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Dużo zadań w trudnym roku
Rozmowa z Arturem Kruczkiem, dyrektorem  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Szantowe gwiazdy w McK
W najbliższą sobotę miłośnicy pieśni żeglarskich 
obejrzą w sieci rozgrzewkę festiwalu PPP.

Sześć goli w sparingu
Piłkarze GKS Tychy wygrali w pierwszym 
meczu kontrolnym 5:1 z rywalem z Czech.3 9 14
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MiMo bardzo trudnej sytuacji finansowej, żaden z tyskich lokali gastronoMicznych nie zdecydował się na złaManie zakazu działalności.
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Tychy grają z jurkiem 
Tyski 29. Finał WOŚP odbędzie się 30 i 31 stycznia w klubie Un-
derground Pub, skąd nadawana będzie transmisja koncertów online 
w mediach społecznościowych organizatorów czyli Tyskiego Sztabu 
WOŚP oraz organizacji „ROCK w słusznej sprawie”. str. 8

WolnosTany 
dla noWych 
najemcóW
Co roku Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych w Tychach 
przeprowadza remonty loka-
li mieszkalnych, tzw. wolno-
stanów, które udostępniane są 
mieszkańcom Tychów, oczeku-
jącym na przydział mieszkania 
lub kwalifikującym się do najmu 
socjalnego. W 2020 roku wy-
konano remont 107 mieszkań 
na łączną kwotę ok. 1,75 mln 
zł. Wyremontowane lokale zo-
stały już udostępnione nowym 
najemcom.
 str. 3
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tel. 789 069 424
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat
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◆ 23.01, OkOłO gODZ. 8.50 
DyżurNy kM PaństWOWej 
straży POżarNej w Tychach 
odebrał informację, że do jedne-
go ze stawów na Sublach (przy ul. 
Stoczniowców) wjechał samochód 
osobowy. Jak się okazało, osoby 
podróżujące pojazdem nie do-
znały żadnych obrażeń i opuściły 
go przed przyjazdem strażaków 
i policji. Z relacji osób podróżu-
jących osobowym renault wynika, 
iż do zdarzenia doszło w wyniku 
awarii pojazdu. Pracujący na miej-
scu policjanci ukarali kierująca 
mandatem karnym. Strażacy wy-
ciągnęli pojazd z wody, aby nie 
dopuścić do jej zanieczyszczenia 
płynami eksploatacyjnymi.

◆ W jeDNyM Z MiesZkań 
W BlOku PrZy ul. legiO-
NóW POlskich DOsZłO 21.01 
DO POżaru. Lokatorka z popa-
rzeniami trafiła pod opiekę ratow-
ników medycznych, a następnie 
przewieziona została do szpita-
la. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że do pożaru doszło w wyniku 
nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego pożaru.

◆ W OstatNiM cZasie DO-
sZłO DO DWóch PrZyPaD-
kóW Zatrucia tleNkieM 
Węgla. 19.01, po godzinie 8, 
poinformowano służby o zatru-
ciu w mieszkaniu przy ul. Kubicy. 
Dwie osoby zostały przetranspor-
towane do szpitala. Z kolei w jed-
nym z domów przy ul. Skalnej 
doszło do nagłego zatrzymania 
krążenia u 80-letniej lokator-
ki. Kobieta przewieziona zosta-
ła do szpitala. Strażacy wykona-
li pomiary stężenia tlenku węgla 
w domu i mierniki wykazały jego 
obecność.

◆ 19.01 OkOłO gODZ. 20.30 
POlicjaNci iNterWeNiO-
Wali Na ul. ucZNiOWskiej 
w związku z kradzieżą volvo XC60. 
Policjanci Wydziału Prewencji ty-
skiej komendy, od razu rozpoczęli 
poszukiwania. Samochód został 
odnaleziony po kilkudziesięciu 

minutach na ul. Arkadowej. Auto 
wróciło do właściciela. Teraz po-
licjanci poszukują sprawcy tego 
przestępstwa oraz proszą wszyst-
kich świadków, którzy wiedzą coś 
na temat sprawcy i zdarzenia, 
o kontakt z Wydziałem do Wal-
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu KMP, al. Bielska 46, pod 
numer telefonu 47 85 512 30, te-
lefonem 112 lub adresem e-mail 
ppm@tychy.ka.policja.gov.pl.

◆ POlicjaNci ZNóW ZatrZy-
Mali kilku NietrZeźWych 
kierOWcóW. Rekordzistą oka-
zał się 46-letni tyszanin, który je-
chał mercedesem ul. Łabędzią. 
Stwierdzono u niego prawie 3 
promile.

◆ Na ul. kOPerNika, 24.01, 
OkOłO gODZ. 16 NieZNaNy 
sPraWca usZkODZił W skO-
DZie Octavii PrZeDNią sZy-
Bę oraz zarysował powłokę lakier-
niczą. Wartość strat to 6.000 zł.

◆ 13.01 Z klatki schODO-
Wej BuDyNku PrZy ul. BO-
rOWej skraDZiONO rOWer 
marki specialized rockhopper XL 
wartości 2.100 zł. Postępowanie 
prowadzi KMP w Tychach.

◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
DO Walki Z PrZestęPcZOś-
cią PrZeciWkO MieNiu kO-
MeNDy Miejskiej POlicji 
w Tychach prowadzą postępowa-
nie w sprawie kradzieży z włama-
niem do piwnicy na ulicy Skalnej. 
Do zdarzenia doszło 12.12.2020 
roku. Nieznany sprawca dostał 
się do wnętrza pomieszczenia 
i skradł sprzęt narciarski warto-
ści 600 złotych. W toku prowa-
dzonego dochodzenia uzyskano 
zdjęcia mężczyzn, którzy mogą 
posiadać istotne dla wyjaśnienia 
sprawy informacje.

rysOPis: Jeden mężczyzna niż-
szy ubrany w kurtkę koloru zielo-
nego, krótko ścięty, w okularach 
z żółtymi nausznikami; drugi 
mężczyzna – wyższy w ciemnej 
kurtce z kapturem, w czarnej 
czapce z daszkiem, obaj szczup-
łej budowy ciała.
Wszyscy, którzy wiedzą coś na te-
mat zdarzenia, bądź rozpozna-
ją osoby ze zdjęć, proszone są 
o kontakt z Wydziałem do Wal-
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Miejskiej Poli-
cji w Tychach – Tychy aleja Biel-
ska 46, pod numer telefonu 47 85 
512 30. lS ●

Jak stwierdzili świadkowie przyczyną  do zdarzenia na Sublach doszło na skutek awarii samochodu.
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„twoje tychy” Mija rok od objęcia 
przez Pana dyrektorskiego 
stanowiska. jaki on był dla 
Miejskiego zarządu ulic i Mostów?
artur krucZek: – Bardzo 
pracowity. Jak pan zauważył, 
trudno mi się odnieść do lat 
poprzednich, ale w mojej ocenie, 
i jako dyrektora i jako mieszkań-
ca Tychów, udało się zrealizować 
założony plan na wielu płaszczy-
znach. Poczynając od admini-
stracji dróg, przez wykonawstwo 
inwestycji czy remontów, 
kończąc na poprawie bezpie-
czeństwa, która jest dla mnie 
wartością nadrzędną. Poprzez 
nasze działania uspokajamy ruch 
w miejscach, gdzie dochodzi 
do licznych zdarzeń drogowych, 
budujemy kolejne wyspy 
azylowe, wynosimy przejścia 
dla pieszych, stosujemy również 
zawężenia. Tak jak wspomnia-
łem, powoduje to uspokojenie 
ruchu, na co mogą narzekać 
tylko ci kierowcy, którzy nie 
stosują się do ograniczeń 
prędkości. Niedostosowanie 
tej ostatniej do panujących 
warunków i sytuacji jest główną 
przyczyną wypadków na drodze. 
Takie rozwiązania wprowadzi-
liśmy choćby na skrzyżowaniu 
ul. Cielmickiej z Towarową, które 

od lat cieszyło się niechlubną 
sławą, ponieważ dochodziło 
tam do najliczniejszych zdarzeń. 
Statystyki mówią same za siebie, 
dlatego w przyszłości mamy 
zamiar kontynuować politykę 
polepszania bezpieczeństwa 
ruchu w mieście.

covid nie przeszkodził?
– Próbował. Często pracowa-
liśmy w okrojonym składzie 
ze względu na kwarantanny, 
którym musieli poddać się nasi 
pracownicy. Uczyliśmy się też 
pracować zdalnie i wypracowy-
waliśmy na gorąco najbardziej 

efektywne rozwiązania. To był 
trudny rok, ale pomimo tego 
udało się zrealizować nasze 
zadania. Wspomnę oddanie 
odcinka ul. Oświęcimskiej 
od węzła na Wartogłowcu aż 
do ul. Kościelnej oraz rozpo-
częcie wdrażania Inteligentnego 
Systemu Zarządzania i Sterowa-
nia Ruchem (ITS), co dotychczas 
miało miejsce na 10 pierwszych 
skrzyżowaniach. To zdecydowa-
nie najważniejsze dwa zadania 
z roku 2020. Oba współfinanso-
wane z budżetu UE.

wracając do bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, to aktualnie 
pracujecie nad raportem za rok 
2020. kiedy możemy spodziewać 
się publikacji?
– Prace są w toku, a całość 
powinna być gotowa na przeło-
mie lutego i marca. To bardzo 
szczegółowe opracowanie, 
które opiera się m.in. na danych 
gromadzonych przez Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Tychach.
Dzięki takiej analizie widzimy, 
jakie miejsca są najbardziej 
niebezpieczne i gdzie trzeba za-
reagować w pierwszej kolejności. 
Badamy czynniki, które mają 
bezpośredni wpływ na bezpie-

czeństwo pieszych i kierowców, 
a co najważniejsze: w oparciu 
o te dane podejmujemy decyzje 
dotyczące poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach w mieście.
Raport służy nie tylko 
do analizy bieżącej sytuacji. 
To bardzo bogaty materiał, 
który pozwala zestawić dane 
i porównać je na przestrzeni 
20 lat. Tu dodam, że pierwszy 
raport powstał w 2001 roku. 
Możemy śledzić, jak zmienił się 
poziom bezpieczeństwa ruchu 
w naszym mieście. A zmienił 
się na lepsze. Dane dotyczące 
wypadków z udziałem pieszych 
na przestrzeni lat wykazują 
bardzo duży spadek. Udało się 
też zmniejszyć liczbę zdarzeń 
na skrzyżowaniach w mieście.

jakie zatem najważniejsze 
zadania czekają na was w świeżo 
rozpoczętym roku?
– Potężnym zadaniem, jakie 
w tym roku będziemy realizo-
wać, jest budowa parkingu wie-
lopoziomowego typu Park&Ride 
u zbiegu ulic Wyszyńskiego 
i Edukacji. Wartość inwestycji 
wynosi 14,9 mln zł, z czego 
11,5 mln zł to środki unijne. 
Parking pomieści 117 samo-
chodów (57 miejsc postojowych 
powstanie na parterze i 60 miejsc 
na piętrze), a także 48 miejsc 
dla rowerów oraz 22 miejsca 
postojowe dla motocykli. Dodat-
kowo zmianie ulegnie cały układ 
drogowy wraz z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi od ul. 
Fitelberga aż do ul. Beskidzkiej 
wraz ze skrzyżowaniem ulic 
Edukacji/Wyszyńskiego/
Wejchertów.
Ponadto w dalszym ciągu trwa 
wdrażanie wspomnianego ITS. 

To jedna ze sztandarowych 
inwestycji, jaka prowadzona 
jest obecnie w Tychach. 
Oprócz szeregu rozwiązań 
teleinformatycznych, które 
z chwilą uruchomienia systemu 
usprawnią poruszanie się 
po mieście, przebudowanych 
zostanie aż 40 skrzyżowań. 
Dotychczas przekazaliśmy 
wykonawcy 13 placów budów, 
z czego na pięciu prace już 
zakończono. W sezonie ruszą 
roboty w kolejnych punktach 
Tychów.
W 2021 roku planujemy 
też przebudować kolejne 
odcinki ścieżek rowerowych 
np. al. Bielską (od ul. Cichej 
do ul. Sikorskiego) czy odcinek 
al. Piłsudskiego od ulicy 
Dmowskiego do ulicy Bielskiej.

oraz oczywiście wyburzenie 
wiaduktu na ul. grota-
roweckiego, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze. 
w jaki sposób wiadukt zostanie 
zburzony? nasi czytelnicy pytali 
również o ruch kolejowy do stacji 
tychy lodowisko.
– Proszę pamiętać, że znajdu-
jemy się w ścisłym centrum 
miasta, co oznacza, że pod 
ul. Grota-Roweckiego przebiega 
wiele sieci takich jak kanali-
zacja, energetyka, ciepłociągi. 
W tej sytuacji nie może być 
mowy o spektakularnym 
wybuchu. Wiadukt zostanie 
rozebrany. Co do utrudnień dla 
pasażerów kolei, to jeszcze jest 
za wcześnie, by o tym mówić. 
Trwają ustalenia z PKP. Robimy 
wszystko, by zminimalizować 
uciążliwości, jednak nie da się 
ukryć, że one będą.
rozMawiaŁ: KaMil peSzat ●

25 stycznia w Tychach, tak jak 
w całej Polsce, rozpoczęły się 
szczepienia dla seniorów przeciw-
ko covid-19. W naszym mieście 
wyznaczono 15 punktów, w któ-
rych realizowane są szczepienia. 
Placówki otrzymały dawki po-
zwalające zaszczepić 30 osób ty-
godniowo. Zapisy ruszyły w pią-
tek 22 stycznia. O godz. 9 tego 
dnia brakło już miejsc.

Od minionego piątku mogły się 
zapisać osoby powyżej 70. roku ży-
cia, tydzień wcześniej rozpoczęła 
się rejestracja seniorów 80+. Z na-
szych informacji wynika, że zain-
teresowanie szczepionką wśród 
seniorów jest ogromne, niestety 
zaledwie ich cześć będzie miała 
możliwość poddania się zabiego-
wi. – Nasza placówka ma możli-
wość zaszczepienia 180 osób ty-
godniowo i o taką ilość dawek 
wnioskowaliśmy – mówi Moni-
ka Podsiadło specjalista ds. admi-
nistracyjnych w Centrum im. Ja-
nusza Mierzwy. – Niestety, tyskie 
placówki, tak jak wszystkie w kra-
ju, otrzymały dawki pozwalające 
zaszczepić tylko 30 osób. W tym 

tempie do końca trwania akcji (31 
marca) zaszczepimy 270 osób. Już 
w pierwszym dniu rejestracji nasi 
pracownicy musieli przekierowy-
wać pacjentów do innych miast, 
bowiem w Tychach listy były wy-
czerpane po kilku godzinach – do-
daje. W naszym mieście mieszka 
blisko 15 tys. seniorów. Możliwość 
zaszczepienia będzie miało póki 
co 4 tys. z nich.

Pomoc dla seniorów 
i niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej uruchomił specjalny numer 
telefonu 887 742 555, pod któ-
rym można zasięgnąć informacji 
na temat transportu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi. 
Numer działa od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-16. – Do tej 
pory (rozmawialiśmy w ponie-
działek rano) zgłosiło się do nas 
14 osób, które nie są w stanie sa-
modzielnie dostać się do punktu 
szczepień. Pierwszy kurs wyko-
namy 27 stycznia – podaje Iwona 
Rogucka z MOPS.
KaMil peSzat ●

co roKu MiejSKi 
zarząD buDynKów 
MieSzKalnych w tychach 
przeprowaDza reMonty 
loKali MieSzKalnych, 
tzw. wolnoStanów, 
Które uDoStępniane 
Są MieSzKańcoM 
tychów, oczeKującyM 
na przyDziaŁ MieSzKania 
lub KwalifiKującyM Się 
Do najMu Socjalnego. 
w 2020 roKu wyKonano 
reMont 107 MieSzKań 
na Łączną Kwotę oK. 1,75 
Mln zŁ. wyreMontowane 
loKale zoStaŁy już 
uDoStępnione nowyM 
najeMcoM.

Wolnostany znajdziemy w każ-
dym mieście, najczęściej są „roz-
rzucone” w różnych częściach 
miast i miasteczek. To lokale 
od osób, które przestały w nich 
mieszkać lub nie spełniały warun-
ków do wynajmu lokalu (np. nie 
płaciły lub miały tytuł do inne-
go lokalu). Jak informuje rzecz-
nik UM Ewa Grudniok, miasto 
musi taki lokal przejąć, sprawdzić 
jego stan techniczny, ocenić i wy-
cenić koszty remontu doprowa-
dzającego lokal do oczekiwanego 
standardu. W Tychach mieszka-
nia te są zlokalizowane w nieru-
chomościach administrowanych 
przez MZBM.

– Wolnostany remontuje-
my systematycznie, w ubiegłym 
roku wykonaliśmy prace w bu-
dynkach na os. A, B, C, D, E, F 
oraz na obrzeżach miasta: na uli-
cy Leśnej, Świerkowej, Browa-

rowej czy Katowickiej. Śred-
nia powierzchnia tych lokali 
wynosi ok. 35 m2 kw., zwykle 
są to mieszkania jedno-, dwu- 
i trzypokojowe, czasem, choć 
znacznie rzadziej zdarzają się 
czteropokojowe – mówi Agata 
Goc, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Budynków Mieszkalnych 
w Tychach.

Remonty wolnostanów wy-
glądają bardzo różnie. Dla lokali 
komunalnych wymienia się naj-
częściej instalacje wewnętrzne, 
stolarkę okienną czy drzwi. Cza-
sem trzeba przeprowadzić robo-
ty tynkarskie, malarskie, wykonać 
nowe posadzki albo wyposażyć 
lokal w kuchenkę czy podgrze-
wacz wody. Dla lokali przezna-

czonych na najem socjalny do-
datkowo wykonuje się tzw. „biały 
montaż”, a na podłodze pojawia 
się np. wykładzina.

– Każde miasto boryka się 
z problemem braku wystarcza-
jącej liczby lokali mieszkalnych, 
dlatego ważne jest to, by wykorzy-
stywać zasoby, które posiadamy. 
Mieszkania te są przeznaczone 
dla osób z mniejszymi docho-
dami, czasem dla nich to je-
dyna szansa na własne „cztery 
kąty”. Co więcej, często remon-
tując wolnostan poprawiamy stan 
techniczny całego obiektu np. wy-
mieniając instalacje wewnętrzne 
– mówi Hanna Skoczylas, z-ca 
prezydenta Tychów ds. zrówno-
ważonego rozwoju.

W 2019 roku wykonano 115 
remontów wolnostanów, w ubie-
głym roku – 107. Co roku licz-
by te, w zależności od przejętych 
obiektów, wyglądają nieco ina-
czej, jednak liczba remontowa-
nych wolnostanów zawsze jest 
wyższa niż 100.

Wszystkie wyremontowa-
ne wolnostany na bieżąco prze-
kazywane są nowym najemcom 
zgodnie ze wskazaniem Wydzia-
łu Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miasta Tychy. Obecnie mieszkania 
otrzymują rodziny jedno i dwu-
osobowe, które złożyły wnioski 
w 2018 roku oraz trzy-, cztero- 
i pięcioosobowe, których wnio-
ski wpłynęły do Urzędu Miasta 
w 2016 roku. ru ●

wielu seniorom nie udało się umówić terminu szczepienia.

szczepionek jak… 
na lekarsTWo

wolnostany dla nowych najemców
DzięKi reMontoM opuSzczonych loKali, NA MIeSZKANIe W TyChACh NIe TRZebA CZeKAć TAK DłUGo, jAK W WIeLU 
INNyCh MIASTACh. 

Wyremontowane lokale mieszkalne trafiają do oczekujących najemców.

Artur Kruczek.

UM
/M

ich
ał 

Ja
nu

siń
sk

i

dużo zadań w trudnym roku
o MinionyM roKu, planach na przySzŁość oraz… WySADZANIU MoSTóW W PoWIeTRZe RoZMAWIAMy Z ARTUReM KRUCZKIeM, DyReKToReM MIejSKIeGo ZARZąDU ULIC I MoSTóW. 
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Młodzież i nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 1 uczcili 100. rocznicę 
urodzin Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego. 22 stycznia zorgani-
zowali krótką uroczystość na ty-
skim placu, którego patronem jest 
ten poeta.

– Spotykamy się na jedynym 
w Polsce placu imienia Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego – mówiła 
dyrektor ZS nr 1 Grażyna Jurek. – 
22 stycznia 2021 roku poeta skoń-
czyłby sto lat. Mając to na uwa-
dze, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
ogłosił rok 2021 rokiem Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego. Dzisiej-
szą uroczystością inaugurujemy 
też piętnasty już Karnawał Języka 
Polskiego w naszej szkole.

Urodziny poety były okazją 
do spotkania się nauczycieli i ucz-
niów „w realu” – oczywiście z za-
chowaniem środków ostrożności, 
jak dystans i maseczki. Jak mó-
wiła Grażyna Jurek, „kostki poe-
zji” na Placu Baczyńskiego – in-
stalacja upamiętniająca twórczość 
poety – były już miejscem wielu 
spotkań i lekcji terenowych po-
święconych twórczości patrona 
placu.

Gościem specjalnym uroczy-
stości był poseł na Sejm RP Mi-
chał Gramatyka. – Macie szczęś-
cie, że macie tak wspaniałych 
nauczycieli, którzy potrafią 
przekazywać wam wiedzę w ta-
kich warunkach i w tak niestan-
dardowy sposób – mówił poseł. 
Przypomniał też, że trzy „kost-
ki poezji”, które powstały na pla-
cu w 2010 roku, pierwotnie miały 
stanowić część instalacji obejmu-
jącej aż 23 kostki (tyle lat przeżył 
poeta), które miały być rozrzu-
cone w przestrzeni placu i na uli-

cach do niego dochodzących. 
Dotąd zrealizowano tylko trzy, 
na których znajdują się wiersze: 
„Elegia o chłopcu polskim”, „Idyl-
la kryształowa” i „Erotyk”.

W piątek, przy wszystkich 
trzech kostkach złożono kwia-
ty i zapalono znicze. Młodzież 
odczytała te utwory Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego. – Jako 
poeta tworzył zaledwie 4 lata. 
Od 1940 do 1944 roku wydał 
w konspiracji 4 tomiki, ale to są 
tomiki twórcy w pełni dojrzałe-
go. Jego poezję porównywano 
do Słowackiego – mówiła Gra-
żyna Jurek.

Na uroczystości poświęconej 
poecie byli też obecni zastępca 
prezydenta miasta ds. społecz-
nych Maciej Gramatyka, dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury Mał-
gorzata Król oraz Teresa Wodzi-
cka – prezes Śląskiego Towarzy-
stwa Kultury, które we współpracy 
ze szkołą i MCK było organizato-
rem wydarzenia. Sw ●

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień
28 stycznia 2021 r. na godz. 1300

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji
(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca 
Rady Miasta Tychy VIII kadencji 

/-/Barbara Konieczna
Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.

komunikat

„Osoby z demencją”, „Osoby 
z niepełnosprawnościami”, „Prze-
ciwdziałanie uzależnieniom”, 
„Przeciwdziałanie przemocy”, 
„Savoire-vivre wobec osób z nie-
pełnosprawnościami”, „Seniorzy” 
– to pełne nazwy wspomnianych 
informatorów. – W informato-
rze np. dotyczącym przeciwdzia-
łaniu uzależnieniom i przemocy 
znajdziemy m.in. informacje do-
tyczące przebiegu procesu uza-
leżnienia, profilaktyki, objawów 
nadużywania alkoholu czy nar-
kotyków. Opisane są również me-
tody przeciwdziałania i leczenia 
uzależnienia oraz konsekwencje 
fizjologiczne, psychologiczne, 
społeczne i zawodowe. Infor-
matory powstały także z myślą 
o wszystkich, którzy na co dzień 
mają kontakt z osobami niepeł-
nosprawnymi. Znajdziemy w nich 
wiele ważnych i cennych informa-
cji dotyczących m.in. możliwości 
wsparcia – finansowego, zdrowot-
nego i społecznego, form aktyw-
ności osób niepełnosprawnych 

oraz gdzie te osoby i ich bliscy 
mogą szukać potrzebnych na ten 
temat informacji – wylicza Iwo-
na Bińkowska naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
w Urzędzie Miasta Tychy.

Jedną z inicjatorek stworzenia 
informatora dla osób z demencją 
była Urszula Paździorek-Pawlik, 
lekarz i tyska radna. – To niepraw-
dopodobnie potrzebny informa-
tor! Zgłaszają się do mnie rodzi-
ny osób, które są chore i widzę 
ich bezradność, to jak nie wiedzą, 
jak się zachować, jak opiekować 
się chorymi rodzicami i gdzie 
szukać pomocy – mówi Urszu-
la Paździorek- Pawlik. – Cieszę 

się, że wreszcie mogą znaleźć in-
formacje na ten temat w jednym 
miejscu, zwłaszcza, że demencja 
to schorzenie, na które choruje 
coraz więcej osób, a w starzeją-
cych się społeczeństwach ten stan 
będzie się pogłębiał – dodaje.

Informatory będą dystrybuo-
wane m.in. w Urzędzie Miasta, 
klubach seniora, na Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku, podczas 
warsztatów dla opiekunów osób 
z demencją, w przychodniach 
zlokalizowanych na terenie 
miasta, w PZON-ie, MOPS-ie, 
OIK-u oraz wśród partnerów 
i organizacji współpracujących 
z Wydziałem Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

– Informatory, które oddaje-
my w ręce mieszkańców nasze-
go miasta to efekt miesięcy pracy, 
zbierania informacji, konsultacji 
z ekspertami w dziedzinie prze-
mocy, uzależnień, osób niepeł-
nosprawnych czy lekarzami zaj-
mujących się tematem demencji. 
Mam nadzieję, że będą one po-
mocą w radzeniu sobie z tak trud-
nymi problemami i dysfunkcjami, 
a osoby szukające pomocy znajdą 
w nich odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania – mówi Maciej Gra-
matyka, z-ca prezydenta Tychów 
ds. społecznych.
opr. KaMil peSzat ●

Miejska Biblioteka Publiczna 
mimo pandemii działa już peł-
ną parą i po raz drugi organizu-
ję akcję czytelniczą, skierowaną 
do najmłodszych tyszan – swoich 
potencjalnych przyszłych czytel-
ników.

– Zapraszamy dzieci urodzone 
w latach 2014–2017 do odbioru 
bezpłatnej książeczki, zachęcając 

do udziału w zabawie czytelniczej 
Mała Książka – Wielki Człowiek. 
Ponadto w każdej naszej placówce 
czeka na wszystkich porcja książko-
wych nowości. Zapraszamy zatem 
wszystkie dzieci w wieku przed-
szkolnym do naszych placówek 
w godzinach ich otwarcia – zachę-
ca Elżbieta Pytel z Działu Promo-
cji MBP w Tychach. ww ●

Miejska biblioteka publiczna zaprasza najmłodszych.

książka dla kilkulaTka

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy  

Pl. Św. Anny 4 - z przeznaczeniem na szkołę tańca, fitness, itp. 

powierzchnia  215,91m2 
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy  
al. Niepodległości  49 - sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi      16,75 zł/m2 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy 
budynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy               

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia  8 lutego 2021 r.  przelewem na konto  

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A  / w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 8 lutego 2021r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 	
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty  podpisania 	
umowy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych  	
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 	
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a  w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. 
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która 
wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności.Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu  
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  

położonego w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4

powierzchnia   16,48m2 
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy  
al. Niepodległości 49 - sala 100 o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 21,58 zł/m2 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia  8 lutego 2021 r.  przelewem na konto  
nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A  / w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

• złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 8 lutego 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 	
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty  podpisania 	
umowy najmu
oświadczeniem o braku zaległości czynszowych  	
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 	
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a  w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która 
wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu  
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej  tel. 32 776-30-57.

komunikaty

Przeciwko 
wykluczeniu
urząD MiaSta tychy wyDaŁ Specjalne inforMatory, KTóRe MAją PoMóC oSoboM 
UZALeżNIoNyM, Z DeMeNCją I NIePełNoSPRAWNoŚCIAMI.

wyDziaŁ Spraw SpoŁecznych i zDrowia 
w urzęDzie MiaSta tychy na początKu roKu 
wyDaŁ Sześć publiKacji Dotyczących M.in. 
oSób z DeMencją, uzależnień czy Savoire-
vivre wobec oSób z niepeŁnoSprawnościaMi. 
Łączny naKŁaD broSzur wynoSi 13 tyS. 
egzeMplarzy. buDżet projeKtu to 36 tyS. zŁ.

tyska młodzież uczciła setną rocznicę urodzin poety.

Baczyński na pl. Baczyńskiego
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wŁaściciele loKali 
gaStronoMicznych 
Są niezaDowoleni 
z przeDŁużającego 
Się zaMKnięcia. ale 
otworzyć jawnie ŁaMiąc 
oboStrzenia DecyDują 
Się nieliczni.

Do internetowej kampanii 
z hasztagiem #otwieraMY do-
łączają kolejne lokale w całej 
Polsce. Jednak większość z nich 
dołącza tylko wirtualnie, mani-
festując swoje poparcie dla tych 
najodważniejszych (lub najbar-
dziej zdesperowanych). Ci, którzy 
jakoś radzą sobie z funkcjonowa-
niem na wynos lub prowadzą też 
inny rodzaj działalności, wolą nie 
ryzykować. – Za dużo jest do stra-
cenia – mówią.

W naszym regionie do „bun-
towników”, którzy postanowili 
wbrew wszystkiemu otworzyć się 
i przyjmować klientów na miej-
scu, należy katowicki lokal „Buł-
kęs”. – Nigdy nie mieliśmy takiego 
obłożenia lokalu, takich kolejek, 
tylu zamówień na raz do wyda-
nia – napisali na swoim facebo-
oku właściciele po kilku dniach 
funkcjonowania.

W Tychach kilka lokali wyra-
ziło gorące poparcie dla Bułkęsa 
i podobnych działań w całej Pol-
sce. „Czy gdybyśmy się otwarli, 
przyjdziecie? ” – zapytali swoich 
klientów na facebooku m.in. Lip-
Smacking Cafe oraz Słoik&kawa. 
Odzew nie pozostawia wątpliwo-
ści, że lokale natychmiast by się 
zapełniły. Jak dotąd jednak żad-
na tyska kawiarnia czy restaura-
cja nie zdecydowała się jawnie ła-

mać zakazu serwowania posiłków 
na miejscu.

– Gdybyśmy mieli tylko ka-
wiarnię, to pewnie już dawno 
bylibyśmy otwarci – mówi Ma-
riusz Bandrowski, właściciel 
Lip-Smacking Cafe. Kawiarnia 
działa w Tychach od 2011 roku, 
a od 2018 właściciele uruchomi-
li także piekarnię i punkt śnia-
daniowy The Hive. I obecnie 
na tym punkcie opierają swoją 
działalność.

ukarani za pracowitość
– Specyfika LS Cafe jest taka, 
że oferta na dowóz jest właści-
wie niemożliwa – mówi Mariusz 
Bandrowski. – W The Hive także 
mieliśmy konsumpcję na miejscu, 
ale teraz działamy tylko w ograni-
czonej formie na wynos.

Pieczemy tu chleby wyłącznie 
na zakwasie, sami robimy cia-
sto francuskie i kilka innych wy-
pieków w tym opcje wegańskie; 
wszystko wytwarzane oczywi-
ście od podstaw na miejscu. Po-
stawiliśmy na najwyższą jakość 
i klienci to doceniają. Teraz, gdy 
ludzie pracują zdalnie w domach, 
jest nawet większy ruch zakupo-
wy. Żeby nasz biznes przetrwał, 
wszystkie siły i środki, a także 
część personelu z kawiarni prze-
rzuciliśmy do The Hive. Postawi-
liśmy w 100 procentach na pro-
dukcję. Dzięki temu udaje nam 
się przetrwać, ale czujemy się 
też trochę ukarani za pracowi-
tość; nie załapaliśmy się na żad-
ną formę pomocy w nowej edycji 
„tarcz”, bo musielibyśmy wykazać 
40-procentowy spadek obrotów, 
a mamy „tylko” około 38,15 pro-

cent. Nie jest poddawany anali-
zie ani stan kosztów, zwiększone 
zatrudnienie itd. porównuje się 
na sucho utarg miesiąc do mie-
siąca, koniec… Tymczasem ka-
wiarnia, która stoi pusta, wciąż 
generuje nam koszty i w ostat-
nim czasie mocno zastanawia-
my się nad tym, ile jeszcze mo-
żemy czekać.

– Byłoby nam przykro, gdy-
byśmy musieli zamknąć LS Cafe, 
bo to miejsce, które tworzyliśmy 
od podstaw jako nasz pierwszy 
projekt „na swoim”, wkładając 
w to całe serce – dodaje Magda-
lena Bandrowska. – To nie jest ła-
twa decyzja, żeby z niego zrezyg-
nować. Ale niestety ostatnie dni 
spędzamy na szacowaniu czy stać 
nas na to, by jeszcze trwać w tym 
stanie zawieszenia.

– Nad otwarciem wbrew zaka-
zowi ciągle myślimy, jednak oba-
wiamy się utrudniania ze strony 
rządu i walki z „zasadami”, któ-
re są, jak wszyscy wiemy, wbrew 
jakimkolwiek zasadom – doda-
je Mariusz Bandrowski. – W tej 
chwili funkcjonujemy w The Hive 
i to jakoś działa. Obserwujemy 
natomiast z uwagą kolejne loka-
le, które startują wbrew obostrze-
niom i jak to się przekłada na nar-
rację w mediach. Bardzo liczymy 
na to, że takie działania i nagłaś-
nianie tematu, w czym też bie-
rzemy aktywny udział, wymusi 
na władzy podjęcie sensownych 
i mniej chaotycznych działań. 
Albo będzie to realne wsparcie, 
jak na wiosnę 2020, albo po pro-
stu pozwolą ludziom samym za-
dbać o siebie… Trzymamy za od-
ważnych kciuki.

liczymy na poluzowanie
Podobne zdanie ma Ronald Skierś, 
właściciel lokalu Słoik&kawa. 
– Mamy nie tylko ten jeden punkt 
i obawiamy się, że moglibyśmy 
dużo stracić na takim nieposłu-
szeństwie – mówi. – Nam się uda-
ło uzyskać pomoc z tarczy „bran-
żowej”. Gdybyśmy się otwarli 
możemy to stracić, a w przyszło-
ści kto wie jakie jeszcze ponieść 
konsekwencje.

Jak podkreśla, ma nadzieję, 
że wszystko wróci jeszcze do nor-
my. – Może cała ta akcja #otwie-
raMY odniesie taki skutek, że ktoś 
tam „u góry” pójdzie po rozum 
do głowy i postanowi poluzować 
te obostrzenia. Do października 
działaliśmy w reżimie sanitar-
nym, przestrzegaliśmy wszyst-
kich nakazów. Była dezynfekcja, 
wyłączyliśmy część stolików, były 
zachowane odległości. W ten spo-
sób moglibyśmy pracować i te-
raz.

Na facebookowym profilu ka-
wiarni klienci zapewniają, że po-
jawią się w lokalu jak tylko ten 
otworzy dla nich swoje drzwi. – 
To cieszy – mówi Ronald Skierś. 
– Od października byliśmy cał-
kowicie zamknięci, ale mieliśmy 
mnóstwo telefonów od naszych 
stałych klientów, więc ze wzglę-
du na nich od stycznia działamy 

w formule na wynos. Mamy za-
mówienia na torty i ciasta, nawet 
na kawę na wynos. To pozwala 
przypuszczać, że klienci do nas 
wrócą. Tak zresztą było po pierw-
szym, wiosennym zamknięciu. 
Jak tylko mogliśmy się otworzyć, 
wszystko wróciło na dawne tory 
po około miesiącu.

wiosną było łatwiej
– Ten pierwszy, wiosenny lock-
down był łatwiejszy do przetrwa-
nia – mówi Mariusz Bandrowski 
z LS Cafe. – Całe gastro odczuło 
wówczas bezpośrednie wsparcie 
swoich stałych Gości, wówczas 
też załapaliśmy się na wsparcie 
z tytułu „tarczy”. Właściciele 
lokali także starali się być wy-
rozumiali i odraczali roszcze-
nia z tytułu czynszu. Teraz, jeśli 
ktoś wynajmuje lokal od gminy, 
to może liczyć na zwolnienia, ale 
prywatni właściciele nie mogą 
czekać w nieskończoność i już 
uruchamiają te żądania czyn-
szowe. Jeśli ktoś ma własny lo-
kal, to jeszcze jakoś daje radę, 
ale inni wydają po prostu swo-
je oszczędności, a te się kiedyś 
skończą. Działalność na wynos 
pomaga częściowo i raczej re-
stauracjom, bo takie miejsca jak 
kawiarnie albo działają na 100 
procent, albo są nierentowne. 
Kawiarnie sprzedają produkt, 
ale przede wszystkim określony 
klimat, tę całą otoczkę.

– Po wiosennym otwar-
ciu widzieliśmy szybki powrót 
do normalności. Lato było dla 
nas nawet lepsze niż zazwy-
czaj, bo ludzie mniej podróżo-
wali i spędzali czas w mieście. 
Teraz też liczymy że tak będzie, 
ale najgorsze, że nie ma żadnego 
horyzontu czasowego. Ile jesz-
cze będzie trwało to zamknię-
cie? Ze strony rządowej nie wi-
dzimy żadnego pomysłu i planu, 
a raczej działania podejmowane 
na wyrost i w panice. Nie chcę 
w żadnym razie umniejszać tego 
zagrożenia, jakim jest pande-
mia, ale wydaje nam się, że da 
się przez to przejść nie wynisz-
czając przy okazji kilku ważnych 
gałęzi gospodarki, z których żyją 
dziesiątki tysięcy rodzin. Brak 
sprawiedliwości i logiki w dzia-

łaniach rządu pogłębia tylko 
uczucie, że musimy sami sobie 
radzić. Stąd niektórzy decydują 
się na nieprzestrzeganie zakazów 
– ocenia Bandrowski.

otwarcie w pandemii
– My mamy nieco łatwiej, 
bo mamy w ofercie zarówno kawę 
i desery, jak i pizzę czy makaro-
ny, które są popularne w dosta-
wie – mówi Alicja Szałek mene-
dżer lokalu „W międzyczasie”. 
– Usługę dostawy wprowadzi-
liśmy jeszcze przed pandemią, 
więc mogliśmy płynnie działać 
od razu po wprowadzeniu ogra-
niczeń. Jesteśmy na rynku od 9 
lat, klienci nas znają i dzięki temu 
udaje nam się jakoś przetrwać ten 
trudny czas. Ale gdybyśmy mieli 
tylko opcję kawiarnianą i desero-
wą, to na pewno byłoby bardzo 
ciężko.

A jednak w tym czasie, bardzo 
ciężkim dla gastronomii, w Ty-
chach otwarł się nowy lokal o na-
zwie „Dotychczas”, na razie tyl-
ko z ofertą na wynos. Rozpoczął 
działalność 21 stycznia. – Inwe-
stycja trwała już od jakiegoś czasu 
– wyjaśnia menedżer restauracji 
Beata Nagórka. – Cały kompleks, 

w którym się otwieramy, budował 
się około 2 lat i w tym czasie po-
czyniliśmy już nakłady finanso-
we, więc nie chcieliśmy się z tych 
planów wycofywać. Wierzymy, 
że mimo obecnej sytuacji i tego, 
że startujemy na pół gwizdka, ten 
projekt odniesie sukces. Na razie 
oferujemy na wynos; dania obia-
dowe, sałatki, pieczywo, wędliny 
własnej produkcji, ciasta i desery 
z naszej cukierni rzemieślniczej. 
Stawiamy na własną produkcję, 
naturalne składniki i wysoką ja-
kość produktów. Będzie też ofer-
ta dla wegan i wegetarian. Mamy 
nadzieję, że klienci szybko będą 
mieli możliwość poznać nas tak-
że na miejscu.

Wszyscy właściciele lokali ga-
stronomicznych w swoich pla-
nach i obawach mają tę samą nie-
wiadomą: jak długo jeszcze będą 
musieli wytrwać działając „na pół 
gwizdka” lub w całkowitym za-
wieszeniu? Obostrzenia dla bran-
ży trwają już 3 miesiące. Według 
ostatnich raportów, co piąty lokal 
gastronomiczny może nie prze-
trwać kolejnego miesiąca przy 
utrzymaniu obecnych ograni-
czeń dla branży.
Sylwia witMan ●

otwieramy? 
trzeba jeszcze Poczekać
wŁaściciele i pracownicy branży gaStronoMicznej LICZą STRATy SPoWoDoWANe LoCKDoWNeM.

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIII/464/20 z dnia 17 grudnia 
2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 
i Parku Suble w Tychach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), informuję o przyjęciu 
przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIII/464/20 z dnia 17 grudnia 2020 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: ŻWAKOWSKIEJ, HARCERSKIEJ, STOCZNIOWCÓW’70 

I PARKU SUBLE W TYCHACH.
Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu planu miejscowego,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
– opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
– propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

komunikat

Nowy lokal „Dotychczas” otworzył się 21 stycznia, mimo że swoje specjały może oferować na razie tylko na wynos.

Kawiarnie sprzedają produkt, ale przede wszystkim określony 
klimat, dlatego formuła „na wynos” tu się nie sprawdza – mówią 

właściciele kawiarni LS Cafe, Magdalena i Mariusz Bandrowscy.
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Rusza realizacja projektu pn. 
„Asystent osobisty osoby z nie-
pełnosprawnościami” – edycja 
2020-2021. Projekt ten realizo-
wany jest także w Tychach przez 
Fundację Internationaler Bund 
Polska.

Zadanie realizowane bę-
dzie od stycznia do końca 2021 
roku, w województwie małopol-
skim i śląskim, na terenie 10 po-
wiatów (w województwie ma-
łopolskim: m. Kraków, powiaty 
krakowski, chrzanowski, wadowi-
cki, oświęcimski; w województwie 
śląskim: m. Tychy, m. Mysłowi-
ce, powiaty bieruńsko-lędziński, 
pszczyński, mikołowski).

W ramach projektu, nieod-
płatnie dla Uczestników, którzy 
zgłoszą się do programu, świad-
czone będą usługi asystenckie dla 
co najmniej 100 osób w tym:
– co najmniej 40 dzieci do 16. 
roku życia z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz ko-
niecznością stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabi-
litacji i edukacji,
– co najmniej 60 osób niepeł-
nosprawnych, posiadających 
orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, wydawane na pod-
stawie ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych albo 
orzeczenie równoważne do wy-
żej wymienionych.

Usługi asystenckie polegać 
będą m.in. na pomocy uczestni-
kom w czynnościach takich jak:
– wyjście, powrót oraz/lub dojaz-
dy w wybrane przez uczestnika 
programu miejsce (np. dom, pra-
ca, placówki oświatowe i szkole-
niowe, świątynie, placówki służby 
zdrowia i rehabilitacyjne, gabine-
ty lekarskie i terapeutyczne, urzę-
dy, znajomi, rodzina, instytucje 
finansowe, wydarzenia kultural-
ne lub rozrywkowe, społeczne, 
sportowe);
– zakupy, z zastrzeżeniem aktyw-
nego udziału uczestnika progra-
mu przy ich realizacji,
– załatwianie spraw urzędo-
wych,
– w przypadku dzieci z orzecze-
niem o niepełnosprawności – 
także dotarcie i powrót do/z pla-
cówki oświatowej.

Obecnie prowadzona jest re-
krutacja uczestników do tego 
projektu.

Szczegóły są dostępne na stro-
nie ib-polska.pl, w zakładce „Na-
sze projekty”. W godzinach od 10 
do 14, od poniedziałku do piątku 
można kontaktować się z organi-
zatorem projektu pod numerem 
telefonu 789 489 531 lub mailowo 
na adres: pomoc-polska@ib.de 
lub wolontariat-tychy@ib.de  

Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej, finan-
sowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. Mn ●

oStatni tyDzień Stycznia 
obchoDzony jeSt jaKo 
tyDzień walKi z raKieM 
SzyjKi Macicy. z powoDu 
tej choroby co roKu 
uMiera 300 tySięcy 
Kobiet na caŁyM świecie. 
Można jeDnaK jej 
uniKnąć, Szczepiąc 
Się i regularnie 
wyKonując baDania 
profilaKtyczne.

skuteczne szczepienia
Rak szyjki macicy jest jednym 
z najczęstszych nowotworów 
złośliwych występujących wśród 
kobiet. Głównym czynnikiem od-
powiedzialnym za rozwój choro-
by są onkogenne wirusy brodaw-
czaka ludzkiego. Miasto Tychy 
od roku 2010 realizuje program 
zapobiegania czynnikom ryzyka 
raka szyjki macicy – szczepie-
nia przeciw HPV dla 12-letnich 
dziewcząt. W tym roku progra-
mem zostaną objęte dziewczynki 
z rocznika 2009.

– O szczepieniu decydują 
oczywiście rodzice – mówi Ma-
ciej Gramatyka, z-ca prezydenta 
Tychów ds. społecznych. – Dlate-
go to do nich staramy się dotrzeć 
z informacjami. Zainteresowanie 
jednak nadal jest niewielkie, po-
dobnie jak w całej Polsce, gdzie 
szczepi się 15-20% zaintereso-
wanych. W 2019 roku w ramach 
programu zaszczepiono w Ty-
chach zaledwie 175 dziewcząt.

W 2020 roku program nie zo-
stał zrealizowany ze względu 
na pandemię i brak szczepionek. 
W tym ruszy najprawdopodob-
niej w kwietniu. Informacji na ten 
temat można szukać na stronie 
umtychy.pl.

– Jeżeli ktoś się waha, czy 
szczepić córkę lub bliską osobę, 
to warto wiedzieć, że skuteczność 
tej szczepionki jest prawie stupro-
centowa – podkreśla lekarz pe-
diatra Wojciech Mendrek. – Tak 
naprawdę nie ma się nad czym 
zastanawiać, tylko korzystać!

Dodaje, że szczepić można też 
chłopców i osoby starsze – ich 
jednak program nie obejmuje.

– Można się zaszczepić 
do późnego w miarę wieku, na-
wet szczepi się w celach leczni-
czych, jeśli ktoś ma pierwsze ob-
jawy nowotworu szyjki macicy, 
bo podnosi się przeciwciała i one 
niwelują w jakimś stopniu cho-
robę – wyjaśnia.

Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miasta w Ty-
chach zaprasza więc do skorzysta-
nia z darmowych szczepień, które 
są realizowane w Tychach, ale też 
do przekazania tej informacji da-
lej. Szerzenie wiedzy na ten temat 
pozwoli w przyszłości ograniczyć 
zachorowania na raka szyjki ma-
cicy do minimum.

badania profilaktyczne
Pomimo dostępnej szczepionki, 
w Polsce na raka szyjki macicy 
codziennie umiera pięć kobiet. 

Początkowo choroba ta nie daje 
żadnych objawów. Później poja-
wiają się krwawienia pomiędzy 
miesiączkami, po badaniu gine-
kologicznym lub po stosunku. 
Istotnym symptomem są również 
obfite, krwiste upławy o nieprzy-
jemnym zapachu i bóle podbrzu-
sza oraz okolicy lędźwiowo-krzy-
żowej.

Istotne jest to, że inwazyjne 
stadium raka szyjki macicy po-
przedza śródnabłonkowa neo-
plazja (CIN) zwana też dyspla-
zją lub rakiem nieinwazyjnym. 
Nie zagraża ona życiu kobie-
ty, jest całkowicie wyleczalna, 
ale też nie daje objawów. Dlate-
go tak ważne są profilaktyczne 
badania cytologiczne, które po-
winno się wykonywać regular-
nie, by móc zapobiec rozwojo-
wi choroby. Przednowotworowe 
stadium trwa od trzech do dzie-
sięciu lat, jest więc sporo czasu, 
by je zdiagnozować i wyleczyć. 
Trzeba jednak o nim wiedzieć!

Pół na pół
Jeżeli choroba przejdzie w drugie 
stadium, kobieta ma 50% szans 
na przeżycie. Szanse te maleją w za-
leżności od rozwoju choroby. Dla-
tego Urząd Miasta Tychy promuje 
działania w zakresie profilaktyki 
raka szyjki macicy. Jednym z nich 
jest program realizowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, skie-
rowany do kobiet w wieku od 25 
do 59 lat (liczy się rok urodzenia), 
które w ciągu ostatnich trzech lat 
nie miały wykonywanego badania 
cytologicznego. Warto jednak wie-
dzieć, że nawet jeżeli kobieta nie 
mieści się w powyższym przedziale 
wiekowym, również może wyko-
nać cytologię bezpłatnie w ramach 
ubezpieczenia w NFZ. Wykaz pla-
cówek znajduje się na stronie ka-
towickiego NFZ. Zachęcamy więc, 
by w nowym roku znaleźć czas 
na tego typu badanie. Życzymy 
również, by na stałe zostało ono 
wpisane do kalendarzy wszystkich 
pań. Mn ●

Do SąDu rejonowego 
w tychach wpŁynąŁ 
aKt oSKarżenia 
wobec zaŁożycieli 
pozabanKowego 
przeDSiębiorStwa, 
Które uDzielaŁo 
tzw. chwilóweK. 
proKuratura 
oKręgowa 
w Katowicach zarzuca 
oSKarżonyM DziaŁanie 
bez zezwolenia 
i prowaDzenie KSiąg 
rachunKowych 
w nieprawiDŁowy 
SpoSób. przez 
przeDSiębiorStwo 
MiaŁo przepŁynąć 
108 Mln zŁ w oKreSie 
objętyM zarzutaMi.

Oskarżonym zarzucono popeł-
nienie 14 przestępstw związa-
nych z nielegalnym prowadze-
niem działalności bankowej oraz 
gromadzeniem – bez stosownego 
zezwolenia – środków finanso-
wych od osób fizycznych celem 
ich wykorzystania do udziela-
nia pożyczek, tzw. chwilówek.  
W toku postępowania zabezpie-
czono mienie na łączną kwotę 4 
mln złotych. Czyny zarzucone 
oskarżonym zakwalifikowano 
jako przestępstwa z Ustawy Pra-
wo bankowe i Ustawy o rachun-
kowości, które zagrożone są karą 
pozbawienia wolności do lat 5 i 
grzywną w wysokości do 10 mln 
złotych.

bez zdolności kredytowej
Firmy prowadzone przez oskar-
żonych na terenie całego kra-
ju udzielały pożyczek finanso-
wych. Z oferty korzystać mogły 
osoby nieposiadające zdolności 
kredytowej. Akt oskarżenia do-
tyczy prowadzonych działalno-
ści „Chwilówka Polska” spół-
ka cywilna, P.U.H. „Nobiles 2” 
spółka cywilna i Pośrednictwo 
Finansowe „Kredyty Chwilów-
ki” spółka z o.o. – Ustalono, że 
firmy zaangażowane w przestęp-
czy proceder były ze sobą ściśle 
powiązane osobowo i kapitałowo. 
Osoby nimi zarządzające precy-
zyjnie ustaliły role, jakie każda z 
nich miała odegrać w procederze 
przestępczym. W ramach usta-
lonego podziału ról „Chwilówka 
Polska” miała się zajmować po-
zyskiwaniem z rynku środków fi-
nansowych od inwestorów, P.U.H. 
„Nobiles 2” udzielaniem „chwiló-
wek”, a spółka z o.o. Pośrednictwo 
Finansowe „Kredyty Chwilówki” 
prowadzeniem dla obu tych firm 
usług windykacyjnych oraz wy-
szukiwaniem osób chętnych do 
zawierania umów pożyczek – po-
daje Prokuratura Krajowa.

dziwne umowy
Pożyczek udzielano z finansów 
wcześniej pozyskanych od in-
westorów, z którymi zawierano 
umowy pośrednictwa finansowe-
go. – Ustalono jednak, że oskarże-
ni czerpali zysk z samego obrotu 
pozyskanym na rynku kapitałem. 

Zawierane przez nich umowy 
miały charakter pozorny i stano-
wiły tylko formalną podstawę do 
dysponowania środkami. A dys-
ponowano nimi – bez wiedzy in-
westorów – zgodnie z opracowa-
ną wcześniej strategią biznesową 
zakładającą wypracowanie zysku 
pochodzącego z obrotu skumu-
lowanym kapitałem. Aby zama-
skować te działania, w księgach 
rachunkowych przedsiębiorstw 
nie ewidencjonowano wszelkich 
operacji finansowych związanych 
z udzielaniem i spłatą pożyczek – 
informuje Prokuratura Krajowa. 
W okresie objętym zarzutami 
„Chwilówka Polska” i „Nobiles 2” 
do kas przyjęły wpłaty od przeszło 
3,6 tys. inwestorów na kwotę 108 
mln zł. Część z tej kwoty wyko-
rzystano do udzielania „chwiló-
wek”, pozostałe środki miały trafić 
na rachunki osobiste.

kara za nieuczciwe praktyki
Na Kredyty-chwilówki Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów nałożył karę we wrześ-
niu 2016 roku. Zdaniem UOKiK, 
oferta reklamowa wprowadzała 
ludzi w błąd, fałszywie nazywając 
swoje oferty pożyczkami i oferu-
jąc je bez weryfikowania zdolności 
kredytowej (ta czynność zgodnie 
z prawem jest obowiązkowa, za-
pobiega zjawisku zaciągania zo-
bowiązań przez ludzi, którzy nie 
będą w stanie ich spłacać). Według 
UOKiK naganny był również spo-
sób na przekazywanie klientowi 

formularza informacyjnego. Po-
życzkobiorca uzyskiwał go i miał 
do niego wgląd w ostatniej chwili. 
Nałożona kara wyniosła 475 tysię-
cy złotych i okazała się dla spółki 
bolesnym ciosem, przede wszyst-
kim wizerunkowym.

kredyty-chwilówki
Firmę założył były górnik kopalni 
„Piast” – Grzegorz C. Sam, sko-
rzystawszy z podobnej „chwilów-
ki”, postanowił stworzyć własne 
przedsiębiorstwo. Po kilku la-

tach Kredyty-Chwilówki stały się 
najprawdopodobniej największą 
tego typu spółką z 263 placów-
kami w całym kraju, sprzedażą 
internetową i 1,5 tys. pracow-
ników. W 2012 r. prokuratura 
w Tychach prowadziła śledztwo 
w sprawie form udzielania przez 
firmę pożyczek, po tym jak trafi-
ła ona na listę ostrzeżeń Komisji 
Nadzoru Finansowego. Wówczas 
śledztwo zostało umorzone. Na-
stępnie sprawą zajęła się Proku-
ratura Okręgowa w Katowicach, 

która po 3 latach i przesłuchaniu 
ponad 4 tys. świadków nie do-
szukała się łamania prawa. Po in-
terwencji KNF w 2017 r. postę-
powanie zostało wznowione. 1 
lutego 2018 r. Kredyty-Chwilów-
ki zamknęły biura w całej Polsce 
i zwolniły ponad tysiąc pracow-
ników. Powodem takiej decyzji 
była trudna sytuacja finansowa 
spółki. W momencie ogłoszenia 
tej decyzji zobowiązania wobec 
spółki miało ponad 100 tysięcy 
ludzi. KaMil peSzat ●

chwilówki w sądzie
zaŁożycielowi firMy KreDyty-chwilówKi I jeGo TRZeM WSPółPRACoWNIKoM ZARZUCA SIę PoPełNIeNIe 14 PRZeSTęPSTW.

Takie maluchy reklamowały firmę w całej Polsce.
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trwa reKrutacja uczestników projektu. 

asysTenT pomoże tydzień walki z rakiem szyjki macicy
KażDego Dnia Z PoWoDU Tej ChoRoby UMIeRA W PoLSCe 
PIęć KobIeT! Sh
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wielKa orKieStra 
świątecznej poMocy 
zagra w nieDzielę po 
raz 29.  pieniąDze ze 
zbiórKi przeznaczane 
Są gŁównie na 
Sprzęt MeDyczny Dla 
Szpitali. traDycyjnyMi 
beneficjentaMi finaŁów 
Są Dzieci (zarówno 
nowo naroDzone, 
jaK i StarSze, leczone 
na oDDziaŁach 
peDiatrycznych) oraz 
Seniorzy. 

Jednym z beneficjentów narodo-
wych zbiórek jest Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny Megrez. 

Oddział Neonatologiczny otrzy-
mał już od WOŚP bilirubinome-
try i lampy do fototerapii oraz 
aparat USG, stanowiska do re-
suscytacji, inkubatory zamknię-
te, kardiomonitory, pulsoksyme-
try, wagi elektroniczne i ciepłe 
gniazdko do utrzymania opty-
malnej temperatury u maluchów, 
które wymagają takiej pomocy.

- Aparat USG do przesiewo-
wych badań noworodków, któ-
ry trafił do szpitala w 2019 roku 
jest już drugim tego typu urzą-
dzeniem podarowanym przez 
WOŚP – informuje prezes szpi-
tala Megrez, Mariola Szulc. - Za-
stąpił utlrasonograf, który służył 
pacjentom od 2013 roku. W na-

szym szpitalu każdy noworodek 
przechodzi na Oddziale Neona-
tologii przesiewowe badanie USG 
przezciemiączkowego i stawów 
biodrowych.  Badania te pozwa-
lają na ocenę mózgu i stawów bio-
drowych noworodków. 

W tym samym 2019 roku ro-
dzice maluchów, które po uro-
dzeniu wymagają wzmożonego 
nadzoru medycznego, na przy-
kład  wcześniaków, dostali od 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy cztery profesjonalne fo-
tele do kangurowania.

Dzięki Orkiestrze szpital (wów-
czas jeszcze WSS nr 1 im. J. Gasiń-
skiego) otrzymywał sprzęt także 
we wcześniejszych latach. Z uzy-

skanych trzech inkubatorów, sta-
nowiska resuscytacyjnego na salę 
porodową, kardiomonitora dla no-
worodków wymagających nadzo-
ru,  zestawu do wspomagania od-
dechu noworodków nieinwazyjną 
(bez konieczności intubacji) me-
todą InfantFlow oraz aparatury do 
przesiewowego badania słuchu u 
noworodków, korzystają do dziś 
mali pacjenci szpitala Megrez. Do-
dać trzeba, że realizowany w całej 
Polsce od 2001 roku Program Po-
wszechnych Przesiewowych Ba-
dań Słuchu u Noworodków, jest 
inicjatywą WOŚP.

Dzięki WOŚP lepsze warunki 
pobytu i leczenia w „wojewódz-
kim” zyskali też seniorzy. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy za-
opatrzyła szpital w łóżka oraz ma-
terace przeciwodleżynowe, pod-
nośnik dla chorych, automatycznie 
sterowany fotel kąpielowy, elektro-
niczną wagę dla pacjentów, a tak-
że w aparat USG do badań jamy 
brzusznej i  diagnostyki dopple-
rowskiej naczyń krwionośnych, 
spirometr, komputer z oprogra-
mowaniem do odczytu zapisów 
aparatu holtera oraz holtery ciś-
nieniowe i EKG, aparat do lokali-
zacji naczyń krwionośnych, apa-
rat do pomiaru ciśnienia tęniczego 
krwi i pompy infuzyjne.

W 2020 roku do  Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistyczne-
go Megrez  trafił z kolei sprzęt 

od WOŚP przeznaczony do wal-
ki z COVID-19: 11 komforto-
wych, elektrycznie sterowanych 
łóżek do intensywnej opieki me-
dycznej, 4 kardiomonitory, 2000 
maseczek chirurgicznych dla 
Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego, transportowy respi-
rator oraz dwugłowicowy ul-
tramobilny zestaw USG Philips 
Lumify, w skład wchodzą głowice 
convex i sektorowa kardiologicz-
na. Sprzęt może mieć zastosowa-
nie w szpitalnych izbach przyjęć, 
na oddziałach zakaźnych, bezpo-
średnio przy łóżkach pacjentów, 
ograniczając tym samym koniecz-
ność transportowania ich do pra-
cowni USG. rS ●

tySKi 29. finaŁ wośp 
oDbęDzie Się 30 
i 31 Stycznia w Klubie 
unDergrounD pub, 
SKąD naDawana bęDzie 
tranSMiSja Koncertów 
online w MeDiach 
SpoŁecznościowych 
organizatorów czyli 
tySKiego Sztabu wośp 
oraz organizacji „rocK 
w SŁuSznej Sprawie”.

Podczas 29. finału fundusze zbie-
rane są dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. Fundacja 
WOŚP ma zamiar zebrać pie-
niądze na zakup takich sprzętów 
jak m.in.: zestawy endoskopów 
laryngologicznych, endosko-
py giętkie, zestawy endoskopów 
sztywnych do oceny górnych 
dróg oddechowych, lasery diodo-
we czy nawigacje optyczne otola-
ryngologiczne. – Te nowoczesne 
i bardzo specjalistyczne urządze-
nia w chwili obecnej są niezbędne 
w nowoczesnej chirurgii laryn-
gologicznej. Stanowią zazwyczaj 
podstawowe wyposażenie laryn-
gologicznych sal operacyjnych. 
Praca bez możliwości korzystania 

z takich sprzętów może powodo-
wać wzrost ryzyka powikłań. Wy-
dłużanie zabiegów bezpośrednio 
wpływa na proces leczenia i re-
konwalescencji u małych pacjen-
tów – mówi dr Tomasz Grochow-
ski z Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie.

dwa dni finału
Jak co roku w Tychach WOŚP-
owy finał rozpoczyna się dzień 
wcześniej. – Taką mamy tradycję, 
że rozpoczynamy grać z Jurkiem 
Owsiakiem już w sobotę – mówi 
Daniel Gwóźdź z Underground 
Pubu. – Tym razem 30 stycznia 

na naszej scenie zagrają Syberian, 
którzy zaprezentują połączenie 
nowoczesnej muzyki elektro-
nicznej z porządnym rockiem. 
Następnie przedstawimy grupę 
KMF czyli dobry klasyczny rock 
na bluesowa modłę. Koncerty bę-
dzie można oglądnąć na kanale 

YouTube ROCK WSS TV oraz 
na facebooku Rock w słusznej 
sprawie – dodaje.

W tym roku właśnie w Under-
ground Pubie będzie mieściła się 
siedziba Tyskiego Sztabu WOŚP. 
– W niedzielny poranek na tyskie 
ulice wyjdzie ok. 170 wolontariu-
szy. Jest to podobna liczba do po-
przednich lat – zauważa Mariusz 
Gabrek szef sztabu WOŚP w Ty-
chach. Organizatorzy przygotowali 
mocną ofertę. Finał rozpocznie się 
przedstawieniem dla dzieci przy-
gotowanym przez Teatr Belfegorek. 
Następnie zaplanowano część kaba-
retowo-satyryczną w której wystą-
pią Adam Grzanka, Krzysztof Han-

ke. Mateusz Dewera i Leszek Benke 
zaśpiewają ballady, zaś o dobre 
stand up'owe show zadba komik 
w trzech osobach Zbigniew Marcin 
Wojciech. Światełko do nieba wy-
puści teatr ognia Inferis, po czym 
na scenie zagości gwiazda wieczo-
ru – Maciej Maleńczuk.

Wydarzenie poprowadzi Adam 
Grzanka oraz Ireneusz Bieleninik. 
– Udało nam się pozyskać rów-
nież wiele materiałów wideo, któ-
re będziemy nadawać podczas fina-
łu. Do zabawy przyłączył się m.in. 
Krzysztof Skiba z Big Cyc, To-
masz Olbratowski z RMF FM czy 
Emilia Krajewska – dodaje Daniel 
Gwóźdź. KaMil peSzat ●

tychy grają z jurkiem 
naSze MiaSto jaKo jeDno z niewielu ZoRGANIZoWAło fINAł WoŚP Z PRAWDZIWeGo ZDARZeNIA.

nie tylko dla dzieciaków
Sprzęt oD orKieStry pŁynie Do tychów NIePRZeRWANyM STRUMIeNIeM.

DO ZOBacZeNia W raMach WOśP

30 stycZNia
18.00 Syberian
19.30 KMf

31 stycZNia
15:00 Spektakl Teatru belfegorek
18:30 Program kabaretowy i stand up
20:00 Światełko do nieba
20:15 Maciek Maleńczuk z zespołem
Transmisja online: youTube – RoCK WSS TV, facebook – RoCK 
w słusznej sprawie, Tyski Sztab WoŚP, tychy.pl

Jedna z najaktywniejszych tyskich wolontariuszek Marta Fiutek z Jurkiem Owsiakiem. 
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Naklejki WOŚP znaleźć można na wielu sprzętach w Megrezie. Łóżka do intensywnej opieki medycznej także pozyskano dzięki Orkiestrze Owsiaka.
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woDniK 20.i-18.ii
Doskonale sobie poradzisz ze wszystkim i jeszcze 
pomożesz innym. Pieniądze Cię pokochają, 
a rodzina będzie wspierać!

ryby 19.ii-20.iii
odrobina zabawy dobrze Ci zrobi. Świeżo zawarte 
znajomości nabiorą tempa i nadarzy się okazja 
do rewanżu w wiadomej sprawie.

baran 21.iii-20.iv
Twój urok będzie teraz działał na płeć 
przeciwną. będziesz mistrzem uwodzenia, 
zdołasz wzbudzić żar w najbardziej zimnym 
sercu.

byK 21.iv-21.v
Gwiazdy pomogą Ci odnaleźć sens życia. Ucz się 
więc i próbuj nowych rzeczy. Znajdź czas na sport 
i relaks. Spotkaj się ze Strzelcem.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Ambicja pchnie Cię ku nowym wyzwaniom. Ale 
pamiętaj koniecznie o partnerze i bliskiej rodzinie. 
Uważaj za kierownicą.

raK 21.vi-22.vii
Czy przypadkiem nie za dużo chcesz od razu? 
Zejdź na ziemię i najpierw wykaż się oraz 
udowodnij swoją wartość. Ktoś czeka 
na wiadomość od Ciebie.

lew 23.vii-22.viii
Nie wszystkie decyzje rodziny będą po Twojej 
myśli, ale nie ma sensu się obrażać. Nie nastawiaj 
się, że zażegnasz rodzinne konflikty.

panna 23.viii-22.iX
energią, odwagą i siłą charakteru zaimponujesz 
innym. Spełniaj swoje marzenia, bo niebo Ci 
sprzyja. będziesz teraz Panem losu!

waga 23.iX-23.X
Dbaj o swoje zdrowie, ale przede wszystkim 
o bezpieczeństwo. Gwiazdy będą pchać Cię 
do ryzyka. Uważaj na siebie!

SKorpion 24.X-21.Xi
Sprawy rodzinne zaprzątną całą Twoją uwagę. 
bez końca będziesz rozpamiętywać, co ktoś 
powiedział i zrobił. Wyluzuj trochę!

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Koło fortuny zacznie się obracać na Twoją 
korzyść. okazje towarzyskie i miłosne same  
będą Cię szukać.

Koziorożec 22.Xii-19.i
będziesz zmieniać na lepsze świat wokół siebie, 
a rozpoczniesz od remontu mieszkania. odzy-
skasz równowagę, gdy pojawią się nowe pomysły.
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horoskop

oD wielu lat w Styczniu 
SpotyKali Się w tychach 
MiŁośnicy Szant, aby 
wSpólnie rozgrzać 
Się przy SKocznych 
DŹwięKach MuzyKi 
folKowej i żeglarSKiej. 
ziMowa eDycja 
feStiwalu „port pieśni 
pracy” StaŁa Się niejaKo 
poMoSteM poMięDzy 
KolejnyMi letniMi 
SpotKaniaMi z Szantą 
w paprocanach.

W tym roku, niestety, nie spot-
kamy się osobiście w Miejskim 
Centrum Kultury czy w Pasażu 
Kultury Andromeda. Tocząca 
świat pandemia spowodowała, 
że w najbliższą sobotę, 30 stycz-
nia będzie można się rozgrzać je-
dynie za pośrednictwem kanału 
YouTube MCK w Tychach oraz 
na facebookowym profilu Portu 
Pieśni Pracy. Podczas tej edycji 
rozgrzeją nas trzy, ale za to jakie 
zespoły – Banana Boat, Ryczące 
Dwudziestki oraz Perły i Łotry!

Banana Boat – energia, hu-
mor i niepowtarzalne głosy – 
oto cechy, które z pewnością 
charakteryzują ten charyzma-
tyczny zespół. Specjalizują się 
w oryginalnej twórczości pio-
senki żeglarskiej oraz w autor-
skiej interpretacji szanty klasycz-
nej. Charakterystyczne koszulki 
– pięć kawałków banana — po-
jawiają się wszędzie tam, gdzie 
znajdą się ludzie, którzy chcą 
się dobrze bawić przy muzyce 
płynącej wyłącznie z pięciu mę-

skich gardeł oraz obejrzeć jedy-
ny w swoim rodzaju, niezwykły, 
uśmiechnięty bananowo-szan-
towy show.

Ryczące Dwudziestki – pięć 
męskich głosów oraz niepowta-
rzalne brzmienia gitar to wizy-
tówka zespołu. Na przestrzeni 
lat, tworząc nietuzinkowe aranża-
cyjnie utwory, wypracowali nowy, 
niepowtarzalny styl i charaktery-
styczne brzmienie. Nie boją się 
eksperymentów i nowinek mu-
zycznych, a spektrum ich reper-
tuaru sięga od romantycznych 
irlandzkich ballad i piosenek 
autorskich, poprzez opracowa-
ne w nowej formie wersje szant, 
piosenki o tematyce ekologicznej 
dla dzieci, humorystyczne minia-
tury muzyki klasycznej, do reper-
tuaru gospel.

Perły i Łotry – siłą i rozpo-
znawalną marką Pereł i Łotrów 
były zawsze bardzo profesjonalne 
aranżacje (zarówno wokalne jak 
i instrumentalne) oraz wykonaw-
stwo na najwyższym poziomie. 
W repertuarze dominują trady-
cyjne pieśni morza, jak i współ-
czesna piosenka żeglarska oraz 
folk, a ostatnio także staroskandy-
nawskie pieśni Wikingów. Na sce-
nie Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach zaśpiewają to, co im 
w szantowych duszach gra.

Zapraszamy zatem na organi-
zowaną przez Miejskie Centrum 
Kultury pod patronatem naszej 
redakcji „Zimową rozgrzew-
kę Portu Pieśni Pracy”. Początek 
transmisji w sobotę o godz. 19. 
ww ●

15 gruDnia MiaŁa MiejSce 
preMiera albuMu 
DŁugogrającego 
agnieSzKi ŁapKi – 
„zwierzopiór”. to już 
Drugie, po „epce” SprzeD 
KilKu lat Solowe 
wyDawnictwo tySzanKi. 
na pŁycie znajDuje Się 8 
utworów utrzyManych 
w Konwencji MuzyKi 
autorSKiej, Która 
oScyluje w oKolicach 
jazzu, blueSa i SzeroKo 
pojętej alternatywy 
Muzycznej.

Agnieszka Łapka jako artyst-
ka spełnia się głównie w malar-
stwie i grafice. Jest absolwentką 
wydziału malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach, 
gdzie dyplom obroniła w pra-
cowni prof. Zbigniewa Blukacza. 
Swoje prace wystawiała m.in. 
w Muzeum Regionalnym w Stalo-
wej Woli, na 20. Biennale Plakatu 
Polskiego czy Międzynarodowym 
Triennale Plakatu w Japonii. Nie 
dziwi zatem, że sama zajęła się 
oprawą graficzną „Zwierzopió-
ra”. – Tytuł na płytę zainspirowa-
ny jest powieścią Tadeusza Kon-
wickiego. Czym jest Zwierzopiór? 
Jest to ciemna strona, którą każdy 
człowiek posiada. To nasza zwie-
rzęcość, instynkty i popędy, jakie 
skrywa nasza podświadomość. 
Pracując nad płytą, chciałam się 
zmierzyć z moim mrocznym pa-
sażerem. Nie ukrywam, że teks-
ty piszę dla siebie. Jest to forma 
pracy z emocjami, również au-
toterapii, podczas której poznaję 
samą siebie. Wiem, że podczas 
pracy nad płytą, rozwinęłam się 
jako artysta, ale też jako człowiek. 
W końcu cały proces trwał 6 lat – 
śmieje się Agnieszka łapka.

Po nagraniu EPki w 2013 r. Ag-
nieszka przez kolejne dwa lata 
pracowała nad tekstami. – To dla 
mnie bardzo ważna część mojej 
twórczości, może nawet waż-
niejsza od wokalu. Zależa-
ło mi na tym, aby wyrazić do-
kładnie to, co czuję. Bo to czucie 
i emocje stawiam na pierwszym 
miejscu. Z nich czerpię, pisząc. 
Kiedy uznałam, że mam dokład-
nie te słowa, na których mi za-
leżało, pokazałam je Michałowi 
Cholewie, który napisał muzykę 
do „Zwierzopióra”. Z Michałem 
rozumiemy się doskonale. Cza-
sem jestem zdumiona, jak celnie 
odgaduje moje intencje i prze-

kłada je na dźwięki w skali jeden 
do jednego. Dzięki temu nie tyl-
ko teksty, ale również muzyka jest 
dokładnie taka, jaką sobie wyma-
rzyłam – dodaje.

Jako wokalistka od 2004 roku 
związana z takimi artystami jak: 
Krzysztof Głuch, Mirek Rze-
pa, Jan „Kyks” Skrzek i Leszek 
Winder, z którym współpracuje 
w ramach Śląskiej Grupy Blue-
sowej. Od tamtego czasu jej zna-
kiem rozpoznawalnym stał się 
niski głos o ciemnym zabarwie-
niu. – Mój głos ma raczej sze-
roką skalę. Dopiero stosunko-
wo niedawno w końcu trafiłam 
na odpowiedniego nauczycie-
la śpiewu, z którym udało nam 
się dobrze opracować moje góry, 
dzięki czemu jestem bardziej 
wszechstronną wokalistką. Ab-
surdalnie wpłynęło to na mniej 
przychylny odbiór moich pierw-

szych nagrań pod „Zwierzo-
pióra”. Moi pierwsi krytycy za-
uważyli tę zmianę i doradzili, 
abym wróciła do stylu z EPki, 
gdyż charakterystyczny głos jest 
moim atutem. 6 z 8 utworów na-
grałam od początku. Mieli rację. 
Teraz czuję, że utwory po zmia-
nie są bardziej moje.

Utwory z „Zwierzopióra” moż-
na było usłyszeć podczas audycji 
„Manniak po omacku” na antenie 
Radia Nowy Świat, podczas któ-
rej Wojciech Mann zachwycał się 
barwą głosu tyszanki, przyzna-
jąc, że rzuciła wszystkich w stu-
dio swym głosem na kolana. – 
Po emisji w radiu sprzedaż płyty 
zauważalnie wzrosła, co oczywi-
ście cieszy. Od pana Wojciecha 
usłyszałam już kilka ciepłych słów 
na temat moje EPki w 2013 r. Bar-
dzo mile wspominam też, że od-
zywał się do mnie, dopytując jak 

idą postępy w pracy nad nowym 
wydawnictwem. To było bardzo 
nobilitujące – przyznaje Agniesz-
ka Łapka.

Płyta „Zwierzopiór” dostępna 
jest na portalu aukcyjnym allegro, 
gdzie łatwo odnaleźć ją po wpisa-
niu tytułu w wyszukiwarce. – Po-
czątkowo miałam wydawcę, któ-
ry cierpliwie czekał na koniec 
prac nad płytą. Niestety, wybu-
chła ta cała sytuacja z pandemią 
i plany się zmieniły. Postanowiłam 
wydać ją własnymi siłami. Gorą-
ce podziękowania należą się wspo-
mnianemu już Michałowi Chole-
wie, ale również Krzysztofowi 
Głuchowi, Michałowi Sośnie oraz 
Piotrowi Penkale, którzy zostawili 
na niej swój muzyczny odcisk.

Nakład wydawnictwa wyniósł 
500 sztuk. Życzymy rychłego wy-
sprzedania oraz kolejnych wyjaz-
dów z tłoczni. KaMil peSzat ●

zwierzoPiór czyli człowiek
SaM wojciech Mann ZAChWyCIł SIę GłoSeM TySZANKI.

Agnieszka Łapka.
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szantowe 
gwiazdy w mck
„ziMowa rozgrzewKa” PoRTU PIeŚNI PRACy To jUż 
TRADyCjA.

W zespole Perły i Łotry śpiewa m.in. poseł Koalicji 
Obywatelskiej, Michał Gramatyka (pierwszy z prawej).
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reklama

Do naszej redakcji zgłosiła się ty-
szanka, która opisała sprawę prze-
glądu technicznego pieca centralne-
go ogrzewania. Firma dokonująca 
przeglądu podczas wizyty nie wy-
konała usługi w całości (z przyczyn 
niezależnych od klienta i usługo-
dawcy), jednak pobrała umówioną 
kwotę za całość. Za ponowny przy-
jazd i dokończenie pracy tyszanka 
musi zapłacić dodatkowo. 

– Wezwałam firmę do prze-
glądu pieca centralnego ogrze-
wania w domu – relacjonuje na-
sza czytelniczka. – To działający 
w Tychach autoryzowany punkt 
serwisowy producenta. Przez te-
lefon ustaliłam, że kompleksowa 
usługa przeglądu wraz z czysz-
czeniem dla mojego urządzenia 
kosztuje 320 zł plus ewentualny 
koszt wymiany części. Przyjechał 
serwisant, wyczyścił piec, wymie-
nił ciśnieniomierz, za co zapłaci-
łam dodatkowo 95 zł.

Okazało się jednak, że poprzedni 
właściciele domu zabudowali piec 
w taki sposób, że nie było dostępu 
od dołu pieca do małego pojem-
nika na sadzę i serwisant nie mógł 
go wyczyścić. W protokole napi-
sał, że pojemnik nie został wyczysz-
czony, jednak pobrał opłatę za całą 
usługę – 320 zł. Serwisant powie-
dział mi, że gdy wykonam dostęp, 
to mam zadzwonić, on wtedy przy-
jedzie i wyczyści ten pojemnik. 
A ja zapłacę tylko za dojazd.

Po około 2 tygodniach, gdy wy-
konałam we własnym zakresie do-
stęp do pojemnika, zadzwoniłam 
do wykonawcy przeglądu i wtedy 
jej właściciel poinformował mnie, 
że za ponowny przyjazd zapłacę 
200 zł. Spytałam dlaczego, skoro 

za całą usługę zapłaciłam z pierw-
szym razem mimo, iż nie została 
w całości wykonana. Pan się jed-
nak ze mną nie zgodził, powie-
dział, że co najwyżej może mi dać 
50 zł upustu.

W tym momencie koszt kom-
pleksowej usługi przeglądu 
i czyszczenia wyniesie nie usta-
lone wcześniej 320 zł ale 520 zł 
(czy też 470 uwzględniając obie-
cany upust. Nie mam nic przeciw-
ko pokryciu kosztów ponowne-
go przyjazdu, ale to przecież nie 
jest 200 złotych. Niestety, nie uda-
ło mi się dojść do porozumienia 
z właścicielem firmy i nadal mam 
piec nie do końca wyczyszczony, 
mimo, iż za to już zapłaciłam.
ODPOWiaDa katarZyNa 
sZOstak-ZjaWiONy, Miejski 
rZecZNik kONsuMeNtóW: 
– Opisana sytuacja dotyczy reali-
zacji umowy o dzieło. Strony przed 
zawarciem umowy powinny usta-
lić istotne jej warunki, takie jak: 
zakres prac, cena, termin wyko-
nania usługi oraz wszelkie dodat-
kowe opłaty. Z punktu widzenia 
przepisów, dla ważności umowy, 
nie jest konieczne jej zawarcie 
w formie pisemnej. Na wypadek 
jednak ewentualnych przyszłych 
niejasności, jak w opisanej spra-
wie, warto zadbać o spisanie naj-
ważniejszych kwestii nawet w naj-
prostszej formie dokumentu.

Czy w uzasadniony sposób po-
brano opłatę za całą usługę, mimo 
iż nie została w całości wykonana 
przy pierwszej wizycie? Dopusz-
czalne jest porozumienie stron 
co do zapłaty za usługę „z góry” 
z jednoczesnym ustaleniem póź-
niejszego terminu jej wykonania. 

Konsumentce przysługuje zatem 
roszczenie rozliczenia zapłaconej 
kwoty, zgodnie z faktycznie wy-
konanym zakresem prac bądź żą-
danie wykonania usługi w ramach 
uiszczonej dotychczas kwoty.

Czy firma w uzasadniony spo-
sób żąda od klientki tak wysokiej 
opłaty za ponowny przyjazd? 
W przedstawionym przypadku, 
osoba wykonująca usługę prze-
glądu nie mogła zrealizować ca-
łości uzgodnionych prac z przy-
czyn, za które nie odpowiada 
(brak dostępu do pojemnika). 
Dodatkową opłatę za ponowny 
dojazd do klienta, należy zatem 
uznać za zasadną. Do ustalenia 
pozostaje wysokość tej opłaty.

Wykonawca powinien mieć 
w swoim cenniku ustaloną opła-
tę za dojazd/stawkę lub wskaza-
ny sposób jej obliczania. Wyso-
kość opłat za usługi tego rodzaju 
nie jest natomiast odgórnie ure-
gulowana. Każdy przedsiębior-
ca działając na wolnym rynku 
oferuje produkty/usługi klien-
tom, którzy mają prawo wybo-
ru ofert pod kątem ceny, jakości 
czy np. terminu realizacji. Ważne 
jest jednak, aby konsument zle-
cając usługę danemu przedsię-
biorcy, jeszcze przed zawarciem 
umowy, miał pełną świadomość 
wszelkich kosztów. Konsument 
powinien posiadać również wie-
dzę co do elementów składowych 
żądanego wynagrodzenia, tj. cena 
usługi, materiałów, koszty dojaz-
du. Wówczas, koszty ponowne-
go dojazdu, jak w opisanej przez 
Czytelniczkę sprawie, nie stano-
wiłyby kwestii spornej.
not. Sw  ●

zbigniew gieleciaK, 
prezeS regionalnego 
centruM goSpoDarKi 
woDno-ścieKowej 
S.a. wziąŁ uDziaŁ 
w SeMinariuM 
zorganizowanyM 
on-line przez StaŁe 
przeDStawicielStwo 
rp przy ue w bruKSeli. 
poświęcone byŁo 
innowacyjnyM 
zaMówienioM 
publicznyM 
(przetargoM).

Zaproszono na nie przedstawi-
cieli instytucji, urzędów, instytu-
tów naukowych, uczelni, a tyska 
spółka była jedynym w tym gro-
nie przedsiębiorstwem. Wystąpie-
nie Zbigniewa Gieleciaka zatytu-
łowane było: „Jak zostać liderem 
innowacyjności w zamówieniach 
publicznych? ”

– Zamówienia publiczne cią-
gle ulegają modyfikacjom – wy-
jaśnia Zbigniew Gieleciak. – Kil-
ka lat temu pojawiły się regulacje, 
mające na celu promowanie in-
nowacyjności, w tym głównie 
dotyczące ochrony środowiska. 
Pojawił się nawet termin „zie-
lonych zamówień”. Po analizie 
przez Urząd Zamówień Publicz-
nych przetargów przeprowadzo-
nych przez polskie instytucje i fir-
my na przestrzeni ostatnich lat, 
wybrano RCGW, jako to, które 
ma dobre praktyki w zakresie sto-
sowania innowacyjnych przetar-
gów. Pod koniec ubiegłego roku 
zwrócono się do nas o pisemne 
zaprezentowanie naszych doko-
nań, co znalazło się w wydanej 
przez UZP publikacji „Zamówie-
nia publiczne na innowacje”. Jak 
się okazało, wzbudziło to niema-
łe zainteresowanie, stąd zaprosze-
nie na seminarium, organizowane 
pod egidą UE.

Jeszcze jakiś czas temu podsta-
wowym kryterium w przetargach 
była cena. I choć obecnie brane 
są już pod uwagę inne kryteria, 
innowacyjność nadal jednak na-
leży do rzadkości.

– Najistotniejszym elementem 
zamówień publicznych na inno-
wacje są sami zamawiający, któ-
rzy mogą i podejmują próby wyj-
ścia poza typowe zakupy i typowe 
procedury – stwierdził Hubert 
Nowak, prezes Urzędu Zamó-
wień Publicznych. – Przykład 

Regionalnego Centrum Gospo-
darki Wodno-Ściekowej S.A. 
w Tychach pokazuje jak niezwy-
kłą drogę można przejść w rela-
tywnie krótkim czasie i jak bar-
dzo innowacje wciągają. Wydaje 
się, że już po pierwszych pró-
bach nie ma powrotu do wcześ-
niejszych praktyk.

Jakie zatem są dobre praktyki 
stosowane w zamówieniach pub-
licznych przez RCGW?

– Wszystko zaczyna się już 
na etapie zarządzania firmą – do-
daje prezes Gieleciak. – Od kil-
ku lat w RCGW funkcjonuje tzw. 
zarządzanie hybrydowe oraz za-
rządzanie projektami. Każdy in-
żynier pracuje w zespole ba-
dawczym i inwestycyjnym oraz 
współuczestniczy w tworzeniu 
przyszłych rozwiązań, którymi 
potem zarządza. Dostosowany zo-
stał do tego opracowany przez nas 
regulamin wynagradzania, gdzie 
dominującymi kryteriami ocen 
są kreatywność, zaangażowanie, 
podnoszenie kwalifikacji oraz 
współpraca z innymi. Jeśli chodzi 
o przetargi, to do każdego zada-
nia inwestycyjnego powoływane 
są dwa zespoły. Jeden przygoto-
wuje techniczny opis zamówienia, 
rozwiązania techniczne i organi-
zacyjne, a drugi nadaje tym wy-
maganiom ścieżkę realizacyjną, 
zgodną z przepisami o zamówie-
niach publicznych. Każdorazowe 
ogłoszenie zamówienia wymaga 
wielozadaniowego, wielodyscy-
plinarnego spojrzenia na ocze-
kiwany rezultat. Istotna jest za-
równo współpraca zewnętrzna 
z projektantami, kontrola i nad-
zór projektowania, ciągłe moni-
torowanie zakresu i jakości pro-
jektowania, jak też współpraca 
wewnętrzna z fachowcami z róż-
nych dziedzin.

Przygotowane przez RCGW 
innowacyjne przetargi przyno-
szą konkretne efekty dla firmy, 
miasta i środowiska. Umożliwiły 
one m.in. pozyskanie wielu ener-
gooszczędnych rozwiązań, stwo-
rzyły możliwość odzysku energii 
i osiągnięcia wysokich standar-
dów emisyjnych, w tym np. od-
zysku ciepła z centrali basenowej 
klimatyzacyjnej i tzw. szarej wody 
(wód popłucznych), Dzięki temu 
odzyskiwane jest ciepło, uznawa-
ne przez wielu za stratę (z powie-
trza i ze ścieków). Innowacyjne 
przetargi umożliwiły pozyskanie 

takich urządzeń i wykonawców, 
które pozwoliły na zwiększenie 
sprawności urządzeń, zmniejsze-
nie strat energii i zużycia paliwa. 
Pozwoliły też na zminimalizowa-
nie poziomów dźwięku dla cen-
tral wentylacyjnych oraz pozio-
mów emisji dwutlenku węgla oraz 
tlenków azotu z procesu kogene-
racji. Dzięki innowacjom RCGW 
może pochwalić się recyklingiem 
i odzyskiem wody, stacja oczysz-
czania biogazu pracuje z wyko-
rzystaniem wody technologicz-
nej, odzyskiwany jest też piasek.

Jeszcze kilka lat temu przepi-
sy dotyczące postępowań prze-
targowych wręcz hamowały in-
nowacyjność, bo chodziło, żeby 
kupić lub wykonać usługę po naj-
niższych kosztach. Tymczasem 
przetargi innowacyjne wymu-
szają wręcz na producentach 
i wykonawcach wdrożenie inno-
wacyjności, gdyż w przeciwnym 
razie nie mają szans na wygrywa-
nie przetargów. I tak innowacyj-
ne przetargi generują kolejne in-
nowacje.

– W przypadku Wodnego Par-
ku Tychy wyznaczyliśmy sobie 
cel, żeby park był zasilany bioga-
zem pochodzącym z oczyszczal-
ni ścieków, z którego na miejscu 
wytworzymy niezbędną ener-
gię elektryczną i energię cieplną 
– mówi Zbigniew Gieleciak. – 
Wyzwaniem była nie tylko zasto-
sowana przez nas technologia ko-
fermentacji osadów ściekowych 
z odpadami biodegradowalny-
mi (jak zapewnić jej skuteczność 
i reżim technologiczny?), ale rów-
nież skąd i jakie pozyskać odpa-
dy biodegradowalne. W Europie 
nie było żadnych wzorców w tym 
zakresie. Również polskie uczel-
nie nie miały propozycji roz-
wiązań ani doświadczeń badaw-
czych w tym obszarze, skłaniając 
się ku temu, że do współfermen-
tacji można zastosować jeden od-
pad w małej ilości. W tym te-
macie wyprzedziliśmy badania 
i rozwiązania naukowe o ok. 8-10 
lat. Dopiero w 2018 r. pięć uczel-
ni podjęło na szerszą skalę bada-
nia w kierunku współfermenta-
cji osadów ściekowych z innymi 
odpadami biodegradowalnymi, 
podczas gdy my już wtedy wy-
korzystaliśmy do współfermen-
tacji 99 tys. ton odpadów biode-
gradowalnych. 
leSzeK Sobieraj ●

Przetargi wsPierają 
innowacje
prezeS tySKiego rcgw S.a. WZIął UDZIAł W SeMINARIUM KoMISjI eURoPejSKIej.

czytelnicy pytają

zapłaTa za całość, usługa Wykonana częścioWo

ar
c.

10 | 26 Stycznia 2021 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



DyreKtor KuKa polSKa 
toMaSz nowaK oraz 
prezeS zarząDu apa 
group artur pollaK 
SpotKali Się 8 Stycznia 
w tySKiej SieDzibie 
czoŁowego proDucenta 
robotów, aby poDpiSać 
DeKlarację o patronacie 
oraz wSpóŁpracy 
w raMach rozwoju 
projeKtu nazca 4.0 
na rynKu polSKiM i 
europejSKiM. patronaMi 
projeKtu Są również 
KatowicKa Specjalna 
Strefa eKonoMiczna, 
politechniKa śląSKa 
oraz regionalna 
izba przeMySŁowo-
hanDlowa w gliwicach.

nazca 4.0 - przyszłość 
przemysłu
Założeniem nowoczesnego prze-
mysłu jest integracja sterowanych 
cyfrowo maszyn z urządzeniami 
pomiarowymi, technologiami 

informatycznymi i algorytmami 
przetwarzania wielkich zbiorów 
danych. Analiza ta ma zagwaran-
tować optymalizacje kosztowe i 
produktowe, dając możliwość ela-
stycznej i wysoce spersonalizo-
wanej produkcji. Głównymi za-
daniami projektu NAZCA 4.0 są: 
gromadzenie i archiwizacja da-
nych z procesu produkcyjnego, 
przetwarzanie danych w czasie 
rzeczywistym, wykrywanie ano-
malii oraz przewidywanie awa-
rii, wsparcie planowania procesu 
obsługi maszyn i urządzeń, pla-
nowanie i skracanie przezbrojeń, 
optymalizacja procesu produk-
cyjnego poprzez wskazanie mało 
efektywnych procesów i miejsc na 
linii technologicznej, wsparcie i 
rozbudowa procesu kontroli jako-
ści oraz wsparcie w analizie przy-
czyn awarii, przestojów.

małe i średnie przedsiębiorstwa
Dzięki temu projektowi małe i 
średnie przedsiębiorstwa mają 
teraz możliwość dołączyć do pro-

gramu pilotażowego NAZCA 4.0. 
Pierwszym prostym krokiem jest 
wdrożenie platformy, z poziomu 
której będzie możliwe opracowa-
nie planu wprowadzania innowa-
cyjnych rozwiązań i zarządzanie 
nimi. Ekosystem wykorzystuje 
algorytmy Big Data i machine 
learning. Program pilotażowy 
skierowany jest do automatyków, 
kierowników produkcji, a prze-
de wszystkim właścicieli MŚP. 
Wystarczy skontaktować się z 
przedstawicielami APA Group. 
W zamian za opinie i możliwość 
testowania narzędzia oferowana 
jest możliwość zmodernizowania 
swojego zakładu produkcyjnego 
oraz nabycia unikatowej wie-
dzy od specjalistów, którzy na 
co dzień automatyzują zakłady 
największych gigantów na świe-
cie jak Volkswagen, Amazon, 3M 
czy Tesla. 

Przystępując do programu 
przedsiębiorcy nie ponoszą kosz-
tów własnych. 
KaMil peSzat ●

Okręgowa Izba Przemysłowo-
Handlowa w Tychach rusza z pro-
jektem „Bądź Aktywny! Dotacje 
i kwalifikacje szansą na rynku 
pracy”.

Projekt obejmuje działania 
wspomagające procesy adaptacji 
do zmian na regionalnym rynku 
pracy, w szczególności dotacje 
na rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej oraz wsparcie 
pomostowe na okres 12 miesięcy. 
Jego wartość to 1,8 mln zł. Pro-
jekt finansowany jest ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020 (Europej-
ski Fundusz Społeczny).

W ramach projektu wsparcie 
uzyska 30 osób z subregionu cen-
tralnego województwa śląskiego. 
24 osoby otrzymają bezzwrotne 
dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej w wysokości 
23 tys. zł brutto oraz 12 transz 

po 2,6 tys. zł brutto na opłace-
nie bieżących kosztów działal-
ności w pierwszym roku funk-
cjonowania firmy. Kolejne sześć 
osób przejdzie szkolenia zawo-
dowe lub przygotowujące do eg-
zaminów certyfikowanych wraz 
z pokryciem kosztu egzaminu 
zewnętrznego. Rozpoczęcie na-
boru oraz opublikowanie regu-
laminu projektu wraz z formula-
rzem rekrutacyjnym planowane 
jest na luty 2021. Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny i nie wy-
maga wniesienia wkładu włas-
nego.

„Głównym założeniem projek-
tu jest złagodzenie skutków re-
strukturyzacji przedsiębiorstw 
w regionie poprzez aktywizację 
zawodową 30 osób (17 kobiet i 13 
mężczyzn) zagrożonych zwolnie-
niem, przewidzianych do zwol-
nienia lub zwolnionych z przy-
czyn niedotyczących pracownika 

lub odchodzących z rolnictwa 
z terenu subregionu central-
nego woj. śląskiego w tym po-
przez samozatrudnienie – wśród 
24 osób (13 k, 11 m) oraz uzy-
skanie kompetencji/kwalifika-
cji zawodowych – wśród 6 osób 
(4 k, 2 m) w okresie 1.01.2021 
do 31.08.2022. W wyniku rea-
lizacji projektu 24 osoby podej-
mą pracę lub będą kontynuować 
zatrudnienie, zaś 6 osób uzyska 
kwalifikacje lub nabędzie kompe-
tencje po opuszczeniu programu.” 
– czytamy na stronie OIPH.

Program przeznaczony jest 
głównie dla osób zwolnionych lub 
zagrożonych zwolnieniem na sku-
tek pandemii covid-19 w okresie 
6 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu. Szczegółowe infor-
macje pod nr. tel. 32 327 72 77, 
32 327 73 77, 796 596 106 oraz pod 
adresem email dotacje@izba.tychy.
pl. KaMil peSzat ●

w iii eDycji KonKurSu 
MiniStra roDziny 
i polityKi SpoŁecznej 
na znaKi jaKości 
eKonoMii SpoŁecznej 
i SoliDarnej, 
MiaSto tychy 
w Kategorii: „SpoŁecznie 
oDpowieDzialny 
SaMorząD” znalazŁo 
Się w grupie 13 
polSKich MiaSt, KtóryM 
przyznano znaK jaKości 
eKonoMii SpoŁecznej 
i SoliDarnej 2020. 
w oStatniM czaSie tychy 
zajęŁy też wySoKie 
MiejSce w ranKingu 
piSMa „wSpólnota” 
DotyczącyM wyDatKów 
na KoMuniKację 
publiczną.

Laureatami konkursu na Zna-
ki Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej w kategorii „społecz-
nie odpowiedzialny samorząd” 
zostały: Miasto Gorlice, Powiat 
Łęczyński oraz Gmina Zbójno. 
Tychy i 13 innych samorządów 
zostały wyróżnione certyfikatami 
Znak Jakości Ekonomii Społecz-
nej i Solidarnej 2020.

Za co przyznano te certyfika-
ty? W formularzu konkursowym 
każda z gmin musiała odpowie-
dzieć na pytania dot. m.in. kon-
dycji sektora ekonomii społecz-
nej w mieście, działań w ramach 
budżetu obywatelskiego oraz za-
mówień publicznych z zastosowa-
niem klauzul społecznych. Nasze 
miasto ma się w czym pochwalić 
w tym zakresie.

– Tychy od wielu lat wspierają 
działalność z zakresu ekonomii 
społecznej. Z powodzeniem dzia-
ła u nas Centrum Integracji Spo-
łecznej prowadzone przez funda-
cję Internationaler Bund Polska 
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej 
prowadzony przez Caritas. Po-
nadto, na co dzień ściśle współ-
pracujemy z Ośrodkiem Wspar-
cia Ekonomii Społecznej, którym 
kieruje Fundacja Rozwoju Eko-
nomii Społecznej – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.

współpraca międzysektorowa
W ciągu roku miasto wspiera 
i aktywnie uczestniczy w wyda-
rzeniach m.in. NGO Cafe (spot-
kaniach dla tyskich podmiotów 
ekonomii społecznej) oraz w śnia-
daniach biznesowych (spotka-
niach dla tyskich przedsiębiorstw 
społecznych i innych podmio-

tów z ich otoczenia). Od 2018 
roku urząd miasta zleca realiza-
cję zadania publicznego pod na-
zwą „Współpraca trójsektorowa 
na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego” – jest to konferen-
cja połączona z targami podmio-
tów ekonomii społecznej. – Pod-
czas tych konferencji tematami 
przewodnimi są m.in. społecz-
nie odpowiedzialne zamówienia 
publiczne oraz współpraca jed-
nostek samorządu terytorialne-
go z podmiotami ekonomii spo-
łecznej, a celem konferencji jest 
promocja sektora ES, produktów 
i usług oraz współpracy między-
sektorowej – mówi Iwona Bińkow-
ska, naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych w UM Tychy. 
– Pomimo tego, iż jest to zadanie 
zlecone, miasto Tychy aktywnie 
pomaga i współorganizuje wyda-
rzenie. Aktualnie jesteśmy na eta-
pie prowadzenia ustaleń i zmian 
formuły ze względu na epidemię. 
Liczymy na równie udaną współ-
pracę, ponieważ na to wydarzenie 
co roku zapraszani są przedstawi-
ciele trzech sektorów. Realizato-
rem konferencji jest od dwóch lat 
Fundacja Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej – dodaje.

budżet obywatelski
W Tychach od 2015 roku realizo-
wany jest także Budżet Obywatel-
ski. W ramach wszystkich edycji 
odbywają się spotkania z miesz-
kańcami, konsultacje społeczne 
i warsztaty. Mieszkańcy miasta 
każdego roku mają do wydania 
w ramach tego projektu 5 mi-
lionów złotych. Od 2018 roku 
w Tychach działa też Młodzie-
żowy Budżet Obywatelski, rea-
lizowany w szkołach ponadpod-
stawowych. Uczniowie każdej 
szkoły mają możliwość na swój 
projekt uzyskać dofinansowanie 
w kwocie do 10 tys. zł. W ramach 
tyskiego Młodzieżowego Budże-
tu Obywatelskiego w 2019 roku 
zrealizowano 9 bardzo ciekawych 
projektów. Z inicjatywy młodzie-
ży powstały m.in. miejsca relak-
su i wypoczynku, zakupiono gry 
planszowe, doposażono siłownie 
i kawiarenki. Kwota wydzielona 
z budżetu miasta Tychy na rok 
2019 wynosiła 90 tysięcy złotych 
i została podzielona w równych 
częściach (tj. po 10 tys. zł) pomię-
dzy szkoły ponadpodstawowe.

komunikacja priorytetem
Oprócz wyróżnienia za polity-
kę społeczną, Tychy zajęły też 6. 
miejsce wśród miast na prawach 

powiatu w Polsce pod względem 
wydatków budżetu miasta na ko-
munikację publiczną w przelicze-
niu na mieszkańca. Przed Tycha-
mi znalazły się Gdynia, Jaworzno, 
Dąbrowa Górnicza, Częstochowa 
i Sosnowiec.

Ranking dotyczący kosztów 
komunikacji miejskiej opubliko-
wano w grudniowym numerze 
Pisma Samorządu Terytorialne-
go „Wspólnota”. – Transport pub-
liczny, patrząc na skalę wydatków 
budżetowych, to jedno z najważ-
niejszych zadań samorządów, 
a subsydiowanie komunikacji pa-
sażerskiej to ważny element poli-
tyki transportowej, a nawet całej 
polityki rozwoju miast i regionów 
– mówią autorzy rankingu.

Tychy do komunikacji publicz-
nej dopłacają rocznie 258,29 zł 
w przeliczeniu na każdego miesz-
kańca, niezależnie od tego, czy 
korzysta z komunikacji publicz-
nej, czy nie. W kategorii miast 
na prawach powiatu znaleźli-
śmy się na szóstym miejscu, 
za Gdynią, gdzie roczne dopłaty 
do transportu publicznego z bu-
dżetu miasta wynoszą 383,96 zł, 
Jaworznem (318,25 zł), Dąbrową 
Górniczą (307,82 zł), Częstocho-
wą (303,03 zł) i Sosnowcem, gdzie 
dopłata wynosi 293,45 zł.

– Komunikacja publiczna 
od wielu lat jest dla nas priory-
tetem – mówi Andrzej Dziuba, 
prezydent Tychów. – Dobra ko-
munikacja to najlepszy sposób, 
by zachęcić do podróżowania au-
tobusami czy trolejbusami. Tyl-
ko wysokim poziomem jakości 
transportu zbiorowego jesteśmy 
w stanie przekonać mieszkańca 
do korzystania z niego, dlatego 
nie szczędzimy środków na ten 
cel i realizujemy inwestycje słu-
żące utrzymaniu i budowaniu in-
frastruktury oraz odnawianiu ta-
boru.

Tylko w ramach realizowanego 
od kilku lat projektu pn. „Zakup 
nowoczesnego taboru autobuso-
wego z napędem ekologicznym 
na potrzeby rozwoju transportu 
publicznego w podregionie ty-
skim” zakupiono ponad pięćdzie-
siąt nowoczesnych autobusów, 
a także mikrobusy, trolejbusy, 
elektrobusy, pojazdy serwisowe 
do obsługi taboru autobusowego, 
trwa także gruntowna przebudo-
wa zaplecza technicznego zajezd-
ni autobusowej PKM. 1 stycznia 
2021 roku rozpoczęła kursowanie 
nowa linia H – ósma linia obsłu-
giwana przez Tyskie Linie Trolej-
busowe. Sw ●

oiph pozyskała środki na projekt pomocowy.

W Trosce o zWalnianych

big data dla małych 
i Średnich
patronat honorowy KuKa polSKa NAD PRojeKTeM NAZCA 4.0  
I CeNTRUM TeSToWANIA TeChNoLoGII PRZeMySłU 4.0.

za Politykę sPołeczną 
i transPort
MiaSto tychy zoStaŁo Docenione W KoLejNyCh KoNKURSACh I RANKINGACh. 

Dyrektor KUKA Polska Tomasz Nowak (z lewej) oraz prezes zarządu APA Group Artur Pollak. 
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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! 603578 739

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

uSŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

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

Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

finanSe:

Upadłość konsumencka 577 993 
773

praca:
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być do 
remontu, pospadkowe, zadłużone itp. Tel: 
514 37 39 58 
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 
Tychy os. C, M-3, 51 m2, dwa balkony, II pię-
tro, okna PCV, wymienione piony: wodny 
i kanalizacyjny. Budynek ocieplony. Cena 
– 220 000 zł. BN VOTUM: 501 503 735.
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
Garaż do wynajęcia . Tychy ul. Begonii . 
Tel. 601466766
Wynajmę pokój 512 555 035

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

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

Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Tychy 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. O, M-3, 48,4 m2, 10 piętro, cena 
240000zł VIPART 501 396 663
Czechowice , M-3 , 2 piętro, 49,9m2, cena 
195000zł VIPART 790 855 188
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. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow. 821m2, cena 
125000 zł 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 re-
montu tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os E 1 pok pow 26 m2, balkon, cena 
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
Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, I p. 
nowy blok z windą na 4 Porach Roku, 
czynsz 1700 zł + media, 519 595 674 
www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Żorska, 64 m2, piękne przytul-
ne mieszkanie 2 pokojowe (możliwość 
zrobienia 3 pokoju) wysoki parter, 20 m2 
taras, cena 399.000 zł 728 713 101, www.
ASTON.com.pl
Tychy, 3 pokoje 70 m2, po generalnym 
remoncie, cena 365.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
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
Dom dla pracowników, różne lokalizacje, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
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
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1300 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 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

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, Mąkołowiec, dom szeregowy, 
o pow. 138 m2, działka 189 m2, cena: 
749.000 zł  www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy, Paprocany, nowy dom szeregowy 
w stanie deweloperskim, cena 799.000 zł, 
519 595 674, www.ASTON.com.pl
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
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na 
usługi medyczne, kosmetykę, kancelarię 
przy jednej z głównych ulic w Tychach, 
czynsz 3.300 zł/mc 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tychy Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia lokal 98 m2 Tychy, Żorska 
4c nowy budynek, parter z witrynami, 
czynsz 38 zł/m2/mc 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856

Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zDrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
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

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  
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w MinionyM tygoDniu 
KoSzyKarze gKS tychy 
przegrali Dwa Mecze 
z niżej notowanyMi 
rywalaMi – w śroDę 
z pogonią pruDniK 79:92, 
a w Sobotę – z MiaSteM 
SzKŁa KroSno 73:87. 
KoSztowaŁo ich 
to utratę 4. MiejSca 
w tabeli.

Oba zespoły, z którymi grali tysza-
nie, walczą o utrzymanie w I lidze 
i wydawało się, że po kilku do-
brych ostatnio występach, pod-
opieczni Tomasza Jagiełki zgarną 
całą pulę. Niestety...

Spotkanie z Pogonią tyszanie 
zaczęli od straty i dopiero w poło-
wie kwarty odrobili dystans. Jed-
nak w końcówce znów inicjatywę 
przejął Prudnik. Drużyna rywa-
li grała bardzo skutecznie (14/16 
rzutów z gry, w tym 8/9 za 3 pkt) 
i wygrała 37:25. W drugiej czę-
ści meczu utrzymała przewagę, 
ale pod koniec kwarty, głównie 
za sprawą rzutów z dystansu, ty-
szanie odrobili stratę i pierwsza 
połowa zakończyła się skrom-
ną zaliczką gospodarzy 52:48. 
Po przerwie jednak tyszanie nie 
potrafili przejąć inicjatywy, ton 

grze nadal nadawali koszykarze 
z Prudnika, którzy prowadzenia 
nie oddali już do końca meczu.
POgOń PruDNik – gks ty-
chy 92:79 (37:25, 15:23, 15:15, 
25:16).
gks tychy: Trubacz 16, Wo-
roniecki 15, Śpica 14, Mąkowski 
11, Karpacz 10, Kędel 6, Wrona 
4, Stryjewski 3.

Mecz GKS Tychy – Miasto 
Szkła Krosno przyniósł kolejną 
niespodziankę, bo za taką uznać 
trzeba porażkę GKS. I tym razem 
lepiej zaczęli rywale, którzy szyb-
ko objęli prowadzenie. W koń-
cówce kwarty mecz się wyrów-
nał, goście wygrali ją zaledwie 
dwoma „oczkami”. Trójka Gro-
chowskiego na początku drugiej 
kwarty pozwoliła na objęcie pro-
wadzenia, ale po chwili tym sa-
mym odpowiedzieli rywale, któ-
rzy do przerwy prowadzili 41:35. 
Oczekiwaliśmy, że po zmianie 
stron drużyna Tomasza Jagieł-
ki ruszy do ataku. I rzeczywiście 
– punkty Woronieckiego, Wrony 
i „trójka” Stryjewskiego poprawi-
ły dorobek, ale rywale punktowali 
jeszcze lepiej i po 4 minutach pro-
wadzili już 55:43. Świetna seria 
celnych rzutów z dystansu jesz-
cze bardziej wywindowała wy-

nik i przed ostatnią kwartą Mia-
sto Szkła prowadziło 67:50. GKS 
przystąpił do odrabiania strat 
i mogło się to udać, ale kolejna 
seria „trójek” (Konopatzki, Wie-
loch, Oczkowicz) sprawiła, że go-
ście znów odskoczyli tyszanom 
i pewnie wygrali.
gks tychy – MiastO sZkła 
krOsNO 73:87 (22:22, 13:19, 
15:26, 23:20). Goście byli lepsi 
jeśli chodzi o statystyki rzutów 
z gry – 32/62 (52 proc.), GKS – 
28/63 (44 proc.) oraz za 3 – 12/27 
(44 proc), GKS – 8/26 (31 proc.)

gks: Śpica 17, Stryjewski 11, 
Grochowski 9, Trubacz 8, Kędel 
7, Woroniecki 6, Wrona 6, Mą-
kowski 5, Karpacz 4. lS ●

cZOłóWka taBeli (mecze, 
punkty, zwycięstwa-porażki):
1. Czarni 20 37 17-3
2. Wałbrzych 20 35 15-5
3. WKK Wrocław 19 34 15-4
4. łańcut 20 33 13-7
5. gks tychy 20 32 12-8
6. Księżak 19 30 11-8
7. Pruszków 19 30 11-8
8. Politechnika 20 30 10-10

barDzo wyMagających 
rywali Mieli w oStatni 
weeKenD hoKeiści 
gKS tychy. w piąteK 
zMierzyli Się z liDereM 
phl, jKh gKS jaStrzębie, 
a w nieDzielę z czwartą 
Drużyną StawKi – gKS 
Katowice. oba Mecze 
rozStrzygnęli na Swoją 
Korzyść, co z pewnością 
poDbuDowaŁo 
atMoSferę w zeSpole 
przeD najważniejSzą 
częścią Sezonu.

Spotkanie na szczycie PHL, GKS 
Tychy – JKH GKS Jastrzębie przy-
niosło sporą dawkę emocji i już 
od pierwszych minut było jasne, 
że zaczęła się „wielka gra”. Wynik 
meczu otworzył w 4 min. Dupuy, 
ale radość gospodarzy nie trwała 
długo – 42 sekundy później było 
już 1:1. Na tym jednak strzeleckie 
popisy w tej tercji się nie skończy-
ły, bo w 7 min. na 2:1 podwyższył 
Mroczkowski. Hokeiści GKS wy-
raźnie przyspieszyli, kiedy na ław-
ce kar znalazł się Bryk, ale strzały 
Pociechy, Novajovskiego i Cichego 
nie przyniosły jednak rezultatu.

Po przerwie GKS znów rozpo-
czął mocnego uderzenia – tym ra-
zem w pierwszoplanowej roli już 
w 2 min. tercji wystąpił Martin. 
Chwilę potem tyszanie po raz ko-
lejny grali w przewadze, jednak nie 
potrafili zmusić bramkarza gości 
do kapitulacji. Zrewanżowali im 
się natomiast rywale, zdobywa-
jąc kontaktową bramkę w 27 min. 
Podrażnieni tyszanie zareagowali 

właściwie, bo po niespełna dwóch 
minutach Szczechura idealnie do-
grał do Cichego i ten podwyższył 
na 4:2. A 13 sekund (!) później było 
już 5:2, bo goście nie upilnowa-
li stojącego przed bramką Jezior-
skiego, który nie zmarnował okazji. 
Po tym golu trener Jastrzebia Ro-
bert Kalaber wziął czas i do bram-
ki posłał Davida Marka...

Hokeiści GKS z nie mniej-
szym impetem rozpoczęli ostat-
nią część spotkania. Nie minęły 
trzy minuty, kiedy prowadzili już 
6:2. Nieporozumienie bramkarza 
gości z obrońcą wykorzystał Wi-
tecki i umieścił krążek w siatce. 
Przy tym golu urazu doznał Ma-
rek i w konsekwencji do bramki 
musiał wrócić Nechvatal. Zmia-
nę wyniku przyniosła 49 min., 
kiedy to gola zdobyło Jastrzębie. 
Snajperskie popisy w piątkowym 
meczu zaczął i zakończył Du-
puy, ustalając wynik w 56 min. 

W ostatnich sekundach spotka-
nia Kanadyjczyk dał jeszcze po-
pis swoich umiejętności pięściar-
skich, sparując z Michałowskim.

Mocno zmobilizowani tysza-
nie trafili na słabiej dysponowa-
nego rywala i wzięli srogi rewanż 
za poprzednie porażki z Jastrzę-
biem, które w tym meczu było 
tylko tłem dla obrońców tytułu.
gks tychy – jkh gks ja-
strZęBie 7:3 (2:1, 3:1, 2:1). 
Bramki dla GKS: Dupuy 2, 
Mroczkowski, Martin, Cichy, Je-
ziorski, Witecki.

W niedzielę GKS Tychy pojechał 
na mecz z GKS Katowice. Poważ-
nie wzmocnieni ostatnio katowi-
czanie mieli dobrą passę – wygra-
li trzy mecze z rzędu. Tym razem 
jednak musieli uznać wyższość 
podopiecznych Krzysztofa Maj-
kowskiego, którzy wygrali 3:1.

W pierwszej tercji mieliśmy 
dwie minuty, które wstrząsnęły 

Katowicami. W 13 min. Gościń-
ski zza bramki podał do Witeckie-
go, a ten po raz pierwszy pokonał 
bramkarza gości. Niespełna dwie 
minuty później na listę strzelców 
wpisał się Kogut, który znako-
micie wykorzystał błąd obroń-
ców gospodarzy i posłał krążek 
w „okienko”.

Druga tercja nie przyniosła 
goli, choć obu drużynom nie bra-
kowało okazji. Nadzieje Katowic 
odżyły w 51 min., kiedy zdoby-
li kontaktowego gola w osłabie-
niu, ale chwilę później na ławkę 
kar zjechał drugi zawodnik Ka-
towic i tyszanie, grając w pięciu 
na trzech, skorzystali z prezen-
tu. Trzeciego gola zdobył Micha-
el Cichy. W końcówce trener GKS 
Katowice wycofał bramkarza, 
wprowadzając szóstego zawod-
nika. Gospodarze trafili do siat-
ki, ale sędziowie po analizie video 
nie uznali bramki. W końcówce 
bramkarz Katowic ponownie zje-
chał z lodu, ale tym razem ma-
newr nie był tak skuteczny.
gks katOWice – gks tychy 
1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Bramki: Wite-
cki, Kogut, Cichy.
leSzeK Sobieraj ●

1. jastrzębie 31 71 133-67
2. gks tychy 31 70 124-80
3. energa 30 59 105-62
4. GKS Katowice 30 55 93-56
5. Unia 31 54 94-83
6. Podhale 30 51 94-73
7. Cracovia 31 50 107-88
8. Sanok 31 31 61-102
9. Zagłębie 31 12 62-146
10. Stoczniowiec 30 6 35-151

Podwójna strata
KoSzyKarze zanotowali Dwie porażKi I SPADLI NA 5. MIejSCe W TAbeLI

Patryk Kedel jest w ekipie GKS na 4. miejscu pod względem liczby zdobytych 
punktów. Szkoda, że w obu ostatnich meczach zanotował tylko 13 pkt.
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wygrane derby  
i mecz na szczycie
znaKoMity weeKenD hoKejoWej eKIPy KRZySZTofA MAjKoWSKIeGo

Tak padła pierwsza bramka w Katowicach – gola zdobył Jakub 
Witecki, któremu asystowali Mateusz Gościński i Radosław Galant.
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Przygotowujący się do rundy re-
wanżowej w I lidze piłkarze GKS 
Tychy zakończyli pierwszy etap 
zajęć sobotnim meczem sparin-
gowym z czeskim pierwszoligow-
cem, zespołem FK Fotbal Třinec. 
Od poniedziałku, 25 stycznia pod-
opieczni trenera Artura Derbina 
trenują na zgrupowaniu w Ustro-
niu, które potrwa tydzień.

Rozgrywany na sztucznym boi-
sku przy Stadionie Miejskim spa-
ring zakończył się wysokim zwy-
cięstwem gospodarzy 5:1, choć 
przebieg spotkania nie był tak 
jednostronny, jak by to sugero-
wał rezultat. Goście z Třinca byli 
dla naszych równorzędnym rywa-
lem, stwarzali sporo sytuacji pod 
bramką GKS i groźnie strzelali. 
Tego dnia jednak patent na gole 
mieli „Trójkolorowi”.

Jako pierwszy na listę strzelców 
wpisał się w 18 min. Szymon Le-
wicki, który wykorzystał dośrod-
kowanie z prawej strony testo-
wanego Kamila Kargulewicza, 
główkował, a piłka odbiwszy się 
od słupka wpadła do siatki. Mimo 
kilku jeszcze dogodnych okazji, 
na drugiego gola dla gospoda-
rzy musieliśmy czekać do ostat-
nich chwil przed przerwą, kiedy 
to karnego za zagranie ręką wy-
korzystał niezawodny w takich 
sytuacjach Łukasz Grzeszczyk.

Na druga połowę trener Derbin 
wystawił zupełnie nową jedenast-
kę, złożoną w większości z pił-
karzy, którzy w rundzie jesien-
nej byli zmiennikami. Na boisku 
pojawił się także nowy nabytek 
GKS – Wiktor Żytek, niespełna 
27-letni pomocnik, wychowanek 
łódzkich klubów piłkarskich, któ-
ry przez ostatnie kilka sezonów 
był podporą zespołu Puszczy Nie-
połomice. W Tychach ma zapeł-
nić lukę po odejściu Jana Biegań-
skiego do Lechii Gdańsk.

„Zmiennicy” spisali się w sobo-
tę nie gorzej od wyjściowej jede-
nastki. Już po niespełna kwadran-

sie II połowy na 3:0 podwyższył 
Damian Nowak, który otrzymał 
prostopadłe podanie od Kacpra 
Piątka i w sytuacji sam na sam 
przelobował czeskiego bramkarza. 
W 67 min. Puchel z rzutu wolne-
go zaskoczył zasłoniętego Adria-
na Odyjewskiego i goście zdoby-
li gola, ale ostatnie słowo, a ściślej 
dwa słowa należały znowu do dru-
żyny trenera Derbina. W 83 min. 
Nowak skierował do siatki piłkę 
uderzoną z rzutu wolnego przez 
K. Piątka, a na dwie minuty przed 
końcowym gwizdkiem rezultat 
na 5:1 ustalił Jakub Piątek, do-
bijając z bliska obroniony przez 
bramkarza strzał swojego młod-
szego brata.
gks tychy – Fk FOtBal tři-
Nec 5:1 (2:0). Gole dla gks: 
Lewicki (18’), Grzeszczyk (45’ 
z karnego), Nowak (59’ i 83’), J. 
Piątek (88’)
gks tychy: i POłOWa: Konrad 
Jałocha – Bartosz Szeliga, Neman-
ja Nedić, Łukasz Sołowiej, Mar-
cel Stefaniak – Kamil Kargule-
wicz, Oskar Paprzycki, Łukasz 
Norkowski, Łukasz Grzeszczyk, 
Bartosz Biel – Szymon Lewicki. 
ii POłOWa: Adrian Odyjewski 
– Dominik Połap, Bartosz Za-
rębski, Kamil Szymura, Anatolii 
Kozlenko – Kacper Piątek, Jakub 
Piątek, Wiktor Żytek, Dawid Ka-
sprzyk, Sebastian Steblecki – Da-
mian Nowak.

Podczas zgrupowania w Ustro-
nie „Trójkolorowi” mają zaplano-
wane dwa kolejne mecze kontrol-
ne. W środę, 27 stycznia zagrają 
z GKS Katowice, a trzy dni póź-
niej z Ruchem Chorzów.

Do swoich rozgrywek w IV li-
dze przygotowuje się też zespół 
rezerw GKS. Podopieczni tre-
nera Jarosława Zadylaka po po-
rażce 0:2 w pierwszym sparin-
gu z rezerwami Górnika Zabrze, 
w minionym tygodniu bezbram-
kowo zremisowali z Gwarkiem 
Ornontowice. ww ●

od poniedziałku piłkarze gKS pracują na obozie w Ustroniu.

sześć goli 
W sparingu
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g jak groźba  
janusza wójcika
W 1992 rOku rePreZeNtacja POlski stała się 
reWelacją PiłkarskiegO turNieju OliMPijskiegO 
W BarcelONie, ZDOByWając sreBrNy MeDal. PrZeD 
WyjaZDeM Na igrZyska OliMPijcZycy sPraWDZili się 
W MecZu Z gks tychy.

To się zdarzyło 8 lip-
ca 1992 roku na sta-
dionie w Tychach. 
Mecz GKS-u z kadrą 
pomógł zorganizo-
wać henryk Loska, 
t yszanin ,  ważny 
działacz PZPN i szef 
fundacji olimpijskiej. 
Przed rozpoczęciem 
spotk ania Losk a 
wręczył kapitano-
wi GKS Tomaszowi 
Szczepankowi pu-
char za dopiero co 
wywalczony awans 
do II ligi. Na środek 
boiska pofatygował 
się też trener repre-
zentacji olimpijskiej 
janusz Wójcik. Po-
gratulował tyszanom 
i wręczył im prezent: 
pięć piłek i tyleż rękawic bramkarskich firmy „Select”. Z trybun 
wyglądało to wszystko miło i sympatycznie, ale tyscy piłkarze 
usłyszeli też od Wójcika: „Pamiętajcie, jeżeli któryś z was odważy 
się na ostry atak i doprowadzi do kontuzji mojego zawodnika, 
więcej już w piłkę nożną nie zagra”. 

Zabrzmiało groźnie, ale i tak przed meczem w obu szatniach 
zapadły ustalenia, żeby nie grać jak o ligowe punkty. Przecież 
nikt by nie wybaczył, gdyby na skutek nieprzemyślanego fau-
lu któremuś z reprezentantów w ostatniej chwili przepadła 
życiowa szansa udziału w igrzyskach. Zawsze przypomina mi 
się przypadek wielce utalentowanego Stanisława Terleckiego 
z łKS łódź, który mógł zostać gwiazdą Mundialu’78, ale w 
ostatnim meczu ligowego sezonu przeciwko Polonii bytom 
został brutalnie i z premedytacją sfaulowany przez rywala. 
W efekcie Terlecki nie pojechał na mistrzostwa świata i jego 
późniejsza kariera nie potoczyła się tak, jak można się było 
spodziewać.

Po 6 minutach olimpijczycy prowadzili z GKS-em 2:0 po 
golach Andrzeja juskowiaka z karnego (faul Mirosława Rusa 
na jerzym brzęczku) i Dariusza Gęsiora. W 18. min tyszanie 
zdobyli gola. jak opisywał dziennikarz „echa”: „Piotr Zieziula 
podciągnął na prawe skrzydło, zagrał piętą do henryka ho-
jeńskiego, ten przedłużył na strzał do Mirosława Rusa, który 
jednak skiksował, ale tak szczęśliwie, że zaskoczona obro-
na olimpijczyków patrzyła bezradnie, jak do piłki dobiega 
Krzysztof Sitko i przerzuca ją nad próbującym interweniować 
Aleksandrem Kłakiem.” 

Z kolei wg dziennikarza „Nowego echa” … nie było mowy o 
kiksie Rusa: „Prawą strona poszedł Zieziula, na wysokości pola 
karnego zacentrował do Rusa, ten natychmiast przerzucił piłkę 
na lewa stronę do wchodzącego Sitki. Tyski napastnik będąc 
sam na sam z bramkarzem popisał się ładnym strzałem.”

jeszcze do przerwy olimpijczycy strzelili kolejne dwa gole 
(juskowiak i Wojciech Kowalczyk). W 75 min Rus po poda-
niu Zieziuli ustalił wynik spotkania na 4:2 dla reprezentacji 
Polski.

Mecz się podobał 4 tysiącom widzów na trybunach tyskie-
go stadionu. Gra była widowiskowa i prawie bezkontaktowa, 
choć sędzia żółtymi kartkami ukarał henryka hojeńskiego i 
Dariusza Kosełę.

Drużyny wystąpiły w składach:
GKS: Stokowy – Szlachcic (Pilarek), Szczepanek, Pieniążek, 

Zadylak (oprzondek), Sitko (Skiba), hojeński, Kołodziejczyk 
(Ludwiczak), bizacki (Szala), Rus, Zieziula.

Kadra: Kłak (onyszko) - Wałdoch, łapiński (bajor), Koźmiński 
(jałocha), Adamczuk (Szubert), Gęsior (bąk), brzęczek (Koseła), 
Staniek (Kobylański), Świerczewski, juskowiak (Waligóra), Ko-
walczyk (Chwiałkowski). 

W GKS Tychy zabrakło Radosława Gilewicza, który trenował 
wówczas z Widzewem łódź, choć ostatecznie przeniósł się do 
Ruchu Chorzów. Trener Wójcik dał z kolei odpocząć narzekają-
cym na drobne urazy Grzegorzowi Mielcarskiemu i Tomaszowi 
Wieszczyckiemu.

Na stadionie można było kupić za 2 tys. ówczesnych złotych 
zdjęcie reprezentacji, po meczu kibice rzucili się po autografy 
zawodników.  Lokalna prasa poinformowała, że po podziale 
„pół na pół” z PZPN tyski klub na organizacji meczu zarobił 
około 10 milionów złotych.

Kto mógł wtedy przypuszczać, że już kilka tygodni później 
podopieczni Wójcika zdobędą na Igrzyskach srebrny medal, a 
kilku graczy tej drużyny zrobi międzynarodową karierę.
piotr zawaDzKi, tySKa galeria Sportu ●

alfabet tgS

Janusz Wójcik.
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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).

SSp 19 zaprasza.

Wnioski 
i TesTy
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
19 zaprasza do klas I usportowio-
nych (z nauczaniem pływania) 
oraz do klas IV sportowych o pro-
filach: siatkówka dziewcząt, ko-
szykówka chłopców oraz pływa-
nie dziewcząt i chłopców w roku 
szkolnym 2021/2022.

Wielu czołowych tyskich spor-
towców w kategoriach młodzie-
żowych, jak i wśród seniorów 
to absolwenci tyskiej „19”. Szko-
ła zatrudnia wykształconą i do-
świadczoną kadrę pedagogiczną, 
w tym wielu trenerów, a oprócz 
nowoczesnej infrastruktury, po-
siada m.in. basen, siłownię, salę 
gimnastyczną, dwie mniejsze salki 
gimnastyczne, boisko wielofunk-
cyjne, bieżnię, skocznię do sko-
ku w dal, rzutnię do pchnięcia 
kulą.

– Oprócz sportu stawiamy 
nacisk na naukę – możemy się 
pochwalić nie tylko sukcesami 
sportowymi, lecz także finalista-
mi i laureatami wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych 
– mówi Jacek Baran, dyrektor 
SSP 19. – Na wnioski o przyję-
cie do szkoły wraz z orzeczeniem 
lekarskim czekamy w przypadku 
klas I w dniach 8-26.02, a do klas 
IV – 15.02-5.03. W marcu wszy-
scy chętni do klas I i IV będą 
uczestniczyć w testach spraw-
nościowych. lS ●

trwa gŁoSowanie w 12. 
eDycji plebiScytu na 
najpopularniejSzego 
tySKiego Sportowca 
roKu 2020, 
organizowanego przez 
MoSir poD patronateM 
reDaKcji „twoich 
tychów”.

Przypominamy, iż zgłoszenia 
przyjmujemy do 19 lutego. Kibice 
głosują na sportowców w dwóch 

kategoriach: „seniorzy” i „mło-
dzieżowcy”. Poniżej publikujemy 
nazwiska nominowanych przez 
Kapitułę Plebiscytu. Nomina-
cje otrzymali ci, którzy w 2020 
roku osiągnęli wybitne wyniki 
sportowe, urodzili, wychowali 
się lub mieszkają w Tychach lub 
są wychowankami tyskiego klu-
bu sportowego lub w 2020 roku 
reprezentowali barwy klubu, ma-
jącego swoją siedzibę na terenie 
miasta Tychy.

Każdy uczestnik plebiscyto-
wej zabawy może oddać swój 
głos na jednego sportowca, za-
równo wśród „seniorów”, jak 
i „młodzieżowców”. Oddawanie 
głosów odbywa się za pośredni-
ctwem kuponów, które będzie-
my publikować do 16.02 br. Na-
leży je dostarczyć (listownie lub 
osobiście) na adres: Tygodnik 
„Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 
12, 43-100 Tychy, z dopiskiem 
„Plebiscyt na Najpopularniej-
szego Tyskiego Sportowca Roku 
2020” do 19.02. Można także 
głosować za pośrednictwem for-
mularza na stronie www.tychy.pl 
(także do 19.02). Jeden uczestnik 
plebiscytu może wypełnić i przy-
słać jedno zgłoszenie. Głosujemy 
wyłącznie na sportowców, którzy 
zostali wybrani przez Kapitułę, 
głos oddany na sportowca spoza 
listy nominowanych będzie trak-
towany jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych 
sportowców, każdy głos powi-
nien zawierać: imię i nazwisko 
głosującego, dokładny adres 
zamieszkania, numer telefonu 
kontaktowego, a w przypadku 
oddania głosu na formularzu 
zgłoszeniowym umieszczonym 
na stronie www.tychy.pl – obli-
gatoryjnie adres e-mail. Tylko 
kompletnie wypełnione zgłosze-
nia tzn. spełniające wszystkie te 
warunki, będą brały udział w lo-
sowaniu nagród.

Ogłoszenie ostatecznych wy-
ników plebiscytu i wręczenie 
nagród dla najpopularniejszego 
„seniora” i najpopularniejszego 

„młodzieżowca” nastąpi na uro-
czystej gali, która odbędzie się 
w marcu-kwietniu 2021 r. Wśród 
tych, którzy wezmą udział w ple-
biscycie zostaną rozlosowane na-
grody.
MłODZieżOWcy: Karolina 
Białas (UKŁ Spin Katowice, łyż-
wiarstwo figurowe), Zofia Brzo-
za (MKS Dwójka Zawiercie/
SMS Szczyrk, siatkówka), Kac-
per Gruźla (MOSM/GKS Tychy, 
hokej na lodzie), Wanesa Kania 
(Czeczott Wola, zapasy), Aleksan-
dra Ochnio (AZS AWF Katowi-
ce, snowboard), Weronika Paszek 
(Śląskie Towarzystwo Strzeleckie 
Tychy, strzelectwo), Wiktoria Ra-
dek (MKP Wodnik 29 Tychy, pły-
wanie), Paweł Ścierski (Team MŚ 
Cycling & Dietetyka, kolarstwo 
MTB), Paweł Tuz (AT Jastrzębski 
Węgiel, siatkówka), Dawid Wie-
kiera (MKP Wodnik 29 Tychy, 
pływanie).
seNiOrZy: Bartosz Ciura (GKS 
Tychy, hokej na lodzie), Konrad 
Jałocha (GKS Tychy, piłka noż-
na), Krystian Klich (Start Kato-
wice oddział Tychy, pływanie), 
Julia Korzuch (AZS AWF Kato-
wice, lekka atletyka), Sylwia Ła-
skawska (Atomówki GKS Tychy, 
hokej na lodzie kobiet), Damian 
Miller (TKS Tychy, siatkówka), 
Christian Mroczkowski (GKS 
Tychy, hokej na lodzie), Wioletta 
Pawluczek (Śląskie Towarzystwo 
Strzeleckie Tychy, strzelectwo), 
Jacek Sikora (Tychy Falcons, fut-
bol amerykański), Przemysław 
Wrona (GKS Tychy, koszyków-
ka). lS ●

w SobotniM Meczu 15. 
KolejKi ii ligi SiatKówKi 
tKS tychy przegraŁ z azS 
częStochowa 2:3 i SpaDŁ 
na piąte MiejSce w tabeli. 
tySzanie Mają punKt 
Straty Do MKS ii bęDzin, 
a w play off zagrają 
cztery najlepSze 
Drużyny.

Być może do końca sezonu za-
sadniczego będziemy musieli 
czekali na decyzję, która druży-
na dołączy do czołowej trójki ligi 
i zagra w play off – TKS Tychy 
czy MKS II Będzin. Podopieczni 
Marcina Nycza od wielu kolejek 
byli na 4. miejscu, ale po sobot-
niej serii spotkań, w której zdo-
byli punkt, oddali swoją lokatę 
rywalom z Będzina. Ci sięgnęli 
po komplet punktów, pokonu-
jąc Volley Miasteczko Śląskie 3:0. 
Do zakończenia rozgrywek pozo-
stały jeszcze trzy mecze.

Sobotni mecz w Częstocho-
wie był bardzo ważny dla obu 
zespołów. Odnosząc zwycię-
stwo gospodarze zapewnili so-
bie pewne miejsce w play off 
(choć nie jest jeszcze rozstrzyg-
nięte z jakiej wystartują pozy-
cji). Natomiast tyszanie chcieli 
podtrzymać przewagę nad eki-
pą z Będzina. Jednak problemy 
kadrowe nadal nie opuszczają 
tyskiej ekipy, co w dużym stop-

niu wpływa na jej grę. Ale mecz 
z AZS drużyna zaczęła z impetem 
i rywale niewiele mieli do powie-
dzenia. W drugim secie jednak 
gospodarze uporządkowali grę 
i mecz był już bardziej wyrów-
nany. Walczono punkt za punkt 
do stanu 16:13, kiedy to akade-
micy odskoczyli tyszanom. Cały 
czas utrzymywała się kilkupunk-
towa przewaga AZS, który wygrał 
seta do 19.

Na początku trzeciej odsłony 
AZS prowadził 5:3, ale potem 
cały czas mecz toczył się na styk. 
Spora dawkę emocji przyniosła 
końcówka seta, w której w głów-
nej roli wystąpił Damian Miller. 
Tyszanie wyrównali stan meczu 
na 23:23. Kolejny punkt zdoby-
li siatkarze AZS i trener Nycz 
poprosił o czas. Chwilę potem, 
po ataku Millera, było 24:24 
i teraz to rywale wzięli przerwę. 
Świetne zagranie tyszan blokiem 
dało im 25 punkt, ale po kolejnej 
wymianie punkt zdobyli gospo-
darze. Dzięki akcji Millera było 
26:25, a kolejny skuteczny blok 
dał tyszanom zwycięski punkt!

Niestety, w kolejnym rozdaniu 
znów do głosu doszli gospoda-
rze, którzy odskoczyli tyszanom 
na 8:3, potem na 15:9. Ekipie Ny-
cza udało się nieco odrobić stra-
tę (16:14), ale końcówka znów 
należała do AZS, który wygrał 
25:17. Wyrównany przebieg miał 

tie break – cały czas jednak jed-
nym, dwoma punktami prowa-
dzili gospodarze i dopiero w koń-
cówce zagrali bardziej dokładnie 
i skutecznie, wygrywając różnicą 
7 punktów.

Tak więc tyszanie przywieźli 
z Częstochowy tylko jeden punkt 
i nadal muszą walczyć o prawo 
startu w gronie czterech najlep-
szych zespołów. Oto mecze TKS 
w ostatnich kolejkach sezonu 
zasadniczego: 30.01 TKS Tychy 
– AZS Politechnika Opolska, 
13.02 MKS II Będzin – TKS Ty-
chy, 27.02 TKS Tychy – Start Na-
mysłów.
aZs stOelZle cZęstOchO-
Wa – aZs tychy 3:2 (14:25, 
25:19, 25:27, 25:17, 15:8).
tks tychy: Ł. Żłobecki, D. Żło-
becki, Miller, Dzierżanowski, 
Blacha, Fijałkowski, Krawczyk, 
Gepfert, Laszczak. lS ●

taBela ii ligi (mecze, punkty, 
sety zwycięskie-sety przegrane):
1. Kęczanin 15 40 43-11
2. Andrychów 15 39 39-9
3. AZS Częstochowa 15 35 40-15
4. MKS II będzin 15 29 32-21
5. tks tychy 15 28 31-23
6. Volley Rybnik 15 20 23-28
7. Miasteczko Śl. 15 15 18-30
8. Jastrzębski Węgiel 15 12 19-36
9. Namysłów 14 4 7-40
10. AZS Politechnika 14 0 3-42

Play off jeszcze niePewny
w wyjazDowyM Meczu Z AZS CZęSToChoWA SIATKARZe TKS WyWALCZyLI PUNKT.

głosowanie trwa
wybieraMy NAjPoPULARNIejSZyCh TySKICh SPoRToWCóW W 2020 RoKU
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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 687: 
ZAPISZ SIĘ NA SZCZEPIENIE.

ziMa. poŁowa gruDnia 
1900 roKu. wŁaśnie 
otworzono nowy 
gMach towarzyStwa 
zachęty SztuK pięKnych 
w warSzawie. och, 
co to byŁo za wyDarzenie! 
na galę przybyŁa caŁa 
śMietanKa towarzySKa 
Stolicy: oficjele, Krytycy, 
DzienniKarze, MecenaSi, 
a naDe wSzyStKo 
Malarze. ale nie pierwSi 
lepSi Malarze – SKąDże 
znowu – tylKo ci, Którzy 
oSiągnęli już SuKceS.

Wśród zaproszonych znalazły się takie 
sławy jak Wojciech Kossak czy Julian Fa-
łat. Sęk w tym, że w czasie hucznej uro-
czystości wielce szanowny malarz Fałat 
podszedł do równie wielce szanownego 
malarza Kossaka i ku uciesze zebranych, 
bezceremonialnie wymierzył mu siar-
czysty policzek.

w zachęcie po gębie
Oczywiście policzek w Zachęcie wywo-
łał skandal zwłaszcza, że nie do koń-
ca wiadomym było o co poszło. Jed-
ni mówili, że Kossak oberwał, bo nie 
podał koledze ręki na powitanie, ale 
mało kto dał wiarę tej wersji wydarzeń, 
ponieważ Fałat nie należał do wybu-
chowych awanturników. Czyżby więc 
poszło o kobietę? W końcu Wojciech 
Kossak słynął z licznych miłosnych 
podbojów. Do dziś krąży anegdota, 
że jeśli na jego obrazie sportretowaną 
osobą jest kobieta, to na 99% była ona 
kochanką artysty. Pozostały jeden pro-

cent stanowią wizerunki żony lub có-
rek malarza. Jednak tym razem to nie 
niewieście względy wpakowały Kossaka 
w kłopoty, a panorama…

obraz panoramiczny
W owym czasie panowała istna moda 
na monumentalne obrazy. Ludzie osza-
leli na punkcie „Bitwy pod Grunwal-
dem”, a równie wielkie emocje wywo-
ływała pierwsza polska (i swoją drogą 
zachowana do dziś) panorama: „Racła-
wice”. Bez dwóch zdań, panoramy za-
chwycały publiczność. W nich wszystko 
było wyjątkowe – nie tylko gigantyczny 
rozmiar (w przypadku „Panoramy Rac-
ławickiej” jest to 15 na 114 metrów), ale 
też sposób eksponowania dzieła. Takie-
go obrazu nie da się ogarnąć wzrokiem. 
Trzeba stanąć pośrodku rotundy i do-
słownie być w dziele – w samym sercu 
bitwy. Następnie należy przesuwać się 
powoli, tak by na kolejnych fragmen-
tach dzieła oglądać przebieg bitwy. 
Po kawałeczku.

kto to namalował?
Jeżeli chodzi o „Panoramę Racławicką” 
to jej głównym pomysłodawcą był Jan 
Styka i to jego nazwisko wymienia się 
w pierwszej kolejności, gdy mowa o auto-
rze. Kossakowi, który również pracował 
nad obrazem, przypadła dość niewdzięcz-
na rola pomocnika, choć w rzeczywistości 
jego wkład był znacznie większy. Dlatego, 
kiedy Julian Fałat złożył mu propozycję, 
by wspólnie stworzyli inną panoramę, 
na której miała zostać ukazana przepra-
wa przez Berezynę, Kossak zgodził się, 
ale wiedział jedno – nie pozwoli sobie 
zabrać zasług. Jednak posunął się w tym 
nieco za daleko, bo zupełnie zdeklasował 
kolegę po pędzlu. A przecież „Berezyna” 
była dzieckiem Fałata. To on zainicjował 
jej namalowanie, zaprosił do współpra-
cy Kossaka, pozyskał fundusze i wyko-
nał lwią część pracy na płótnie. Zajął się 
pejzażem. Tu trzeba zaznaczyć, że nikt 
tak jak Fałat nie malował śniegu – był 
mistrzem. Spod jego pędzla wyszedł też 
tłum maruderów i słynny most. Sporo! 

Kossak z kolei miał zająć się malowaniem 
głównych postaci.

Pojedynek malarzy
Choć podział ról był z góry ustalony, 
Kossak wszędzie rozprawiał, że to on 
jest głównym twórcą dzieła. A żeby nikt 
nie miał co do tego wątpliwości, zosta-
wił na płótnie aż 15 podpisów. Fałat 
tylko jeden. Właśnie z tych powodów 
sfrustrowany artysta przyłożył Kossa-
kowi w Zachęcie. Nie dość na tym. Taka 
publiczna potwarz zakończyć mogła się 
tylko jednym – pojedynkiem. Wyzna-
czono sekundantów. Dwa dni później 
panowie artyści stanęli naprzeciwko 
siebie z bronią w ręku. Brzmi groźnie? 
Nie powinno. Cały pojedynek moż-
na podsumować słowem: farsa. Fałat 
nawet nie wymierzył w przeciwnika, 
a Kossak choć nacisnął spust, to celo-
wał w zupełnie innym kierunku. „Panu 
Bogu miłosiernemu i sprawiedliwemu 
dziękuję z głębi duszy, że tak pięknie 
rzecz się skończyła” – pisał Wojciech 
w liście do żony.

był śnieg, jest trawa
Niestety, panoramę spotkał smutny los. 
Powstawała w Berlinie i w trakcie two-

rzenia wzbudzała ogromne zaintere-
sowanie. Ha! Podziwiał ją sam cesarz 
Wilhelm II. Ale po początkowym za-
mieszaniu, popularność dzieła zaczęła 
słabnąć i nie udało się go sprzedać. Kos-
sak zawłaszczył obraz, zwinął go na wa-
łek i przewiózł do Krakowa. Wspomi-
nał później, że malowidło „straszyło go 
po nocach”. Czy dlatego je zniszczył? 
Gdzie tam! Wojciecha Kossaka trudno 
postrzegać jako człowieka szlachetnego. 
Wręcz przeciwnie – był łasym na pie-
niądze cwaniakiem. Doskonale zda-
wał sobie sprawę ze swojej popularno-
ści i postanowił zarobić na niej tanim 
kosztem. Pociął obraz na kawałki, które 
kolejno sprzedawał, jako pojedyncze 
obrazy. Jedyne co musiał zrobić, to nie-
co przemalować pejzaż Fałata, by ten 
nie zarzucił mu, że zarabia na jego pra-
cy. Tu ponownie wykazał się nadgorli-
wością, ponieważ na niektórych frag-
mentach niesamowity Fałatowski śnieg, 
przerobił na zielony trawnik. Do dziś 
zachowało się prawdopodobnie tyl-
ko sześć fragmentów tego wybitnego 
dzieła, jakim była „Berezyna”. Powiem 
wprost: dziwię się Fałatowi. W tej sy-
tuacji fanga w nos to za mało. 
agnieSzKa KijaS ●

daWno Temu W szTuce (232)Pojedynek o obraz, który straszy

 „Palenie sztandarów”, jeden z fragmentów nieistniejącej panoramy „Berezyna”.

DrODZy cZytelNicy!

opowieść o konflikcie dwóch wybitnych polskich malarzy: Wojciecha Kossa-
ka i juliana fałata, dedykuję pani elżbiecie Pikiewicz. Dziękuję za inspirację 
i gwarantuję, że za jakiś czas wrócimy do historii rodu Kossaków. jednocześnie 
czekam na Państwa zgłoszenia tematów do kolejnych odcinków cyklu „Dawno 
temu w sztuce”. Można je przesyłać na adres: „Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 
lub mailem: redakcja@twojetychy.pl Wspólnie odkryjmy tajemnice najwspa-
nialszych malarskich płócien.

reklama
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