprawa FESTErkiEWiCZ, 
Tychy ul. 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. 737 938 416
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 garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.

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.

autoreklama

z n a J d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u Jąc yc h  M i e J s c ac h :

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa 
– ul. Katowicka 9
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

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

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, 
ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice 
ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75
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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: 666 865 777 

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Tychy centrum. Mieszkanie M-2, 36 m2 na 
parterze. Czynsz najmu 1250 zł. + media 
+ kaucja. BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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
Ty c h y  Wa r t o g ł o w i e c ,  d z i a ł k a , 
pow.1277m2, cena 166010zł VIPART 790 
855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bojszowy, działka od 900m2 cena 126zł/
m2  VIPART 501 396 663
Gostyń, działka, pow.762m2m2,cena 
114300zł VIPART 501 396 663
Tychy, M3 WYNAJEM, cena od 1200zł+ 
media VIPART 509 733 966

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os E 1 pok pow 26 m2, balkon, cena 
144.000 zł tel.696-493-977, www.ihn.
com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 3 pok po remoncie, duży balkon 
na stronę południową 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 B 2 pokoje 45 m2 2 
piętro cena 1500 zł + media + kaucja tel. 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie 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 1900+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
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2 cena 465.000 
zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Katowice na sprzedaż dom z dwoma ga-
rażami 690.000 zł tel. 504-476-805 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
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 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 hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, 3 p., niski blok, 50 
m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
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, 
Tychy, po remoncie, pokój z kuchnią, 
mieszkanie nieumeblowane, 1000 zł/
mc plus media www.ASTON.com.pl 731-
713-100

Kawalerka Tychy os. E, 30 m2, mieszkanie 
umeblowane, 1050 zł/mc opłaty www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. 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. Toł-
stoja, 2 pokoje, umeblowane, duża ko-
mórka, blok z windą czynsz tylko 1500 zł/
mc+ media, 519 595 671, www.ASTON.
com.pl
Tychy, Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 
parter domu jednorodzinnego, 74 m2, 
możliwość korzystania z ogródka, czynsz 
1.700 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, 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 159.000 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
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 300.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1300 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Żorska 1420 m2, działka budow-
lana, dostępne wszystkie media, cena 
426.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
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 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 889935290
gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DoSTĘPnE Bony 
UPoMinkoWE Elastyczne oferty Ce-
nowe! 

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

kupię / sprzedaM
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:

J e s t e m  S p a j k 
– całkiem mały 
i całkiem spokoj-
ny piesek. Bardzo 
lubię ciepło, spa-
cerki i chciałbym 
mieć w końcu swój 
dom. Nie jestem 
już taki młody.

Kontakt: Katarzyna 888 81 26 81

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

autoreklama
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piŁkarze z cielMic 
zakończyli rozgrywki 
na 5. MieJscu, tuż 
za strefą, która 
oznaczaŁa awans 
do grupy MistrzowskieJ 
koleJneJ fazy 
rywalizacJi w lidze 
okręgoweJ. zabrakŁo 
niewiele, ale i dużo 
zarazeM.

Do ośmiozespołowej grupy 
mistrzowskiej trafiły po czte-
ry najlepsze drużyny obu grup 
bielsko-tyskich, które w kolej-
nym etapie rywalizować będą 
o awans (każdy z każdym, mecz 
i rewanż), jednak bez zaliczenia 
punktów z I rundy. Pozostałe ze-
społy, w tym Ogrodnik, zagrają 
o utrzymanie z drużynami, z któ-
rymi nie spotkały się w pierwszej 
rundzie (punkty z jesieni będą 
zachowane).

Awans do „czwórki” był w run-
dzie jesiennej głównym celem ry-
walizacji w okręgówce, gdyż daje 
on pewne miejsce w rozgrywkach 
w przyszłym sezonie, a o to wios-
ną będzie znacznie trudniej niż 
dotychczas. W związku z refor-
mą rozgrywek, z ligi spadają aż 
cztery drużyny, a może i więcej, 
w zależności od liczby spadkowi-
czów z wyższych klas. A po dru-
gie, miejsce w grupie mistrzow-
skiej stwarza szansę walki o awans 
do IV ligi.

Aby przeskoczyć czwartą dru-
żynę, czyli Pasjonat Dankowice, 
Ogrodnik potrzebował jeszcze 5 
punktów (drużyna ma niekorzyst-
ny bilans bezpośrednich spotkań 
z Pasjonatem). To dużo i mało za-
razem. Mało, jeśli weźmie się pod 
uwagę, iż w kilku meczach pod-
opieczni Grzegorza Chrząścika 
mogli się pokusić o lepszą zdo-
bycz punktową.

– Dla nas meczem o wejście 
do „czwórki” było spotkanie 
w Dankowicach – mówi szkole-
niowiec Ogrodnika. – Dobrze się 
ono zresztą dla nas toczyło, do 60 
minuty prowadziliśmy 1:0, jed-
nak po dwóch błędach bramka-
rza straciliśmy dwa gole z rzutów 
wolnych. Nie mogę jednak mieć 
do niego pretensji, bo były mecze, 
że bronił znakomicie i właśnie 
jemu zawdzięczaliśmy, że obro-
niliśmy korzystny wynik. Każ-
demu może zdarzyć się słabszy 
mecz, chwila nieuwagi, błąd przy 
ustawieniu. Ostatecznie jednak 
przegraliśmy 1:3, a więc zawiod-
ła cała drużyna. Punkty, których 
nam na koniec zabrakło, mogli-
śmy też wywalczyć także w in-
nych meczach. Niestety z druży-
nami czołówki – z Bojszowami, 
Lędzinami i Dankowicami mamy 
niekorzystny bilans, bo wszyst-
kie sześć meczów przegraliśmy, 

choć niektóre były „na styk” i de-
cydował jeden gol, jedna sytua-
cja. W kolei z trzecią w tabeli 
Bestwiną wygraliśmy oba spot-
kania. Podsumowując – jestem 
zadowolony z tej rundy, jednak 
mam niedosyt, że nie znaleźliśmy 
się w „czwórce”, bo z takim zada-
niem przystępowaliśmy do roz-
grywek.

Brak drużyny rezerwowej czy 
juniorskiej stwarza wielu tre-
nerom szereg problemów. Nie 
inaczej jest w Ogrodniku. Kilka 
lat temu w klubie był C-klaso-
wy zespół i juniorzy, teraz dzia-
ła szkółka piłkarska, jednak jej 
wychowankowie będą mogli za-
silić pierwszy zespół za jakieś… 
10 lat.

– Brak zaplecza to rzeczywiście 
jest problem – kontynuuje tre-
ner Chrząścik. – W kadrze mia-
łem 22 zawodników, ale w trak-
cie rundy trzech zrezygnowało 

z gry, a kilku w związku z pra-
cą zawodową w zasadzie nie tre-
nuje lub sporadycznie i niekiedy 
wspiera nas w meczach. Zdarzy-
ło się w sześciu czy siedmiu kolej-
kach, że jechaliśmy na mecz ma-
jąc w rezerwie… dwóch piłkarzy. 
Często więc zamiast myśleć o ja-
kiejś taktyce, o rywalach, muszę 
z tygodnia na tydzień, a czasami 
z dnia na dzień „kleić” zespół. 
Jak zatem rywalizować w gronie 
najlepszych, walczących o awans, 
mając takie problemy kadrowe?

W rundzie jesiennej Ogrodnik 
wywalczył 29 punktów – najwię-
cej spośród jedenastu ekip obu 
grup, które wiosną znajdą się 
w grupie spadkowej. Piłkarze 
z Cielmic rywalizować będą z 5 
drużynami z grupy I, czyli w su-
mie rozegrają 10 meczów.

– Choć we wszystkich piłkar-
skich kalkulacjach trzeba być 
ostrożnym, jeśli chodzi o utrzy-

manie jestem optymistą – dodaje 
szkoleniowiec. – Wszystko wska-
zuje na to, że z naszej okręgówki 
spadną nie cztery, a pięć zespo-
łów, bo jedna drużyna w IV lidze 
jest, póki co, na miejscu spadko-
wym. A to oznacza, że zdegra-
dowana zostanie niemal połowa 
stawki. Ale my zamierzamy po-
walczyć o mistrzostwo tej grupy 
i nie będziemy już patrzeć na dół 
tabeli, ale w górę.

Trener Chrząścik był najsku-
teczniejszym zawodnikiem swo-
jej drużyny – w rundzie jesien-
nej zdobył 9 goli. Zagrał w 17 
z 18 meczów (przez większość 
czasu gry). Ale, jak mówi, lata 
lecą i chciałby już ustąpić miej-
sca młodszym na boisku i pokie-
rować drużyną z ławki, bo z niej 
więcej widać. Jednak wielu kibi-
com trudno sobie wyobrazić, jaki 
będzie Ogrodnik bez Chrząścika 
na boisku... ls ●

poza Czwórką, ale...
w rundzie JesienneJ oGroDNIK WyWaLcZył 29 PuNKTóW – NaJWIęceJ SPoŚróD 11 eKIP obu GruP oKręGóWKI, KTóre ZaGraJą W GruPIe SPaDKoWeJ.

punkt ten Jest Jednak 
przede wszystkiM 
zasŁugą Jednego 
zawodnika – braMkarza 
konrada JaŁochy, który 
broniŁ wszystko, nawet 
w nieprawdopodobnych 
sytuacJach.

Mecz w Niecieczy od pierwszej 
do ostatniej minuty toczył się pod 
dyktando Termaliki. Zespół tre-
nera Mariusza Lewandowskiego 
chciał jak najszybciej pokazać swą 
wyższość, stąd na bramkę Jałochy 
sunął atak za atakiem. Pierwszą 
poważną okazję do zaprezento-
wania swoich umiejętności tyski 
golkiper miał już w 12 min. kiedy 
to obronił strzał z bliska Gerge-
la. Pięć minut później na płaskie 
uderzenie zdecydował się Rad-
wański, ale i tym razem Jałocha 
obronił, podobnie jak w 40 min., 
kiedy strzelał Zeman i wszyscy 
już widzieli piłkę w siatce.

Tyszanie ograniczali się w tym 
czasie do skutecznej obrony i spo-
radycznych ataków, których jed-
nak nie kończyli strzałami 

w światło bramki. Dość powie-
dzieć, że statystyka posiadania 
piłki w I połowie przedstawiała 
się 76:24 na korzyść Termaliki.

Przerwa przyniosła tylko zmia-
nę stron, bo sytuacja na boisku 
zmianie nie uległa. Nadal stro-
ną rozgrywającą piłkę i atakującą 
byli gospodarze, zaś podopieczni 
trenera Artura Derbina tylko się 
bronili, zresztą coraz bardziej roz-
paczliwie. Co prawda w 54 min. 
Steblecki zakończył rajd Monety 
strzałem wysoko nad bramką, ale 
była to jedna z nielicznych wizyt 
GKS-u w polu karnym lidera ta-
beli. Tymczasem po drugiej stro-
ny placu gry Jałocha kontynuo-
wał swój popis. W 73 min. cudem 
obronił strzał Gergela w zamie-
szaniu podbramkowym (dobitkę 
ofiarnie ciałem zablokował Nedić), 
kilka minut później znowu uchro-
nił swój zespół przed stratą gola, 
broniąc uderzenia z bliska Czar-
nowskiego. Wreszcie w 86 min. 
popisał się niewiarygodną inter-
wencją po strzale Hubinka, czym 
ostatecznie przypieczętował bez-
bramkowy remis w Niecieczy.

Ten mecz kosztował nas wie-
le wysiłku, zarówno fizycznego, 
jak i mentalnego – powiedział 
na konferencji prasowej trener 
Artur Derbin. – Mierzyliśmy się 
z najlepszą drużyną w tej lidze 
i dziękuję chłopakom, że zagra-
li dobrze zorganizowani w de-
fensywie i że w żadnym momen-
cie „nie pospadały im głowy”. 
To przyniosło ciężko wywalczo-
ny punkt, za który swoim zawod-
nikom bardzo dziękuję – dokoń-
czył Artur Derbin.

Podkreślając przewagę swoje-
go zespołu i niezliczone sytuacje 
bramkowe, tyszan pochwalił tak-
że trener rywali. – Chwała druży-
nie z Tychów za skuteczną walkę 
w obronie – powiedział Mariusz 
Lewandowski. – A tak broniące-
go Jałochy, to jeszcze nie widzia-
łem! – podsumował szkolenio-
wiec Termaliki.
termalica Bruk-Bet Nie-
ciecZa – gks tychy 0:0.
gks tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Szymura, Szeliga – Biel, 
Paprzycki, J. Biegański (89' Nor-
kowski), Steblecki (60' Nowak), 

Moneta (75' K. Piątek) – Lewicki. 
Żółte kartki: Połap i Paprzycki.

W pozostałych meczach 14. 
kolejki: Widzew – Arka 2:1, Ko-
rona – Resovia 1:0, Radomiak 
– Bełchatów 2:0, Chrobry – San-
decja 0:2, Jastrzębie – Zagłębie 
2:1, Puszcza – Stomil 0:2, Łęczna 
– ŁKS 2:0, Miedź – Odra 4:2.
woJciech wieczorek ●

i liga:
1. Termalica 14 35 23:6
2. łKS 14 32 33:11
3. łęczna 14 28 20:8
4. radomiak 14 25 20:13
5. arka 14 24 24:13
6. odra 14 24 15:16
7. gks tychy 14 21 18:13
8. Korona 14 21 13:17
9. Miedź 14 20 23:18
10. Puszcza 14 20 15:17
11. Widzew 14 19 12:16
12. Stomil 14 16 12:15
13. chrobry 14 15 16:24
14. bełchatów 14 14 9:14
15. Jastrzębie 14 10 11:24
16. Zagłębie 14 8 11:18
17. resovia 14 8 9:22
18. Sandecja 14 6 9:28

JałoCha zremisował 
z liderem
piŁkarze gks tychy DoPISaLI SobIe JeDeN PuNKT Po cIężKIM boJu Na boISKu TerMaLIKI.

W poprzednim sezonie gkS wygrał u siebie z Termaliką 1:0. W minioną sobotę gola nie zobaczyliśmy.
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Choć w trakcie sezonu było róż-
nie, to jednak przerwę zimową 
tyscy IV-ligowcy rozpoczną w 
dobrych nastrojach, bowiem w 
kończącym rundę jesienną wy-
jazdowym meczu w Czańcu za-
grali na piątkę.

Trener Jarosław Zadylak wsta-
wił do składu na zaległy mecz 
z LKS Czaniec kilku wyróżnia-
jących się piłkarzy z grup mło-
dzieżowych. Odmłodzone re-
zerwy rozpoczęły bardzo dobrze 
i już po ośmiu minutach pro-
wadziły 1:0. Autorem otwiera-
jącego wynik gola był Bielusiak, 
który pokonał bramkarza LKS 
uderzeniem z dystansu. Mimo 
tak dobrego początku, tyszanom 
nie udało się przed przerwą po-
większyć przewagi, choć mieli ku 
temu kilka okazji. Swoje szanse 
mieli też gospodarze, ale i ich za-
wodziła skuteczność.

Druga połowa rozpoczęła się 
od gola dla LKS, którego jednak 
arbiter nie uznał, dopatrując się 
faulu przy egzekwowaniu rzutu 
rożnego. Podrażnieni tyszanie 
wsiedli na przeciwnika i na efek-
ty nie trzeba było długo czekać. 
Między 60. a 70. minutą spot-
kania padły trzy gole dla gości, 
które praktycznie rozstrzygnęły 
mecz. Najpierw trafił A. Biegań-
ski, który celnym strzałem zakoń-
czył swój rajd. Kilkadziesiąt se-
kund później ten sam zawodnik 
został sfaulowany w polu karnym, 
a jedenastkę zamienił na trzecie-
go gola Paluch. Wreszcie na 4:0 
podwyższył Pawlusiński, pokonu-
jąc „na raty” golkipera Czańca.

Co prawda w 84 min. gospo-
darze zdobyli honorowego gola, 

ale jeszcze przed ostatnim gwizd-
kiem tyszanie ponownie odsko-
czyli na cztery gole, po golu wpro-
wadzonego kwadrans wcześniej 
Nowaka.

GKS II Tychy zakończył rundę 
jesienną w środku tabeli, a więc 
nieco poniżeń oczekiwań kibiców, 
rozochoconych poprzednim se-
zonem, który tyszanie zakończyli 
na drugim miejscu. Do rozegra-
nia jest jednak jeszcze cała runda 
rewanżowa, a postawa zespołu Ja-
rosława Zadylaka w Czańcu daje 
podstawy do optymizmu.   
lks cZaNiec – gks ii tychy 
1:5 (0:1). Gole: Biela oraz Bielu-
siak, A. Biegański, Paluch, Pawlu-
siński i Nowak.
gks ii tychy: Dana – Kozlen-
ko, Kopczyk, Zarębski, Rutkow-
ski, Bielusiak, A. Biegański (82’ 
Dzięgielewski), Pawlusiński (80’ 
Blach), Krężelok, Machowski 
(76’ Nowak), Paluch. Żółta kart-
ka: Rutkowski. ww ●

iV liga
1. Wodzisław 16 39 49:16
2. Książenice 16 35 28:17
3. Landek 15 30 42:13
4. unia Turza 16 29 36:25
5. rozwój 16 28 37:20
6. bełk 16 27 28:25
7. Jasienica 16 27 21:21
8. Kuźnia 16 24 31:31
9. gks ii tychy 16 22 37:32
10. Podbeskidzie II 16 21 31:31
11. łękawica 15 19 24:24
12. czaniec 16 18 25:40
13. odra centrum 16 18 29:43
14. Przyszowice 15 15 16:33
15. czechowice 14 14 19:23
16. radziechowy 15 7 13:36
17. Iskra 16 6 13:49

rezerwy gks zakończyły rundę jesienną.

FiNisz Na piątkę

Tyscy rezerwiści kończą rundę w dobrych nastrojach.
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zmiana w oks zet Tychy

skiba za 
rączkowskiego
Po ostatnim meczu rundy jesien-
nej, (zwycięstwo z Rudołtowicami 
2:1) z funkcji trenera OKS Zet Ty-
chy zrezygnował Tomasz Rączkow-
ski. Jego miejsce zajmie Krzysztof 
Skiba.

Z Zetką Tomasz Rączkowski był 
związany przez 10 lat. Prowadził re-
zerwy, grupy młodzieżowe, a przez 
ostatnie trzy lata – pierwszy zespół. 
W poprzednich rozgrywkach wraz 
z drużyną cieszył się z awansu 
do ligi okręgowej. Na zakończenie 
pierwszej rundy sezonu 2020/2021 
drużyna zajęła 6. miejsce.

– Jesteśmy beniaminkiem okrę-
gówki, ale lokata ta z pewnością nie 
jest adekwatna do możliwości dru-
żyny, stać nas było na więcej, myślę, 
że na miejsce w czołowej czwórce 
– powiedział T. Rączkowski. – Po-
gubiliśmy jednak punkty w kilku 
meczach, jak na przykład w spotka-
niu z Czechowicami, zakończonym 
1:1 przy mnóstwie naszych szans; 
z Łąką, z którą do 94. minuty pro-
wadziliśmy 3:2 i skończyło się remi-
sem; ze Studzienicami, kiedy przy 
0:0 nie wykorzystaliśmy karnego, 
itd. Nie udało się nam się zrealizo-
wać celu, więc może to czas, by dru-
żynę poprowadził ktoś inny. Poza 
tym zawsze, bez względu na to czy 
pracowałem z młodzieżą, czy z se-
niorami, robiłem to z wielkim en-
tuzjazmem. Teraz zaczęło mi go 
już trochę brakować, więc pomy-
ślałem, że powinienem sobie zro-
bić krótką przerwę. ls ●

Mosir zaprasza

siatkarskie 
mistrzostwa
W najbliższy weekend, 5-6.12. 
w hali przy al. Piłsudskiego roze-
grana zostanie kolejna edycja Mi-
strzostw Amatorów Miasta Tychy 
w siatkówce, organizowanych przez 
MOSiR, przy współpracy z TKS 
Tychy.

W turnieju nie mogą brać udzia-
łu zawodnicy i zawodniczki wystę-
pujący powyżej II ligi śląskiej (ko-
biet i mężczyzn) oraz młodzież 
uczestnicząca w rozgrywkach ju-
niorów/juniorek organizowanych 
przez PZPS. O przyjęciu do roz-
grywek (limit 12 drużyn) decydu-
je kolejność zgłoszeń, które przyj-
mowane są do 3 grudnia (do godz. 
14) pod adresem: zgloszenia@mo-
sir.tychy.pl. Turniej rozpoczynał się 
będzie 5.12 i 6.12 o godz. 8.30.

Szczegóły i regulamin na www.
mosir.tychy.pl. ls ●

W minionym tygodniu siatkarze 
TKS rozegrali dwa kolejne mecze 
ligowe. Najpierw pokonali 3:1 AT 
Jąstrzębski Węgiel, a potem 3:0 Start 
Namysłów. Wygrana w Namysłowie 
była szóstym zwycięstwem w tym 
sezonie, a trzecim z rzędu pod-
opiecznych Marcina Nycza.

Po sukcesie w meczu z rezer-
wą występującego w PlusLidze 
MKS Będzin, tym razem rywa-
lami tyszan były niżej notowa-
ne drużyny. W zaległym meczu 
AT Jastrzębski Węgiel wysoko 
zawiesił poprzeczkę. Pierwszego 
seta tyszanie wygrali, w drugim 
górą byli rywale. Mobilizacja TKS 

w trzecim secie pozwoliła na wy-
graną do 14, a w czwartym o zwy-
cięstwie rozstrzygnęli w końców-
ce meczu.
at jastrZęBski Węgiel – 
tks tychy 1:3 (22:25, 25:19, 
14:25, 23:25).
start NamysłóW – tks ty-
chy 0:3 (19:25, 17:25, 19:25).

TKS zajmuje 4. miejsce w tabeli 
z 18 pkt. w 9 meczach. Ptowadzi 
Kęczanin 26 pkt.

W I lidze śląskiej kolejnej po-
rażki doznała drużyna TKS Eko-
bet Tychy, przegrywając z Dwój-
ką Zawiercie 0:3 (16:15, 15:25, 
17:25). ls ●

W meczu 10. kolejki I ligi GKS 
Futsal Tychy przegrał z AZS 
UMCS Lublin 3:4.

Tyszanie źle zaczęli spotka-
nie i chyba nie spodziewali się 
impetu, z jakim rywale przystą-
pili do gry. Akademicy z Lubli-
na objęli prowadzenie w 6 mi-
nucie, a chwilę potem było już 
2:0. Tyszanom udało się jednak 
odrobić dwubramkową stra-
tę i kiedy wydawało się, że pój-
dą za ciosem, rywale przyspie-
szyli i po dwóch kontratakach 
ponownie wyszli na dwubram-
kowe prowadzenie. Pierwsza po-
łowa zakończyła się 4:2 dla AZS. 

Po zmianie stron tyszanom nie 
brakowało okazji, by ponownie 
doprowadzić do wyrównania, ale 
GKS udało się zdobyć tylko jed-
ną bramkę...
gks Futsal tychy – aZs 
umcs luBliN 3:4 (2:4). Bram-
ki: Kołodziejczyk 2. Słonina.
gks Futsal: Gruszczyński – 
Słonina, Sitko, Bernat, Dudzik 
– Kołodziejczyk, Pytel, Migdał, 
Krzyżowski, Banaszczyk, Kocha-
nowski, Dwórznik, Modrzik.

Po tej porażce GKS Fut-
sal Tychy spadł na 8. miejsce. 
Ma na koncie 12 pkt. (4-0-6). Pro-
wadzą Polkowice – 28 pkt.

W Rudzie Śląskiej rozegrano 
eliminacje młodzieżowych mi-
strzostw Polski. Zawodnicy GKS 
Futsal Tychy wygrali dwa me-
cze – z Cleareksem Chorzów 3:0 
i AZS UŚ Katowice 8:0 oraz dwa 
przegrali – z Kamionką Mikołów 
0:2 i Gwiazdą Ruda Śl. 0:5. Obec-
nie zajmują w tabeli 3. miejsce, 
a za tydzień druga część elimina-
cji w Katowicach.

Z kolei drużyny do lat 17 ry-
walizowały w Tychach. APN GKS 
Tychy przegrał 1:3 z AZS UŚ Ka-
towice, zremisował 3:3 z GSF 
i wygrał 13:0 z Sośnicą. W tabeli 
także jest na 3. miejscu. ls ●

reklama

w ii lidze siatkarzy

dwa zwycięstwa
w i lidze futsalu i młodzieżowych MP.

Nie dogoNili rywali

to byŁ trudny weekend 
dla hokeistów gks 
tychy i niestety bez 
happy endu. stoczyli 
dwa Mecze z naJbardzieJ 
wyMagaJącyMi 
rywalaMi, 
którzy aspiruJą 
do Mistrzowskiego 
tytuŁu – unią 
oświęciM i Jkh gks 
Jastrzębie. i choć 
w pierwszyM starciu 
wygrali w karnych, 
w drugiM przegrali 
wysoko 2:7 i stracili 
przodownictwo 
w tabeli.

Mecze GKS z Unią niemal za-
wsze były wyrównane, pełne 
walki i spięć. W tym sezonie oba 
zespoły spotkały się trzykrotnie 
i dwa razy o wyniku decydowały 
rzuty karne. Pierwszy mecz tysza-
nie wygrali 3:2, drugi po rzutach 
karnych 3:2 i w miniony piątek 
5:4 także w karnych. Goście za-
witali na Stadion Zimowy z no-
wym trenerem Kevinem Con-
stantinem, mającym za sobą staż 
pracy w NHL.

Mecz zaczął się dobrze dla GKS 
– po 10 minutach ekipa Krzysz-
tofa Majkowskiego prowadzi-
ła 2:0. Najpierw podanie Aleksa 
Szczechury wykorzystał Chri-
stian Mroczkowski, a chwilę po-
tem bramkarza gości pokonał 
Jean Dupuy. Po niespełna minu-

cie było już jednak 2:1. W II ter-
cji gole nie padły, choć oba zespo-
ły miały okazje. Za dużo jednak 
było nerwów i niedokładności, 
poza tym obaj bramkarze bronili 
w tej części meczu bezbłędnie.

W trzeciej odsłonie padło na-
tomiast pięć goli. Znów zaczę-
li tyszanie – na 3:1 podwyższył 
Mroczkowski, któremu ponow-
nie podawał Szczechura. Jednak 
chwilę potem Teddy Da Costa cel-
nie strzelił, zdobywając kontak-
tową bramkę. Goście nie dawali 
za wygraną i szturmowali bram-
kę Murraya, co przyniosło efekt, 
bo niespełna dwie minuty później 
był już remis. Gol Jarosława Rze-
szutki znów dal GKS prowadzenie, 
ale jak się okazało i tym razem go-
ście wyrównali. Wynik się już nie 
zmienił, nie zmieniła go też do-

grywka. Przystąpiono do rzutów 
karnych i jako jedyny wykorzystał 
go Jean Dupuy, dzięki któremu ty-
szanie mogli się cieszyć z wygranej 
i dwóch punktów.

– Możemy żałować, że nie uda-
ło nam się sięgnąć po pełną pulę. 
Niestety, prowadząc 3:1 pozwolili-
śmy rywalom wyrównać. Później, 
kiedy zdobyliśmy czwartego gola, 
powinniśmy utrzymać korzystny 
wynik do końca – powiedział tre-
ner Krzysztof Majkowski.
gks tychy – re-Plast uNia 
OśWięcim 5:4 (2:1, 0:0, 2:3, d. 
0:0, 1:0 k.). Bramki: Mroczkowski 
2, Dupuy 2, Rzeszutko.

W niedzielnym meczu z Ja-
strzębiem od razu doszło do wy-
miany ciosów. Po 22 sekundach 
goście objęli prowadzenie, a ty-
szanie, za sprawą Jeana Dupuy 

wyrównali w 3 minucie. Ale już 
chwilę później, grając w prze-
wadze, Mateusz Gościński wpi-
sał się na listę strzelców. Rywale 
nie pozostali dłużni i doprowa-
dzili do wyrównania w 11 min, 

a niespełna minutę później było 
już 3:2 dla Jastrzębia. Niestety, 
w dwóch kolejnych tercjach strze-
lali już tylko goście, którzy uzy-
skali sporą przewagę i skutecznie 
wypunktowali hokeistów GKS.

To najwyższa porażka GKS Ty-
chy w tym sezonie, w meczu trze-
ciej kolejki PHL przegrali właśnie 
z Jastrzębiem 3:7.
gks tychy – jkh gks ja-
strZęBie 2:7 (2:3, 0:2, 0:2). 
Bramki: Dupuy, Gościński. ls ●

1. Jastrzębie 21 51 98-46
2. gks tychy 21 49 84-56
3. unia 21 38 74-59
4. GKS Katowice 20 35 60-42
5. energa 18 34 56-34
6. Podhale 19 33 57-47
7. cracovia 20 32 62-55
8. Sanok 21 20 37-63
9. Stoczniowiec 20 6 26-96
10. Zagłębie 21 5 39-95

podwóJna strata
hokeiści gks tychy przegrali z JastrzębieM I oDDaLI ryWaLoM PrZoDoWNIcTWo W TabeLI.

Christian Mroczkowski dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu z Unią oświęcim.

W DrODZe PO Puchar

Jak ustalił PZHL, półfinałowe mecze Pucharu Polski zostaną 
rozegrane 27 i 28 grudnia, a gospodarzami półfinałów będą 
drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w tabeli 
na zakończenie II rundy rozgrywek. 27 grudnia, w pierwszym 
półfinale JKH GKS Jastrzębie zagra z trzecią drużyną, 
a w poniedziałek, 28 grudnia GKS Tychy z zespołem, który zajmie 
czwarte miejsce. KH energa Toruń ma jeszcze do rozegrania dwa 
zaległe spotkania i od wyników tych meczów będzie zależało, 
kto ostatecznie uplasuje się na trzecim i czwartym miejscu 
po zakończeniu drugiej serii fazy zasadniczej. będzie to KH energa 
Toruń lub re-Plast unia oświęcim. Finał rozegrany zostanie 7.02 
na tafli zespołu wyżej sklasyfikowanego.
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o jak wolfgang overath

legeNDa NiemieckiegO FutBOlu. NajBarDZiej 
utytułOWaNy PiłkarZ, jaki kieDykOlWiek Zagrał 
PrZeciWkO gks tychy.

W latach 70. opinię publiczną Niemiec zaprzątał problem, kto 
ma rządzić w drugiej linii piłkarskiej reprezentacji: Guenther 
Netzer czy właśnie Wolfgang overath? obaj byli gigantami, nie-
banalnymi zawodnikami o wielkim potencjale, z charakterem 
przywódcy. Grać w podstawowej jedenastce mógł tylko jeden, 
obok siebie ci panowie zaś nie mogli grać. Trochę podobnie, 
choć na mniejszą skalę, wyglądała wtedy sytuacja w polskiej 
drużynie narodowej, gdzie istniała rywalizacja między legionistą 
Kazimierzem Deyną, a rok starszym od niego bronisławem bulą, 
liderem najlepszego wtedy w Polsce ruchu chorzów. Trener Ka-
zimierz Górski stawiał przeważnie na Deynę, co zresztą okazało 
się strzałem w dziesiątkę.

Na mistrzostwach europy w 1972 roku trener Helmut Schoen 
postawił na Netzera i Niemcy zdobyli złoto. Dwa lata później 
na mistrzostwach świata dyrygentem zespołu został overath 
i Niemcy znowu byli najlepsi! Zwycięskim finałem z Holandią 
overath zakończył reprezentacyjną karierę – 81 gier/17 goli. 
W kolekcji piłkarz ma też srebro MŚ’66 i brąz MŚ’70.

Dla 1.Fc Koeln overath grał do 1977 roku – 409 meczów/84 
bramki. od 2004 do 2011 roku był prezydentem klubu z Kolonii, 
to za jego czasów doszło do transferu m.in. Sławomira Peszki. 
Niespodziewanie w 2011 roku overath zrezygnował z prezeso-
wania klubowi, choć kilka dni wcześniej zapowiadał odejście 
dopiero w 2013 roku. „Nie jest to dla mnie łatwa decyzja. Ten klub 
jest częścią mojego życia. W ostatnim czasie stałem się jednak 
obiektem ataków i nieuzasadnionej krytyki, dlatego postanowi-
łem zrezygnować” – wyjaśnił w specjalnym oświadczeniu.

Kiedy w 1976 roku Tychy rywalizowały w Pucharze ueFa z 1.Fc 
Koeln, overath rozgrywał swój ostatni sezon w tym klubie. Miał już 
33 lata, ale wciąż mógł zaimponować na boisku. GKS na wyjeździe 
przegrał wtedy 0:2, w rewanżu honorowo zremisował 1:1.

Kiedy rozpytywałem o overatha piłkarzy GKS-u, najlepiej ujął 
to Lechosław olsza. – Z racji mojej pozycji na boisku grałem bli-
sko overatha. Niby mówiło się, że już stary, że miał tylko jedną 
nogę do gry – lewą, ale co on nią potrafił robić! Zwód w prawo, 
w lewo, podanie, pyk, pyk… Mistrz po prostu – jeszcze po latach 
zachwycał się olsza.

Po meczu w Kolonii oba zespoły spotkały się na wspólnej 
kolacji. Nastrój przy polskim stole był markotny, tyscy piłkarze 
dziubali jedzenie, chyba dostali po jednym piwku. Jak mi kiedyś 
opowiadał pomocnik GKS Jerzy Kubica, nagle do stołu podszedł 
on, najważniejszy zawodnik klubu – overath. Zagadnął: „co tam 
koledzy, może napijecie się czegoś mocniejszego? ”. Skinął na kel-
nera, a ten po chwili postawił na stole jedną, a może i dwie (trud-
ne dziś do sprawdzenia) butelki dobrej whisky…

Kiedy w 2015 roku sposobiono się w Tychach do otwarcia 
nowego Stadionu Miejskiego, powstał pomysł, aby rozegrać 
mecz GKS-u (który akurat spadł wtedy do II ligi) z 1.Fc Koeln. Miał 
to być symboliczny rewanż za pucharowe mecze, które prze-
szły do tyskiej legendy. Na mecz do Tychów miała też dotrzeć 
przynajmniej część kolońskiej drużyny z 1976 roku. Niestety, nie 
udało się doprowadzić do przyjazdu niemieckich oldbojów. Zda-
je się, że nazwisko overatha w ogóle nie było wtedy brane pod 
uwagę, ponieważ po swojej dymisji z prezydentury skonfliktował 
się z władzami klubu. Kubica i reszta tyskich piłkarzy nie znaleźli 
więc okazji, aby się jakoś overathowi po polsku zrewanżować 
za tego „łyskacza” sprzed lat.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Wolfgang overath.
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w niedzielę, 6.12 
na torze fca rozegrana 
zostanie ostatnia 
w tyM roku eliMinacJa 
saMochodowych 
Mistrzostw tychów 
2020, organizowanych 
przez dziaŁaczy 
autoMobilklubu zieMi 
tyskieJ. eMocJi pewnie 
nie zabraknie, choć 
zaŁogi sMt nadal 
rywalizować będą bez 
kibiców. w zawodach 
Mogą wziąć udziaŁ 
tylko kierowcy 
i czŁonkowie ich 
zespoŁów.

W niektórych klasach są już 
zdecydowani liderzy, w innych 
walka trwać będzie do mety. 
Na ostateczny wynik wpływ 
mają nie tylko umiejętności 
kierowców, bowiem w myśl 
regulaminu, liczba zdobytych 
punktów za poszczególne miejsca 
zależy od liczby startujących 
załóg w danej klasie. Na przykład 
zwycięzca klasy przy pełnej 
obsadzie, czyli 15 załóg otrzymuje 
30 pkt, ale jeśli pojedzie 10 
aut, dostanie tylko 14 pkt, 
a w przypadku 5 aut – 5 pkt.

W klasie pierwszej liderem 
jest Łukasz Semik ze 122 punk-
tami i wyprzedza Pawła Oślaka/
Michała Kociołka (108 pkt.) i Ja-

kuba Włocha (66 pkt.). Grzegorz 
Dobrzański/Agnieszka Dobrzań-
ska prowadzą w klasie 2 ze 121 
pkt, wyprzedzając Romualda Sta-
sika/Grzegorza Pękalę (86 pkt.) 
i Szymona Gańczarczyka/Anitę 
Masternak (76 pkt.).

Bardziej wyrównana rywali-
zacja toczy się w klasie 3 – pro-
wadzą Dawid Tomala/Paulina 
Kempka (152 pkt.) przed Se-
bastianem Bojdołem (144 pkt.) 
i Grzegorzem Irą/Damianem 
Drobem (108 pkt.). W klasie 4 li-

derują Artur Kobiela/Kamil Wala 
(70 pkt.) przed Grzegorzem Pu-
dełkiem (43 pkt.) i Łukaszem Ko-
bielą (26 pkt.). Klasa CENTO: 1. 
Wojciech Najgrodzki (99 pkt.), 2. 
Adam Pawłowski/Mateusz Bar-
tosik (82 pkt.), 3. Marek Mende-
la (76 pkt.).

Na czele klasy GOŚĆ są Wal-
demar Janecki/Łukasz Kozień (21 
pkt.), ale mają tylko punkt prze-
wagi nad dwoma kolejnymi za-
łogami: Jakubem Najgrodzkim/
Agnieszką Szybaj i Jakubem 

Lesiakiem/Pawłem Oślakiem. 
W klasie RWD Daniel Strojek 
oraz Kaper Bieniek/Tomasz Ja-
błoński mają po 50 pkt., ale tyl-
ko punkt mniej mają na koncie 
Wojciech Honkisz/Jakub Roz-
mus. Klasa PPC (peugeot i citro-
en): 1. Artur Kłaptocz (42 pkt.), 
2. Krzysztof Bednarski/Jakub Sie-
maszko (36pkt.), 3. Kamil Pniok 
(33 pkt.).

Kto zatem stanie podium Sa-
mochodowych Mistrzostw Ty-
chów 2020? ls ●

kto pierwszy na meCie?
barbórka tyska – oSTaTNIa ruNDa SaMocHoDoWycH MISTrZoSTW TycHóW 2020.

Tyska Barbórka to ostatnie w tym roku zawody samochodowe, organizowane 
przez aZT. oby w przyszłym roku na tor znów mogli zawitać kibice…
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w niedzielnyM Meczu 
i ligi koszykówki 
zMierzyŁy się dwa 
równorzędne zespoŁy, 
które sąsiadowaŁy 
w tabeli – gks tychy 
i czarni sŁupsk. 
o wyniku zadecydowaŁo 
kilka Minut trzecieJ 
kwarty, kiedy to czarni 
przechylili szalę 
zwycięstwa na swoJą 
stronę. ostatecznie gks 
przegraŁ 85:93.

Choć przez niemal całą pierwsza 
kwartę prowadzili goście, tysza-
nie wygrali ją rzutem na taśmę 
jednym punktem, dzięki trój-
ce Woronieckiego. W drugiej 
kwarcie oba zespoły zmienia-
ły się na prowadzeniu, ale żad-
nej z drużyn nie udało się od-
skoczyć rywalowi. Oba zespoły 
grały na wysokiej skuteczności 
i ze zniwelowaniem kilkupunkto-
wej różnicy nie mieli problemów. 
Pierwsza część spotkania zakoń-
czyła się zaliczką Czarnych w po-

staci trzech punktów. To niewiele 
i wkrótce po rozpoczęciu kolej-
nej odsłony tyszanie doprowa-
dzili do stanu 50:50. Na parkie-
cie nadal toczyła się wyrównana 
gra, jednak w połowie kwarty 
tyszanie nagle zwolnili… Tym-
czasem Adrian Kordalski popisał 
się znakomitą serią trzech trójek, 
a rywale dorzucili jeszcze kilka 
punktów z akcji i odskoczyli ty-
szanom na 16 punktów! Przed 
ostatnią odsłoną było 78:63 dla 
ekipy ze Słupska.

W ostatniej kwarcie tyszanie 
zaczęli pościg za rywalem. I kie-
dy na półtorej minuty przed koń-
cem meczu Marcin Woroniecki 
rzucił trójkę, GKS tracił już tylko 
pięć punktów do rywali (84:89). 
Czas jednak nieubłaganie płynął, 
a kolejne próby Woronieckiego, 
Wrony czy Stryjeckiego nie sięga-
ły celu. W końcówce znów rywale 
pokusili się o celne rzuty i wygrali 
różnicą ośmiu punktów. Najsku-
teczniejszym w tyskiej ekipie był 
Filip Stryjewski, który zdobył 23 
punkty. Miał też osiem asyst, pięć 
zbiórek i cztery straty.
gks tychy – gruPa sier-
leccy-cZarNi słuPsk 85:93 
(24:23, 19:23, 20:32, 22:15)
gks tychy: Stryjewski 23, Tru-
bacz 17, Wrona 15, Woroniecki 
11, Grochowski 6, Kędel 4, Śpica 
4, Mąkowski 3, Karpacz 2.

i liga (mecze, punkty, zwycięstwa-
porażki):
1. Górnik 12 22 10-2
2. czarni 11 20 9-2
3. Wrocław 11 20 9-2
4. gks tychy 12 20 8-4
5. Śląsk II 11 18 7-4
6. łowicz 12 18 6-6
7. aZS Politechnika 12 18 6-6
8. Decka 12 17 5-7
9. Wisła 12 17 5-7
10. Kotwica 12 16 4-8
11. Dziki 10 15 5-5
12. Sokół 10 14 4-6
13. Krosno 9 14 5-4
14. Zb Pruszków 11 14 3-8
15. Pogoń 0 13 3-7
16. Nysa 11 11 0-11 
ls ●

Cena  nieuwaGi
rywaloM wystarczyŁo sześć Minut, by oDSKocZyć TySZaNoM Na 16 PuNKTóW.

najskuteczniejszy zawodnik spotkania z Czarnymi Filip Stryjewski (w środku, 91) – zdobył 23 punkty, w tym 3 za 3.
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strzelec 22.Xi-21.Xii
Świat wokół ciebie zawiruje. Nie trać wiary 
w siebie, a na pewno wyjdziesz na swoje. Waga 
poprawi ci humor.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy obdarzą cię potężnym zastrzykiem 
energii. To dobra pora na rozpoczęcie regular-
nych ćwiczeń.

wodnik 20.i-18.ii
układ planet sprawi, że zaczniesz teraz coraz 
intensywniej myśleć o kupnie nowego mieszkania 
lub powiększeniu rodziny. 

ryby 19.ii-20.iii
Na horyzoncie niebezpieczeństwo konfliktów 
z bliskimi. Poróżni Was ocena, co jest ważne, 
a co nie. Na szczęście po weekendzie wszystko 
wróci do normy.

baran 21.iii-20.iV
Pieniądze, miłość i trochę wyzwań. czego chcieć 
więcej? Jeśli myślisz o diecie, to teraz będzie 
idealny moment, by ją zacząć.

byk 21.iV-21.V
W Twoim życiu może pojawić się ktoś, kto 
całkowicie je odmieni. odpowiedni moment 
na wejście w nowy związek. Wenus zadba o Wa-
sze relacje.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
W pracy koniecznie zawalcz o swoje. Niekomfor-
towa sytuacja w końcu wyjaśni się na Twoją ko-
rzyść. Gwiazdy nie pozwolą ci niczego odpuścić.

rak 21.Vi-22.Vii
będziesz mieć teraz nosa do inwestycji. Szanse 
na zarobek same wpadną ci w ręce. Nie przegap 
ich!

lew 23.Vii-22.Viii
Możesz odczuć spadek formy, ale i tak na nic po-
ważnego nie będziesz się uskarżać. Nie wymagaj 
teraz od siebie zbyt wiele.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy szepczą, że siedzisz na żyle złota, choć 
jeszcze o tym nie wiesz. Niewykluczone, że mu-
sisz sięgnąć do dawnych pomysłów.

waga 23.iX-23.X
Zachowanie równowagi będzie teraz wyzwa-
niem. aby zadowolić innych, będziesz musiał 
zrezygnować z własnych potrzeb.

skorpion 24.X-21.Xi
Planety pomogą ci uzmysłowić sobie, że nie war-
to robić niczego na siłę. uzbrój się w cierpliwość i 
przeczekaj złą passę.
 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 679:  
Za MiESiĄC ŚWiĘTa.

lęk. strach. niepokóJ. takie uczucia 
towarzyszą Mi za każdyM razeM, 
gdy patrzę na autoportret, Jaki 
naMalowaŁ alfonso ponce de leon 
i to bez względu na to, czy MówiMy 
o oryginale, który wisi w MadryckiM 
MuzeuM króloweJ zofii, czy też 
o zwykŁeJ reprodukcJi. ktoś powie: 
„oJ taM, oJ taM! obraz, co prawda, 
Jest dość przeJMuJący – w końcu 
przedstawia saMochodowy wypadek 
– ale żeby od razu czuć gęsią skórkę? 
przesada”. ba! gdyby tylko chodziŁo 
o wypadek. sęk w tyM, że na tych 
trzech Metrach kwadratowych 
pŁótna, autor naMalowaŁ 
okoliczności wŁasneJ śMierci. i nie 
byŁa to śMierć saMobóJcza. on 
po prostu przewidziaŁ, Jak uMrze.

ofiara wypadku
Na wpół żywy mężczyzna dosłownie wypada 
z samochodu wprost na błotniste pobocze drogi. 
A może wcale nie wypada? Może resztką sił próbuje 
wyczołgać się z pojazdu, uciec z blaszanej pułapki. 
Tak, tu stało się coś strasznego. Chwilę wcześniej 
czerwony automobil pędził po drodze, a potem… 
Kto wie? Może sarna wypadła na drogę, może kie-
rowca się zagapił i nie zauważył ostrego zakrętu, 
może strzeliła opona, w dodatku tak niefortun-
nie, że auto stoczyło się do rowu. Nie dojdziemy. 
Jesteśmy tu po czasie; wszystko się stało. Malarz 
(bo poturbowanym mężczyzną jest Alfonso Ponce 
de Leon) ma rozcięty łuk brwiowy, z którego wy-
pływa gorąca krew. W ręce, tuż przy ranie, ściska 
kamień. Oj, nie wygląda to dobrze. I jeszcze ten od-
gięty wskazujący palec. Alfonso celuje nim prosto 
w rozbitą głowę – tuż przy skroni. To na wszelki 
wypadek, jakbyśmy chcieli odwrócić wzrok. Ciem-
ność nocy rozświetla snop światła padający z re-
flektora rozbitego samochodu. Skierowany wprost 

na bohatera dramatu. Jak w teatrze. Ciekawe czy 
słychać przeciągły dźwięk klaksonu?

miejsce zdarzenia
To wszystko dzieje się wśród resztek skłębionego 
kolczastego drutu. Tyle zostało z ogrodzenia. Nie-
opodal wbita w ziemie tabliczka z napisem „se prohi-
be” – „zabrania się”. Żałosna przestroga… Z przodu 
jakaś paproć, jakiś dąb, krzaczaste rośliny. Oj, trzeba 
mieć pecha, by lewą ręką wylądować w cierniowych 
badylach. Te dodatkowe kajdany ranią przy każdym, 

nawet niewinnym ruchu. Trzymają, nie chcą puścić. 
Jeszcze więcej krwi. Czerwonej, jak karoseria sa-
mochodu. Powyginana tablica rejestracyjna zwisa 
żałośnie pod gigantyczną atrapą chłodnicy z chro-
mowanych żeberek. Kto przy zdrowych zmysłach 
portretuje się w ten sposób? Ano awangardzista. 
W dodatku nie byle jaki, bowiem nie dość, że Al-
fonso Ponce de Leon był świetnym malarzem, nie 
dość, że był wziętym ilustratorem, to w dodatku ko-
legował się z takimi tuzami surrealizmu jak Salvador 
Dali, Federico Garcia Lorca czy Luis Buñuel. Jed-

nak osadzenie się w roli ofiary wypadku, to jedno. 
Drugie, to fakt, że okrutny los postanowił właśnie 
tak – brutalnie i w przydrożnym rowie – zakończyć 
życie trzydziestoletniego artysty.

przyszli po zmroku
Kiedy w 1936 roku w Hiszpanii wybuchła wojna do-
mowa, kraj podzielił się na dwa obozy – w jednym 
znaleźli się wspierani przez komunistów bojownicy, 
w drugim zwolennicy Franco. I właśnie do tego dru-
giego obozu zaliczał się nasz malarz. Tworzył plakaty, 
logotypy i projekty, które miały służyć nacjonalistycz-
nej idei. Koniec końców, gdy rewolucja opanowała 
stolicę, na ulicach zaczął się szerzyć czerwony terror. 
Kiedy pewnego wieczoru Alfonso wracał do swojego 
domu, zauważył, że bojówki tajnej komunistycznej 
policji szykują obławę. Chodziło o niego. Skrył się 
w mroku, przeczekał i gdy wszystko ucichło wślizgnął 
się niepostrzeżenie do mieszkania. Przynajmniej tak 
myślał. Zauważył go bowiem portier, który uprzejmie 
doniósł, że… Chwilę potem, łomot do drzwi.

Śmierć malowana
Och, ileż w tym przewrotności. Jeszcze niedawno 
– ledwie przed kilkoma miesiącami – w miejscu, 
do którego trafił Ponce de Leon, mieścił się pałac 
sztuk pięknych, gdzie malarz wystawiał swoje obra-
zy. Teraz była to katownia Wszechrosyjskiej Nad-
zwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sa-
botażem. To tu wyrywano paznokcie zwolennikom 
Franco, to tu ich oblewano gorącą i lodowatą wodą, 
to tu ich torturowano i bito. Do nieprzytomności. 
Na śmierć. Organizowano też osobliwe przejażdżki. 
Zmaltretowanego delikwenta wywoziło się za mia-
sto, wyrzucało się go z auta, by następnie przejechać 
po nim kołami samochodu. Tak właśnie skończyło 
się życie młodego artysty… Wszystko się zgadza. 
Skatowane ciało, wypadające z auta, pobocze i ten 
przejmująco czerwony kolor machiny… Jakby wie-
dział. Jakby czuł…
Pisk opon… agnieszka kiJas ●

dawNo temu w sztuce (225)wiem, Jak umrę

alfonso Ponce de leon sportretował swoją własną śmierć. Skąd wiedział, 
że skończy pod kołami „czerwonego” samochodu?
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