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Medycy, szczepcie się!
Szpital wojewódzki Megrez został wyznaczony 
przez ministra zdrowia jako tzw. szpital węzłowy.

Będą kaczkomaty?
Grupa tyskich radnych chce postawienia przy 
tyskich akwenach urządzeń z karmą dla ptaków.

Smutne pożegnania
W minionym tygodniu pożegnaliśmy malarkę 
Helenę Goldę-Błahut i prof. Andrzeja Norasa.3 4 8

BezpŁatny 
tySki 
tygodnik
MiejSki
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Na tegoroczNe świąteczNe przystrojeNie ulic i placów tychy wydały tyle, co w ubiegłym roku czyli 460 tys. złotych.
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Zwycięski Zryw i karny
Filip Komorski zapewnił drużynie wygraną w ostatnim meczu 2020. 
W piątek GKS Tychy pokonał na wyjeździe Cracovię 5:4, po serii rzutów 
karnych. Teraz w rozgrywkach ligowych nastąpi przerwa do 5 stycznia, 
wcześniej jednak rozegrane zostaną dwa mecze półfinałowe Pucharu 
Polski: 27.12 JKH GKS Jastrzębie – Energa Toruń, 28.12 GKS Tychy 
– Unia Oświęcim. Finał zaplanowano na 7 lutego 2021 r. STR. 14

miasto gotowe na święta
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tel. 667 022 090
Na państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kondolencje

◆ KOmeNDa miejSKa POli-
cji OTRZymała ZgłOSZe-
Nie O ZagiNięciu 40-leT-
NiegO mężcZyZNy, który 
miał wyjść na spacer około po-
łudnia i po około 8 godzinach 
wciąż z nim nie było kontaktu. 
Mundurowych powiadomiła za-
niepokojona matka. Okazało się, 
że jej syn jest schorowany i nie 
wziął leków. Policjanci ruszy-
li na poszukiwania mężczyzny 
i znaleźli go w lesie zanim mat-
ka zdążyła złożyć oficjalne za-
wiadomienie o zaginięciu. Znaj-
dował się około 8 kilometrów 

od domu i nie potrafił znaleźć 
drogi powrotnej. Był przemar-
znięty i przemęczony. 40-latek 
przyznał, że wyszedł na spacer, 
ale się zgubił i nie mógł nawet 
zadzwonić, gdyż rozładował mu 
się telefon.

◆ 11.12, OKOłO gODZiNy 
16.30, Na ul. żWaKOWSKiej 
DOSZłO DO ZDeRZeNia 
TOyOTy i SeaTa. Pracujący 
na miejscu policjanci wstęp-
nie ustalili, iż kierująca toyotą 
chciała zawrócić, nie upewniła 
się czy może ten manewr wyko-

nać i po chwili w jej samochód 
uderzył seat.

◆ TRZy POjaZDy ZDeRZyły 
Się 10.12, OKOłO gODZiNy 6 
Na DK 1, w rejonie węzła z ul. 
Sikorskiego na pasie w kierunku 
Pszczyny: osobowy opel, dostaw-
czy peugeot i ciężarowa scania. 
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie 
odniósł obrażeń. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, iż kierow-
ca opla uderzył w peugeota, który 
wpadł w poślizg i wjechał wprost 
pod scanię. Utrudnienia w ruchu 
trwały prawie trzy godziny.

◆ DO KOlejNegO ZDaRZe-
Nia DOSZłO Na SKRZyżO-
WaNiu ul. HlONDa – BO-
cHeńSKiegO – BOcZNa. 
Policja ustaliła, że kierujący 
oplem, wjeżdżając na rondo ude-
rzył w bok vw. Na szczęście ni-
komu nic się nie stało, kierowca 
opla został ukarany mandatem.

◆  NieZNaNy SPRaWca, 
PO PRZecięciu SKOBla 
W DRZWiacH DWócH PiW-
Nic, bloku przy ul. Skalnej skradł 
sprzęt narciarski o łącznej warto-
ści 10.600 zł.

◆  POlicja ZaTRZymała 
33-leTNiegO mieSZKańca 
RuDy ŚląSKiej, który w skle-
pie przy ul. Jaśkowickiej skradł 
alkohol o wartości 600 zł.

◆  P O l i c j a N c i  K m P 
W TycHacH ZaTRZyma-
li Na ul. BeSKiDZKiej 51-
leTNiegO TySZaNiNa, któ-

ry pomimo decyzji o cofnięciu 
prawa jazdy kierował skodą 
octavią i jadąc w stanie nie-
trzeźwym spowodował kolizję. 
W jego organizmie stwierdzo-
no ponad promil alkoholu. Ko-
lejny zatrzymany kierowca bez 
uprawnień to 61-letni tyszanin, 
który jechał multiplą. 
lS ●

Zarząd Transportu Metropoli-
talnego od 15 grudnia wprowa-
dza zmiany na liniach L i 131. 
Zostaną przywrócone stałe tra-
sy, które zmieniono w związku 
z rozbudową ul. Dzwonkowej i 
Krokusów. 

Tym samym nastąpi: przywró-
cenie obsługi przystanku Warto-
głowiec Zwierzyniecka oraz War-
togłowiec Kościół; likwidacja 

przystanku Wartogłowiec Koś-
ciół Zastępczy;

zaprzestanie obsługi przystan-
ku Wartogłowiec Jaskrów przez 
linię 131; uruchomienie przy-
stanków Wartogłowiec Dzwon-
kowa I 03 i 04 oraz Wartogłowiec 
Dzwonkowa II 05 i 06, zlokalizo-
wanych w ciągu ul. Dzwonkowej 
na wysokości posesji odpowied-
nio 68 i 88. kp ●

ztM informuje.

DZwonkową już jeżDżą

kondolencje

W karambolu na DK-1 uczestniczyły trzy samochody.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
zawiadamia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 17 grudnia 2020 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

(zdalny tryb obradowania).
Przewodnicząca 

Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

/-/Barbara Konieczna

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

komunikat
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Początkowo urzędnicy planowa-
li zwiększyć budżet przeznaczo-

ny na świąteczne dekoracje, ale 
z uwagi na pandemię i koniecz-

ne oszczędności kwota pozostała 
na tym samym poziomie i wynosi 
460 tys. zł. – W tym roku na pla-
cu Baczyńskiego nie będzie deko-
racji w kształcie ramki na zdjęcia 
oraz karuzeli, a na rynku zabrak-
nie fortepianu, który ozdabiał 
to miejsce w ubiegłym roku. Po-

jawi się za to nowy wzór choinki 
na placu Baczyńskiego oraz deko-
racja – karoca z reniferem. Nowy 
wzór dekoracji pojawi się również 
wzdłuż alei Bielskiej – mówi Anna 
Warzecha z Urzędu Miasta w Ty-
chach.

Na Rynku, przy kościele Ma-
rii Magdaleny, umieszczono 10-
metrową choinkę w towarzystwie 
świetlnych kurtyn zdobiących 
drzewa. Latarnie rozbłysły ozdo-
bami w kształcie śnieżynek, ude-
korowano fontannę na placu Ba-
czyńskiego, gdzie zainstalowano 
wspomnianą świetlną karocę z re-
niferem i również ogromną cho-
inkę. Dekoracje pojawiły się także 

na latarniach. Choinki ustawiono 
również na placu św. Anny, placu 
Korfantego oraz licznych rondach. 
Świąteczny anturaż zyskał napis 
„TYCHY” przy al. Niepodległości, 
który zdobią życzenia „Wesołych 
Świąt”. Oprócz tego świąteczną 
oprawę zyskają tyskie ulice m.in. 
al. Niepodległości, Bocheńskiego, 
al. Bielska, Dmowskiego, Grota-
Roweckiego, Katowicka.

– To jest dla wszystkich trudny 
rok, niech to świąteczne oświet-
lenie, które wieczorami zmienia 
nasze miasto i nadaje mu niepo-
wtarzalny wygląd, pozwoli poczuć 
wyjątkową atmosferę i magię zbli-
żających się Świąt Bożego Naro-

dzenia. Niech wywołuje uśmiech 
na twarzach i daje nadzieję, że ko-
lejny rok będzie lepszy – mówi 
Andrzej Dziuba prezydent Ty-
chów.

Dodatkowo Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów wydał 145 tysięcy 
złotych na świąteczną aranżację 
11 tyskich rond i jednego ze skrzy-
żowań w mieście. Na większości 
rond przystrojone zostaną rosną-
ce tam krzewy i drzewa. W tym 
sezonie świąteczne iluminacje 
będą zdobiły tyskie place, ronda 
i ulice do 22 stycznia 2021 roku. 
Wówczas rozpocznie się demon-
taż świątecznych dekoracji.
kaMil peSzat

Megrez szpitalem węzłowym

MeDycy, 
sZcZepcie się!
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez decyzją ministra zdrowia 
wyznaczony został jako tzw. szpital 
węzłowy w Narodowym Programie 
Szczepień przeciwko COVID-19.

Oznacza to, że w tyskim szpi-
talu znajdować się będzie punkt 
bezpłatnych szczepień dla perso-
nelu podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz aptek.

Żeby umożliwić skorzysta-
nie z bezpłatnych szczepień per-
sonelowi wspomnianych wyżej 
podmiotów, trzeba najpóźniej 
do godziny 12 w dniu 18 grud-
nia przekazać do Działu Statysty-
ki Medycznej WSS Megrez listy 
z danymi pracowników wyraża-
jących gotowość do zaszczepienia 
się (imię, nazwisko i PESEL).

W szpitalu uruchomiony został 
ponadto kontaktowy adres mailo-
wy szczepieniacovid@szpitalme-
grez.pl. Za jego pośrednictwem 
również można przekazywać 
w formie zaszyfrowanych plików 
listy pracowników chcących się 
zaszczepić. rS

Klimat świąt na uliCaCh i sKweraCh
MagiStrat zdecydowaŁ NIe poDWyżSZAć BuDżetu ILuMINAcjI ŚWIątecZNycH.

reklama

od pierwSzych dni grudnia tychy rozświetlają 
świąteczne iluMinacje. więkSzość atrakcji czeka 
na placu BaczyńSkiego i rynku, ale również w innych 
częściach MiaSta, na placach, rondach i Skwerach 
czuć świątecznego ducha.
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PacZKi Dla ŚWieTliKOWaFlaSh

radni Miasta tychy wspólnie przygotowali świąteczny upominek dla podopiecznych Fundacji 
Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która prowadzi hospicjum domowe i centrum opieki 
dziennej. 7 grudnia reprezentacja wszystkich klubów radnych przekazała paczki, w których znalazły 
się artykuły wskazywane przez Fundację jako najbardziej potrzebne: pieluszki jednorazowe, 
chusteczki nawilżające, kremy, oliwki i inne specjalistyczne artykuły higieniczne.  Sw ●
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tySkie radne 
ze StowarzySzenia 
inicjatywa tySka 
(karolina cheMicz-
paŁyS, lidia gajdaS, 
BarBara konieczna, 
patrycja koSowSka-
pawŁowicz, anna 
krzyStyniak, 
alekSandra paBian) 
zŁożyŁy interpelację 
o poStawienie przy 
tySkich zBiornikach 
wodnych tzw. 
kaczkoMatów, czyli 
urządzeń wydających 
karMę dla ptaków. 
dokarMianie dzikiego 
ptactwa chleBeM Może 
Być BowieM tragiczne 
w Skutkach.

„Tyszanie z empatią podchodzą 
do ptaków zimujących w Ty-

chach, część z nich robi to nie-
stety niewłaściwie, dokarmiając 
chlebem lub resztkami jedze-
nia z domu. Składniki zawar-
te w ludzkiej diecie (sól i kon-
serwanty) powodują u ptaków 
chorobę tzw. anielskich skrzydeł, 
która objawia się zwyrodnieniem 
stawów, dochodzi do deformacji 
skrzydeł. Dorosłe ptaki, których 
skrzydła uległy zniekształceniu, 
już nigdy nie latają, co prowa-
dzi do ich śmierci. Dokarmia-
nie chlebem wywołuje kwasicę, 
uszkodzenie nerek, co w efekcie 
także możne prowadzić do ich 
śmierci. Wnioskujemy o usta-
wienie automatów, z których 
mieszkańcy bezpłatnie odbio-
rą porcję ziarna lub specjalnej 
mieszanki (pszenica, pszenży-
to, kukurydza, otręby pszen-
ne wzbogacone witaminą A, E, 
D3 i żelaza) w miejscach, gdzie 

najczęściej mieszkańcy dokar-
miają ptaki zimą. Dodatkowo 
wnioskujemy o montaż eduka-
cyjnych tablic przyrodniczych 
informujących dlaczego nie 
wolno karmić chlebem ptaków 
oraz o występujących w danym 
zbiorniku wodnym gatunkach 
ptaków wraz z ciekawostkami 
z ich życia” – czytamy w inter-
pelacji.

– Faktycznie zimą mamy wię-
cej pracy – mówi Jacek Wąsiński 
z Leśnego Pogotowia w Miko-
łowie, które obsługuje również 
rejon tyski. – Ludzie z dobroci 
serca chcą dokarmiać dzikie pta-

ki, ale nieświadomie im szkodzą. 
Jestem zdania, że przy każdym 
miejskim oczu wodnym powin-
na być informacja o zakazie do-
karmiania ptactwa pod groźbą 
kary, gdyż świadome szkodzenie 
dzikim zwierzętom nie jest już 
wykroczeniem a przestępstwem. 
Oczywiście takie automaty to też 
jest bardzo dobre rozwiązanie. 
Polecam jednak przede wszyst-
kim pytać i szukać wiedzy u spe-
cjalistów od dzikiej natury. Jeże-
li ktoś ma potrzebę dokarmiania 
ptactwa to bardzo dobrze, zapra-
szam do rozmowy (tel. 605 100 
179). Wtedy wyjaśnię, że pta-

ki najlepiej dokarmiać zboża-
mi, a zwłaszcza owsem. Nada-
ją się też kartofle, owsianka czy 
kapusta pekińska. Jednak naj-
ważniejszą zasadą jest to, aby 
jedzeni nie było zepsute. Spleś-
niały chleb nadaje się na śmiet-
nik, a nie jako karma dla zwie-
rząt – dodaje.

W Tychach najczęściej moż-
na spotkać takie ptaki jak kaczkę 
krzyżówkę, łyskę, łabędzia, kor-
morana, cyraneczkę, czaplę siwą 
i inne. Radne zaproponowały lo-
kalizacje kaczkomatów w okoli-
cy Paprocan, Parku Północnego 
i Parku Suble. kaMil peSzat ●

z dowozem dla samotnych.

wigilia 
w metropolii
górnośląSko-
zagŁęBiowSka 
Metropolia także 
wŁącza Się w dzieŁo 
poMocy dla SaMotnych 
i potrzeBujących 
w czaSie świąt Bożego 
narodzenia.

W wigilijny czwartek, 24 grud-
nia wolontariusze GZM będą 
odwiedzać domy samotnych 
osób w trudnej sytuacji mate-
rialnej i dostarczać im świą-
teczny posiłek. Zgłoszenia 
osób potrzebujących z naszego 
miasta można składać jeszcze 
do 20 grudnia pod numerem 
telefonu 32 723 28 28.

Organizowaną przez Metro-
polię, fundację Wolne Miej-
sce oraz miasto Katowice akcję 
wsparli sponsorzy i prezyden-
ci miast GZM, w tym prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba.
ww ●

Będą KaCZKomaty?
tySkie radne zwracają uwagę na proBleM Z DoKArMIANIeM DZIKIcH ptAKóW.

Niewłaściwie karmione kaczki tracą zdolność latania, a w efekcie i życie.
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czytelnicy pytają

reklama

Kiedy po obfitych deszczach, 
w lipcu br. w Parku Niedźwiad-
ków runął prawie stuletni dąb, 
nikt chyba nie przypuszczał, 
że stanie się to przyczynkiem 
do podjęcia przez Tyski Zakład 
Usług Komunalnych działań, 
by nadać temu miejscu wyjątko-
wą oprawę. Szybko uporządko-
wano teren, pozostawiając gigan-
tyczny pień i przygotowano nową 
aranżację tej części parku. Jesienią 
posadzono tutaj nowy, 6-metro-
wy dąb szypułkowy, jako następcę 
zwalonego drzewa.

– Niemal tuż po zasadzeniu 
drzewa, w jego koronie ptaki 
uwiły sobie gniazdo, co bardzo 
nas zaskoczyło, podobnie jak 
ornitologów, którzy odwiedzili 
to miejsce – powiedziała Kata-
rzyna Palka z TZUK. – To do-
bry znak, bo można powiedzieć, 
że parkowe ptaki... przyjęły 
nowy dąb i potraktowały go jako 
miejsce odpowiednie do zasied-
lenia. Ponadto przeniesiona zo-
stała parkowa alejka, powstała 
ścieżka z drewnianych stemp-
li, która umożliwia obejście wy-

wróconego dębu z drugiej stro-
ny tam, gdzie nie ma chodnika. 
Zasadziliśmy także sadzonki 
zawilca gajowego, który wios-
ną powinien pięknie zakwit-
nąć i utworzyć kwietny dywan. 
Do tego dojdzie jeszcze wyeks-
ponowana w przestrzeni „Opo-
wieść starego dębu” – o tym, 
„co widział w swoim życiu stary 
dąb i co dla nas dobrego zrobił 
w tym czasie”... I w ten sposób 
ta część Parku Niedźwiadków 
będzie gotowa – zapewnia Ka-
tarzyna Palka. lS ●

Takie barwy przybrał tyski Urząd Miasta w dniu brukselskiego szczytu 
poświęconego budżetowi UE na najbliższe lata. 

w posadzonym dębie w parku Niedźwiadków ptaki uwiły gniazdo.

Dąb Za Dąb
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Mało 
bankoMatów
chciałabym poruszyć kwestię 
braku dostępności bankomatów 
na osiedlu b. mieszkam 
nieopodal placu baczyńskiego, 
gdzie faktycznie znajduje się 
jedyny na osiedlu bankomat, 
ale niestety ciągle jest zepsuty 
lub pusty. bardzo proszę 
o zakomunikowanie władzom 
miasta o tym problemie.

ODPOWiaDa eWa gRuDNiOK 
RZecZNiK uRZęDu miaSTa 
TycHy: – Niestety, pytanie myl-
nie skierowane jest do tyskiego 

samorządu. Urząd Miasta nie 
odpowiada żadną miarą za ilość 
oraz rozłożenie bankomatów 
w mieście. Bankomaty, jako 
urządzenia należące do podmio-
tów niezależnych od władz mia-
sta, nie podlegają pod jakąkol-
wiek dyspozycję Urzędu Miasta. 
Umiejscowienie i liczba banko-
matów jest podyktowana decy-
zjami podjętymi bezpośrednio 
przez przedsiębiorstwa sektora 
bankowego.
OD ReDaKcji: Osiedle B jest, 
naszym zdaniem, dość dobrze 
„obsadzone” bankomatami. 
Można je spotkać przy ul. Bu-
dowlanych (obok Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów, kolej-
ny na tej samej ulicy jest przy 

E.Leclerc), ul. Barona (Centrum 
Balbina), Sienkiewicza (przy 
Biedronce), Burschego (sklep 
Netto) oraz na wspomnianym 
Placu Baczyńskiego. W dużo 
gorszym położeniu są miesz-
kańcy osiedla A, dla których 
najbliższy bankomat to wspo-
mniany przy sklepie Netto. 
Wszystkim czytelnikom pole-
camy zwracać się bezpośrednio 
do banków z prośbą o postawie-
nie nowych bankomatów. War-
to również rozważyć stosowanie 
płatności bezgotówkowych. Ak-
tualne tendencje na rynku idą 
w tę właśnie stronę i płatność 
gotówką jest wypierana przez 
karty zbliżeniowe, płatność te-
lefonem czy BLIK. kp ●
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reklama

Szkoła Podstawowa nr 36 w Ty-
chach przyłączyła się do organi-
zacji charytatywnego „Kiermaszu 
dla Maciusia” na placu przy pa-
rafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Kobiórze. Ostat-
nimi czasy podobne akcje odby-
wają się w sąsiednich miastach, 
miasteczkach i wioskach. Maciuś 
Cieślik z Jankowic koło Pszczy-
ny cierpi na SMA czyli rdzeniowy 
zanik mięśni. To ciężka i rzadka 
choroba, w której z powodu wady 
genetycznej obumierają neurony 
w rdzeniu kręgowym odpowiada-
jące za skurcze i rozkurcze mięś-
ni. Choroba dotyka osób w róż-
nym wieku, jednak w ponad 90% 
przypadków objawy pojawiają się 
u niemowlaków. Jedynym ratun-
kiem na powrót do zdrowia jest 
lek o wartości 9,5 mln zł.

– Historia Maciusia jest zna-
na w naszym regionie – mówi Ju-
styna Siemiątkowska nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej w SP 
nr 36. – Biorąc udział w podob-
nym kiermaszu w Studzienicach 
pomyślałam, żeby zorganizować 
kolejny kiermasz i zaangażować 
w niego naszych uczniów. Ode-
zwałam się do Beaty Morawiec, 
Marceli Jaromin-Goraus i Marci-
na Rysia i wspólnymi siłami udało 
się pomysł zrealizować – cieszy się 
pani Justyna. Do akcji przyłączył 
się m.in. Dom Kulejących Anio-
łów, zapewniając liczne produkty 
na sprzedaż w szczytnym celu.

Nauczycielki z SP nr 36: Justyna 
Siemiątkowska wraz z Martą Bo-
gacką rozgłosiły wieść wśród ucz-
niów, rodziców i znajomych, dzię-
ki czemu udało się zebrać ręcznie 
robione ozdoby świąteczne, wian-

ki, słodycze, przetwory, konfitury, 
ciasta i inne wypieki. – Nasi ucz-
niowie wzięli udział w warszta-
tach, podczas których tworzyli 
rękodzieła. W dzień kiermaszu 
rodzice przyjechali z dziećmi, za-
prezentować występy muzyczne 
na dzwonkach chromatycznych, 
fletach i skrzypcach. Myślę, że ta-
kie zaangażowanie w akcje cha-
rytatywne od najmłodszych lat 
rozwija empatię. Oprócz tego 
przynosi wymierne korzyści 
w postaci faktycznej pomocy Ma-
ciusiowi. Oczywiście w akcję za-

angażowanych było więcej pod-
miotów niż nasza szkoła, a nasza 
pomoc była jedną z wielu cegie-
łek. Niemniej się cieszę i gorąco 
dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym mieszkańcom – podzieliła 
się Justyna Siemiątkowska.

Póki co z kwoty 9,5 mln zł uda-
ło się uzbierać podczas wszyst-
kich akcji 5 mln zł. Niestety, Ma-
ciuś wraz z rodziną wciąż walczy 
z czasem, gdyż lek można podać 
dzieciom ważącym nie więcej 
niż 13,5 kg. Chłopczyk aktualnie 
waży 13 kg. kaMil peSzat ●

oBoStrzenia 
związane z epideMią 
pokrzyżowaŁy nieco 
przygotowany przez 
MuzeuM MiejSkie 
projekt „My z oSiedla a”, 
który Ma zaakcentować 
70-lecie Budowy 
najStarSzego oSiedla 
tzw. nowych tychów. 
nie Mogą Się oBywać 
Spotkania i rozMowy 
z MieSzkańcaMi, 
co w tego typu 
przedSięwzięciach jeSt 
najważniejSze.

Przypomnijmy, iż 4 październi-
ka 1950 roku Prezydium Rzą-
du podjęło uchwałę „w sprawie 
rozbudowy m. Tychy”. W ciągu 
6 lat chciano rozbudować Ty-
chy do miasta 30-tysięcznego, 
a „w planie perspektywicznym 
przewidzieć dalszą rozbudowę 
miasta do rzędu miast 100-ty-
sięcznych”. Projekt osiedla Anna 
był gotowy w marcu 1951 r, pra-
ce ruszyły natychmiast, a pierw-
sze mieszkania oddano 1 maja 
1952 roku.

Jak się okazuje, zainteresowa-
nie tematem związanym z historią 
i życiem codziennym na Osiedlu 
A jest niemałe.

– Systematycznie przybywa na-
zwisk i kontaktów – mówi Anna 
Kura z działu edukacji i promo-
cji Muzeum Miejskiego. – Na ra-
zie zainteresowani zgłaszają się 
do nas telefonicznie lub mailo-
wo. Są to osoby z różnych rocz-
ników i w zasadzie mamy cały 
przekrój wiekowy. Kontaktują 
się z nami ci, którzy tu mieszka-
ją od początku, ci, którzy wów-
czas byli dziećmi, a także poko-
lenie obecnych 40-latków, którzy 
o budowie i życiu na ówczes-
nym osiedlu Anna dowiedzieli 
się od swoich dziadków czy ro-
dziców i teraz chcą się podzie-
lić swoimi odczuciami. Inaczej 
życie na osiedlu wspominają pa-
nie, inaczej panowie, zwracają 
uwagę na odmienne spawy. Jed-
na z pań spisała swoje wspomnie-
nia i przysłała je mailem. Opisa-
ła jak wyglądał przeciętny dzień 
na osiedlu, jak i kto spędzał czas, 
jak wyglądał podział ról w ro-
dzinie, a także z jakimi zapacha-

mi czy smakami kojarzy się jej 
dzieciństwo. Z kolei jeden z pa-
nów, który co prawda nie miesz-
kał na osiedlu, ale w pobliżu, co-
dziennie obserwował budowę. 
Opowiadał jak wożono materia-
ły, skąd były dostarczane, jak wy-
glądał rozładunek, o tym, że cały 
transport odbywał się furmanka-
mi. Opowiadał np. o sklepach, ja-
kie były na osiedlu, ale też po ja-
kie towary mieszkańcy udawali 
do sklepów na Starych Tychach. 
Ktoś inny wspominał o tym jak 
spędzano wolny czas, wakacje, 
w co bawiły się dzieci.

Na adres muzeum napływa-
ją też zdjęcia, czasami unikalne, 
prezentujące osiedle z różnej per-
spektywy, pracę na budowie, życie 
codzienne. Za zgodą właścicieli, 
będą one skanowane i wykorzy-
stane do przyszłej publikacji lub 
podczas organizowania wystaw. 
W pierwotnym terminie rozmo-
wy z mieszańcami miały potrwać 
do końca roku, ale z uwagi na ob-
ostrzenia nie mogły się odbywać. 
Trudno też dzielić się wspomnie-
niami przez telefon, a nie wszy-
scy mogą to uczynić mailowo. 
Dlatego projekt „My z osiedla 
A” potrwa do czasu aż przestaną 
obowiązywać zaostrzone rygory 
sanitarne.

Projekt realizują Agata Ber-
ger–Połomska i Anna Kura. tel. 
32/327-18-20–21, wew. 24, e-ma-
il: a.berger@muzeum.tychy.pl 
i a.kura@muzeum.tychy.pl i z nimi 
można się kontaktować w sprawie 
udziału w przedsięwzięciu.
leSzek SoBieraj ●

my Z osiedla a 
MuzeuM MiejSkie GroMADZI WSpoMNIeNIA, opoWIeŚcI, ANeGDoty.

Społeczność Sp nr 36 pomaga zebrać fundusze dla chorego chłopca. 

kierMasZ Dla Maciusia 

Kiermasz urozmaiciły wstępy muzyczne przygotowane przez 
wychowanków Justyny Śiemiątkowskiej z SP nr 36 w Tychach. 
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- Grudzień to najlepszy miesiąc na 
wszelkiego rodzaju analizy i podsumo-
wania, ale bieżący rok chyba wymyka się 
wszelkim skalom porównawczym?

- Bieżący rok pod wieloma względa-
mi jest niezwykły, dramatyczny i przeło-
mowy. Pamiętam lutowe, gorące dyskusje 
w Brukseli na temat wyjścia Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej. Kto mógł wtedy 
przypuszczać, że za kilka tygodni świat, 
który znamy wywróci się do góry noga-
mi, a brexit stanie się niewiele znaczącym 
epizodem. Ten czas na pewno nauczył nas 
pokory. Musieliśmy zwery� kować dotych-

czasowe wyobrażenia o indywidualnym 
bezpieczeństwie i międzynarodowej soli-
darności. 

- Czy jako europejska wspólnota na-
braliśmy też rozsądku? 

- Miałam taką nadzieję w pierwszych 
miesiącach pandemii. Pojawiały się głosy, 
że musimy wyjść z kryzysu silniejsi i mą-
drzejsi. Padło wiele deklaracji o koniecz-
ności gospodarczego wzmocnienia unijnej 
wspólnoty i poprawy politycznych relacji 
między państwami członkowskimi. Z cza-
sem jednak górę wzięła pokusa, aby wyko-
rzystać koronawirusa do przyspieszenia 
radykalnych zmian w Unii Europejskiej.

- Radykalnych, to znaczy lepszych czy 
gorszych?

- Radykalizm nie kojarzy mi się po-
zytywnie, bo oznacza ucieczkę od 

rozsądku i fascynację skrajnymi 
ideologiami. Koronawirus do-
datkowo posłużył jako kataliza-
tor zmian, bo niepewność jutra 
sprzyja wszelkiej maści wizjo-
nerom, licytującym się na de-
magogiczne hasła. Niestety, 
Unia Europejska skręca moc-
no w lewo.

- Premier Węgier Wik-
tor Orban powiedział 

wręcz, że jeśli Unia Euro-
pejska nie zejdzie z te-

go kursu to stanie się 
drugim Związkiem 

Radzieckim.

- To mocne i kontrowersyjne porów-
nanie, ale czy pozbawione podstaw? Jest 
sporo sygnałów, że taka transformacja już 
trwa. Gospodarka krajów komunistycz-
nych rozwijała się według systemu na-
kazowo-rozdzielczego. Unia Europejska 
działa podobnie stymulując rozwój wybra-
nych branż, a inne skazując na degradację. 
W bloku wschodnim debatę publiczną re-
gulowała cenzura. Jej odpowiednikiem 
w Unii Europejskiej stała się poprawność 
polityczna, która skutecznie sparaliżowa-
ła dyskusję na tematy niewygodne dla le-
wicowej, unijnej większości. Teraz doszedł 

trzeci argument na słuszność tezy premie-
ra Orbana. Powiązanie wypłaty funduszy 
z praworządnością jest - jak dotąd - najpo-
ważniejszym atakiem na polityczną nieza-
leżność państw członkowskich. Dziś chce 
się odebrać pieniądze Polsce i Węgrom 
za rzekome nieprzestrzeganie praworząd-
ności. Jutro mogą podpaść inne państwa 
pod pretekstem np. łamania praw czło-
wieka, ograniczenia wolności gospodar-
czej, niszczenia rynku mediów i tysiąca in-
nych powodów, na jakie wpadną „rewizo-
rzy” z Brukseli. W tej procedurze karanym 
krajom nie trzeba będzie udowodnić wi-
ny, lecz wystarczy polityczna wola unijnej 
większości. Czy to ma jeszcze coś wspól-
nego z demokracją? 

- W jednym z wywiadów powiedziała 
Pani, że jest to krok w kierunku budowy 
superpaństwa ze stolicą w Brukseli. 

- Bo w tym kierunku to zmierza, choć 
wizja ojców-założycieli Unii Europej-
skiej, była zupełnie inna. U fundamentów 
unijnej wspólnoty leżała bliska Polakom 
idea „Europy ojczyzn” oznaczająca pełną 
podmiotowość dla państw narodowych. 
W parze z nią szły wartości ujęte w „piąt-
ce” Roberta Schumana: chrześcijaństwo, 
wolność, solidarność, różnorodność i pa-
triotyzm. 

- W czasach założycielskich to była 
dominująca, ale nie jedyna wizja wspól-
noty europejskiej. 

- To prawda. Na drugim biegunie funk-
cjonowała idea włoskiego komunisty Al-
tiero Spinelliego, który był zwolennikiem 
głębokiej federalizacji Unii Europejskiej. 
Jak każdy marksista opowiadał się także za 
społeczną rewolucją i zburzeniem trady-
cyjnego systemu wartości. W ostatnich la-
tach ten nurt wrócił do łask i stał się atrak-
cyjny dla współczesnej lewicy, której głos 
jest dominujący w instytucjach unijnych. 

- Zasiada Pani w komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, która zaj-
muje się, m.in. Zielonym Ładem i trans-
formacją energetyczną. W polityce kli-
matycznej też widać europejski skręt 
w lewo?

- Zwłaszcza tam, a wśród unijnych in-
stytucji najbardziej zradykalizowany i po-
pulistyczny jest Parlament Europejski. 
Z wieloma europosłami nie da się nawią-
zać racjonalnej dyskusji, opartej o rzeczo-
we argumenty. Oni mówią językiem nasto-

letnich, ekologicznych aktywistów i nie-
stety ta narracja zaczyna zwyciężać. Więk-
szość polityków, nawet jeśli myśli inaczej, 
obawia się łatki „klimatycznych scepty-
ków”, a w unijnej nowomowie jest to styg-
matyzujące określenie. W Parlamencie Eu-
ropejskim trwa licytacja na coraz bardziej 
radykalne pomysły. Wciąż obowiązuje re-
dukcja dwutlenku węgla o 40 proc. do 2030 
roku, ale Komisja Europejska chce ten po-
ziom podnieść do co najmniej 55 proc, zaś 
radykałowie żądają nawet 70 proc. i za-
pewne wkrótce te absurdalne pomysły za-
czną być poważnie brane pod uwagę. 

- Klimat wymaga ochrony.
- Nikt rozsądny temu nie zaprzecza, ale 

chroniąc klimat nie możemy doprowadzić 
do upadku unijnej, a zwłaszcza polskiej 
gospodarki, która jest najbardziej uzależ-
niona od paliw kopalnych. Bruksela na-
rzuca coraz więcej restrykcji i ograniczeń, 
co może spowodować ucieczkę europej-
skiego przemysłu energochłonnego do 
krajów, gdzie nie obowiązuje klimatyczna 
ortodoksja. Niektóre kraje już na własnej 
skórze odczuwają na czym polega „zielo-
ny” fanatyzm. Kilka miesięcy temu Fran-
cja zamknęła sprawną jeszcze elektrow-
nię atomową Fessenheim. Nałożyło się na 
to kilka dni bezwietrznej pogody i doszło 
do przerw w dostawie prądu. W efekcie, 
w trybie awaryjnym uruchomiono węglo-
we bloki energetyczne. Francuska mini-
ster transformacji ekologicznej przestrze-
gła nawet przed zimowymi wyłączeniami 
prądu. Ale to nie są tematy, które przebija-
ją się w mediach. W Unii Europejskiej je-
dynym, poprawnym politycznie źródłem 
prądu są Odnawialne Źródła Energii. 
Tracą one swój ideologiczny urok kiedy 
dyskusja schodzi na poziom techniczny.
OZE nie mogą pracować przez cały czas. 
Są uzależnione od pogody i nie da się ma-
gazynować energii pozyskanej w ten spo-
sób. Szkoda, że o zawodności Zielonego 
Ładu dowiadujemy się mimochodem, na 
przykład kiedy druga potęga Unii Euro-
pejskiej zaczyna się bać lekkiej zimy.

- Dlaczego Europejscy Konserwatyści 
i Reformatorzy nazywają siebie głosem 
rozsądku w Europie?

- Bo stoimy na straży normalności 
w Unii Europejskiej, choć w ostatnich cza-
sach jest to wyjątkowo trudne zadanie.

Ideologia zaczyna wygrywać z rozsądkiem.
To najgorszy scenariusz dla Unii Europejskiej.

Rozmowa z , 

IZABELA KLOC
 Jest członkiem drugiej co do 
wielkości komisji - Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii. 
Z perspektywy Polski i Śląska jest 
to komisja o kluczowym znaczeniu, 
ponieważ odpowiada, m.in. za 
transformację energetyczną Unii 
Europejskiej.

 Uczestniczy w pracach Komisji Rozwoju 
Regionalnego.

 Pełni funkcję wiceprzewodniczącej 
intergrupy powołanej w PE, aby 
wspierać i bronić chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie.

 Bierze udział w pracy delegacji 
do spraw stosunków z państwami Azji 
Południowo-Wschodniej.

 Jest delegatem na parlamentarny 
szczyt Unia Europejska - Afryka.
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9 grudnia w kościele 
BŁ. karoliny kózkówny 
odByŁo Się oStatnie 
pożegnanie 
proF. andrzeja noraSa, 
dŁugoletniego 
pracownika inStytutu 
FilozoFii uniwerSytetu 
śląSkiego, ByŁego 
prorektora uś 
i prodziekana 
wydziaŁu nauk 
SpoŁecznych. jeden 
z najwyBitniejSzych 
w polSce znawców 
kanta i FilozoFii 
pokantowSkiej 
zMarŁ w wieku 60 lat. 
chorowaŁ na coVid-19.

Prof. Andrzej Noras był miesz-
kańcem Tychów. Na gruncie aka-
demickim i naukowym był posta-
cią wybitną dla całego regionu. 
Był prorektorem do spraw badań 
naukowych w latach 2016–2020, 
prodziekanem do spraw nauki 
Wydziału Nauk Społecznych 
w latach 2012–2016, wieloletnim 
kierownikiem Zakładu Historii 
Filozofii Nowożytnej i Współ-
czesnej. Był wybitnym i cenionym 
specjalistą z zakresu historii filo-
zofii, znakomitym wykładowcą 
i nauczycielem akademickim.

Mszy świętej pogrzebowej, 
odprawionej w tyskiej parafii 
do której należał zmarły, prze-
wodniczył metropolita kato-
wicki abp Wiktor Skworc. Ofi-
cjalnej delegacji Uniwersytetu 
Śląskiego przewodniczył rektor 
uczelni prof. Ryszard Koziołek. 

Uroczystość była transmitowa-
na na kanale TV Karolina, dzię-
ki temu za pośrednictwem inter-
netu uczestniczyła w niej szeroka 
społeczność akademicka.

Słowo do zebranych skierował 
abp Wiktor Skworc. – Przecho-
dząc na drugą stronę życia otrzy-
mał pełne poznanie prawdy – mó-
wił o zmarłym. – Świętej pamięci 
prof. Andrzej był z wykształcenia 
i życiowej pasji filozofem. A filo-
zofia dostarcza prawdy o świecie, 
Bogu, a przede wszystkim o czło-
wieku. Stanowi poznawczy fun-
dament kultury, jest jednocześnie 
świadomością kultury i jej zwier-
ciadłem. Filozofia jako poznanie 
naturalne, racjonalne i niezależ-
ne od wiary dostarcza prawdy dla 
wszystkich, nie tylko wierzących. 
Dlatego jest naturalną płaszczy-
zną dialogu ludzi różnych orien-
tacji światopoglądowych.

Metropolita katowicki nawią-
zał do intuicji nieśmiertelności 
duszy, pojawiających się w po-
glądach filozofów od starożyt-

ności po czasy współczesne. 
– Człowiek z natury jest istotą 
pytającą, poszukującą teorii tłu-
maczących świat, wszechświat 
i samego człowieka. Ta droga 
poszukiwania wydaje się być 
nieskończona. Świętej pamięci 
prof. Andrzej przyznawał, że ist-
nieją kłopoty z filozofią, że to-
czy się spór o pewność prawdy 
i aktualne są pytania o poznawal-
ność świata i jego sens. Na te py-
tania filozofia udziela często bar-
dzo subiektywnych odpowiedzi. 
Na drodze życia filozofów sta-
je zawsze fenomen Jezusa Chry-
stusa i wielu z nich, nie porzu-
cając naukowych badań, teorii 
i pasji, przyjmuje go jako prawdę 
– mówi abp Wiktor Skworc.

Wspomnienie o współpra-
cowniku i przyjacielu wygło-
sił też rektor Uniwersytetu Ślą-
skiego prof. Ryszard Koziołek. 
– Straciliśmy mistrza, autory-
tet, uczonego, filozofa, kolegę, 
współpracownika i przyjaciela 
– mówił. – Gdy umiera filozof, 

to wraz z nim umiera filozofia. 
Nie jako całość, ale umiera ta jej 
część która wyrażała się poprzez 
jego uwagi, gesty, sposób bycia. 
Z dziwnych powodów jest tak, 
że nie wystarczają nam książki. 
Mimo, że większość mądrości, 
którą się dzielimy, jest zapisana, 
to nauka i nauczanie musi mieć 
żywą osobę. Tylko wtedy ta wie-
dza jest wiarygodna, przekonu-
jąca i chcemy jej słuchać. W tym 
rozumieniu śmierć Andrzeja jest 
śmiercią filozofii.

Prof. Ryszard Koziołek wspo-
minał niezwykłą pogodę ducha 
i poczucie humoru swego zmar-
łego kolegi, mówił też o jego po-
zafilozoficznych pasjach: muzyce 
i sporcie: – Wcielał moim zda-
niem największą mądrość czło-
wieka, czyli zdolność śmiania się 
z samego siebie. Wszystkich nas 
zaraził swoimi ukochanymi Pink 
Floydami. Kiedyś, gdy przyzna-
łem się, że przed laty grałem 
w nikomu nieznanym klubie pił-
karskim, on wyrecytował mi jego 
aktualne miejsce w lidze okręgo-
wej i wyniki ostatnich meczów.

Swoje wspomnienie rektor 
UŚ zakończył słowami, że do-
tąd zwykł był mawiać, że An-
drzej Noras jest jego ulubionym 
żyjącym filozofem. – Nie mam 
już ulubionego żyjącego filozofa 
– powiedział prof. Koziołek.

W pamięci swoich studen-
tów prof. Andrzej Noras zapisał 
się jako człowiek reprezentujący 
i wytyczający najwyższe standar-
dy kultury intelektualnej.
Sylwia witMan
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wraZ Z filoZofem umiera CZęść filoZofii
W tycHAcH pożeGNANo ZMArłeGo proF. ANDrZejA NorASA.

Profesora pożegnano w kościele bł. Karoliny.
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helena golda-BŁahut 
ByŁa aBSolwentką 
akadeMii Sztuk 
pięknych w krakowie, 
wydziaŁu graFiki 
w katowicach. przez 
wiele lat ByŁa oBecna 
w życiu kulturalnyM 
i artyStycznyM MiaSta 
tychy oraz regionu.

Uprawiała malarstwo i rysunek, 
w swoich pracach ze szczegól-
nym upodobaniem przedsta-
wiała śląską architekturę oraz 
kwiaty. Jej prace były prezen-
towane na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. 
W 2007 r. została laureatką 
Nagrody Prezydenta Miasta 
Tychy w dziedzinie kultury. 
Zajmowała się także projekto-
waniem wnętrz.

Helena Golda-Błahut zmarła 
4 grudnia, po długiej chorobie, 
w wieku 78 lat. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się w so-
botę, 12 grudnia w kościele św. 
Marii Magdaleny w Tychach.

Tak o twórczości Heleny 
Goldy-Błahut pisał Maciej M. 
Szczawiński przy okazji udzia-
łu artystki w projekcie „Ak-
cja Sztuki. Kobiety”: Artyst-
ka reaguje na kształt detalu, 
na jego światło i umiejscowie-
nie w przestrzeni niejako syn-

chronicznie. Wszystko odbywa 
się jednocześnie i natychmiast. 
Bez dopasowywania metody, 
bez przymiarek, bez prób i błę-
dów: w rozbłysku. Proszę za-
uważyć tę misterną siateczkę 
rozedrganych wibrujących li-
nii. Rozwidlające się ścież-
ki tysięcy konturów są jak-
by „z pierwszego uderzenia”, 
uchwycone na gorąco, przy-
szpilone niczym egzotyczny 
motyl. Czegoś takiego nie spo-
sób urzeczywistnić inaczej, niż 
za pomocą wytrawnej ręki i… 
sekretu. Właśnie! Niedostęp-
na analitycznym i racjonalnym 
analizom pozostaje ta zdumie-
wająca sfera wewnętrznych de-
cyzji i motywacji. Sw

Zmarła helena 
golda-Błahut
tySKA KuLturA poNIoSłA KoLejNą DotKLIWą StrAtę. 
ZMArłA HeLeNA GoLDA-BłAHut, ArtyStKA MALArKA 
ZWIąZANA Z NASZyM MIASteM. 
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wŁaściciele 
underground puBu 
zorganizowali 
internetową zBiórkę, 
aBy ratować jedyny 
kluB w Mieście, 
w któryM co tydzień 
odBywaŁy Się koncerty. 
ciężka Sytuacja 
Spowodowana reżiMeM 
SanitarnyM Mocno 
daje w kość kluBoM, 
które zMuSzono 
do zaMknięcia drzwi.

– To dla nas bardzo ciężki okres. 
Nikt nie spodziewał się takiego 
obrotu spraw. Faktycznie grozi 
nam plajta. Dlatego zwróciliśmy 
się z prośba o pomoc do naszych 
bywalców i mieszkańców – mówi 
Krzysztof Loranc współwłaściciel 
Underground Pubu. – Boimy się, 
że mogą to być ostatnie chwile na-
szej działalności – dodaje Daniel 
Gwóźdź, wspólnik Krzysztofa. – 
Nie chcemy, aby tak się stało. Jeste-
śmy jedynym lokalem, w którym 
co tydzień odbywały się koncer-
ty. Żyliśmy tym miejscem, a wraz 
z nami setki tyszan. Pierwszy lo-
ckdown z trudem przetrwaliśmy. 
Zwlekaliśmy z podjęciem decyzji 
o zrzutce, ale niestety wydatki się 
piętrzą, a końca ciężkiej sytuacji 
nie widać. Dlatego zdecydowali-
śmy się prosić o wsparcie. Liczy się 
każda złotówka – apelują razem.

Daniel z Krzysztofem przejęli 
Underground w 2016 r. Decyzję 

podjęli mieszkając jeszcze w An-
glii. Mieli zerowe doświadczenie 
menadżerskie, za to głowy peł-
ne pomysłów i energię do pra-
cy. W pierwszym roku działal-
ności zorganizowali 72 koncerty! 
– Nie znaliśmy rynku, nie wie-
dzieliśmy, co może się przyjąć 
w Tychach, więc graliśmy prze-
de wszystkim to, co nam się po-
dobało. Oczywiście bacznie ob-
serwowaliśmy, jak reaguje nasza 

publiczność i metodą prób i błę-
dów wypracowaliśmy swój włas-
ny charakter – wspomina Daniel 
Gwóźdź. Panowie za swój oso-
bisty sukces uważają ściągnię-
cie do „Undera” zespołu Hey 
z Katarzyną Nosowską. Kon-
cert odbył się 1 kwietnia. – Ide-
alna data, w końcu Hey to abso-
lutna top gwiazda, która nie gra 
byle gdzie. Ale udało się i zagrali 
świetny koncert. Wtedy wiedzie-

liśmy, że możemy w klubie gościć 
każdego – dodaje. Dotychczas 
w Undergroundzie zagrali m.in. 
Kazik Staszewski, Pidżama Por-
no, Kamil Bednarek, Pokahon-
taz, Kaliber 44, Kat, Nocny Ko-
chanek, T.Love, Coma, Strachy 
na Lachy, Illusion, Luxtorpeda, 
Tabu, Tymon Tymański a na-
wet… Doda.

Przez lata w Undergroundzie 
odbyło się blisko tysiąc koncer-
tów, wystawy, kabarety, przed-
stawienia teatralne, spotkania 
autorskie, sesje karaoke a ostat-
nio popularne występy stand-up. 
– Nie chcemy się zamykać gatun-
kowo i dbamy o różnorodność. 
Underground z założenia miał 

być miejscem, gdzie odbywają 
się najlepsze koncerty w mie-
ście. Myślę, że się udało, ale po-
stanowiliśmy zrobić krok dalej, 
stąd ten zróżnicowany repertu-
ar. Mam nadzieję, że uda nam się 
przetrwać i zorganizować na na-
szej scenie jeszcze niejedno wy-
darzenie – z nadzieją dodaje Da-
niel Gwóźdź.

Właściciele przygotowa-
li liczne upominki dla wszyst-
kich, którzy wspomogą Unde-
ra. I tak za dotację 9 zł można 
otrzymać pamiątkową przypin-
kę, za 15 zł kalendarz, za 50 zł 
tak zwany komin (element gar-
deroby) z ciekawym nadrukiem. 
Interesującą opcją są wielokrot-

ne bilety – za 500 zł można ku-
pić bilet „srebrny” upoważnia-
jący do darmowego wstępu 
na wszystkie wydarzenia przez 
pół roku; bilet „złoty” oferuje 
to samo przez okres roku. Op-
cji jest dużo więcej, zatem każ-
dy chętny wesprzeć Undergro-
und Pub powinien znaleźć coś 
ciekawego dla siebie.

Wszystkich chcących wesprzeć 
Underground Pub odsyłamy na 
adres zrzutka.pl/2zdpbf lub do 
wyszukiwarki Google, gdzie ak-
cję można znaleźć po wpisa-
niu frazy „Wsparcie dla Under-
ground Pub”. Póki co udało się 
uzbierać 3,5 tys. zł z potrzebnych 
50 tys. zł.  kaMil peSzat ●

Już o tym informowaliśmy, ale 
pewnie nie do wszystkich do-
tarła informacja, że od 2 grud-
nia ponownie czynne są wszyst-
kie placówki Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tychach.

Oczywiście zachować trzeba 
wszelkie rygory bezpieczeństwa 
czyli zasłanianie ust i nosa, dy-
stans społeczny, dezynfekcja rąk 
oraz maksymalna liczba osób, 
która jednocześnie może prze-
bywać w bibliotece.

Zarówno centrala w Media-
tece, jak i wszystkie filie otwarte 
są w dotychczasowych godzinach 
(do sprawdzenia na stronie inter-
netowej MBP), z tym, że do od-
wołania nie można jeszcze ko-
rzystać z czytelni multimedialnej 
i stanowisk komputerowych.

Zgodnie z wcześniejszymi in-
formacjami, termin zwrotu ksią-
żek został wszystkim czytelni-
kom przedłużony do 31 grudnia 
i do tego terminu nie będą nali-

czane kary za przetrzymywanie 
zbiorów. Póki co MBP nie przyj-
muje też darów od czytelników.

Wszystkie zaplanowane 
na najbliższe tygodnie impre-
zy i spotkania zostały, rzecz jas-
na, odwołane, ale pracownicy 
biblioteki już ustalają nowe, po-
pandemiczne terminy spotkań 
z ciekawymi ludźmi. Na razie po-
zostaje korzystanie z oferty online  
(#NieZostawiamCzytelnika). 
ww ●

Biblioteki otwarte od 2 grudnia.

Zwróć prZeD sylwestreM

pomoC dla KluBu
iStniejący od 2006 roku underground puB WALcZy o prZetrWANIe. 

Jedną z ostatnich imprez, jaka odbyła się w Underze, był festiwal Srogie 
Granie 2020. Na scenie zwycięzca konkursu kapel – Tabula Rasa.
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Przegląd podzespołów pojazdów, 
kontrola płynów oraz zewnętrzne 
zabezpieczenie auta, w tym wy-
miana opon, to kluczowe czyn-
ności przygotowujące do jazdy 
w niższych temperaturach.

Zakres czynności mających 
na celu przygotowanie pojazdu 
mechanicznego do eksploata-
cji w okresie jesienno-zimowym 
można podzielić na dwie zasad-
nicze grupy:

czynności zewnętrzne – polega-•	
jące głównie na zabezpieczeniu 
(dokładne oczyszczenie i umy-
cie oraz nawoskowanie nad-
wozia pojazdu), sprawdzeniu 
stanu zużycia elementów gu-
mowych i ich ewentualnej wy-
mianie, uzupełnieniu ubytków 
(np. powłoka lakiernicza, części 
gumowe), ochronie antykoro-
zyjnej, wymianie opon, oczysz-
czeniu zewnętrznych elementów 
pojazdu z zabrudzeń itp.

czynności wewnętrzne, które •	
dodatkowo dzielimy na:
–   mechaniczne – związane 

z podzespołami i układami 
pojazdu,

–   eksploatacyjne – obejmujące 
kontrolę m.in. płynów.

5 ZłotyCh Zasad – jaK 
prZygotować auto 
do nisKiCh temperatur?
Kluczowe czynności zewnętrzne:
wymiana opon
Pierwszą czynnością, którą na-
leży wykonać w samochodzie, 
przygotowując auto do stawienia 
czoła jesienno-zimowej aurze, jest 
zmiana opon z letnich na zimo-
we. Najlepszym momentem jest 
zwykle okres październikowo-
listopadowy, przed pierwszymi 
przymrozkami, gdy temperatu-

ra powietrza spada do ok. 7°C 
i poniżej.

oczyszczanie i ochrona 
antykorozyjna
Uszczelki drzwi, klapy bagażnika, 
maski i szyberdachu wymagają 
dokładnego oczyszczenia z nie-
czystości typu brud, kurz, piasek, 
liście. Czynność tę należy wyko-
nać dwukrotnie. Najpierw na su-
cho. W celu dostania się do trudno 
dostępnych miejsc można skorzy-
stać z odkurzacza o dużej sile ssa-
nia. Następnie oczyścić elementy 
na mokro, a po osuszeniu elemen-
tów gumowych, warto dodatkowo 
zabezpieczyć je specjalnym, prze-
znaczonym do tego preparatem 
kosmetycznym.

Czynności mające na celu 
ochronę antykorozyjną należy wy-
konywać po uprzednim oczysz-
czeniu pojazdu z brudu i piachu. 
Lakier warto także odtłuścić 
z pozostałości typu asfalt, dro-

binki gumy (szczególnie dotyczy 
to drzwi pojazdów). Do ochro-
ny antykorozyjnej służą m.in. pa-
sty, nabłyszczacze, woski, polerka 
mechaniczna powłoki lakierni-
czej. Przed sezonem zimowym 
wskazana jest także wizyta w war-
sztacie, celem skontrolowania sta-
nu zabezpieczenia antykorozyjne-
go podwozia i uzupełnienia jego 
ewentualnych ubytków.

Kluczowe czynności wewętrzne:
przegląd układów chłodzenia, 
hamulcowego, elektrycznego
Sprawne działanie wszystkich 
trzech układów jest bardzo ważne 
dla bezpieczeństwa prowadzącego 
pojazd oraz innych użytkowników 
dróg. Niesprawny układ chłodze-
nia, w postaci chociażby nieszczel-
ności chłodnicy czy złej krzepli-
wości cieczy chłodzącej, może 
spowodować poważne uszkodze-
nia jednostki napędowej. Przypo-
minamy: bliska ideału krzepliwość 
płynu chłodzącego wynosi około 
-37°C. Pomiar parametrów cieczy 
chłodzącej wykonują specjalistycz-
ne warsztaty, m.in. te zrzeszone 
w sieci MaXserwis. – Zachęcamy 
do skorzystania z tej usługi, szcze-
gólnie w przypadku aut starszych 
niż 10-letnie i pochodzących z ryn-
ku wtórnego, a także tych, które zo-
stały zakupione za granicą – mówi 
Aleksander Ochęduszko, manager 
sieci warsztatów MaXserwis.

W przypadku wątpliwości 
co do poprawności działania ha-
mulca zasadniczego zalecamy 
kontrolę jego stanu w serwisie 
oraz, jeśli to konieczne, wymia-
nę płynu hamulcowego. Szcze-
gólnie ważne jest to w okre-
sie jesienno-zimowym, bo płyn 
hamulcowy ma właściwości sil-
nie higroskopijne tzn. absorbuje 
wodę z otoczenia. W przypadku 
samochodów, które zamierzamy 
eksploatować zimą po wcześniej-
szym dłuższym postoju – również 
bezwzględnie zalecamy wymianę 
płynu hamulcowego.

W przypadku układu elektrycz-
nego szczególną troską należy oto-
czyć baterię (akumulator). Należy 
dokładnie przejrzeć stan głównych 
przewodów prądowych (zwracamy 
uwagę na ubytki otuliny, postępu-
jącą gradację – utlenianie/parce-

nie materiału). W samochodach 
o starszej konstrukcji, podczas 
wizyty w serwisie warto przyjrzeć 
się stanowi technicznemu kopuł-
ki i palca rozdzielacza. Szczegól-
nie należy zwrócić uwagę na stan 
tego podzespołu w pojazdach, 
które wykazują wyraźną tenden-
cję do problemów z uruchomie-
niem silnika, mimo prawidłowego 
napięcia na klemach akumulatora 
i sprawnego alternatora. W okre-
sie jesienno-zimowym sugeru-
jemy posiadanie w bagażniku 
użytkowanego pojazdu kabli roz-
ruchowych. Nigdy nie wiadomo, 
kiedy ktoś lub my możemy po-
trzebować pomocy i prądu z aku-
mulatora innego pojazdu.

Warto sprawdzić także pra-
widłowe napięcie na klemach 
akumulatora. Czynność można 
przeprowadzić samemu, używa-
jąc woltomierza i dokonując po-
miaru na klemach akumulatora 
przy włączonym silniku. Prawid-
łowe napięcie baterii samocho-
dowej powinno wynosić między 
13,5V a 14,5V. Usługę diagno-
styczną można powierzyć specja-
listom z niezależnych warsztatów 
samochodowych współpracują-
cych z siecią Auto Partner.

Ostatnią ważną sprawą przed 
zimą, związaną z układem elek-
trycznym, jest sprawdzenie po-
prawności działania świateł prze-
ciwmgłowych przednich (jeżeli 
pojazd jest w nie wyposażony) 
oraz światła przeciwmgłowego tyl-
nego (światło obowiązkowe w każ-
dym pojeździe mechanicznym).

wymiana płynów
Ważną czynnością, jest zmiana 
płynu do spryskiwaczy z letnie-
go na zimowy, możliwie szyb-
ko (najlepiej w momencie zanim 
pojawią się pierwsze przymrozki) 
w przypadku parkowania samo-
chodu „pod chmurką”. Zbagateli-
zowanie wykonania tej czynności 
może spowodować uszkodzenie 
pompki płynu spryskiwacza lub 
w najgorszym przypadku nawet 
uszkodzenie układu przewodów 
płynu do spryskiwacza szyb przed-
nich i szyby tylnej. Koszt naprawy 
układu może okazać się bardzo 
nieprzyjemnym wydatkiem się-
gającym nawet kilkuset złotych, 

którego można w bardzo prosty 
sposób uniknąć.

Kolejną ważną rzeczą są sprawne 
wycieraczki – skutecznie wypełnia-
jące swoje zadania. Jeżeli zostawia-
ją smugi, brudzą, nie zbierają wody 
lub zbierają ją nieregularnie – jest 
to wyraźny sygnał, aby wymienić 
ich główny element eksploatacyj-
ny, czyli pióra. Kolejnym ważnym 
elementem będącym na wyposa-
żeniu samochodu i gwarantują-
cym nam komfort podróżowania 
są elementy gumowe w postaci 
uszczelek części ruchomych po-
jazdów czyli drzwi, maski, klapy 
bagażnika, a także szyberdachu. – 
Sugerujemy dokładne sprawdze-
nie elementów gumowych pod ką-
tem stanu ich zużycia, konserwację 
specjalistycznymi preparatami do-
stępnymi w ofercie chemii samo-
chodowej, a w przypadku poważ-
nych uszkodzeń umówienie wizyty 
w warsztacie, celem ich wymiany – 
mówi Aleksander Ochęduszko.

używanie układu klimatyzacji
Przygotowując się do zimy, kie-
rowcy często zapominają o serwi-
sie układu klimatyzacji. Urządze-
nie to większości użytkowników 
pojazdów kojarzy się z chłodze-
niem wnętrza pojazdu w upal-
ne letnie dni – i jest to słuszne 
skojarzenie. Ale warto pamiętać, 
że klimatyzacja potrafi też uru-
chamiać się zimą! Jak to możliwe? 
Otóż sprężarka klimatyzacji może 
uruchamiać się jeśli temperatu-
ra zewnętrzna przekracza 3-5°C, 
a regularne włączanie klimatyza-
cji wraz z ustawieniem poziomu 
nagrzewania, powoduje łatwiej-
sze pozbycie się wilgoci z pojazdu, 
a także zapobiega parowaniu szyb 
od środka. Warto zwrócić uwagę 
również na istotny fakt technicz-
ny, wynikający z budowy układu 
klimatyzacyjnego pojazdów me-
chanicznych. Używanie klimaty-
zacji w zimie w dużym stopniu za-
pobiega uszkodzeniu sprężarki, 
do którego może dojść na wiosnę 
w efekcie długiego okresu nieuży-
wania urządzenia. Jak to się dzie-
je? Otóż sprężarka pracuje w ukła-
dzie zamkniętym, wymieniając 
olej i czynnik chłodzący. Substan-
cje te zapewniają poprawną pracę 
układu w sytuacji, gdy „miesza-
ją” się w układzie. Gdy nastąpi ich 
rozdzielenie (do czego dochodzi 
po okresie długiego nieużywania 
urządzenia – np. w zimie), wtedy 
dochodzi do kosztownej awarii. 
Reasumując, w zimie warto pa-
miętać też o klimatyzacji.

Na koniec należy wspomnieć 
o termosie i kocach termicznych. 
Warto je posiadać w samocho-
dzie, szczególnie podczas wyjaz-
dów zimowych w góry, w trudno 
dostępne rejony, a także podczas 
podróży w nocy. Przezornym 
sugerujemy również rozważenie 
posiadania we własnym aucie in-
nych elementów wyposażenia, ta-
kich jak: saperka, trapy śniegowe, 
łańcuchy śniegowe (są wymaga-
ne w zimie w wielu krajach UE), 
lina holownicza.

Znajdź swój warsztat na zimo-
wy przegląd: www.maxserwis.
com.pl.
ŹródŁo: auto partner Sa ●

sZyBKi prZegląd prZed Zimą
jak przygotować auto do niSkich teMperatur? – 5 ZłotycH ZASAD.

reklama

reklama

odpowiednio wczeSny jeSienno-ziMowy przegląd 
SaMochodu pozwala uniknąć nieBezpiecznych 
i StreSujących Sytuacji na drodze, takich jak 
awaria ukŁadu elektrycznego czy haMulcowego. 
wcześniejSze przygotowanie auta do ziMy 
pozwala uniknąć także kolejek do warSztatów 
SerwiSowych. – niewielkie koSzty rutynowego 
przeglądu auta, Sięgające zazwyczaj 
od 70 do 200 zŁ, Mogą zapoBiec znacznie więkSzyM 
koSztoM ewentualnej awarii – Mówi alekSander 
ochęduSzko, Manager Sieci warSztatów MaXSerwiS.
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kariera/edukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603578739

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

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
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: 
604346070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
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:

Upadłość konsumencka 577 993 773

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
Pilnie szukam mieszkań dla zdecydowa-
nych klientów. Oferta natychmiast wi-
doczna w 100 innych biurach nierucho-
mości.  Szybka i bezpieczna sprzedaż.  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 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 
Dom w Bielsku Białej, w pięknej zielonej, 
spokojnej okolicy. 2006 rok budowy. Par-
ter z poddaszem użytkowym na zagospo-
darowanej działce 1200 m2. Cena – 660 
000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 
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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Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492

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 1150 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 
245000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, oś. D M-3 po kapitalnym remoncie 
cena 312000 zł VIPART 509 733 966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 166010zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 360m2, działka 
1020m2,cena 575000zł 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 remoncie 
niski blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Tychy os E 3 pokoje o pow. 60,80 m2 ni-
ski blok, balkon, tel.886-309-197, www.
ihn.com.pl
Do Wynajęcia Mikołów centrum 3 pok z 
miejscem parkingowym i komórką loka-
torską cena 1500 zł +media tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os B 2 pokoje 45 m2 
2 piętro cena 1500 zł+media+kaucja tel. 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym 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 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, 3 p., niski blok, 50 
m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 310.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Mieszkanie w domu jednorodzinnym, 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 cał-
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda-
rowana, 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 budowlana, 
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 
podzielenia powierzchni Tychy Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia lokal 98 m2 Tychy, Żorska 
4c nowy budynek, parter z witrynami, 
czynsz 38 zł/m2/mc 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

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

zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe!

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

kupię / SprzedaM
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
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Mimo znanych powszechnie 
problemów, wystartował ko-
lejny sezon Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej, choć z mniejszą 
liczbą zespołów niż dotych-
czas. W obecnych rozgrywkach 
ALPN liczy 6 zespołów: obroń-
ca tytułu Fenomen Ledger, Zo-
rza Tachospeed, KS Olimpia 
02, Hard Plast, KS All Black`s 
& Red’s oraz nowa drużyna Ve-
stra Vesteris.

Niestety z ALPN wycofały 
się: KS Pampeluna 06, Brygada 
RR i Bailando, a zapowiadany 
start Budowlanych nie doszedł 
do skutku. Planowane jest ro-
zegranie 3 rund, do tej pory ze-
społy rozegrały 25 spotkań w ra-
mach 1 i 2 rundy. Oto wyniki: 
Vestra Vesteris – Hard Plast 3:5, 
Fenomen – Zorza 4:4, Olimpia 
02 – All B & R 6:5, Olimpia 02 – 
Fenomen 1:4, Hard Plast – All B 
& R 2:2, Fenomen – Hard Plast 
6:3, Olimpia 02 – Vestra Veste-
ris 5:1, Hard Plast – Olimpia 02' 
6:3, Vestra Vesteris – Zorza 2:12, 

Fenomen – All B & R 24:2, Hard 
Plast – Zorza 3:9, Olimpia 02 – 
Zorza 0:2, Vestra Vesteris – All 
B & R 0:3, Fenomen – Vestra 
Vesteris 10:7, Zorza – All B & 
R 4:2, Olimpia 02 – All B & R 
3:3, Zorza – Fenomen 1:4, Hard 
Plast – Vestra Vesteris 9:0, Ve-
stra Vesteris – All B & R 3:7, Fe-
nomen – Olimpia 02' 10:3, Hard 
Plast – Zorza 0:5, Olimpia 02 – 
Vestra Vesteris 3:2, Fenomen – 
All B & R 11:3, Olimpia 02 – 
Hard Plast 6:2, Zorza – Vestra 
Vesteris 4:3.

1. Fenomen 8  22  73-24
2. tachospeed 8 19 41-18
3. olimpia 02 9 13 30-35
4. Hard plast 8 10 30-34
5. All B & r 8 8 27-53
6. Vestra 9 0 21-58

Rozgrywki odbywają się 
na bocznym boisku przy ul. Edu-
kacji i koordynuje je Tomasz Ślu-
sarczyk z TKKF Pionier Tychy. 
lS ●

Na basenie Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 19 rozegrano 
pierwszą rundę Tyskiej Ligi Pły-
wackiej Klas Trzecich. W zawo-
dach wzięli udział trzecioklasiści 
z tyskiej SSp 19 i kilku innych 
szkół. Rozegrano dwie konku-
rencje – 25 m stylem dowolnym 
i 25 m st. grzbietowym dziewcząt 
i chłopców.

Najszybsza na 25 m st. dowol-
nym okazała się Paulina Brożek, 

przed Gabrielą Pieprzycą i Kingą 
Nowak, a wśród chłopców bez-
konkurencyjny okazał się Stani-
sław Chrząszcz przed Bartoszem 
Ulmanem i Szymonem Burym.

Na 25 m st. grzbietowym złoty 
medal zdobyła Gabriela Pieprzy-
ca, przed Kingą Nowak i Pauliną 
Brożek. Różnice czasowe pomię-
dzy dziewczętami były minimal-
ne. Rywalizację chłopców wygrał 
Stanisław Chrząszcz, drugi był 

Bartosz Ulman, a trzeci Szy-
mon Bury.

Najlepsi otrzymali medale, 
a wszystkie dzieci pamiątkowe me-
dale i upominki. Sponsorem na-
gród była Rada Rodziców przy SSP 
nr 19 oraz MOSiR w Tychach.

Sportowa Szkoły Podstawo-
wej nr 19 zaprasza wszystkich 
chętnych na zajęcia w sobo-
ty, o godzinie 9.30. Informacje 
– tel: 605-450-752. lS ●

amatorska siatkówka.

MistrZowski 
balviten
W Mistrzostwach Amatorów 
Miasta Tychy w siatkówce wy-
startowało 16 zespołów nie tyl-
ko z Tychów, ale również m.in. 
z Katowic, Bytomia, Sosnowca, 
Pszowa, Dąbrowy Górniczej.

Drużyny rywalizowały w 4 gru-
pach, a od ćwierćfinałów – syste-
mem pucharowym. Przez dwa dni 
rozegrano łącznie 32 mecze. Wy-
niki półfinałów: OCS 1 Tychy – 
Volley Team Balviten 0:2 (22:25, 
15:25), Volley Stars – Arkadia Ty-
chy 1:2 (25:23, 22:25, 16:18).

W meczu o 3. miejsce Volley 
Stars pokonał OCS 1 Tychy 2:0 
(25:16, 25:16), a w finale Volley 
Team Balviten wygrał z Arkadią 
Tychy 2:0 (25:19, 25:20). lS ●

Siatkarze TKS Tychy przegrali 
w rewanżowym meczu z MKS 
Andrychów 1:3.

Wicelider II ligi siatkówki, zgła-
szający swoje aspiracje do awan-
su, to z pewnością wymagający 
rywal. Rewanż okazał się bardziej 
wyrównanym starciem niż pierw-
szy mecz, przegrany przez pod-
opiecznych Marcina Nycza 0:3. 
Jednak na postawie tyskiego zespo-

łu z pewnością zaważyła absencja 
Dzierżanowskiego, Ł. Żłobeckiego, 
Zborowskiego i Łaszczaka.

A za tydzień tyszanie zmierzą 
się z niepokonanym dotąd lide-
rem – Kęczaninem Kęty.
TKS TycHy – mKS aNDRy-
cHóW 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 
14:25).
TKS TycHy: Miller, D. Żłobe-
cki, Płaneta, Gepfert, Blacha, Fi-

jałkowski, Borzęcki oraz Wacho-
wicz, Krawczyk, Pazgan.

Po 11 meczach TKS Tychy na-
dal zajmuje w tabeli 4. miejsce 
z 21 punktami za 7 wygranych. 
Sety: 23-16.

Siatkarki z TKS Ekobet Tychy 
teraz pauzowały, kolejny mecz 
zaplanowano na 18.12 z UKS Je-
dynka w Rybniku.
lS ●

Gwardia Tychy wystartowała 
w otwartych mistrzostwach Ślą-
ska w ju-jitsu w Katowicach oraz 
Turnieju Mikołajkowym w judo 
w Bochni. Łącznie zawodniczki 
i zawodnicy zdobyli 14 medali.

– Dla wszystkich naszych za-
wodników jest to ogromny suk-
ces, tym bardziej, że był to ich 
debiut w nowej dyscyplinie czy-
li w ju-jitsu – stwierdził Andrzej 
Borowiec. – Większość ekipy wy-
stąpiła w finałach swoich katego-
rii, zdobywając złote lub srebr-
ne medale. Udowodniliśmy, iż 
mimo stanu epidemii, nasi wy-
chowankowie wypracowali wy-
soką formę. Dodatkowo ju-jitsu 
bardzo spodobało się dzieciakom 
i w związku z tym częściej będzie-
my wyjeżdżać na podobne turnie-
je, aby dzieci mogły rywalizować 
z koleżankami i kolegami z in-
nych miast.

Tytuły mistrzów Śląska zdo-
byli: Zuzanna Loska, Maja War-

choł, Maciej Chrostek, Mariusz 
Mann, Adam Michalik, Benedykt 
Nurek; srebrne medale wywalczy-
li: Wojciech Drapiński, Tymote-
usz Kokot, Aleksander Niemiec, 
Magdalena Pichniarczyk, Julian 
Wróbel, a brązowy medal – Lilia-

na Borowiec. Oskar Błaszczyk na-
tomiast sięgnął po brąz w turniej 
judo w Bochni. Udział w turnie-
jach wzięli również: Jakub Prędki 
(5. miejsce), Karol Gwadera (5.) 
Borys Noga, Michał Kowalik, Fa-
bian Springer. lS ●

w piątkowyM, oStatniM 
Meczu phl w 2020 roku, 
gkS tychy pokonaŁ 
na wyjeŹdzie cracoVię 
5:4, po Serii rzutów 
karnych. teraz 
w rozgrywkach 
ligowych naStąpi 
przerwa do 5 Stycznia, 
wcześniej jednak 
rozegrane zoStaną 
dwa Mecze póŁFinaŁowe 
pucharu polSki: 27.12 
jkh gkS jaStrzęBie – 
energa toruń, 28.12 gkS 
tychy – unia oświęciM. 
FinaŁ zaplanowano na 7 
lutego 2021 r.

Mecz Cracovia – GKS Tychy był 
wyjątkowo dramatycznym wi-
dowiskiem. Gospodarze zaczęli 
od bramki zdobytej już w drugiej 
minucie. Rzecz jasna tyszanie sta-
rali się jak najszybciej doprowa-
dzić do wyrównania, jednak ich 
gra była chaotyczna i nieskutecz-
na. Tymczasem Cracovia nadal 
atakowała i po 12 minutach było 
już 2:0 dla „Pasów”. Impet ry-
wali nie słabł i w 15 min. uda-
ło im się także wykorzystać grę 
w przewadze. Gospodarze ob-
jęli trzybramkowe prowadzenie 
i zanosiło się na porażkę tyszan 
zwłaszcza, że słabszy dzień miał 
Murray. Właśnie po stracie trze-
ciego gola trener Krzysztof Maj-
kowski zdecydował się na zmianę 
bramkarza i „Jasia” zastąpił Le-
wartowski. Niespełna dwie mi-
nuty przed końcem tercji rywale 
ułatwili nieco zadanie tyszanom 
i dwóch hokeistów Cracovii zje-
chało na ławkę kar. Taką okazję 
GKS rzadko marnuje i tak było 
tym razem – Pociecha zmusił 
do kapitulacji Kowalówkę.

W przerwie trener Majkow-
ski na tyle zmobilizował zespół, 
że od pierwszej akcji to tyszanie 
zaczęli dyktować warunki na lo-

dzie. Przyniosło to efekt po 5 mi-
nutach, kiedy to Bizacki zdobył 
kontaktowego gola. Tyszanie raz 
po raz atakowali bramkę gospoda-
rzy i kilka minut później Gościń-
ski wyrównał stan meczu. Niestety, 
końcówka tercji należała do Craco-
vii, która ponownie objęła prowa-
dzenie 4:3. W 46 min. krakowski 
bramkarz obronił strzał Bizackie-
go, jednak niewiele miał do po-
wiedzenia przy dobitce Mrocz-
kowskiego. Do końca meczu oba 
zespoły próbowały przechylić sza-
lę zwycięstwa na swoją stronę, jed-
nak gole już nie padły.

W dogrywce żadna z dru-
żyn nie zrobiła krzywdy rywa-
lowi, choć prób nie brakowało. 
Kiedy GKS grał w przewadze, 
w znakomitej sytuacji znalazł się 
Mroczkowski, ale strzelił wprost 
w Kowalówkę. Z kolei gospodarze 
zrewanżowali się tyszanom strza-
łem Tiali, po którym krążek tra-
fił w słupek.

Rzuty karne lepiej rozpoczęła 
Cracovia – gola zdobył Němec już 
w pierwszym najeździe, a w czwar-
tej serii Ferrara podwyższył na 2:0. 
Tyszanie – pudłowali. Rzutem 
na taśmę gole zdobyli Wronka 
i Dupuy i po pięciu seriach był 
remis. W dziewiątej serii Kowa-
lówka skapitulował po uderze-

niu Komorskiego, a gospodarzy 
próbował jeszcze ratować Nejez-
chleb, jednak nieskutecznie. Ty-
szanie wrócili z dwoma punktami 
i biorąc pod uwagę przebieg spot-
kania, jest się z czego cieszyć. Go-
spodarze natomiast byli załamani. 
Nie dość, że roztrwonili trzybram-
kowe prowadzenie, to jeszcze trze-
cią tercję zaczynali z bramkową 
przewagę…
cOmaRcH cRacOvia – gKS 
TycHy 4:5 (3:1, 1:2, 0:1, d. 0:0, k. 
2:3). Bramki dla GKS: Pociecha, 
Bizacki, Mroczkowski, decydują-
cy karny – Komorski.
gKS TycHy: Murray (15’ Le-
wartowski) – Kotlorz, Pociecha; 
Jeziorski, Komorski, Gościński 
– Mesikammen, Seed; Dupuy, 
Ubowski, Marzec – Havlik, Ciura; 
Witecki, Wronka, Mroczkowski – 
Kogut, Bizacki; Gruźla, Galant, 
Krzyżek. lS ●

1. jastrzębie 24 57 108-50
2. gKS Tychy 24 55 95-64
3. energa 23 45 78-46
4. GKS Katowice 24 43 72-47
5. unia 24 42 77-65
6. podhale 23 41 77-56
7. cracovia 24 39 82-68
8. Sanok 24 23 47-75
9. Zagłębie 24 6 46-110
10. Stoczniowiec 24 6 28-129

Po mocnym początku sezonu 
koszykarze GKS Tychy obni-
żyli loty i po sobotniej porażce 
z Księżakiem Łowicz 80:99 zaj-
mują 6. miejsce w tabeli.

Po pierwszej kwarcie spot-
kania GKS – Księżak, którą 
jednym punktem wygrali go-
ście, wydawało się, że będzie 
to wyrównanym mecz, w któ-
rym rozstrzygnięcie nastąpi 
w końcówce spotkania. Tym-
czasem w drugiej odsłonie ty-
szanie niemal całkowicie od-
dali pole rywalom. Co prawda 
na początku prowadzili jesz-
cze 25:22, ale potem przyjezd-
ni rozwinęli skrzydła. Objęli 
prowadzenie i systematycznie 
je powiększali. Po 7 minutach, 
przy stanie 37:40, licznik tyszan 
przestał bić. Przez trzy minuty 
GKS nie zdobył punktu, pod-
czas gdy Księżak zdobył ich 14 

i prowadził po pierwszej poło-
wie 54:37.

Goście grali spokojnie i kon-
sekwentnie i w trzeciej kwarcie 
ta przewaga wzrosła do 19 pkt. 
(58:77), a w ostatniej Księżak 
prowadził nawet 33 punktami 
(62:95). Pogoń tyszan za uciekają-
cym rywalem nie udała się i choć 
tak dużej przewagi goście nie do-
wieźli do końca, wygrali 99:80.
g K S T yc Hy – K S i ę ż a K 
łOWicZ 80:99 (21:22, 16:32, 
21:23, 22:22).
gKS TycHy: Woroniecki 15, 
Stryjewski 13, Karpacz 12, 
Mąkowski 11, Śpica 11, Trubacz 
7, Kędel 6, Grochowski 3, Wrona 
2, Ziaja 0.

Po 14 meczach GKS ma na kon-
cie 22 pkt i jest na 6. miejscu (8 
zwycięstw, 6 porażek). Prowadzą 
Czarni Słupsk – 26 pkt. 
lS ●

po dwóch rundach Amatorskiej Ligi piłki Nożnej.

FenoMen liDeruje

wystartowała tyska liga pływacka.

trZecioklasiści na start!

w ii lidze siatkarzy.

porażka w rewanżu

ZwyCięsKi Zryw i Karny
Filip koMorSki zapewniŁ drużynie wygraną W oStAtNIM MecZu 2020. terAZ cZAS 
NA pucHAr poLSKI.

Roberta Kowalówkę próbuje przechytrzyć Jarosław Rzeszutko.

Be
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w i lidze koszykówki.

prZespana Druga 
kwarta

w mistrzostwach śląska i turnieju Mikołajkowym.

MeDalowe Debiuty gwarDii

Ekipa Gwardii Tychy z medalami z dwóch turniejów.

Gw
ar

dia
 Ty
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y

piłkarze gkS na urlopach.

wiosna 
prZyjDZie 
wcZeśniej
W związku z tym, że zaplanowa-
ny na miniony piątek mecz pił-
karzy GKS z łódzkim ŁKS został 
przełożony, podopieczni trenera 
Artura Derbina wcześniej roz-
poczęli urlopy, z których wrócą 
7 stycznia. Tego dnia rozpoczną 
przygotowania do rundy wiosen-
nej, w ramach których rozegrają 
siedem sparingów (m.in. z zespo-
łami z Czech i Słowacji), a także 
wyjadą na tygodniowe zgrupowa-
nie do Ustronia.

Rundę rewanżową rozpoczną 
tyszanie wcześniej niż inne zespo-
ły I ligi, gdyż tydzień przed wzno-
wieniem rozgrywek, czyli 20 lu-
tego odrobią zaległości z jesieni 
meczem z ŁKS.

Wiele wskazuje na to, że koń-
czącego się 31 grudnia br. kon-
traktu z GKS nie przedłuży 18-
letni pomocnik Jan Biegański. 
Nieoficjalnie wiadomo, że z po-
czątkiem roku może on trafić 
do ekstraklasowej Lechii Gdańsk.
ww ●
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Strzelec 22.Xi-21.Xii
Zamiast o remoncie pomyśl o bliskich. oni cię 
potrzebują. W finansach teraz nic cię nie zaskoczy 
i dopniesz swego.

koziorożec 22.Xii-19.i
twoje pomysły zaczną przynosić zyski. Dzięki 
intuicji postawisz na właściwego konia. W domu 
rodzinna sielanka.

wodnik 20.i-18.ii
Za sprawą gwiazd z łatwością oczarujesz każde-
go, kto wpadnie ci w oko. Najbliższe dni będą 
świetną okazją do wprowadzenia w życie nawet 
najbardziej zwariowanych pomysłów.

ryBy 19.ii-20.iii
W stałym związku czeka cię próba sił. Na każdym 
kroku będziesz demonstrować swoją przewagę 
nad partnerem. Nie zepsuj tej relacji.

Baran 21.iii-20.iV
Bardzo mocno zaangażujesz się w sprawy najbliż-
szych. postarasz się chronić ich przed każdym 
potknięciem. uważaj za kierownicą.

Byk 21.iV-21.V
Nie musisz martwić się o zarobki. Starczy ci na bie-
żące wydatki i jeszcze będziesz mógł kupić sobie 
to, na co do niedawna mogłeś tylko popatrzeć.

BliŹnięta 22.V-20.Vi
Zacznij ćwiczyć w domu. Księżyc sprawi, iż wysi-
łek fizyczny nie będzie ci teraz straszny. pomyśl 
też o diecie i unikaj słodyczy.

rak 21.Vi-22.Vii
Zdobędziesz każdego, kto wpadnie ci w oko. 
Gwiazdy sprzyjają także zarabianiu pieniędzy. 
przygotuj się na twarde negocjacje w wiadomej 
sprawie.

lew 23.Vii-22.Viii
W interesach będziesz miał farta. jednak między 
tobą a najbliższymi będzie teraz dosłownie isk-
rzyć. uważaj na Byka.

panna 23.Viii-22.iX
Nie zabraknie ci środków do wystawnego życia. 
W zawodowych rozgrywkach będziesz bezkonku-
rencyjny. rady Barana okażą się nietrafione.

waga 23.iX-23.X
Szczęście przeplatać się będzie z gorszymi chwi-
lami. Nie nacieszysz się długo spokojną atmosferą 
w domu, bo bez przerwy coś będzie ją zakłócać.

Skorpion 24.X-21.Xi
twoje samopoczucie będzie prawie doskonałe. 
W kwestiach uczuciowych kusić cię będzie, by 
zacząć wszystko od nowa.
 WRÓŻKA ADRASTEJA TEL. 692 893 871
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Sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.Hasło z krzyżówki nr 681: NARTY MUSZĄ POCZEKAĆ. 

ze Szkicu patrzy na naS leciwy 
Mężczyzna. Ma dŁugie poSiwiaŁe 
wŁoSy, choć na Szczycie 
gŁowy BŁySzczy ŁySa glaca. 
ot, Starość, nie radość. ale 
choć oczy okala Siateczka 
zwiotczaŁych zMarSzczek, 
choć Skóra dawno StraciŁa 
SprężyStość i napięcie, 
to jednak wciąż w Spojrzeniu, 
tli Się ten SaM BlaSk. BlaSk 
intelektu. tak. to Mędrzec.

To człowiek, który wiele widział, wiele przeżył 
i który teraz może z nami podzielić się swoją wie-
dzą. Chętnie zwrócilibyśmy się do niego w trudnej 
życiowej sytuacji, bo wiemy, że od kogoś takie-
go zawsze uzyskamy wyważoną poradę. No do-
brze… A gdybym powiedziała Wam, że ten sta-
teczny mędrzec paradował po mieście w różowej 
tunice, doklejał jaszczurkom rogi i nieco nakłamał 
w swoim CV?

mędrzec nad mędrcami
Starzec, jakiego widzimy na rysunku, to najpraw-
dopodobniej sam Leonardo da Vinci i nie bez po-
wodu użyłam słowa „najprawdopodobniej”. Choć 
bezsprzecznie wiadomo, że ten szkic wyszedł spod 
ręki genialnego renesansowego mistrza, to nie 
do końca potwierdzono czy w istocie jest jego 
autoportretem. Wiele za tym przemawia; na przy-
kład fakt, że bardzo podobnie przedstawił Leonar-
da inny malarz epoki – Rafael. Na swoim obra-
zie „Szkoła Ateńska” namalował go jako Platona 
i trzeba przyznać, że taka rola wydaje się bardzo 
trafiona. Da Vinci to przecież geniusz, myśliciel, 
człowiek wszechstronnie uzdolniony i to zarów-
no w dziedzinie nauki jak i sztuki. Tu pytanie: 
kiedy pada hasło: „Leonardo da Vinci”, to co się 
dzieje w naszej głowie? Jak na zawołanie przed 
oczami staje nam pierwsza dama światowego ma-

larstwa – „Mona Lisa”. Jednak dziś o tym obrazie 
nie będzie ani słowa. Nie powiem też nic o genial-
nych projektach machiny latającej – bo, i owszem, 
to Leonardo da Vinci stworzył wizję pierwszego 
samolotu. To wszystko wiemy. Ha! To wszystko 
sprawia, że stawiamy Leonarda na piedestale. Zgo-
da – miejsce w pełni zasłużone, ale pamiętajmy 
przy tym, że da Vinci to był równy gość, a nie jakiś 
nudziarz. Bo czy nudziarz paradowałby po mie-
ście w różowej tunice?

fan różowych tunik
Wiem, że lubimy sobie wyobrażać mędrców jako 
nadobnych staruszków, niemniej te nasze wi-
zje niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. 
Da Vinci jest tego najlepszym przykładem. Od-
niósł ogromny sukces – choć wydawać by się 
mogło, że droga kariery jest dla niego zamknię-
ta. Urodził się jako nieślubne dziecko i przez 
to nie mógł chodzić do szkoły. Do wszystkie-
go doszedł sam i po latach wielokrotnie pod-
kreślał, że podczas, gdy jego koledzy zakuwa-
li, on miał czas, by uczyć się świata na własną 
rękę. Nasz geniusz był bardzo świadomy swojej 
pozycji gwiazdy i jak na gwiazdę przystało, lu-
bił zwracać na siebie uwagę. Dlatego z lubością 
szokował strojem, a konkretnie kolorem swojej 
tuniki. Była różowiutka. Jednakowoż spojrzenia 
przechodniów ściągał nie tylko oryginalny kolor 
ubrań florenckiego celebryty, ale też jego towa-
rzysz. W tamtym okresie ponadtrzydziestolet-
ni da Vinci prowadzał się z piętnastoletnim ko-
chankiem, który to z kolei uwielbiał brokatowe 
wdzianka. Ta informacja pewnie wielu zszokuje, 
ale tak – Leonardo był gejem i choć specjalnie 
się z tym nie obnosił (takie czasy), to równolegle 
nie ukrywał swoich preferencji. W jego notatkach 
można odnaleźć potężne fragmenty, w których 
rozpisuje się nad wyższością i pięknem męskich 
narządów rozrodczych, podczas, gdy te kobiece 
określa, jako obrzydliwe. Taki był.

wegetarianin i jego smok
Mało kto też wie, że da Vinci nie jadł mięsa. Jako 
człowiek inteligentny zrozumiał, że zwierzęta też 
czują. Czują ból. Nie chciał się do tego dokładać 
i został wegetarianinem. Równocześnie był przy 
tym bardzo tolerancyjny i nie przeszkadzało mu, 
że inni dokonują innego wyboru. Nie zmuszał ni-
kogo do przejścia na wegetarianizm, nie krytyko-
wał i nie prowadził krucjat na rzecz obrony praw 
zwierząt. Natomiast polowania potępiał. Znany 
był z tego, że kupował ptaki w klatce, tylko po to, 
by wypuścić je na wolność. Daleka byłabym jednak 
od próby przedstawiania Leonarda jako miłośnika 
zwierząt. Jego smok całkowicie temu przeczy. Otóż 
pewnego dnia boski Leoś wpadł na pomysł, że zrobi 
niezły żart – przemieni jaszczurkę w smoka. Złapał 
takową, oswoił, wyszkolił, a następnie nieco pod-
rasował. Dokleił jej rogi i zamocował skrzydełka, 
które odpowiednio unosiły się i opadały w zależno-
ści od ruchów gada. Innymi słowy, wytrenował so-
bie smoka, którym straszył znajomych. Ci bodajże 
na widok przedziwnego pupila, uciekali z pracowni 
Leonarda, gdzie pieprz rośnie.

naciągnięte CV i wieczne opóźnienia
Da Vinci miał też na swoim koncie małe kłamstew-
ko. Chodzi o CV. Gdy starał się o posadę u Ludovi-
co Sforzy napisał, że nadzorował budowę machin 
wojennych. Sęk w tym, że choć stworzył wiele im-
ponujących projektów, to nie opuściły one kartki. 
A właśnie ten argument przesądził o tym, że Leo-
nard trafił pod skrzydła Sforzów. Nieco wcześniej 
zakończyli oni dość poważne starcie i chcieli mieć 
pod ręką inżyniera, który w razie potrzeby byłby 
w stanie stworzyć broń masowej zagłady. Na szczęś-
cie, czasy były spokojne, więc Leonardo mógł zająć 
się malowaniem. Przy czym szło mu to wyjątko-
wo opornie. Swoje prace zaczynał i często ich nie 
kończył, a jak już się udało, to po latach. Często 
spotykał się z krytyką zleceniodawców, którzy tra-
cili cierpliwość. Ale da Vinci potrafił ich uspokoić. 

Mówił, że tylko sztuka potrafi przemienić nasze 
największe cierpienia i lęki w coś pięknego. Na ta-
kie „coś pięknego” warto było czekać.

Mogłabym opowiedzieć jeszcze wiele barwnych 
ciekawostek o Leonardzie da Vinci, ale i tak żad-
na nie przebije tego, jak bardzo ten wielki człowiek 
w siebie nie wierzył. „Czy kiedykolwiek czegoś do-
konałem? ” – pytał sam siebie i nie znajdował od-
powiedzi. Odpowiedzi, która dziś jest dla nas oczy-
wista. agnieSzka kijaS ●

Dawno teMu w sZtuce (227)BosKi leoś w różowej tuniCe

Domniemany autoportret Leonarda da Vinci 
– geniusza, który dokleił jaszczurce skrzydełka.
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