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Rozwój w trudnych czasach covidu
Szpital wojewódzki Megrez wraca do funkcji placówki 
wielospecjalistycznej i sporo inwestuje.

Rok przed stanem wojennym
13 grudnia 1980 roku w Teatrze Małym odbyło się 
spotkanie Solidarności, z udziałem władz Tychów.

Sześć punktów w cztery dni
Dobry tydzień piłkarzy GKS – wygrali 
z Widzewem Łódź i Odrą Opole.4 8 14
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miasto oddało nieużytkowany obiekt w jaroszowicach na rzecz fundacji śląskie hospicjum dla dzieci.

dworek dla świetlikowa
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strona 3
Tym razem 
na wynos
Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska 
zaprasza na Tyską Wigilię dla Po-
trzebujących po raz czwarty.
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tel. 789 069 424
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil peszat

Pani Dyrektor 
Ludmile Łogiewie-Fierli

Panu
Damianowi Fierli

i Synowi
Ragnarowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty, Teścia 

i Dziadka
składa

Społeczność
Technikum Kolejowego w Tychach
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Aldonie Dejas 

 
 

Naszym Drogim Koleżankom

Aldonie Dejas 

i Katarzynie Chudzik

wyrazy głębokiego 

współczucia i żalu

oraz słowa otuchy

po niespodziewanym odejściu

Męża i Ojca
składają

Katarzyna Ptak

wraz z pracownikami 

„Śródmieście” Sp. z o.o.

t t

kondolencje

Handel przeniósł się do sieci i wie-
le rzeczy, zwłaszcza teraz, w okre-
sie przedświątecznym, kupujemy 
przez internet. Często bez wery-
fikacji przelewamy pieniądze, nie 
zdając sobie sprawy, że możemy 
paść ofiarą oszustwa.

„Na ogół wierzymy w uczciwe 
zamiary tych, którzy oferują nam 
towary, tymczasem jednak trze-
ba pamiętać, iż ten sposób robie-
nia zakupów wymaga stosowania 
zasady ograniczonego zaufania. 
Czytajmy dokładnie nagłówki, 
korzystajmy z solidnych portali 
aukcyjnych i kupujmy od zaufa-
nych sprzedawców oraz spraw-
dzonych sklepów internetowych, 
które cieszą się pewną renomą 
i od dłuższego czasu działają 
na naszym rynku. Nie przestrze-
gając wspomnianych zasad, na-
rażamy się na oszustwo” – infor-
muje policja.

Najczęściej klient prowadzi 
rozmowę ze sprzedawcą jedy-
nie przy użyciu komunikatorów, 
a do sfinalizowania zamówienia 
otrzymuje link z „podstawioną” 
stroną, która do złudzenia przy-
pomina znane portale aukcyjne. 
Na stronie pokrzywdzony musi 
wypełnić pola, podając numer 
karty płatniczej, datę ważności 
i kod zabezpieczający CVC. I jak 
się później okazuje, na podsta-
wie podanych informacji spraw-
cy realizują płatności przy użyciu 
danych karty pokrzywdzonego 
np. poza granicami kraju.

Inna sytuacja – klient oczekuje 
na przesyłkę, którą faktycznie za-
mówił, po czym nagle odbiera sms
-a od firmy kurierskiej, że musi 
dopłacić do przesyłki jakąś drob-
ną kwotę z powodu np. większej 
wagi paczki, zbyt dużego gaba-
rytu czy dezynfekcji. Otrzymuje 
też link, poprzez który ma doko-
nać zapłaty. Kiedy go użyje, zo-
stanie przekierowany na fałszywą 

stronę banku i w ten sposób udo-
stępni dane swojego konta banko-
wego z hasłem. Sprawca uzyskuje 
nieuprawniony dostęp i dokonu-
je wypłat z bankomatów BLIK-
iem na terenie całej Polski oraz 
zaciąga zobowiązania w formie 
kredytów.

Policja radzi, by korzystający 
z aukcji internetowych, portali 
aukcyjnych i sklepów interneto-
wych zachowali rozwagę i prze-
strzegali poniższych zasad:

Nie udostępniaj nieznanym •	
osobom danych takich jak nu-
mer karty bankowej, nr kodu 
zabezpieczającego, daty waż-
ności karty,
Nie autoryzuj transakcji ban-•	
kowych jeżeli ty jesteś sprze-
dawcą,
Firma kurierska nigdy nie żąda •	
od kupującego zapłaty za nad-
wagę paczki, dezynfekcję itp. 
jest to obowiązek sprzedawcy,
Nie instaluj na urządzeniach •	
mobilnych, komputerach nie-
znanych programów przesła-
nych w formie linków,
Nie otwieraj załączników wia-•	
domości od nieznanych osób, 
które mogły by zainfekować 
twoje urządzenie,
Jeżeli podejrzewasz, że doszło •	
do kradzieży środków finanso-
wych z konta, od razu powia-
dom infolinię banku. lS ●

policja: Sześć przykazań dla kupujących przez internet.

Jak się nie dać 
oszukać?
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kRonika policyjna

w polSce okoŁo 
800 dzieci Rocznie 
pozoStawianych 
jeSt pRzez Rodziców 
w Szpitalach i oknach 
życia. to oznacza, 
że co dzieSięć godzin 
jedno dziecko tRaci 
Rodziców – Mówi 
nataSza godlewSka, 
pRezeS zaRządu 
Fundacji ŚląSkie 
hoSpicjuM dla dzieci 
Świetlikowo. – chceMy 
w tychach StwoRzyć 
oŚRodek dla takich 
wŁaŚnie MaluSzków.

Ośrodek preadopcyjny – czwarty 
taki ośrodek w Polsce – powsta-
nie w budynku przy ul. Miodowej 
21 (Jaroszowice), gdzie dawniej 
mieściła się restauracja „Dworek”. 
W czwartek, 3 grudnia wicepre-

zydent Tychów Maciej Gramaty-
ka przekazał symboliczne klucze 
do budynku przedstawicielkom 
Świetlikowa – prezes Nataszy 
Godlewskiej i wiceprezes Ber-
nadetcie Weidemann-Nimptsch. 
Wcześniej Rada Miasta Tychy 
jednogłośnie podjęła uchwałę 
o sprzedaży budynku fundacji 
z 99-procentową bonifikatą.

– Gdy fundacja zwróciła się 
do nas z pomysłem na stworzenie 
ośrodka preadopcyjnego i z proś-
bą o wskazanie działki, na której 
taki ośrodek mógłby powstać, padł 
pomysł, by przeznaczyć na ten cel 
budynek już istniejący, należący 
do gminy, który od kilku lat nie 
jest eksploatowany – mówi Ma-
ciej Gramatyka, zastępca prezy-
denta Tychów ds. społecznych. 
– Okazało się, że obiekt odpowia-
da potrzebom fundacji. Decyzja 
o jego przekazaniu z tak dużą bo-

nifikatą została podjęta przez Radę 
Miasta jednogłośnie. Dotychcza-
sowa współpraca ze Świetliko-
wem pokazuje, że to odpowied-
ni partner do zawierania takich 
umów. Poprzednio fundacja do-
stała od gminy opuszczony budy-
nek po przedszkolu, który dziś jest 
nie do poznania i dzieje się tam 
naprawdę wiele dobra. Nie mamy 
wątpliwości, że i tutaj tak będzie.

– Będzie to interwencyjny 
ośrodek preadopcyjny, czwarty 
w Polsce – mówi Natasza God-
lewska. – Znajdzie się tu miejsce 
dla 20 dzieci w wieku od urodze-
nia do 1. roku życia.

tu się tuli
Obiekt wymaga oczywiście ogrom-
nych nakładów finansowych, aby 
przystosować go do nowej funk-
cji. Duże pomieszczenie, będące 
niegdyś salą bankietową, zostanie 

podzielone na dwa poziomy. – 
Na piętrze, którego część musimy 
dopiero wybudować, będą poko-
iki dla dzieci i antresola – wyjaś-
nia prezes fundacji, oprowadza-
jąc po budynku. – Dokładnie 
nad naszymi głowami powstanie 
hamakownia czyli kolorowe po-
mieszczenie z fotelami bujanymi, 
pufami, hamakami – tam maluszki 
będą tulone w ramionach wolon-
tariuszy, będą czuć ciepło, miłość 
i dotyk, którego bardzo potrzebują 
od samego dnia narodzin.

Do tej ważnej funkcji, jaką peł-
nić będzie ośrodek preadopcyjny, 
nawiązuje jego nazwa: TUSIETU-
LI. Tyski ośrodek będzie przyj-
mował zarówno dzieci zdrowe jak 
i chore, nie tylko z województwa 
śląskiego, ale z całej Polski. Celem 
będzie szybkie przywrócenie ma-
luszkom rodziny. – Będziemy zaj-
mować się nie tylko standardową 

opieką nad maluszkami, ale także 
pełną diagnostyką ich stanu zdro-
wia, opieką lekarską i w razie po-
trzeby rehabilitacją – dodaje Na-
tasza Godlewska.

Pierwszy milion
Teraz przed pracownikami, współ-
pracownikami i wolontariuszami 
Świetlikowa wielkie zadanie – ze-
branie funduszy na remont. Plany 
są ambitne, bo fundacja chciałaby 
już za rok przyjąć w TUSIETULI 
pierwszych podopiecznych. Ale 
zespół Świetlikowa dokonywał już 
takich cudów, np. przy przebudo-
wie starego budynku przedszkola 
przy ul. Jaroszowickiej na Cen-
trum Opieki Dziennej dla nieule-
czalnie chorych dzieci.

– Chcemy jak najszybciej ru-
szyć z remontem, ale wszyst-
ko jest uzależnione od tego, jak 
szybko uda nam się zebrać środki 

na jego finansowanie – mówi Na-
tasza Godlewska. – Koszt szacuje-
my na 5 mln zł i teraz wyznacza-
my sobie cel zdobycia pierwszego 
miliona, by ruszyć już z remon-
tem. Dlatego polecamy się pod-
czas kampanii przekazywania 1 
procenta podatku, można nas też 
wspierać poprzez wpłaty na kon-
to i darowizny. Zapraszam na na-
szą stronę internetową (www.shd.
org.pl), gdzie publikujemy infor-
macje o zbiórkach i akcjach cha-
rytatywnych, a także na naszego 
facebooka, na którym działa nasz 
świąteczny bazarek i można licy-
tować przedmioty.

Partnerem projektu jest Fun-
dacja Unaweza Martyny Wojcie-
chowskiej (ambasadorki Świet-
likowa). Na stronie tej fundacji 
także można dokonać wpłaty 
na rzecz ośrodka TUSIETULI 
w Tychach. Sylwia witMan ●

w jarosZowiCkim „dworku” 
będZie się tulić dZieCi
tu Maluchy znajdą ciepŁo i MiŁoŚć, ZaNIM ZNajDą NOWy DOM.

3 grudnia symboliczne klucze do budynku odebrały z rąk wiceprezydenta Macieja 
Gramatyki Natasza Godlewska i Bernadeta Weidemann-Nimptsch. Nad dawną salą bankietową powstanie antresola i „hamakownia” dla maluszków.
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◆ 2.12 PrZeD gODZiNą 8, 
Na ul. sikOrskiegO – tuż przed 
skrzyżowaniem z ul. Armii Krajo-
wej (rondo Zesłańców Sybiru) – 
doszło do karambolu, w którym 
uczestniczyło pięć aut. Lewy pas 
w kierunku Paprocan został częś-
ciowo zablokowany. Według relacji 
uczestników zdarzenia miało ono 
następujący przebieg: w tył chevro-
leta uderzyła skoda, która następ-
nie uderzyła w opla. Kilka sekund 
później w skodę uderzył hyundai. 
Uszkodzona skoda pozostała na le-
wym pasie i oznakowana została 
trójkątem ostrzegawczym. Pozo-
stali uczestnicy zjechali na pobliski 
parking. W chwili, gdy uczestnicy 
zdarzenia rozmawiali z przybyłymi 
na miejsce funkcjonariuszami po-

licji, w tył uszkodzonej skody ude-
rzył seat. Powodem zdarzenia była 
śliska nawierzchnia oraz nieuwaga 
kierowców. Jak się okazało kolizja 
była bardzo kosztowna, bo dwa 
auta prawdopodobnie nadają się 
tylko do kasacji (naprawa prze-
wyższa ich wartość). Najbardziej 
uszkodzone pojazdy zostały odho-
lowane przez pomoc drogową.
◆ Na ul. CygaNerii, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Czechowa, kie-
rująca audi uderzyła w przydroż-
ne drzewo. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, iż kierująca fordem 
wymusiła pierwszeństwo przejaz-
du na kobiecie w audi, a ta, chcąc 
uniknąć zderzenia, skręciła na po-
bocze uderzając w studzienkę ka-
nalizacyjną, a następnie w drzewo. 

Kobieta kierująca audi trafiła pod 
opiekę ratowników medycznych, 
a jadąca fordem została ukarana 
mandatem. Uszkodzona studzien-
ka została zabezpieczona.
◆ Z ZaParkOWaNej PrZy 
ul. armii krajOWej hondy 
accord nieznany sprawca skradł 
katalizator o wartości 6.000 zł.
◆ POliCja PrOWaDZi także 
POstęPOWaNie W sPraWie 
kraDZieży z mieszkania kurtki 
oraz torebki damskiej z portfelem, 
w którym były dowód osobisty 
i cztery karty płatnicze. Sprawca 
kradzieży usiłował później wypła-
cić z bankomatu pieniądze w kwo-
cie 1.500 zł.
◆ 28.11 Ze sklePu PrZy ul. 
kOPerNika nieznany sprawca 

skradł 10 butelek alkoholu o łącz-
nej wartości 1006 zł.
◆ 1500 ZłOtyCh kOsZtOWać 
BęDZie NaPraWa vW POlO 
po wgnieceniu przednich drzwi 
przez wandala. Nieznany sprawca 
kopnął w zaparkowany samochód 
zaparkowany przy ul. Tetmajera.
◆ 29.11 POiNfOrmOWa‑
NO O ZaDymieNiu w jednym 
z mieszkań w bloku przy ul. Ko-
pernika 8. Jak się okazało, doszło 
do zwarcia instalacji elektrycznej 
przy urządzeniach kuchennych. 
Strażacy odłączyli zasilanie do tych 
urządzeń i zakazali ich użytkowa-
nia do czasu sprawdzenia instala-
cji przez elektryka. Po około czter-
dziestu minutach działania zostały 
zakończone. lS ●
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po powRocie 
do Funkcji Szpitala 
wieloSpecjaliStycznego 
MegRez Realizuje 
SzeReg inweStycji: 
ModeRnizacja 
oddziaŁów, zakup 
SpRzętu Medycznego, 
161 nowych punktów 
poboRu tlenu, wyMiana 
Szybów wentylacyjnych 
czy teRMoModeRnizacja 
budynku i Fotowoltaika.

Wszystko z myślą o podnosze-
niu jakości i warunków leczenia 
pacjentów oraz komforcie pracy 
personelu medycznego. Rozmach 
inwestycyjny możliwy jest dzięki 
wsparciu systemowemu ze strony 
rządu, samorządu tyskiego oraz 
instytucji i prywatnych darczyń-
ców. Do kadry Megrez dołącza-
ją też uznani w kraju specjaliści. 
Wszystko to dzieje się w przed-
dzień 50-lecia szpitala.

2020 rok w Megrezie zapa-
miętany będzie jako okres trud-
nej walki z pandemią covid-19. 
Placówka pełniła funkcję szpi-
tala jednoimiennego, następ-
nie hybrydowego. Dzisiaj, stojąc 
u progu jubileuszowego 50. roku 
istnienia, renomowany Megrez 
zmienia się w oczach.

słynna tyska porodówka
Trwa kompleksowa modernizacja 
IV piętra szpitala, mieszczącego 
Oddział Ginekologiczno-Położ-
niczy i Neonatologiczny. Można 
śmiało powiedzieć, że ta część 
szpitala będzie nie do poznania. 
Prace obejmują bowiem całe pię-
tro, za wyjątkiem odcinka, który 
został wyremontowany w 2014 
roku.

I etap inwestycji, tj. remont 
części mieszczącej położnictwo 
i neonatologię zmierza ku końco-
wi. W tej chwili trwają procedu-
ry odbiorowe. II etap, obejmujący 
trakt porodowy jest w trakcie rea-
lizacji. Z kolei III etap (ginekolo-
gia) dokończony zostanie w przy-
szłym roku.

– Na pacjentki w części położ-
niczej czekać będą dwuosobowe 
sale w tzw. systemie rooming-in 
dla matek z dziećmi, takie same, 
jakie istnieją już na odcinku wy-
remontowanym w 2014 roku. 
Przy każdym pokoju będzie także 
łazienka. To europejski standard 
i taki ma obowiązywać na całym 
oddziale. Z kolei na neonatolo-
gii powstanie całkiem nowa orga-
nizacja sal i inny układ pomiesz-
czeń z dużą salą do intensywnej 
terapii noworodków – zapowia-
da Mariola Szulc, prezes Szpita-

la Megrez i dodaje: – Na Trakcie 
Porodowym istniejące obecnie 
boksy zastąpią znacznie bardziej 
intymne i przytulne salki poro-
dowe. Powstanie też osobne po-
mieszczenie dla ojców oczekują-
cych na przyjście na świat swoich 
pociech.

Dotychczasowy układ archi-
tektoniczny Oddziału Neonato-
logicznego pochodził jeszcze z lat 
70. Dlatego w tej części szpitala 
należy spodziewać się prawdzi-
wej rewolucji. Wspomniana sala 
do intensywnej terapii noworod-
ków pomieści 8 stanowisk i 2 fo-
tele do kangurowania. Z kolei po-
zostałe sale będą mniejsze, 2-3 
łóżeczkowe. To najlepsze rozwią-
zanie zarówno ze względu na do-
bro pacjentów, jak i komfort pra-
cy personelu.

Na oddziałach ma się pojawić 
również nowy sprzęt podnoszący 
jakość opieki medycznej. Wartość 
prac modernizacyjnych realizo-
wanych na IV piętrze szacuje się 
na ponad 16 milionów złotych. 
Szpital buduje też zespół gineko-
logów i położników, który z myślą 
o pacjentkach będzie mógł korzy-
stać z tak przygotowanego i wy-
posażonego oddziału.

– Efektem prowadzonych prac 
będzie ultranowoczesny kompleks 

dedykowany przyszłym mamom 
i ich dzieciom. Skala i zakres in-
westycji budowalnych oraz za-
kupionego sprzętu spowoduje, 
że będzie to najnowocześniejsza 
porodówka w regionie – zapowia-
da prezes Mariola Szulc.

instalacje tlenowe, izolatki i Zdo
W tym roku wykonana zosta-
ła również rozbudowa instalacji 
tlenowej na oddziałach: Otola-
ryngologicznym, Okulistycznym, 
Geriatrycznym, Wewnętrznym 
z pododdziałem Kardiologicz-
nym, Chirurgii Ogólnej i Or-
topedii. Zakończona w czerw-
cu inwestycja zwiększyła ze 100 
do 261 liczbę punktów poboru 
tlenu. Środki na ten cel, w wyso-
kości 1,3 mln zł., zostały pozyska-
ne z Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto trwa przebudowa 
ośmiu sal chorych na izolat-
ki w budynku bloku łóżkowego 
oraz przekształcanie pomieszczeń 
na potrzeby szatni dla personelu 
z zapleczem higieniczno-sanitar-
nym w bloku łóżkowym na po-
ziomie -1 oraz budynku Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej. Co warte 
podkreślenia Zakład ten w 2019 
roku został wyposażony w naj-
nowocześniejszy sprzęt diagno-
styczny.

Kolejne prace obejmują wy-
mianę pionów instalacji wod.-
kan i c.o. na wszystkich kondyg-
nacjach szpitala, także w części 
administracyjnej. Przy okazji wy-
miany tych sieci przebudowany 
zostanie również układ pomiesz-
czeń zarządu z uwzględnieniem 
doświadczeń z funkcjonowania 
szpitala jako dedykowanego le-
czeniu pacjentów z COVID-19. 
Celem jest rozdzielenie ze wzglę-
dów bezpieczeństwa epidemicz-
nego wspólnego sekretariatu 
zarządu na dwa niezależne po-
mieszczenia.

wentylacja, termomodernizacja 
i fotowoltaika
W ramach wymiany wentylacji 
grawitacyjnej, która rozpoczęła 
się w ubiegłym roku, wykonano 
już prace w skrzydle zachodnim 
bloku łóżkowego. W przyszłym 
roku obejmą one część wschod-
nią. Realizacja polega na zamia-
nie azbestowych elementów wen-
tylacji na kanały stalowe. Wartość 
przedsięwzięcia to 6 mln zł, z cze-
go 600 tysięcy pochodzi z dotacji 
WFOŚiGW.

W fazę realizacji wchodzi także 
termomodernizacja szpitala wraz 
z wykonaniem instalacji fotowol-
taicznej. Zakończyły się już pra-
ce przygotowawcze, inwestycja 
jest na etapie ogłaszania przetar-
gu. Całość ma kosztować ok 11 
mln., z czego 9 mln. to dotacja 
ze środków europejskich. Docelo-
wo fotowoltaika przyniesie bieżą-
ce oszczędności placówce.

Potencjał, który przyciąga
Renoma tyskiego szpitala zobo-
wiązuje. To ona przyciąga też lu-
dzi dobrej woli, którzy wspierają 
szpital w trudnym czasie. Megrez, 
od lat kojarzony z najlepszymi 
specjalistami, po okresie sku-
pienia na walce z covidem roz-
poczyna też okres wzmocnień 
kadry. Od grudnia ordynatorem 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej jest ceniony w kraju 
prof. dr hab. n. med. Damian Zia-
ja, specjalizujący się w chirurgii 

ogólnej, naczyniowej i angiologii. 
Nowy ordynator prowadzi także 
zajęcia z chirurgii dla studentów 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego.

– Cieszymy się, że do naszego 
zespołu dołączają wybitni spe-
cjaliści w swoich dziedzinach. 
Jesteśmy przekonani, że nie bez 
znaczenia są tu liczne inwestycje 
gwarantujące pacjentom najwyż-
szy standard leczenia, a persone-
lowi komfort pracy w najlepszych 
warunkach. To ważne, biorąc pod 
uwagę jak wyczerpujący rok do-
biega końca. Na szczęście czuje-
my, że szpital otacza wielu do-
brych ludzi, którzy od czasu 
pierwszej fali pandemii stale nas 
wspierają. Dziękujemy im i mamy 
nadzieję, że jubileuszowy 50. rok 
funkcjonowania szpitala Megrez 
przyniesie nam wszystkim więcej 
radości i optymizmu niż ten do-
biegający końca – podsumowuje 
Mariola Szulc. RS ●

roZwój w trudnyCh CZasaCh Covidu
Mijający Rok jeSt dla wojewódzkiego Szpitala SpecjaliStycznego MegRez wyjątkowy NIe TyLKO Ze WZGLęDu Na WaLKę Z paNDeMIą. 

Fragment wyremontowanego Oddziału neonatologicznego.

Sala opieki nad noworodkiem już prawie gotowa na przyjęcie maluszków.
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poMySŁ nie jeSt nowy. 
w wielu MiaStach Są 
oRganizowane tego 
typu Spotkania. także 
w tychach odbyŁy Się już 
podobne akcje, Mające 
na celu Świąteczną 
poMoc dla najbaRdziej 
potRzebujących 
MieSzkańców.

Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska 
zaprasza na Tyską Wigilię dla 
Potrzebujących po raz czwar-
ty. – Jako stowarzyszenie, które 

inicjuje wiele cennych wydarzeń 
w naszym mieście, organizujemy 
również wigilię dla tych, którzy 
jej potrzebują. Poprzez organi-
zację IV Tyskiej Wigilii chce-
my pokazać, że każdy ma prawo 
do przeżycia tej chwili w godny 
sposób. Okres Świąt Bożego Na-
rodzenia to czas, kiedy można 
pokazać, że pomaganie sobie na-
wzajem jest najważniejsze, oczy-
wiście niezależnie od tego czy 
to czas świąt czy też nie – mówi 
radny Sławomir Sobociński, pre-
zes Inicjatywy Tyskiej i dodaje: 
– W tym roku to także wsparcie 
dla tyskich restauratorów, którzy 
mocno odczuli skutki ogranicze-
nia działalności ich lokali. Świą-
teczne posiłki będziemy od nich 
kupować za środki własne oraz 
pozyskane od sponsorów.
Na świąteczny posiłek zaprasza-
ne są przede wszystkim osoby sa-

motne i potrzebujące w szerokim 
tego słowa znaczeniu, choć dzia-
łacze stowarzyszenia zapewniają, 
że nie chcą klasyfikować miesz-
kańców, dlatego, każdy będzie 
mile widziany. – Oczywiście pa-
nująca pandemia i związane z nią 
obostrzenia wymogły na nas od-
mienną od poprzednich formułę 
akcji. Nie będzie zatem wspól-
nych stołów, rozmów i kolędo-
wania, natomiast świąteczne 
posiłki będziemy wydawać ty-
szanom na wynos – dodaje Sła-
womir Sobociński.

Na IV Tyską Wigilię dla Po-
trzebujących stowarzyszenie Ini-
cjatywa Tyska zaprasza w przed-
świąteczną sobotę, 19 grudnia 
w godz. 10-12. Wydawanie wi-
gilijnych posiłków odbywać się 
będzie na parkingu przy szkole 
muzycznej przy al. Niepodległo-
ści 53. Rn ●

Starotyskie Mikołajki Rowerem 
i Bryczką były do tej pory do-
roczną imprezą, która odbywała 
się w Tychach wielokrotnie. Wy-
darzenie zawsze połączone było 
z koncertami i wydawaniem setek 
paczek; były lata, w których roz-
dawano tysiące paczek. Każdego 
roku rowerowy przejazd miko-
łajkowej parady gromadził od 80 
do 120 osób. Tego dnia wzdłuż 
trasy ustawiały się dzieci, zaś 
święci w czerwonych kubracz-
kach obdarowywali je słodkoś-
ciami. Wszystko rozpoczęło się 
w 2001 roku, zaś po kilku latach 
naśladowcy zaczęli pojawiać się 
w innych miastach. Wydarzenie 
ściągało do Tychów ogólnopol-
skie media, które pokazywały tę 
wyjątkową imprezę organizowaną 
przez społeczników ze Stowarzy-
szenia Sportowego NOL-TYCHY 
wraz z partnerami.

W tym roku było inaczej. Nie 
było peletonu prowadzonego 
pod eskortą policji. Organizator 
zdecydował się na indywidualny 
charakter imprezy i zachęcał tego 
dnia do swobodnego jeżdżenia 

rowerem po mieście w przebra-
niu. Dzięki czemu w minioną nie-
dzielę przez cały dzień na ulicach 
naszego miasta można było spot-
kać pedałujących Mikołajów.

– Niestety, panująca pande-
mia Covid-19, zakaz zgromadzeń 
i organizacji wydarzeń sprawiły, 
że w tym roku Starotyskie Miko-
łajki nie mogły się odbyć, w do-
datku w tym roku nie będziemy 
mieli w Tychach również Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego. Ale mu-
simy przetrwać ten trudny czas 

w zdrowiu, abyśmy w kolejnych 
latach cieszyli się ze wspólnych 
przejazdów. Mimo wszystko bar-
dzo cieszy mnie fakt, że choć sym-
bolicznie ale można było spotkać 
kręcących się na rowerach Miko-
łajów. Każdy jechał sobie sam in-
dywidualnie swoją trasą, można 
było się spotkać przy charakte-
rystycznych miejscach jak napis 
„Tychy”, Rynek czy Plac Baczyń-
skiego – mówi Michał Kasper-
czyk Radny Miasta Tychy.
kaMil peSzat ●

Mikołaj i SuperBohaterowie to co-
roczna akcja charytatywna Seba-
stiana Szuta i jego Klubu Sporto-
wego Ronin – gdzie jako Mikołaj 
z pomocą Superbohaterów (w tym 
roku są to hokeiści GKS Tychy Ja-
kub Witecki i Radosław Galant) 
wspierają potrzebujących.

– Jest mi niezmiernie miło, 
że mogę dołączyć do tego teamu 
w tym roku – mówi tyski radny 
i przedsiębiorca Krzysztof Król. 
– Postanowiłem przeznaczyć całą 
swoją grudniową dietę na cel te-
gorocznej akcji – zakupienie jak 
najwięcej kolacji wigilijnych dla 
potrzebujących. Drugim plu-
sem całej akcji jest to, że wspie-
ramy również tyską gastronomię 
a konkretnie Restaurację Rock and 
Rondel i Bar Mleczny Androme-
da. Dlaczego te lokale? Ponieważ 
niejednokrotnie sami pomagali in-
nym. Ci pierwsi gotowali dla me-
dyków w czasie wiosennej pande-
mii, zaś w Andromedzie co roku 
karmiono potrzebujących w Wigi-
lię – przypomina K. Król.

Szczegóły akcji można znaleźć 
na facebookowym profilu Klubu 
sportowego Ronin. kp ●

tym raZem na wynos
ii tySka wigilia dla potRzebujących ODbęDZIe SIę MIMO ObOSTrZeń.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

oraz słowa otuchy i wsparcia

najbliżej rodzinie

ŚP 

Norberta 
Dejas

składają

Prezes oraz pracownicy

ZP ATRIUM
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kondolencje
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na koncie akcji jest już ponad 12 tysięcy złotych.

superbohaTerowe pomagaJą

kondolencje

19. parada Rowerowych Mikołajów w Tychach – Mikołaje jeździli po mieście indywidualnie.

rowerowe mikołaJki

Radny Krzysztof Król podczas kręcenia filmiku propagującego akcję.
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Mikołaje spontanicznie pojawiali się 
w charakterystycznych punktach w mieście.
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Meble, stoły, krzesła, fotele, szafy, łóżka, sofy, materace, kołdry to opady wielko-
gabarytowe, czyli takie, które nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. 
Zaliczamy również do nich duże zabawki, meble ogrodowe, dywany, wykła-
dziny, deski do prasowania, walizki i sztuczne choinki. Pozbywając się starej 
kanapy, warto sprawdzić, w jakim terminie odbierane są wielkogabaryty, by w 
odpowiednim czasie wystawić je w wyznaczonym miejscu przed altaną śmiet-
nikową. Harmonogramem odbioru dla zabudowy wielorodzinnej dysponują 
Zarządcy Nieruchomości/Spółdzielnie Mieszkaniowe. Z kolei właściciele domów 
jednorodzinnych wystawiają wielkogabaryty w terminie zgodnym z harmono-
gramem mobilnej zbiórki takich odpadów. Można je również oddać do jednego 
z dwóch funkcjonujących w Tychach Punktów Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów).

Zniszczone, stare naczynia kuchenne: aluminiowe, blaszane, metalowe i ema-
liowane, takie jak: garnki, patelnie, blachy, miski, miseczki; sztućce: noże, widelce, 
łyżki; jak również akcesoria kuchenne typu: wyciskacze do czosnku, chochle 
metalowe, ostrzałki do noży, tarki wyrzuca się do żółtego pojemnika/worka na 
tworzywa sztuczne i metale. Innym rozwiązaniem jest oddanie ich do PSZOK-u. 
Szklane naczynia – choć wydawać by się mogło, że powinny trać do zielonego 
pojemnika/worka tak jak szklane butelki czy słoiki – tak nie jest. Problem polega 
na tym, iż produkty te różnią się od siebie składem chemicznym, co ma znaczenie 
przy ich ponownym przetwarzaniu. Przykładem mogą być szklanki i  kieliszki, 
które muszą trać do szarego pojemnika na odpady pozostałe po segregacji 
– zmieszane, podobnie jak: zastawa stołowa, ceramiczne kubki i talerze czy 
naczynia żaroodporne. Te ostatnie przyjmuje też bezpłatnie PSZOK.

Małe, plastikowe lub blaszane zabawki, takie jak np.: grzechotki, lalki, samo-
chodziki, klocki wyrzuca się do żółtego pojemnika/worka na tworzywa sztuczne 
i metale. Można je też dostarczyć do PSZOK-ów. Małe, drewniane zabawki, np. 
klocki, podobnie jak dziecięce gryzaki powinny trać do szarego pojemnika na 
odpady pozostałe po segregacji-zmieszane. 
Z dużymi przedmiotami, takimi jak np.: wózki dla lalek, jeździki, rowerki, jak 
również z zabawkami wykonanymi z materiałów tekstylnych, czyli popularnymi 
pluszakami czy maskotkami postępujemy tak samo jak z odpadami wielkoga-
barytowymi.

Najlepsze, co można zrobić ze starymi, niepotrzebnymi ubraniami, to oddać je in-
nym. Jest wiele fundacji, akcji i miejsc, zbierających odzież dla osób bezdomnych, 
samotnych matek czy potrzebujących rodzin. Ważne, by ubrania były czyste i 
w dobrym stanie. Warto też przed oddaniem odzieży do konkretnej placówki 
czy organizacji skontaktować się z jej pracownikami i  zapytać, czego konkret-
nie potrzebują. Można też pomóc schronisku dla zwierząt, oddając koce, kołdry 
czy ręczniki, które szczególnie przydadzą się podczas zimowych chłodów. Jeśli 
ubrania są bardzo zniszczone, można je wyrzucić do szarego pojemnika na od-
pady pozostałe po segregacji –zmieszane. Jednak zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem, szczególnie dla środowiska, jest oddanie odzieży do PSZOK-u, gdzie 
znajdują się specjalne kontenery na odzież lub tekstylia. Ze zniszczonych ubrań 
można produkować dywany, okładki na książki, torby czy paliwa alternatywne. 

Starych opon z samochodów osobowych, rowerów i motocykli, felg i dętek nie 
można wyrzucić do żadnego pojemnika, a także zostawić przy altanie śmietni-
kowej czy przed posesją. Nie są to odpady wielkogabarytowe, które można od-
dać w ramach organizowanych zbiórek. Ponadto, za pozostawienie ich w nie-
dozwolonych miejscach, grozi mandat w wysokości 500 zł. Te odpady należy 
dostarczyć do PSZOK-u. W Tychach działają dwa takie punkty, które przyjmują 
od mieszkańców opony bez żadnych opłat. 

odpady komunalne, które pochodzą z drobnych prac wykonywanych 
samodzielnie, takich jak:  np. malowanie, kafelkowanie, montaż pa-
neli, itp. to: resztki glazury i terakoty, umywalki, wanny, muszle, zużyte 
pędzle i wałki, gruz, cement, gips, suche kleje, tapety, kasetony, listwy, 
wszelkiego rodzaju drzwi, futryny, ościeżnice, pozostałości paneli pod-
łogowych, okładziny podłogowe i ścienne, resztki płyt gipsowo-karto-
nowych, płyty wiórowe i mdf, boazeria, styropian i inne pozostałości 
po remoncie. 

-

• zawieź odpady do PSZOK-u. Bezpłatnie można oddać 1,5 tony takich 
odpadów rocznie, licząc od pierwszego przekazania odpadów (limit na 
mieszkanie/dom). Uwaga! Od 2021 r. limit ten będzie obowiązywał na 
dany rok kalendarzowy i wyniesie 1 tonę. Szczegóły w Regulaminie 
PSZOK oraz Informatorze Przyjęcia Odpadów do PSZOK znajdującym się 
na stronie internetowej: www.master.tychy.pl. 
•  Jest wiele rm, które za opłatą dostarczą konte-
ner pod wskazany adres. 

WYSZUKIWARKA ODPADÓW | 

reklama
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lato 1980. 
to byŁ wyjątkowy 
czaS w najnowSzych 
dziejach polSki. 
na początku lipca 
doSzŁo do pieRwSzych 
StRajków, któRe byŁy 
Reakcją na podwyżki 
cen MięSa i wędlin. 
„nieuzaSadnione 
pRzeRwy w pRacy”, jak 
nazywaŁy je wówczaS 
Media, RozpoczęŁy Się 
w kilku zakŁadach, 
do któRych zaczęŁy 
pRzyŁączać Się kolejne. 
wkRótce Fala StRajków 
i niezadowolenia 
SpoŁecznego ogaRnęŁa 
caŁy kRaj.

Jak wspomina Hubert Chwal-
czyk, były nauczyciel i pracow-
nik Urzędu Miejskiego, 13 grud-
nia 1980 roku – już po powstaniu 
i rozpoczęciu działalności Mię-
dzyzakładowej Komisji Założy-
cielskiej NSZZ „Solidarność”, 
a na rok przed wprowadzeniem 
stanu wojennego – doszło w Ty-
chach do spotkania, o którym 
dziś niewiele osób już pamięta. 
Wysunięto jednak na nim wiele 
ważnych postulatów. Ile z nich 
zostało zrealizowanych w ciągu 
minionych 40 lat?

Zaczął „erg”
Do pierwszego strajku doszło 
w Tychach 1 sierpnia w Za-
kładach Tworzyw Sztucznych 
w Bieruniu Starym (Bieruń był 
dzielnicą Tychów), a w nocy z 28 
na 29 sierpnia rozpoczął się pro-
test w Zakładzie numer 2 Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych. 
Na pierwszej zmianie strajkujący 
wybrali na poszczególnych wy-
działach swoich przedstawicieli, 
z których następnie wyłoniono 
Komitet Strajkowy, na którego 
czele stanął Marek Wach, inży-
nier technolog na wydziale spa-
walni, a wiceprzewodniczącym 
został Leszek Waliszewski, elek-

tronik-informatyk. Negocjacje 
Komitet Strajkowy prowadził 
pod przewodnictwem Andrze-
ja Jędryki. Strajk zawieszono 30 
sierpnia po tym, jak władze przy-
jęły warunki stawiane przez straj-
kujących i spełniły część ich po-
stulatów.

Na przełomie sierpnia i wrześ-
nia strajkowała większość ślą-
skich zakładów pracy, a podpi-
sanie porozumień w Szczecinie, 
Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Dą-
browie Górniczej dało początek 
tworzenia niezależnych organi-
zacji związkowych.

Na początku września Komitet 
Strajkowy FSM wspólnie z przed-
stawicielami FSM w Bielsku Bia-
łej spotkał się z Lechem Wałęsą. 
Po tym spotkaniu działacze Ko-
mitetu Strajkowego powołali Fa-
bryczną Komisję Założycielską 
„Solidarności” na czele z Lesz-
kiem Waliszewskim, który po-
tem został delegatem na pierw-
szy Krajowy Zjazd Delegatów 
w Gdańsku. Do „Solidarno-
ści” przystąpiło 8 tys. pracowni-
ków, z liczącej ok. 9 tys. załogi. 
26 września w FSM spotkali się 
przedstawiciele różnych tyskich 
zakładów, podczas którego utwo-
rzono Międzyzakładową Komi-

sję Założycielską NSZZ „Solidar-
ność”. Pod koniec października 
MKZ Tychy została zarejestrowa-
na w Gdańsku i weszła w skład 
Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej, późniejszej Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. 
W tyskich zakładach i instytu-
cjach nadal powstawały organi-
zacje związkowe „Solidarności”, 
w o 1981 roku było ich 61.

spotkanie w teatrze
Podczas strajków w Gdańsku, 
17 sierpnia 1980 r sporządzono 
słynne 21 postulatów. To była 
zapowiedź zmian ustrojowych 
w Polsce. Podobne postulany pod 
adresem lokalnych władz sporzą-
dzono podczas różnych spotkań 
i wieców. Jeden z pierwszych zor-
ganizowany został 13 grudnia 
1980 roku w Teatrze Małym.

– Bardzo rzadko wspomina się 
o tym wydarzeniu, mam wraże-
nie, że wiele osób o nim zapo-
mniało, a moim zdaniem było 
ono bardzo ważne, bo podczas 
niego poruszano nie tylko kwe-
stie polityczne dotyczące całej 
Polski, ale także to, co najbar-
dziej interesowało tyszan – funk-
cjonowania miasta, najpilniejsze 
inwestycje i plany na przyszłość 

– mówi Hubert Chwalczyk. – Te-
atr Mały wypełnił się do ostatnie-
go miejsca. Przybyli członkowie 
komisji zakładowych NSZZ So-
lidarność, zrzeszonych w tyskim 
MKZ, przedstawiciele władz 
miasta, kilku dyrektorów zakła-
dów pracy. W sumie w spotka-
niu wzięło udział około 500 osób 
i trwało ono ponad cztery godzi-
ny. Prowadzili je na przemian Le-
szek Waliszewski i Marek Wach, 
a liczba dyskutantów była nie-
ograniczona. Kto miał ochotę, 
mógł zabrać głos. Dyskusja była 
na wyraz gorąca i burzliwa, nie-
którzy nie przebierali w słowach. 
Z ostrą krytyką spotkała się poli-
tyka ekipy Edwarda Gierka i pre-
miera Piotra Jaroszewicza, którzy 
doprowadzili do zadłużenia pań-
stwa i głębokiego kryzysu.

mieszkania, komunikacja 
i remonty
Nie tylko rzecz jasna krytykowa-
no, formułowane były także różne 
postulaty. Jednym z najważniej-
szych było zwiększenie liczby od-
dawanych mieszkań. Pomimo, iż 
w latach 1976–1980 wybudowa-
no w Tychach 10.046 mieszkań, 
wiele osób nadal latami czekało 
na przydział mieszkania.

– Mówiono o usprawnieniu 
komunikacji miejskiej – konty-
nuuje H. Chwalczyk. – Sytuacja 
uległa pewnej poprawie, bo dwa 
lata później decyzją ówczesne-
go wojewody katowickiego gen. 
Romana Paszkowskiego wybu-
dowano trakcję i uruchomiono 
w Tychach komunikację trolejbu-
sową. Kolejny postulat dotyczył 
remontu uszkodzonego wiaduk-
tu na ul. Wyszyńskiego i konser-
wacji wiaduktu na ul. Mikołow-
skiej. Zapisano wówczas także 
opracowanie planu remontów 
chodników, ulic, dróg oraz mo-
dernizacją oświetlenia. Dotyczy-
ło to także miejscowości, które 
w tamtym czasie należały do Ty-
chów. Chodziło m.in. o budo-
wę chodnika z Wyr do Gostyni, 
co miało poprawić bezpieczeń-
stwo pieszych. Inwestycję tę zre-
alizowano dopiero po około 20 
latach, kiedy Wyry były już samo-
dzielną gminą. MZBM otrzymał 
zadanie, aby zlecał wykonywanie 
kapitalnych remontów budynków 
specjalistycznym firmom, nato-
miast ekipy remontowe MZBM 
miały się zajmować remontami 
bieżącymi oraz w mieszkaniach 
administrowanych przez MZBM. 
Ponadto miał on już nie prowa-
dzić remontów w budynkach, 
które mu nie podlegały. Jeden 
z postulatów dotyczył polepsze-
nia warunków mieszkaniowych 
w baraku w Czułowie. Pod adre-
sem władz miasta wysunięto też 
wniosek wystąpienia do tyskiej 
Chłodni Składowej o zwolnie-
nie magazynowanej tutaj rezer-
wy żywności.

Chcemy trzeciego szpitala
Władze miasta otrzymały także 
kilka wniosków dotyczących in-
westycji w służbie zdrowia, w tym 
przyspieszenie zakończenia budo-
wy pawilonu szpitalnego w pobli-
żu Szpitala Wojewódzkiego. Jak 
stwierdzono w Tychach brakuje 
ponad 1.200 łóżek szpitalnych.

– W związku z tym padł po-
stulat budowy nowego szpitala, 
trzeciego w mieście – wyjaśnia 
H. Chwalczyk. – Do tego celu 

miały być zaadaptowane po-
mieszczenia szkoły podstawowej 
na osiedlu A lub budynek hotelu 
zakładowego przy ul. de Gaulle’a. 
Bardziej ogólnym wnioskiem, 
wymagającym zmiana prawnych 
była propozycja pozostawienia 
części składek ZUS, wypłaca-
nych przez tyskie zakłady pra-
cy do dyspozycji Urzędu Miasta, 
który w ten sposób miałby dofi-
nansowywać służbę zdrowia. Wy-
rażono też potrzebę stworzenia 
oddziału geriatrycznego i na ten 
cel chciano przeznaczyć budy-
nek po Zasadniczej Szkole Za-
wodowej „Zremb-u” oraz jeden 
z budynków Przedsiębiorstwa 
Ciężkiego Sprzętu Budowlanego 
Budownictwa Węglowego przy 
ówczesnej ul. Langego, a obec-
nie ul. Wejchertów. Była również 
mowa o modernizacji będącej 
w fatalnym stanie technicznym 
Izby Porodowej w Lędzinach. 
Wszystkie te postulaty miały być 
realizowane w ścisłej współpra-
cy z Urzędem Miasta. Dodatko-
wo wysunięto jeszcze około 60 
innych wniosków, na które pre-
zydent odpowiedział 30 grudnia 
1980 roku.

W 1981 roku odbyło się jeszcze 
kilkanaście spotkań przedstawicieli 
MKZ z władzami miasta, podczas 
których poruszano m.in. proble-
my budownictwa mieszkaniowe-
go, służby zdrowia, funkcjonowa-
nia komunikacji i sprawy związane 
z gospodarką komunalną.

– Bardzo ważny dla wszystkich 
był temat budowy trzeciego szpi-
tala. Mówiono o tym m.in. pod-
czas spotkania w czerwcu. Jak 
pamiętam, przewodniczący Wo-
jewódzkiej Komisji Planowania 
wyraził zgodę i zlecił wykonanie 
projektu. Ostatecznie jego wyko-
nanie przerwało wprowadzenie 
stanu wojennego. Ponadto doko-
nano wizji Izby Porodowej w Lę-
dzinach oraz Domu Dziecka – 
dodał Hubert Chwalczyk.

Realizację niektórych postula-
tów przerwało wprowadzenie sta-
nu wojennego 13 grudnia 1981 
roku, do innych wrócono dopie-
ro po latach. ●

ziMa to zawSze tRudny czaS 
dla oSób potRzebujących 
i bezdoMnych. Spadek 
teMpeRatuRy poniżej zeRa 
SpRawia, że SwetRy, kuRtki, 
wSzyStko, co Może poMóc 
w pRzetRwaniu ziMy, Staje 
Się bezcenne. wyMiana ciepŁa 
to ogólnopolSka akcja 
poMocy potRzebującyM, 
któRego poMySŁodawcą 
na zieMi tySkiej jeSt 
baRbaRa chMiel. aktualnie 
piecze nad akcją SpRawuje 
StowaRzySzenie inicjatywa 
tySka.

Inicjatywa Tyska od kilku lat syste-
matycznie zimą udostępnia Wiesza-
ki Wymiany Ciepła na Dworcu PKP 
w Tychach, gdzie można zostawić do-
bre rzeczy, których już nie potrzebuje-
my, a mogą sprawić radość innym, mniej 

zamożnym mieszkańcom naszego mia-
sta. Każdy z nas na pewno ma w szafie 
choć jedną ciepłą rzecz, której już nie 
nosi i może ją przekazać komuś innemu. 
– Podzielmy się więc ciepłem i sprawmy 
komuś radość z nowych rzeczy. Zasada 
jest jedna, na wieszak oddajemy wyłącz-
nie ciepłe, czyste i niezniszczone ubra-
nia, które nadają się do dalszego przeka-
zania. Jest to jeden z elementów naszej 
prospołecznej działalności. Organizu-
jąc nasze wydarzenia staramy się my-
śleć o wszystkich mieszkańcach naszego 
miasta, a w tym okresie zawsze każda 
pomoc jest potrzebna – mówi Sławomir 
Sobociński, prezes Inicjatywy Tyskiej.

Idea jest bardzo prosta – ogólnodo-
stępny wieszak na ciepłe ubrania, któ-
re zalegają w szafach. Taki wieszak stoi 
na dworcu PKP. – Kolejny rok z rzę-
du prowadzimy Wymianę Ciepła. Bar-
dzo nam pomogły Lidia Gajdas i Bar-
bara Konieczna, które zapełniły wieszak 

porządnymi i ciepłymi ubraniami. Każ-
dy z nas ma niepotrzebne ciuchy, które 
mogą się przydać drugiej osobie. Sporo 
z tych ciuchów ląduje w śmietniku, dlate-
go dokładamy wszelkich starań, aby tra-
fiły jednak w ręce potrzebujących. Przy-
pominam jednak żeby przynosić kurtki, 
płaszcze, polary, grube swetry. Zrobili-
śmy też pudełko na czapki, szaliki i rę-
kawiczki – wspomina Patrycja Kosow-
ska-Pawłowicz. – Staramy się doglądać 
wieszak, uporządkować ubrania i zosta-
wić te naprawdę ciepłe. Ludzie są kochani 
i przynoszą sporo swoich rzeczy w bardzo 
dobrym stanie, ale nie wszystkie nada-
ją się na zimę. Te pakujemy i zawozimy 
do noclegowni czy innych ośrodków po-
mocy społecznej. Staramy się, aby na wie-
szaku były przede wszystkim porządne 
i ciepłe zimowe ciuchy. Prosimy o przy-
noszenie tylko takich – dodaje Aleksan-
dra Pabian.
kaMil peSzat ●

rok PrZed stanem wojennym...
w gRudniu 1980 Roku W TeaTrZe MaŁyM ODbyŁO SIę SpOTKaNIe KOMISjI ZaKŁaDOWych „SOLIDarNOŚcI” I prZeDSTaWIcIeLI uM.

wymiana CiePła jak Co roku
tySzanie dzielą Się cIepŁyMI ubraNIaMI. 

Wieszaki są dostępne całą dobę na dworcu PKP w Tychach. 
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Jednym z postulatów grudniowego spotkania było usprawnienie komunikacji miejskiej. Miały 
tego dokonać m.in. trolejbusy, które dwa lata później wyjechały na tyskie ulice.
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z Mojej póŁki

wywiady 
nogasia
Dobry wywiad, nie w sensie po-
litycznym, państwowym, ale cie-
kawie poprowadzonej rozmowy, 
to rzecz niełatwa. Wiedzą o tym 
dziennikarze. Mam na myśli 
dziennikarzy z prawdziwego 
zdarzenia, nie tych, których teraz 
setki wokół, bo wielu się wydaje, 
że napisane słowo już ich czyni 
zawodowcami.

Wywiad, tak jak prowadzenie 
spotkań, np. autorskich, to zawsze 
spore wyzwanie, bo po pierwsze 
trzeba się przygotować. Prze-
czytać książki autora, wysłuchać 
utworów piosenkarza, prześle-
dzić karierę aktora. Po drugie, 
nie można pomylić ról. To nie 
ja dziennikarz jestem bohaterem 
wywiadu czy spotkania. Trze-
ba uważać, aby pytania nie były 
dłuższe od odpowiedzi. Po trze-
cie, nie starać się za wszelką cenę 
błyszczeć, robić tzw. wrażenie.

Po czwarte, trzeba mieć pomysł 
na to jak zacząć wywiad. Pierw-
sze pytanie, albo złapiemy kon-
takt albo, niestety, może być już 
tylko gorzej. I po piąte, trzeba 
wiedzieć kiedy skończyć.

Wywiady z pisarzami, to już 
w ogóle górna półka. Przecież 
zdarza się, że całkowicie inaczej 
odczytaliśmy powieść, opowia-
danie. Że uciekło nam główne 
przesłanie.

Od lat z podziwem czytam wy-
wiady i recenzje autorstwa dwóch 
osób: Justyny Sobolewskiej, 
na co dzień pracującej w najbar-

dziej opiniotwórczym tygodni-
ku „Polityka” i Michała Nogasia 
z „Gazety Wyborczej”, ale nie tyl-
ko, bo znany jest także m.in. z an-
teny „przedPISowskiej” Trójki, 
a dziś z Radia Nowy Świat. Słu-
chanie tego duetu razem, kiedy 
prowadzili spotkania autorskie 
np. podczas Festiwalu Języka Pol-
skiego w Szczebrzeszynie, to była 
prawdziwa przyjemność.

Toteż z podobną przyjemnoś-
cią sięgnąłem po wywiady Mi-
chała Nogasia zebrane w książce 
„Z niejednej półki”. Już sam tytuł 
mówi prawie wszystko. Dzienni-
karz rozmawia z pisarzami, któ-
rych książki pewnie ustawiamy 
na różnych półkach, zakładając, 
że mamy opracowany sposób 
urządzenia domowej biblioteki.

Nogaś – i to jest chyba najważ-
niejsze – jak sam podkreśla, lubi 
słuchać. Właśnie po to rozmawia, 
aby się czegoś dowiedzieć, zrozu-
mieć, znaleźć odpowiedzi na py-
tania. Jest skłonny jechać bardzo 
daleko tylko po to, aby usłyszeć 

kilka zdań, tych zdań, dla któ-
rych było warto miesiącami pro-
sić o spotkanie.

Pretekstem spotkań najczęściej 
są ostatnie książki wybitnych mi-
strzów pióra, ale Nogasia bardziej 
interesuje to, co autor ma do powie-
dzenia o dzisiejszym świecie. Kilka-
dziesiąt wywiadów na ponad 600 
stronach, i co znamienne – pierwszy 
to rozmowa z Alice Munro a ostat-
ni z Olgą Tokarczuk. Bardzo długi 
wywiad, od rozmów o pierwszych 
książkach noblistki po „Księgi Ja-
kubowe”.

Nogaś rozmawia z pięcioma 
noblistami, sześcioma laurea-
tami Nagrody Nike. Każda roz-
mowa godna uwagi. Jerzy Pilch 
na przykład na dwa miesiące 
przed śmiercią opowiada, czym 
był dla niego felieton. A z ko-
lei Mariusz Szczygieł tym razem 
po raz kolejny nie snuje opowie-
ści o fascynacji Czechami, wręcz 
przeciwnie. Uważa, że już prawie 
wszystko co miał do powiedzenia 
na temat naszych sąsiadów, to już 
powiedział. Tym razem mówi 
o czytaniu, pierwszych fascyna-
cjach literaturą, o książce nieod-
danej do biblioteki. I o tym, że te-
raz chce poznać historię sztuki.

Różni autorzy, z różnych stron 
świata ale jeden wspólny mia-
nownik: wiara w słowo. To, co ich 
dzieli, to oczywiście inne spojrze-
nie na to, co się dzieje wokół nas. 
Te wywiady przywracają po raz 
kolejny wiarę w to, że literatura 
pokazuje nam jak też ten świat się 
bezustannie zmienia.
jan MazuRkiewicz ●

michał nogaś 
„Z niejednej półki. wywiady”. 

wydawnictwo agora.

w tyM Roku 
StowaRzySzenie 
ŚląSkie MotocykliStki 
poStanowiŁo weSpRzeć 
ŚląSkie hoSpicjuM dla 
dzieci Świetlikowo. 
tRzydzieŚci pięknych 
kobiet pozowaŁo 
do kalendaRza wRaz 
z 25 unikatowyMi 
MotocyklaMi, zaŚ 
caŁkowity dochód 
ze SpRzedaży 
zoStanie pRzekazany 
wSpoMnianeMu 
hoSpicjuM. tegoRoczny 
kalendaRz jeSt 
jubileuSzowy, bowieM 
piaty z kolei.

Dotychczas dziewczyny zbiera-
ły pieniądze dla oddziału nowo-
rodkowego w Szpitalu Miejskim 
w Sosnowcu, kobiet z chorobą 
nowotworową w Szpitalu Miej-
skim w Tychach, mam i ich nie-

pełnosprawnych dzieci z Domu 
Kulejących Aniołów w Piasku 
koło Pszczyny, oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Tychach. 
Tegorocznym hasłem jest „MO-
TOCYKLove bezTroski”. – Ten 
kalendarz jest czymś wyjątko-
wym – mówi Katarzyna Pie-
traszewska wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia Śląskie Motocy-
klistki. – Mimo trwającej pande-
mii postanowiłyśmy zorganizo-
wać kolejną edycję. Jest trudniej, 
ponieważ nie mamy możliwości 
zorganizowania wernisażu, któ-
ry otwierałby sprzedaż. W tym 
roku możemy liczyć jedynie 
na wsparcie naszej inicjatywy 
przez media, naszych przyjaciół 
i wszystkich ludzi o wielkich ser-
duchach. Razem damy radę.

W tym roku dziewczyny 
do współpracy zaprosiły Toma-
sza Sipę, który na 13 zdjęciach 
uchwycił kobiece piękno i pa-

zur motocyklistek. Sesja odby-
ła się w przestrzeni domowej, 
ogrodzie oraz terenach leśnych. 
– Jednym z pierwszych pytań 
jakie zadałem, to było pytanie 
czy zdjęcia mogą być czarno-
białe. Kolejnym – czy mamy ja-
kiś ściśle określony plan na sesję 
do realizacji, na szczęście było 
to wszystko do dogadania i długo 
nie trzeba było czekać, jak w gło-
wie urodził się pomysł, by zrobić 
sesje z dziewczynami w pozor-
nie normalnych życiowo-domo-
wych sytuacjach, tak by czasem 
wpleść ten motocyklowy wą-
tek do zdjęć. Wielki szacunek 
dla dziewczyn, że udało im się 
to wszystko zorganizować i po-
składać w całość, to naprawdę 
było duże wyzwanie logistycz-
ne i organizacyjne, by wszystkie 
dziewczyny, makijażystki i mo-
tocykle przygotować i dostar-
czyć w odpowiednim momen-
cie – opowiada fotograf.

– Kalendarz dla mnie to naj-
ważniejsza akcja stowarzyszenia. 
Daje nam dużo radości i uskrzyd-
la na kolejny rok. Nie oczekuje-
my w zamian nic prócz uśmiechu, 
bo warto pomagać – komentuje 
Izabela Piekło, prezes zarządu sto-
warzyszenia Śląskie Motocyklist-
ki. – To nie jest zwykły kawałek 
papieru – mówi Bożena Dzier-
żęga, członek stowarzyszenia. 

– Każda edycja jest dla mnie bar-
dzo ważna, jest to sposób na dzie-
lenie się dobrem i tym, co mogę 
dać z siebie innym – dodaje. – Ka-
lendarz to dla mnie forma prze-
kazu, że jestem silna, mam swoją 
pasję i dzięki niej mogę pomagać. 
Kalendarz nas jednoczy i pokazu-
je jak wiele dobrych ludzi nas ota-
cza dodaje Emilia Urbanek jedna 
z motocyklistek.

Sprzedaż kalendarza ruszy-
ła 13 listopada. Będzie go moż-
na nabyć w każdym mieście 
na Śląsku oraz zamówić wysył-
kowo za pośrednictwem strony 
Stowarzyszenia Śląskie Motocy-
klistki na Facebooku. Łącznie 
z poprzednich edycji udało się 
zebrać 150 tys. zł, które w całości 
zostały przekazane na cele cha-
rytatywne. kaMil peSzat ●

księżyCowe fasCynaCje
tySkie aRtyStki zoRganizowaŁy wyStawę Z OKaZjI cIeKaWeGO ZjaWISKa 
aSTrONOMIcZNeGO.

Tematem wystawy Double Blue Moon jest księżyc w wielu formach.

M
ar

cin
 Ra

ta
jcz

ak
.

motoCyklistki dla świetlikowa
RuSzyŁa SpRzedaż kalendaRza ŚLąSKIch MOTOcyKLISTeK 2021.
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Jedno ze zdjęć, które trafiło do kalendarza.
w paździeRniku 
na niebie dwukRotnie 
zaŚwieciŁ niebieSki 
kSiężyc w peŁni. takie 
zjawiSko Ma MiejSce 
ŚRednio Raz na 2,5 Roku. 
jednak halloweenowy 
niebieSki kSiężyc zdaRza 
Się jeSzcze Rzadziej, 
bo ŚRednio Raz na 19 lat. 
z tej okazji związane 
z tychaMi aRtyStki 
izabela wądoŁowSka, 
agnieSzka kuŚpiel 
i kataRzyna koRuS 
poStanowiŁy zaMknąć 
Roczny cykl peŁni 
kSiężycowych wSpólną 
wyStawą Swoich pRac 
MalaRSkich pod nazwą 
double blue Moon.

Wystawę od 27 listopada można 
oglądać w showroomie wnętrzar-
skim „Stylowy Kwadrat” w Kato-
wicach przy ul. Kościuszki 13.

Inicjatorem wystawy jest duet 
SIS (Spotkanie i Sztuka), który 
tworzą wspólnie Izabela Wądo-
łowska i Agnieszka Kuśpiel. Gru-
pa powstała w czasie pierwszej 
fali pandemii covid-19 jako wy-
raz potrzeby powrotu do indywi-
dualnej pracy twórczej po latach 
uśpienia i obaw.

Ma na celu aktywację twórczą 
kobiet, promowanie działań, orga-
nizację wystaw artystycznych oraz 
stworzenie galerii prac online. 
W mediach społecznościowych 
dziewczyny prowadziły transmisję 
na żywo ze Stylowego Kwadratu, 
prezentując swoje prace. – W two-
rzeniu wystawy nawiązywałyśmy 
do naszych fascynacji, którym 
księżyc jest wspólnym mianow-
nikiem. Ten obiekt przewija się 
w licznych wierzeniach i kulturze 
ludowej, którą wszystkie bardzo 
cenimy – wyjaśnia Izabela Wądo-
łowska. – Żeńska energia Księżyca 
nieustannie rodzi zmiany, przeja-

wia się cyklem. To przypływ i od-
pływ, które poruszają w nas każdą 
cząsteczkę wody. Nieuświadomio-
ne budzą niepokój, zintegrowane 
dotykają naszej głębi, prowadzą. 
Zafascynowane Księżycem trzy 
kobiety rozjaśniają najciemniej-
szy czas w roku jego blaskiem. 
Światło przenika kolorem, kształ-
tem, emocją. Artystki obrazem za-
pisują energię tego przełomowego 
czasu na Ziemi – opisała wysta-
wę Katarzyna Filiczak przyjaciół-
ka artystek.

29 listopada w mediach spo-
łecznościowych pojawił się wi-
deoklip nawiązujący do wystawy 
Double Blue Moon, można go zo-
baczyć na profilu facebookowym 
SIS Spotkanie I Sztuka, Kasia Ko-
rus Art & Design oraz DOUBLE 
BLUE MOON-wystawa księży-
cowa. Za zdjęcia i montaż odpo-
wiada Daniel Fedorczyk, muzyką 
zajął się Kuba Kusha.
kaMil peSzat ●
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reklama

w RaMach pRojektu 
eRaSMuS+ (euRopejSka 
dRoga do SukceSu 
zawodowego), 
Realizowanego 
w zeSpole SzkóŁ 
nR 6 w latach 2019-
2021, uczniowie 
SySteMatycznie 
wyjeżdżają 
na zagRaniczne 
pRaktyki. 
niedawno wRócili 
z tRzytygodniowego 
pobytu w MalMö.

– W praktykach wzięło udział 16 
uczniów naszego technikum – 14 
logistyków i dwóch informatyków 
oraz czterech nauczycieli opieku-
nów – po dwóch na połowę okre-
su praktyk – powiedziała Danu-
ta Janecka koordynator projektu 
w ZS nr 6. – Niedawno kolejna 
grupa wyjechała do Malagi w Hi-
szpanii, a dwa kolejne wyjazdy – 
do Bragi w Portugalii – zostały 
odłożone na późniejszy termin, 
w następnym roku szkolnym.

Uczniowie klasy informatycz-
nej pracowali w Laptop Clinic 
(diagnozowanie sprzętu kom-
puterowego), natomiast logisty-
ki – w Lucu Food, Candy People, 
Zia&Grönt, ŌE Terminal. W tu-
tejszych magazynach i sklepach 
spożywczych zajmowali się spraw-

dzaniem stanów magazynowych, 
sortowaniem i kompletowaniem 
towaru. Pracowali od poniedział-
ku do piątku, a w weekendy mieli 
czas wolny i wówczas odwiedzi-
li m.in. rezerwat przyrody Kulla-
berg, miasteczko uniwersyteckie 
Lund, Helsingborg, most Ore-
sund łączący Malmö z Kopenha-
gą nad cieśniną Sund i rzecz jasna 
zwiedzili atrakcje Malmö.

– Pracowałem w serwisie kom-
puterowym, dostawałem różne 
zadania, jak na przykład demon-
towanie i diagnostyka urządzeń 
czy instalowanie sterowników. 
Podczas wyjazdu nauczyłem się 
punktualności, dokładności oraz 
sumienności w pracy. Miałem 

okazję poznać kulturę Szwecji, 
a także zaobserwować np. różnice 
w modelu wychowywania dzieci 
polskich i szwedzkich – powie-
dział Jakub, uczeń III klasy.

– Podczas praktyk mieliśmy 
okazję poznać jak żyją mieszkań-
cy tego kraju, jakie mają podejście 
do różnych spraw i problemów 
– dodała Kamila, uczennica IV 
klasy. – Pracowałam w hurtow-
ni słodyczy, między innymi ro-
biliśmy paczki dla znanych osób, 
a potem na portalach społecznoś-
ciowych mogliśmy zobaczyć, jak 
je otwierają, co dawało nam wiel-
ka satysfakcję. Nauczyłam się kil-
ku zwrotów w języku szwedzkim 
i mój angielski, którym musieli-

śmy się posługiwać na co dzień, 
stał się znacznie płynniejszy. Po-
znałam Szwedów jako ludzi ot-
wartych i chętnych do pomocy. 
Zintegrowaliśmy się również jako 
grupa. Po powrocie zmieniło się 
moje podejście do obecnej sytu-
acji na świecie, więcej uwagi po-
święcam też na dokształcenie się 
z języka angielskiego.

– Wyjazd nastąpił już w cza-
sie nauki zdalnej, ale w Szwecji 
nie było problemów, by nasi ucz-
niowie zostali przyjęci na prak-
tyki – wyjaśnia Danuta Janecka. 
– Obostrzenia związane z epi-
demią były, jednak nie takie jak 
u nas. W Szwecji nie ma naka-
zów, wszystko jest zalecane – 
utrzymanie dystansu, zakłada-
nie maseczek, itd. W drugim 
tygodniu, kiedy nieco wzrosła 
liczba zakażeń, pracodawcy pro-
sili o noszenie maseczek w pra-
cy. Restauracje czynne są do go-
dziny 21, w lokalach ludzie mogą 
się spotykać w mniejszym gronie, 
niemniej wszystko jest otwar-
te i funkcjonuje normalnie. Jeśli 
chodzi o epidemię, to sami ucz-
niowie podkreślali, że w Szwecji 
wszyscy reagują na spokojnie, nie 
ma wyczuwalnej paniki, jak u nas. 
Jednak trzeba dodać, iż samody-
scyplina i społeczna odpowie-
dzialność Szwedów jest na wyż-
szym poziomie. lS ●

w tychach, jak wSzędzie, 
pRzybywa aut, jednak 
jeSteŚMy w kRajowej 
czoŁówce, jeŚli chodzi 
o liczbę aut z najniżSzyM 
pRzebiegieM. tak 
pRzynajMniej 
wynika z Rankingu 
SpoRządzonego pRzez 
poRtal RankoMat.pl.

Samochody zarejestrowane w Ty-
chach mają średnio na liczniku nie-
spełna 171 tys. km, co daje miastu 
wysokie 6. miejsce w kraju i drugie 
w woj. śląskim za Katowicami.

Bazując na deklaracjach kierow-
ców, eksperci rankomat.pl, opraco-
wali listę 84 miast, wyliczając śred-
ni przebieg kilometrów. Zastrzegli 
jednak, że są to dane uśrednione, 
bo nie każdy samochód ma po kil-
ku latach na liczniku np. 50 tys. km 
i nie każde kilkunastoletnie auto 
ma więcej niż np. 200 tys. km prze-
biegu. Jedni kierowcy mocno eks-
ploatują auta, podróżując samo-
chodami codziennie i na dłuższych 
dystansach, inni wybierają się nimi 
głównie na niedzielną przejażdżkę 
lub na zakupy.

Z tych matematycznych wy-
liczeń, opartych na deklaracjach 
kierowców wynika, iż przeciętny 
Polak jeździ kilkunastoletnim sa-
mochodem z przebiegiem prawie 
200 tys. km. A zatem z jednej stro-
ny od kilku lat w Polsce notowany 
jest rekordowy przyrost sprzedaż 
aut nowych (w 2019 roku Polacy 
kupili 555.609 nowych samocho-
dów osobowych, co jest rekordem 
w XXI wieku, ale nadal nie jest po-

bity ten z 1999 roku – 632.000 aut), 
ale z drugiej – większość kierow-
ców jeździ starszymi samochodami 
o sporym przebiegu. Najbardziej 
wysłużone auta są w województwie 
warmińsko-mazurskim – ich śred-
ni przebieg to 210 tys. km. Z ko-
lei najmniejszy przebieg mają auta 
będące w posiadaniu kierowców 
z woj. małopolskiego (177 tys. km). 
Śląskie znajduje się w czołówce – 
średni przebieg to 183 tys. km.

Miastem, gdzie jeżdżą auta 
o najmniejszym przebiegiem jest 
Warszawa (158 tys. km), a następ-
nie Kraków (161 tys. km) i Poznań 
(166 tys. km). Katowice są na 4. 
miejscu – 167 tys. km, a Tychy za-
jęły 6. pozycję w rankingu – 171 
tys. km. Spośród miast wojewódz-
twa śląskiego za Tychami uplaso-
wały się 7. Piekary Śląskie (174 
tys. km), 10. Ruda Śląska i 11. Ryb-
nik (po 175 tys. km).

Liczba zadeklarowanych kilo-
metrów ma pewien wpływ na cenę 
ubezpieczenia OC, choć oczywi-
ście nie tylko, bo brane są także 
pod uwagę m.in. historia ubez-
pieczenia kierowcy, dane pojaz-
du, sieć i rodzaj dróg, liczba ich 
użytkowników czy statystyki wy-
padkowe dla danego regionu, któ-
re przekładają się na ryzyko wystą-
pienia kolizji lub wypadku. W III 
kwartale 2020 roku ubezpieczenie 
OC kosztowało tyskich kierowców 
średnio 623 zł i było o 55 zł mniej-
sze od średniej krajowej i o… 4 zł 
mniejsze od średniej wojewódz-
kiej. Więcej za OC zapłacili właś-
ciciele samochodów z Katowic 
– średnio 701 zł. lS ●

tyski kilometraż
waRSzawa TO MIaSTO, W KTóryM jeżDżą auTa 
O NajMNIejSZyM prZebIeGu, Tychy Są 6. MIejScu.

sZwedZkie Praktyki 
uCZniów Zs nr 6
pRacowali w FiRMach inFoRMatycznych I LOGISTycZNych.

ZS
 nr

 6
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dzięki zabiegowi 
hiFu 3d MożeSz 
oSiągnąć idealny 
eFekt ujędRnienia, 
uSunięcia zMaRSzczek 
i wyModelowania. 
używana jeSt 
do tego najbaRdziej 
zaawanSowana 
technologia 
wykoRzyStująca eneRgię 
ultRadźwiękową 
do gŁębokiej penetRacji, 
któRa docieRa 
do waRStwy SMaS SkóRy.

Odpowiednia energia kartridża 
dociera do warstwy skóry właści-
wej, dzięki czemu stymuluje orga-
nizm do tworzenia nowych wiązek 
kolagenu, koaguluje termicznie 
warstwę powięzi, co powodu-
je efekt napinania, podnoszenia 
oraz ujędrniania skóry. Poprawa 
napięcia warstwy głębokiej pozy-
tywnie wpływa na strukturę skóry 
liftingując ją. Jest to najbez-

pieczniejszy i najbardziej skutecz-
ny sposób zastosowany w branży 
kosmetycznej przydatny w zwal-
czaniu problemów związanych 
ze starzeniem się twarzy, ciała, 
zwiotczeniem skóry etc.

HIFU 3D może podnosić kon-
tur twarzy, ujędrniać ciało, zapo-
biegać tworzeniu się zmarszczek 
a wszystko w bezbolesnym i bez-
krwawym zabiegu. Ogniskowa-
nie ultradźwiękowe popra-
wia zawieszenie warstwy SMAS 
i kompleksowo rozwiązuje prob-
lem zwisania skóry twarzy i cia-
ła. Precyzyjne skupienie energii 
ultradźwiękowej na różnych głę-
bokościach warstwy powięziowej 
i warstwy kolagenowej powodu-
je najlepszy efekt modelowania 
i ujędrniania. Następuje znacz-
na poprawa elastyczności skóry, 
wybielenie, usunięcie zmarszczek 
i zwężenie porów. Zabieg nie po-
woduje uszkodzenia naskórka.

Działanie HIFU to precyzyjne 
ogniskowanie fali ultradźwięko-
wej o wysokiej energii na małym 
punktowym obszarze, który pod-
dawany jest ablacji. Podczas zabie-
gu uruchamiają się dwa procesy:
– termiczny – tkanka pochłania 

falę ultradźwiękową – efekt 
cieplny powoduje koagulację,

– mechaniczny – wytworzone zo-
stają pęcherzyki gazu, który po-
woduje podniesienie ciśnienia 
w jej wnętrzu. Ciśnienie dopro-
wadza do zniszczenia struktu-
ry komórki uruchamiając tym 
samym proces naprawczy.
Dlaczego HIFU jest takie wyjąt-

kowe? Jego największą zaletą jest 
to, że wszystkie procesy naprawcze 
dzieją się wewnątrz tkanki, a ze-
wnętrzna warstwa skóry pozosta-
je w stanie nienaruszonym. Zabieg 
stymuluje i regeneruje tkanki oraz 
skraca włókna kolagenu. Energia 
omija naskórek, nie pozostawiając 

żadnych uszkodzeń.

Urządzenie jest wyposażo-
ne w głowice 1,5 mm, 3,0 mm, 
4,5 mm, 6,0 mm, 8.0 mm, 11 mm, 
13 mm i 16 mm, które precyzyjnie 
działają na różnej głębokości skó-
ry. Skóra zostaje natychmiast unie-
siona i napięta, a efekt będzie się 
utrzymywał od 12 do 24 miesięcy. 
Ważne, że po wykonaniu zabiegu 
z wykorzystaniem HIFU można 
natychmiast wrócić do pracy.

Pierwszy efekt może być wi-
doczny już bezpośrednio po za-
biegu lecz właściwy efekt wystą-
pi po okresie od kilku miesięcy 
do pół roku. Po zabiegu widocz-
ne jest tylko delikatne zaróżowie-
nie i obrzęk skóry.

Zastosowanie hifu:
usuwanie drobnych zmarszczek,•	
redukcja zmarszczek mimicznych,•	
napięcie skóry na czole oraz unie-•	
sienie linii brwi,
podnoszenie policzków tzw. lif-•	
ting twarzy,
poprawa elastyczności i jędrno-•	
ści skóry,
rozjaśnienie cery,•	
ogólna poprawa kondycji skóry,•	
zastępuje botoks, kwas hialuro-•	
nowy,
spowalnia proces starzenia się •	
skóry.
Warto dodać, że okres zimo-

wy, ze względu na mniejsze na-
słonecznienie jest zalecany do wy-
konania tego zabiegu. aS ●

Zbliża się czas Świąt Bożego Na-
rodzenia. Aby niespodziewany 
ból zęba nie zepsuł świąteczne-
go nastroju, warto zadbać o zęby 
wcześniej i zgłosić się na wizytę 
kontrolną do dentysty.

Lekarz stomatolog może 
w porę zareagować na pojawia-
jące się problemy z próchnicą, 
zdiagnozować choroby dziąseł, 
a także przeprowadzić zabie-
gi profilaktyczne. Do zabiegów 
higienizacyjnych zaliczamy sca-
ling, piaskowanie i lakierowanie. 
– Scaling to metoda usuwania 
kamienia nazębnego – twardych 
złogów nad- i poddziąsłowych, 
powstałych wskutek niedoczysz-
czenia płytki nazębnej. Piasko-
wanie to zabieg profilaktyczny 
polegający na usunięciu z po-

wierzchni zębów przebarwień 
i pozostałych drobin kamienia 
nazębnego. Lakierowanie polega 
na pokryciu zębów cienką war-
stewką preparatu zawierającego 
fluor. Nanosi się go pędzelkiem 
na powierzchnie zębów. Tworzy 
się wówczas powłoka, która stop-
niowo uwalnia fluor, wzmacnia-
jąc szkliwo – wyjaśnia lek. stom. 
Lucyna Plewnia-Sitko z gabine-
tu ES Dentica Praktyka Stoma-
tologiczna.

Warto więc regularnie od-
wiedzać gabinet stomatologicz-
ny w celu skontrolowania stanu 
uzębienia oraz przeprowadzenia 
standardowych zabiegów higie-
nizacyjnych. Stanowią one pod-
stawę w profilaktyce chorób zę-
bów. aS ●

dlaCZego hifu jest wyjątkowe?
uSuwanie dRobnych zMaRSzczek, Redukcja zMaRSzczek MiMicznych, liFting twaRzy, OGóLNa pOpraWa 
KONDycjI SKóry – TO TyLKO NIeKTóre ZaSTOSOWaNIa uLTraDźWIęKóW W KOSMeTOLOGII I MeDycyNIe eSTeTycZNej. 

aby uniknąć przykrych niespodzianek w święta.

profilakTyka 
JesT ważna
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ogłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.dRobne.tychy.pl

kaRieRa/edukacja:

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

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

uSŁugi:
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

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     

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
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

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

SPRZEDAM

SPRZEDAM MIESZKANIE  Tychy os. „O” 
2 pokoje 50,3m2, 9p. tel. 694 141 767  
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Mieszkanie do remontu, Tychy os. K – par-
ter - (nadaje się na działalność). M-4, 63 
m2, trzy pokoje, kuchnia, łazienka i ubi-
kacja osobno, balkon. Cena – 260 000 zł. 
- Tylko w  BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 

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

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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www.tychy.pl

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

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wola. k. Pszczyny.  Mieszkanie M-2, 36 
m2 umeblowane i wyposażone. Czynsz 
najmu 1250 zł. + media + kaucja. BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy centrum. Mieszkanie M-2, 36 m2 
na parterze. Umeblowane i wyposażone. 
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. E, 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
Tychy , oś. D M-3 po kapitalnym remoncie 
cena 312000zł VIPART 509 733 966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 3137 
m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bojszowy, działka od 900m2 cena 126zł/
m2 VIPART 501 396 663
Gostyń, działka, pow.762m2m2,cena 
114300zł VIPART 501 396 663
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, oś 
H. Parter-niska zabudowa  VIPART 501 
396 663

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 re-
moncie 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 bu-
downictwie z garażem cena najmu 1990 
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
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł 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? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, 3 p., niski blok, 50 
m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 310.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Mieszkanie w domu jednorodzinnym, Ty-
chy, po remoncie, pokój z kuchnią, miesz-
kanie nieumeblowane, 1000 zł/mc plus 
media www.ASTON.com.pl 731-713-100
Kawalerka Tychy os. E, 30 m2, mieszkanie 
umeblowane, 1050 zł/mc opłaty www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Elsne-
ra, 33 m2, 2 pokoje, 2 p., umeblowane, 
czynsz 1400 zł/mc+ media, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury, pow. 115 m2, 
6 pokoi, możliwość przerobienia na lokal, 
stan do remontu, czynsz 1500 zł/mc plus 
media www.ASTON.com.pl 602-627-610
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz tylko 1500 zł/mc+ 
media, 519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, par-
ter domu jednorodzinnego, 74 m2, możli-
wość korzystania z ogródka, czynsz 1.700 
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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, nowoczesny 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 podzie-
lenia powierzchni Tychy Tereny Przemy-
słowe 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/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdRowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

tRanSpoRt:

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

kupię / SpRzedaM
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

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

autoreklama
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reklama

wojciech wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

zeSpóŁ gkS wygRaŁ 
czwaRtkowy 
i niedzielny Mecz 
na Stadionie pRzy ul. 
edukacji i doŚć pewnie 
zainkaSowaŁ koMplet 
punktów. pokazaŁ 
pRzy tyM niezŁy Futbol 
i to, czego tySzanoM 
czaSeM bRakowaŁo 
– zaangażowanie.

Potyczka z Widzewem rozpoczęła 
się po myśli gości, którzy w 8 min. 
przeprowadzili koronkową akcję, 
którą celnym strzałem tuż przy 
słupku zakończył Możdżeń. Kilka 
chwil później uderzenie głową wi-
dzewiaka Nowaka obronił Konrad 
Jałocha. Na szczęście, po kilkuna-
stu minutach dominacji łodzian, 
do głosu doszli gospodarze, któ-
rym w 23 min. udało się wyrów-
nać rezultat. Tym razem to GKS 
przeprowadził piękną akcję: Łu-
kasz Grzeszczyk podał do Oskara 
Paprockiego, ten do Szymona Le-
wickiego, który mocnym strzałem 
dopełnił formalności. Ten sam Le-
wicki miał w 42 min. wymarzoną 
sytuację na swego drugiego gola, 
ale przegrał pojedynek sam na sam 
z bramkarzem Widzewa.

W drugiej połowie tyszanie już 
zupełnie przejęli kontrolę nad wy-
darzeniami na boisku i wydawa-
ło się, że zdobycie kolejnego gola 
jest tylko kwestią czasu. W 61 
min. Mleczko szczęśliwie obro-
nił jeszcze strzał Jana Biegańskie-
go, ale dwie minuty później był 
już bezradny. Po rzucie wolnym 

egzekwowanym przez Grzeszczy-
ka do odbitek piłki dopadł Bar-
tosz Biel i precyzyjnym uderze-
niem zerwał pajęczynę z okienka 
bramki Widzewa.

Jednobramkowe prowadze-
nie GKS dowiózł do końcowego 
gwizdka, co więcej – mieli tysza-
nie kilka okazji do podwyższenia 
zwycięstwa. Strzały Paprzyckie-
go, Damiana Nowaka i Domini-
ka Połapa wybronił jednak golki-
per Widzewa.
gks tyChy – WiDZeW łóDź 
2:1 (1:1). Gole: Lewicki (23’) 
i Biel (63’) oraz Możdżeń (8’).
gks tyChy: Jałocha –Połap, Ne-
dić, Szymura (77’ Sołowiej), Sze-
liga – Biel (88’ Steblecki), Paprzy-

cki (81’ Norkowski), J. Biegański, 
Grzeszczyk, Moneta (76’ K. Pią-
tek) – Lewicki (77’ Nowak). Żółte 
kartki: Paprzycki i Nowak.

W pozostałych meczach 15. 
kolejki: ŁKS – Miedź 3:4, Stomil 
– Łęczna 2:1, Zagłębie – Pusz-
cza 2:0, Bełchatów – Chrobry 
1:2, Arka – Korona 1:0. Spotka-
nia Sandecji z Jastrzębiem, Re-
sovii z Radomiakiem i Termaliki 
z Odrą zostały przełożone.

W składzie na mecz z Odrą 
Opole trener Artur Derbin do-
konał kilku zmian, aby po czwart-
kowym wysiłku piłkarze mogli 
zregenerować siły. W wyjścio-
wej jedenastce pojawili się Seba-
stian Steblecki, Łukasz Norkow-
ski i Kacper Piątek, zaś na ławce 
odpoczywali Moneta, J. Biegański 
i Biel. Z przodu pozostał bramko-
strzelny ostatnio Szymon Lewicki, 
który nie zawiódł także w niedzie-
lę. Już w 16 min. dośrodkowanie 
Bartosza Szeligi głową zamienił 
na prowadzenie GKS.

Gol jeszcze bardziej uskrzyd-
lił podopiecznych trenera Derbi-
na, czego efektem była akcja Se-
bastiana Stebleckiego z 20 min. 
Tyski skrzydłowy minął w polu 
karnym kilku obrońców rywali, 
a kończący akcję Lewicki był bar-
dzo blisko drugiego gola.

Na niego trzeba było czekać 
aż do ostatniej minuty spotka-
nia. Atomowy strzał na bramkę 
Odry posłał Łukasz Grzeszczyk, 
a gdy piłka odbiła się od po-

przeczki i wróciła w pole karne, 
dopadł jej Łukasz Moneta i głową 
umieścił w siatce gości.
gks tyChy – ODra OPOle 2:0 
(1:0). Gole: Lewicki (15’) i Mo-
neta (90’).
gks tyChy: Jałocha – Połap (46’ 
Stefaniak), Nedić, Sołowiej, Szeli-
ga – K. Piątek (68’ Biel), Paprzy-
cki, Norkowski (88’ J. Biegański), 
Grzeszczyk, Steblecki (68’ Mone-
ta) – Lewicki (68’ Nowak). Żółta 
kartka: Połap.

W pozostałych spotkaniach 
16. kolejki: Radomiak – Arka 0:0, 
Chrobry – Resovia 3:0, Jastrzębie 
– Bełchatów 3:2, Puszcza – San-
decja 0:1, Łęczna – Zagłębie 4:1, 
Miedź – Stomil 2:2, Termalica 
– ŁKS 2:0. ●

i liga
1. Termalica 15 38 25:6
2. ŁKS 16 32 36:17
3. Łęczna 16 31 25:11
4. arka 16 28 25:13
5. gks tychy 16 27 22:14
6. radomiak 15 26 20:13
7. Miedź 16 24 29:23
8. Odra 15 24 15:18
9. chrobry 16 21 21:25
10. Korona 15 21 13:18
11. Stomil 16 20 16:18
12. puszcza 16 20 15:20
13. Widzew 15 19 13:18
14. bełchatów 16 14 12:19
15. jastrzębie 15 13 14:26
16. Zagłębie 16 11 14:22
17. Sandecja 15 9 10:28
18. resovia 15 8 9:25

sZeść Punktów w CZtery dni
to byŁ dobRy tydzień DLa pIerWSZOLIGOWca Z TychóW. NajpIerW ZWycIęSTWO Z WIDZeWeM, pOTeM Z ODrą. 

Szymon Lewicki w każdym z ubiegłotygodniowych spotkań otwierał rezultat meczu.

Łukasz Grzeszczyk (nr 8) należał do najlepszych graczy meczu z Widzewem.
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O programie Top Talent, reali-
zowanym przez GKS Tychy przy 
wsparciu Miasta, pisaliśmy sze-
rzej kilka tygodni temu. W mi-
nionym tygodniu 26 najlepszych 
reprezentantów grup młodzieżo-
wych, którzy dodatkowo dosko-
nalą swoje umiejętności w ramach 
programu, rozegrało między sobą 
dwudniowy turniej w siatkonogę 
i piłkę nożną.

– Ten turniej zorganizowali-
śmy poniekąd zamiast planowa-
nego wcześniej obozu, na który 
z powodu pandemii nie może-

my pojechać – powiedział ko-
ordynator programu Top Talent 
Tomasz Wolak. -Wymieszaliśmy 
drużyny tak, by w każdej znaleź-
li się przedstawiciele najstarszych 
juniorów, jak i najmłodsi z dru-
żyny U-13. To nie tylko spraw-
dzian umiejętności poszczegól-
nych zawodników, ale i fajny 
sposób na urozmaicenie trenin-
gów – dodał.

Turniejowe zmagania ty-
skich Top Talentów pokazujemy 
w obiektywie Tomasza Gonsio-
ra. ww ●

Młodzi tyscy piłkarze powoli kończą pierwszy rok programu Top 
Talent.

TurnieJ TalenTów
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Na basenie w Dąbrowie Górni-
czej rozegrano finał Wojewódz-
kich Igrzysk Dzieci w Pływaniu 
Drużynowym. Tychy reprezento-
wali uczniowie Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 19.

Znakomicie spisała się repre-
zentacja chłopców z roczników 
2008-2011, która wywalczyła dru-
gie miejsce, zdobywając puchar 
i srebrne medale. Drużyna zapre-
zentowała się w składzie: Stani-
sław Chrząszcz, Bartosz Ulman, 
Bartosz Księżarczyk, Szymon 
Krzyk, Paweł Radek, Kacper 
Szczurek, Julian Ławniczak i Ka-
mil Mitręga.

Natomiast drużyna dziewcząt 
wystąpiła w składzie: Małgorzata 
Jelińska, Natalia Szweda, Amelia 
Kapica, Karolina Olszewska, Mi-
chalina Ulman, Zuzanna Żerdka, 
Natasza Kupczyk i Karolina Wilk. 
Tyszanki przegrały brązowy me-
dal zaledwie o jeden punkt i osta-
tecznie zostały sklasyfikowane 
na czwartym miejscu.

Dzień później na tym samym 
obiekcie rywalizowali uczniowie 
z roczników 2006-2007 w ramach 
Finału Wojewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Pływaniu Dru-
żynowym. I tym razem również 
do podium zabrakło tylko kilku 
punktów. Dziewczęta wywalczyły 
4. miejsce w składzie: Vanessa Kę-
dziora, Wiktoria Nowak, Julia Mro-
czek, Natalia Brożek, Kinga Cichoń, 
Hanna Miernik, Kamila Jendrysko 

i Dominika Banaś, natomiast chłop-
cy: Kacper Kajdewicz, Aleksander 
Ławniczak, Brejnak Wiktor, Sondej 
Sebastian, Marcin Ryszka, Szymon 
Mróz, Piotr Dominik i Krystian 
Kupczyk uplasowali się w końco-
wej klasyfikacji na 5. miejscu.

Wszyscy zawodnicy to wy-
chowankowie trenerów: Justyny 
Andrzejewskiej, Barbary Bara-
nowskiej, Rafała Majcherczyka 
i Aleksandry Radek. lS ●

z siatkarskich parkietów.

pierwsza 
zdobycz
W II lidze siatkówki mężczyzn 
rozpoczęły się mecze rewanżowe. 
TKS Tychy zaczął od zwycięstwa, 
pokonując Volley Miasteczko Ślą-
skie 3:1 (25:19, 25:18, 19:25, 25:19). 
Podopieczni Marcina Nycza zaj-
mują 4. miejsce z 21 punktami. 
Prowadzi Kęczanin – 28 pkt.

Pierwszy punkt zdobyły za-
wodniczki TKS Ekobet Tychy, 
które jednak przegrały w pięciu 
setach z MUKS Michałkowice. 
Tym razem były bardzo blisko 
sukcesu, bowiem dwa pierwsze 
sety wygrały. Niestety, w kolej-
nych dwóch górą były rywalki, 
a tie-breaka tyszanki minimal-
nie przegrały.
tks ekOBet tyChy – muks 
miChałkOWiCe 2:3 (25:23, 
25:18, 23:25, 18:25, 15:17). Dru-
żyna rozegrała 9 spotkań i nadal 
zajmuje ostatnie miejsce w I lidze 
śląskiej. lS ●

SSp nr 19: Startuje kolejne pokolenie tyskich pływaków.

puchar i srebrne medale

Tyscy pływacy z pucharem i trenerkami.
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Piłkarze GKS Futsal Tychy zre-
misowali w wyjazdowym meczu 
z wiceliderem I ligi Heiro Rze-
szów 2:2 i po 11 meczach zajmu-
ją 8. miejsce w tabeli.

W sobotę na zapleczu eks-
traligi futsalu zakończyła się 
pierwsza część sezonu – za ty-
dzień rozpoczną się mecze re-
wanżowe. W meczu z Heiro ty-
szanie od pierwszych minut byli 
bardzo aktywni, szybko uzyskali 
przewagę i stworzyli więcej sy-
tuacji strzeleckich. I to przy-
niosło efekt – w 9 min. Sitko 
huknął na bramkę, piłka od-
biła się od słupka, ale dobit-
ka Kołodziejczyka była już cel-
na. Wystarczył jednak moment 
nieuwagi, by trzy minuty póź-
niej gospodarze wyrównali. 
Po zmianie stron tyszanie na-
dal atakowali, ale zdarzały im 
się błędy i po jednym z nich, 
w 26 min goście wyszli na pro-
wadzenie. Podopieczni Micha-
ła Słoniny nie pozostali dłużni 

i minutę później padło wyrów-
nanie. Przytomnie pod bramką 
rywali zachował się Banaszczyk 
i po kiksie rywala przejął piłkę 
i pokonał bramkarza.
heirO rZesZóW – gks fut‑
sal tyChy 2‑2 (1-1). Bramki: 
Kołodziejczyk, Banaszczyk.
gks futsal: Modrzik, Grusz-
czyński – Słonina, Sitko, Dudzik, 
Banaszczyk, Pytel, Kołodziejczyk, 
Dwórznik, Krzyżowski, Bernat, 
Migdał, Biernat. lS ●

1. polkowice 11 31 58-27
2. heiro 11 21 58-46
3. aZS Lublin 11 20 40-34
4. Sośnica 11 20 59-31
5. Nowiny 11 19 41-29
6. unia 11 18 47-44
7. bochnia 11 15 49-44
8. gks tychy 11 13 43-46
9. Gwiazda 11 13 52-57
10. Kamionka 11 11 38-41
11. Mielec 11 6 49-89
12. profi-Sport 11 0 24-70

baRbóRka nie okazaŁa 
Się zbyt pRzychylna 
dla hokeiStów gkS 
tychy, któRzy pRzegRali 
w „góRniczych” deRbach 
z gkS katowice.

Była to druga z rzędu przegra-
na tyszan, jednak w niedzielę 
ponownie wrócili na zwycięską 
ścieżkę, wygrywając w Nowym 
Targu z Podhalem 3:0. Wyniki 
tych spotkań nie zmieniły sytuacji 
drużyny w tabeli – tyszanie zaj-
mują drugie miejsce z 4 punktami 
straty do JKH GKS Jastrzębie.

Mecz z GKS Katowice był 
wyjątkowy dlatego, że miejsca 
na trybunach zamiast kibiców 
zapełniły… maskotki. Obostrze-
nia związane z epidemią wyklu-
czyły w tym roku zorganizo-
wanie Teddy Bear Toss, jednak 
w miejsce tej sympatycznej ak-
cji pojawiła się inna – #DajMi-
siePokazac, podczas której kibi-
ce przynosili pluszaki do sklepu 
klubowego. Niebawem trafią one 
do najmłodszych, by pomóc im 
przetrwać pobyt w szpitalu czy 
w domu dziecka.

Mecz z Katowicami dobrze 
rozpoczął się dla GKS Tychy 

– w 9 min. mistrzowie prowa-
dzili 1:0 po golu Filipa Komor-
skiego. Okazji do powtórki nie 
brakowało, bowiem szanse mieli 
Szczechura, Mroczkowski i Ciura. 
Tymczasem stan meczu wyrów-
nali rywale. W drugiej odsłonie 
tyszanie także wyszli na prowa-
dzenie, a stało się tak po uderze-
niu Mroczkowskiego, kiedy dru-
żyna grała w przewadze. Chwilę 
po starciu Komorskiego ze Sta-
rzyńskim, zawodnik GKS dostał 
karę 2+10. Tyszanie zanotowali 
ponadto kolejną stratę – bramkę 
Murraya objechał Wajda, podał 
do Kruczka, a ten wpakował krą-
żek do siatki. A 42 sekundy póź-
niej było 3:2 dla Katowic, po ude-
rzeniu Pasiuta.

Od pierwszych minut trzeciej 
tercji GKS ruszył do ataku, ale 
kilka znakomitych okazji znów 
nie przyniosło zmiany rezultatu. 
Jednak pięć minut przed zakoń-
czeniem spotkania Szymon Ma-
rzec popisał się indywidualną ak-
cją i oddał celny strzał, pokonując 
bramkarza Katowic. Tym samym 
ustalił wynik na 3:3. Rozstrzyg-
nięcie padło po minucie i 21 se-
kundach dogrywki, a strzelcem 
decydującej bramki dla gości oka-

zał się Starzyński. I tak GKS Kato-
wice sięgnął po dwa punkty, a ty-
szanie doliczyli sobie punkt.
gks tyChy – gks katOWiCe 
3:4 (1:1, 1:2, 1:0, d. 0:1). Bram-
ki: Komorski, Mroczkowski, Ma-
rzec.

Trzecia runda PHL zaczęła się 
niezbyt udanie dla GKS – w czte-
rech meczach tyszanie zanoto-
wali trzy porażki. Jednak w pią-
tym spotkaniu w Nowym Targu 
zainkasowali komplet punktów, 
pokonując „Szarotki” 3:0. Ini-
cjatywa od początku należała 
do tyszan i choć obie drużyny 
stworzyły sporo sytuacji, krążek 
wpadał jedynie do bramki Pod-
hala. Goli zresztą mogło być wię-
cej, gdyby tyszanie zagrali sku-
teczniej.

taurON PODhale NOWy 
targ – gks tyChy 0:3 (0:1, 0:1, 
0:1). Bramki: Rzeszutko, Gościń-
ski, Dupuy.
1. jastrzębie 23 57 107-48
2. gks tychy 23 53 90-60
3. energa 21 42 69-42
4. unia 23 41 75-62
5. GKS Katowice 23 40 70-46
6. cracovia 23 38 78-63
7. podhale 21 36 70-51
8. Sanok 23 20 41-73
9. Zagłębie 23 6 44-104
10. Stoczniowiec 23 6 28-123

GKS Atomówki Tychy zmierzyły 
się z mistrzyniami Polski – Polo-
nią Bytom, przegrywając 0:7 (0:1, 
0:3, 0:3). W 6 meczach tyszanki 
zdobyły 2 pkt. i zajmują ostatnie 
miejsce w grupie A. lS ●

Nie takich wieści oczekiwaliśmy 
z Pruszkowa, gdzie ze Zniczem 
zmierzyli się koszykarze GKS 
Tychy. Tyszanie przegrali 80:86, 
a o wyniku zadecydowała do-
grywka, wygrana przez gospo-
darzy 13:7.

Tyszanie to zespół ścisłej 
czołówki I ligi, podczas gdy ry-
wale z Pruszkowa do tej pory 
niczym specjalnym się nie wy-
różnili. Zajmują 12. miejsce, 
mając na koncie 8 porażek i 5 
zwycięstw. Tym razem jednak 
to oni sięgnęli po dwa punk-
ty. Po wyrównanych pierw-
szych minutach gry, w końców-

ce pierwszej kwarty gospodarze 
uzyskali przewagę i wygrali ją, 
prowadząc 6 punktami. W dru-
giej powiększyli dystans do 10 
pkt, a kilkupunktową przewa-
gę utrzymali do końca pierwszej 
połowy (36:29). Tyszanie przy-
stąpili odrabiania strat, w czym 
spora zasługa Przemysława 
Wrony i Patryka Kędela, wspo-
maganych przez Radosława Tru-
bacza i Kacpra Mąkowskiego. 
W trzeciej kwarcie doprowadzili 
do wyrównania (52:52) i zaczęła 
się walka punkt za punkt.

W ostatniej odsłonie pod-
opieczni Tomasza Jagiełki wyszli 

na 7-punktowe prowadzenie, ale 
rywalom udało się zniwelować 
stratę. Tuż przed zakończeniem 
meczu GKS prowadził 73:70, jed-
nak trójka Romana Janika, rzuco-
na z ósmego metra na 40 sekund 
przed ostatnią syreną, wyrówna-
ła stan spotkania. Tyszanie byli 
o krok od wygranej, ale efektowny 
rzut dodał gospodarzom animu-
szu i w dogrywce Znicz szybko 
zdobył przewagę i choć tyszanie 
gonili wynik, rywale utrzymali 
prowadzenie do końca.
ZB PrusZkóW – gks tyChy 
86:80 (20:14, 16:15, 16:24, 21:20, 
d. 13:7).

gks tyChy: Kędel 22, Wrona 
22 (10 zbiórek), Trubacz 14, Mą-
kowski 12, Stryjewski 4, Woro-
niecki 4, Śpica 2, Grochowski 0, 
Karpacz 0. lS ●

Oto górna część tabeli I ligi (mecze, 
punkty, zwycięstwa-porażki):
1. czarni  13 24 11-2
2. Górnik  13 24 11-2
3. WKK Wrocław 13 23 10-3
4. gks tychy 13 21 8-5
5. Śląsk II 12 19 7-5
6. Księżak 13 19 6-7
7. aZS politechnika 13 19 6-7
8. Sokół 12 18 6-6

Cenne Punkty Z nowego targu
w dogRywce hOKejOWej barbórKI LepSZa „GIeKSa”.

Futsal: remis na koniec pierwszej rundy.

punkT z wiceliderem

znicz pruszków lepszy od GKS Tychy.

przegrali w dogrywce

za naMi kolejna edycja 
SaMochodowych 
MiStRzoStw tychów. 
w tyM Roku – jak 
wSzyStko zReSztą 
– byŁa wyjątkowa, 
bo oboStRzona 
epideMicznyMi zakazaMi 
i nakazaMi.

I choć problemów do rozwiąza-
na było znacznie więcej, działacze 
Automobilklubu Ziemi Tyskiej 
ze swoich obowiązków wywiąza-
li się perfekcyjnie. Nie odwołano 
żadnej z ośmiu rund, choć trzeba 
było dokonać zmian w kalendarzu 
i dostosować rywalizację kierow-
ców do obowiązujących w danej 
chwili wytycznych.

W najmocniejszej klasie 4. tym 
razem nie Artur Kobiela, lecz Łu-
kasz Kobiela (mitsubishi lancer) 
zameldował się pierwszy na me-
cie. Drugie miejsce zajął Wojciech 
Tokarz (mitsubishi lancer evo V), 
a trzecie miejsce przypadło Ma-
ciejowi Sarce (subaru impreza). 
W klasyfikacji końcowej najlepszy 
był jednak po raz drugi z rzędu 
Artur Kobiela. Grzegorz Pudełko 
(mitsubishi lancer evo) – czwar-
ty na mecie Barbórki Tyskiej – 
zapewnił sobie wicemistrzostwo, 
a Łukasz Kobiela zakończył sezon 
na trzeciej pozycji.

W klasie 3. po raz trzeci w tym 
sezonie triumfował Sebastian Boj-
dół, który zapewnił sobie tytuł mi-
strzowski. Dawid Tomala (honda 
civic) – trzeci na mecie Barbórki 
– zgromadził co prawda tyle samo 
punktów, ale do końcowej klasy-
fikacji liczy się tylko sześć najlep-
szych wyników. Drugie miejsce 
w niedzielnych zawodach wywal-
czył Przemysław Mendrek (hon-
da civic), ale w końcowej klasy-
fikacji sezonu na podium stanął 
Grzegorz Ira.

Grzegorz Dobrzański (honda 
civic) tym razem musiał zadowo-
lić się drugą pozycją, ale to wy-

starczyło mistrzowskiego tytu-
łu w klasie 2. Wygrał Szymon 
Gańczarczyk (honda civic) i 
awansował na drugie miejsce w 
klasyfikacji rocznej. Na trzecim 
miejscu Barbórkę ukończył 
Marcin Świder (honda civic). 
Romuald Stasik (citroën C2) był 
w niedzielę siódmy i zakończył na 
najniższym stopniu podium. 

W klasie 1 Barbórkę wygrał Łu-
kasz Semik (fiat seicento), pieczę-
tując zwycięstwo. Kolejne pozycje 
zajęli Kuba Niemiec (fiat seicento) 
i Delfin Orłowski (nissan almera). 
W klasyfikacji końcowej za Semi-
kiem uplasowali się Paweł Oślak 
i Jakub Włoch. W klasie CENTO 
ponownie zwyciężył Wojciech 
Najgrodzki (cinquecento) i on też 
okazał się najlepszy w 2020 roku. 
Za nim finiszowali dwaj kierow-
cy fiatów seicento: Dawid Kalisz 
i Michał Mucha. W klasyfikacji 
końcowej za Najgrodzkim upla-
sowali się Adam Pawłowski i Ma-
rek Mendela. W klasie PPC (peu-
geot i citroën) na drugą pozycję 
przesunął się Kamil Pniok (citro-
ën saxo). Mistrzem został Artur 
Kłaptocz (citroën C2), który tym 
razem był drugi. Podium Barbór-
ki uzupełnił Marek Hohoł (citroën 
C2). Krzysztof Bednarski (peugeot 
106) był szósty, ale zakończył sezon 
na trzeciej pozycji.

Piotr Sikorski (bmw E30) był 
najszybszym kierowcą w klasie 
RWD przed Kacprem Bieńkiem 
(bmw E36) i Michałem Parzy-
chem (bmw E30). Drugie miejsce 
Bieńka zapewniło mu zwycięstwo 
w klasyfikacji końcowej sezonu, 
podium uzupełnili Daniel Stro-
jek i Wojciech Honkisz.

W klasie Open najszybszy był 
Marek Mrówczyński (ford fie-
sta), a wśród zawodników z li-
cencją najszybciej trasę pokonał 
Tomasz Mrzygłód (honda civic). 
W obu tych klasach nie prowa-
dzono jednak klasyfikacji rocz-
nej. opR. lS ●

samoChodowa 
barbórka
zakończyŁa Się Rywalizacja kieRowców 
W SaMOchODOWych MISTrZOSTWach TychóW.

Trzecia runda PHL zaczęła się niezbyt udanie dla GKS – 
w czterech meczach tyszanie zanotowali trzy porażki.
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StRzelec 22.Xi-21.Xii
Nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę. Tym razem po-
staraj się zadbać tylko o siebie, jednak nie szarżuj 
gotówką.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Szukasz drugiej połówki? Na horyzoncie war-
tościowa znajomość. Na sukces w pracy trzeba 
jeszcze trochę poczekać.

wodnik 20.i-18.ii
jeśli jesteś w stałym związku, ogarną cię wąt-
pliwości. Wyjdą na jaw jakieś sprawy, o których 
do tej pory nie wiedziałeś.

Ryby 19.ii-20.iii
rozgardiasz w Twoim domu wyprowadzi cię 
z równowagi. partner zacznie wyjątkowo mocno 
działać ci na nerwy.

baRan 21.iii-20.iV
Ktoś bardzo ci zaimponuje. Staraj się jednak go 
nie idealizować, bo możesz tego pożałować. uwa-
żaj na Skorpiona.

byk 21.iV-21.V
Z trudem przyjdzie ci ogarnąć rodzinny galima-
tias. Wszystko będzie nie na swoim miejscu. Twoje 
osobiste sprawy zostaw na przeczekanie.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Nie bierz na siebie zbyt wiele. będziesz miał teraz 
skłonność do porywania się na coś, czego nie 
będziesz w stanie zrobić.

Rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy szykują ci niespodzianki. uporządkuj 
zaległe sprawy i zweryfikuj swoje dążenia. Ktoś 
będzie chciał ci zaszkodzić.

lew 23.Vii-22.Viii
Na samopoczucie nie będziesz narzekać. Gwiazdy 
gwarantują ci odporność i dobrą formę fizyczną.

panna 23.Viii-22.iX
ciesz się tym, co masz i nie tęsknij za tym, co było. 
Działaj szybko, bo dzięki temu osiągniesz to, 
na czym ci zależy.

waga 23.iX-23.X
W swoim związku staraj się mniej analizować. 
czuj i żyj chwilą, a wszystko się ułoży. Zapomnij 
o krzywdach.

SkoRpion 24.X-21.Xi
Flirtuj i ciesz się życiem, bo to otworzy cię 
na świat i nową miłość. Nie bagatelizuj dolegliwo-
ści zdrowotnych.
 WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692893871
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Sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

Hasło z krzyżówki nr 680:  
WITAMY W GRUDNIU.

wŚRód MiŁoŚników MalaRStwa 
kRąży pogląd, że jeżeli 
każdy Mężczyzna na obRazie 
wygląda jak kobieta, Ma kRowie 
oczy i Falowane wŁoSy 
to naMalowaŁ go caRaVaggio. 
upRoSzczenie doŚć zabawne, 
ale i pRawdziwe. żeby Się 
o tyM pRzekonać, wyStaRczy 
jeden Rzut oka na wizeRunek 
zblazowanego „bachuSa”, któRy 
dziŚ zdobi Ścianę FloRenckiej 
galeRii uFFizi. jednak w iStocie, 
to nie cielęce SpojRzenie boga 
wina powinno pRzykuwać naSzą 
uwagę, a Stojąca na Stole 
kaRaFka. wŁaŚnie taM tkwi 
tajeMnica.

kto widzi żabę?
Często kiedy opowiadam o malarstwie, pod-
kreślam, że obrazy odczytuje każdy. Każdy, kto 
widzi, jest w jest w stanie ocenić, czy konkret-
ny obraz mu się podoba, czy też nie. Ten nasz 
pierwszy, mocno subiektywny, odbiór jest jak 
najbardziej w porządku, ale czasami warto spoj-
rzeć głębiej. Wnikliwy obserwator, nie zatrzyma 
się bowiem na powierzchownym wrażeniu. Bę-
dzie drążył temat, przyglądał się detalom i cie-
szył za każdym razem, gdy odkryje na obrazie 
szczególik, który innym umyka. Ot, na przykład 
żabę, jaką Édouard Manet namalował w lewym 
dolnym rogu swojego skandalizującego „Śnia-
danie na trawie”. Pokrótce: obraz ten przedsta-
wia nagą kobietę, która w najlepsze rozsiadła 
się pośrodku lasu w towarzystwie dwóch ubra-
nych mężczyzn. To właśnie na nią skierowana 
jest cała nasza uwaga. Prawie nikt nie zauważa 
żaby. Co ona tu robi? Ba! W czasach, gdy powsta-
wał obraz, ten zielony płaz był symbolem prosty-
tutki. Ta wiedza znacznie ułatwia interpretację 
obrazu. I właśnie takim wnikliwym podejściem, 

wykazał się historyk Matteo Marangoni, a działo 
się to w 1922 roku.

ludzik w karafce
Marangoni był z siódmym niebie. Otóż odna-
lazł w przepastnych magazynach Uffizi „Ba-
chusa” – obraz samego Caravaggia. Dzieło było 
dość mocno przybrudzone i podniszczone, więc 
z miejsca zabrał się za renowację. I właśnie pod-
czas prac konserwatorskich Marangoni zauwa-
żył na wypełnionej winem karafce coś dziwnego. 
W lśniącym szkle, majaczył pewien kształt, który 
trudno uznać za świetlisty refleks. Coś jakby mi-
kroskopijny człowieczek i to w dodatku bardzo 
podobny do samego Caravaggia. Te same rysy 
twarzy, tak samo osadzone oczy, czarne kręcone 
włosy. Dobrze widać też otaczającą szyję białą 
krezę. Czy to możliwe, że lilipucik trzyma w ręce 
pędzel? „Tak, to jest Caravaggio! ” – ogłasza ura-

dowany badacz, ale na potwierdzenie tych słów 
świat musiał jeszcze poczekać.

bachus prześwietlony
Przypuszczenie Marangoniego nie było na tyle 
solidne, by uznać je za pewnik. Ot, gołym okiem 
niewiele się widzi – jedynie niewielki kształt 
o niewyraźnych konturach. Równie dobrze mógł 
być to mężczyzna, jak i plama farby. Zagadka 
ostatecznie rozwiązała się w 2009 roku. Wów-
czas z pomocą przyszła nowoczesna technolo-
gia. „Bachus” został prześwietlony za pomocą 
reflektografa IR. Dzięki zastosowaniu nowoczes-
nych i wyrafinowanych badań radiodiagnostycz-
nych obraz stał się znacznie ostrzejszy, ale prze-
de wszystkim znacznie bardziej szczegółowy. 
Wszystko się potwierdziło. W odbiciu na szklanej 
powierzchni karafki widzimy malarza, który stoi 
przed sztalugą i maluje obraz. Oryginalnie ten de-
tal był bardzo dobrze widoczny, ale zatarł go czas 
i wcześniejsze nieudolne konserwacje. I wszystko 
pięknie, ładnie, ale jakim cudem Caravaggio wy-
konał tak mikroskopijny autoportret?

magiczna skrzynka
Przyglądając się renesansowym obrazom moż-
na zauważyć niesamowity przeskok. Wcześniej 

obrazy malowane były schematycznie i dość nie-
udolnie, jeśli chodzi o perspektywę oraz głębie, aż 
tu nagle BUM! Renesans! Niemal fotograficzna 
precyzja. Czary? Skąd! Ponownie technologia. 
Wynalazkiem, który znacznie ułatwił artystom 
sprawę, była camera obscura. Prosty przyrząd – 
najczęściej zaciemniona skrzynka z małym ot-
workiem, przez który wpadało światło. Otworek, 
działał jak obiektyw i w efekcie na przeciwległej 
ścianie powstawał odwrócony obraz. Ha! Bywa-
ło, że całe pomieszczenie zamieniano na camerę 
obscurę. Malowano ściany na czarno, zasłania-
no okna i wówczas możliwe było wyświetlenie 
odwróconego obrazu wprost na płótnie. Rolą 
malarza było jedynie odwzorowanie linii i wy-
pełnienie ich kolorową farbą. W ten sposób pra-
cował między innymi Leonardo da Vinci. Wiele 
wskazuje na to, że Caravaggio również, zwłaszcza, 
że jego pracownia była zaciemniona, a jedyne 
źródło światła stanowiła niewielka dziura w su-
ficie. Brzmi znajomo?

geniusz czy kombinator
Teoria z camerą obscurą wiele wyjaśnia, choćby 
nieprawidłowe proporcje liści. Te z wianka Bachu-
sa są gigantyczne w porównaniu z tymi, co leżą 
w koszu. A przecież to ta sama roślina. Zresztą 
cały obraz jest lekko zakrzywiony, za co najpew-
niej odpowiada soczewka. Tak precyzyjna tech-
nologia pozwoliła artyście na uchwycenie swojego 
mikroskopijnego wizerunku oraz na coś jeszcze 
– na malowanie bez szkicu. Caravaggio uznawany 
był za wybitnego artystę, ponieważ nie wykonywał 
rysunków wstępnych. Ot, taki geniusz, który sta-
wał przed płótnem i malował z głowy doskonały 
obraz. Dziś okazuje się, że w artyście więcej było 
ze spryciarza. Na co mu szkic, skoro na płótnie 
wyświetlało się zdjęcie tego, co miał namalować? 
Ale czy to ma jakieś znaczenie. Stając przed „Ba-
chusem” i tak widzimy tylko chłopaka o krowim 
spojrzeniu. A może jednak coś więcej…
agnieSzka kijaS ●

dawno Temu w szTuce (226)karafeCZko, PowiedZ PrZeCie…

„Bachus” Caravaggia skrywa pewien sekret. 

Wewnątrz płótna ukryty jest autoportret 
autora (detal obrazu).
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