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Ruszają szczepienia dla seniorów
MOPS ułatwia dojazd na szczepienie osobom  
starszym i niepełnosprawnym.

Morsowanie – zdrowa moda
Do morsującej m.in. w Paprocanach grupy  
Tyskie Sinice dołącza coraz więcej chętnych.

Sportowy plebiscyt rusza
Sylwetki nominowanych sportowców 
 i pierwszy plebiscytowy kupon.3 5 13

bezpŁatny 
tySki 
tygodnik
MiejSki
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od wiosny br. do lipca 2022 r. zniknie możliwość przejazdu wiaduktem łączącym ul. Grota-roweckieGo z ul. dmowskieGo.
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Wieczory nie takie  
jak zaWsze
XXX Tyskie Wieczory Kolędowe zakończyły się w minioną sobotę, 
16 stycznia tradycyjnym koncertem finałowym w kościele pw. Marii 
Magdaleny. str. 3
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tel. 667 926 876
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

◆ Na ul. BuDOWlaNych do-
szło 16.01 do groźnie wyglądają-
cego zdarzenia – kierowca oso-
bowego subaru uderzył lewym 
bokiem uderzył w betonowy słup 
trakcji trolejbusowej. Samocho-
dem podróżowały trzy osoby. 
Dwie z nich nie doznały obrażeń, 
jedna została przetransportowana 
do szpitala. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że do zdarzenia 
doszło w wyniku niedostosowa-
nia prędkości do panujących wa-
runków drogowych. Utrudnienia 
w ruchu trwały dwie godziny.
◆ tyscy strażacy iNterWe‑
NiOWali podczas akcji ratunko-
wej w zakładzie Nitroerg w Bie-
runiu. 14.01 o godz. 11.20 doszło 
tutaj do wybuchu, w którym po-
szkodowani zostali pracownicy 
zakładu. Łącznie w działaniach 
wzięło udział około dwudziestu 
zastępów straży pożarnej. Do nie-
kontrolowanej eksplozji doszło 
podczas procedury unieszkodli-
wiania odpadów na wyznaczo-
nym terenie, tzw. placu spalania. 
W strefie wybuchu znajdowało 
się dwóch pracowników. Jeden 
z nich (49 lat) zginął na miejscu, 
a jego kolega (36 lat) z obrażenia-
mi ciała został przetransportowa-
ny do szpitala. Na miejsce zdarze-

nia wezwany został prokurator. 
Zarząd zakładu powołał specjalną 
komisję, która przy współpracy 
z policją i prokuraturą ma za za-
danie wyjaśnienie tego tragiczne-
go wypadku.
◆ Na ul. MikOłOWskiej DO‑
sZłO 13.01 DO NiecODZieN‑
NegO ZDarZeNia – kierowca 
ciągnika siodłowego renault z na-
czepą wypadł z drogi i zatrzymał 
się na torach kolejowych prowa-
dzących do browaru. Z relacji kie-
rowcy wynika, że wjechał na tory 
chcąc uniknąć uderzenia w samo-
chód osobowy, który zaczął ha-

mować przed przejściem dla pie-
szych. Ciągnik siodłowy utknął 
na torowisku, a naczepa bloko-
wała częściowo prawy pas ruchu. 
Po około czterdziestu minutach 
na miejsce przyjechał ciężki ho-
lownik pomocy drogowej.
◆ 17.01, ok. godz. 20.20 na ul. 
Edukacji samochód kierowca 
pługo-piaskarki włączając się 
do ruchu wymusił pierwszeństwo 
na kierującej oplem i doprowadził 
do zderzenia. Na szczęście kieru-
jącej nic się nie stało, jednakże jej 
samochód prawdopodobnie na-
daje się do kasacji. lS ●

podziękowaniaw MinionyM tygodniu 
doSzŁo do dwóch 
zdaRzeń koMunikacyj-
nych, w któRych śMieRć 
ponioSŁy dwie oSoby. 
dodatkowo w pobliSkiM 
bieRuniu, na Skutek 
ekSplozji w zakŁadach 
pRodukujących MateRia-
Ły wybuchowe, zginąŁ 
jeden z pRacowników 
(piSzeMy o tyM obok).

Tyscy policjanci wyjaśniają oko-
liczności potrącenia rowerzyst-
ki przez kierującą mercedesem. 
Do tragicznego zdarzenia doszło 
12.01 na ul. Mikołowskiej. Nie-
stety, w wyniku odniesionych 
obrażeń poszkodowana 52-let-
nia kobieta zmarła. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że rowerzystka, 
dojeżdżając do ul. Mikołowskiej 
od strony ul. Asnyka, wjechała 

na jezdnię na czerwonym świetle, 
wprost pod koła nadjeżdżającego 
mercedesa. Kobieta była trzeźwa. 
Tyscy policjanci pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Ty-
chach wyjaśniają szczegółowe 
okoliczności tego wypadku.

Z kolei do wypadku kolejo-
wego doszło 11.01, około godzi-
ny 18.30, w rejonie ul. Mikołow-
skiej. Pociąg osobowy potrącił 
ze skutkiem śmiertelnym 65-
letniego mężczyznę. Po otrzy-
maniu informacji przez dyżur-
nego Komendy Miejskiej Policji 
o potrąceniu, na miejsce natych-
miast udali się policjanci. Lekarz 
stwierdził zgon 65-latka. Kierow-
nik pociągu oraz maszynista zo-
stali przebadani na zawartość 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu – obaj byli trzeźwi. Obecny 
na miejscu prokurator zarządził 
sekcję zwłok. lS ● 

Śmierć zebrała żniwo
na dRodze i toRach KOLejOWych.

Na torach przy ul. Mikołowskiej utknął tir.
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wiadukt kolejowy 
na ul. gRota-
Roweckiego zoStanie 
gRuntownie 
pRzebudowany. 
końceM 2020 Roku 
(18.12.2020) MiejSki 
zaRząd ulic i MoStów 
w tychach podpiSaŁ 
uMowę z wyŁonionyM 
w toku poStępowania 
pRzetaRgowego 
wykonawcą – fiRMą 
MoStoStal kielce Sa

– Przebudowa wiaduktu w cią-
gu ul. Grota-Roweckiego, który 
biegnie nad torami PKP, to jed-
no z większych zadań drogowych, 
jakie będzie realizowane od 2021 
roku w Tychach – mówi Artur 
Kruczek, dyrektor Miejskiego Za-

rządu Ulic i Mostów w Tychach. – 
Stary obiekt zostanie wyburzony, 
a w jego miejsce powstanie nowy, 
wybudowany od podstaw.

To jedyna alternatywa, ponie-
waż stan techniczny obiektu wy-
klucza drobny remont.

Dodatkowo w sąsiedztwie wia-
duktu powstanie kładka, z której 
będą mogli korzystać piesi i ro-
werzyści. Zlokalizowana będzie 
w odległości około 35 m od ul. 
Grota-Roweckiego po stronie po-
łudniowo-wschodniej. Co ważne, 
po przebudowie piesi nadal będą 
mogli poruszać się po wiadukcie 
– po obu jego stronach powsta-
ną chodniki.

Formalnie inwestycja już się 
rozpoczęła. Aktualnie wykonaw-
ca zadania, spółka Mostostal Kiel-
ce, zajmuje się organizacją zaple-

cza inwestycji, trwa zatwierdzanie 
projektów tymczasowej organiza-
cji ruchu, uzgodnień z gestorami 
zewnętrznymi oraz opracowywa-
nie harmonogramu.

Prace w terenie najwcześniej 
ruszą wiosną, jednak dokład-
ny termin wyburzenia obiektu 
nie jest jeszcze znany. Zależy on 
w dużej mierze od ostatecznych 
ustaleń, jakie aktualnie prowa-
dzone są z PKP i ZTM. Pewne 
jest natomiast to, że prowadzo-
na w centrum miasta inwesty-
cja będzie generowała utrudnie-
nia w ruchu pieszym, kolejowym, 
ale przede wszystkim samocho-
dowym.

– Z chwilą, gdy obiekt zosta-
nie wyburzony nie będzie możli-
wości przejazdu z ul. Grota-Ro-
weckiego na ul. Dmowskiego czy 

w al. Jana Pawła II. Objazd bę-
dzie prowadził ulicami: Dąbrow-
skiego, Wyszyńskiego i Jana Pa-
wła II, a w drugą stronę ul. Jana 
Pawła II, al. Bielską i al. Niepod-
ległości. Natomiast ruch pieszy 
zostanie skierowany na kładkę 
w rejonie D.H. City Point – wy-
jaśnia z-ca dyrektora MZUiM, 
Wojciech Łyko. – Zdajemy so-
bie sprawę, że będą to poważ-
ne utrudnienia dla kierowców, 
ale to był już ostatni moment, 
by zareagować.

Planowo kładka pieszo-rowe-
rowa ma być gotowa do połowy 
grudnia 2021, natomiast wia-
dukt do lipca 2022 roku. Łączny 
koszt zadania wynosi ok.10 mln 
zł, z czego 3,7 mln zł stanowi do-
finansowanie z subwencji ogólnej 
budżetu państwa. ak ●

XXX tySkie wieczoRy 
kolędowe zakończyŁy 
Się w Minioną Sobotę, 16 
Stycznia tRadycyjnyM 
konceRteM finaŁowyM 
w kościele pw. MaRii 
Magdaleny.

Zagrała wspaniała Orkiestra Ka-
meralna Miasta Tychy AUKSO 
pod batutą dyrektora artystyczne-
go festiwalu Henryka Jana Boto-
ra, której towarzyszyły znakomite 
głosy operowe (Joanna Spandel – 
sopran i Piotr Rachocki – tenor), 
muzyka organowa (Michał Botor) 
oraz Antoni Adamus i Krzysztof 
Laksa na trąbkach i Jacek Ko-
złowski na instrumentach per-
kusyjnych.

W programie koncertu zna-
lazły się utwory Jana Sebastia-
na Bacha oraz autorskie aranża-
cje kolęd Henryka Jana Botora. 

Muzyka przeplatana była re-
cytacjami w wykonaniu Pawła 
Drzewieckiego. To wszystko sta-
łe elementy finałowego koncer-
tu TWK.

– Tylko jedna rzecz nie będzie 
jak zawsze – mówił Paweł Drze-
wiecki otwierając koncert. – W ła-
wach najstarszej tyskiej świątyni 
nie zasiądą dziś widzowie, z któ-
rymi z konieczności łączymy się 
za pośrednictwem internetu oraz 
fal radiowych.

Koncert transmitowany był 
na żywo na Facebooku Miejskie-
go Centrum Kultury, a dzień póź-
niej retransmitowany na antenie 
Radia Katowice.

W rzeczywistości jeszcze je-
den tradycyjny element finałowe-
go koncertu był nieobecny – nie 
odbyła się część, w której zawsze 
prezentowały się chóry wyróż-
nione w konkursie towarzyszą-

cym festiwalowi. Konkurs chórów 
w tym roku nie mógł się odbyć 
ze względu na obostrzenia zwią-
zane z pandemią.

Koncert był jednak wykonany 
po mistrzowsku, ale transmisja 
– mimo, że technicznie świetnie 
przeprowadzona – nie do koń-
ca oddawała emocje, jakie moż-
na przeżyć uczestnicząc w tym 
wydarzeniu na żywo. Wspólne 
śpiewanie kolędy „Bóg się ro-
dzi” wieńczące cały festiwal – 
tego niestety nie da się transmi-
tować. Sylwia witMan ●

***
W poprzednim numerze TT błęd-
nie podaliśmy datę i godzinę fi-
nałowego koncertu Tyskich Wie-
czorów Kolędowych. Za pomyłkę 
przepraszamy naszych Czytelni-
ków oraz organizatorów wyda-
rzenia.

25 Stycznia RuSzają 
Szczepienia dla 
SenioRów pRzeciwko 
coVid-19. w tychach jeSt 
15 punktów Szczepień. 
oSoby niepeŁnoSpRawne 
lub Mające tRudności 
z SaModzielnyM 
dotaRcieM 
na Szczepienie, Mogą 
popRoSić o poMoc 
w zoRganizowaniu 
tRanSpoRtu.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej uruchomił specjalny 
numer telefonu 887 742 555, 
pod którym można zasięgnąć 
informacji na temat transportu 
do punktów szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-Cov2. Numer 
działa od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16.

Transport przeznaczony będzie 
dla osób niepełnosprawnych tj. 
posiadających aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym o kodzie R lub N 
lub posiadających odpowiednio 
I grupę inwalidztwa z w/w scho-
rzeniami oraz dla innych osób 
powyżej 70. roku życia mających 
trudności w samodzielnym do-
tarciu do najbliższego punktu 
szczepień.

Osoby, które ukończyły 80 lat 
mogą się rejestrować się na szcze-
pienia od 15 stycznia br., a oso-
by, które ukończyły 70 lat – od 22 

stycznia. Jak się zarejestrować? 
Można to zrobić na 3 sposoby:
– przez telefon na całodobową, 
bezpłatną infolinię 989, gdzie 
po podaniu numeru PESEL 
oraz numeru telefonu komór-
kowego można będzie umówić 
się na szczepienie w dogodnym 
miejscu i terminie,
– przez kontakt bezpośrednio 
z wybranym punktem szcze-
pień,
– przez e-Rejestrację na stronie 
pacjent.gov.pl (aby skorzystać 
z tego sposobu rejestracji, ko-
nieczne jest posiadanie Profilu 
Zaufanego).

By zarejestrować się na szcze-
pienie nie jest wymagane żadne 
dodatkowe skierowanie od lekarza 

– gdy rozpocznie się etap, w któ-
rym będziemy mogli się zaszcze-
pić, wszystkim osobom posiadają-
cym numer PESEL (z grupy osób 
uprawnionych do szczepień w ra-
mach danego etapu) wystawione 
zostaną automatyczne e-skierowa-
nia, ważne 60 dni. Indywidualne 
skierowania lekarze będą wysta-
wiać jedynie tym osobom, które 
nie posiadają numeru PESEL lub 
nie mogły poddać się szczepieniu 
w okresie ważności pierwszego 
skierowania.

Więcej informacji na temat 
szczepień przeciwko COVID-19 
znaleźć można na stronie gov.pl/
szczepimysie lub w ramach de-
dykowanej infolinii pod nume-
rem 989. Sw ●

wiadukt do wyburzenia
tRzeba Się liczyć z tRwającyMi ponad Rok utRudnieniaMi W ceNTruM TychóW!

wieCzory nie takie 
jak zawsze
zakończyŁy Się jubileuSzowe XXX tySkie wieczoRy kolędowe, ZOrGaNIZOWaNe 
W OGraNIcZONej fOrMuLe.

ruszają szCzepienia 
dla seniorów
oSoby StaRSze i niepeŁnoSpRawne MOGą LIcZyć Na TraNSPOrT DO PuNKTu 
SZcZePIeń.

lista PuNktóW sZcZePień W tychach: 

1. centrum Stomatologii „DeNS”, ul. Grota-roweckiego 51
2. Mr Tychy, ul. Damrota 47a
3. NZOZ „MeDIcO”, ul. Narcyzów 24
4. NZOZ esteDerm Poradnie Specjalistyczne, aleja Bielska 135b/17
5. Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul. Gen. ch. De Gaulle’a 49
6.  Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej 

i świątecznej opieki medycznej, ul. edukacji 102
7. Poradnia lekarza POZ, ul. Biblioteczna 17
8. Poradnia lekarza rodzinnego, ul. hutnicza 33
9. Poradnia POZ, ul. Sikorskiego 101
10. Przychodnia eskulap, ul. czarnieckiego 6
11. Przychodnia helpmed, ul. Lencewicza 46
12. Przychodnia helpmed – filia Towarowa, ul. Towarowa 1
13. Przychodnia, ul. Turyńska 100
14. Punkt szczepień, ul. cicha 27
15. ultra-Med-Strefa, Gabinet lekarza POZ, ul. fabryczna 2

Solistami sobotniego koncertu finałowego byli: sopranistka  Joanna Spandel i tenor Piotr Rachocki.
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Od wiosny br. do połowy roku 2022 przejazd lub przejście wiaduktem 
z ul. Grota-Roweckiego  w ul. Dmowskiego będzie niemożliwy.
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kluby SenioRa, 
uniweRSytet tRzeciego 
wieku, pRogRaMy ulg 
i zniżek, infolinia 
z poRadaMi – to niektóRe 
ze StaŁych dziaŁań, 
pRowadzonych 
w tychach dla oSób 
z gRupy wiekowej 60 
pluS. tyScy SenioRzy 
– zaRówno babcie 
i dziadkowie, jak i ci, 
któRzy nie Mają nikogo 
bliSkiego – Mogą 
koRzyStać z ofeRty 
zajęć Rozwijających 
i Różnych foRM wSpaRcia 
i poMocy. poniżej 
pRezentujeMy kRótki ich 
pRzegląd.

koperta życia
To inicjatywa rozpoczęta w roku 
2016 i skierowana do osób star-
szych i mieszkających samot-
nie. Kopertę życia można otrzy-
mać m.in. w aptekach i Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Tychy. Jest to plastikowa oznako-
wana koperta (woreczek), w któ-
rej należy umieścić kartę zawie-
rającą najważniejsze informacje 
na temat chorób, przyjmowanych 
leków, uczuleń, przebytych ope-
racji i urazów oraz informacje 
o kontaktach do osób najbliż-
szych. Wypełnioną kopertę na-
leży umieścić w lodówce (tam 
właśnie będą jej szukać służby 
ratownicze w razie interwencji), 
a na niej przymocować specjal-
ną naklejkę lub magnes. Dzięki 
takiemu oznakowaniu ratownicy 
medyczni łatwo odnajdą kopertę 
i ważne informacje, które mogą 
okazać się bezcenne przy rato-
waniu życia lub zdrowia. W razie 
wypadku lub nagłego zdarzenia, 
często nie ma czasu albo możli-
wości przeprowadzenia wywiadu 
z pacjentem i nie może on osobi-
ście przekazać tych informacji.

– Koperty życia w lodówkach 
znajdujemy nieczęsto, na szczęś-
cie zazwyczaj nie ma potrzeby ich 
szukać, bo pacjent lub jego bliscy 
sami udzielają informacji. Widzi-
my jednak, że wzrosła świadomość 
pacjentów w tym zakresie – mówi 
Michał Rupik, kierownik pogoto-
wia ratunkowego w Tychach. – 
Nawet jeżeli nie jest to w formie 
„kopert życia” trzymanych w lo-
dówkach, to pacjenci coraz częś-
ciej mają przygotowaną koper-
tę z wypisami, wynikami badań 
i całą dokumentacją medyczną. 
Są świadomi, że warto mieć te 
dokumenty zebrane i przygoto-
wane, żeby w razie nagłej potrze-
by można było do nich sięgnąć. 
Jest to na pewno pozytywny efekt 
kampanii „Koperty życia”.

W roku 2016 dla tyszan wydru-
kowano 5 tysięcy „Kopert Życia”. 
Pierwsze karty zostały odebrane 
przez seniorów podczas spotkania 
podczas Europejskiego Dnia Se-
niora zorganizowanego w urzędzie 
miasta. Obecnie miasto ma wy-

drukowanych kolejnych 6 tysię-
cy sztuk, które będą dystrybuo-
wane m.in. w: aptekach, Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Tychy, podmiotach działalności 
leczniczej, ośrodkach wsparcia 
oraz poprzez Radę Seniora i Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.

tyska srebrna linia
Tyska Srebrna Linia to numer te-
lefonu, pod którym dyżurują spe-
cjaliści służący seniorom różnego 
rodzaju poradami. Dzwoniąc pod 
numer telefonu 793 516 516 moż-
na uzyskać pomoc telefoniczną 
w zakresie:
– wsparcia psychologicznego,
– informacji o wydarzeniach 
i ciekawych inicjatywach dla se-
niorów,
– drobnego doradztwa prawnego, 
np. na co zwrócić uwagę podpisu-
jąc umowę z operatorem telefonii,
– dostępności i zarezerwowania 
leków w aptekach na terenie Ty-
chów,
– pomocy w rozwiązywaniu prob-
lemów z obsługą np. telefonu ko-
mórkowego czy komputera,
– zorganizowania pomocy wolon-
tariusza potrzebnej np. do zrobie-
nia zakupów.

aktywni60plus
Program Aktywni60plus to zestaw 
ulg i zniżek oferowanych przez 
partnerów akcji (instytucje miej-
skie, firmy prywatne) dla osób, 
które ukończyły 60. rok życia. 
Jego celem jest aktywizacja osób 
z tej grupy wiekowej i zachęcenie 
ich do uczestniczenia w wydarze-
niach kulturalnych i sportowych 
w mieście. Program umożliwia se-
niorom rozwijanie talentów i za-
interesowań oraz włącza osoby 
zagrożone wykluczeniem w życie 
tyskiej społeczności. Żeby przy-
stąpić do programu wystarczy 
przyjść z dokumentem tożsamo-
ści do Urzędu Miasta Tychy (Biuro 
Obsługi Klienta na parterze, sta-
nowisko nr 1) i wypełnić wnio-
sek. Po zaakceptowaniu wniosku, 
senior otrzymuje specjalną kartę 
uprawniającą do korzystania z ra-
batów. Karta ważna jest beztermi-
nowo i wydaje się ją bezpłatnie.

Dla beneficjentów programu 
Aktywni60plus prowadzone są 
zajęcia gimnastyczne Senior60+, 
mogą też oni korzystać z usługi 
„druga godzina gratis” na tere-
nie Wodnego Parku Tychy. W tej 
chwili jednak ze względów pande-
micznych zajęcia nie odbywają się, 
a baseny pozostają zamknięte.

kluby seniora
Klub Senior+ (lokalizacje: ul. Ar-
kadowa 2, ul. Barona 30, pok. 428) 
umożliwia seniorom aktywne spę-
dzanie czasu wolnego, rozwijanie 
pasji i zainteresowań. W klubie or-
ganizowane są zajęcia manualne, 
fotograficzne, taneczne, muzycz-
ne, gimnastyczne oraz zapraszani 
są eksperci. To miejsce spotkań dla 
osób, które ukończyły 60. rok życia 

i są nieaktywne zawodowo. W klu-
bie organizowane są:
– codzienne spotkania przy kawie 
i herbacie,
– zajęcia ruchowe, taneczne, ma-
nualne, integracyjne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi,
– wycieczki w ciekawe miejsca 
w regionie,
– wyjścia do kina, teatru, muze-
um, groty solnej,
– imprezy okolicznościowe.

W Tychach działa też Klub Se-
niora Platyna prowadzony przez 
Fundację Internationaler Bund 
Polska (ul. Edukacji 11).

ośrodki wsparcia
Ośrodki wsparcia dla osób star-
szych to miejsca spotkań dla ludzi 
w podeszłym wieku, często samot-
nych, z problemami zdrowotny-
mi. Dzięki nim seniorzy mogą na-
wiązać kontakty towarzyskie, być 
częścią grupy oraz miło spędzać 
czas. Mieszczą się one pod nastę-
pującymi adresami:
– Ośrodek Christoforos przy bł. 
Karoliny Kózkówny „Świetlica 
seniora”,
– Ośrodek charytatywno-spo-
łeczny Oratorium p.w. św. Ro-
dziny – Oratorium Seniora, ul. 
Elfów 26
– Ośrodek Wsparcia Seniora „Se-
rio”, ul. Hierowskiego 12.

uniwersytet trzeciego wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Filia Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Tychach prowadzi zajęcia dla 
tyszan w wieku 55+. W ofercie 
są zajęcia z języków obcych (an-
gielski, niemiecki włoski, francu-
ski, hiszpański, rosyjski), obsługa 
komputera, turystyka, rysunek, 
rękodzieło, sekcja kulturalno-lite-
racka, sekcja wokalno-muzyczna 
(chór), brydż (obecnie w formie 
wykładów), nordic walking, gim-
nastyka i inne. Obecnie, z uwagi 
na pandemię, zajęcia prowadzone 
są w systemie hybrydowym – sta-
cjonarnie oraz online.

Miejski informator dla senio-
rów w wersji elektronicznej jest 
do pobrania na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Tychy http://
umtychy.pl/seniorzy. W wersji pa-
pierowej dostępny będzie w BOK 
Urzędu Miasta, Klubie Senior+, 
na UTW, w Tyskiej Radzie Senio-
rów. Sw ●

Z uwagi na intensywne opady 
śniegu, Akcja Zima prowadzona 
jest obecnie w systemie ciągłym. 
Na miasto wyjechał cały sprzęt, 
a do odśnieżania chodników i ulic 
zostały zaangażowane wszystkie 
brygady ręczne.

Przypomnijmy, że pod nume-
rem telefonu 501‑464‑246 pra-
cownicy Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów pełnią całodobowe dy-
żury, przyjmując zgłoszenia doty-
czące zimowego utrzymania dróg 
administrowanych przez jednost-

kę. Po otrzymaniu zgłoszenia na-
tychmiast podejmowana jest in-
terwencja. Warunki na drogach 
są trudne, dlatego kierowcy i pie-
si powinni zachować wyjątkową 
ostrożność.

Jak już informowaliśmy, pra-
cę wszystkich służb odpowie-
dzialnych za zimowe utrzyma-
nie dróg koordynuje Miejski 
Ośrodek Dyspozycyjny, miesz-
czący się przy Straży Miejskiej. 
Wszelkie uwagi można zgła-
szać na ogólnodostępne, cało-

dobowe numery telefonów: linia 
bezpłatna 986 oraz linia płatna: 
32 776‑39‑86.

W Akcję Zima zobowiąza-
ne są włączyć się różne jednost-
ki i spółki miejskie, spółdzielnie 
mieszkaniowe utrzymujące we-
wnątrzosiedlowe drogi i chodni-
ki, a także właściciele nierucho-
mości. Chodzi o sprzątanie błota, 
śniegu, lodu z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, 
a także m.in. o usuwanie sopli 
lodu i nawisów śnieżnych. lS ●

W Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym Megrez do dys-
pozycji pacjentów hospitalizo-
wanych z powodu COVID-19 
oddano dwa smartfony, dzięki 
którym mogą oni kontaktować 
się ze swoimi bliskimi. Szpital 
bierze udział w ogólnopolskim 
programie wsparcia chorych ho-
spitalizowanych z powodu CO-
VID-19 „Bądź przy mnie”. Jego 
celem jest obniżenie poziomu 
stresu i podniesienie jakości ży-
cia chorych poprzez zapewnienie 

im wsparcia społecznego i du-
chowego.
Program składa się z dwóch 
filarów:

– Porozmawiaj ze mną – wspar-
cie szpitali w ułatwieniu komu-
nikacji pacjent–rodzina poprzez 
bezpłatne udostępnienie 2 telefo-
nów z pakietem darmowych roz-
mów i transmisji danych, w celu 
umożliwienia wirtualnego kon-
taktu chorych z bliskimi.

– Podnieś mnie na duchu – mi-
nimalizowanie ograniczeń w za-

kresie dostępu chorych do opie-
ki duchowej sprawowanej przez 
kapelana, w tym wsparcie w za-
kresie środków ochrony indywi-
dualnej dla kapelanów.

Organizatorem jest Polskie 
Towarzystwo Opieki Duchowej 
w Medycynie, a patronami m.in. 
Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia, Rzecznik 
Praw Pacjenta, Zespół Konferen-
cji Episkopatu Polski ds. Duszpa-
sterstwa Służby Zdrowia oraz Pol-
ska Rada Ekumeniczna. RS ●

W poniedziałek, 18 stycznia, 
po feriach zimowych do nauki 
stacjonarnej wrócili tylko ucz-
niowie klas I-III szkół podsta-
wowych. Dla pozostałych ucz-
niów nauka prowadzona jest 
w trybie zdalnym i ma to po-
trwać co najmniej do końca 
stycznia. Powrót najmłodszych 
do szkół – zgodnie z ogłoszo-
ną 11 stycznia decyzją rządu 
– nastąpił w reżimie sanitar-
nym. Ma obowiązywać zasada, 
że uczniowie kontaktują się tyl-
ko ze swoim nauczycielem i ko-
legami z klasy. Do minimum 
mają być ograniczone kontakty 
między klasami.

– Szkoły mają do wdrożenia 
nowe wytyczne Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Główne-
go Inspektoratu Sanitarnego, 
Ministerstwa Zdrowia – mówi 
Dorota Gnacik, dyrektor Miej-
skiego Centrum Oświaty w Ty-

chach. – Bazują w głównej mie-
rze na tych, które obowiązywały 
od września, tak więc szkoły są 
przygotowane. Problemem może 
być tylko przypisanie do danej 
klasy stałych nauczycieli, ponie-
waż nie ma nauczycieli mających 
kwalifikacje do wszystkiego, 
czego uczą się dzieci na pozio-
mie klas I-III, np. j. angielskie-
go czy religii. Jest to jednak za-
lecenie do realizacji „w miarę 
możliwości” jak czytamy w wy-
tycznych.

Jak mówiła dyrektor MCO, 
problemem mogłyby być braki 
kadrowe, gdyby w wyniku prze-
prowadzonych w zeszłym tygo-
dniu badań przesiewowych część 
nauczycieli otrzymała pozytyw-
ny wynik testu na COVID-19. 
Na szczęście ze wszystkich prze-
badanych tyskich nauczycieli tyl-
ko trzech okazało się „dodatnich”. 
Sylwia witMan ●

zakupy na Tyskich halach 
Targowych

Bez 
folióWek
Obchodzony 23 stycznia „Dzień 
bez opakowań foliowych” jest re-
akcją na wciąż zwiększającą się ilość 
opakowań z tworzyw sztucznych 
wykorzystywanych na co dzień, 
na całym świecie. Z tej okazji, ad-
ministrator Tyskich Hal Targowych 
przypomina, że w tym popularnym 
wśród tyszan obiekcie w dalszym 
ciągu trwa akcja „Pakuję do skrzyn-
ki”, w ramach której klienci mogą 
bezpłatnie pobierać drewniane 
i plastikowe skrzynki do zapako-
wania zakupionych produktów. 
Skrzynki znajdują się w wyznaczo-
nym miejscu przy wejściu do THT 
od strony Bramy Słońca. Zachęca-
my do korzystania z nich. Warto też 
pamiętać, aby na zakupy zawsze za-
bierać swoją torbę, dzięki czemu nie 
będziemy wprowadzać do środowi-
ska szkodliwych foliówek. kc ●

nie tylko dla babCi 
i dziadka
jeSień życia NIe MuSI KOjarZyć SIę Z BraKIeM aKTyWNOŚcI SPOłecZNej.

PreZyDeNt aNDrZej DZiuBa:

– W tym roku po raz pierwszy będę obchodził Dzień Dziadka - to 
wyjątkowe przeżycie. Wszystkim Babciom i Dziadkom z Tychów 
życzę wszystkiego, co najlepsze! Dużo szczęścia i radości, a prze-
de wszystkim zdrowia, by jak najdłużej mogli cieszyć się czasem 
spędzonym z wnukami i wnuczkami.

komunikat

akcja zima – tel. 986.

Przez całą doBę...

Smartfony dla chorych w szpitalu Megrez.

Pacjenci Bliżej rodzin

klasy i-iii wracają do szkół. reszta – przed ekrany komputerów.

ferie za nami
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reklamareklama

w święto tRzech kRóli 
tRadycyjne świąteczne 
MoRSowanie zoStaŁo 
poŁączone z akcją 
chaRytatywną poMocy 
filipkowi choReMu 
na SMa. o godzinie 10 
na Molo w papRocanach 
zjawiŁo Się ponad 100 
MoRSów z klubu tySkie 
Sinice. byŁa Muzyka, 
ciaSto, gRochówka 
i goRąca atMoSfeRa. dla 
filipka udaŁo Się zebRać 
pRawie 3200 zŁ.

Morsowanie w czasach pande-
mii staje się sportem narodo-
wym. Podobnie jest w Tychach. 
Codziennie praktycznie od rana 
do wieczora można spotkać kogoś 
morsującego na paprocańskim 
molo. Miejsce to odwiedzaliśmy 
w ostatnim czasie wielokrotnie, 
gdyż w naszej redakcji również 
są morsy i każdorazowo trafiali-
śmy na morsujące towarzystwo. 
Wśród nich można spotkać oso-
by, które przed wejściem do wody 
rozgrzewają się, podczas morso-
wania ręce trzymają nad głową 
i po wyjściu również wykonują 
ćwiczenia aerobowe. Ten rodzaj 
morsowania jest najpopularniej-
szy. – Pierwszy raz morsowałem 
w tym roku i trafiłem na strasz-
nych wariatów – mówi pan Prze-
mek. – Powiedzieli mi, żebym 
się nie wygłupiał z tą rozgrzew-
ką i od razu wchodził do wody. 

Wszedłem po samą szyję, a ręce 
schowałem pod pachy. Na koniec 
moi przypadkowi towarzysze za-
nurkowali pod wodę, a ja poszed-
łem za ich przykładem. Nazywali 
to resetowaniem się. Od tamtego 
czas tak właśnie morsuję i czuję 
się przewspaniale – dodaje.

kąpiele to mało
Niektórzy idą jeszcze dalej, jak 
choćby członkowie Tyskich Sinic. 
Samo siedzenie w zimnej wodzie 
kilkunastu osobom znudziło się 
i postanowili chodzić po górach... 
w samych gaciach. – Pierwsze 
wejścia były w poprzednich la-
tach indywidualne, po 2-3 oso-
by. W sumie takie doświadczenie 
miało czworo naszych członków. 
W tym sezonie chcieliśmy pro-
mować ten sposób wędrowa-
nia po górach. Powstała otwar-
ta grupa Tyskie Sinice – Sekcja 
Szortowa. Na początku grudnia 
w 11 osób weszliśmy na Śnieżkę, 
pod koniec roku Stożek zdoby-
liśmy 19-osobowa ekipą, zaś 2 
stycznia na Turbaczu pojawili-
śmy się w sile 40 osób. Chcemy 
cyklicznie, dwa razy w miesiącu, 
organizować takie wypady. Infor-
macje publikujemy poprzez stro-
ny na FB Tyskie Sinice i Tyskie 
Morsy. Stawiamy na bezpieczeń-
stwo. Każdy wyjazd ma swój plan, 
o której wyjazd, gdzie jedziemy, 
jaką trasą jedziemy, co ze sobą 
zabrać, jak spakować plecak itp. 
Zawsze są z nami osoby ubrane. 

Co prawda w słoneczne i bez-
wietrzne dni ryzyko odmrożenia 
jest nikłe, ale przy dużych wia-
trach i mrozie, kiedy temperatu-
ra odczuwalna spada poniżej -20 
stopni, asekuracja osób ubranych 
jest niezbędna. Wiadomo, licho 
nie śpi. Do takiego ekstremalne-
go wejścia na pewno potrzebne 
jest wcześniejsze doświadczenie 
z ekspozycją na zimno. Mogą być 
to spacery w samym podkoszulku 
lub regularne morsowanie. Wy-
cieczki w niskie partie gór i przy 
dobrej pogodzie moim zdaniem 
nie wymagają specjalnego przy-
gotowania. Nasz organizm spo-
kojnie sobie z tym poradzi. Nie 
słyszałem żeby po którejś z na-
szych wycieczek ktoś miał choć-
by katar – mówi Mirosław Sitek 
z Tyskich Sinic.

trochę nauki
Zagadnienia kąpieli w zimnej 
wodzie cieszą się coraz większą 
popularnością, zarówno w litera-
turze medycznej jak i mediach, 
które prześcigają się w podawa-
niu kolejnych rewelacji, często 
mijając się przy tym z prawdą. 
Na podstawie pracy, przygoto-
wanej przez Studenckie Koło 
Naukowe Biologii Medycznej 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Bydgoszczy, publikujemy 
kilka potwierdzonych naukowo 
właściwości morsowania. O ile 
wpływ zimna podczas ekspozycji 
w kriokomorach i kriosaunach 

jest szeroko opisywany w lite-
raturze naukowej, mechanizmy 
zachodzące w czasie stosowania 
kąpieli w wodzie o temperaturze 
bliskiej 0°C nie zostały dotych-
czas tak dokładnie poznane. Nie-
którzy naukowcy twierdzą nawet, 
że stosowanie zimnych kąpieli 
stanowi dużo silniejszy bodziec, 
niż krioterapia ogólnoustrojowa. 
U morsów istotną rolę odgry-
wają dwa główne mechanizmy 
adaptacyjne: sprawna termoge-
neza (wytworzenie ciepła dla 
utrzymania stałej temperatury 
ciała) i dobre przystosowanie 
układu krążenia. Udowodnio-
no, że efektem zimnych kąpieli 
jest hartowanie ciała i zapobie-
ganie chorobom, także infekcyj-

nym. U morsów zaobserwowano 
bowiem zwiększoną odpowiedź 
układu immunologicznego. 
Dane epidemiologiczne wska-
zują na zmniejszenie częstości 
zakażeń układu oddechowego 
o 40% w grupie osób regular-
nie morsujących, co potwierdza 
tę tezę. Dr hab. Celestyna Mila
-Kierzenkowska wraz z zespołem 
wykazali, że u osób stosujących 
zimne kąpiele enzymatyczna 
bariera antyoksydacyjna działa 
sprawniej. Inaczej mówiąc orga-
nizmy morsów lepiej sobie radzą 
ze szkodliwym działaniem wol-
nych rodników. Dodatkowo eks-
pozycja na zimno przyczynia się 
także do redukcji bólu na okres 
przeszło 24 godzin oraz wpływa 

na polepszenie psychicznego sa-
mopoczucia. W wyniku adapta-
cji do zimnej wody dochodzi 
do istotnego zmniejszenia na-
pięcia i zmęczenia oraz poprawy 
nastroju i pamięci. Osoby mor-
sujące miały więcej energii i wi-
goru oraz wykazywały większą 
aktywność niż grupa kontrolna. 
Wyniki badań nie wskazują nato-
miast jednoznacznie jakie zmia-
ny w gospodarce hormonalnej 
indukują zimne kąpiele.

Tyskie Morsy zrzeszają pra-
wie 900 członków i sympatyków. 
Fanpage Tyskie Sinice obserwu-
je obecnie ponad 1,6 tys. osób. 
Od czasu rozpoczęcia wędrówek 
miesiąc temu przybyło 300 osób. 
kaMil peSzat ●

Mimo siarczystych mrozów, ty-
ska Noclegownia Miejska MOPS 
nie przeżywa oblężenia osób 
bezdomnych. W miniony week-
end zgłosiło się tutaj tylko dwóch 
panów.

– Do noclegowni może-
my przyjąć 52 osoby, obecnie 
przebywa u nas 36 mężczyzn 
– powiedziała Justyna Rataj-
czyk, kierownik noclegow-
ni. – Mamy więc jeszcze kilka 
wolnych miejsc, a w razie ko-

nieczności możemy przygoto-
wać dodatkowe w lokalu wska-
zanym przez wydział Lokalowy 
Urzędu Miasta. Odwiedziliśmy 
miejsca, w których koczują bez-
domni i namawialiśmy do przyj-
ścia do noclegowni. Ostatecz-
nie zdecydowały się na to dwie 
osoby. Pozostajemy cały czas 
w kontakcie ze Strażą Miej-
ską i policją i jeśli tylko otrzy-
mamy informację o kolejnych 
osobach, które chcą skorzystać 

z noclegowni, na pewno zostaną 
przyjęci. Oczywiście w związku 
z panującą w całym kraju sytu-
acją epidemiczną, wprowadzo-
ne zostały odpowiednie proce-
dury dotyczące zarówno przyjęć 
jak i pobytu.

Funkcjonariusze policji i Stra-
ży Miejskiej systematycznie od-
wiedzają miejsca, gdzie koczują 
bezdomni, zachęcając ich do ko-
rzystania z Noclegowni Miejskiej. 
lS ●

w noclegowni MOPS.

PrzyByły dWie osoBy

morsowanie – zdrowa moda
w tychach kąpiele w ziMnej wodzie uPraWIa już KILKaSeT OSóB.

Sekcja „szortowa” organizuje wypady morsów w góry. Trzeba jednak uważać, żeby 
nie skończyło się tak, jak w ub. tygodniu w drodze na Babią Górę.

W Święto Trzech Króli morsowało ponad 100 osób. 
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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 
– dwa tygodnie teMu 
opublikowaliśMy 
część pieRwSzą, dziSiaj 
dokończenie.

więcej infrastruktury dla 
sportu
W Zespole Boisk Piłkarskich im. 
Alfreda Potrawy na os. A prze-
prowadzono montaż krzesełek 
na trybunce, a właściwie dwóch 
przy sztucznym boisku. Obiekt 
żyje niemal przez cały rok, co-
dziennie odbywają się tutaj tre-
ningi, a co weekend – mecze 
i turnieje, z których największy 
to oczywiście Deichmann Mini-
mistrzostwa, gromadzący co roku 
przez kilka tygodni setki małych 
piłkarek i piłkarzy, ich rodzi-
ców i opiekunów. Taka trybuna 
na pewno jest bardzo potrzeb-
na, wybudowano ją z budżetu 
partycypacyjnego, na wniosek 
APN GKS Tychy. Pomieści 245 
widzów.

MOSiR-owi została przekazana 
marina kajakowa. Zaprojektowa-
ny przez firmę RS+ Robert Skitek 
obiekt jest jednym z najładniej-
szych tego typu w kraju. Przypo-
minamy, że w budynku mieści 
się sekcja kajakarska Miejskiego 
Ośrodka Sportów Młodzieżo-
wych. Oprócz tego powstały po-
mosty, przestrzeń do wodowania 
oraz trybuny dla kibiców. Całość 
zaprojektowano tak, aby dach 
budynku mógł stanowić prze-
dłużenie istniejącej już prome-
nady. Koszt tego zadania to pra-
wie 9,6 mln zł.

Po starym pumptracku 
na Sublach nie pozostał ślad, jest 
za to nowy. Konfiguracja toru 
pozwala na szybszą jazdę, nowe 
ewolucje i skoki. Pętla pump-
tracka ma 100 metrów długoś-
ci, są na nim przeszkody o wyso-
kości od 30 do 70 centymetrów. 
Został wykonany w sprawdzo-
nej na innych obiektach techno-
logii przez specjalistyczną firmę 
Velo Projekt. Wartość inwestycji 
na Sublach to blisko 160 tys. zł, 
a obiekt jest w administracji Ty-
skiego Zakładu Usług Komunal-
nych.

Spełniło się marzenie tyskich 
lekkoatletów – prace przy bu-
dowie areny zostały zakoń-
czone i obiekt przekazany zo-
stał sportowcom. Na obiekcie 
przy ul. Edukacji lekkoatleci 
mają do dyspozycji 400-metro-
wą bieżnię z sześcioma torami, 
rów z wodą do biegów z prze-
szkodami, skocznie do sko-
ku w dal i trójskoku, skocznię 
do skoków wzwyż, dwie skocz-
nie do skoków o tyczce, a także 
rzutnię do pchnięcia kulą, rzutu 
oszczepem oraz rzutu dyskiem 
i młotem. To kolejny duży obiekt 
sportowy w mieście. – Tyska Are-
na jest obiektem lekkoatletycz-
nym kategorii IVa, co oznacza, 
że spełnia wymagania Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki oraz 

Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Federacji Lekkoatletycznych 
IAAF – mówi Hanna Skoczylas, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju. Dzię-
ki temu na stadionie będą mo-
gły rozgrywać się m.in. oficjalne 
zawody lekkoatletyczne, zawody 
rangi młodzieżowych mistrzostw 
Polski, oraz mityngi międzynaro-
dowe. Obiektem będzie zarządzał 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, który określił zasady korzy-
stania z Areny.

bezpieczniej nie tylko dla 
pieszych
Na tyskich przejściach dla pie-
szych pojawiły się kolejne azyle. 
Są to wysepki, które pozwala-
ją przejść przez jezdnię na dwa 
razy. Wszystko po to, by podnieść 
poziom bezpieczeństwa ruchu 
w naszym mieście. – Azyle dro-
gowe stanowią bufor dla pieszych. 
Wpływają również na zredukowa-
nie prędkości pojazdów poprzez 
optyczne zawężenie pola jazdy, 
zmniejszenie szerokości pasów 
ruchu oraz odgięcie torów jazdy. 
Dotychczas na terenie Tychów 
azyle zastosowano już na 68 przej-
ściach dla pieszych – mówił Artur 
Kruczek dyrektor MZUiM.

Rozpoczęto przebudowę skrzy-
żowań w ramach projektu ITS – 
łącznie 40 skrzyżowań. Tyski In-
teligentny System Sterowania 
Ruchem będzie działał w opar-
ciu o ogromną ilość danych po-
zyskiwanych z szeregu czujników 
i urządzeń zainstalowanych w ca-
łym mieście: rejonie skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną, głównych 
ciągów komunikacyjnych, miejsc 
parkingowych, a także w autobu-
sach komunikacji miejskiej. Cał-
kowity koszt wraz z przebudową 
skrzyżowań to prawie 120 mln zł 
z czego blisko 85% stanowi do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, z puli na tzw. niskoemisyjny 
transport miejski. Środki te zo-
stały ujęte w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Wojewódz-
twa Śląskiego.

Od wiosny do późnej jesieni 
na ulicach miasta wykonano bu-
dowy i remonty dróg oraz chodni-
ków. W sumie na ten cel MZUIM 
przeznaczył ponad 30 milionów 
złotych.

Zakończył się remont na-
wierzchni alei Piłsudskiego 

na odcinku od ul. Tischnera 
do ul. Dmowskiego. Ale na tym 
nie koniec prac, bowiem obecnie 
trwa tutaj budowa ścieżki rowe-
rowej. Jest to część większej inwe-
stycji, związanej z poprawą infra-
struktury rowerowej w mieście. 
Modernizacja dróg rowerowych 
będzie kosztowała około 3,7 mln. 
Na ten cel pozyskano dofinanso-
wanie z Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii.

rowerzyści zadowoleni, 
niedźwiadki również
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Tychach podpisał umowę 
na przebudowę dziewięciu ście-
żek rowerowych w mieście. Nowe 
ścieżki kosztowały około 3 mln 
złotych z czego aż 84% stano-
wi dofinansowanie z Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Przypomnijmy, że w Tychach 
jest obecnie przeszło 65 km dróg 
dla rowerów oraz 9 szlaków rowe-
rowych położonych w dużej czę-
ści w okolicznych lasach. Z roku 
na rok powstaje też coraz więcej 
udogodnień dla rowerzystów ta-
kich jak: stojaki rowerowe, samo-
obsługowe stacje naprawcze czy 
system miejskiej wypożyczalni 
rowerów. W ramach realizowane-
go obecnie projektu ITS na tere-
nie miasta zostaną zamontowane 
kamery z automatyczną detekcją 
rowerzystów.

Rozpoczęła się renowacja fon-
tanny w Parku Niedźwiadków. 

Misy zostaną pokryte szklaną 
mozaiką w kolorze niebieskim, 
z których kaskadowo będzie 
spływać woda. Fontanna zacho-
wa swoją oryginalną formę, na-
daną jej na początku lat 70-tych. 
Projekt przygotowała tyska Pra-
cownia Architektoniczna Paradox
-pa Sp. z o.o. Wykonaniem prac 
remontowych zajmie się Przed-
siębiorstwo AKWAPLANTA Sp. 
z o.o. z Wrocławia. Całość będzie 
kosztować ponad 500 tys. zł.

dla środowiska
Radni przyjęli uchwałę o przy-

stąpieniu miasta Tychy do Ty-
skiego Klastra Energii. Jego kon-
cepcję zaprezentował Zbigniew 
Gieleciak, prezes Regionalnego 
Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej. Tworzenie klastrów 
to element nowego typu polity-
ki gospodarczej, gospodarki op-
artej na wiedzy. Są one związa-
ne z różnymi dziedzinami, tyski 
klaster dotyczył będzie energii. – 
Dzięki utworzeniu Tyskiego Kla-
stra Energii osiągniemy kilka ce-
lów: tworzenie nowych źródeł 
energii odnawialnej, wspieranie 
różnych źródeł energii, które na-
stępnie będą mogły wzajemnie się 
bilansować oraz zagospodarowa-
nie nadwyżki energii np. na po-
trzebny komunalne – mówił pre-
zes Gieleciak.

Przeprowadzono docieple-
nie ścian i wymianę źródła cie-
pła w ramach projektu termo-

modernizacji Przedszkola nr 1 
przy ul. Myśliwskiej. Całkowita 
wartość inwestycji to blisko 350 
tysięcy złotych. Lwią część (272 
tysiące złotych) miasto pozyska-
ło z budżetu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii w ramach 
Programu działań na rzecz ogra-
niczenia niskiej emisji. Prawie 
83 tysięcy złotych gmina doło-
żyła ze środków własnych.

Wiosną tego roku zostało wy-
konane pierwsze rondo reten-
cyjne w Tychach. Latem Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w Tychach 
zlecił wykonanie parkingów 
w specjalnej technologii umoż-
liwiającej odprowadzanie wody 
deszczowej. Rozwiązania sprzy-
jające mikroretencji i bioreten-
cji, których celem jest minimali-
zacja efektów suszy i nawalnych 
deszczy, to obecnie jedno z naj-
ważniejszych zadań miast. Ron-
do na ulicy Towarowej przy Ge-
mini Park Tychy jest pierwszym 
w mieście, które powstało w no-
wej technologii.

więcej mieszkań
Rodziny otrzymały klucze 
do mieszkań w nowym bloku 
Tyskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego przy ul. de 
Gaulle'a. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 8,7 mln zł brutto. 
Pierwsze prace ruszyły w kwiet-
niu 2019 roku. Czterokondyg-
nacyjny budynek o łącznej po-
wierzchni 1,3 tys. m kw. mieści 
sześć mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 40 do 52 m 
kw., 13 mieszkań trzypokojowych 
o powierzchni od 52 do 71 m2, 
kolejne trzy mieszkania są czte-
ropokojowe i mają powierzch-
nię od 72 do 74 m2. W budynku 
znajduje się garaż z 21 miejscami 
parkingowymi oraz dwie windy. 
Po zrealizowaniu tej inwestycji 
liczba mieszkań wybudowanych 
przez tyski TBS wynosi ponad 
600.

jakość leczenia i komfort pracy
Specjalistyczny Szpital Woje-
wódzki Megrez rozpoczął sze-
reg inwestycji: modernizacja 
oddziałów, zakup sprzętu me-
dycznego, 161 nowych punktów 
poboru tlenu, wymiana szybów 
wentylacyjnych czy termomo-
dernizacja budynku i fotowol-
taika. Wszystko z myślą o pod-
noszeniu jakości i warunków 
leczenia pacjentów oraz kom-
forcie pracy personelu medycz-
nego. Rozmach inwestycyjny 
możliwy jest dzięki wsparciu sy-
stemowemu ze strony rządu, sa-
morządu tyskiego oraz instytucji 
i prywatnych darczyńców. Trwa 
kompleksowa modernizacja IV 
piętra szpitala, mieszczącego 
Oddział Ginekologiczno-Położ-
niczy i Neonatologiczny. Można 
śmiało powiedzieć, że ta część 
szpitala będzie nie do poznania. 
– Efektem prowadzonych prac 
będzie ultranowoczesny kom-
pleks dedykowany przyszłym 
mamom i ich dzieciom. Skala 
i zakres inwestycji budowlanych 
oraz zakupionego sprzętu spo-
woduje, że będzie to najnowo-
cześniejsza porodówka w regio-
nie – zapowiada prezes Mariola 
Szulc.

RCGW przebudowało instala-
cję do dezynfekcji ścieków Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego Megrez, który został 
przekształcony na placówkę za-
kaźną na czas epidemii, dzięki 
czemu ścieki z wszystkich od-
działów będą poddane dezynfek-
cji. – Po przekształceniu placówki 
w szpital jednoimienny, prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba poprosił 
naszą spółkę o przeanalizowanie 
systemu dezynfekcji ścieków dla 
całego szpitala w nowej sytuacji – 
mówił Zbigniew Gieleciak, prezes 
zarządu RCGW. Zadanie, które-
go podjęli się pracownicy spółki, 
trwało 7 dni.
opRac. kaMil peSzat ●

w Co inwestuje się w mieŚCie? (2)
podSuMowanie wydatków INWeSTycyjNych W Tychach W 2020 rOKu.

160 tys. zł zainwestowano w modernizację pumptracka na Sublach.
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reklama

wielu MiŁośników 
deSkoRolki 
w MŁodości 
SnuŁo MaRzenia 
o zawodowej 
kaRieRze, licząc, 
że ta będzie 
ich SpoSobeM 
na życie. MateuSzowi 
StaRczewSkieMu 
to Się udaŁo. choć 
tRzeba pRzyznać, 
że podSzedŁ 
do SpRawy zupeŁnie 
inaczej niż wSzyScy 
pRzed niM. to dzięki 
paSji naRodziŁ Się 
poMySŁ na bizneS.

– Faktycznie jeździłem od naj-
młodszych lat. Zaczynałem swo-
ją przygodę na parkingu za Pira-
midą, pamiętam jeszcze, jak jej 
nie było. Już po roku jeżdżenia ra-
zem z kolegą, który też do dzisiaj 
jeździ, przenieśliśmy się do Ka-
towic na słynne PTG i tam już 
zostałem, jestem bardziej przy-
wiązany do tamtej sceny. W Ty-
chach w tamtych czasach były 
dwie znaczące ekipy – z teatru 
i wspomniana wcześniej ekipa 
z parkingu. Powstanie skatepar-
ku spowodowało połączenie ekip, 
a większość tych ludzi to do dzi-
siaj moi serdeczni znajomi, któ-
rych gorąco pozdrawiam!

Pomysł na monetyzację swo-
jego hobby pojawił się po po-
wrocie z emigracji. – Gdy wróci-
łem z Norwegii, zastanawiałem 
się, z czym związać swoje życie 

zawodowe. Wówczas mój brat 
postanowił zbudować łóżko 
z palet i poprosił mnie o pomoc. 
Sam pomysł stworzenia czegoś 
od podstaw z materiałów z re-
cyklingu wydał mi się szalenie 
ciekawy. Zbudowaliśmy to łóż-
ko, a w mojej głowie pojawił się 
plan – opowiada Mateusz.

Plan był prosty – wykorzy-
stać wyeksploatowane desko-
rolki, które nota bene zrobio-
ne są z drewna, do tworzenia 
oryginalnych przedmiotów co-
dziennego użytku. – Sprawdzi-
łem w internecie i okazało się, 
że na całym świecie zajmują się 
tym trzy warsztaty, nie więcej. 
Jest szansa, że nie szukałem zbyt 
dokładnie – śmieje się. – Wie-
działem, że trafiłem na niszę 
i postanowiłem pójść za prze-
czuciem.

Pierwsze dwa lata to okres in-
tensywnej nauki, prób i błędów. 
– Nieocenioną pomocą był dla 
mnie mój tata, człowiek, który 
potrafi zrobić prawie wszystko. 
Sporo uczyłem się też z inter-
netu. Żyjemy w czasach, w któ-
rych wiedza jest na wyciągnię-
cie ręki, wystarczy chcieć po nią 
sięgnąć. Początki, muszę przy-
znać, były trudne. Do dziś mam 
swoje pierwsze rękodzieła. Są 
strasznie siermiężne – przy-
znaje z lekkim uśmiechem. – 
Najpierw tworzyłem oprawki 
do okularów, obudowy do te-
lefonów oraz... drewnianą bi-
żuterię. W końcu skupiłem się 
na tej ostatniej. Dlaczego aku-

rat z deskorolek? Bo te klejone są 
z kilku rodzajów drewna o róż-
nych kolorach, co nadaje ręko-
dziełu niepowtarzalny wygląd, 
a co najważniejsze – jest to re-
cykling, nadawanie nowego ży-
cia starym rzeczom. Poza tym 
praca z deskorolką jest dla mnie 
mega zajawką!

Dziś w warsztacie Spirit Wor-
kshop, oprócz Mateusza, pier-
ścionki wykonują również Se-
bastian i Kamil, a ich biżuteria 
sprzedawana jest głównie na Za-
chodzie. – Wyróżnia nas przede 
wszystkim jakość, wypracowany 
styl i pełne zaangażowanie w ob-
słudze klienta. Nasz internetowy 
sklep ma blisko tysiąc komenta-
rzy pozytywnych. Zaczęliśmy 
odlewać pierścienie ze srebra, 
zaś te z deskorolek wzbogacamy 
szlachetnym drewnem. Wszyst-
ko, co robimy, jest ręcznie wyko-
nane i każdy jeden pierścień jest 
robiony na zamówienie. W każdy 
wkładamy serce, kultywując tra-
dycyjne metody obróbki drew-
na. Doszliśmy do niebywałej pre-
cyzji, którą się ceni. Weszliśmy 
również we współpracę z skate 
shopami, gdzie zużyte deskorol-
ki można wymienić na naszą bi-
żuterię.

5 lat temu Mateusz Starczew-
ski szukał wiedzy, metody i spo-
sobu. Dziś łączy pasję do de-
skorolki, recykling i rękodzieło. 
Efekt tego połączenia można zo-
baczyć na koncie facebookowym 
skateboardspirit.
kaMil peSzat ●

deskorolka na… palCu
tySki waRSztat dRewnianej biżuteRii DO PrODuKcjI WyKOrZySTuje ZużyTe SKaTeBOarDy.
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z Mojej póŁki

zakończyŁ Się 
ogólnopolSki 
konkuRS plaStyczny 
„witaj, gwiazdko 
zŁota” oRganizowany 
pRzez MŁodzieżowy 
doM kultuRy nR 1. 
do tySkiej placówki 
napŁynęŁy pRace 
z caŁej polSki. nieStety, 
zaMknięcie wielu 
ośRodków i placówek 
SpowodowaŁo, 
że byŁo ich Mniej niż 
zwykle. opRócz tego 
pRzyglądaMy Się, jak 
pŁynie życie w tySkiej 
placówce.

– Udało się jednak przygotować 
wspaniałą wystawę oraz katalog – 
mówi Maciej Gruchlik, dyrektor 
MDK nr 1. – Podsumowaniem 
będzie możliwość zwiedzenia wy-
stawy jako virtual tour, aby każ-
dy mógł się poczuć jak uczest-
nik wernisażu. W jury konkursu 
zasiadały: tyska artystka Aneta 
Mlaś, Katarzyna Markiewicz-
Jarocka (kierowniczka pracowni 
plastycznej w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach) i Justyna Langer-
Milewska (nauczycielka plastyki). 
Jurorki przyznały 20 nagród, 25 
wyróżnień oraz 24 kwalifikacje 
do wystawy. Jestem zadowolony, 
że pomimo niesprzyjających oko-
liczności udało nam się zachęcić 
wiele podmiotów do udziału 
w konkursie – dodaje dyrektor.

– Bardzo cieszy widoczna świa-
domość artystyczna wśród naj-
młodszych uczestników – komen-
tuje Aneta Mlaś. – Różnorodność 
prezentowanych technik wzbo-
gaca i dowodzi, że młody artysta 
rozwija się i poszukuje najlep-
szych środków przekazu. Temat 
konkursu został dobrze zrozu-
miany i w ciekawy, przemyśla-
ny sposób przedstawiony, dając 
nam jurorom niełatwe zadanie – 
dodaje. – Z wielką przyjemnoś-
cią oglądałam tegoroczny zbiór 
prac – przyznaje Katarzyna Mar-
kiewicz-Jarocka.

Tematyka konkursu ujęta zo-
stała w różnorodny sposób, nie 
tylko pod względem techniki 
wykonania, lecz także ciekawego 
przedstawienia postaci, tradycji 
i obrzędów. Urokliwe prace naj-
młodszych uczestników i klima-

tyczne dzieła nieco starszych au-
torów wprowadziły nas w ciepły 
świąteczny nastrój, w tym bardzo 
trudnym czasie. – Bycie jurorem 
w tegorocznej edycji konkursu, 
było prawdziwą przyjemnością 
– mówi Justyna Langer-Milew-
ska. – Zaskoczyła mnie nie tyl-
ko ilość, lecz przede wszystkim 
jakość nadesłanych prac. Oka-
zało się bowiem, że nawet w tak 
trudnej sytuacji, w jakiej obec-
nie się znajdujemy, młodzi ludzie 
nie zatracili radości oczekiwania 
na Święta Bożego Narodzenia. 
Nietuzinkowe techniki, prze-
myślane kompozycje, bogactwo 
barw, jak również serce włożo-
ne w wykonanie prac, wszystko 
to sprawiło, że mogliśmy poczuć 
magię Świąt.

Co się jeszcze dzieje w mdk nr1?
W galerii „Artyści Młodym” gosz-
czono Anetę Mlaś, która zajmuje 
się malarstwem, ilustracjami, sze-
roko pojętą grafiką oraz poezją. 
Pani Aneta przeprowadziła zaję-
cia w formie warsztatów z mło-
dzieżą, podczas których uczyła 
wychowanków swoich ulubio-
nych technik: kropkowania, kres-
kowania cienkopisem. Po kilku 
tygodniach zaprezentowali swoje 
dzieła. Artystka wybrała trzy naj-
lepsze z nich.

W ostatnim czasie wychowan-
kowie MDK nr 1 brali udział 
w licznych konkursach, zdoby-
wając nagrody. Alicja Szwarc 
i Aleksandra Ziółek w duecie za-
jęły drugie miejsce w „Przeglą-
dzie Kolęd i Pastorałek” organi-
zowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Samborcu; zespół pieś-
ni i tańca prowadzony przez Pau-
linę Kopyto nagrodzony został 
na Ogólnopolskim Konkursie 
„Zaśpiewajmy kolędy, pastorał-
ki i piosenki świąteczne” w Ko-
łobrzegu, zaś Julia Mych zaję-
ła pierwsze miejsce w konkursie 
pastorałek „Jest taki dzień”, orga-
nizowanym przez Nowostawskie 
Centrum Kultury i Biblioteki.

W Maratonie Artystycznym 
w Kołobrzegu zespół pieśni i tań-
ca MDK nr 1 zajął pierwsze miej-
sce w kategorii tanecznej i wyróż-
nienie w kat. muzycznej, a zespół 
taneczny „Złota para” uplasował 
się na miejscu drugim. W tym sa-
mym przeglądzie zespół Corrida 
zdobył trzecią nagrodę. W due-
tach Julia Mazur i Wiktoria Li-
pińska byli bezkonkurencyjne 
zajmując pierwsze miejsce; zaś 
Karolina Grzybek i Marta Nowok 
uplasowały się o pozycję niżej 
na podium. Wspomniana Cor-
rida lepiej sobie poradziła pod-
czas Festiwalu Grand Prix Polski 

w Kotwicach oraz Ogólnopolskie-
go E-Festiwalu w Białobrzegach. 
Na obu imprezach zajęła drugie 
miejsce. Z wychowankami pra-
cuje Maciej Gruchlik.

Wychowankowie MDK nr 1 
brali udział również w konkur-
sach plastycznych, oczywiście 
z sukcesami. Natalia Wachel 
zdobyła drugie miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Z moich rodzinnych stron” 
w Wieliczce (nauczycielka Anna 
Pasek), Nikola Marzec zdoby-
ła nagrodę w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Magia 
Bożego Narodzenia” w Świeciu 
(nauczycielka Agnieszka Toczy-
łowska), natomiast Jakub Janosz 
otrzymał wyróżnienie w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym 
„Kalendarz GOK” (nauczycielka 
Bogna Bielecka).

– Zwykle w styczniu zaprasza-
liśmy państwa do Teatru Małego 
w Tychach na koncert kolędowo
-noworoczny. W obecnej sytua-
cji zmuszeni jesteśmy zorgani-
zować go w wersji on-line. Już 
od najbliższej środy, 20 stycznia, 
przez trzy kolejne dni będziemy 
prezentować nagrania zespołów 
artystycznych MDK 1 w ramach 
koncertu kolędowo-noworocz-
nego – zaprasza dyrektor Maciej 
Gruchlik.  kaMil peSzat ●

Zimowa odsłona festiwalu szanto-
wego Port Pieśni Pracy – od kilku 
lat nazywana „rozgrzewką” przed 
letnią edycją w Paprocanach – 
odbędzie się i w tym trudnym dla 
estrady roku. Jak informuje Miej-
skie Centrum Kultury, zamiast 
jednak spotkać się przy ul. Bo-
haterów Warszawy lub w Pasażu 
Kultury „Andromeda”, tym razem 
organizatorzy musieli ograniczyć 
się do koncertu online.

Ale cóż to będzie za koncert! 
W sobotę, 30 stycznia od godz. 19 
wystąpią trzy bodaj najpopular-
niejsze zespoły tego gatunku: Per-
ły i Łotry, Banana Boat i Ryszące 
Dwudziestki. Pierwszy z wymie-
nionych stał się ostatnio głośny 
na całym świecie dzięki kolabo-
racji z didżejem L.B. One i poja-
wieniem się na liście Bilboardu. 

Z kolei Banana Boat to ulubień-
cy publiczności w całym kraju, 
zespół posiadający tyleż energii, 
co poczucia humoru, a przy tym 
pełen prawdziwych muzycznych 
talentów. Ryczących Dwudziestek 
nie trzeba chyba szerzej nikomu 
przedstawiać, wszak na szanto-
wym rynku działają od prawie 
czterech dekad i wychowali kil-
ka pokoleń fanów gatunku.

Zobaczenie i wysłuchanie 
na jednej scenie takich tuzów, 
to nie lada gratka dla miłośników 
szant, zatem już teraz warto sobie 
zarezerwować ten termin. Kon-
cert zimowej rozgrzewki festiwa-
lu oglądać będzie można na kana-
le YouTube Miejskiego Centrum 
Kultury oraz na facebookowym 
fanpage’u festiwalu Port Pieśni 
Pracy. ww ●

noBlistka 
o soBie
Pojawiła się pierwsza nowa książ-
ka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu 
Literackiej Nagrody Nobla. Nie 
jest to nowa opowieść, czy opo-
wiadanie w znanym nam sensie.

Tytuł „Czuły narrator” to oczy-
wiście mowa noblowska, ale tutaj 
w tej książce rozpisana na ponad 
200 stron. To dwanaście, zdaniem 
autorki ważnych esejów, czy wy-
kładów. Mamy dzięki nim możli-
wość zajrzenia w czasami bardzo 
osobiste sytuacje, historie powsta-
wania książek. Skąd się wziął po-
mysł na to lub inne opowiadanie? 
Jak życie wymyślonej postaci oka-

zuje się być życiem kogoś napraw-
dę istniejącego. Czy poglądy bo-
haterów, ich sposób widzenia 
świata to poglądy autorki?

„Jestem pożeraczem książek. 
Kiedy byłam małą dziewczyn-
ką, już wiedziałam że będę pisać, 
że chce pisać” – pisze noblistka. 
A jeśli tak, to co było owym im-
pulsem, by pisać?

Już pierwszy tekst ma zna-
mienny tytuł „Wędrowiec”. To-
karczuk wspomina rycinę, która 
przedstawia wędrowca, który do-
tarłszy do granic świata i wysta-
wiwszy głowę poza ziemską sferę 
podziwia uporządkowany kos-
mos. Dla Tokarczuk to metafora 
istoty ludzkiej. Oto dotarł do koń-
ca świata, być może jako jedyny 
do tej pory. I co teraz? Bo chyba 
tak jest naprawdę. Oto dotarliśmy 
do jakiegoś końca świata. Świata 
nam znanego. Tyle, że jakże róż-
nego dla wielu z nas.

Należę do pokolenia, które ma-
rzyło o tym, by móc bez proble-

mów wyjeżdżać za granicę. Pozna-
wać innych ludzi, podziwiać znane 
tylko z książek miejsca, muzea, 
dzieła sztuki. Czytać to co chcę, 
czyli kultura, literatura, sztuka, bez 
cenzury. Móc decydować swobod-
nie o tym, jak też chce żyć. Oczy-
wiście z poszanowaniem drugiego. 
I tego się doczekałem.

Tyle, że w ciągu kilkunastu lat 
stało się coś, czego chyba nikt, no 
może poza kilkoma pisarzami, jak 
np. Lem, nie przewidział co też 
nas czeka.

Zgadzam się, myślę, że nie tyl-
ko ja, z Olgą Tokarczuk, że świat 
nam się bardzo skurczył. Mamy 
wrażenie, że możemy wszystko 
bez większych problemów ogar-
nąć. Wybieramy się w podróż 
i oto spostrzegamy, że chyba 
wszędzie jest podobnie. A i ludzie 
są do siebie podobni. Wieczorem 

spotykam w telewizji, w progra-
mach informacyjnych osoby, lu-
dzi, których bym nigdy nie po-
znał. A są oddaleni ode mnie 
setki, tysiące kilometrów.

To, jak wszystko, ma swoje 
konsekwencje. Bo ten świat wokół 
nas stał się zbyt złożony. Próbu-
jemy się odnaleźć w tym chaosie, 
szumie informacyjnym. Jeste-
śmy przestraszeni, bo wydawało 
na się, że jesteśmy wielcy, może-
my nad prawie wszystkim zapa-
nować. No, to koronawirus nam 
pokazał jak jest naprawdę.

I dlatego literatura, zdaniem 
Tokarczuk, może poprzez snu-
cie opowieści o tym otaczającym 
nas świecie pokazać nam owe za-
gmatwane ścieżki. Literatura bo-
wiem to setki innych osób, bo-
haterów, z innymi poglądami, 
inną wizją świata. „Spróbujmy 

więc – pisze noblistka – pomy-
śleć o takiej wizji literatury, która 
szuka odpowiedzi na te czasy. Ten 
inny świat, to też inne, czasami 
nowe pojęcia. Trzeba tak, jak ten 
wspomniany wędrowiec, wysta-
wić, wychylić głowę poza znany 
nam dotychczasowy świat. Czas 
na nową wizję literatury, nowe 
słowniki. Warto się potrudzić, 
wychylić głowę”.

Tokarczuk stara się nam pomóc, 
opowiadając w tej książce o psy-
chologii narratora, postaciach li-
terackich, natchnieniu i ciężkiej 
pracy. O swoich fascynacjach li-
terackich. Zagubieniu podczas pi-
sania, i okrzyku „Eureka!”.
jan MazuRkiewicz ●

olga tokarczuk.
Czuły narrator.

wydawnictwo literackie.

z powodu pandemii coroczny koncert szantowy odbędzie się 
w sieci.

rozgrzeWka online

w mdk nr 1 się dzieje
waRSztaty, wyStawy, NaGrODy I KONcerTy. 

Jury konkursu „Witaj, gwiazdko złota” miało trudny orzech do zgryzienia przy wybieraniu najlepszych prac.

M
DK

 1

Na scenie zespół Banana Boat.
M

CK
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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  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
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  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  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
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 ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

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

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

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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688

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

Remonty budowlane, wykończeniówka w 
Święta PROMOCJA 516044249

finanSe:
Upadłość konsumencka 577 993 
773

pRaca:
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

nieRuchoMości:
KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

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

SPRZEDAM
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 58 m2 II piętro oś. 
N tel: 666 865 777 
Bez pośredników do wynajęcia mieszka-
nie dwupokojowe w pełni wyposażone i 
umeblowane na os. H - 1500 zł wynajem 
+ energia Tel. 507 742 632

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

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M-2 , 7 piętro,31,2m2,cena 
150000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. Z, M-3, 49,6 m2, 2 piętro, cena 
245000zł VIPART 501 396 663
Tychy , oś. D M-3 po kapitalnym remoncie 
cena 312000zł VIPART 509 733 966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Ty c h y  Wa r t o g ł o w i e c ,  d z i a ł k a , 
pow.1277m2, cena 166010zł VIPART 790 
855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 360m2, dział-
ka 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
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Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję 
dobre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os E 1 pok pow 26 m2, balkon, cena 
135.000 zł tel.696-493-977, www.ihn.
com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 3 pok po remoncie, duży balkon 
na stronę południową www.ihn.com.pl
Tychy os B2 pokoje mieszkanie po re-
moncie niski blok www.ihn.com.pl 886-
309-196
Tychy os E 3 pokoje o pow. 60,80 m2 ni-
ski blok, balkon, tel.886-309-197, www.
ihn.com.pl
Tychy os H niska zabudowa pow. 44 2 do 
remontu cena 199.900 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy os B 2 pokoje+sypialnia, po remon-
cie, wysoki standar, parter z ogródkiem, w 
pełni wyposażone, tel.886-309-197.
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 2 pokoje z balkonem 1380 zł 
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 1900 zł+media+kaucja 
tel.696493977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 1 pokoje os C 10 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 bliź-
niaczej 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? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Szukam mieszkania Tychy, 2 pokoje z bal-
konem, zakup za gotówkę 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, ul. Sikorskiego, 71 m2, 3 pokoje, 
16 m2 taras, nowy blok, "do wejścia", 
cena 460.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-100
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
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-Suble, 
ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 62,4 m2 
przestronne 2 pokoje, umeblowane, wy-
posażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, różne lokalizacje, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 159.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka 900 m2 w kompleksie 
kilkunastu parceli, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1300 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Żorska 1420 m2, działka budow-
lana, dostępne wszystkie media, cena 
426.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 399.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100

Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300
Jankowice koło Pszczyny, nowoczes-
ny dom z całym wyposażeniem, cena 
780.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Stare Tychy, ul. Damrota, dom sze-
regowy, o pow. 325 m2, działka 607 m2, 
cena: 730.000 zł  www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 800.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec, ogromny dom wolno-
stojący, pow. 504 m2, działka 1715 m2, 
cena 2.850.000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Lokal na sprzedaż Tychy Żorska 4c, 98 m2, 
od dewelopera, cena 512.000 zł 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 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 
2 pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdRowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

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

kupię / SpRzedaM
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

zwieRzęta:

J e s t e m  m ł o d y, 
jestem zdrow y, 
jestem wesoły. 
Dlaczego muszę 
siedzieć zamknięty 
w schroniskowym 
boksie? Frodo pro-
si o Dom. Przebywa 
w Sosnowcu.

Kontakt: Asia 508-361-575

reklama autoreklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

ważne  
telefonymiejskie
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podczaS gdy wiele 
fabRyk pRoducentów 
aut ogRanicza 
pRodukcję, w tySkiM 
zakŁadzie gRupy fiat 
chRySleR autoMobileS 
pojawiŁa Się nowa 
i baRdzo optyMiStyczna 
peRSpektywa. chodzi 
o Rozbudowę zakŁadu 
i nową inweStycję 
o waRtości okoŁo 2 
MiliaRdów zŁotych. 
od lat fabRyka 
czekaŁa na pRodukcję 
pRzynajMniej jednego 
nowego Modelu, a teRaz 
MaMy zapowiedź 
pRodukcji aż tRzech.

Wspomniana inwestycja w Ty-
chach będzie jedną z najwięk-
szych przemyśle motoryzacyjnym 
kraju, a chodzi – przypomnijmy 
– o produkcję trzech nowych mo-

deli Jeep, Alfa Romeo oraz Fiat. 
Mają to być auta hybrydowe 
oraz w pełni elektryczne. I efek-
ty mają przyjść stosunkowo szyb-
ko, bo pierwsza auta mają zjechać 
z linii produkcyjnej już w przy-
szłym roku.

Jednak sytuacja na rynku mo-
toryzacyjnym nadal jest trudna, 
w 2020 roku zanotowano spo-
re spadki produkcji, zarówno 
w sektorze aut osobowych, jak 
i w segmencie samochodów do-
stawczych. W ub. roku w Polsce 
wyprodukowano łącznie 428.347 
samochody, podczas gdy w 2019 
roku było to 621.803.

Jak poinformowała FCA, 
w 2020 roku zakład FCA 
w Tychach wyprodukował łącz-
nie 173.950 samochodów ma-
rek Fiat, Abarth i Lancia, w tym: 
121.789 szt. Fiata 500, 15.426 szt. 
Abartha 596/695 oraz 36.735 szt. 
Lancii Ypsilon. Różnica między 

potencjałem produkcyjnym FCA 
Tychy, a produkcją w 2020 r. jest 
ogromna, biorąc pod uwagę, iż 
w rekordowym roku 2009 r. wy-
produkowano ponad 600 tys. aut. 
Można jednak oczekiwać, iż wraz 
z zapowiedziami nowych inwesty-
cji, w drugiej połowie 2022 roku, 
kiedy planowane jest uruchomie-
nie produkcji pierwszego z trzech 
modeli, wskaźniki te prezentować 
się będą znacznie lepiej.

Ten spadek produkcji to oczy-
wiście efekt epidemii – pro-
dukcja tyskiego zakładu zosta-
ła wstrzymana na trzy miesiące 
(od 16 marca do 16 czerwca 2020 
roku). Po bardzo trudnej dla gru-
py pierwszej połowy roku w dru-
giej produkcja ruszyła pełną 
parą, co przyniosło bardzo do-
bre efekty.

Istotne znaczenie dla tyskiej fa-
bryki FCA ma eksport. W swoim 
komunikacie Grupa FCA podaje, 

iż w 2020 roku „99 proc. wypro-
dukowanych samochodów marek: 
Fiat, Abarth i Lancia wyjechało 
do 55 krajów na całym świecie. 
Do głównych rynków zbytu dla 
FCA Poland Tychy należą: Wło-
chy 37,9 proc. produkcji, Niem-
cy 12,7 proc., Wielka Brytania 
9,4 proc., Francja 8,2 proc. oraz 
Hiszpania 5,4 proc.”. Na polskim 
rynku FCA Poland zamknęła 
2020 rok sprzedażą łącznie 24.867 
samochodów: Fiat – 1. 487 szt., 
Fiat Professional – 8.019 szt., Jeep 
– 2.940 szt., Alfa Romeo – 1.344 
szt., Abarth – 77 szt.

Dobre wieści napływają tak-
że z zakładu FCA Powertra-
in Poland w Bielsku-Białej, dru-
giej co do wielkości spółki Grupy 
FCA w Polsce. Trwają tutaj prace 
końcowej fazy wdrażania do pro-
dukcji nowych, 3-cylindrowych, 
hybrydowych jednostek wolnos-
sących N3. Te nowoczesne jed-

nostki, których seryjna produkcja 
rozpocznie się w tym roku, będą 
trafiały do Tychów na linię mon-
tażu modeli Fiat 500 oraz Lancii 
Ypsilon, a także do Włoch.

Obecnie Grupa FCA Poland 
liczy 13 spółek, zatrudniających 
6,4 tys. osób; w zakładzie w Ty-

chach 2,5 tys. Tyski zakład jako je-
den z pierwszych w Grupie osiąg-
nął poziom „Gold” zintegrowanej 
metodologii zarządzania przed-
siębiorstwem według najwyższych 
światowych standardów World 
Class Manufacturing.
leSzek SobieRaj ●
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tesla i tauron
Oczywiście magazyny energii już 
istnieją i z powodzeniem są stoso-
wane w wielu krajach. Np. firma 
Tesla buduje obecnie w Kalifor-
nii największy bateryjny maga-
zyn energii na świecie z nowymi 
bateriami – tzw. Megapackami. 
Ich pojemność jest ponad 10 razy 
większa (3 MWh) od instalowa-
nych do tej pory przez Teslę zesta-
wów Powerpacków (do 232 kWh). 
Tauron także wytwarza magazyny 
energii o nazwie MET (Magazyn 
Energii Tauron), które umożli-
wiają przechowywanie energii 
wyprodukowanej np. przez do-
mową instalację fotowoltaiczną 
oraz bezpieczne i nieprzerwane 
zasilanie domu w przypadku awa-
rii sieci energetycznej.

powerbanki z odzysku
Teraz jednak Tauron chce budo-
wać magazyny energii nie z no-
wych części, ale wykorzystując 
wysłużone akumulatory z pojaz-
dów transportu miejskiego. Dzię-
ki temu zamiast do utylizacji, tra-
fią do ponownego użytku.

– Magazyny budowane z wy-
korzystaniem ogniw będą stano-
wić istotny element inteligentnej 
infrastruktury elektroenerge-
tycznej – wyjaśnia Jerzy Topol-
ski, wiceprezes ds. zarządzania 
majątkiem Tauron Polska Ener-
gia. – Łączą bowiem wytwarzanie 
energii w lokalnych mikroźród-

łach prosumenckich lub małych 
źródłach fotowoltaicznych z jej 
przechowywaniem i dostarcza-
niem do końcowego odbiorcy. 
Co ważne, lokalne, rozproszo-
ne bateryjne magazyny energii 
mogą być elementem stabilizu-
jącym pracę sieci elektroenerge-
tycznych szczególnie w sieciach 
niskich napięć, w których udział 
energii z niestabilnych źródeł 
OZE nieustannie rośnie.

W ramach projektu, Second 
Life Solaris przekaże na po-
trzeby budowy magazynu bate-
rie o łącznej pojemności energii 
160 kWh. Wcześniej akumulato-
ry były wykorzystywane w jed-
nym z autobusów elektrycznych 
PKM Jaworzno.

– Baterie wraz z upływem 
czasu i w wyniku eksploatacji 
tracą część swojej pojemności. 
W uproszczeniu można przyjąć, 

że zużyta bateria w autobusie elek-
trycznym ma jej poniżej 80 proc. 
Wciąż może być doskonałym 
magazynem energii elektrycznej 
w aplikacjach stacjonarnych – do-
daje Łukasz Chełchowski, dyrek-
tor biura rozwoju Solarisa.

atuty magazynowania
Z danych największego w Tychach 
producenta zielonej energii, czyli 
Regionalnego Centrum Gospo-

darki Wodno-Ściekowej SA wy-
nika, iż w 2020 roku Oczyszczal-
nia Ścieków i Wodny Park Tychy 
wyprodukowały łącznie 14.827,5 
MWh energii elektrycznej. Taka 
ilość energii oznacza pracę po-
nad 16 godzin z pełną wydajnoś-
cią nowego bloku w Jaworznie, 
na co potrzeba byłoby 67 wago-
nów węgla o ładowności 70 ton. 
Statystyczna elektrownia syste-
mowa wyemitowałby w tym cza-
sie ponad 11.743 ton CO2. Wy-
tworzonej przez RCGW energii 
wystarczyłoby na zasilanie niemal 
6.250 gospodarstw domowych 
przez cały rok. Licząc średnio 
trzech mieszkańców na gospo-
darstwo, daje to miasto z 18.750 
mieszkańców.

– Możliwość magazynowania 
energii byłaby dla nas bardzo do-
brym rozwiązaniem, jednak przy 
obecnych uwarunkowaniach nie 
jest to dla nas opłacalne – wyjaś-
nia Jan Pasamonik, starszy inspek-
tor ds. energetycznych w RCGW 
SA – Przy naszym poborze, koszt 
magazynowania energii przewyż-
szałby bowiem koszt poboru tej 
energii z sieci. Projekt Taurona, 
pozwalający zagospodarować 
zużyte akumulatory autobuso-
we, powinien znacznie obniżyć 
koszty magazynowania. Rozwój 
magazynów energii przy insta-
lacjach wytwórczych jest jednak 
kwestią czasu, bo takie rozwiąza-
nia pozwolą na obniżenie kosz-
tów w dobie drożejącej energii 
z sieci. Przykładowo od stycznia 
tego roku przedsiębiorcy pobie-
rający energię w określonych go-
dzinach dnia i tygodnia obcią-
żeni są dodatkowymi kosztami 
rynku mocy, odbiorcy indywi-
dualni natomiast mają doliczaną 
stałą kwotę do rachunku w zależ-
ności od rocznego zużycia. Ma-
gazynowanie energii jest po pro-
stu ucieczką od opłaty mocowej, 
a także innych kosztów rynku 
energii. Jako firma jesteśmy w tej 
dobrej sytuacji, że RCGW produ-
kuje własną energię, pokrywając 
niemal całość zapotrzebowania.

własny prąd, zero opłat!
Magazyny energii znajdują wiele 
innych zastosowań, np. do łado-
warek samochodów elektrycz-
nych, a także jako zasilanie uzu-
pełniające lub awaryjne. Mogą 
z nich korzystać osoby i firmy, 
posiadające odnawialne źródła 
energii (panele fotowoltaiczne), 
bowiem nadwyżkę wyproduko-
wanej przez panele energii można 
zmagazynować i z czasem wyko-
rzystać według potrzeb.

– Ci, którzy są w systemie pro-
sumenckim (prosument – kon-
sument zaangażowany w pro-
ces tworzenia produktu), mają 
zagwarantowany udział w nim 
przez 15 lat – mówi J. Pasamonik. 
– Jednak problem pojawia się wte-
dy, kiedy operator sieci dystrybu-
cyjnej, z uwagi na duże wahania 
parametrów w sieci, zmuszony jest 
czasowo odłączyć instalacje pro-
sumenckie. Oznacza to, że właś-
ciciel instalacji nie odzyska tej 
energii z sieci. Magazyny energii 
pozwolą zapobiegać takim sytu-
acjom i w większym stopniu od-
zyskiwać wyprodukowaną ener-
gię. Poza tym dzięki magazynom 
posiadający panele fotowoltaicz-
ne będą mogli dążyć do osiągnię-
cia samodzielności energetycznej. 
Mając instalację fotowoltaicz-
ną przez cały dzień pozyskujemy 
energię. Jeśli jest jej więcej od na-
szego zapotrzebowania, możemy 
ładować nasz magazyn, a zgroma-
dzoną energię wykorzystać wie-
czorem i nocą. Dzięki temu mamy 
nie tylko bezpłatny prąd, ale przy 
odpowiedniej konfiguracji może-
my odciąć się od sieci, czyli nie po-
nosić kosztów związanych z opła-
tą przesyłową czy abonamentową. 
Takie rozwiązania są już na świe-
cie, ale oparte są o nowe magazy-
ny, a nie – jak w przypadku pro-
jektu Taurona – o akumulatory 
pochodzące z odzysku.

Dodajmy, iż zakończenie prac, 
w ramach których ma powstać 
prototypowy magazyn energii, 
Tauron SA zaplanował na jesień 
2022 r.  leSzek SobieRaj ●
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Firma Tauron chce budować magazyny energii ze zużytych akumulatorów autobusów elektrycznych.
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młodzieżowCy
karOliNa Białas (łyżwiar-
stwo figurowe, UKŁ Spin Kato-
wice) – mistrzyni Polski juniorek 
młodszych (złoty medal Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży 
w Cieszynie). Ponadto zdobyła 
brązowy medal na Mistrzostwach 
Polski juniorów, a w debiucie 
w Mistrzostwach Polski seniorek 
wywalczyła 5. miejsce.
ZOfia BrZOZa (siatkówka, 
MKS Dwójka Zawiercie/SMS 
Szczyrk) – sięgnęła z zespołem 
po wicemistrzostwo Polski mło-
dziczek. Wraz z reprezentacją Pol-
ski U-17 awansowała do turnie-
ju finałowego Mistrzostw Europy 
w Czarnogórze i wystartowała 
w tej imprezie, w której biało-
czerwone zajęły 5. miejsce.
kacPer gruźla (hokej na lo-
dzie, MOSM/GKS Tychy) – wy-
chowanek MOSM, młodzieżowy 
reprezentant Polski grający na po-
zycji napastnika. Coraz śmielej po-
czyna sobie w seniorskim zespole 
GKS. W sezonie 2020/2021 zagrał 
w 18 meczach, w których zdobył 4 
bramki i 4 asysty.
WaNesa kaNia zapasy, (Czeczott 
Wola) – zdobyła kolejny złoty me-
dal Mistrzostw Polski, tym razem 
w kategorii juniorek młodszych 
w kat. 53 kg. W ubiegłym roku wy-
walczyła mistrzostwo w kategorii 
młodziczek. Do złota MP w 2020 
dorzuciła złoty medal Mistrzostw 
Krajowego Zrzeszenia LZS.
aleksaNDra OchNiO (snow-
board, AZS AWF Katowice) – po-
dwójna wicemistrzyni Polski (dwa 
srebrne medale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach 
zimowych „Śląskie 2020”) w kon-
kurencji big air (ewolucje w po-
wietrzu po wyskoku z hopy) i slo-
pestyle (ewolucje podczas zjazdu 

po przeszkodach). Zdobyła po-
nadto 4 medale Pucharu Polski – 
2 złote, srebrny i brązowy.
WerONika PasZek (strzelectwo, 
Śląskie Towarzystwo Strzeleckie 
Tychy) – mistrzyni Polski juniorów 
oraz młodzieżowców, a ponadto 
brązowa medalistka MP juniorów 
i młodzieżowców w mikście z K. 
Stępniem. Złota medalistka Aka-
demickich Mistrzostw Polski.
WiktOria raDek (pływanie, 
MKP Wodnik 29 Tychy) – mi-
strzyni Polski na 200 m stylem 
klasycznym i srebrna medalistka 
MP na 100 m stylem klasycznym 
w kategorii 15-lat. W ostatnim 
roku zrobiła bardzo duże postę-
py – choć ma 15 lat, jej wynik 
na 200 m jest najlepszym rezul-
tatem w kategorii 18 lat.
PaWeł Ścierski (kolarstwo 
MTB, Team MŚ Cycling & Diete-
tyka) – srebrny medal Mistrzostw 
Polski Maratonie MTB w kategorii 
juniorów. Ma na koncie sukcesy 
w innych zawodach, głównie ma-
ratonach MTB.
PaWeł tuZ (siatkówka, AT Ja-
strzębski Węgiel) – wychowa-
nek MOSM, rozgrywający. Wraz 
z drużyną zdobył złoty medal mi-
strzostw Polski kadetów.
DaWiD Wiekiera (pływanie, 
MKP Wodnik 29 Tychy) – jeden 
z najbardziej utalentowanych ty-
skich pływaków, który w minio-
nym roku powiększył swoją kolek-
cję o dwa złote medale Mistrzostw 
Polski juniorów (17-18 lat) na 100 
i 200 m stylem klasycznym, był fi-
nalistą Mistrzostw Polski senio-
rów. Wypełnił minimum na 200 m 
na Mistrzostwa Europy juniorów.

seniorzy
BartOsZ ciura – (hokej na lo-
dzie, GKS Tychy) – mistrz Polski, 

obrońca. W meczach PHL sezo-
nu 2019/2020 zdobył 15 punk-
tów (2 gole, 13 asyst), a w sezonie 
2020/2021 – 2 pkt (1+1). Pod ko-
niec roku został kapitanem repre-
zentacji Polski, wcześniej grał w eli-
minacjach olimpijskich i strzelił 
ważnego gola z Kazachstanem.
kONraD jałOcha (piłka noż-
na, GKS Tychy) – podstawowy 
bramkarz pierwszoligowej druży-
ny, pewny punkt zespołu i jeden 
z najlepszych bramkarzy I ligi. 
W 2020 roku 8 razy zachował 
czyste konto,.
krystiaN klich (pływanie, 
Start Katowice oddział Tychy) – 
dwa złote medale Mistrzostw Pol-
ski na dystansie 50 i 100 m grzbie-
towym. Od lat zdobywa medale 
MP, w minionym roku poczynił 
spore postępy i znalazł się kręgu 
zainteresowania trenera kadry.
julia kOrZuch (lekka atletyka, 
AZS AWF Katowice) – dwukrotna 
medalistka Mistrzostw Polski. Zdo-
była brązowy medal brąz na 400 m 
ppł oraz srebro w sztafecie 4x400 m. 
Ponadto sięgnęła po złoty medal 
Akademickich Mistrzostw Polski.
sylWia łaskaWska (ho-
kej na lodzie kobiet, Atomówki 
GKS Tychy) – brązowy medal 
mistrzostw Polski, najlepsza za-
wodniczka drużyny. Przez PZHL 
została powołana do drużyny 
Team Poland Silesia Brackens 
(rozgrywki European Women’s 
Hockey League) oraz do repre-
zentacji Polski seniorek.
DaMiaN Miller (siatkówka, 
TKS Tychy) – niekwestionowa-
ny lider zespołu, jego atutem jest 
przyjęcie. Wśród kolegów z druży-
ny cieszy się dużym autorytetem, 
ma bardzo dobry wpływ na zespół. 
W barwach TKS zanotował bar-
dzo dobry sezon 2019/2020 – kie-
dy przerwano rozgrywki drużyna 

była na prostej drodze do awansu 
na zaplecze PlusLigi.
christiaN MrOcZkOWski 
(hokej na lodzie, GKS Tychy) – 
mistrz Polski, najlepiej punktujący 
zawodnik sezonu 2019/2020 PHL. 
Imponuje wyszkoleniem technicz-
nym, jego postawę dokumentują 
statystyki. W 46 meczach sezonu 
2019/2020 zdobył 59 punktów – 
27 bramek i 32 asyst, a w obec-
nym sezonie jest na trzecim miej-
scu w rankingu PHL: 30 pkt – 13 
bramek i 17 asyst. Zadebiutował 
w reprezentacji Polski.
WiOletta PaWlucZek (strze-
lectwo, Śląskie Towarzystwo Strze-
leckie Tychy) – zdobyła tytuły 
mistrzyni Polski juniorów oraz 
młodzieżowców, dodatkowo zdo-
była złoty medal na Akademickich 
Mistrzostw Polski.
jacek sikOra (futbol amery-
kański, Tychy Falcons) – trenu-
je od 14 lat, do tyskiego klubu 
trafił przed 4 laty, gra na pozycji 
defensywnego liniowego, czyli 
w pierwszej linii obrony. Wystą-
pił w reprezentacji Polski w meczu 
z Holandią. W ostatnim sezonie 
po raz kolejny z zespołem dotarł 
do półfinału mistrzostw Polski, 
ma na koncie kilka wyróżnień 
indywidualnych, m.in. wybrany 
został zawodnikiem dekady jako 
jeden z czołowych obrońców.
PrZeMysłaW WrONa (koszy-
kówka, GKS Tychy) – podstawowy 
zawodnik drużyny, grający na po-
zycji środkowego. W ubiegłym 
sezonie wystąpił w 24 meczach) 
w 22 w pierwszej piątce). Zdobył 
265 punktów, co dało mu drugie 
miejsce w rankingu najskuteczniej-
szych graczy zespołu. W obecnym 
sezonie zagrał w 17 spotkaniach – 
185 pkt i zdaniem trenera Tomasza 
Jagiełki rozgrywa obecnie najlep-
szy sezon w karierze. lS ●

W 2020 roku o suk-
cesy i medale było 

wyjątkowo trudno. 
Cały świat, w tym 

sportowy, stanął na gło-
wie i nic już nie było takie, 

jak wcześniej. Znakiem cza-
su pandemii było odwołanie 

lub zmiana terminu większo-
ści imprez międzynarodowych, 

co pozbawiło wiele zawodniczek 
i zawodników możliwości ubiegania 

się o medale mistrzostw Europy, świata, 
nie mówiąc o igrzyskach olimpijskich. 

Lockdown, obostrzenia, zakazy, brak moż-
liwości normalnych treningów, piętrzące 

się problemy organizacyjne i finansowe wy-
magały od sportowców, a także od trenerów 

i działaczy, nie tylko o wiele większego samo-
zaparcia i dyscypliny, ale i olbrzymiej dawki 
optymizmu, by wierzyć, że w tych warunkach 
uda się zbudować wysoką formę i sięgać po tro-
fea. Tym cenniejsze jest więc każde osiągnięcie, 
każdy zdobyty medal czy tytuł.

Nie zmienił się jednak nasz plebis-
cyt, który organizujemy już po raz 
12. i to bez jakichkolwiek… ob-
ostrzeń. Obowiązuje ten sam regu-
lamin, co w ubiegłym roku. Plebis-
cyt startuje 19 stycznia br., a głosy 
przyjmujemy do 19.02. Kibice głosu-
ją na sportowców w dwóch katego-
riach: „seniorzy” i „młodzieżowcy”. 

Pod pojęciem „senior” należy rozumieć spor-
towca, który w 2020 roku osiągnął wybitne wy-
niki sportowe w rozgrywkach seniorskich, na-
tomiast pod pojęciem „młodzieżowiec” należy 
rozumieć sportowca, który w 2020 roku osiąg-
nął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach 
młodzieżowych lub seniorskich. W przypad-
ku, kiedy sportowiec osiągnął wybitne wyni-
ki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale 
wciąż mógł startować w rozgrywkach mło-
dzieżowych, uważa się go za „młodzieżowca”. 
Nominację mógł otrzymać sportowiec, który 
łącznie spełnia następujące warunki: w 2020 
roku osiągnął wybitne wyniki sportowe, urodził 
i wychował się lub mieszka w Tychach lub jest 
wychowankami tyskiego klubu sportowego lub 
w 2020 roku reprezentował barwy klubu mają-
cego swoją siedzibę na terenie miasta Tychy.

Nominowanych sportowców wybrała Kapi-
tuła Plebiscytu, w skład której wchodzili przed-
stawiciele MOSiR, tygodnika „Twoje Tychy”, 
Rady Sportu Miasta Tychy, tyskiego środo-
wiska trenerskiego oraz tyskiego środowiska 
biznesowego. Listę kandydatów publikujemy 
poniżej, będziemy ją zamieszczać co tydzień, 
przy plebiscytowym kuponie. Jest też dostępna 
na www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.

Każdy uczestnik plebiscytowej zabawy może 
oddać swój głos na jednego sportowca, zarów-
no wśród „seniorów”, jak i „młodzieżowców”. 
Oddawanie głosów odbywa się za pośredni-
ctwem kuponów, które będziemy publikować 
do 16.02 br. Należy je dostarczyć (listownie 

lub osobiście) na adres: Tygodnik „Twoje Ty-
chy”, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopi-
skiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Ty-
skiego Sportowca Roku 2020” do 19.02. Można 
także głosować za pośrednictwem formularza 
na stronie www.tychy.pl (także do 19.02).

Uwaga – jeden uczestnik plebiscytu może 
wypełnić i przysłać jedno zgłoszenie. Głosu-
jemy wyłącznie na sportowców, którzy zostali 
wybrani przez Kapitułę, głos oddany na spor-
towca spoza listy nominowanych będzie trak-
towany jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych sportowców, 
każdy głos powinien zawierać: imię i nazwi-
sko głosującego, dokładny adres zamieszkania, 
numer telefonu kontaktowego, a w przypad-
ku oddania głosu na formularzu zgłoszenio-
wym umieszczonym na stronie www.tychy.
pl – obligatoryjnie adres e-mail. Tylko kom-
pletnie wypełnione zgłoszenia tzn. spełniające 
wszystkie te warunki, będą brały udział w lo-
sowaniu nagród.

Ogłoszenie ostatecznych wyników plebis-
cytu i wręczenie nagród dla najpopularniej-
szego „seniora” i najpopularniejszego „mło-
dzieżowca” nastąpi na uroczystej gali, która 
odbędzie się w marcu-kwietniu 2021 r. Spo-
śród uczestników Plebiscytu, którzy dostarczą 
prawidłowo wypełnione zgłoszenia, zostaną 
rozlosowane nagrody.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z listą 
nominowanych 20 sportowców i udziału w na-
szym plebiscycie. leSzek SobieRaj ●

nominowani sportowCy 2020

Sponsor głównych nagród dla Czytelników

Niniejsze zgłoszenie stanowi akceptację Regulaminu Plebiscytu, dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl/
plebiscyt. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu przetwarzane są w: MOSiR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 
12 w celach związanych z udziałem w inicjatywach upowszechniających rozwój i promocję kultury fizycznej oraz 
w oparciu o uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celu realizacji zadań statutowych MOSiR (w tym 
publiczna informacja o nagrodzonych uczestnikach plebiscytu).

znamy nominowanyCh, zaCzynamy Głosowanie!
12. edycja plebiScytu MoSiR-u i „twoich tychów” Na NajPOPuLarNIejSZeGO TySKIeGO SPOrTOWca rOKu 2020.

pRzed naMi 12. edycja plebiScytu na najpopulaRniej-
Szego tySkiego SpoRtowca Roku 2020, oRganizowanego 
pRzez MoSiR pod patRonateM Redakcji „twoich tychów”. 

w MinionyM tygodniu kapituŁa plebiScytu wybRaŁa SpośRód kilkudzieSięciu kandyda-
tów dwudzieStkę noMinowanych, na któRych teRaz gŁoSować będą kibice.

Zwycięzcy plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki.
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WŚróD NajlePsZych

Podczas jedenastu dotychczasowych edycji, dwukrotnie Sportow-
cami roku zostawali Magda Stanny i adam Bagiński. jeśli natomiast 
chodzi o miejsca w pierwszej piątce, to rekordzistą jest Dawid Dzie-
dzic, który sześć razy odbierał statuetkę, w tym raz za pierwsze miej-
sce. czterokrotnie w piątce meldowali się: Karolina hamer, Karolina 
Naja, Wojciech Mielnik, a po trzy razy: arkadiusz Sobecki, Magda 
Stanny, adam Bagiński, Mateusz Błazik i Karina Sofińska. 

a oto najpopularniejsi tyscy sportowcy w ostatnich 11 latach:
● 2009: Seniorzy – Witold Bańka, młodzieżowcy – Marcin ławreszuk;
● 2010: arkadiusz Sobecki i Marcin żołna;
● 2011: Marcin held i Dawid Wolański;
● 2012: Karolina Naja i Paulina Noga;
● 2013: adam Bagiński i Dawid Dziedzic;
● 2014: Matusz Błazik i Dawid Duży;
● 2015: adam Bagiński i jan Krzyżek;
● 2016: Magda Stanny i Kamil Lewartowski;
● 2017: Magda Stanny i jakub adamczyk/Wojciech Waksmański;
● 2018: Michael cichy i Dawid Wiekiera;
● 2019: andrzej Borowiec i Karina Sofińska.
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iNfOrMatOr kiBica

Obostrzenia z powodu cO-
ViD-19 zostały przedłużo-
ne do 31 stycznia
Obowiązujące rządowe ogra-
niczenia z powodu cOVID-19 
w zakresie działalności spor-
towo-rekreacyjnej zostały 
przedłużone do 31 stycznia. 
jak poinformował Miejski 
Ośrodek Sportu i rekreacji, 
do tego czasu nie odbędzie 
się żadna impreza organi-
zowana przez MOSir Tychy, 
w tym start 14. edycji Grand 
Prix Tychów Biegach Długo-
dystansowych 2021. Ponad-
to MOSir nie udostępnia dla 
sportu amatorskiego obiek-
tów sportowych, w tym lodo-
wisk sezonowych oraz Stadio-
nu Zimowego na ślizgawki.
Imprezy sportowe nadal 
odbywają się bez publicz-
ności:
hOkej. phl: 22.01 GKS 
Tychy – jKh GKS jastrzębie 
(godz. 18), 24.01 GKS Kato-
wice – GKS Tychy (17).
kOsZ ykóWk a.  i  liga: 
20.01 Pogoń Prudnik – GKS 
Tychy (17.30), 23.01 GKS 
Tychy – Miasto Szkła Krosno 
(18).
siatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 23.01 aZS często-
chowa – TKS Tychy; i liga 
śląska kobiet: TKS ekobet 
Tychy – MKS Imielin. lS ●

W sobotnim meczu 14. kolejki 
siatkarze TKS Tychy pokonali 3:0 
AT Jastrzębski Węgiel. Drużyna 
nadal jest na 4. miejscu w tabeli 
II ligi, do zakończenia rundy za-
sadniczej sezonu pozostały jesz-
cze tylko cztery mecze.

Patrząc na wynik wydawać 
by się mogło, że starcie z młodą 
ekipą AT Jastrzębski Węgiel było 
lekkie, łatwe i przyjemne. Prob-
lem jednak w tym, że tyszanie 
przystąpili do meczu poważnie 

osłabieni brakiem kilku kontu-
zjowanych graczy oraz Damia-
na Millera, który był nieobecny 
ze względów służbowych. Trener 
Marcin Nycz miał do dyspozycji 
tylko 9 zawodników, więc z ko-
nieczności w zespole musiały na-
stąpić roszady na poszczególnych 
pozycjach. A w końcówce pierw-
szego seta kontuzji doznał Mate-
usz Płaneta…

– Ostatecznie wygraliśmy 
tego seta do 17, ale od począt-

ku drugiego na atak musiał 
wejść środkowy, co oczywiście 
skomplikowało sytuację – po-
wiedział trener Nycz. – Mieli-
śmy szóstkę graczy plus dwóch 
środkowych na ławce. Dlatego 
na początku było ciężko, bo za-
wodnicy musieli się przestawić 
na nieco inny sposób gry, jed-
nak doświadczenie naszych za-
wodników i konsekwencja tak-
tyczna wystarczyły, by wygrać 
z młodym zespołem Jastrzęb-
skiego Węgla.
tks tychy – at jastrZęB‑
ski Węgiel 3:0 (25:17, 25:19, 
25:13).
tks tychy: Wachowicz, Kraw-
czyk, D. Żłobecki, Ł. Żłobecki, 
Gepfert, Płaneta, Fijałkowski, 
Blacha, Laszczak. lS ●

taBela ii ligi (mecze, punkty, 
sety wygrane-sety przegrane):
1. Kęczanin 14 37 40-10
2. andrychów 14 36 36-9
3. aZS częstochowa 14 33 37-13
4. tks tychy 14 27 29-20
5. MKS II Będzin 14 26 29-21
6. Volley rybnik 14 20 22-25
7. Miasteczko Śląskie 14 15 18-27
8. aT jastrzębski W. 14 12 19-33
9. Namysłów 14 4 7-40
10. aZS Politechnika 14 0 3-42

hokeiści phl Rozpoczęli 
czwaRtą, oStatnią 
Rundę Sezonu 
zaSadniczego. 
w inauguRującyM 
ją Meczu z ciaRko 
Sanok, gkS tychy 
wygRaŁ bez więkSzych 
pRobleMów 5:0. 
w niedzielę natoMiaSt, 
po Raz pieRwSzy w tych 
RozgRywkach, phl, 
tySzanie pRzegRali 
„świętą wojnę” z unią.

Wygrana z Sanokiem była rewan-
żem za porażkę w poprzedniej run-
dzie, kiedy to na lodowisku rywa-
li nasz zespół przegrał 1:3. Teraz, 
od początku mecz dobrze układał 
się dla ekipy Krzysztofa Majkow-
skiego, bo po pięciu minutach 
gospodarze objęli prowadzenie 
po golu Szymona Marca. Mistrzo-
wie spokojnie kontrolowali spotka-
nie, kolejno Spesnego próbowali 
zaskoczyć Christian Mroczkowski, 
Michael Cichy i Marzec, ale sztuka 
ta udał udała się Patrykowi Wron-
ce. W 13. minucie reprezentacyjny 
napastnik minął jednego z zawod-
ników gości, ale został faulowany 
i wpadł do… bramki. Razem z nim 
w siatce znalazł się też krążek i sę-
dziowie na video musieli spraw-
dzić, czy krążek minął linię bram-
kową przed ruszeniem bramki. 
Okazało się, że tak i w ten sposób 
na tablicy pojawił się wynik 2:0 dla 
GKS. Tyszanie nie zwalniali tempa 
i minutę później Radosław Galant 
podał do stojącego przed bramką 
Kacpra Gruźli, który po raz trzeci 
pokonał bramkarza gości.

Dwie kolejne bramki przynio-
sła tyszanom druga tercja. Go-

spodarze niepodzielne panowali 
na lodowisku, spokojnie punktu-
jąc rywali. W 25 min., po ude-
rzeniu Biro z niebieskiej, Spesny 
odbił krążek, jednak wprost do Ci-
chego, który nie zmarnował oka-
zji. A siedem minut później z bli-
ska strzelał Cichy. Bramkarz gości 
obronił, ale tym razem czujnością 
wykazał się Mroczkowski, usta-
lając wynik przed ostatnią tercją 
na 5:0. Ekipa z Sanoka sporadycz-
nie tylko zagrażała bramce Johna 
Murraya, który bronił bezbłędnie. 
W trzeciej tercji impet mistrzów 
Polski nie był już tak duży i choć 
oba zespoły miały jeszcze szanse 
na zmianę wyniku, bramki jed-
nak już nie padły.
gks tychy – ciarkO sts sa‑
NOk 5:0 (3:0, 2:0, 0:0). Bramki: 
Marzec, Wronka, Gruźla, Cichy, 
Mroczkowski.

Niedzielny mecz był już zu-
pełnie innym widowiskiem. Było 

to spotkanie pełne walki, drama-
tyczne, z kilkoma zwrotami ak-
cji. Ale tak to już bywa w ostat-
nich odsłonach „świętej wojny”. 
W tym sezonie spotkania między 
GKS i Unią kończyły się jedno-
bramkowymi zwycięstwami ty-
szan (dwa rozstrzygnęły rzuty 
karne). Inaczej było w Pucharze 
Polski, w którym tyszanie musieli 
uznać wyższość Unii, przegrywa-
jąc w półfinale 1:3 i inaczej stało 
się w niedzielnym meczu. Już w 4 
min., kiedy tyszanie grali w osła-
bieniu, gospodarze objęli pro-
wadzenie. Odpowiedź GKS była 
niemal natychmiastowa, bo w 6 
min., grając tym razem w po-
dwójnej przewadze, GKS wy-
równał – strzał Cichego „popra-
wił” Mroczkowski. Dobre tempo 
meczu, wiele podbramkowych 
sytuacji sprawiało, że spotkanie 
to z pewnością było ozdobą ko-
lejki. Kolejny gol padł w 28 min., 

po uderzeniu Bartka Jeziorskie-
go. Sędziowie musieli przyjrzeć 
się nagraniu, bo ruszona została 
bramka. Gol został uznany i w ten 
sposób tyszanie objęli prowadze-
nie. Niespełna minutę przed koń-
cem drugiej tercji gospodarzom 
udało się wyrównać, a decydują-
cy o losach meczu gol padł w 46 
min, kiedy to Murraya pokonał 
Krzemień.
uNia OŚWięciM – gks tychy 
3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Bramki: Mrocz-
kowski, Jeziorski. lS ●

1. jastrzębie 29 68 126-60
2. gks tychy 29 64 114-76
3. GKS Katowice 29 55 92-53
4. unia 29 51 91-78
5. energa 27 51 91-56
6. cracovia 28 46 93-78
7. Podhale 27 44 82-66
8. Sanok 28 29 53-88
9. Zagłębie 29 12 58-134
10. Stoczniowiec 29 6 34-145

zysk i strata
hokeiści phl rOZPOcZęLI OSTaTNIą cZęŚć SeZONu ZaSaDNIcZeGO

pewna wygrana mimo kadrowych problemów.

cztery mecze i... Play off

Tyszanie są na czwartym miejscu premiowanym startem 
w play off, ale MKS II Będzin jest  tuż, tuż...
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Bez problemów poradzili sobie hokeiści w kolejnym meczu z Sanokiem, z Unią było już gorzej…
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pRzygotowujący Się 
do StaRtującej 20 
lutego Rundy wioSennej 
Sezonu 2020/2021 
piŁkaRze gkS tychy 
Mają za Sobą już ponad 
tydzień tReningów, 
któRe wznowili 7 
Stycznia.

Po zorganizowanych 7 i 8 stycz-
nia badaniach lekarskich i testach 
przyszedł czas na regularne tre-
ningi, przeważnie dwa w ciągu 
jednego dnia. Podczas zajęć na si-
łowni i na sztucznym boisku przy 
ul. Edukacji, podopieczni trenera 
Artura Derbina pracowali głów-
nie nad siłą, wytrzymałością i do-
skonaleniem taktycznym.

W przygotowaniach nie bie-
rze udziału Jan Biegański, gdyż – 
jak wiadomo – z Nowym Rokiem 
utalentowany 18-latek, reprezen-
tant kraju podpisał kontrakt z Le-
chią Gdańsk i do nowego sezonu 
przygotowuje się już z zespołem 
ekstraklasy. W zajęciach z pierw-
szą drużyną brali natomiast udział 
wyróżniający się młodzi gracze: 
Artur Sip, Natan Dzięgielewski, 
Oliver Nowak, Bartosz Zarębski, 
Dorian Orliński i Miłosz Pawlu-
siński.

Pierwszy pełny tydzień zajęć 
treningowych „Trójkolorowi” 
zakończyli w sobotę wewnętrz-
ną „gierką” 2x25 minut. Spotka-
nie „Żółtych” z „Czerwonymi” 
zakończyło się wynikiem nie-
rozstrzygniętym 1:1, a do bram-
ki trafiali Łukasz Moneta i Szy-
mon Lewicki. W poszczególnych 
drużynach grali:

Żółci: Adrian Odyjewski – Bar-
tosz Szeliga, Bartosz Zarębski, Ka-
mil Szymura, Marcel Stefaniak – 

Łukasz Moneta, Oskar Paprzycki, 
Łukasz Norkowski, Damian No-
wak, Natan Dzięgielewski – Da-
wid Kasprzyk.

Czerwoni: Konrad Jałocha – 
Dominik Połap, Nemanja Nedić, 
Łukasz Sołowiej, Anatolii Kozlen-
ko – Bartosz Biel, Jakub Piątek, 
Marcel Misztal, Łukasz Grzesz-
czyk, Sebastian Steblecki – Szy-
mon Lewicki.

Poza zajęciami na własnych 
obiektach, w planach szkole-
niowców GKS jest także tygo-
dniowy obóz w Ustroniu oraz 
mecze sparingowe. Pierwszy 
z nich odbędzie się już w najbliż-
szą sobotę, 23 stycznia, a rywa-
lem tyszan na bocznym boisku 
przy Stadionie Miejskim będzie 
zespół FK Fotbal Třinec (godz. 
11). Kolejne dwa mecze kontrol-
ne rozegrane zostaną w Ustroniu 
– 27 stycznia z GKS Katowice 
i trzy dni później z Ruchem Cho-
rzów. W sobotę, 6 lutego druży-
na trenera Derbina zmierzy się 
na wyjeździe z MŠK Žilina, zaś 
w środę 10 stycznia podejmie 
przy ul. Edukacji Termalikę Bruk
-Bet Nieciecza. Ostatnie sparin-
gi odbędą się na tydzień przez 
zaległym spotkaniem ligowym 
z ŁKS Łódź. Drużyna zostanie 
podzielona na dwa zespoły, któ-
re zagrają z Puszczą Niepołomice 
(godz. 11) i Pniówkiem Pawłowi-
ce (godz. 14). Oba sparingi roze-
grane zostaną na bocznym boi-
sku przy Stadionie Miejskim.

Przygotowania do rundy re-
wanżowej rozpoczęli też zawod-
nicy GKS II Tychy. Zespół trene-
ra Jarosława Zadylaka ma już też 
za sobą pierwszy sparing, w któ-
rym uległ rezerwom Górnika Za-
brze 0:2. ww ●

pierwszy 
sparinG
piŁkaRze gkS tychy PrZyGOTOWują fOrMę Na ruNDę 
reWaNżOWą W I LIDZe.

Wewnętrzna gierka zakończyła pierwszy tydzień treningów GKS.
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S jak Stadion tychy
W latach 30. XX Wieku Mający akurat OchOtę 
WyPOcZąć NaD WODą MiesZkańcy katOWic 
WsiaDali W POciąg i jechali DO tychóW…

Nie chodziło im jednak o relaks nad jeziorem Paprocańskim, 
kierowali się bowiem w stronę Stadionu Tychy, który znajdo-
wał się na terenie obecnego Osiedla a. 

jeszcze sto lat temu na miejscu osiedla rozciągały się 
gminne i parafialne łąki, wśród których leniwie płynął Potok 
Wilkowyjski. W 1931 roku przedsiębiorca Konrad hinze, przy 
pomocy tyskiej gminy, wybudował na łąkach „Stadion Tychy, 
przedsiębiorstwo kąpielowo-gastronomiczne”. Trzeba dodać, 
że inicjatywę mocno wpierał naczelnik gminy, pochodzący 
z Mikołowa jan Wieczorek. jak opisywał Ludwik Musioł w 
wydanej w 1939 roku monografii Tychów, w skład Stadionu 
wchodziły: basen z wypożyczalną sprzętu pływającego (kaja-
ki, łódki), wieża do skoków, boisko piłkarskie, kort tenisowy, 
strzelnica małokalibrowa, ślizgawka wodna, szatnie i pawilony 
kasowe od ul. Damrota. Wschodnią część terenu zajmował ob-
szerny budynek restauracji z salą taneczną. Otwarcie „Stadionu 
Tychy” nastąpiło w maju 1931 roku, a dwa lata później gmina 
Tychy przejęła za 145 tys. złotych cały kompleks sportowy.

Naczelnik Wieczorek wiedział co robi, decydując się na 
przejęcie Stadionu. Na tamte czasy było to bardzo atrakcyjne 
miejsce wypoczynku. W ciepłe dni nad wodę ściągały tłumy 
nie tylko z Tychów i pobliskiej okolicy, ale nawet z Katowic. 
Dojazd był łatwy, bo Stadion znajdował się o parę kroków od 
stacji kolejowej.

Oglądając fotografie z tyskiego ośrodka wypoczynkowego, 
przypominają się słowa znanej piosenki z przedwojennego 
filmu „Zapomniana melodia”:

„ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal,
Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.
ach, jak przyjemnie, radosny płynie śpiew,
że szumi, szumi woda i młoda szumi krew.”
Można przypuszczać, że tak właśnie wyglądał wtedy relaks 

nad wodą w Tychach. Pływanie, zabawy w wodzie, kajaki i ło-
dzie, kąpiele słoneczne, gry sportowe…. 

Po wojnie obiekty zaczęły niszczeć. Starsi tyszanie jeszcze 
pamiętają budynek restauracji, który w latach 50. przestał speł-
niać rolę gastronomiczną, a stał się przebieralnią dla piłkarzy, 
korzystających z boiska. Basen w okresie wczesnego PrL-u zo-
stał wyremontowany i służył jeszcze kilku pokoleniom tyszan. 
Ostatecznie został zamknięty i zasypany w 1997 roku.
piotR zawadzki, tySka galeRia SpoRtu ●

alfabet tgS

Wypoczynek na tyskim kąpielisku.

Restauracja na Stadionie Tychy.
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w MinionyM tygodniu 
autoMobilklub zieMi 
tySkiej zapRezentowaŁ 
oficjalne wyniki 
SaMochodowych 
MiStRzoStw tychów 
2020 oRaz klaSyfikacji 
końcowej tRofeuM 
aVia MaX attack. znana 
jeSt już też data piątej 
edycji Rajdu śląSka 
– jednej z SiedMiu 
eliMinacji Rajdowych 
SaMochodowych 
MiStRzoStw polSki.

Jeszcze nie wiadomo w jakiej 
formule nastąpi podsumowanie 
rywalizacji AMT – czy będzie 
to uroczysta gala, jak to bywa-
ło do tej pory, czy też wręczenie 
pucharów nastąpi w kameralnym 
gronie. Trofea trafią najlepszych 
załóg: klasa 1: 1. Łukasz Se-
mik, 2. Paweł Oślak/Michał Ko-
ciołek. 3. Jakub Włoch; klasa 2: 
1. Grzegorz Dobrzański/Agniesz-
ka Dobrzańska, 2. Szymon Gań-
czarczyk/Anita Masternak, 3. Ro-
muald Stasik/Grzegorz Pękala; 
klasa 3: 1. Sebastian Bojdoł/
Andrzej Mrowczyk, 2.Dawid To-
mala/Paulina Kempka, 3. Grze-
gorz Ira/Damian Drob; klasa 4: 
1. Artur Kobiela/Kamil Wala, 
2. Grzegorz Pudełko, 3. Łukasz 
Kobiela; klasa ceNtO: 1. Woj-
ciech Najgrodzki/Mateusz Solar-

czyk, 2. Adam Pawłowski/Mate-
usz Bartosik, 3. Marek Mendela; 
klasa gOŚć: 1. Jacek Polok/
Przemysław Bijałd, 2. Jakub Le-
siak/Paweł Oślak, 3. Tomasz 
Mrzygłód/Krzysztof Janik; kla‑
sa PPc: 1. Artur Kłaptocz, 2. Ka-
mil Pniok, 3. Krzysztof Bednarski/
Jakub Siemaszko; klasa rWD: 
1. Kacper Bieniek/Tomasz Jabłoń-
ski, 2. Daniel Strojek, 3. Wojciech 
Honkisz/Jakub Rozmus; klasa 
OPeN: 1. Piotr Żbikowski/Mar-
cin Bieniak, 2. Dariusz Murzyn/
Michał Masełko, 3. Sławomir Po-
tapiuk/Sebastian Haraf.
Oto klasyfikacja aVia MaX 
attack (punkty przyznawane 
są za zajęcie miejsc od 1. do 5. 
w klasie na wszystkich próbach 

sportowych wszystkich rund): 1. 
Łukasz Semik (181 pkt), 2. Da-
wid Tomala (161 pkt), 3. Seba-
stian Bojdoł (157 pkt).

Po raz piaty w kalendarzu Raj-
dowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski pojawił się, orga-
nizowany przez tyski AZT, Rajd 
Śląska. W tym roku zawody za-
planowano na 10-11 września, 
a rajd będzie szóstą, przedostat-
nią eliminacją dla najlepszych 
polskich kierowców. Oprócz 
uczestników mistrzostw Polski, 
w imprezie ponownie wezmą 
udział kierowcy i piloci w samo-
chodach historycznych (HRSMP) 
oraz zawodnicy startujący w Raj-
dowych Samochodowych Mi-
strzostwach Śląska.

– Już od kilku tygodni pra-
cujemy nad trasą kolejnej edy-
cji rajdu – powiedział Grzegorz 
Wróbel, prezes AZT oraz Fun-
dacji Automobilistów, organi-
zatora Rajdu Śląska. – Chcemy 
ją mocno urozmaicić względem 
poprzednich lat tak, by rajdowe 
załogi odwiedziły także te części 
województwa śląskiego, w któ-
rych jeszcze nie miały okazji się 
ścigać. Świetne trasy na połu-
dniu są już dobrze znane, a na-
szą ambicją jest zaproponowanie 
zawodnikom i kibicom czegoś 
zupełnie nowego i nie mniej wy-
magającego i malowniczego. Pra-
cujemy też nad powrotem wido-
wiskowego odcinka specjalnego 
przy Stadionie Śląskim. lS ●

w 18. kolejce 
koSzykaRze gkS 
tychy zMieRzyli Się 
z RezeRwowyM zeSpoŁeM 
śląSka wRocŁaw, 
wygRywając 81:77. 
byŁo to dwunaSte 
zwycięStwo tySzan 
w tyM Sezonie.

Początek spotkania należał 
do GKS, który objął prowadzenie 
8:4. Jednak zawodnicy Śląska cel-
nie rzucali z dystansu i po trzech 
trójkach wyszli na prowadzenie, 
wygrywając pierwszą kwartę 
17:12. W drugiej ich przewaga 
wzrosła do 9 punktów (27:18), 
jednak potem tyszanie ruszy-
li do ataku. Zagrali znacznie le-
piej w defensywie, dokładniej 
i skuteczniej rzucali z dystansu 
– trójki Trubacza, Stryjewskie-
go i Woronieckiego wystarczyły, 
by podopieczni Tomasza Jagieł-
ki doprowadzili do wyrównania. 
Do końca pierwszej połowy oba 

zespoły grały punkt za punkt, mi-
nimalnie lepsi okazali się tyszanie, 
prowadząc do przerwy 37:36.

W trzeciej odsłonie gospoda-
rze przyspieszyli i teraz to oni 
nadawali ton grze. Punkty Wro-
ny, Woronieckiego i kolejna trój-

ka Trubacza dały im 7 punk-
tów przewagi, a potem dorzucili 
jeszcze kilka „oczek”, prowadząc 
przed ostatnią kwartą 58:52. 
W ostatnich 10 minutach koszy-
karze GKS nie zwalniali tempa 
i choć na 38 sekund przed ostat-
nią syreną rywale zmniejszyli dy-
stans do 3 pkt (77:74), GKS nie 
wypuścił zwycięstwa z rąk. Go-
ście rzucili trójkę, jednak bez-
błędne osobiste Kędela i Truba-
cza przesądziły sprawę.

– Dzisiaj spotkały się dwa 
najmłodsze zespoły ligowe I ligi 
i można się było spodziewać 
energicznej, agresywnej gry – 
skomentował mecz trener To-
masz Jagiełka. – Wiedzieliśmy, 
że czeka nas trudne zadanie, tak-
że dlatego, że w ekipie Śląska po-
jawił się nowy trener i odmienił 
drużynę. Rywale mocno praco-
wali na całym boisku, ale byli-
śmy na to dobrze przygotowa-
ni, także mentalnie, zachowując 
zimną głowę w ważnych mo-

mentach. Co prawda pogubili-
śmy się trochę przy 10-punkto-
wym prowadzeniu rywali, jednak 
najważniejsze, że doświadcze-
nie i właśnie spokój pozwoli-
ły w końcówce przechylić sza-
lę zwycięstwa na naszą stronę. 
Drużyna dobrze zrealizowała 
założenia taktyczne w defensy-
wie, dlatego możemy się cieszyć 
z kolejnego zwycięstwa.
gks tychy – tBs Śląsk ii 
WrOcłaW 81:77 (12:17, 25:19, 
21:16, 23:25).
gks: Trubacz 15, Mąkowski 11, 
Woroniecki 11, Karpacz 10, Stry-
jewski 10, Śpica 9, Kędel 6, Gro-
chowski 5, Wrona 4. lS ●

cZOłóWka i ligi (mecze, 
punkty, zwycięstwa-porażki):
1. czarni 18 33 15-3
2. Wałbrzych 18 33 15-3
3. WKK Wrocław 18 32 14-4
4. gks tychy 18 30 12-6
5. Sokół łańcut 18 29 11-7
6. Dziki Warszawa 18 28 10-8

po sezonie i przed... sezonem
autoMobilklub zieMi tySkiej ZaPreZeNTOWał OfIcjaLNe WyNIKI SaMOchODOWych MISTrZOSTW TychóW 2020.

W 2020 roku Grzegorz Ira i Damian Drob dojechali do mety SMT na trzecim miejscu w klasie 3.

Ja
ku

b T
us

zy
ńs

ki

spokój ostatniCh sekund…
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Patryk Kędel w tańcu pod koszem
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Pierwszoligowi piłkarze halowi 
nie grają, ale ich młodsi koledzy 
kontynuują rywalizację o Mło-
dzieżowe Mistrzostwo Polski i w 
tym gronie mamy zespoły APN 
GKS Futsal Tychy. Drużyna do lat 
17 startowała w zawodach elimi-
nacyjnych w Bielsku-Białej.

Niestety, młodym futsalistom 
nie udało się awansować do fazy 
grupowej, bowiem w niedzielnym 
turnieju zajęli czwarte, ostatnie 
miejsce. Tyszanie zremisowali 4:4 
z GSF i doznali dwóch porażek: 
0:8 z Rekodem Bielsko Biała i 2:5 
z Gwiazdą Ruda Śląska. Wcześ-

niej z rozgrywek odpadły drużyny 
U-19 i U-13, na placu boju pozo-
stała ekipa U-15, której rywalami 
w grupie eliminacyjnej będą: Red 
Dragons Pniewy, Hurtap Łęczyca, 
Sokół Lubaczów.

Najmłodsza drużyna mło-
dzieżowa U-12 APN GKS Fut-

sal wygrała kolejne mecze Ślą-
skiej Młodzieżowej Ligi Futsalu 
i pozostała liderem. Tyszanie po-
konali Orbitę Bukowno 4:2 i Pro-
motora Zabrze 9:1. Z rozgrywek 
MMP odpadły w eliminacjach 
zespoły piłkarek Polonii Tychy 
U-18 i U-16. lS ●

w młodzieżowych mistrzostwach Polski.

futsaliści Bez aWansu
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kozioRożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy pozwolą ci zrealizować swoje najważ-
niejsze marzenia. Działaj z rozmachem, ale nie 
zapomnij o uprzejmości.

wodnik 20.i-18.ii
czeka cię sporo zajęć, drobiazgowej roboty 
i papierkowych spraw. Dzięki przychylności 
gwiazd szef spojrzy na ciebie przychylnym okiem.

Ryby 19.ii-20.iii
Panuj nad emocjami, a Twoja siła przebicia 
otworzy ci każde drzwi. Nie obawiaj się 
rozmowy z szefem. Dogadasz się świetnie 
z Koziorożcem.

baRan 21.iii-20.iV
czyjeś krytyczne uwagi mogą cię bardzo zaboleć. 
uważaj na swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Noga 
z gazu!

byk 21.iV-21.V
Księżyc przyniesie ci ekscytujące wiadomości. 
Poważnie i odpowiedzialnie podejdziesz 
do obowiązków, ale nie walcz za wszelką cenę.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Twoje problemy nie potrwają długo. już pod 
koniec stycznia nastanie taki czas, gdy całe niebo 
zechce ci sprzyjać.

Rak 21.Vi-22.Vii
Nadchodzący tydzień to czas porządków i pod-
sumowań. Pociągać cię będą nowe znajomości. 
jedna z nich może przerodzić się w romans.

lew 23.Vii-22.Viii
Nie uda ci się uciec przed domowymi obo-
wiązkami. Zadbaj o zdrowie, zrób porządki 
w diecie. Pod koniec tygodnia znajdź czas dla 
przyjaciela.

panna 23.Viii-22.iX
Zaprowadzisz porządek zarówno w pracy, jak 
i w domu. Ogarniesz wszystko, co wymykało  
ci się spod kontroli.

waga 23.iX-23.X
Teraz pochłonie cię praca i związana z nią rywa-
lizacja. Musisz liczyć się z wieloma dodatkowymi 
obowiązkami.

SkoRpion 24.X-21.Xi
Będziesz błyszczeć i uwodzić. Twoja dawna miłość 
spróbuje się z Tobą skontaktować. ale jeśli nie 
chcesz problemów, lepiej nie odbieraj telefonu.

StRzelec 22.Xi-21.Xii
Nie będziesz musiał specjalnie się wysilać, 
by otrzymać to, czego pragniesz. Wystarczy 
pozwolić innym się uszczęśliwić.

Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871
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Sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

Hasło z krzyżówki nr 686: 
FERIE PRAWIE ZA NAMI

zimna woda, zdrowia doda
Ostatnio, kiedy otwieram moje-
go Facebooka, to już na starcie 
zalewa mnie fala zdjęć, na któ-
rych moi znajomi z uśmiechem 
na ustach, zanurzają się po szyję 
w lodowatej wodzie. Tak, Pola-
cy pokochali morsowanie. Ty-
szanie także. Na Paprocanach, 
zwłaszcza w soboty i niedziele, 
gromadzą się tłumy miłośników 
mroźnych kąpieli. Ha! Widzia-
łam nawet uśmiechnięte dzie-
ciaki, które wraz z rodzicami, 
a nawet z dziadkami, pluskają 
się w lodowatej wodzie. To już 
nie jest atrakcja dla miłośników 
ekstremalnych wrażeń. Nastała 
moda na morsowanie. Ludzie ro-
bią selfie, wrzucają zdjęcia na Fa-
cebooka, wręcz w dobrym tonie 
jest pozować w zimnej wodzie. 
Bo jak wiadomo – zimna woda 
zdrowia doda. Choć w przy-
padku pewnej modelki, swoi-
ste „morsowanie” skończyło się 
porządnym katarem. A wszystko 
przez… Szekspira.

Czy godzi się grzebać?
„Hamlet” – akt V, scena I. Mówi 
grabarz do drugiego grabarza:

„– Godzi się po chrześcijań-
sku grzebać kogoś, co samowol-
nie szuka zbawienia?

– Gadaj zdrów. Tu płynie 
woda, dajmy na to, a tu stoi 
człowiek, dajmy na to: jeżeli 
człowiek pójdzie do wody i uto-
pi się, rad nierad, to jużci nie 
zaprzeczy temu, że poszedł; ale 
jeżeli woda przyjdzie do niego 
i zatopi go, to co innego; wte-
dy nie można powiedzieć, że on 
się utopił”.

I właśnie tak po Ofelię przy-
szła woda. Och, jakże ona 
była zakochana w Hamlecie. 
Do nieprzytomności, do obłę-
du. A przecież on tyle co zabił 
jej ojca. Ech… Już tylko dusz-
ny zapach kwiatów, już tylko 
zimna woda. I o tym jak bar-
dzo zimna mogła przekonać 
się modelka, która pozowała 
do tego niesamowitego obra-
zu. Wyszedł on spod pędzla an-

gielskiego malarza – Johna Eve-
retta Millais’a.

każdy listeczek, każda 
gałązka
„Ofelia” Millais’a to wyjątkowo 
gęsty obraz. Niemal hiperreali-
styczny. Pełno tu detali i szcze-
gólików. Każda gałązka, każdy 
listek zostały precyzyjnie odno-
towane na płótnie. Aż za bardzo 
precyzyjnie, co jest winą tego, 
że prerafaelici – a do tego bra-
ctwa należał autor – zbyt do-
słownie wzięli sobie do serca 
słowa pewnego krytyka sztuki – 
Johna Ruskina. Tenże jegomość 
hołdował zasadzie, że niczego 
nie można odrzucić. Co prawda, 
jako skostniały akademik, miał 
na myśli to, by malując obraz nie 

odrzucać szkicu, ale prerafaelici 
tego już nie doczytali. Założyli, 
że skoro niczego nie można po-
minąć, to trzeba wręcz z mikro-
skopową precyzją rysować każ-
dy kawałek natury. Ot i mamy 
tu mnogość nad mnogościami, 
od której łatwo o zawrót głowy. 
Tym bardziej dziwi nieco lewi-
tująca postać Ofelii. Ona jest – 
i owszem – namalowana w tym 
samym stylu, ale jakby unosi się 
nad krajobrazem. Dlaczego?

mucha nie siada
Prawda jest taka, że malarz 
osobno malował roślinność, 
a osobno modelkę. Tło obrazu, 
a więc ta cala bujność przyrody, 
powstawało w plenerze. W do-
datku w bardzo skrajnych wa-

runkach, bowiem Millais wraz 
ze swoim kolegą Williamem 
Holmanem Huntem (również 
uznanym malarzem) walczyli 
z muchami. Zachował się nawet 
rysunek, na którym panowie 
mają twarze zasłonięte siatko-
wymi przyłbicami, byleby tyl-
ko ochronić się przed atakiem 
uporczywych owadów. To się 
nazywa poświęcenie! Podobnym 
wykazała się pozująca do posta-
ci Ofelii modelka.

a psik!
Dopiero, gdy dekoracja była go-
towa, Millais wprowadził na sce-
nę swoją aktorkę – Ofelię, czy 
też raczej młodziutką Elizabeth 
Siddal. To była genialna i wzię-
ta modelka, a jej twarz może-
my podziwiać na wielu obrazach 
prerafaelitów. Oj, trzeba przy-
znać, że warunki w jakich przy-
szło jej pozować, nie były lek-
kie. Malarz wsadził dziewczynę 

do wanny. I choć może się wy-
dawać, że nie ma nic lepszego 
niż relaksujące kąpiel, to jednak 
w istocie mówimy tu o wielo-
godzinnym leżeniu bez ruchu 
w zimnej wodzie. Efekt? Ge-
nialny obraz i paskudny ka-
tar. Dziewczyna zachorowała. 
Wściekły ojciec wpadł do pra-
cowni Millais’a i wystawił mu 
rachunek za leczenie córki.

Dlatego, drogie morsy, uwa-
żajcie na siebie podczas kąpieli 
w przeręblu, bo z wodą, szcze-
gólnie zimną, nie ma zabawy. 
Moda, modą, ale tu przecież 
chodzi o zdrowie. Sama nato-
miast w tym sezonie zdecyduję 
się na morsowanie w wyjątkowo 
niekorzystnych warunkach, czy-
li w wypełnionej gorącą wodą 
wannie, wśród pachnącej pia-
ny i z lampką bezalkoholowego 
wina do tego. A co! Jak morso-
wać, to bez taryfy ulgowej! 
agnieSzka kijaS ●

daWno temu W sztuce (231)oFelia morsuje

„Ofelia” John Everetta Millais to obraz-kanon.  
Mało kto wie w jak trudnych warunkach powstawał.  

pStRyk! i gotowe! MogŁoby Się wydawać – dRogi 
czytelniku – że to takie pRoSte; że wyStaRczy 
StRzelić w palce i już w gŁowie pojawia Się poMySŁ 
na kolejny MalaRSki felieton, a SŁowa SaMe 
ukŁadają Się w bŁySkotliwe zdania. owSzeM, 
bywa i tak, nieMniej w życiu każdego piSaRza 
zdaRza Się kRyzyS. puStka. od tygodnia nic 
nie pRzychodzi do gŁowy, a tu teRMin nagli. 
cóż Robić? wówczaS najlepiej RozejRzeć 
Się wokoŁo i czeRpać z tego, co akuRat jeSt 
Modne. a teRaz Modne jeSt MoRSowanie. hM… 
tylko jak to pożenić z MalaRStweM…?

DrODZy cZytelNicy!

Opowieść o morsowaniu w wykonaniu wziętej modelki Bractwa 
Prerafaelitów, dedykuję Mariuszowi Brożkowi. To on, gdy złapał 
mnie kryzys twórczy, podpowiedział, żeby napisać o morsach. 
co prawda żartował, ale – jak to się mówi – nie żartuj z pisarza, 
bo się zemści na papierze.

jednocześnie czekam na Państwa zgłoszenia tematów do kolej-
nych odcinków cyklu „Dawno temu w sztuce”.  Można je przesyłać 
na adres: „Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@
twojetychy.pl. Wspólnie odkryjmy tajemnice najwspanialszych 
malarskich płócien.
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