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Elektryki w tychach
Od 2022 roku w tyskim zakładzie Fiat Chrysler Automobiles 
produkowane będą hybrydowe i elektryczne auta.

pandemia nas nie wystraszyła
Tyska Rada Seniorów podsumowała swoje  
działania w minionym roku.

puchar polski nie dla GKS
Podobnie jak przed rokiem hokeiści GKS 
przegrali w półfinale PP z Unią Oświęcim.4 11 15
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koordynator izby przyjęć szpitala wojewódzkiego megrez przyjął w minioną środę pierwszą w mieście szczepionkę na covid-19.
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W co inWestuje  
się W mieście?
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii covid-19. Jednym z nie-
wielu sektorów, gdzie wirus nie pokrzyżował poczynionych planów, 
są inwestycje. Tych w całym roku nie brakowało. Przyglądamy się 
najważniejszym z nich (w kolejności chronologicznej) – dziś część 
pierwsza, za tydzień dokończenie. Str. 6

najtrudniejsze 
10 miesięcy
Dla świata sportu, klubów spor-
towych i samych sportowców 
miniony rok był niczym kosz-
marny sen. Zawieszone tre-
ningi, izolacja, zajęcia zdalne, 
zmienione kalendarze imprez, 
odwołane ważne zawody kra-
jowe i zagraniczne, brak kibi-
ców na obiektach sportowych, 
kłopoty finansowe… Niestety, 
to wszystko jeszcze trwa. Dla-
tego każdy medal, rekord czy 
awans był na wagę złota i bar-
dziej niż kiedykolwiek cieszy-
liśmy się z każdego sukcesu, 
bo w 2020 roku było o nie wy-
jątkowo trudno.
 str.14

nie będzie basenu, 
ślizgaWek, półkolonii
Zajęcia dla dzieci zaplanowane przez tyskie placówki oświatowe 
i kulturalne na okres ferii zimowych (4-17 stycznia), w związku 
z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, odbędą się częściowo zdalnie, 
a tam, gdzie jest możliwość zorganizowania zajęć stacjonarnych, będą 
one prowadzone z ograniczeniem liczby osób. str. 3
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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

◆ 29 gruDNia POlicjaNci 
Z WyDZiału ruchu DrO-
gOWegO tyskiej komendy pro-
wadzili działania pn. „Bezpiecz-
ny Pieszy”, nakierowane głównie 
na bezpieczeństwo niechronio-
nych uczestników ruchu drogo-
wego. W pewnym momencie poli-
cjanci zauważyli mężczyznę, który 
zlekceważył przepisy i przeszedł 
przez przejście dla pieszych pomi-
mo czerwonego światła na sygna-
lizatorze. Podczas wykonywania 
czynności okazało się, że 33-latek 
jest poszukiwany. Mężczyzna trafił 
do aresztu śledczego, skąd zosta-
nie skierowany do odbycia kary 
pozbawienia wolności.

◆ 31 gruDNia OkOłO gODZi-
Ny 20.25 DyżurNi straży 
POżarNej i POlicji otrzymali 
zgłoszenie, że jedna z mieszkanek 
budynku wielorodzinnego przy 
ul. Orzeszkowej otrzymała wia-
domość o możliwym podłożeniu 
ładunku wybuchowego. Po do-
tarciu na miejsce funkcjonariu-
sze zabezpieczyli miejsce działań 
oraz przystąpili do sprawdzania 
rejonu. Nie znaleziono potencjal-
nego ładunku. Po około dwóch 
godzinach działania służb zostały 
zakończone.

◆ tegO samegO DNia OkOłO 
gODZiNy 21.20 napłynęło zgło-
szenie, że w jednym z mieszkań 
w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Morcinka znajduje się męż-
czyzna potrzebujący pilnej po-
mocy. Na miejscu strażacy zastali 
ratowników medycznych, którzy 
wdrożyli już medyczne czynności 
ratunkowe. Strażacy wraz z ratow-
nikami reanimowali 75-letniego 
mężczyznę, niestety pomimo ich 
wysiłków nie udało się przywró-
cić funkcji życiowych. Stwierdzo-
ny został zgon. Działania na miej-
scu trwały około godziny.

◆ W PierWsZej gODZiNie 
NOWegO rOku 2021 dyżur-
ny otrzymał zgłoszenie o poża-
rze osiedlowego śmietnika przy 
ul. De Gaulle’a. Na palące się po-
jemniki podany został jeden prąd 
wody. Po kilkunastu minutach 
działania zostały zakończone.

◆ PóźNiej, OkOłO 1 W NOcy 
POlicjaNci OtrZymali 
ZgłOsZeNie o możliwym wła-
maniu do dyskontu spożywczego 
przy ul. Zwierzynieckiej. Włamy-
wacze do sklepu dostali się przez 
dach. Celem zabezpieczenia śla-
dów i wykonania pełnej doku-

mentacji, na miejsce włamania 
wezwana została grupa docho-
dzeniowo-śledcza oraz technik 
kryminalistyki. O pomoc w dzia-
łaniach poproszeni zostali również 
tyscy strażacy, których działania 
polegały na oświetleniu terenu.

◆ róWNież W sylWestrO-
Wą NOc OkOłO gODZiNy 
2.20, strażnicy miejscy patrolują-
cy rejon osiedla A, zauważyli po-
jazd dostawczy, którego kierujący 
na widok patrolu gwałtownie od-
jechał „pod prąd”. Styl jazdy kie-
rowcy mógł wskazywać na to, iż 
może być on pod wpływem al-
koholu, stąd decyzja strażników 
o zatrzymaniu pojazdu. Kieru-
jącego przebadano na zawartość 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Zakończył on swoją jazdę 
wynikiem ponad jednego promi-
la. Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do KMP Tychy.

◆ 2 stycZNia PO gODZi-
Nie 21 strażacy ZOstali 
WeZWaNi DO POżaru sadzy 
w przewodzie kominowym jed-
nego z domów przy ul. Łanowej 
w Lędzinach. Działania polega-
ły m.in. na wygaszeniu pieca, 
wyczyszczeniu paleniska, uga-
szeniu palącej się sadzy oraz wy-
czyszczeniu komina. Część dzia-
łań prowadzonych było z kosza 
drabiny mechanicznej. Działania 
na miejscu trwały blisko dwie 
godziny.

◆ 3 stycZNia OkOłO gODZi-
Ny 12 aleją jaNa PaWła ii 
jechał POD PrąD samO-
chóD OsOBOWy marki 
PeugeOt. Na miejsce wysłany 
został jeden z patroli drogówki. 
Jeszcze przed przyjazdem patro-
lu samochód został zatrzymany 
przez świadków zdarzenia. Kie-
rowcą osobówki okazał się być 
starszy mężczyzna. Policjanci 
sprawdzili stan trzeźwości kie-
rowcy – wynik: 0,00 mg/l. Funk-
cjonariusze droga radiową po-
prosili dyżurnego, aby na miejsce 
zdarzenia przyjechał ktoś z ro-
dziny celem przekazania pojaz-
du. Utrudnienia w ruchu trwały 
około godziny.

◆  3 stycZNia DyżurNy 
straży POżarNej OtrZy-
mał ZgłOsZeNie O ZaPa-
chu gaZu w jednym z mieszkań 
w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Elfów 26. Po dotarciu na miej-
sce i rozpoznaniu sytuacji (wy-
konanie pomiarów) nie wykryto 
ulatniającego się gazu. Ze wzglę-

du na złe samopoczucie lokatora 
na miejsce wezwany został Ze-
spół Ratownictwa Medycznego. 
Ratownicy medyczni podjęli de-
cyzje o konieczności przewiezie-
nia mężczyzny do szpitala celem 
dokładnej diagnostyki. Po około 
godzinie działania na miejscu zo-
stały zakończone. Kp ●
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zajęcia dla dziEci 
zaplanowanE przEz 
tySKiE placówKi 
oświatowE i KulturalnE 
na oKrES fErii 
ziMowych (4-17 
Stycznia), w związKu 
z zaGrożEniEM 
EpidEMicznyM coVid-19, 
odbędą Się częściowo 
zdalniE, a taM, GdziE 
jESt Możliwość 
zorGanizowania zajęć 
Stacjonarnych, będą 
onE prowadzonE 
z oGraniczEniEM 
liczby oSób.

Podczas tegorocznych ferii zago-
spodarowanie dzieciom czasu bę-
dzie wymagało wyjątkowo dużej 
kreatywności ze strony rodziców. 
Nie odbędą się półkolonie, orga-
nizowane w poprzednich latach 
przez młodzieżowe domy kultury, 
kluby osiedlowe czy np. Wodny 
Park Tychy. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów, zarów-
no aquapark, jak i kryta pływalnia 
są zamknięte. Po wprowadzonych 
w grudniu nowych obostrze-
niach, w okresie ferii nieczynne 
będą też lodowiska sezonowe pod 
chmurką. Nie będzie też ślizga-
wek na Stadionie Zimowym.

Placówki kulturalne i oświa-
towe przygotowały ofertę zajęć 
na ferie zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i zaleceniami – a te 

różnią się w zależności od tego, 
czy dana placówka jest instytu-
cją kultury, placówką oświato-
wą czy inną. Dlatego niektórych 
(jak Miejskie Centrum Kultury 
czy Teatr Mały) obowiązuje zakaz 
organizowania zajęć (dozwolona 
wyłącznie forma online), a innych 
(młodzieżowe domy kultury, klu-
by osiedlowe) – tylko ogranicze-
nia i reżim sanitarny.

Ferie online
Teatr Mały już drugi raz zaprasza 
dzieci do współtworzenia spekta-
klu teatralnego w ekspresowym 
tempie 120 godzin. Tym razem 
jednak praca będzie się odbywa-
ła zdalnie. Warsztaty poprowadzą 
edukatorki Teatru Małego – Joan-
na Piwowar-Antosiewicz i Anna 
Białoń ze specjalnym udziałem 
Marty Ścisłowicz. Całość będzie 
realizowana online, na platfor-
mie zoom. Akcja FERIE ONLI-
NE z Teatrem Małym w Tychach 
„TARAPATY – spektakl w 120 h” 
trwa od 4 do 8 stycznia.

Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach zaplanowało zimo-
we półkolonie dla dzieci jako za-
danie realizowane w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Niestety, 
wprowadzone obostrzenia wymu-
siły ograniczenie oferty tylko do za-
jęć online. – Niestety, jako instytu-
cja kultury pozostajemy zamknięci 
– mówi Małgorzata Król, dyrektor 
MCK. – Jesteśmy po konsultacji 

z Kuratorium Oświaty i pozosta-
je nam tylko forma zdalna. I taka 
forma półkolonii się odbędzie. Na-
bór na półkolonie odbył się w mo-
mencie, gdy przepisy pozwalały 
na organizację takich zajęć, nie-
stety to się zmieniło. Dla zapisa-
nych uczestników mamy następu-
jącą ofertę: dzieci otrzymają od nas 
materiały do pracy w domu i będą 
uczestniczyły w zajęciach z instruk-
torem za pośrednictwem internetu, 
tak samo, jak uczestniczyły w zaję-
ciach szkolnych. Planujemy w ten 
sposób zrealizować zajęcia plastycz-
ne, edukacyjne, z survivalu, fizycz-
ne. Na pewno nie będzie nudno, 
chociaż to oczywiście nie to samo 
co zajęcia w grupie.

Młodzieżowe Domy Kultury nr 
1 i nr 2 także nie organizują pół-
kolonii dla dzieci, ale będą w cza-
sie ferii kontynuować swoje stałe 
zajęcia dla zapisanych uczestni-
ków. Nie będzie prowadzony na-
bór dla osób z zewnątrz. Zajęcia 
w kołach zainteresowań będą pro-
wadzone w swojej zwykłej formie, 
bez np. posiłków dla uczestników 
i w grupach z ograniczeniem licz-
by osób. Jedyną zmianą będzie 
przeniesienie godzin zajęć z po-
południowych na poranne.

warsztaty z „oskardem”
Swoich tradycyjnych półkolonii 
nie organizują też Kluby Osied-
lowe TSM „Oskard”. Kluby będą 
jednak prowadzić zajęcia war-

sztatowe (plastyczne, muzyczne, 
sportowe, taneczne i wiele in-
nych) dla dzieci, w grupach do 12 
osób. Program zajęć został usta-
lony po konsultacji z Kuratorium 
Oświaty. Warunkiem uczestni-
ctwa będą wcześniejsze zapisy 
dzieci oraz wypełnienie karty 
uczestnika zajęć przez opieku-
na. Szczegółowe informacje plan 

zajęć oraz zapisy – bezpośrednio 
w klubach osiedlowych.

Zimowego wypoczynku 
na pewno nie uprzyjemni też fakt, 
że w czasie ferii zamknięte będą 
hotele, pensjonaty i stoki narciar-
skie, co praktycznie uniemożliwia 
wyjazdy indywidualne. Pozostaje 
liczyć na pogodę i trzymać za nią 
kciuki. Prognozy dają niewielką 

nadzieję, że spadnie jednak tro-
chę śniegu i na dobrą zabawę bę-
dzie można liczyć przynajmniej na 
własnym podwórku. 

W tym roku wyjątkowo nie bę-
dziemy przekonywać naszych czy-
telników, że w ferie w mieście każ-
dy może znaleźć dla siebie ciekawe 
zajęcie, bo może to się okazać bar-
dzo trudne. Sylwia witMan ●

w środę, 30 Grudnia 
toMaSz ŁaSzKiEwicz 
jaKo piErwSzy 
zoStaŁ zaSzczEpiony 
przEciwKo coVid-
19 w wojEwódzKiM 
Szpitalu 
SpEcjaliStycznyM 
MEGrEz w tychach. 
przyjęto bliSKo 1800 
zGŁoSzEń z caŁEGo 
rEGionu w tyM prawiE 
500 pracowniKów 
MEGrEzu. Szpital 
otrzyMaŁ 75 dawEK 
SzczEpionKi i tylE oSób 
zoStaŁo zaSzczEpionych 
w piErwSzEj tranSzy. 
tErMin SKŁadania 
zGŁoSzEń przEdŁużono 
do 15 Stycznia.

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny Megrez oraz Szpital 
Miejski w Tychach są szpitala-
mi węzłowymi, czyli jednostka-
mi gdzie szczepieni będą pra-
cownicy służby zdrowia oraz 
aptekarze, czyli tak zwana grupa 
zero. Pierwszą z 75 dawek, jakie 
dotarły do placówki, przyjął To-
masz Łaszkiewicz, koordynator 
szpitalnej Izby Przyjęć. – Zapi-
sałem się na szczepienie od razu, 
gdy pojawiła się taka możliwość. 
Mam do czynienia z pacjenta-
mi dotkniętymi tą chorobą już 
od marca, wiem, jak wirus po-
trafi być groźny i jakie wywołać 
skutki – przyznaje pan Tomasz. 

– Na liście chętnych do zaszcze-
pienia są lekarze, pielęgniar-
ki, ratownicy i przedstawiciele 
innych zawodów medycznych, 
a także pracownicy niemedyczni 

– zauważa Mariola Szulc, prezes 
Megrez Sp. z o.o. – Nie spotka-
łam się w rozmowie z lekarzem 
czy pielęgniarką, którzy nie za-
mierzają się szczepić. Ja również 

się zapisałam, ale w pierwszej 
kolejności szczepimy tych pra-
cowników, którzy mają bezpo-
średni kontakt z pacjentami. 75 
dawek wykorzystamy w ciągu 2 

dni, a po Nowym Roku będziemy 
sukcesywnie zamawiać kolejne 
partie szczepionek, żeby wyko-
rzystywać je na bieżąco – doda-
je prezes.

Megrez od 20 marca był szpi-
talem jednoimiennym. Dziś jest 
placówką II i III stopnia zabez-
pieczenia dla pacjentów chorych 
na covid wymagających hospita-
lizacji oraz dodatkowo leczenia 
specjalistycznego. Jest też tzw. 
szpitalem węzłowym, co ozna-
cza, że znajduje się tu punkt bez-
płatnych szczepień dla perso-
nelu podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz aptek. 
Są wśród nich placówki z Ty-
chów, ale też Mikołowa, Pszczy-
ny, Gliwic. Nabór będzie trwał 
do 15 stycznia.

Z kolei Szpital Miejski za-
czął szczepić od poniedziałku 
4 stycznia. – Na ten moment 
zgłosiło się do nas ok. 1200 
pracowników podmiotów lecz-
niczych, którzy deklarują chęć 
szczepienia w tym ok. 140 pra-
cowników Szpitala Miejskiego 
w Tychach. Możliwość zgłoszeń 
została przedłużona do 14 stycz-
nia 2021 r. Szczepionki zama-
wiane są w odstępach tygodnio-
wych, w pierwszym tygodniu, 
tj. od 4 stycznia 2021 r., pla-
nujemy wyszczepienie od 150 
do 225 osób. Powołany koor-
dynator szczepień ustala szcze-
gółowe harmonogramy z po-
szczególnymi placówkami, które 
zgłosiły swoich pracowników – 
mówi Agnieszka Nickel. dyrek-
tor ds. administracyjnych Szpi-
tala Miejskiego w Tychach.
KaMil pESzat ●

szczepionka już w tychach
piErwSzyM pacjEntEM zaSzczEpionyM przEciwKo coVid był TOmASZ łASZKIeWICZ, KOORDyNATOR IZby PRZyjęć. 

nie będzie basenu, Ślizgawek, półkolonii
wSzyStKo wSKazujE na to, że WIęKSZOŚć DZIeCI SPęDZI FeRIe PODObNIe, jAK ROK SZKOLNy – W DOmU I PRZy KOmPUTeRZe.

Plenerowymi ślizgawkami nie cieszyli się tyszanie długo – lodowiska 
szybko zostały zamknięte z powodu pandemii.
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Tomasz Łaszkiewicz nie miał najmniejszych obaw przed szczepieniem. 
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Znani celebryci Katarzyna Cicho-
pek i Marcin Hakiel wystąpili 25 
grudnia w świątecznym odcinku 
teleturnieju „Postaw na milion” 
na antenie TVP2, w którym wy-
grali 50 tysięcy złotych dla Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 8 w Ty-
chach.

Jak mówi dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych Hanna Koło-
dziejczyk, pieniądze będą prze-
znaczone na doposażenie szkoły 
w sprzęt multimedialny, bo po-
trzeby w tym zakresie bardzo 
wzrosły w okresie nauki zdalnej.

– Byłam zaskoczona nomina-
cją naszej szkoły do programu 
– mówi Hanna Kołodziejczyk. 
– Nie wiem według jakich kry-
teriów wybierane były placów-
ki, bo autorzy programu w takie 
szczegóły nas nie wprowadzają, 
ale bardzo się cieszę, że zostali-
śmy zauważeni. Ja dostałam in-
formację mailem, potem była 

rozmowa telefoniczna z panią 
Cichopek, której udzieliłem peł-
nomocnictwa do reprezentowa-
nia naszej szkoły.

ZSS nr 8 w przeszłości był już 
beneficjentem akcji charytatyw-
nych prowadzonych przez sta-
cje telewizyjne – m.in. akcji tele-
wizji Polsat „Reklama dzieciom”. 
Wówczas pozyskane środki były 
przekazane na hydroterapię dla 
dzieci. Tym razem szkoła zamie-
rza doposażyć się w sprzęt mul-
timedialny.

– Zgodnie z umową mamy 3 
miesiące na wydatkowanie tych 
pieniędzy – mówi dyrektor szko-
ły. – Chcemy zakupić przede 
wszystkim tablice multimedial-
ne, które będą nam służyć tak-
że po okresie nauki zdalnej, ale 
także inny sprzęt, którego teraz 
potrzebujemy. Bo chociaż wspie-
rają nas w tym zakresie kurato-
rium oświaty i miasto, to te po-

trzeby są wciąż ogromne. Bardzo 
się cieszymy, że będzie to moż-
liwe i jeszcze raz dziękujemy 
uczestnikom i autorom progra-
mu. Była to także dobra promo-
cja dla nas bo w trakcie odcinka 
kilkakrotnie mówiono o naszej 
szkole i mieście Tychy.

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 
tworzą: szkoła podstawowa, szko-
ła branżowa i szkoła przyspo-
sabiająca do pracy. Podopieczni 
korzystają z terapii, m.in. SI, bio-
feedback, Tomatisa i innych. Dzie-
ciom i młodzieży z głęboką nie-
pełnosprawnością intelektualną 
szkoła zapewnia udział zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych. 
Przy szkole znajduje się ogród 
sensoryczny, działają też pracow-
nie, m.in. gastronomiczna, stolar-
ska, ceramiki, ogrodnictwa, bukie-
ciarstwa. Od 20 lat uczniowie wraz 
z nauczycielami wydają szkolną ga-
zetkę „Kleks”. Sylwia witMan ●

Od 2022 roku w zakładzie FCA 
w Tychach będą produkowane 
hybrydowe i elektryczne samo-
chody marek Jeep, Fiat oraz Alfa 
Romeo. Rozpoczęły się już prace 
związane z tym przedsięwzięciem 
i potrwają przez kilka lat.

Fabryka Fiata w Tychach zo-
stanie rozbudowana i zmoderni-

zowana, dzięki czemu już w dru-
giej połowie 2022 roku zostanie 
uruchomiona seryjna produk-
cja pierwszego z trzech nowych 
modeli samochodów osobowych 
marek Fiat, Jeep oraz Alfa Romeo. 
Modele produkowane w Tychach 
będą oparte na nowej koncepcji 
mobilności. Zostaną w nich wyko-

rzystane najnowocześniejsze napę-
dy – w tym w pełni elektryczny.

Warto zauważyć, że dokładnie 
100 lat temu powstała spółka ak-
cyjna Polski Fiat, dlatego decy-
zja o rozbudowie tyskiej fabryki 
symbolicznie pieczętuje minione 
stulecie i wprowadza Grupę FCA 
w kolejne. Kp ●

Tradycyjnego Orszaku Trzech 
Króli – podobnie jak innych wyda-
rzeń gromadzących setki czy nawet 
tysiące osób – oczywiście w tym 
roku nie będzie. Tyski akcent po-
jawił się jednak w ogólnopolskim 
konkursie „Jemu wdzięcznie przy-
grywajcie”. Do finału, który odbę-
dzie się 6 stycznia na antenie TVP, 
zakwalifikował się tyski chór go-
spel God’s Property.

Pierwszy etap konkursu odbył 
się na stronie internetowej orszak.
org. Zgłoszono 29 nagrań, na któ-

rych wykonawcy – zespoły wo-
kalne, ale też grupy rodzinne czy 
szkolne – śpiewały i grały polskie 
kolędy i pastorałki. Trzy nagrania, 
które zdobyły najwięcej głosów 
internautów, przeszły do finału, 
który odbędzie się 6 stycznia pod-
czas transmisji Orszaku Trzech 
Króli w TVP, między godz. 11.50 
a 13.

Podczas transmisji telewizyj-
nej zostanie wybrane najlepsze 
wykonanie. Głosować będzie 
można za pomocą platformy 

internetowej Fundacji Orszak 
Trzech Króli. Pod koniec nastąpi 
zliczenie głosów i zostanie ogło-
szony zwycięzca konkursu kolę-
dowego „Jemu wdzięcznie przy-
grywajcie”.

Chór God’s Property pro-
wadzony przez Adama Saczkę 
w pierwszym etapie konkursu 
zebrał 725 głosów i znalazł się 
na drugim miejscu. Zachęcamy 
do obejrzenia transmisji i głoso-
wania na tyszan.
Sylwia witMan ●

Mateusz Wawrowski z Poznania 
zaprojektował modele z klocków 
Lego tyskich trajków Solaris Trol-
lino 12 czwartej generacji. Do bu-
dowy modeli potrzeba ponad 700 
klocków, co przekłada się na koszt 
około 800 zł.

Pan Mateusz modele projek-
tuje w dedykowanym do tego 
programie. Na warsztat bierze 
wszelakie środki transportu: au-
tobusy, pociągi, tramwaje a ostat-
nio trolejbusy. – Największe mo-
dele liczą ponad metr i koszty 
budowy wynoszą kilka tysięcy 
złotych. Dlatego lwia część mo-
ich projektów, nie wychodzi poza 
program komputerowy – mówi 
pasjonat. Na fanpage'u „Mate-
usz buduje” prawie codziennie 
zamieszczane są nowe projekty, 
gdyby pan Mateusz chciał zbu-
dować każdy, to faktycznie po-
trzebowałby do tego kilkanaście 
tysięcy miesięcznie.

Mateusz Wawrowski sam był 
motorniczym, stąd zapewne 

takie, a nie inne zainteresowa-
nia. – Oczywiście sporo modeli 
wykonuje z zamówionych klo-
cków. Można złożyć zamówie-
nie na konkretne elementy. Nie 
trzeba sztukować z innych ze-
stawów – śmieje się pan Mate-
usz. – Każdy projekt da się fi-
zycznie zbudować. Projektując 
moje modele korzystam z do-
stępnej biblioteki klocków. Aby 
zbudować tyskie Solarisy prze-
glądnąłem wszystkie dostęp-
ne zdjęcia. Dużo ich znalazłem 

na facebooku Tyskich Linii Tro-
lejbusowych. Spodobała mi się 
nowoczesna bryła tych pojaz-
dów oraz ciekawe zadaszenie. 
Było to dla mnie wyzwaniem, 
zwłaszcza odwzorowanie przo-
du – wspomina.

Trzeba przyznać, że pan Ma-
teusz wykonał koronkową pracę. 
Modele są doskonale odwzoro-
wane z zachowaniem najmniej-
szych szczegółów, o czym można 
się przekonać oglądając zamiesz-
czone zdjęcie. KaMil pESzat ●

Jest to już ósma linia obsługiwana 
przez Tyskie Linie Trolejbusowe. 
Nowa linia łączy Dworzec PKP 
ze Szpitalem Wojewódzkim, 
przejeżdżając między innymi 
przez Osiedle C, Suble oraz 
Żwaków. Wcześniej tę trasę 
obsługiwały konwencjonalne 
autobusy, teraz będą się tutaj 
pojawiać elektrobusy oraz 

trolejbusy. Tym samym linia 291 
znikła z rozkładu jazdy.

Pierwszego dnia do obsługi linii 
H został wytypowany trolejbus 
Solaris Trollino 12MD numer 
boczny 42, wyposażony w litowo-
tytanowe baterie trakcyjne. 
Część trasy pokonywana jest z 
wykorzystaniem sieci trakcyjnej, 
a podłączanie odbywa się 

w sposób automatyczny, za 
pomocą specjalnych daszków 
zainstalowanych na sieci.

Zakup elektrobusów oraz 
przekształcenie linii 291 w H 
to jeden z elementów projektu 
realizowanego przez Miasto 
Tychy, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. 
KaMil pESzat ●

w nowy rok, dokładnie o godzinie 6.02 rozpoczęła kursowanie linia H.

linia H zamiast 291

w 2022 w tyskiej fabryce fiata ruszy produkcja nowych modeli aut o napędzie elektrycznym.

elektryki W tycHacH

Trasę linii H będą obsługiwać tradycyjne trolejbusy oraz elektrobusy.

tyszanie w finale orszakowego konkursu w TVP.

jemu Wdzięcznie 
przygryWajcie! 
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zespół Szkół Specjalnych otrzyma 50 tys. zł na sprzęt.

celebryci dla tyskiej szkoły

Media społecznościowe obiegły zdjęcia tyskich trajtków wykonanych z klocków Lego.

legobusy

Na budowę tych modeli trzeba przeznaczyć ponad 700 klocków o wartości około 800 zł.
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Tyscy radni z Klubu Radnych Prezydenta An-
drzeja Dziuby „Inicjatywa Tyska” przygotowali 
blisko 1000 paczuszek z piernikami dla miesz-
kańców naszego miasta. W świątecznym tygo-
dniu można było ich spotkać spacerujących 
po ulicach i obdarowujących przechodniów.

Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Urszula Paź-
dziorek-Pawlik, Karolina Chemicz-Pałys, Bar-
bara Konieczna, Lidia Gajdas, Anna Krzysty-
niak, Aleksandra Pabian, Sławomir Sobociński, 
Michał Kasperczyk i Krzysztof Król wspólny-
mi siłami upiekli pierniczki, które potem roz-
dali tyszanom. – W tym trudnym czasie nie 
możemy spotykać się z mieszkańcami i orga-
nizować naszych dyżurów. Dlatego postano-
wiliśmy wyjść tyszanom naprzeciw – mówi 
Lidia Gajdas. – Każdy z nas odwiedzi ulice 
w swoich okręgach. Mamy nadzieję, że przy-
najmniej w tak symboliczny sposób, wywołamy 
kilka uśmiechów i osłodzimy ten dziwny czas. 
Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, że pa-
miętamy o naszych mieszkańcach i wszystkim 
życzyć wesołych świąt. KaMil pESzat ●

chociaż widownia 
tEatru MaŁEGo 
na SKutEK pandEMii 
znowu świEci puStKaMi, 
to w tEatralnych 
MEdiach 
SpoŁEcznościowych 
wiElE Się dziEjE. 
KońcówKa roKu 
nalEżaŁa do tEatrów 
niEzalEżnych.

W ramach projektu „Scena Ty-
chy” przez cztery dni – od 27 
do 30 grudnia – Teatr Mały pre-
zentował na swoim kanale You-
Tube zarejestrowane spektakle 
czterech działających w Tychach 
niezależnych grup teatralnych. 
Spektakle oceniało jury pod 
przewodnictwem Marii Sewe-
ryn, a zwycięzca otrzymał 20 ty-
sięcy złotych na realizację kolej-
nej premiery.

Na mapie teatralnej miasta Ty-
chy szczególne miejsce zajmują 
niezależne grupy artystyczne. 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
nurt ten znacząco się rozwinął, 
a zespoły stworzone przez mło-
dych twórców, zbudowały swój 
osobisty język wypowiedzi arty-
stycznej, co niejednokrotnie do-
ceniane było na ogólnopolskich 
festiwalach teatralnych.

Chcąc popularyzować dotych-
czasowe osiągnięcia niezależnego 
ruchu artystycznego, a zarazem 
stymulować jego rozwój, Teatr 
Mały zaprosił cztery najbardziej 
utytułowane kolektywy twórcze 
do udziału w projekcie „Scena Ty-
chy”, w ramach którego publicz-
ność miała okazję obejrzeć onli-
ne cztery przedstawienia: „Disco 
Mori” Teatru T.C.R. w reżyse-
rii Macieja Dziaczki, „Monsieur 
Charlie” Teatru HoM w reżyserii 
Jakuba Kabusa, „Po drugiej stro-
nie Wisły” Teatru OdRuchu w re-
żyserii Michała Miszy Czornego 
i Moniki Szydłowieckiej i „Bal 
w Operze” Alternatywnego Te-
atru BELFEgoR w reżyserii Sła-
womira Żukowskiego.

– Zależało nam na tym, żeby 
każdy z teatrów zaprezentował 
przedstawienie, które uzna za naj-
lepiej reprezentujące dyscyplinę 
artystyczną, w obszarze której 
działa – mówi dyrektor Teatru 
Małego w Tychach Paweł Drze-
wiecki. – Jednocześnie chcieliśmy 
doprowadzić do spotkania tych 
twórczości i dać szansę zewnętrz-
nemu jury na omówienie i wspól-
ną analizę tych prezentacji.

W jury zasiadły profesjonalist-
ki: Maria Seweryn – aktorka, re-
żyserka i prezeska Unii Teatrów 
Niezależnych, Agnieszka Kuliń-
ska – aktorka teatru pantomimy 
z Wrocławia, wykładowca w Aka-
demii Sztuk Teatralnych oraz 
Anna Wieczur-Bluszcz – reży-
serka teatralna i filmowa.

Jurorki omówiły każde z obej-
rzanych przedstawień podczas 
dwugodzinnego Forum Sceny 

Tychy (transmitowanego online 
30 grudnia), a ogłoszenie wyni-
ków nastąpiło 31 grudnia. Pod-
czas transmisji na żywo każda 
z jurorek oznajmiła o swoim wer-
dykcie, uzasadniając swój wybór. 
Agnieszka Kulińska i Anna Wie-
czur-Bluszcz mówiły, że najwięk-
sze wrażenie i najwięcej emocji 
wywołały u nich spektakle „Di-
sco Mori i „Po drugiej stronie Wi-
sły”, przy czym pierwsza z nich 
oddała swój głos na spektakl Te-
atru T.C.R., a druga na produk-
cję Teatru OdRuchu. Rozstrzyg-
nął głos przewodniczącej jury 
Marii Seweryn, która za najlep-
szy spektakl prezentowany w pro-
jekcie uznała „Po drugiej stronie 
Wisły”. – Dziękuję za piękne emo-
cje i mądry spektakl. Za to, że po-
mimo tego, że nie oglądałam tego 
spektaklu na żywo, mogłam po-
czuć energię i motywację, dla któ-

rej opowiadacie tę historię – mó-
wiła Anna Wieczur-Bluszcz.

– Obydwa te spektakle bar-
dzo mnie poruszyły i trudno 
było podjąć decyzję, także dla-
tego, że zarejestrowane i oglą-
dane online spektakle to w pew-
nym sensie zaprzeczenie istocie 
teatru jako czegoś, co się dzieje 
na żywo, co jest dialogiem mię-
dzy aktorem a widzem – powie-
działa Maria Seweryn.

Mimo, że tym razem spotka-
nie twórców z widzami odbyło się 
za pośrednictwem ekranu i łącza 
internetowego, jurorki podzięko-
wały dyrektorowi Teatru Małego 
za pomysł i organizację projektu 
„Scena Tychy”.

Zwycięzca – Teatr OdRuchu 
– otrzymał budżet na realizację 
w 2021 roku kolejnej premiery 
na scenie Teatru Małego.
Sylwia witMan ●

Podsumowanie Międzynarodowe-
go Konkursu Plastycznego „Tęczo-
wy Kalendarz” i rozdanie nagród 
laureatom to zawsze gwarne i ko-
lorowe wydarzenie. Tym razem 
– chociaż sceneria nie mniej ko-
lorowa niż zwykle – było kame-
ralnie.

W Młodzieżowym Domu Kul-
tury nr 2, gdzie prezentowana jest 
wystawa pokonkursowa, organi-
zatorzy oraz wiceprezydent Ty-
chów Maciej Gramatyka pogra-
tulowani uczestnikom i laureatom, 
ci jednak nie byli obecni na miej-
scu. Nagranie mogli obejrzeć w in-
ternecie.

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest stworzenie pracy, która 
będzie ilustracją wybranego mie-
siąca w kalendarzu. Powstają nie-
zwykłe i bardzo różnorodne prace, 
za sprawą których sam kalendarz, 
jak i MDK nr 2 w okresie prezen-
towania wystawy pokonkurso-
wej, mieni się wszystkimi barwa-
mi. Nagrody specjalne otrzymuje 
13 prac: dwanaście zostaje ilustra-
cjami kolejnych miesięcy w wyda-
wanym przez MDK nr 2 i Miasto 
Tychy kalendarzu, trzynasta trafia 
na jego okładkę. Oprócz tego jury 
przyznaje kwalifikacje do wystawy, 
których w tym roku było 139.

– Uczestnicy naszego konkur-
su to dzieci i młodzież w wieku 
od 6 do 19 lat. Ten przedział wie-
kowy to czas, kiedy człowiek wni-
kliwiej, uważniej postrzega otacza-
jący świat, podziwia go, poznaje, 
staje się jego częścią. To bezcen-
ne doświadczenia – mówił Adam 
Niesyto, wicedyrektor MDK nr 2 
i główny organizator konkursu. 

– My dorośli, od najmłodszych 
możemy uczyć się wrażliwości 
umiejętności wnikliwej obserwa-
cji i wielkiej radości odkrywania 
tego co piękne. W tym ponurym 
czasie pandemii jeszcze wyraź-
niej ta cudowna wrażliwość dzie-
ci jest nam potrzebna. Przegląda-
jąc kilkukrotnie 1625 nadesłanych 
na nasz konkurs prac z całej Pol-
ski i 8 krajów Europy, Azji, Ame-
ryki i Australii można odnieść 
wrażenie, że dla dzieci nic się nie 
zmieniło. To cudowna konkluzja. 
Dla dzieci świat nadal jest pięk-
ny, ludzie mili, uśmiechnięci, to-
lerancyjni, przyjaźni i bardzo ra-
dośni. Tego właśnie powinniśmy 
my, dorośli, od tych wspania-
łych młodych artystów się uczyć. 
To właśnie dlatego kalendarz, bę-
dący owocem tego przedsięwzię-
cia, jest tak wyjątkowy.

– Żałujemy, że tym roku nie 
możemy wręczyć wam nagród 
osobiście – mówił Maciej Grama-
tyka, zastępca prezydenta miasta 
ds. społecznych. – Jesteśmy tu tyl-
ko my i te piękne prace, wasze pra-
ce. Tęczowy Kalendarz z poprzed-
niej edycji towarzyszył mi przez 
cały ten rok, a teraz będzie mi to-
warzyszył w roku następnym.

Maciej Gramatyka podziękował 
też dyrektor MDK nr 2 Ewie Ba-
ran oraz Adamowi Niesyto za or-
ganizację konkursu w trudnych 
warunkach pandemii, mocno 
ograniczającej działalność placó-
wek kulturalnych.

Konkurs odbył się pod Honoro-
wym Patronatem Prezydenta Mia-
sta Tychy Andrzeja Dziuby. Sw ●

za nami 18. edycja konkursu plastycznego mDK nr 2. 

„tęczoWy 
kalendarz” 
już pełnoletni

Ewa Baran, Adam Niesyto i Maciej Gramatyka pogratulowali laureatom 
konkursu - niestety tylko za pośrednictwem kamery i internetu.

reklama
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po drugiej stronie wisły i… 
ekranu
cztEry niEzalEżnE Grupy tEatralnE WZIęły UDZIAł W PROjeKCIe TeATRU mAłeGO „SCeNA TyCHy”.

Z czwórki tyskich kolektywów teatralnych, najwięcej głosów jury zdobył 
Teatr OdRuchu i spektakl „Po drugiej stronie Wisły”.
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świątEczny poczęStunEK dla tyszan.

radni z piernikami na ulicacH

Radni własnoręcznie upiekli i zapakowali pierniczki.
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roK 2020 upŁynąŁ pod 
znaKiEM pandEMii coVid-
19. jEdnyM z niEwiElu 
SEKtorów, GdziE wiruS 
niE poKrzyżowaŁ 
poczynionych planów, 
Są inwEStycjE. 
tych w caŁyM roKu 
niE braKowaŁo. 
przyGlądaMy Się 
najważniEjSzyM 
z nich (w KolEjności 
chronoloGicznEj) 
– dziś część piErwSza, 
za tydziEń doKończEniE.

Ponad 1,5 miliona złotych do-
finansowania w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 otrzymało tyskie Nie-
publiczne Przedszkole Specjalne 
„Iskierka”. Pieniądze przeznaczo-
no na dodatkowe zajęcia terapeu-
tyczne dla dzieci, specjalistyczny 
sprzęt i szkolenia personelu.

walka z niska emisją
Zgromadzenie Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii przeka-
zało gminom ponad 96 mln zł, 
z czego większość, bo 81,3 mln zł 
trafiło do 36 samorządów (101 
projektów) w ramach „Progra-
mu działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji”. W Tychach wiele 
inwestycji zostało już zrealizowa-
nych, natomiast w 2020 roku mia-
sto otrzymało 4,5 mln zł dotacji 
na budowę ścieżek rowerowych 
oraz realizację pierwszego etapu 
połączenia pieszo-rowerowego 
z Kobiórem. Przypomnijmy, iż 
Komisja Europejska zatwierdzi-
ła zwiększenie o 164 mln zł puli 
środków dla projektów dotyczą-
cych Odnawialnych Źródeł Ener-
gii na Śląsku. Ponad 16 mln zł 
z tej kwoty trafiło do Tychów.

przejście podziemne
W lutym oddano kolejny obiekt 
w ramach modernizacji drogi kra-
jowej nr 44 – przejście podziemne, 
które powstało w rejonie ul. Dłu-
giej i przebiega pod ul. Oświęcim-
ską. W tunelu znajduje się chod-
nik z kostki brukowej o szerokości 
1,5 metra i dwukierunkowa ścież-
ka dla rowerzystów o szerokości 
2,5 m. Przejście bez wątpienia 

zwiększyło bezpieczeństwo pie-
szych, poprawi płynność ruchu 
i do minimum ograniczy ryzyko 
wypadków na ruchliwej trasie.

dzwonkowa, hale targowe
Ul. Dzwonkowa została całkowi-
cie przebudowana na blisko kilo-
metrowym odcinku od ul. Cmen-
tarnej do ul. Ostróżki wraz 
z ul. Krokusów. Droga została 
poszerzona, zyskała nowe od-
wodnienie i oświetlenie, wybu-
dowano chodniki, zjazdy do po-
sesji, miejsca postojowe (łącznie 
24 z czego 2 przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych), progi 
zwalniające, a przejścia dla pie-
szych i skrzyżowanie w rejonie 
ul. Ostróżki wyniesiono.

W Tyskich Halach Targowych 
przy al. Piłsudskiego rozebrano 
blaszane „garaże”. Jednocześnie 
prowadzono inne prace, mają-
ce poprawić komfort zarówno 
kupujących, jak i handlowców. 
Handlowcy pracujący dotych-
czas w „blaszakach” przenieśli się 
ze swoją działalnością do innych 
przestrzeni na terenie THT. Prze-
strzeń uzyskana po demontażu 
blaszanych garaży wykorzystano 
do stworzenia nowej organizacji 
ruchu. Komunikacja na targowi-
sku jest wygodniejsza, poprawiło 
się nowe oznakowanie obiektu.

bociany we flocie
PKM zakupiło 20 niskopodło-
gowych pojazdów marki Auto-
san, którego logiem jest bocian. 
Wartość umowy to ponad 24 
miliony złotych. Są to autobusy 
klasy Maxi marki Autosan zasi-
lane gazem ziemnym (CNG). Po-
jazdy są niskopodłogowe i speł-
niają normę emisji spalin Euro 
6. Każdy autobus przystosowany 
jest do tankowania biogazem. Dla 
podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa są to kolejne autobusy 
we flocie PKM Tychy wyposażo-
ne w system detekcji i gaszenia 
pożaru w komorze silnika. Za-
kup autobusów współfinanso-
wany był ze środków unijnych 
w ramach dużego projektu pn. 
„Zakup nowoczesnego taboru 
autobusowego z napędem eko-
logicznym na potrzeby rozwoju 
transportu publicznego w podre-

gionie tyskim”. Wartość projektu 
to ponad 160 mln zł. Obejmuje 
on m.in. nie tylko wymianę tabo-
ru PKM Tychy, ale i moderniza-
cję zajezdni, która jest w toku.

kultura wysoka
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński oraz 
prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba podpisali aneks do umowy 
dotyczącej współprowadzenia 
przez Ministra Kultury jednej 
z najlepszych orkiestr kameral-
nych w Europie – Orkiestry Ka-
meralnej Miasta Tychy AUKSO. 
– To duma naszego miasta i wi-
zytówka nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Bardzo się cieszę 
z podpisania tego dokumentu. 
Jest to kolejny wyraz uznania 
dla dorobku tej znakomitej or-
kiestry. Jestem pewien, że dzięki 
tym środkom uda się zrealizować 
kolejne ambitne projekty pokazu-
jące kunszt i umiejętności muzy-
ków, na czele z maestro Markiem 
Mosiem – powiedział prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba.

Man-y pod żyrafą 
W połowie 2020 r. miało miejsce 
symboliczne przekazanie kluczy 
do 23 nowych autobusów MAN, 

które zasiliły tabor Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej Ty-
chy. Z tej okazji wszystkie nowe 
pojazdy zaprezentowano w Parku 
Miejskim Solidarności na placu 
pod „Żyrafą”. – Zakup autobusów 
to kolejny etap modernizacji ta-
boru, współfinansowany ze środ-
ków unijnych. Dodatkowo zakup 
zwiększa ilość autobusów w na-
szym mieście przystosowanych 
do przewozu rowerów, na co cze-
kają mieszkańcy, a wybór pali-
wa CNG do napędu wpisuje się 
w europejską politykę ekologicz-
ną. MAN Lion’s City G CNG 
to pojazdy w pełni klimatyzo-
wane, przystosowane do prze-
wozu rowerów, wyposażone 
w gniazdka USB, bramki do li-
czenia pasażerów, pełny moni-
toring wewnętrzny i zewnętrzny 
oraz dostęp do internetu poprzez 
Wi-Fi. Wartość umowy zakupu 
opiewa na kwotę 39 mln zł brut-
to.

oświęcimska gotowa
Zakończyła się inwestycja 
na ul. Oświęcimskiej. To nie tylko 
droga przelotowa, ale też głów-
na droga dla dzielnic Jaroszowi-
ce, Urbanowice i Wygorzele. Dla 
mieszkańców tych dzielnic po-
ruszanie się Oświęcimską – czy 
to pieszo, samochodem czy ro-
werem – było koszmarem. Teraz 
warunki i przede wszystkim bez-
pieczeństwo bardzo się poprawi-
ły. Przebudowa 2,5-kilometrowe-
go odcinka trwała blisko 3 lata 
i kosztowała 132 mln zł, z czego 
85 proc. stanowiło dofinanso-
wanie ze środków UE. Powstały 
nowe chodniki i ścieżki rowero-
we, dwa podziemne przejścia dla 
pieszych, oraz bezkolizyjny węzeł 
łączący ul. Oświęcimską i Turyń-
ską, oddzielający ruch tranzyto-
wy od lokalnego.

ttbs buduje, elektrobusy jeżdżą
Na działce przy skrzyżowaniu al. 
Bielskiej i al. Jana Pawła II ru-
szyła budowa trzech budynków 
mieszkalnych Tyskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego. 
W sumie zostanie oddanych 91 
lokali mieszkalnych, rozłożonych 
na siedmiu kondygnacjach, oraz 
ponad 1000 m kw. powierzchni 
użytkowej dla placówek handlo-
wych i usługowych.

Tyskie Linie Trolejbusowe ofi-
cjalnie zaprezentowały nowe po-
jazdy – dwa autobusy elektryczne 
Solaris Urbino 12. Nowe pojaz-
dy jeżdżą na linii 291, na której 
obecnie kursują klasyczne, spa-
linowe autobusy. – Elektrobu-
sy zasilane są wyłącznie z bate-
rii trakcyjnych, znajdujących się 
w pojeździe – powiedział Marcin 
Rogala, prezes TLT. – W związ-
ku z tym, że nie korzystają z sie-
ci, mogą swobodnie poruszać się 
w różnych częściach miasta.

kościuszki dobra dla skuterów
Przeprowadzono remont ul. Koś-
ciuszki odcinka pomiędzy ul. Ka-
towicką a Rynkiem. W pierw-
szej kolejności wyremontowano 
chodnik, następnie zajęto się 
jezdnią. Oprócz prowadzone-
go przez MZUiM remontu na-
wierzchni ul. Kościuszki, rów-
nolegle na tym samym odcinku 
prowadzona była naprawa ko-
lektora deszczowego. Działo 
się to na zlecenie Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Tychach.

W Tychach powiększa się 
oferta podróżowania komuni-
kacją indywidualną, co w dobie 
epidemii nabiera szczególne-
go znaczenia. Do Tyskiego Ro-
weru Miejskiego dołączyły teraz 
skutery. Firma, która w ofercie 
ma także rowery oraz rowery 
i hulajnogi elektryczne, przeka-
zała do Tychów 20 elektrycznych 
skuterów, które ustawiono w kil-
ku wybranych miejscach w mie-
ście. Teraz można je spotkać już 
w całym mieście. Są to pojazdy 
dwuosobowe, na wyposażeniu 
mają dwa kaski, znajdujące się 
w kufrze. Wyposażone są w sil-
niki o mocy 1,2 kW i 3,1 kW – 
oba poruszają się z maksymalną 
prędkością 45 km/h, którą do-
puszczają przepisy.

naprawa gwarancyjna na dk1
Odbyła się naprawa gwarancyj-
na w rejonie węzła drogowego 
ul. Beskidzkiej z al. Niepodle-
głości. Przypomnijmy, że robo-
ty były wykonywane na dwóch 
łącznicach – zjazdowej z Kato-
wic do centrum Tychów oraz 
wyjazdowej z centrum miasta 
w kierunku Bielska-Białej, a tak-
że na fragmentach głównej trasy 

DK1. Nie był to duży zakres prac, 
niemniej jednak wymagał inge-
rencji w konstrukcję drogi. Jej 
warstwy zostały przebudowane 
i dopiero wówczas ułożono na-
wierzchnię asfaltową. Wszystkie 
koszty z tytułu naprawy pono-
sił wykonawca odpowiedzialny 
za przeprowadzoną przed kil-
koma laty przebudowę tyskiego 
odcinka DK1/DK86 – firma Po-
limex Mostostal SA. Prace od-
bywały się bowiem w ramach 
gwarancji.

boisko na z-1
Na osiedlu Z1 powstał obiekt, 
na którym rozgrywać mecze 
może zarówno czołowa druży-
na Ligi Futbolu Amerykańskiego 
Tychy Falcons, jak i młodzieżo-
we drużyny piłkarskie, a Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji udo-
stępni go także dla mieszkańców. 
Widownia mieści 300 osób. Dla 
kibiców przygotowano parking 
na 50 samochodów. Do dyspo-
zycji zawodników przeznaczono 
szatnie dla 45-osobowych dru-
żyn oraz zaplecze socjalne dla 
dziesięciu sędziów. – Ten obiekt 
to dla nas spełnienie marzeń – 
powiedział w rozmowie z nami 
Łukasz Pawęzka, członek zarządu 
Falcons Tychy. Zarząd Sokołów 
od początku był zaangażowany 
w powstanie boiska. Będą mogły 
odbywać się na nim spotkania 
rangi międzynarodowej. Zarząd-
cą obiektu jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który umoż-
liwi korzystanie z boiska klubom 
sportowym. Na budowę stadionu 
przeznaczono blisko 3,5 mln zł.

gemini park w rozbudowie
Ruszyła zapowiadana rozbudowa 
Gemini Park Tychy. Po dwóch la-
tach od otwarcia, galeria handlo-
wa powiększona zostanie o blisko 
7 tys. metrów kw. i po rozbudo-
wie będzie ich miała 44 tysią-
ce. W nowej części znajdzie się 
kino, nowe lokale gastronomicz-
ne, punkty usługowe oraz strefy 
zabaw dla dzieci. Inwestycja rea-
lizowana jest od północnej strony 
Gemini Park, a nowa część zosta-
nie nadbudowana nad istnieją-
cym parkingiem zewnętrznym, 
który po otwarciu nowej części 
znajdzie się pod galerią. 
oprac. KaMil pESzat ●

w co inwestuje się w MieŚcie? (1)
podSuMowaniE wydatKów INWeSTyCyjNyCH W TyCHACH W 2020 ROKU.

Ulica Oświęcimska (DK 44) zupełnie odmieniła układ komunikacyjny w dzielnicy JUW-e i poprawiła bezpieczeństwo.

Tak będzie się prezentować budowany aktualnie przez TTBS budynek przy al. Bielskiej.

zd
jęc

ia:
 AR

C

6 | 5 Stycznia 2021 www.tychy.pltwojE tychy nasze tychy



reklama

7|5 Stycznia 2021www.tychy.pl twojE tychynasze tychy



reklama

8 | 5 Stycznia 2021 www.tychy.pltwojE tychy nasze tychy



EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

DWORSKA, ŁĄCZNA, MIODOWA, 
PASTERSKA, POPRZECZNA, 

SAMOCHODOWA

SEGREGOWANE 28 25 31

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

POPIÓŁ 11 1 1

FLAMINGÓW, ZIELONE WZGÓRZE

SEGREGOWANE 29 26 26

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

POPIÓŁ 7 3 3

FRYCZA MODRZEWSKIEGO

SEGREGOWANE 8 4 4

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

POPIÓŁ 25 15 15

GLINCZAŃSKA, GRZYBOWA, HAŃCZY, 
JAGODOWA, JEŻYNOWA, MALINOWA, 

MOSTOWA, STAWOWA, WODNA

SEGREGOWANE 26 23 29

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 11, 25

POPIÓŁ 28 24 24

GŁÓWNA, KOWALSKA, 
NOWOWIEJSKA, STOLARSKA

SEGREGOWANE 8 4 4

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

POPIÓŁ 15 5 5

HARCERSKA

SEGREGOWANE 25 22 22

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 8, 21 4, 18 4, 18

POPIÓŁ 27 17 17

HONORATY, KOPERNIKA, 
OWCZARSKA, ŻWAKOWSKA

SEGREGOWANE 26 23 29

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 11, 25

POPIÓŁ 27 17 17

HUTNICZA, NAD JEZIOREM, 
RYBITWY, WIENIAWSKIEGO

SEGREGOWANE 4 1 1

ZMIESZANE 8, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

POPIÓŁ 20 10 10

JANA PAWŁA II

SEGREGOWANE 5 2 2

ZMIESZANE 5, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

POPIÓŁ 27 17 17

JANKOWICKA, PARKOWA, 
PLAC ZBAWICIELA, SIKORSKIEGO, 

TARGIELA (do 72A, numery parzyste), 
TARGIELA (do 79, numery nieparzyste), 

ZACISZE, ZBOŻOWA, 
ZELWEROWICZA, ZIEMIAŃSKA, 

ZŁOTA, ŻÓŁKIEWSKIEGO, ZYGMUNTA

SEGREGOWANE 7 3 3

ZMIESZANE 8, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

POPIÓŁ 20 10 10

JAŚKOWICKA, KS. ŚWIERZEGO

SEGREGOWANE 25 22 22

ZMIESZANE 5, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 8, 21 4, 18 4, 18

POPIÓŁ 29 19 19

JASTRZĘBIA, SZCZYGLA

SEGREGOWANE 26 23 23

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

POPIÓŁ 7 3 3

JEMIOŁOWA, KS. TISCHNERA, 
TOŁSTOJA

SEGREGOWANE 5 2 2

ZMIESZANE 5, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

POPIÓŁ 20 10 10

JURAJSKA, JUTRZENKI, PROSTA, 
ŚW. JÓZEFA, TETMAJERA

SEGREGOWANE 5 2 2

ZMIESZANE 8, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

POPIÓŁ 22 12 12

KORALOWA, MYSŁOWICKA, 
POLNYCH KWIATÓW

SEGREGOWANE 28 25 31

ZMIESZANE 5, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

POPIÓŁ 11 1 1

KRÓTKA

SEGREGOWANE 26 23 23

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

POPIÓŁ 7 3 3

KRUCZA, ŁABĘDZIA, PAWIA, 
 SKOWRONKÓW, SOWIA

SEGREGOWANE 26 23 23

ZMIESZANE 5, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

POPIÓŁ 7 3 3

KS. RADZIEJEWSKIEGO, RYDLA

SEGREGOWANE 26 23 29

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 11, 25

POPIÓŁ 26 22 22

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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– Ten miniony rok był dla nas 
wszystkich wielkim zaskocze-
niem. Był próbą odnalezienia się 
w nowej rzeczywistości – mówi 
Urszula Polubiec, przewodnicząca 
TRS. – Nasze comiesięczne posie-
dzenia członków Tyskiej Rady Se-
niorów od marca musieliśmy, jak 
i inne gremia, przenieść w świat 
internetu, na łącza telefoniczne 
czy w „zminimalizowane” spot-
kania. Pierwszą grupą osób, która 
została dotknięta pandemiczną 
izolacją, byli seniorzy, czyli rów-
nież i my. Kiedy odnaleźliśmy się 
w tej nowej sytuacji, minęły dwa 
miesiące.

telefon na początek
Pierwszą ubiegłoroczną inicja-
tywą TRS było uruchomienie 
Telefonu Zaufania dla seniorów. 
– Udostępniliśmy cztery pry-
watne numery członkiń TRS, 
a informację o tym zamieścili-
śmy w internecie na profilu TRS 
oraz na łamach „Twoich Tychów”. 
Rozpoczęły się telefoniczne kon-
takty ze starszymi, często samot-
nymi tyszanami. Prowadziliśmy 
długie rozmowy o wszystkim 

– były porady pomocowe, małe 
ploteczki, skargi na wszystko 
i użalanie się. Czasem była tylko 
wzajemna chęć usłyszenia czyje-
goś głosu po drugiej stronie. Były 
też telefony wymagające inter-
wencji u władz samorządowych 
miasta czy regionu. Dziś wiemy, 
że ze względów psychologicznych 
dla seniorów, było to potrzebne 
działanie – twierdzi Urszula Po-
lubiec i dodaje: – Nasze działanie 
zostało dostrzeżone przez wła-
dze, które szybko uruchomiły 
tzw. srebrną linię dla seniorów.

– Potem do naszego życia 
wkroczyło nowe słowo: lock-
down. Zaczęliśmy szukać za-
jęć do aktywizacji senioralnej 
w domu dla siebie oraz innych – 
opowiada Urszula Polubiec. Jed-
nym z nich był udział w konkur-
sie na „pamiętniki z pandemii” 
ogłoszonym przez Wydział Socjo-
logii Uniwersytetu Warszawskie-
go. To zachęciło kilka seniorek 
do pracy twórczej. Kilkustroni-
cowe materiały zostały wysłane 
do Warszawy. Obecnie czynione 
są starania, aby materiał ten nie 
zmarnował się i został opubliko-

wany w jednej z senioralnych ga-
zet, jako pandemiczne przeżycia 
tyszanek.

– Pandemia nie odpuszczała, 
zatem postanowiliśmy włączyć 
się w kolejne działania – zapew-
nia szefowa TRS. – Kilka osób 
z umiejętnościami szycia na ma-
szynie zaczęło szyć materiałowe 
maseczki. Naszym odbiorcą było 
stowarzyszenie Inicjatywa Ty-
ska, która rozprowadzała je ko-
lejno chętnym osobom prywat-
nym czy instytucjom.

rap i przeprowadzka
– Zbliżały się Święta Wielkanocne 
i wiele osób zamknęło się w do-
mach ze strachu o swoje współ-
istniejące choroby. Bez większego 
rozgłosu wspieraliśmy koleżanki, 
nosząc podstawowe zakupy czy 
świąteczny prowiant. Może nie 
były to akcje masowe, ale kilka 
osób otoczyliśmy opieką, a in-
nym pomogliśmy zorganizować 
pomoc instytucjonalną – konty-
nuuje.

Tyska Rada Seniorów została 
również zaproszona do projektu 
Hot16#Challenge, którego celem 
było wspieranie pracowników 
służby zdrowia w walce z Covi-
dem19. – Przygotowaliśmy tekst 
piosenki, dobraliśmy raperską 
muzykę i z radością przystąpili-
śmy do tego szlachetnego dzieła – 
uśmiecha się Urszula Polubiec.

W momencie poluzowania ob-
ostrzeń tyscy seniorzy uczestni-
czyli w kolejnych szkoleniach do-
skonalących wiedzę senioralną. 

Kilka warsztatów udało się zorga-
nizować w Tychach. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszy-
ło się spotkanie z dr Leszkiem 
Woszczkiem, psychologiem. Se-
niorzy byli zainteresowani obec-
nymi problemami społecznymi 
w przełożeniu na ich życie w pan-
demii. Kolejne spotkania, które 
zorganizowała TRS dotyczyły za-
stosowań ziół i roślin leczniczych 
we wspomaganiu odporności or-
ganizmu, tematów ekologicznych 
czy związanych z przemocą psy-
chiczną. W spotkaniach oczywi-
ście uczestniczyła ograniczona 
ilość osób.

We wrześniu nastąpiła przepro-
wadzka TRS do nowej siedziby 
w obiekcie CUS przy ul. Eduka-
cji 11. Ustalono terminy dyżurów 
konsultacyjnych z seniorami, jed-
nak kolejne obostrzenia spowo-
dowały zawieszenie zbiorowych 
spotkań i ponowne przeniesienie 
aktywności senioralnej do sieci. 
– Wzięliśmy udział w prowa-
dzonych przez Fundację Pod 
Skrzydła szkoleniach dla opie-
kunów osób chorych, z demen-
cją czy warsztatach prowadzone 
przez FRES o nowatorskich po-
mysłach na rzecz wybranej gru-
py osób – wymienia Urszula Po-
lubiec.

seniorzy na łące
Jedną ze spektakularnych akcji 
seniorów z Tyskiej Rady Senio-
rów było tworzenie metropoli-
talnej łąki kwietnej. – Niemalże 
„rzutem na taśmę” przed jesien-

nymi słotami, udało się zorgani-
zować szkolenie i wysiew kwia-
tów w pobliżu tyskiej Tężni. Wraz 
z dwoma innymi gminami me-
tropolitalnymi będziemy na wios-
nę podziwiali efekt naszej pracy 
– dodaje przewodnicząca Tyskiej 
Rady Seniorów.

W minionym roku nie zabra-
kło także działań z zakresu wo-
lontariatu senioralnego. W okre-
sie przedświątecznym członkowie 
TRS uczestniczyli w organizowa-
niu u boku stowarzyszenia Ini-
cjatywa Tyska Wigilii dla potrze-
bujących. Dzięki wsparciu ludzi 
dobrej woli, wolontariuszy, or-
ganizacji pomocowych zorga-
nizowano wiele najróżniejszych 
form wsparcia dla bezdomnych, 
samotnych czy osamotnionych 
osób.

inna aktywność
Miłym akcentem podsumowu-
jącym działalność Tyskiej Rady 
Seniorów było zaproszenie 
do nakręcenia filmu przez świę-
tochłowicką Telewizję Miejską. 
Tyszanie znaleźli się w gronie 
wspaniale działających na rzecz 
seniorów śląskich gminnych rad 
senioralnych, organizacji poza-
rządowych czy uniwersytetów 
trzeciego wieku.

– Myślę, że w tym specyficz-
nym roku nasza aktywność nie 
zmalała. Była inna, bo musie-
liśmy wyjść naprzeciw nowym 
oczekiwaniom. Nauczyliśmy się 
wielu nowych narzędzi: obsługi 
programów edukacyjnych, no-

wych zasad inicjowania projek-
tów i nowych form komuniko-
wania seniorów – podsumowuje 
Urszula Polubiec, zaznaczając, 
że TRS myślami jest już przy ko-
lejnym roku swojej działalności: 
– W ramach Metropolitalnych 
Inicjatyw Senioralnych (MIS) 
złożyliśmy wniosek konkurso-
wy na 2021 r. pod nazwą „Bu-
dzimy Seniora po pandemicznej 
izolacji” i chcemy zorganizować 
piknik senioralny połączony 
z zajęciami fizjoterapeutyczny-
mi na świeżym powietrzu. Mamy 
nadzieję, że poza kolejną Tyską 
Senioriadą uda się zorganizować 
te wydarzenia, oczywiście po ak-
ceptacji samorządu Tychów oraz 
Metropolitalnej Komisji Kon-
kursowej. Wypracowane przez 
ostatnie lata sposoby integro-
wania osób starszych, zachęca-
nia do różnych form aktywno-
ści w klubach, na uniwersytecie, 
na imprezach plenerowych itp. 
zostały przez pandemię i długo-
trwałą izolację domową trochę 
zniweczone, zatem dosyć inten-
sywnie musimy to nadrobić – do-
daje.

zdrowia w 2021
Nie zabraknie też noworocznych 
życzeń. – Chciałam w imieniu Ty-
skiej Rady Seniorów oraz Śląskiej 
Rady ds. seniorów życzyć wszyst-
kim Państwu zdrowia, szczęścia 
i szczodrości losu. Niechaj w na-
szych domach zagości pokój, zgo-
da i dobrobyt – kończy Urszula 
Polubiec. Mn ●

pandeMia nas nie wystraszyła
tyScy SEniorzy podSuMowują Miniony roK SWOjej DZIAłALNOŚCI.

„znów MinąŁ roK, wSpaniaŁy roK. daŁ radości 
żar i SMutKu ciEń! zMiEń SMutKi, zMiEń w jaSny 
dziEń i poprowadź GdziE ludziE ciESzyć będą 
Się” – to fraGMEnt wiErSza jEdnEj z czuŁowSKich 
SEniorEK, KtóryM powitaŁa Gości SpotKania 
opŁatKowEGo w 2015 roKu. w tyM roKu o wSpólnE 
dziElEniE Się opŁatKiEM byŁo trudno, alE 
z pEwnością Można podSuMować to, czyM tySKa 
rada SEniorów zajMowaŁa Się w dwunaStu 
Minionych MiESiącach.
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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

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
Remonty budowlane, wykończeniówka w 
Święta PROMOCJA 516 044 249

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

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

M-2 do wynajęcia. Bardzo tanio. Oś. K 
wieżowiec koło McDonalda naprzeciw 
Auchan,5 piętro 34 m2 504-623-469
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.
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia tel. : 609 192 905
Szukam mieszkania lub pokoju 661 637 
202

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
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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/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 32/227 24 02 
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

zwiErzęta

Mam na imię Helga. Jestem dość dużą 
suczką, bardzo kocham ludzi i spacery. 
Czekam na dom w schronisku w Sos-
nowcu już długo, za 
długo. Nie przepa-
dam za biegaczami 
ani rowerzystami. Je-
stem łakomczuchem 
i pieszczoszką.

Kontakt: Sławek 795 015 565

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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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

dla świata Sportu, 
Klubów Sportowych 
i SaMych Sportowców 
Miniony roK byŁ 
niczyM KoSzMarny SEn. 
zawiESzonE trEninGi, 
izolacja, zajęcia zdalnE, 
zMiEnionE KalEndarzE 
iMprEz, odwoŁanE 
ważnE zawody KrajowE 
i zaGranicznE, braK 
Kibiców na obiEKtach 
Sportowych, KŁopoty 
finanSowE… niEStEty, 
to wSzyStKo jESzczE 
trwa. dlatEGo Każdy 
MEdal, rEKord czy 
awanS byŁ na waGę 
zŁota i bardziEj niż 
KiEdyKolwiEK 
ciESzyliśMy Się 
z KażdEGo SuKcESu, 
bo w 2020 roKu byŁo o niE 
wyjątKowo trudno.

Miniony rok zaczął się od… po-
żegnań. Z ekipą hokeistów GKS 
Tychy rozstał się Andrej Gusow, 
który prowadził drużynę przez 
prawie trzy lata, zdobywając 
z ekipą dwa tytuły mistrza Pol-
ski, Superpuchar Polski i dwu-
krotnie Puchar Polski. Nowym 
szkoleniowcem został wychowa-
nek klubu Krzysztof Majkowski. 
Tyska Galeria Sportu zorgani-
zowała spotkanie z biegaczami 
– maratończykami, specjalista-
mi biegów ulicznych i przełajo-
wych, a w Paprocanach odbył 
się pierwszy… zimowy triat-
hlon – Śnieżna Pantera (200 m 
pływania, 20 km jazdy rowe-
rem i 6 km biegu). Bardzo do-
brze rok zaczęli zawodnicy Spar-
tan Training Group, szlifujący 
formę w tyskim klubie Viking 
Training Center – aż 36 wystar-
towało w zawodach biegowych 
z przeszkodami (Spartan Win-
ter) w Bańskiej Bystrzycy, w tym 
kilkoro dzieci.

Na osiedlu Z-1 rozpoczęto 
budowę boiska Tychy Falcons, 
a w Ostrawie, gdzie rozegra-
no halowe mistrzostwa Śląska, 
świetnie spisali się lekkoatle-
ci MOSM – Oliwia Ślusarczyk 
zdobyła złoto w skoku w dal, 
Adam Warecki w tej samej kon-
kurencji – srebro, Karina Sofiń-
ska – srebro w trójskoku i brąz 
w skoku w dal. Na podium stanę-
ły także tyszanki, startujące w in-
nych kubach: Julia Kożuch (AZS 
AWF Katowice) zdobyła srebro 
w biegu na 200 m, Julia Frącko-
wiak (MSKiS Jaworzno) – srebro 
w skoku w dal. Tyszanin, Szymon 
Topolnicki (AZS AWF Katowi-
ce) sięgnął po wicemistrzostwo 
w biegu na 3 km. A niedługo po-
tem z Halowych Mistrzostw Pol-
ski Oliwia Ślusarczyk wróciła 
z brązowym medalem w skoku 
w dal. Byliśmy zaproszeni na Galę 
Mistrzów, podczas której Auto-
mobilklub Ziemi Tyskiej pod-
sumował rywalizację w ramach 
Samochodowych Mistrzostw Ty-
chów.

Miłe wieści napłynęły z Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Cieszynie, gdzie tyszanka Karo-
lina Białas zdobyła złoty medal.

A potem epidemia przerwała 
rywalizację sportową i wszelkie 
rozgrywki. Hokeiści, jako najlep-
szy zespół sezonu zasadniczego 
zostali mistrzami Polski. Drużynę 
piłkarzy przejął od Ryszarda Ta-
rasiewicza Ryszard Komornicki, 
który jeszcze zdążył zadebiutować 
w pucharowym spotkaniu z Cra-
covią (1:2 po dogrywce).

O czym pisaliśmy podczas 
pierwszych tygodni epidemii? 
O zakończeniu kariery sportowej 
„Bagisia” czyli Adama Bagińskie-
go, o powrocie do Polski po 21 la-
tach pracy w Szwajcarii Henryka 
Grutha, Albin Wira dał się namó-
wić na „Alfabet” i powstał tekst: 
„Albin od A do Zet”. Informowa-
liśmy o nowej trybunce przy boi-
sku na osiedlu A, o zakończeniu 
lub zawieszeniu rozgrywek w niż-
szych ligach, rozmawialiśmy o sy-
tuacji w spółce Tyski Sport z jej 
prezesem Krzysztofem Woźnia-
kiem. Było o roku 100-lecia Czu-
łowianki – najstarszego tyskiego 
klubu, o młodzieżowej ofensy-
wie w hokejowej kadrze GKS Ty-
chy, podsumowaliśmy rywaliza-
cję w rozgrywkach hokejowych 

młodzików i żaków. No i w końcu 
podsumowaliśmy kolejną edycję 
plebiscytu na Najlepszego Spor-
towca Roku w nowej formule 
i z nowym regulaminem. Po tytu-
ły najlepszych w 2019 roku sięg-
nęli: judoka Andrzej Borowiec 
wśród seniorów i lekkoatletka 
Karina Sofińska w gronie mło-
dzieżowców.

Jako pierwsi treningi rozpoczę-
li piłkarze, ale zajęcia przedstawi-
cieli innych sportów nadal były 
„zamrożone”. Ożywienie przy-
niósł przełom kwietnia i maja. 
Do wznowienia rozgrywek i star-
tów przygotowywali się piłkarze, 
futboliści amerykańscy, kajaka-
rze, koszykarze i siatkarze, żegla-
rze, choć pływacy nadal trenowa-
li… na sucho. W czerwcu ruszyły 
ligi piłkarskie, ekipę szykowa-
li hokeiści, zaczęto się spotykać 
na turniejach siatkówki plażowej. 
Na piłkarskiej mapie Tychów po-
jawił się nowy klub Tysovia Ty-
chy, który zaczął boje w klasie B. 
Pięściarze MOSM Tychy wywal-
czyli aż 7 medali mistrzostw Ślą-
ska (złote – Dawid Posiłek, Bar-
tłomiej Rośkowicz i Jacek Targiel, 
srebrne – Jakub Targiel, Szymon 
Musiał, brązowe – Gracjan Do-
łuk, Michał Michałek).

Pod koniec lipca nowym tre-
nerem piłkarzy GKS został Artur 
Derbin. Pływak Dawid Wiekiera 
i trener Marek Mróz z MKP Wod-
nik 29 Tychy otrzymali powołania 
do kadry. Wrzesień przyniósł jubi-
leusz 10-lecia KKS Polonia Tychy. 
Po raz kolejny medalową formą 
błysnęli tyscy lekkoatleci, wycho-
wankowie MOSM Tychy na mi-
strzostwach Polski we Włocław-
ku. Julia Korzuch zdobyła brąz 
na 400 m ppł i srebro w sztafecie 
4x400 m, a Szymon Topolnicki 
– srebro na 3.000 z przeszkoda-
mi. Z kolei w MP w młodzików 
Mateusz Misterek wywalczył brąz 
w wieloskoku.

Wioletta Pawluczek i Wero-
nika Paszek (Śląskie Towarzy-
stwo Strzeleckie) zdobyły dwa 
złote medale Akademickich Mi-
strzostw Polski, a podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży Julia Szklanny zdobyła złoto, 
a Aleksandra Moiczek – srebro. 
Natomiast z MP juniorów i mło-
dzieżowców podopieczni trene-
ra Krzysztofa Rymskiego wrócili 
z kilkoma medalami: złote zdo-
były Wioletta Pawluczek i We-
ronika Paszek a brązowe – We-
ronika Paszek i Kacper Stępień 
w mikście.

Wydarzeniem był udział 
dwóch wielkich lekkoatletycz-
nych gwiazd podczas 10. Biegu 
im. Pawła Lorensa – Wandy Pan-
fil-Gonzales i Jana Huruka. Paweł 
Ścierski tyski kolarz, specjalizują-
cy się w zawodach MTB wywal-
czył srebrny medal podczas Mi-
strzostw Polski w Maratonie MTB 
w kat. juniorów.

W grudniu serię sukcesów 
w mistrzostwach Śląska zano-
towali pływacy MOSM Tychy, 
a zawodnicy MKP Wodnik 29 
Tychy znakomicie spisali się 
podczas mistrzostw Polski ju-
niorów w Lublinie. Dawid Wie-
kiera zdobył tytuł mistrzowski, 
z kolei Wiktoria Radek – srebr-
ny medal.

W końcówce roku nie udało się 
hokeistom awansować do lutowe-
go finału Pucharu Polski, ale ki-
bice liczą, że porażkę w półfinale 
powetują sobie zdobyciem kolej-
nego tytułu mistrzowskiego.

Przed nami kolejny rok, mamy 
nadzieję, że także pod wzglę-
dem sportu – bardziej normalny 
od minionego. Będzie to rok ko-
lejnego wielkiego jubileuszu: GKS 
Tychy obchodził będzie swoje 50-
lecie; przygotowania już się roz-
poczęły. ●

najtrudniejsze 10 Miesięcy
SportowE podSuMowaniE 2020 ROKU.

W Pucharze Polski piłkarze GKS odpadli dość szybko (na zdjęciu mecz z Wisłą Płock), 
więc mogą się skoncentrować na walce o awans do ekstraklasy.

Hokeiści GKS to czołowy zespół PHL, w tym sezonie tradycyjnie walczący o mistrzostwo Polski.
Lekkoatletka Karina Sofińska (na zdjęciu z trenerem Bogdanem Przybycinem) została wybrana 

najlepszą sportsmenką wśród młodzieżowców w plebiscycie „Twoich Tychów”.

Karolina Białas zdobyła złoty medal Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Cieszynie.
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Dla startującego w barwach AZS AWF Katowice tyskiego 
lekkoatlety Szymona Topolnickiego rok 2020 stał pod znakiem 

srebra – zarówno na mistrzostwach Śląska, jak i MP.

Futboliści amerykańscy spod znaku Falcons Tychy 
doczekali się wreszcie swojego stadionu na osiedlu Z-1, 

podobnie jak lekkoatleci Areny przy ul. Edukacji.

Wioletta Pawluczek (na zdjęciu z trenerem Krzysztofem Rymskim) 
często trafiała w dziesiątkę, czego efektem kilka złotych medali.

Dawid Wiekiera potwierdził swoją wysoką pozycję w juniorskim pływaniu.
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b jak jan bielenin
iNfOrmacja O traNsferZe tegO PiłkarZa DO gks 
tychy PrZesZła PraWie NieZauWażeNie. tymcZasem 
POZyskaNie młODegO WychOWaNka górNika 
BrZesZcZe OkaZałO się iNWestycją trafiONą, 
i tO Na Długie lata.

W czasach, kiedy w klubach nie działały jeszcze działy skautingu, 
a umiejętności piłkarzy nie oceniano na podstawie platformy In-
Stat, najważniejsza była informacja szeptana i dobre rozeznanie 
w niższych ligach.

Właśnie w ten sposób do uszu świetnie zorientowanego w te-
macie lokalnej piłki trenera GKS Tychy jerzego Nikiela dotarły 
wiadomości o zdolnym piłkarzu w grającym w krakowskiej lidze 
okręgowej. Nazywał się jan bielenin, miał 21 lat i grał w ataku. 
Klub z brzeszcz w polskim sporcie, jeśli już, to znany jest z lek-
koatletów długodystansowych. Aniela Nikiel, Paweł Lorens czy 
Ryszard Kopijasz stanowili kiedyś ścisłą krajową czołówkę. W pił-
ce nożnej Górnik umościł się natomiast wygodnie gdzieś na pe-
ryferiach – głównie pomiędzy okręgówką a klasą A.

W rundzie jesiennej sezonu 1974/75 drużyna Górnika miała 
nawet ambicje awansu do III ligi, ale przegrany 1:4 mecz u siebie 
z faworytem rozgrywek Cracovią rozwiał złudzenia. To był dobry 
moment dla działaczy GKS Tychy, aby przypuścić transferowy 
atak na bielenina. To była zresztą ponowna próba, pół roku 
wcześniej veto postawili jednak prezesi z brzeszcz.

Teraz poszło łatwiej i w przerwie zimowej sezonu 1974/75 bie-
lenin znalazł się w GKS Tychy, którego czekała walka o pozostanie 
w ekstraklasie. Transfer został ostatecznie dograny w Kołobrzegu. 
Prezes Kucowicz akurat przebywał tam z rodziną na wczasach, 
a Górnik brzeszcze na zgrupowaniu.

W okręgówce bielenin grał w ataku, strzelał sporo goli. W Ty-
chach trener Nikiel zrobił z niego pomocnika, bo zorientował się, 
że chłopak ma znakomite parametry wytrzymałościowe i może 
biegać na okrągło. Nikiel miał nosa, bielenin na wiele lat stał się 
podstawowym pomocnikiem tyskiej drużyny.

Nowy zawodnik nie zdecydował się na zamieszkanie w Ty-
chach. Na treningi i mecze dojeżdżał z rodzinnych brzeszcz. Naj-
pierw jechał pekaesem do Pszczyny, a tam na skrzyżowaniu łapał 
„stopa” do Tychów. – Nigdy długo nie czekałem. To był szybki 
transport, często pod sam stadion – opowiadał mi bielenin. Do-
piero po wicemistrzostwie kupił na talon fiata 126p i dojeżdżał 
już autem.

Kilka lat temu pojechałem do brzeszcz i długo rozmawiałem 
z panem janem o jego grze w tyskim klubie. Opowiadał dużo 
i chętnie. Występował przecież w GKS od 1975 aż do 1987 roku, 
przeżył jego wzloty i upadki. W I lidze zagrał 55 meczów i strze-
lił 6 goli. Niestety, jakaś zadra z dawnych lat najwyraźniej tkwi 
w jego sercu. Za nic nie chciał przyjechać na otwarcie nowe-
go stadionu i spotkanie wicemistrzowskiej drużyny sprzed lat, 
w której odgrywał przecież ważną rolę. Pamiątkową statuetkę 
odebrał jego syn. – Przyjadę na stadion, jak GKS znowu zagra 
w ekstraklasie – zadeklarował w końcu, ale odniosłem wraże-
nie, że rzucił to tak na odczepnego. Wciąż mam jednak nadzieję, 
że ten świetny piłkarz wpadnie kiedyś na tyski stadion…
piotr zawadzKi, tySKa GalEria Sportu ●

alfabEt tGS

Jan Bielenin w 1976 roku.

ar
c. 

TG
S

Hokeiści GKS Tychy nie zdobędą 
w tym roku Pucharu Polski po raz 
dziewiąty. Podobnie jak rok temu, 
„Trójkolorowi” nie sprostali w pół-
finale Unii Oświęcim i po porażce 
1:3 odpadli z rozgrywek.

Rozgrywany w poniedziałek 
(28.12) na Stadionie Zimowym 
mecz miał być rewanżem za pół-
finał ubiegłoroczny, kiedy to Unia 
zamknęła GKS-owi drzwi do fi-
nału. Początek spotkania pokazał, 
że faktycznie może tak być, bo go-
spodarze przeważali i swoją prze-
wagę udokumentowali golem Filipa 
Komorskiego w 13 min. Tyski na-
pastnik wywalczył krążek za bram-
ką, objechał ją i posłał „gumę” mię-
dzy parkanami Clarka Saundersa 
do siatki Unii. Prowadzeniem nie 
cieszyliśmy się jednak zbyt długo, 
bo w 14 min. Orekhin wykorzystał 
zagranie Da Costy i ustalił remiso-
wy rezultat pierwszej tercji.

W drugiej tercji przewaga miej-
scowych była jeszcze bardziej wi-
doczna, ale co z tego, skoro Saun-
ders nie chciał dać się pokonać 
i nie pomagała w tym tyszanom 
nawet gra w przewadze. Tymcza-
sem 14 sekund przed końcem 
tercji Kalan strzelił z linii obro-
ny i zasłonięty John Murray mu-
siał po raz drugi wyjmować krą-
żek z siatki.

Niemający już nic do stracenia 
podopieczni trenera Krzysztofa 
Majkowskiego rzucili się w ostat-
niej odsłonie na rywala, ale – po-
dobnie jak w II tercji – zawodzi-
ła skuteczność, nie zawodził zaś 
swoich kolegów Clark Saunders 
w bramce Unii. Skoncentrowa-
ni głównie na grze defensyw-
nej oświęcimianie doczekali się 
i swojej szansy. W 52 min., kiedy 
po bójce na pięści na ławce kar 
siedzieli Ciura i Dupuy i tylko je-
den gracz Unii, przewagę liczeb-
ną wykorzystał Teddy Da Costa 
i zdobył gola odbierającego hoke-
istom GKS awans do finału. Choć 
bowiem atakowali oni do ostat-
niej syreny, to jednak w ich po-
czynaniach zbyt dużo było ner-
wowości, która nie pozwoliła już 
na zmianę rezultatu.
gks tychy – re-Plast uNia 
OśWięcim 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). 
Gole: Komorski (12’) oraz Orek-
hin (13’), Kalan (40’) i Da Costa 
(52’)
gks tychy: Murray (Lewar-
towski) – Biro, Pociecha; Jezior-
ski, Komorski, Gościński – Ciura, 
Mesikammen; Witecki, Galant, 
Krzyżek – Martin, Seed; Wron-
ka, Cichy, Mroczkowski – Kogut, 
Bizacki, Dupuy, Rzeszutko, Ma-
rzec. ww ●

W miniony weekend wznowili 
rozgrywki koszykarze I ligi. Ze-
spół GKS Tychy drugą rundę roz-
począł w Opolu, gdzie mierzył się 
z drużyną Weegree AZS Politech-
nika Opolska.

Kibice mieli jeszcze w pamię-
ci pierwszy mecz pomiędzy tymi 
zespołami, rozegrany na parkiecie 
hali przy al. Piłsudskiego, w którym 
trzeba było dogrywki, żeby pod-
opieczni trenera Tomasza Jagieł-
ki zdobyli komplet punktów. GKS 
pokonał wtedy opolan 78:75.

Emocjonujący i wyrównany był 
także rewanż w Opolu. Wystar-
czy obejrzeć rezultaty poszczegól-
nych kwart: pierwszą wygrywają 
tyszanie dwoma punktami, druga 

pada łupem gospodarzy lepszych 
o jedno oczko. Co więcej – trzecia 
kwarta kończy się remisem 23:23 
i przed ostatnią odsłoną GKS pro-
wadzi zaledwie jednym punktem 
66:65. Na szczęście w końcówce 
spotkania lepiej opanowali ner-
wy przyjezdni z Tychów, którzy 
ostatecznie pokonali Weegree 
AZS 91:84 i udanie zainauguro-
wali rok 2021.
Weegree aZs POlitechNika 
OPOlska – gks tychy 84:91 
(22:24, 20:19, 23:23, 19:25)

Punkty dla tyszan zdobyli: Śpi-
ca 27, Stryjewski 21, Wrona 10, 
Trubacz 10, Karpacz 8, Mąkow-
ski 6, Kędel 4, Woroniecki 3, Gro-
chowski 2. ww ●

pod pierwszoligowym koszem.

zWycięstWo 
na początek

ponownie unia zamknęła tyszanom drogę do finału.

pucHar polski 
nie dla gks

Po zaciętym meczu GKS Tychy odpadł z Pucharu Polski.
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KoziorożEc 22.Xii-19.i
Gwiazdy ułatwią Ci realizację od dawna 
gotowych planów, a szczęście uśmiechnie się 
do Ciebie szeroko. Dobrze ułożą się relacje 
z bykiem.

wodniK 20.i-18.ii
Księżyc otworzy przed Tobą mnóstwo możliwo-
ści. Spojrzysz na świat z większym optymizmem. 
Spróbuj zagrać na loterii lub giełdzie.

ryby 19.ii-20.iii
Zacznij wreszcie uprawiać jakiś sport. Zadbaj 
o relaks i rozrywkę, bo problemy mogą dać Ci się 
we znaki.

baran 21.iii-20.iV
W domu nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. 
możesz mieć poczucie, że marnujesz czas. Gwiaz-
dy namawiają Cię do zmian.

byK 21.iV-21.V
Nadchodzi Twoje pięć minut. będziesz miał zapa-
lone zielone światło dla swoich działań, a czego 
się dotkniesz – zamienisz w złoto.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Załatwisz każdą sprawę. Robota palić będzie Ci się 
w rękach. Na szczęście w domu spokój, jakiego 
od dawna nie było.

raK 21.Vi-22.Vii
Nadchodzące dni to wymarzony czas na miłość. 
Świat będziesz oglądać w nowych, pięknych 
barwach. Wreszcie poczujesz, że żyjesz.

lEw 23.Vii-22.Viii
Konflikty w pracy mogą zepsuć Ci humor. Czeka 
Cię niełatwy czas, bo konkurencja nie śpi. Ktoś 
będzie snuł intrygi i podważał Twoje kompe-
tencje.

panna 23.Viii-22.iX
Rozwiążesz trudną sprawę. Wpadniesz też na po-
mysł, jak poprawić swoje finanse. W sprawach 
uczuciowych prawdziwa sielanka.

waGa 23.iX-23.X
Nastaw się na wysiłek i obowiązki. Zaczną gonić 
Cię terminy i zaległe sprawy. Zwierzchnicy staną 
się wyjątkowo krytyczni.

SKorpion 24.X-21.Xi
możesz popadać w skrajności. Raz tryskać energią 
i rwać się do działania, a następnego dnia nie 
mieć siły, by wstać z łóżka.

StrzElEc 22.Xi-21.Xii
Atmosfera w domu będzie sielankowa. Ucichną 
kłótnie, skończą się ciche dni. Wydarzy się coś 
dobrego, co zmieni Twoje podejście do życia.

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 Świątecznej: 
SZCZĘŚLIWEGO ROKU BEZ PANDEMII.

brudna robota
Każdego dnia Vincent van Gogh wraz ze swoim 
nowopoznanym przyjacielem Georgem Han-
drikiem Breitnerem wypuszczał się w szemrane 
dzielnice Hagi. W dzielnicach biedy szukali tak 
natchnienia, jak i rozkoszy. Obaj często korzystali 
z usług kobiet lekkich obyczajów, ale nie tylko. Wi-
zyty w dzielnicach biedoty, były dla nich przede 
wszystkim niewyczerpanym źródłem tematów.

Co prawda, Vincent przyznawał, że praca 
w zaułkach i na uliczkach, a nawet w oberżach 
– to nie jest bardzo przyjemne zajęcie, ale cóż 
robić. Na tym polega bycie prawdziwym arty-
stą. „Prawdziwy artysta woli najbrudniejsze za-
kamarki, byleby było w nich coś do malowania, 
niż proszone herbatki z wytwornymi damami. 
Obcowanie z robotnikami, uganianie za modela-
mi i użeranie się z nimi, rysowanie z natury bez-
pośrednio na miejscu, to niewątpliwie ciężka ro-
bota, a czasem nawet robota brudna”.

nie do pogodzenia
Z kolei towarzysz van Gogha – Breitner – szukał 
w haskich przedmieściach czegoś innego. Boha-
terem jego prac nie byli mieszkańcy, ale miasto: 
budynki, ich fasady, dachy, chodniki, opusto-
szałe zaułki. Vincent zachęcony przez współto-
warzysza, także próbował pójść tym tropem, ale 
na wymarłej ulicy czegoś mu brakowało. Żebrzą-
cej staruszki, znudzonej dziewczynki, snującego 
się bez celu psa… Próbował odwrócić proporcje 
i chciał wpłynąć na przyjaciela, by ten częściej 
korzystał z usług modeli. Gdy spotkał się z od-

mową, stał się najwyraźniej zbyt nachalny, po-
nieważ Breitner zerwał kontakty. Van Gogh za-
łamał się. I właśnie wtedy w progach jego atelier 
stanął Cornelius Marinus van Gogh – zamożny 
stryj Vincenta.

dwanaście szkiców
Wuj Cor nie zamierzał udzielać bratankowi 
rad, ani tym bardziej moralizować. Miał inny 
cel, chciał mu pomóc i podnieść go na duchu. 
Wiedział, że potrzebuje pieniędzy – o proble-
mach finansowych Vincenta mówiono w rodzi-
nie – ale nie planował wręczyć mu gotówki ot 
tak, po prostu. Obawiał się, że Vincent mógłby 
wziąć tak bezpośredni gest za jałmużnę. Dlatego 
wuj najpierw uważnie oglądnął rysunki, po czym 
zaproponował, by van Gogh wykonał dla niego 
cykl dwunastu szkiców. Każdy w cenie dwóch 
i pół guldena, co dawało łącznie dość sporą sum-
kę. Stryjowi bardzo przypadły do gustu rysunki 
miasta, jakie Vincent tworzył podczas wspólnych 
plenerów z Breitnerem. Zatem sklepy, szklarnie, 
fabryki, stacje kolejowe – wszystko to, co składa-
ło się na ówczesny portret Hagi. Vincent przy-
jął zlecenie, choć w głębi serca uczuł ukłucie, 
że stryj nie skomentował rysunków przedsta-
wiających ubogich mieszkańców Hagi. Zagryzł 
zęby. To było jego pierwsze zlecenie! Pożegnał 
wuja i od razu zasiadł… do okna.

widok z okna
Widok z okna pracowni Vincenta wielu wydałby 
się mało ciekawy. Ot, brzydkie i zaniedbane po-

dwórko, na którym urządzono pralnię. Codzien-
nie kręciły się tam zapracowane kobiety – jed-
ne rozwieszały wilgotne ubrania i pościel, inne, 
pochylone nad tarkami i baliami z ciepłą wodą, 
wywabiały plamy. Zapach potu mieszał się z myd-
linami. Za pralnią – w głębi – mieściła się stolar-
nia. Van Gogh potrafił godzinami przesiadywać 
w oknie i czekać aż określona sytuacja zawładnie 
jego wyobraźnią. Kiedy skończył, nie szczędził so-
bie komplementów: „Można się rozejrzeć dookoła 
i przeszukać wszystko wzrokiem, zajrzeć w każdy 
kąt i szparę” – tak pisał o tym rysunku. Bez wątpie-
nia był to najlepszy szkic z całej haskiej serii.

Malował prostaków
Kiedy Vincent przesłał gotowe szkice wujowi, 
ten zapłacił, ale zbył je milczeniem. Brak reakcji 

stryja van Gogh odczytał jak policzek. Ale czy 
mógł spodziewać się czegoś innego? Rysując, 
popełniał wiele błędów. Źle postawione kreski 
nie zawsze dało się wytrzeć gumką, zdarzało 
się, że wielokrotnie pocierany papier, miął się 
lub nawet targał pod wpływem częstych po-
prawek. Większość wykonanych na zamówie-
nie wuja rysunków miało jakiś defekt. Zlece-
nie, które miało podnieść Vincenta na duchu, 
podłamało go.

Nie poddał się. Przełknął gorzki smak porażki 
i pracował z jeszcze większym zacięciem. Nie stać 
go było na zawodowych modeli, więc zatrudniał 
do pozowania ludzi z półświatka. To oni – żebra-
cy, kieszonkowcy i prostacy – są bohaterami jego 
rysunków. Ale o tym opowiem innym razem.
aGniESzKa KijaS ●

daWno temu W sztuce (229)okno na podwórze

Vincent van Gogh często zasiadał w oknie swojej pracowni i uwieczniał widok podwórka przed swoim domem.

MiaSto tętniŁo życiEM, alE jaKżE innyM od tEGo znanEGo 
z ElEGancKich ulic w cEntruM. to wŁaśniE tu, na przEdMiEściach 
haGi, co KroK Można byŁo natKnąć Się na bruKarzy uKŁadających 
chodniKową KoStKę, robotniKów Kopiących rowy pod inStalację 
wodociąGową, lub SpracowanE KobiEty, MyjącE na czworaKach 
Schody. dla VincEnta Van GoGha, Który najlEpiEj odnajdowaŁ Się 
w taKich codziEnnych ScEnKach rodzajowych – byŁ to raj na ziEMi!
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