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pandemia i ograniczenia nie przeszkodziły tyszanom w okazaniu po raz 29. swojej hojności podczas finału wośp. 
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edukacyjna rekrutacja
Od 8 lutego ruszają zapisy do tyskich przedszkoli  
i pierwszych klas szkół podstawowych.  

towarzystwo wielkich inwestycji
Historia istniejącego przez 3 dekady  
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Tychy.

Co mistrz to mistrz!
Postawa hokeistów w ostatnich meczach 
przed fazą play off napawa optymizmem.3 8 18
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Szanty za Szybą 
i przez internet
Szantymenom nie prze-
szkadza formuła online. 
Podczas pandemicznej 
wersji Zimowej Roz-
grzewki Portu Pieśni 
Pracy zespoły szan-
towe prezentowały 
się z tą samą energią, 
co występując na żywo 
przed publicznością. 
Mroźnego, sobotniego 
wieczoru szantami roz-
grzewali (siebie i słu-
chaczy): Banana Boat, 
Ryczące Dwudziestki 
oraz Perły i Łotry.
 str. 10

abraham 
Szpitala
Na początku marca 1971 roku 
do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 1 w Tychach 
przyjęto pierwszych pacjentów. 
Tak zaczęła się 50-letnia historia 
szpitala, który wrósł mocno 
w krajobraz miasta i jest ważnym 
punktem na mapie placówek 
medycznych regionu. str. 9
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kondolencje

kondolencje

◆ 1.02, OkOłO gODZiNy 8, 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu Dla PieSZych na al. Jana 
Pawła II (przy rondzie Cassino) 
kierujący vw potrącił kobietę 
i dziecko. Poszkodowane osoby 
trafiły pod opiekę ratowników 
medycznych. Dziecku nic się nie 
stało i po kilkunastu minutach 
przekazane zostało pod opie-
kę przybyłego na miejsce taty. 
Kobieta z obrażeniami ciała zo-
stała przewieziona do szpitala. 
Ze wstępnych ustaleń policji, 
jak i relacji kierowcy wynika, 
że do zdarzenia doszło w wyniku 
jego nieuwagi. Kierowca samo-
chodu i piesza byli trzeźwi.

◆ 25.01, PRZy Wejściu 
DO SąDu Re jONOWegO 
na ul. Budowlanych zasłabła 
młoda kobieta. Ze zgłosze-
nia wynikało, że doszło u niej 
do zatrzymania krążenia. Jesz-
cze przed przyjazdem służb ra-
tunkowych na miejsce z pomo-
cą kobiecie pospieszyły osoby 
będący w pobliżu. Wezwano 
helikopter-karetkę, który wylą-
dował na Placu Baczyńskiego. 
Po kilkudziesięciu minutach ra-

townikom udało się przywrócić 
funkcje życiowe. Kobieta drogą 
lotniczą została przetransporto-
wana do szpitala w Katowicach 
Ochojcu. Niestety, 26 stycznia, 
pomimo wysiłku lekarzy w szpi-
talu, kobieta zmarła.

◆ Na teReNie jeDNej Z fiRm 
PRODukcyjNych Na ul. 
tOWaROWej doszło 27.01 
do pożaru. Na szczęście został 
on w porę zauważony, co pozwo-
liło na szybkie ugaszenie. Po po-
nad godzinie działania zostały 
zakończone, obecnie trwa usta-
lanie przyczyn i okoliczności 
tego pożaru.

◆ Na ul. jeżyNOWej DO-
SZłO DO cZOłOWegO ZDe-
RZeNia SuBaRu i fiata. 
Z ustaleń pracujących na miej-
scu funkcjonariuszy jak i relacji 
kierowców wynika, że kierowca 
subaru nie dostosował prędkości 
do panujących warunków dro-
gowych i na łuku drogi wpadł 
w poślizg uderzając we fiata. 
Na szczęście osobom podró-
żującym pojazdami nic się nie 
stało. ls ●
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od 8 lutego tyskie 
plaCówki oświatowe, 
tj. przedszkola 
i szkoŁy podstawowe 
(w tyM sportowa 
szkoŁa podstawowa 
i ogólnoksztaŁCąCa 
szkoŁa MuzyCzna 
i stopnia), będą 
przyjMować zapisy 
na rok szkolny 
2021/2022.

rekrutacja do przedszkoli
Wychowanie przedszkolne obej-
muje dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 
3 lata do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat.

O przyjęcie na wolne miejsca 
w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz w przedszkolach 
niepublicznych, realizujących dla 
Miasta Tychy zadanie publiczne 
z zakresu prawa do wychowania 
przedszkolnego mogą ubiegać się 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, za-
mieszkałe na terenie Miasta Ty-

chy. Rekrutacja przeprowadzana 
jest w oparciu o kryteria określo-
ne w ustawie Prawo oświatowe 
oraz kryteria określone w Uchwa-
le nr XIV/287/19 Rady Miasta Ty-
chy z dnia 12 grudnia 2019 r. Re-
krutacja jest wspomagana przez 
system informatyczny.

Pierwszeństwo, jak wyni-
ka z przytoczonej ustawy mają 
dzieci z rodzin wielodzietnych, 
objęte pieczą zastępczą, niepeł-
nosprawne lub takie, gdzie nie-
pełnosprawność dotknęła jed-
no bądź oboje rodziców lub 
rodzeństwo, a także kandydaci 
wychowywani samotnie w ro-
dzinie.

W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na tym eta-
pie postępowania rekrutacyjne-
go lub jeżeli po jego zakończeniu 
dana placówka nadal dysponuje 
wolnymi miejscami brane będą 
pod uwagę kryteria określone 
w Uchwale Rady Miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub od-
działu przedszkolnego w szko-
le podstawowej, należy wypełnić 
elektronicznie formularz wnio-

sku dostępny na stronie https://
przedszkola-tychy.nabory.pl/
lub wypełnić ręcznie wniosek 
o przyjęcie, który można pobrać 
w dowolnej placówce jak rów-
nież wydrukować z w/w stro-
ny naboru. We wniosku można 
wskazać maksymalnie 3 placów-
ki, pamiętając, że ich kolejność 
oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wypełniony i wydru-
kowany z systemu elektroniczne-
go lub wypełniony ręcznie wraz 
ze stosownymi dokumentami 
i oświadczeniami należy podpi-
sać i złożyć w placówce pierw-
szego wyboru (czyli wymienionej 
we wniosku jako pierwszej) w ter-
minie od 8 do 22 lutego 2021 r.

rekrutacja do podstawówek
Obowiązek szkolny dziecka roz-
poczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 
7 lat.

8 lutego 2021 r. rozpoczyna-
ją się także zapisy do klas pierw-
szych szkół podstawowych, w któ-
rych obowiązuje tzw. rejonizacja, 
co oznacza, że szkoły podstawo-

we przyjmują dzieci zamieszku-
jące w ich obwodzie. Aby zapisać 
dziecko do szkoły, wystarczy wy-
pełnić elektronicznie formularz 
zgłoszenia dostępny na tyskim 
portalu oświatowym www.oswia-
ta.tychy.pl w zakładce Rekrutacje, 
a po wypełnieniu wydrukować, 
podpisać i złożyć w sekretariacie 
szkoły obwodowej.

Istnieje również możliwość za-
pisania dziecka do szkoły poza-
obwodowej w sytuacji, gdy ro-
dzeństwo kandydata już do niej 
uczęszcza. Rejonizacja nie obo-
wiązuje w przypadku rekrutacji 
do Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 19 lub Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Zespo-
le Szkół Muzycznych w Tychach. 
Kandydaci do tych placówek mu-
szą przejść odpowiednio próby 
sprawności fizycznej lub uzdol-
nień muzycznych.

W przypadku dzieci posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, ubiega-
jących się o przyjęcie do oddzia-
łu integracyjnego lub specjalnego, 
rodzic lub opiekun prawny powi-
nien zgłosić się wraz z dokumen-

tami bezpośrednio do placówki 
z oddziałami integracyjnymi lub 
specjalnymi, którą jest zaintere-
sowany.

Składanie dokumentów do klas 
pierwszych szkół podstawowych 
potrwa od 8 do 26 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o ter-
minach kolejnych etapów postę-
powania zamieszczone są na stro-
nie https://sp-tychy.nabory.pl/

sportowe i dwujęzyczne
Jak informuje Miejskie Centrum 
Oświaty, wkrótce odbędą się  
również rekrutacje do oddzia-
łów sportowych klas IV szkół 
podstawowych oraz do oddzia-
łów dwujęzycznych klas VII szkół 
podstawowych wg poniższego 
harmonogramu:

– oddziały sportowe klas IV 
szkół podstawowych – nabór 
od 15 lutego do 5 marca 2021 r.

– oddziały dwujęzyczne klas 
VII szkół podstawowych – nabór 
od 1 marca do 19 marca 2021 r.

Bliższe informacje dotyczą-
ce w/w rekrutacji będą dostęp-
ne na stronie www.oswiata.ty-
chy.pl. Mn ●

tyski finaŁ wośp, jak 
Co roku w tyChaCh, 
rozpoCząŁ się już 
w sobotę. w niedzielę 
od saMego rana okoŁo 
170 wolontariuszy 
kwestowaŁo 
na rzeCz oddziaŁów 
laryngologii, 
otolaryngologii 
i diagnostyki 
gŁowy. stąd hasŁo 
tegoroCznego finaŁu 
„graMy z gŁową”. 
w CaŁyM kraju zebrano 
ponad 106 Mln zŁ, 
z Czego ponad 76 tys. 
zŁ w tyChaCh. w suMie 
przez wszystkie lata 
dziaŁalnośCi wośp 
pozyskaŁ 1,3 Mld zŁ. 
wydarzenie odbyŁo się 
tylko online.

W tym roku do Tyskiego Sztabu 
WOŚP dołączyli: stowarzyszenie 

Rock w słusznej sprawie, Under-
ground Pub oraz Divinita Event. 
Już od początku ub. tygodnia 
w ich mediach społecznościowych 
pojawiały się informacje o atrak-
cjach oraz materiały promocyj-
ne. – W sumie nasze treści trafiły 
do kilkuset tysięcy osób. Samo wy-
darzenie na Facebooku naliczyło 
266 tys. odbiorców. W promocji 
pomagały nam takie gwiazdy jak 
Mariusz Czerkawski, Adam Boro-
wiec, Wiktor Zborowski czy Ra-
fał „Tito” Kryla. Dzięki nim uda-
ło nam się zebrać do e-skarbonki 
ponad 2 tys. złotych, a przedmio-
ty na naszych aukcjach aktualnie 
przebiły 6 tys. zł. – mówi Łukasz 
Pańczyk, prezes stowarzyszenia 
Rock w słusznej sprawie. – Z Jur-
kiem gramy od początku istnienia 
lokalu – przyznaje Daniel Gwóźdź 
współwłaściciel Underground 
Pub, gdzie mieściła się scena oraz 
siedziba Tyskiego Sztabu WOŚP. 
– Na wigilię finału przygotowali-

śmy dwa świetne koncerty. Zagra-
li Kobiórska Formacja Muzyczna 
oraz Syberian. Dotychczas pierw-
szy dzień finału oglądnęło ponad 
2 tys. osób – dodaje.

osobiste historie
Oba zespoły, grające podczas 
pierwszego dnia finału, miały oso-
biste motywacje, aby grać razem 
z WOŚP. – Staramy się uczestni-
czyć w każdym finale, o ile to tylko 
możliwe – wspomniał Arkadiusz 
Loska z Syberian. – W ten sposób 
wyrażamy wdzięczność Jurkowi 
i wszystkim osobom zaangażo-
wanym w akcję. Mój siedmiolet-
ni syn Borys od urodzenia choruje 
na wrodzoną wadę serca HRHS. 
Jest po trzech operacjach, pierw-
sza była przeprowadzona w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie. Przez całą historię choroby 
towarzyszył nam sprzęt kupiony 
przez WOŚP. Począwszy od inku-
batora po pompy infuzyjne, przez 

skomplikowany sprzęt, bez które-
go nie mogłyby odbyć się opera-
cje. Na tych sprzętach wszędzie 
były serduszka. Dzięki nim Borys 
żyje. Grając na finałach, staram się 
spłacić ten dług względem Funda-
cji – dodaje. Marek z Kobiórskiej 
Formacji Muzycznej gra z WOŚP 
już 20 lat. – Dzięki Orkiestrze 
moja córka żyje. Miałem osobistą 
okazję podziękować Jurkowi za to, 
co zrobił dla mojej córeczki i dla 
wszystkich innych dzieci.

teatr, komedia, światełko 
i Maleńczuk
Tegoroczny Tyski Finał WOŚP od-
był się tylko i wyłącznie online. – 
Niestety nie mogliśmy zaprosić 
publiczności pod scenę ze wzglę-
du na panujący reżim sanitarny. 
Na miejscu były osoby występu-
jące oraz odpowiedzialne za re-
alizację transmisji i organizację 
finału – mówi Mariusz Gabrek, 
szef tyskiego sztabu. Występy 
na żywo rozpoczął Teatr Belfego-
rek z spektaklem „Cyrkowy Świat 
Zwierząt” w reżyserii Sławomira 
Żukowskiego. Swój talent muzycz-
ny zaprezentowała również Hanna 
Derej, grając własne kompozycje 
na pianinie. Następnie blok kome-
diowy rozpoczął Mateusz Dewe-
ra i Leszek Benke „Spotkaniem 
z Balladą”, później śląski humor 
zaprezentował Krzysztof Hanke, 
po którym żartami jak z ręka-
wa sypał Zbigniew Marcin Woj-
ciech. Komediową część zakoń-
czył Adam Grzanka, który razem 
z Ireneuszem Bieleninikiem oraz 
Mariuszem Gabrkiem prowadzili 
tegoroczny finał.

Punktualnie o 20 teatr ognia In-
feris wypuścił światełko do nie-
ba, wykonując led show (zamiast 
ognia używali ledowych lamp), 
po czym na scenę weszła gwiaz-

da wieczoru – Maciej Maleń-
czuk. Muzyk zaprezentował głów-
nie utwory ze swojej najnowszej 
płyty „Klauzula sumienia” (uka-
zała się w październiku 2020 r.). 
Nie zabrakło jednak największych 
przebojów jak „Dawna dziewczy-
no” czy „Synu”, a nawet interpre-
tacji piosenki Johnnego Casha. 
– Muszę przyznać, że na począt-
ku do Orkiestry miałem stosu-
nek ambiwalentny – powiedział 
w rozmowie z nami Maciej Ma-
leńczuk. – Tylko w tak nienormal-
nym kraju, jak Polska, służba zdro-
wia musi być wspomagana przez 
akcje społeczne. W każdym nor-
malnym państwie są na to środki 
z budżetu, bo to jest psi obowiązek 
państwa, aby zapewnić nam opie-
kę zdrowotną, gdy płacimy zdro-
wotne ubezpieczenie – skomento-
wał w swoim stylu artysta.

aukcje
Wciąż na portalu aukcyjnym al-
legro trwają aukcje, z których 
przychód zasili konto Funda-
cji. Z ciekawszych pozycji war-
to wymienić choćby akredytację 
dziennikarską na hokejowy mecz 
play-off GKS Tychy, możliwość 
wcielenia się w prezesa zarzą-
du klubu piłkarskiego GKS Ty-
chy, rękawice Rafała „Tito” Kryli 
z jego pierwszej walki w federa-
cji FFF, trening obwodowy dla 
6 osób z hokeistami, voucher 
na projekt pomieszczeń, model 
zameczku Promnice wykonany 
z zapałek czy kolację z Miss Ślą-
ska Natalią Ciekańską. Wszystkie 
te aukcje i wiele innych można 
znaleźć na wspomnianym porta-
lu aukcyjnym, szukając użytkow-
nika Tyski Sztab WOSP.
kaMil peszat ●

orkiestra zagrała z głową
29. tyski finaŁ WIELKIEj ORKIESTRy ŚWIąTEcZNEj POMOcy ZA NAMI.

edukaCyjna rekrutaCja
od najbliższego poniedziaŁku bęDZIE MOżNA ZAPISAć DZIEcKO DO PRZEDSZKOLA Lub SZKOły.

tychy zwolnią przedsiębiorców 
z części opłat za koncesję.

GaStronomia 
ze wSparciem
Na czwartkowej (28.01) sesji 
Rady Miasta Tychy, radni przy-
jęli uchwałę zwalniającą przed-
siębiorców z części opłat za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. Tą decyzją chcą po-
móc restauratorom i właścicielom 
pubów, których dotknął kryzys 
w branży wywołany pandemią.

Przyjęta uchwała zakłada zwol-
nienie gastronomów z opłaty 
za koncesję alkoholową za okres 
od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 
roku. Przedsiębiorcy, którzy uiści-
li już opłatę za cały rok w terminie 
do 31 stycznia 2021 r. otrzyma-
ją zwrot środków (w wysokości 
pierwszej raty opłaty czyli 1/3 
opłaty). W przypadku przedłu-
żenia się lockdownu w gastrono-
mii, kwestia zwolnienia z opłaty 
koncesyjnej na następne miesiące 
z pewnością będzie rozważana.

Urząd Miasta szacuje, że wpro-
wadzona ulga uszczupli budżet 
miasta o ok. 0,5 mln złotych. Z ulgi 
może skorzystać ok. 140 punktów 
gastronomicznych. ru ●

Maciej Maleńczuk zagrał m.in. utwory 
z najnowszej płyty „Klauzula sumienia”.

Iga Kowalska wraz z rodziną zebrali do puszki blisko 3 tys. złotych.
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21 styCznia polskę 
obiegŁa sMutna 
wiadoMość o śMierCi 
henryka jerzego 
ChMielewskiego 
znanego jako „papCio 
ChMiel”.

Był autorem serii komiksowej 
„Sierżant King z królewskiej 
konnicy” (1947) oraz komiksów 
własnego pomysłu „Półrocze bu-
melanta” (1951) i „Witek spry-
tek” (1955–1956). Szerzej znany 
z bardzo popularnej, ukazującej 
się od 1957 roku, serii komik-
sów „Tytus, Romek i A’Tomek”, 
która rozeszła się łącznie w wie-
lomilionowym nakładzie. Przez 
wiele lat pracował w czasopiśmie 
„Świat Młodych”, w którym pub-
likował kolejne odcinki. W latach 
1989–1990 powstały dwa dzie-
sięciominutowe odcinki serialu 
animowanego pt. „Narodziny 
Tytusa” oraz „Edukacja”. Dwa-
naście lat później na podstawie 
scenariusza wyłonionego w dro-
dze konkursu powstał pełnome-
trażowy film animowany  „Tytus, 

Romek i A’Tomek wśród złodziei 
marzeń”.
– W związku ze smutną wiado-
mością o śmierci najsłynniejszego 
polskiego rysownika, twórcy po-
nadczasowych komiksów o Tytusie 
Romku i A’Tomku, ale także har-
cerza, żołnierza AK i Powstańca 
Warszawskiego wielokrotnie od-
znaczanego za swoją twórczość 
artystyczną i postawę patriotycz-
ną informujemy, że rozpoczęliśmy 
działania, dzięki którym mistrz zo-
stanie patronem naszych placówek 
– poinformował Paweł Janas dyrek-
tor przedszkoli SportArt. – O pa-
tronacie Papcia Chmiela myśleli-
śmy od dawna. W naszej ocenie 
jest to idealny kandydat, gdyż jego 
życiorys to wzór do naśladowa-
nia. Ponadto napełniał wszystkich 
z którymi się spotykał niezwykle 
pozytywną energią. Jego dorobek 
artystyczny, ale również wartości 
życiowe chcemy promować wśród 
najmłodszych – dodaje.
Henryk Jerzy Chmielewski był 
ambasadorem współpracują-
cej z przedszkolem fundacji, 
a z samym placówką związany 

był od dłuższego czasu. Dyrek-
cja, dostrzegając ponadczasowe 
wartości w jego twórczości i god-
ną postawę jako człowieka i pa-
trioty, postanowiła zbliżyć dzieci 
do jego komiksów. Do wspólne-
go spotkania obu stron doszło 
w domu artysty m.in. w 2018 r. 
– Papcio przyjął nas w fantastycz-
nym humorze i poczęstował 
herbatą. Nie omieszkał opowia-
dać o swojej twórczości, chęt-
nie opowiadał  o ciekawostkach 
z jego życia, w tym z czasów 
powstania – mówi Paweł Janas. 
– To był przemiły, ciepły, szar-
mancki i niezwykle utalentowa-
ny człowiek, który specjalnie dla 
naszych dzieci narysował wiele 
materiałów edukacyjnych. Spra-
wiało mu to ciągle wielką radość 
– dodaje Iwona Porembska.
opr. kaMil peszat ●

Legenda doCeniona
tyskie przedszkola sportart będą MiaŁy swojego patrona – HENRyKA jERZEGO 
„PAPcIO cHMIELA” cHMIELEWSKIEGO.

Podczas jednej z wizyt u Papcia Chmiela, Paweł Janas (z lewej) wręczył 
legendarnemu rysownikowi przyznaną przez dzieci statuetkę Oskarka.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

bezprzetargowego wydzierżawienia części działek:
− ozn. nr 4774/16 (w udziale ½ części) o pow. 271 m2,
− ozn. nr 587/29 o pow. 1048 m2

na cele budowy linii kablowej nN na okres do 3 lat, na rzecz wnioskodawcy.

Długość pasa roboczego przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 71,0 mb.

komunikat

kOPeRty życia Na DZień BaBci i DZiaDka flash
członkowie Młodzieżowej Rady Miasta 
Tychy przeprowadzili akcję rozdawania 
„Tyskich kopert życia” wśród seniorów. 
Młodych radnych można było spotkać 
w Dzień babci i Dzień Dziadka w okolicach 
Tysk ich Hal  Targow ych.  –  „Tysk ie 
koperty życia” to inicjatywa skierowana 
do osób starszych i samotnych; polega 
na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej 
kopercie karty zawierającej m.in. informacje 
na temat przyjmowanych leków, uczuleń, 
przebytych operacji i urazów oraz informacji 
o kontaktach do osób najbliższych. 
W razie nieszczęśliwego zdarzenia zespół 
ratowniczy ma dostęp do tych ważnych 
informacji – tłumaczy Tomasz budziosz 
przewodniczący MRM. Tak wypełnioną 
kopertę należy umieścić w lodówce, 
a na niej przymocować specjalną naklejkę, 
będącą znakiem rozpoznawczym dla służ 
ratowniczych w momencie interwencji. 
„Tyską kopertę życia” można odebrać 
w biurze Obsługi Klienta urzędu Miasta 
Tychy. kp ●
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Na mocy rządowej decyzji, 
po wielomiesięcznej przerwie 
„odmrożone” zostały niektóre 
instytucje kultury, a konkret-
nie muzea i galerie sztuki. Tak-
że w Tychach od 2 lutego wraca 
możliwość zwiedzania wystaw 
organizowanych przez Muzeum 
Miejskie, choć z zachowaniem 
pewnych ograniczeń. Zwiedzać 
można indywidualnie lub w gru-

pach do 5 osób, z zachowaniem 
dystansu społecznego i w ma-
seczkach.

Aktualnie Muzeum Miejskie 
zachęca do odwiedzenia wystawy 
„To idzie młodość. Życie sporto-
we na placu budowy socjalizmu”, 
którą przedłużono do 20 marca. 
Swoje podwoje otwiera także Ty-
ska Galeria sportu na Stadionie 
Miejskim. ww ●

od wtorku otwarte po pandemii.

muzeum zapraSza

W minionym tygodniu podczas 
sesji Rady Miasta podjęto uchwałę 
o zgodzie na sprzedaż przez miej-
ską spółkę „Śródmieście” terenu 
przy al. Jana Pawła II (przylegają-
cego do pawilonu handlowego na-
zywanego niegdyś „Baronem”).

Jak mówił na sesji prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba, zaku-
pem tego terenu (oraz sąsied-

nich, znajdujących się w prywat-
nych rękach) zainteresowane są 
firmy deweloperskie, planujące 
wybudować tam od kilkuset nawet 
do tysiąca mieszkań. Przypomnij-
my, że od wielu lat, po likwidacji 
funkcjonującego tam niegdyś tar-
gowiska, teren leżał odłogiem i ge-
nerował jedynie koszty (koszenie, 
podatek od nieruchomości itp.). 

Wiele wskazuje na to, że wreszcie 
zostanie zagospodarowany.

Problemy mieszkaniowe wska-
zywane są jakie jeden z czynni-
ków powodujących wyludnia-
nie się Tychów. Aktualnie liczba 
mieszkańców miasta jest niższa 
niż 120 tysięcy, choć jeszcze sto-
sunkowo niedawno tyszan było 
ponad 130 tysięcy. rn ●

rada Miasta zgodziła się na sprzedaż gruntu.

oSiedle przy Jana pawła ii?

Smog nadciągnął nad śląskie mia-
sta i w Tychach również notuje-
my przekroczone normy zanie-
czyszczeń. Informacje na temat 
jakości powietrza można czerpać 
z różnych źródeł, niebawem po-
jawią się one na elektronicznych 
tablicach informacji pasażerskiej 
przy godzinach przyjazdów i będą 
na bieżąco aktualizowane.

W tym sezonie grzewczym 
zmieniono dotychczasowego 
sposób informowania na temat 
jakości powietrza – będą się 
one odnosiły do danego powia-
tu, a nie jak dotychczas do ca-
łej strefy pomiaru „Aglomera-
cja Górnośląska”.

– Podczas sezonu grzewczego 
wiedza na temat jakości powie-
trza jest bardzo ważna, bo taka 
informacja wpływa na nasz tryb 
życia – mówi Blanka Romanow-
ska, dyrektor Departamentu In-
frastruktury i Środowiska GZM. 
– Wiedząc, że są przekroczone 
normy, możemy ograniczyć naszą 
aktywność na świeżym powietrzu 
czy też zdecydować się na założe-
nie profesjonalnej maseczki anty-
smogowej, aby uniknąć nadmier-
nego ryzyka dla zdrowia.

Do kwietnia 2021 r. w godzi-
nach popołudniowych (od godz. 
15 do 20) na obecnie zainstalo-
wanych 250 elektronicznych tab-
licach przystankowych pojawiają 
się informacje o aktualnej progno-
zie jakości powietrza w powiecie, 

w którym znajduje się przysta-
nek. Dane pochodzą z codzien-
nego prognozowania jakości po-
wietrza przygotowywanego przez 
Generalnego Inspektora Ochrony 
Środowiska (www.powietrze.gios.
gov.pl/pjp/airPollution).

Jak informuje Witold Trólka 
z biura prasowego Górnośląsko
-Zagłębiowskiej Metropolii, za-
sięg tej informacji w ciągu sezonu 
będzie się stopniowo powiększać. 
Zarząd Transportu Metropolital-
nego jest w trakcie montażu ko-
lejnych tablic. Docelowo ma ich 
być ok. 550. W Tychach poja-

wi się 50 tablic, które urucho-
mione zostaną po zrealizowa-
niu odpowiedniego etapu ITS, 
kiedy będzie możliwe podłącze-
nie do systemu tablic informa-
cyjnych. Informacje na nich po-
jawiać się będą w 6 kategoriach 
– od „Jakość powietrza bardzo 
dobra – aktywność na wolnym 
powietrzu bez ograniczeń”, po-
przez „Jakość powietrza dosta-
teczna – należy rozważyć ogra-
niczenie aktywności na wolnym 
powietrzu”, po „Jakość powietrza 
bardzo zła – wszelkie aktywności 
na zewnątrz są odradzane”. ls ●

gzM: O jakości powietrza dowiesz się z tablic informacji pasażerskiej.

na przyStankach o SmoGu

Prezydent Miasta Tychy
2 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 

ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, 
granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach

W nawiązaniu do uchwały Nr XVI/356/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny Mąkołowiec, granicy administracyjnej 
miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach, w związku z kontynuacją procedury 
planistycznej informuję o ponownej możliwości składania wniosków do planu. [1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 lutego 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki 
organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]

tradycyjnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 1) 
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:2) /UMTychy/
skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,
poczty elektronicznej wysłanej na adres: 3) urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,1) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 2) http://
bip.umtychy.pl/w zakładce Zamierzenia władzy -> Zagospodarowanie przestrzenne 
-> Obwieszczenia -> Zagospodarowanie przestrzenne -> Styczeń 2021.

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy -> Obwieszczenia -> Zagospodarowanie przestrzenne -> 
Styczeń 2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. [3], [4].

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
DS. GOSPODARKI RZESTRZENNEJ

/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 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.)
[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.
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zakaz prowadzenia 
dziaŁalnośCi 
przez blisko póŁ 
roku, konieCzność 
dostosowania się 
do rygorystyCznyCh 
przepisów i obostrzeń 
sanitarnyCh, ale i sporo 
zaufania od gośCi – 
wodny park tyChy 
i zarządzająCe niM 
regionalne CentruM 
gospodarki wodno-
śCiekowej po trudnyM 
2020 roku liCzą 
na lepsze 12 MiesięCy.

Epidemia koronawirusa w 2020 
roku postawiła na głowie wszyst-
kie plany związane z działalnoś-
cią branży aquaparków i basenów. 
Decyzją Premiera RP obiekty te, 
w tym i Wodny Park Tychy, zosta-
ły zamknięte dwukrotnie – od 12 
marca do 18 czerwca 2020 r. oraz 
ponownie jesienią – od 17 paź-
dziernika 2020 r aż do dnia dzi-
siejszego.

Bezpieczeństwo to priorytet!
– To był niezwykle trudny rok 
dla całej, szeroko rozumianej 
branży rekreacyjno-sporto-
wej.  Zamykanie gospodarki tak 

naprawdę zaczęło się od nas, 
a na „odmrożenie” zmuszeni je-
steśmy czekać najdłużej – jeste-
śmy na końcu listy branż, które 
mogą liczyć na powrót do nor-
malnego funkcjonowania – tłu-
maczy Aneta Dąbrowska, wice-
prezes zarządu RCGW SA

Tyski obiekt musiał wiosną 
przystosować się do działania 
w ścisłym reżimie sanitarnym 
i spełnić szereg rygorystycz-
nych obostrzeń wprowadzonych 
przez Ministerstwo Zdrowia. – 
Zakupiliśmy setki litrów płynu 
dezynfekcyjnego, zamontowali-
śmy na terenie parku kilkadzie-
siąt dezynfekatorów, musieliśmy 
ograniczyć maksymalną liczbę 
gości, najpierw o połowę, a na-
stępnie o 25 proc., zamontowa-
liśmy ścianki z plexi, przeszko-
liliśmy pracowników, a przede 
wszystkim postawiliśmy nacisk 
na dezynfekcję szafek, ławek, 
poręczy, uchwytów i wszyst-
kich powierzchni narażonych 
na dotyk. Podkreślaliśmy rów-
nież, że według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) nie 
doszło do ani jednego przypad-
ku przenoszenia koronawirusa 
przez wodę – wylicza wicepre-
zes Aneta Dąbrowska.

ogromne zaufanie gości
O tym, jaka była potrzeba zdro-
wego spędzania wolnego czasu 
świadczą liczby odwiedzających 
Wodny Park Tychy po otwarciu 
w czerwcu 2020 roku. – Po okre-
sie zamknięcia nasi goście okazali 
nam pełnię zaufania, tłumnie ko-
rzystając z naszych atrakcji. Przy 

zachowaniu pełnego reżimu sani-
tarnego odwiedziło nas tylko nie-
wiele mniej klientów niż w ana-
logicznych miesiącach roku 2019. 
Na tle innych polskich aquapar-
ków byliśmy w tej materii niekwe-
stionowanym liderem – podkre-
śla wiceprezes RCGW SA

Rosnąca liczba zakażeń jesienią 
spowodowała jednak, że rząd pod-
jął decyzję o kolejnym zamknię-
ciu aquaparków. – Braliśmy udział 
w rozmowach ze stroną rządową 
i na bieżąco uczestniczymy w pra-
cach nowopowstałego stowarzy-
szenia obiektów basenowych. 
Liczymy, że nasze argumenty – 

przestrzeganie rygorystycznych 
obostrzeń i zapewnienie  zdro-
wego spędzania wolnego czasu – 
już wkrótce pozwoli nam wrócić 
do działania – ma nadzieję wice-
prezes Aneta Dąbrowska.

przygotowani do pracy online
Dla zarządcy Wodnego Parku Ty-
chy, Regionalnego Centrum Go-
spodarki Wodno-Ściekowej SA 
w Tychach rok 2020 był czasem 
intensywnych zmian.

– Nasze biuro obsługi klien-
ta w systemie online działa już 
od dawna. Mieszkańcy nasze-
go miasta od kilku lat nie muszą 

odwiedzać naszego biura, by za-
łatwić sprawy związane z kana-
lizacją. Dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom każdy z tyszan sprawy 
związane z obsługą może załatwić 
z poziomu swojego smartfona czy 
laptopa. Działalność Wodnej Aka-
demii, czyli multimedialnej i in-
teraktywnej strefy Wodnego Par-
ku Tychy, przeniosła się do sieci. 
Mini-lekcje o wodzie pojawiają 
się na naszych profilach w me-
diach społecznościowych i są 
przeznaczone dla dzieci i mło-
dzieży uczącej się zdalnie – wy-
jaśnia Zbigniew Gieleciak, Prezes 
Zarządu RCGW SA Mn ●

PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
opublikowały listę projektów 
zakwalifikowanych do II etapu 
Programu Kolej Plus. Po raz ko-
lejny omówiono z samorządami 
zaawansowanie dotyczące wstęp-
nych studiów planistyczno–pro-
gnostycznych. Dwa z projektów 
dotyczą Tychów.

Obecnie 65 przedsięwzięć (z 76 
wniosków) jest na etapie przygo-
towań do ogłoszenia postępowa-
nia przetargowego dotyczącego 
wstępnego studium planistycz-

no-prognostycznego. W 11 przy-
padkach trwa postępowanie prze-
targowe, dla 38 przedsięwzięć 
samorządy zabezpieczyły środki 
w budżecie na 2021 r. na finan-
sowanie na opracowanie wstęp-
nych studiów.

W II etapie Programu Kolei 
Plus znalazła się modernizacja in-
frastruktury pasażerskiej na stacji 
Tychy Miasto. Chodzi o linię kole-
jową nr 179, czyli połączenie aglo-
meracyjne relacji Katowice – Ty-
chy Lodowisko. Ponadto Tychy są 

na trasie przygotowywanego po-
łączenia alternatywnego Tychy – 
Katowice Murcki – Katowice Li-
gota (linia kolejowa nr 142).

W drugim etapie samorządy 
mają 12 miesięcy na opracowa-
nie wstępnego studium plani-
styczno-prognostycznego. Aby 
wypracować jednolity standard 
koncepcji, samorządy będą pra-
cowały na udostępnionych przez 
PLK dokumentach przetargo-
wych. Ponadto wnioskodawcy 
muszą przedstawić opinie oraz 
wnioski z konsultacji społecznych 
i potwierdzenie zabezpieczenia fi-
nansowania minimum 15 proc. 
wartości inwestycji.

Program Kolej Plus zaplano-
wano do realizacji do 2028 roku. 
Jego koszt to 6,6 mld zł, w tym 5,6 
mld zł stanowią środki budżetu 
państwa i ok. 1 mld to środki sa-
morządowe. ls ●

Podczas środowej (27.01) sesji 
Zgromadzenia Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii podjęto 
uchwałę o przekazaniu 372,5 tys. 
zł dla Szpitala Megrez.

Są to pieniądze, które nie zosta-
ły wykorzystane przez placówkę 
z ubiegłorocznej dotacji z budże-
tu Metropolii na zakupy sprzęto-
we oraz modernizację i adaptację 
oddziałów do leczenia pacjentów 
z COVID-19. Tyskiej jednostce 
przyznano wtedy ok. 2,4 mln zł 
wsparcia. Przyznana pomoc fi-
nansowa to kontynuacja wspar-
cia, którego Metropolia udzieli-
ła w kwietniu 2020 r szpitalom 

miejskim i powiatowym na walkę 
z koronawirusem. Przypomnij-
my, że łącznie wyniosło ono po-
nad 10 mln zł.

W marcu 2020 r. Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny Megrez 
został przekształcony w placów-
kę monospecjalistyczną o profi-
lu zakaźnym, a od września ub. 
roku funkcjonuje jako placówka 
hybrydowa. Tyski szpital decy-
zją ministra zdrowia wyznaczony 
został jako tzw. szpital węzłowy 
w Narodowym Programie Szcze-
pień przeciwko COVID-19.

Ponadto podczas sesji GZM 
podzielono ok. 26 mln zł z bu-

dżetu Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji. Pieniądze trafią 
do 30 gmin. Na liście dofinan-
sowania znajdują się m.in. in-
westycje w termomodernizację 
budynków gminnych oraz bu-
dowę instalacji OZE (Odnawial-
ne Źródła Energii). Projekty obej-
mują także modernizację systemu 
oświetlenia na energooszczędne, 
inwestycje związane z transpor-
tem publicznym, budowę i mo-
dernizację dróg rowerowych oraz 
infrastrukturę ruchu pieszych. 
Z tej puli Tychy otrzymają pra-
wie 1,5 mln złotych na przebudo-
wę ścieżek rowerowych. ls ●

ii etap Programu Kolej Plus.

tychy w dwóch proJektach

Metropolia podzieliła pieniądze.

wSparcie dla Szpitala

Czekanie na Lepsze Czasy
w wodnyM parku tyChy LIcZą STRATy I Z NADZIEją PATRZą W PRZySZłOŚć.
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21 styCznia br. 
związkowCy nszz 
solidarność fCa 
poland wystąpili 
z żądaniaMi pŁaCowyMi 
wobeC dyrekCji fCa 
poland w tyChaCh i fCa 
powertrain w bielsku-
biaŁej, doMagająC się 
zwiększenia stawek 
wynagrodzenia 
zasadniCzego każdego 
praCownika o 5 zŁ 
na godzinę. zgodnie 
z przepisaMi, gdyby 
w Ciągu siedMiu dni 
postulaty nie zostaŁy 
speŁnioną przez 
praCodawCę, MiaŁ 
się rozpoCząć spór 
zbiorowy. i tak się staŁo.

wezwanie do rozmów
– W związku z brakiem reakcji 
ze strony dyrekcji w wyznaczo-
nym terminie, wszczęliśmy spór 
zbiorowy od daty złożenia pisma, 
czyli od 21 stycznia – powiedziała 
Wanda Stróżyk, przewodniczą-
ca Solidarności FCA. – Od wielu 
miesięcy bezskutecznie wzywa-
my pracodawców do rozpoczę-
cia rozmów. Od 6 lat mieliśmy 
tylko jedną podwyżkę i obecnie 
wynagrodzenia są u nas o około 
jedną trzecią niższe w porówna-
niu z innymi dużymi zakładami 
motoryzacyjnymi w Polsce. Nie 
może tak być w firmie, która 
wypracowuje tyle milionów zy-

sku. Obecnie stawka wynosi 18 
złotych na godzinę, nam chodzi 
o podwyżkę o 5 zł na godzinę. 
To minimum tego, co powinno 
być. Starsi pracownicy mają jesz-
cze 300, 400 złotych brutto stażo-
wego, a młodzi nie mają nic. Jest 
premia 18 procent, która może 
być, ale nie musi. O tym, w jakiej 
sytuacji znaleźli się nasi pracow-
nicy, świadczy fakt, iż kiedyś pra-
cownik na produkcji zabrał 130 
procent średniej krajowej, a te-

raz wielu znalazło się blisko płacy 
minimalnej. To wykorzystywanie 
pracowników i mówimy o tym 
od dawna. Teraz zapowiedziano 
rozbudowę fabryki, produkcję 
nowych modeli i zwiększenie za-
trudnienia. Tylko kto przyjdzie 
do ciężkiej pracy za tak niskie wy-
nagrodzenie?

dyrekcja analizuje
Rzecznik FCA Rafał Grzanecki 
stwierdził jednak, że żądanie So-

lidarności dotyczy kwestii uregu-
lowanej w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy i spór na tym 
tle może być skutecznie wszczęty 
jedynie po wypowiedzeniu tego 
układu. A wypowiedzenie moż-
liwe jest jedynie w sytuacji, kiedy 
wszystkie organizacje związkowe, 
które układ parafowały, wspólnie 
dokonają jego wypowiedzenia. 
„Takie wypowiedzenie nie zosta-
ło złożone, dlatego spór na tle żą-
dań płacowych nie może być sku-

tecznie wszczęty” – powiedział, 
stwierdzając także, że postulaty 
związkowców są obecnie anali-
zowane.

podwyżki – tak, ale…
Działacze innych związków dzia-
łających w FAP także domagają 
się podwyżek. Komisja Zakłado-
wa WZZ Sierpień 80 FCA Poland 
SA opublikowała pismo podpi-
sane przez przedstawicieli czte-
rech związków, w którym czy-
tamy, iż na terenie FCA działają 
spółki, które wprowadzają pod-
wyżki zbiorowe, a w jednej z nich 
w ciągu 6 lat pracownicy otrzy-
mali łącznie nawet 1000 złotych. 
Taka sytuacja – zdaniem związ-
kowców – doprowadza do coraz 
większego niezadowolenia i znie-
chęcenia pracowników FCA Po-
land. „Oczekujemy poważne-
go potraktowania pracowników 
oraz szybkiego podjęcia rozmów 
z organizacjami związkowymi 
w celu wprowadzenia podwyżek 
– w przeciwnym razie będziemy 
zmuszeni do zastosowania innych 
rozwiązań zgodnych z literą pra-
wa, aby poprawić warunki bytowe 
naszych pracowników” – napisali 
związkowcy.

Jednakże Sierpień 80 opubliko-
wał także swoje stanowisko, cytu-
jąc wykładnię dotyczącą wypo-
wiedzenia układu zbiorowego.

„Układ można wypowiedzieć 
nawet w części, ale dyrekcja 
może wtedy wypowiedzieć resztę 

tego Układu (na pewno nie za-
warlibyśmy tak korzystnych za-
pisów w nowym), co nie było 
by korzystne dla załogi, ponieważ 
w zapisach jest miedzy innymi to, 
że w ciągu roku dostajemy trzy 
premie czyli efektywnościową, 
wakacyjną i świąteczną (po wy-
powiedzeniu takich premii nie 
mielibyśmy). Zapisane są wa-
rianty dopłat np. do kolonii czy 
też zielonych szkół oraz wypłat 
stażowych. Również uregulowa-
na jest kwestia zapomóg, działa-
nia zakładowej służby zdrowia 
oraz polityki płacowej i związa-
nych z tym dodatków. Również 
są zapisy dotyczące urlopów do-
datkowych (okolicznościowych). 
W każdej tej kwestii zapisy Ukła-
du Zbiorowego są korzystniejsze, 
niż zakłada to Kodeks Pracy. Nie 
zgodzimy się na to, aby załoga 
straciła tak wiele profitów”.

336 zł więcej
– Mimo trudnej sytuacji zwią-
zanej z epidemią, spotykamy się 
na parkingu i zachowując ob-
ostrzenia, informujemy załogę 
o naszych działaniach – dodała 
Wanda Stróżyk. – A w piątek, 
28.01 prowadziłam negocjacje 
płacowe w spółce AVIO. To spół-
ka lotnicza, więc rozmowy były 
bardzo trudne, trwały 13 godzin, 
ale zakończyły się sukcesem – 
pracownicy dostaną 336 złotych 
więcej do płacy zasadniczej.
leszek sobieraj ●

pan henryk, MieszkanieC 
bloku przy ul. kubiCy 43, 
nie MogąC doCzekać się 
reakCji ze spóŁdzielni 
na prośby o naprawienie 
przyblokowego 
Chodnika, wykonaŁ 
praCę saModzielnie 
i na wŁasny koszt. 
teraz doMaga się 
rekoMpensaty 
finansowej ze strony 
sM „karolina”. – 
zleCanie wykonania 
jakiChkolwiek robót 
wyMaga forMy piseMnej, 
która jest podstawą 
do rozliCzenia – 
odpowiada zarząd 
spóŁdzielni.

Fragment chodnika (ścieżki) 
o długości około 20 metrów zo-
stał wykonany przez pana Henry-
ka z płyt chodnikowych. Przecina 
on przyblokowy trawnik i skraca 
pieszym drogę. Oprócz wykonania 
samej ścieżki, pan Henryk posta-
nowił zadbać też o estetykę oto-
czenia i posadził też kilka młodych 
świerków, które w okresie świą-
tecznym udekorował. Wykonaną 
przez siebie pracę wycenił na 350 
zł i wystąpił do Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Karolina” – w której za-
sobach znajduje się nieruchomość 
– o zwrot tej kwoty.

Bez uzgodnień
Inicjatywę, prospołeczną postawę 
i troskę o otoczenie, w którym się 

mieszka, z pewnością należy po-
chwalić. Jednak – jak odpowiada 
zarząd SM „Karolina” w komen-
tarzu do tej sytuacji – działania 
podjęte samowolnie i bez ustaleń 
ze spółdzielnią mogą przynieść 
więcej szkody niż pożytku.

– Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karolina” sukcesywnie wykonuje 
remonty nawierzchni dróg, chod-
ników i dojść do budynków – od-
powiedzieli na nasze pytanie pre-
zes zarządu spółdzielni Henryka 
Czaczkowska i zastępca prezesa 
ds. technicznych Janusz Labryga. 
– W roku 2020 przeprowadzono 
remonty nawierzchni w 14 róż-
nych miejscach. Prawdopodob-
nie miejsce utwardzonego płyt-
kami tzw. „przedeptu”, o którym 
informuje mieszkaniec z klatki 
43, również zostałoby poprawio-
ne, gdyby nie nadgorliwość tego 
Pana, który bez żadnych uzgod-
nień i porozumienia ze Spółdziel-
nią własnym zakresie przystąpił 
do prac. W sprawie „upiększenia” 
terenu, posadzenia świerków za-
wiadamiamy, że prace te również 
zostały wykonane samowolnie 
przez mieszkańca, bez jakich-
kolwiek ustaleń ze Spółdzielnią. 
Sprawa samowolnych nasadzeń 
tego mieszkańca należy do tych 
negatywnych i nieprzemyślanych 
działań (nasadzenia dokonane 
na infrastrukturze podziemnej), 
wykonywanych bez konsulta-
cji ze Spółdzielnią i wywołują-
cych niepotrzebne konflikty. Po-
wierzchnia terenów zielonych 

w naszej Spółdzielni jest bardzo 
duża. Jest wiele dobrych przykła-
dów, gdzie wykonywane przez 
mieszkańców zabiegi pielęgna-
cyjne zieleni pomagają utrzymać 
ją w dobrym stanie. Spółdzielnia 
udzieliła informacji mieszkańco-
wi, że zlecanie wykonania jakich-
kolwiek robót wymaga formy pi-
semnej oraz uzgodnienia treści 
zawieranej umowy w zakresie 
obowiązków stron (zleceniodaw-
cy wykonawcy). Sporządzenie ta-
kiego dokumentu jest podstawą 
do wzajemnego rozliczenia się 
z wykonanej usługi. Przed przy-
stąpieniem do prac mieszkaniec 
nie informował Spółdzielni o za-
miarze ich wykonania oraz że bę-
dzie występował o zapłatę.

Krótko mówiąc; za samowolę 
wykonaną bez uprzedniego pod-
pisania zlecenia robót i uzgod-
nienia ich zakresu – wypłaty nie 
będzie.

Mieszkańcom się podoba
Pan Henryk odpiera jednak za-
rzuty o tym, że jego działania 
miałyby wywoływać konflikty. 
Podkreśla, że mieszkańcy blo-
ku bardzo pozytywnie ocenia-
ją wykonane przez niego prace. 
Aby tego dowieść, poprosił są-
siadów (około 30 osób) o wy-
pełnienie ankiety, w której za-
pytał m.in. czy podobają im się 
wykonane nasadzenia i czy ich 
zdaniem wykonawcy chodnika 
należy się zapłata w wysokości 
350 zł. Zdecydowana większość 

odpowiedziała „tak”. Kilka osób 
do kwestii zapłaty odniosło się 
słowami, że „należy w tym przy-
padku trzymać się przepisów” 
lub „zależy to od możliwości SM 
„Karolina”.

Sytuacja z ul. Kubicy poka-
zuje, że czasami zniecierpliwie-
nie mieszkańców oczekujących 
na jakiś potrzebny ich zdaniem 
remont, objawia się nie tyl-
ko kolejnymi pismami i tele-

fonami do administratora, ale 
może też przybrać inną formę 
– mieszkaniec może wziąć spra-
wę we własne ręce. Należy jed-
nak pamiętać o obowiązujących 
przepisach. Aby wykonywać ja-
kiekolwiek prace na terenie, któ-
rego nie jesteśmy właścicielami, 
musimy uzyskać stosowne zgo-
dy. Często też – jak w przypad-
ku nasadzeń – trzeba wziąć pod 
uwagę uwarunkowania terenu, 

których nie widać na pierwszy 
rzut oka – na przykład przebieg 
sieci energetycznych, cieplnych, 
wodociągowych czy gazowych 
pod powierzchnią gruntu, któ-
re w przyszłości mogłyby zostać 
uszkodzone przez rozrastają-
ce się korzenie drzew. Aby cen-
na inicjatywa i praca społeczna 
rzeczywiście przynosiła jak naj-
lepsze efekty, warto się po prostu 
dogadać. sylwia witMan ●

zaradnoŚć Czy saMowoLka? 
gdy spóŁdzielnia zwlekaŁa, MIESZKANIEc WZIął SPRAWy W SWOjE RęcE.  

Mieszkaniec wykonał „chodnik” bez uzgodnienia z administratorem, który traktuje to jako samowolę.
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spór zBiorowy w FCa 
nszz solidarność DOMAGA SIę PODWyżKI STAWKI O 5 ZłOTycH NA GODZINę

Dyrekcja FCA twierdzi, że spór zbiorowy nie został skutecznie wszczęty; związkowcy z Solidarności są innego zdania.
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nasze dziedziCtwo

pewnie niewiele osób 
wie, że trzy największe 
inwestyCje sportowe 
w tyChaCh – stadion 
Miejski, lodowisko 
i basen – powstaŁy 
dzięki dziaŁająCeMu 
przez prawie 30 
lat towarzystwu 
przyjaCióŁ Miasta tyChy. 
bez niego wybudowanie 
tego typu obiektów, 
w Myśl obowiązująCyCh 
wówCzas przepisów, 
MogŁo okazać się 
nieMożliwe.

socjalistyczne realia
Pytanie – dlaczego tak wielkie 
inwestycje miejskie realizowało 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Tychy, a nie Urząd Miasta? – 
nasuwa się samo. Otóż panują-
cy wówczas system gospodarki 
socjalistycznej ze scentralizowa-
nym, opartym na planowaniu, 
a nie rynku systemie zarządza-
nia powodował, że realizacja po-
dobnych inwestycji była niezwy-
kle trudna.

– W istniejącym wówczas sy-
stemie, jeśli jakieś przedsięwzię-
cie nie było zapisane w planie 
sporządzonym przez instancje 
wojewódzkie, nie mogło być re-
alizowane – wyjaśnia Hubert 
Chwalczyk, sekretarz Towarzy-
stwa, nauczyciel i wieloletni pra-
cownik Urzędu Miasta. – A poja-
wienie się w planie np. stadionu 
czy basenu w Tychach było mało 
realne. Dla ówczesnej władzy li-
czyła się przede wszystkim bu-
dowa mieszkań, przedszkoli, 
żłobków, dróg itd. Każde mia-
sto otrzymywało z województwa 
środki na te inwestycje. Rady na-
rodowe czy gminne (odpowied-
niki obecnych rad miasta lub 
gminy) dzieliły te środki, jednak 
zadania te musiały być zgodne 
wytycznymi planu wojewódz-
kiego. Można było wybudować 
kilka czy kilkadziesiąt mieszkań 
więcej i wówczas były gratulacje 
i uścisk dłoni, natomiast wybu-
dowanie choćby jednego miesz-
kania, mniej niż było w planie, 
powodowało, że odpowiedzialni 
mieli poważne problemy. Na in-
westycje sportowe, województwo 
dawało 50 proc. środków, pozo-
stałe musiały pochodzić z czy-
nów społecznych, oczywiście nie 
tych wykonywanych bezpośred-
nio przez mieszkańców, ale przez 
zakłady pracy. Trochę pieniędzy 
można też było dostać z budże-
tu miasta, jednak niewiele. Mia-
sto nie mogło np. dać środków 
na basen czy stadion z tzw. nad-
wyżki budżetowej. Na szczęście 
w Tychach mieliśmy bardzo pręż-
ne pracownie architektoniczne, 
kombinat budowlany, kopalnie 
i różne przedsiębiorstwa, któ-
re miały potężne parki maszy-
nowe i fachowców. No i zakłady 
te dysponowały dużymi fundu-

szami. Przekonanie dyrektorów 
wielkich przedsiębiorstw do bu-
dowy obiektów sportowych nie 
było trudne. I właśnie w ramach 
„czynów społecznych” zakłady 
pracy podejmowały się realiza-
cji sportowych inwestycji. Da-
wały sprzęt, ludzi, a środki prze-
lewały na konto utworzonego 
w tym celu Towarzystwa Przy-
jaciół Miasta Tychy, bo nie mo-
gły tego dokonywać np. na kon-
to Urzędu Miasta. Towarzystwo 
nadzorowało budowy, zatrud-
niając do każdej z nich inspek-
torów budowy i nadzoru – wy-
jaśnia Hubert Chwalczyk.

trzy inwestycje
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Tychy powstało w 1965 roku 
(wówczas pod nazwą Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Tyskiej). 
Jego przewodniczącym wybra-
ny został Kazimierz Rapacz, 
a po dwóch latach funkcję tę objął 
Ryszard Pojda, dyrektor Przed-
siębiorstwa Ciężkiego Sprzę-
tu Budowlanego Budownictwa 
Węglowego, który stał na czele 
Towarzystwa do 1990 roku.

Do 1973 roku działalność To-
warzystwa skoncentrowana była 
na budowie obiektów sporto-
wych, w ramach tzw. czynów 
społecznych. W 1965 roku za-
padła decyzja o budowie sztucz-
nego lodowiska według projektu 
Marka Dziekońskiego. Realizo-
wano ją w dwóch etapach. Naj-
pierw powstała sztuczna tafla, 
która przekazana została spor-
towcom 25 października 1969 
roku, na otwarcie odbył się mecz 
Górnika Murcki z GKS Katowi-
ce. Była to pierwsza sztuczna ta-
fla w powiecie tyskim, natural-
ne były w Murckach i Wyrach. 
W 1978 roku zakończono budo-
wę hali lodowiska.

– W 1966 roku rozpoczęto bu-
dowę stadionu przy ul. Eduka-
cji – kontynuuje H. Chwalczyk. 
– Pamiętam, że koronę stadionu 
formował sprzęt Przedsiębior-
stwa Ciężkiego Sprzętu Budow-
lanego Budownictwa Węglowego. 
Przez kilka dni pracowały tutaj 
dwie lub trzy koparki i wał wo-
kół murawy był gotowy. Obiekt 
oddano 18 października 1970 
roku, a na inaugurację rozegra-
no mecz Górnika Wesoła ze Sta-
lą Mielec. Wydarzeniem był tak-
że mecz lekkoatletyczny Polska 
– ZSRR w obecności ponad 10 
tys. widzów i wiele innych wyda-
rzeń ze zdobyciem przez piłkarzy 
GKS Tychy tytułu wicemistrzów 
Polski. Na murawie odbywały się 
powiatowe uroczystości dożyn-
kowe, których atrakcją były po-
kazy gimnastyczne z udziałem 
młodzieży szkolnej. Na począt-
ku lat 70. Towarzystwo przystąpi-
ło do budowy kolejnej inwestycji 
sportowo-rekreacyjnej – Krytej 
Pływalni. Obiekt został otwarty 
w 1976 roku. Miał główną nie-

ckę i brodzik dla dzieci. Pamię-
tam, że podczas otwarcia uwagę 
wszystkich przykuły występu ba-
letu wodnego. Po latach, w 2001 
roku – już ze środków budżeto-
wych miasta Tychy – został prze-
budowany i uruchomiono wów-
czas dwie niecki – wspomina.

pomnik w parku
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Tychy było też odpowiedzialne 
za budowę Pomnika Walki i Pra-
cy w Parku Miejskim. Aby po-
zyskać środki Towarzystwo wy-
dało cegiełki i ogłosiło konkurs 
na projekt pomnika.

– Wpłynęło 9 prac, ich oce-
ny dokonał znakomity polski 
rzeźbiarz, dziekan, a potem rek-
tor Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, prof. Marian Ko-
nieczny – kontynuuje H. Chwal-
czyk. – Równocześnie ogłoszo-
ny został plebiscyt, w którym 
tyszanie wybierali swój projekt. 
Jak się okazało prof. Koniecz-
ny wskazał na projekt tyskiego 
rzeźbiarza Augustyna Dyrdy 
i taki sam był wynik plebiscy-
tu. Pomnik został odsłonięty 5 
maja 1975 roku. Na początku 
transformacji ustrojowej poja-
wiły się głosy, że symbole eks-
ponowane na pomniku są sym-
bolami minionej epoki – PRL, 
a niektórzy domagali się wręcz 
jego demontażu. W monogra-
fii „Tychy 1939-1993” pomnik 
określono jako „symbol dekady 
technokratów”. Moim zdaniem 
jednak, symbole pomnika, po-
mijając czas w jakim powstał, 
konteksty ustrojowy czy poli-
tyczny, są uniwersalne. Dwie 
nogi symbolizują dwie spo-
łeczności – miejscową, śląską 
i napływową, która przyjecha-
ła do miasta w poszukiwaniu 
pracy. I właśnie ludzie pracy 
są uwidocznieni na rzeźbach. 
A praca i rodzina to podstawa 
bytu każdego państwa i cywili-
zacji. Pomnik zwieńczony jest 
orłem, który z kolei symbolizu-
je nie tylko polskość tych ziem, 

ale także – poprzez schodzące 
się u jego podstawy ramiona – 
połączenie wysiłków i losów lu-
dzi związanych z miastem i re-
gionem. Uważam, że symbolika 
i wymowa pomnika, nazywane-
go przez mieszkańców dość try-
wialnie, ale z dużą sympatią – 
„żyrafą”, nadal jest aktualna.

Czterej pancerni
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Tychy prowadziło również dzia-
łalność kulturalno-oświatową. 
Pod jego egidą działał komitet 
organizacyjny Tyskich Spot-
kań Młodości, który przygoto-
wał m.in. spotkanie z aktorami 
z filmu „Czterej pancerni” w 1967 
roku. To było wielkie wydarzenie, 
w którym wzięło udział ponad 10 
tys. mieszkańców. Organizowane 
też były Karnawał Paprocański, 
konkursy plastyczne dla dzieci 
i młodzieży, czy sesja naukowa 
z okazji 50-lecia III powstania 
śląskiego. Z inicjatywy Towa-
rzystwa ukazała się monografia 
Tychów pod redakcją prof. Jana 
Kantyki, wydana przez Wydaw-
nictwo Śląsk w 1975 roku.

kontrola nik – bez zastrzeżeń
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Tychy odegrało znaczącą rolę 
w najnowszych dziejach miasta. 
Wielkie inwestycje wymagały 
wielkich pieniędzy i zarządza-
nie nimi nie było rzeczą prostą. 
W połowie lat 80. do Najwyż-
szej Izby Kontroli trafiło pis-
mo o rzekomych nadużyciach 
w Towarzystwie. NIK przysłał 
inspektorów, którzy dokładnie 
prześwietlili działalność Towa-
rzystwa i prowadzone przez nie 
inwestycje. Kontrola nie stwier-
dziła żadnych nadużyć – wiel-
kie budowy czy imprezy zostały 
rozliczone, także dokumentacja 
prowadzona była bez zarzutu. 
Warto także dodać, iż zarząd 
Towarzystwa nie pobierał wy-
nagrodzenia i premii – osoby 
z nim związane pełniły swoje 
funkcje społecznie.

szorstkie pożegnanie
– Po śmierci Ryszarda Pojdy 
w 1990 roku, działalność To-
warzystwa podupadła, z zarząd 
nie dokonał wyboru nowego 
przewodniczącego – wyjaśnia 

Hubert Chwalczyk. – Niedługo 
potem, w 1991 lub 1992 roku, 
zostaliśmy wezwani do Urzędu 
Miasta. Ku naszemu zdziwie-
niu, spotkaliśmy się z urzęd-
niczką, która poinformowała 
nas, iż z uwagi na ograniczoną 
działalność, władze miasta uwa-
żają, że należy rozwiązać Towa-
rzystwo. Spotkanie trwało kilka 
minut, odbyło się na stojąco i nie 
sporządzono z niego protoko-
łu… Po tym spotkaniu czuliśmy 
duży niesmak. W końcu poświę-
ciliśmy wiele lat pracy, swój czas 
wolny, przeprowadziliśmy kilka 
wielkich i skomplikowanych in-
westycji, na dodatek nie pobie-
rając żadnego wynagrodzenia 
i ze wszystkiego potrafiliśmy się 
wyliczyć, udokumentować każ-
dą wydaną złotówkę. Obiekty 
służyły i służą nadal naszym 
mieszkańcom, choć oczywiście 
wszystkie po latach przeszły mo-
dernizacje, a stary stadion za-
stąpił nowy. Odnoszę wrażenie, 
że dorobek Towarzystwa, które 
tak wiele uczyniło dla miasta, 
powoli popada w zapomnienie.
leszek sobieraj ●

reklama

towarzystwo wieLkiCh inwestyCji
przez kilka dekad budowaŁo obraz Miasta, W KOńcu… KAZANO Mu SIę ROZWIąZAć.

Stadion przy ul. Edukacji (tu podczas meczu GKS z Ruchem) był sztandarową inwestycją powstałą pod auspicjami Towarzystwa.

Pierwotnie organizacja funkcjonowała pod nazwą 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tyskiej.
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Powrót będzie odbywał się eta-
pami w miarę postępu prac mo-
dernizacyjnych i dołączania 
do kadry medycznej oddziału 
kolejnych lekarzy specjalistów 
oraz położnych.

W tej chwili działalność me-
dyczna z zakresu ginekologii od-
bywa się na bloku operacyjnym 
oraz oddanym już do użytku 
po remoncie skrzydle położni-
czym na IV piętrze szpitala.

– Wznowiliśmy także plano-
we zabiegi cesarskiego cięcia – 
informuje dr Adam Dyrda, or-
dynator oddziału. – Jeśli nic nie 
zaburzy naszych planów, na prze-
łomie marca i kwietnia do szpita-
la wrócą porody.

Wiele będzie zależało od trwa-
jącej przebudowy traktu poro-
dowego. Zamierzenia są am-
bitne: boksy zastąpione zostaną 
przez znacznie bardziej intymne 
i przytulne salki porodowe, po-
wstanie też osobne pomieszczenie 
dla ojców oczekujących przyjścia 
na świat swoich pociech. Z ko-
lei modernizacja odcinka gineko-
logicznego, która dopiero rusza, 
ma się zakończyć pod koniec tego 
roku. Dopiero wtedy Oddział Gi-
nekologiczno-Położniczy będzie 
mógł wrócić w pełni do swojej 
dawnej działalności.

– Wybuch pandemii i wy-
znaczenie naszemu szpitalowi 
miejsca na pierwszej linii wal-
ki z koronawirusem wiele zmie-
niły w jego funkcjonowaniu – 
przyznaje Mariola Szulc, prezes 
szpitala Megrez. – To był wyjąt-
kowy czas – trudny, ale także da-
jący szanse wykonania szeregu 
inwestycji ważnych dla pacjen-

tów, zakupu sprzętu medycz-
nego, a także zdobycia nowych, 
cennych doświadczeń i wiedzy. 

Staraliśmy się wykorzystać go jak 
najlepiej i liczę, że nasza praca 
zaowocuje lepszymi warunkami 

i jakością leczenia w każdej spe-
cjalizacji prowadzonej w naszym 
szpitalu. rs ●

na poCzątku MarCa 1971 
roku do wojewódzkiego 
szpitala 
speCjalistyCznego nr 
1 w tyChaCh przyjęto 
pierwszyCh paCjentów. 
tak zaCzęŁa się 50-letnia 
historia szpitala, 
który wrósŁ MoCno 
w krajobraz Miasta 
i jest ważnyM punkteM 
na Mapie plaCówek 
MedyCznyCh regionu.

W ubiegłym roku zaznaczył swo-
ją obecność w sposób szczególny, 
stając się jednym z 19 jednostek 
w kraju wyznaczonych do walki 
z pandemią koronawirusa. „Wo-
jewódzki” stanowi także szpitalne 
zaplecze diagnostyczno-lecznicze, 
wspierające lekarzy rodzinnych 
i specjalistów różnych dziedzin 
medycyny. Z tego punktu widze-
nia jest ważnym elementem funk-
cjonowania miasta, powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego, okolicznych 
gmin. Jest też jednym z najwięk-
szych tyskich pracodawców.

przy trasie katowice – Bielsko
Historia powstania Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
(dziś Megrez Sp. z o.o.) sięga lat 
50., kiedy intensywnie rozbu-
dowujące się miasto i szeroki 
napływ ludności wywołały ko-
nieczność wybudowania nowo-
czesnej, wielospecjalistycznej 
placówki medycznej na potrze-
by coraz liczniejszej społeczności 
miasta. W 1959 roku prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej wyznaczyło inwestora tego 
przedsięwzięcia – Okręgową 
Dyrekcję Inwestycji Miejskich 

w Tychach, a prace projektowe 
zlecono Biuru Projektów Służby 
Zdrowia w Krakowie.

Na potrzeby nowego obiektu 
uzbrojone zostały tereny w pół-
nocno-wschodniej części miasta 
przy trasie Katowice – Bielsko. 
Pozwolenie na budowę wydano 
30 października 1963 roku. Ge-
neralnym wykonawcą zostało 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Miejskiego w Ty-
chach. Prace ruszyły pod koniec 
lat 60.

Chirurgia pierwsza
Pierwszym dyrektorem tyskiego 
szpitala wojewódzkiego w budo-
wie został dr. n. med. Kazimierz 
Rapacz. W grudniu 1970 roku, 
kiedy zakończył się etap budo-

wy, zaczęto wyposażać placów-
kę i zatrudniać personel. Jako 
pierwszy w 1971 roku ruszył 
Oddział Chirurgii Ogólnej pod 
kierownictwem dr. Szczepana Łu-
kasiewicza (także długoletniego 
dyrektora szpitala), potem Oku-
listyczny z ordynatorem dr. Lesz-
kiem Niemcewiczem, Neurolo-
gii z dr. Kazimierzem Rapaczem, 
Ginekologiczno-Położniczy z dr. 
Ryszardem Wysockim, Noworod-
ków z lek. med. Alicją Włodarz 
i Dziecięcy z dr. Jackiem Musia-
łowiczem. Dyrektorem nowo od-
danego szpitala został dr Łuka-
siewicz. Na początku placówka 
miała 11 oddziałów szpitalnych: 
2 internistyczne, 2 chirurgiczne, 
2 położniczo-ginekologiczne, 
laryngologiczny, okulistyczny, 

neurologiczny, neonatologiczny, 
dziecięcy i zakaźny. 15 lipca 1971 
uruchomiono Poradnie Specjali-
styczne. W 1978 roku rozpoczę-
to budowę pawilonu hotelowego, 
który następnie zaadoptowano 
(w roku 1982) na potrzeby od-
działów: kardiologicznego, der-
matologii, chorób wewnętrznych 
oraz chirurgii.

imienia prof. gasińskiego
W latach 1979–2012 w „woje-
wódzkim” funkcjonowały kate-
dry i kliniki Śląskiej Akademii 
Medycznej: IV Klinika Chorób 
Wewnętrznych (później IV Klini-
ka Chorób Wewnętrznych i Reu-
matologii), V Klinika Ginekologii 
i Położnictwa, Klinika Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej, Klinika 

Kardiologii. W 1989 roku Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny nr 
1 otrzymał imię wybitnego chirur-
ga prof. Józefa Gasińskiego. Uro-
czyste nadanie odbyło się 3 kwiet-
nia 1990 roku. W obecności władz 
miasta i personelu szpitala córka 
profesora, doc. dr hab. n. med. 
Teresa Gasińska odsłoniła, a ks. 
Biskup Damian Zimoń poświę-
cił tablicę pamiątkową, która wisi 
w holu szpitala do dziś.

8 marca 1991 roku odbyła 
się uroczysta akademia z oka-
zji 20-lecia szpitala. Jej gospoda-
rzem był następca prof. Łukasie-
wicza na stanowisku dyrektora 
– dr n. med. Szczepan Bołdys, 
który dziesięć lat później zorga-
nizował również jubileusz 30-le-
cia szpitala.

era Megrezu
W maju 2012 roku WSS nr 1 uległ 
likwidacji. 1 czerwca w budynku 
szpitalnym rozpoczął działalność 
Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny prowadzony przez spółkę Me-
grez, której udziałowcem był po-
czątkowo samorząd wojewódzki, 
zaś od 2014 roku także samorząd 
miasta Tychy oraz powiat bie-
ruńsko-lędziński. W paździer-
niku 2017 roku udziały w spół-
ce oraz nieruchomości wykupiło 
od władz samorządowych woje-
wództwa miasto Tychy. Prezesem 
zarządu i dyrektorem generalnym 
od początku istnienia WSS Me-
grez jest Mariola Szulc.

– Podczas obchodów 45-lecia 
szpitala, zorganizowanych po tro-
sze w zamian za 40-lecie, które-
go nie obchodzono powiedzia-
łam, że rocznik 1971 to był dobry 
rocznik – wspomina. – Mówiłam, 

że urodził się w tym roku między 
innymi Spodek, tyski GKS i Wo-
jewódzki Szpital Specjalistycz-
ny nr 1, a w Tychach powstało 
wiele instytucji i zakładów pra-
cy. Na dzisiejszy wizerunek „wo-
jewódzkiego” pracowały tysiące 
osób, a wśród nich postaci tak 
wybitne, jak prof. Szczepan Łu-
kasiewicz, prof. Adam Cekań-
ski czy ksiądz kapelan Antoni 
Wala, legenda i autorytet perso-
nelu i chorych. Będziemy chcieli 
przypomnieć tę historię i ludzi, 
uczcić jubileusz instytucji, która 
ma swoje miejsce w tyskich an-
nałach i sercach wielu ludzi, któ-
rzy tu w ciągu minionych 50 lat 
pracowali albo się leczyli. Planów 
jest wiele, zobaczymy na ile po-
zwoli nam je zrealizować obecna 
pandemia. Ale niezależnie od niej 
2021 rok będzie kolejnym, któ-
ry upłynie pod znakiem inwesty-
cji i zakupu sprzętu medyczne-
go z myślą o podnoszeniu jakości 
i warunków leczenia pacjentów 
oraz komforcie pracy personelu. 
To w dużej mierze zasługa na-
szych przyjaciół, do których „wo-
jewódzki” zawsze miał szczęście: 
darczyńców, sponsorów, a prze-
de wszystkim właścicieli, którzy 
wspierają nas w działalności i po-
magają realizować kolejne cele. 
Wszystko z myślą o podnosze-
niu jakości i warunków leczenia 
pacjentów oraz komforcie pracy 
personelu medycznego. Będzie-
my także zapraszać do współ-
pracy kolejnych wysokiej klasy 
specjalistów różnych dyscyplin 
medycyny, z którymi napiszemy 
kolejne karty historii tyskiego 
szpitala – zapewnia prezes Ma-
riola Szulc. rs ●

aBrahaM „wojewódzkiego”
50 lat największego szpitala W TycHAcH W PIGułcE.

Łąki na osiedlu F w początkach budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
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porody już wiosną
ginekologia wraCa DO DZIAłALNOŚcI SPRZED PANDEMII.

RehaBilitacja W DOmu PacjeNta

Zakład Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez zaprasza do skorzysta-
nia z usług bezpłatnej rehabilitacji w domu pacjenta dla osób ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności.
Oferta zabiegów kierowana jest do osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym.
Niezbędne dokumenty:
–   skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych, wystawione przez lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty) z rozpoznaniem 
choroby i kodem IcD – zabiegi nie muszą być zlecone, wystarczy dopisek „Proszę o wizytę fizjote-
rapeutyczną”

–   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – do wglądu
Zgłoszenia można dokonać w Zakładzie Rehabilitacji WSS Megrez mieszczącym się na III piętrze lub 
telefonicznie pod nr. 32 32 55 355.

WażNe iNfORmacje Dla PacjeNtek:

Zapisy na zabiegi planowe z zakresu ginekologii lub planowe ce-
sarskie cięcia odbywają się wyłącznie telefonicznie pod numerem 
32 25 53 93 od godziny 12 do 14.
Dwa dni przed wyznaczonym przez szpital terminem zabiegu 
należy zgłosić się do Izby Przyjęć w celu wykonania testu na obec-
ność koronawirusa. W przypadku dodatniego wyniku badania 
pacjentki kierowane będą do innych szpitali.
Przyjęcia na oddział odbywają się na III piętrze pawilonu, w którym 
mieszczą się także Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS). cię-
żarne ze skierowaniami na planowe cesarskie cięcia przyjmowane 
są w godzinach 7.00-7.15 a pacjentki na operacje ginekologiczne 
– od 9 do 10.
Pacjentki ciężarne w stanach nagłych, nawet, jeśli mają już wyzna-
czony termin zabiegu w WSS Megrez, proszone są o kierowanie się 
do innych szpitali prowadzących oddziały położnicze.

Na pacjentki wyremontowanego Oddziału Ginekologicznego czeka najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie.
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od styCznia, po prawie roku od wybuChu 
pandeMii, oddziaŁ ginekologiCzno-
poŁożniCzy wojewódzkiego szpitala 
speCjalistyCznego Megrez wraCa 
do swojej podstawowej dziaŁalnośCi. 
na poCzątek ruszyŁy planowe zabiegi 
ginekologiCzne oraz diagnostyka.
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uCzniowie dwóCh 
tyskiCh szkóŁ 
– niepubliCznej 
szkoŁy podstawowej 
z oddziaŁaMi 
integraCyjnyMi 
i speCjalnyMi „otwarte 
okno” i szkoŁy 
podstawowej nr 
18 iM. w. jagieŁŁy – 
znaleźli się w gronie 
laureatów pierwszego 
etapu konkursu 
„projektanCi edukaCji”, 
organizowanego 
Co roku przez 
wydawniCtwo nowa era.

Ich konkursowa przygoda nadal 
trwa, bowiem w pierwszym eta-
pie wyróżnione zostały pomysły, 
za które szkoły otrzymały granty 
w wysokości 1.000 zł, a w dru-
gim oceniana będzie realizacja 
tych przedsięwzięć.

Pierwsza z placówek (ucz-
niowie I-III) zgłosiła projekt 
„My very special book”, w przygo-
towanie którego zaangażowanych 
jest sześcioro dzieci. Otrzymane 
pieniądze przeznaczone zostaną 
na wydanie książki.

– Bardzo cieszymy się z tego 
wyróżnienia, które na pewno jest 
dla wszystkich bardzo mobilizu-
jące. Projekt wymaga jeszcze do-
pracowania, obecnie uczniowie 

wykonują ilustracje, które znajdą 
się w publikacji. Książkę, która 
w zamierzeniu ma łączyć naukę 
języka angielskiego z bibliotera-
pią, chcemy oddać do drukarni 
w marcu. Będzie to książka te-
rapeutyczna, dlatego planujemy 

zorganizowanie warsztatów do-
tyczących korzystania z książki 
– powiedziała Agnieszka Banaś, 
dyrektor NSP „Otwarte okno”.

Projektem oraz grupą dzieci, 
które go przygotowują opiekuje się 
nauczycielka Amelia Walotek.

– Książki terapeutyczne mają 
na celu budowanie u dzieci po-
zytywnej samooceny i poczucia 
własnej wartości, odnajdywanie 
w nich własnych problemów 
i poznawanie sposobów ich roz-
wiązywania – wyjaśnia. – Ucz-

niowie dowiadują się, że mimo, 
iż są nieco inni, są wyjątkowi 
i mogą osiągać wspaniałe rze-
czy, bo każdy nosi w sobie wiel-
ką wartość i potencjał. Tworząc 
książkę, dzieci opowiadają o so-
bie, o swoich problemach, ale 
przypisują je bajkowym posta-
ciom, dzięki czemu oswajają się 
z nimi. Łatwiej jest bowiem po-
wiedzieć, że to właśnie boha-
ter książkowy coś zrobił, ma ja-
kiś problem, a nie ja. W książce 
znajdzie się wiele ilustracji i za-
dań do rozwiązania. Każdy, kto 
ją dostanie, będzie ją tworzył 
także dla siebie.

Drugi projekt „Miasto moje 
wirtualnie” przygotowali ucz-
niowie SP nr 18. Powstał on-
line, w ramach zajęć Centrum 
Mistrzostwa Informatyczne-
go, którym opiekuje się Marta 
Kaczmarczyk, nauczycielka ma-
tematyki.

– Nasza szkoła uczestniczy 
w programie Erasmus+, współ-
pracując ze szkołami z Belgii, Hi-
szpanii, Wielkiej Brytanii i Rumu-
nii – mówi. – Jednak z powodu 
pandemii, uczniowie nie mogą 
korzystać z wymiany międzyna-
rodowej. I to zrodziło pomysł, 
by pokazać Tychy za pomocą 
gry escape room online. Będzie 
to gra w języku angielskim w for-
mie wędrówki po mieście, a jej 

scenariusz oparty jest na planach 
prawdziwych wycieczek, w jakich 
goście z zagranicy uczestniczyliby 
przyjeżdżając do Tychów. W grze 
będą różne zagadki, krzyżówki, 
rebusy, rozwiązywanie szyfrów 
i inne zadania.

W tym roku do konkursu „Pro-
jektanci edukacji” zgłoszono pro-
jekty ze 457 szkół, a pomysły ucz-
niów z Tychów znalazły się wśród 
60 nagrodzonych. Łączna pula 
nagród finansowych w pierw-
szym etapie wyniosła 75.000 zł.

– To wyjątkowa edycja kon-
kursu – ocenia Małgorzata Jan-
kowska z wydawnictwa Nowa 
Era i jurorka konkursu. – Czas 
pandemii jest ciężki dla uczniów, 
którzy podporządkowani róż-
nego rodzaju nakazom i zalece-
niom, mają wrażenie, że niewiele 
od nich zależy. Dlatego wszyscy 
tegoroczni uczestnicy konkursu 
są naszymi bohaterami – prze-
słane propozycje były kreatyw-
ne, inspirujące i dokładnie prze-
myślane.

13 maja jury ogłosi zwycięz-
ców II etapu konkursu i przyzna 
pięć złotych grantów po 2.000 
zł. Dodatkowo spośród uczest-
ników drugiego etapu konkursu 
miesięcznik Focus i serwis Fo-
cus.pl wybiorą jeden najlepszy 
według nich projekt.
leszek sobieraj ●

Port Pieśni Pracy to jeden 
z tych koncertów, podczas któ-
rych można odnieść graniczące 
z pewnością wrażenie, że muzy-
cy na scenie bawią się nawet le-
piej niż publiczność. Jak tym ra-
zem bawiła się publiczność, tego 
nie wiemy, bo widzowie łączyli 
się z Miejskim Centrum Kultu-
ry za pośrednictwem internetu. 
Występującym na scenie MCK 
zespołom przesyłali jednak swo-
je pozdrowienia, wirtualne okla-

ski, relacje i zdjęcia z oglądania. 
Na scenie natomiast było gorąco 
jak zawsze.

– Dzisiaj jest trochę inaczej niż 
zwykle, ale liczymy na to, że pub-
liczność będzie dokładnie ta sama, 
równie radosna i równie szczęś-
liwa – mówił tuż przed wejściem 
na scenę Paweł Jędrzejko z ze-
społu Banana Boat. – Korzysta-
my z możliwości, jakie daje nam 
współczesna technologia. Na du-
żym ekranie będziemy widzieć re-

akcje osób, które będą się z nami 
łączyły i oglądały nas na żywo. 
Będziemy się starali w ten spo-
sób odtworzyć atmosferę, którą 
zazwyczaj mamy w czasie koncer-
tu i mamy nadzieję, że to będzie 
żywa interakcja.

Już w momencie rozpoczęcia, 
koncert śledziło na żywo kilka-
set osób. Przez całe trzy godziny 
liczba ta oscylowała wokół 800. 
– To rekord, jeśli chodzi o roz-
grzewkę zimową, w MCK nigdy 
nie zmieścilibyśmy tyle osób – 
mówił Michał Gramatyka, wraz 
z Wojciechem Harmansą trady-
cyjnie występujący w roli gospo-
darza (jako zespół Perły i Łotry) 
i prowadzącego imprezę. – Tak 
dużego i tak mocno rozsiane-
go po całej Polsce audytorium 

jeszcze nigdy nie mieliśmy. Po-
zdrawiamy Gdynię, Brzeg, Kar-
tuzy, Świnoujście, Hajnówkę, Za-
mość.

Pozdrowienia płynęły do wie-
lu innych miejscowości, nie tyl-
ko w Polsce, z których podczas 
koncertu zgłaszali się obserwu-
jący wydarzenie miłośnicy pieś-
ni morza.

– Mamy nadzieję, że letnia edy-
cja odbędzie się już normalnie, 
w Paprocanach, zapraszamy was 
wszystkich do Tychów w ostatni 
weekend sierpnia – dodał Woj-
ciech Harmansa.

Już na wstępie prowadzący za-
chęcali wszystkich obserwujących 
do dokonywania wpłat na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W opisie wydarzenia 

na facebooku umieszczono link 
do wirtualnej „szantowej” pusz-
ki, do której ostatecznie zebrano 
ponad 8 tysięcy zł.

Muzycy nie spotkali się tym 
razem z publicznością, ale i tak 
nie kryli radości z udziału w wy-
darzeniu. – W tej pandemicznej 
rzeczywistości brakuje nam nie 
tylko kontaktu na żywo z pub-
licznością i energii od niej pły-
nącej – mówił Paweł Jędrzejko 
z Banana Boat. – Brakuje nam 
też spotkań z naszymi przyja-
ciółmi z innych zespołów. Dzisiaj 
jest rzadka okazja do tego, byśmy 
mogli się z nimi spotkać, dlate-
go bardzo się cieszymy, że mo-
żemy tutaj być.

Koncert transmitowany 
na żywo z MCK rozpoczął się 

o godz. 19. Wcześniej, w połu-
dnie, swoistą rozgrzewką do Roz-
grzewki był występ zespołu Perły 
i Łotry w witrynie galerii han-
dlowej Gemini Park. Oddzieleni 
od przechodniów szybą muzycy 
zaśpiewali kilka swoich przebo-
jów, w tym utwór „My Mother 
Told Me”, którego zremiksowana 
wersja techno odnosiła w zeszłym 
roku sukcesy na listach magazy-
nu Billboard.

W witrynie tego dnia odbywały 
się także „pirackie” przedstawie-
nia dla dzieci. Była to pierwsza 
odsłona nowego projektu MCK 
„Okno na kulturę”, w ramach któ-
rego w witrynie (naprzeciw skle-
pu Home&You) co tydzień będą 
prezentowane kulturalne atrakcje. 
sylwia witMan ●

szanty za szyBą i przez internet
ziMowa rozgrzewka ppp cHOcIAż ONLINE, NIE uSTęPOWAłA TyM NA żyWO. 

granty za poMysły
uCzniowie szkoŁy podstawowej nr 18 i NIEPubLIcZNEj SZKOły PODSTAWOWEj „OTWARTE OKNO” LAuREATAMI KONKuRSu „PROjEKTANcI EDuKAcjI”.

„Miasto moje wirtualnie” przygotowali uczniowie SP nr 18 w ramach zajęć Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

SP
 nr

 18

Zarówno Ryczące Dwudziestki (z lewej), jak i Perły i Łotry (z prawej), a także Banana Boat bawili się na scenie MCK przynajmniej tak dobrze, jak słuchacze przed ekranami monitorów.

zd
jęc

ia:
 M

CK

szantyMenoM nie przeszkadza forMuŁa online. 
podCzas pandeMiCznej wersji ziMowej rozgrzewki 
portu pieśni praCy zespoŁy szantowe prezentowaŁy 
się z tą saMą energią, Co występująC na żywo przed 
publiCznośCią. Mroźnego, sobotniego wieCzoru 
szantaMi rozgrzewali (siebie i sŁuChaCzy): banana 
boat, ryCząCe dwudziestki oraz perŁy i Łotry.
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wodnik 20.i-18.ii
czeka cię nawał pracy, jednak nie poddawaj się 
przeciwnościom. Pod koniec tygodnia wyjdziesz 
na prostą.

ryby 19.ii-20.iii
Twoje sprawy toczyć się będą we właściwym 
kierunku. Wystarczy, gdy postarasz się nie 
zaniedbywać ważnych terminów.

baran 21.iii-20.iV
Księżyc umieści cię na emocjonalnej huśtawce. 
W stałych związkach to czas kłótni, przepychanek, 
walk o to, czyje ma być na wierzchu.

byk 21.iV-21.V
Nie szukaj teraz łatwych rozwiązań, lecz postaraj 
się omijać życiowe pułapki. W związku czas 
na rekonesans. Przekonasz się, ile znaczysz dla 
Panny.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Nie dasz sobie wejść na głowę. Z pomocą gwiazd 
ustawisz do pionu dzieci i partnera. Pamiętaj, 
że zawsze warto trzymać nerwy na wodzy.

rak 21.Vi-22.Vii
Ambicji ci nie zabraknie, ale Twoja wrażliwość 
może nie wytrzymać nieustającej rywalizacji. 
Postaraj się nie przemęczać. 

lew 23.Vii-22.Viii
Nie warto teraz ryzykować, bo nie masz 
pełnego obrazu sytuacji. Może się okazać, że to, 
co osiągnąłeś, nie jest wcale tym, o czym marzyłeś.

panna 23.Viii-22.iX
Narzucisz sobie szybsze tempo, nie będziesz 
przejmować się byle czym. Podejmiesz nowe 
wyzwania, a pieniędzy zdecydowanie ci 
przybędzie.

waga 23.iX-23.X
Nie ulegaj lenistwu, nie odkładaj niczego 
na potem. Właśnie teraz masz swoje pięć minut, 
wykorzystaj je. Do wysiłku zmusi cię baran.

skorpion 24.X-21.Xi
Trochę cierpliwości, a wszystko zacznie układać się 
po Twojej myśli. Tymczasem pora na relaks. Dobry 
czas na randki.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Osiągniesz to, do czego zmierzasz, a przy tym uda 
ci się zachować przyjazne relacje z ludźmi. Zawalcz 
o swoje i nie zawracaj sobie głowy drobiazgami.

koziorożeC 22.Xii-19.i
chętnie będziesz próbował nowych rzeczy, 
dlatego daj się namówić na zmianę stylu życia. 
Skorzystają na tym Twoje zdrowie i kondycja.
 WRÓżka aDRaSteja tel. 692 893 871

horoSkop

twoje tychy: to nie był łatwy rok 
dla kultury. zakazy, restrykcje, 
obostrzenia, często też kary. Były 
też dotacje rządowe, ale większość 
z nich ominęła instytucje 
samorządowe szerokim łukiem. 
jak udało się nie zwariować 
w takiej rzeczywistości?
małgORZata kRÓl: – Z po-
czątkiem pierwszego lockdownu 
musieliśmy odwołać wszystkie 
duże imprezy, które na tamten 
czas były planowane. Największą 
z nich było Święto Miasta, im-
preza zapięta niemal na ostatni 
guzik. Umowy zakontraktowa-
liśmy już w styczniu i niestety 
nie mogliśmy ich zrealizować. 
Podobnie jak szeregu innych, 
pomniejszych imprez. Nagle 
nasza scena, którą poniekąd jest 
całe miasto, została zamknięta.

Zawsze z naszą propozycją 
wychodziliśmy do publiczności, 
sporo zadań ma wydźwięk 
rewitalizacyjny, zatem 
przestrzeń miejska, kontakt 
z publicznością, a przede 
wszystkim interakcje we-
wnątrz niej zachodzące, były 
istotnym czynnikiem podczas 
planowania. Z dnia na dzień 
odebrano nam tę możliwość 
i wywrócono nasz świat do góry 
nogami. Zaczęliśmy się zatem 
uczyć chodzić do góry nogami. 
Chciałabym tutaj zaznaczyć, 
że dzięki mądrym decyzjom 
naszego samorządu udało się 
przetrwać ten niełatwy okres. 
Żaden z naszych pracowników 
nie został zwolniony, zacho-
waliśmy płynność finansową, 
udało się utrzymać współpracę 
z naszymi partnerami, którzy 
świadczą nam usługi w ramach 
zawieranych umów. Wymagało 
to od nas sporej gimnastyki 
i umiejętności adaptacyjnych. 
Niektórzy nasi pracownicy 
otrzymali zupełnie nowy zakres 
obowiązków, w który musieli 
się po prostu wdrożyć. Przy tej 
okazji bardzo dziękuję całemu 
zespołowi MCK za ten wspólny 
rok. Oczywiście, ze względu 
na odwołane imprezy zwróci-
liśmy do budżetu miasta sporą 
część dotacji. To zrozumiałe, 
że te środki są bardziej po-
trzebne w innych segmentach. 
Chorzy i głodni do teatrów nie 
chodzą.

teraz ci, którym do kultury było 
za daleko, mają ją na wyciągnięcie 
ręki. do tego trzeba dodać stałych 
odbiorców waszych wydarzeń. 
zaobserwowaliście wzmożony ruch 
w sieci?
– Sprawa nie jest tak oczywista, 
jakby mogłoby się wydawać. Już 
Krzysztof Materna w czasach, 
kiedy pojawiła się telewizja, 
zauważył obawy wśród aktorów, 
czy aby z powodu nowego me-
dium widownia w teatrach nie 
opustoszeje. Jak widać wciąż zaj-
mujemy te miejsca w ośrodkach 
kultury. Pokazuje to, że występy 
na żywo mają zupełnie innego 
odbiorcę niż telewizja, a teraz 
internet. Według nas transmisja 
online powinna być zaledwie 
dodatkiem do występu z żywą 
publicznością, poszerzeniem 
naszych kanałów, którymi 
staramy się dotrzeć do odbiorcy. 
Są wydarzenia, które grane tylko 
online, tracą sporo na swojej 
sile wyrazu. Niektórzy artyści 
nawet nie podejmują się grania 
do kamery bez publiczności, 
bo to właśnie kontakt z żywym 
odbiorcą daje im energię twórczą 
czy sceniczną. Doskonale 
to rozumiemy. Inne natomiast 
przyjęły się bardzo dobrze 
w wersji online.

no właśnie, wasze kluby 
dzielnicowe, jak klub wilkowyje 
czy klub urbanowice, mocno 
działały w internecie. udało się 
zatrzymać uczestników waszych 
stałych zajęć?
– Nie tylko udało się utrzymać 
stałą liczbę odbiorców, ale 
i ją powiększyć. Większość 
naszych stałych zajęć wy-
magała zapisów ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc. 
Za sukces można uznać, że nie 
tylko zrealizowaliśmy nasz 
program, ale przyciągnęliśmy 
większą liczbę uczestników. 
Trzeba tu zauważyć, że dzieciaki 
chętnie uczestniczyły w naszych 
zajęciach online pomimo 
tego, że przecież cała edukacja 
przeniosła się do sieci. Pomimo 
kilku godzin „szkolnych” przed 
monitorem wciąż miały ochotę 
skorzystać z naszej oferty. Spora 
w tym zasługa dobrze zapla-
nowanych zajęć online. Przede 
wszystkim odbywały się na żywo, 
przez co dzieciaki mogły poczuć 
choćby namiastkę przebywania 
w grupie. Poza tym zazwyczaj 
każdy uczestnik zajęć otrzy-
mywał paczkę z potrzebnymi 
artykułami, dzięki czemu zajęcia 
były maksymalnie interaktywne. 
W podobnej formie udało się 

zrealizować plener malarski wraz 
z wernisażem online, półkolonie 
zimowe czy konkurs plastyczny 
„Mama, Matusia, Mateńka”.

w pewnym momencie 
w sieci było wszystko – od teatru 
po koncertującą monikę Brodkę 
z domu wspólnie z kotami...
– Dlatego w MCK postawiliśmy 
na lokalność. Nie było możliwo-
ści konkurować z onlinową ofer-
tą, dajmy na to Męskiego Grania. 
Wszystkie gwiazdy zaczęły 
nadawać swoje treści w sieci, 
prezentując nieosiągalną dla 
nas jakość. Bez sensu byłoby się 
z nimi ścigać. Dlatego postawi-
liśmy na coś, czego nie ma gdzie 
indziej – na naszych własnych 
lokalnych celebrytów. Stąd seria 
wywiadów „Miasto Całkiem 
Kulturalne”, które przeprowa-
dziliśmy choćby z Henrykiem 
Botorem, Markiem Mosiem czy 
Ireneuszem Krosnym. Z dobrym 
odzewem spotkał się również 
cykl wywiadów z podróżnikami 
powstały na kanwie festiwalu 
podróżniczego „Tychy – Miasto 
Zdobywców”. Nie będzie żadną 
niespodzianką, jak powiem, 
że to odcinek z Adamem 
Bieleckim cieszył się największą 
popularnością. Warto też 

wspomnieć o „Dla Tych zagrają 
w sieci”. Było to projekt, który 
miał na celu zaprezentowanie 
dorobku artystycznego tyskich 
kapel. Udało się zrealizować 16 
występów. Co ważne, muzycy, 
których zaprezentowaliśmy, 
otrzymywali od nas profesjonal-
nie zmontowany materiał audio-
wideo z sesji nagraniowej. Dzięki 
temu mieli możliwość swojej 
dalszej promocji. Cała akcja 
była pokłosiem konkursu, który 
rokrocznie organizowaliśmy 
dla kapel, z nagrodą w postaci 
występu na Święcie Miasta.

o problemach, jakie przysporzyło 
kulturze covidowe zamieszanie, 
słychać z każdej strony. 
a czy, odwracając sytuację, 
można powiedzieć, że dzięki 
zupełnie nowym warunkom 
pracy, udało wam się spojrzeć 
na wasze zadania z nowej, świeżej 
perspektywy?
– Oczywiście. Myślę, że rewi-
talizacja społeczna jest jednym 
z tematów, na które udało nam 
się spojrzeć zupełnie pod innym 
kątem. Spora to zasługa duetu 
Czary-Mury, który zgłosił się 
do nas z propozycją wykonania 
murala. Początkowo nie spo-
dziewaliśmy się takiego obrotu 
spraw. Absurdalnie to dzięki 
zakazowi organizacji imprez 
znaleźliśmy środki na powstanie 
wizerunku Zofii Nałkowskiej 
na szczytowej ścianie budynku 
przy ulicy, której jest patronką. 
Był to strzał w dziesiątkę, 
bowiem mieszkańcy osiedla 
zaczęli się interesować projektem 
od pierwszych dni. Zbierali się 
pod rusztowaniem, podejmowali 
dyskusję z twórcami, niejed-
nokrotnie przynosząc kawę 
czy ciastka. Zainteresowali się 
bohaterką muralu i na własną 
rękę szukali o niej informacji, 
również grupy szkolne 
i przedszkolne. My zadbaliśmy 
o odpowiednią otoczkę – 
w skrzynkach pocztowych 
mieszkańców rewitalizowanego 
osiedla umieściliśmy pocztówki 
ze zdjęciem muralu z nadzieją, 
że zostaną wysłane, rozdawa-
liśmy zakładki z wizerunkiem 
pisarki, reszta zaczęła dziać się 
sama. W uroczyste otwarcie 
ogromnie zaangażowała się 

społeczność Przedszkola 
Niepublicznego „Jedynka”, 
za co serdecznie dziękujemy. 
Również Tyskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Oskard”, 
na którą mogliśmy liczyć 
na każdym etapie powstawania 
muralu. Pomysł być może 
będzie kontynuowany na innych 
osiedlach.

słuchając o tym niepewnym 
gruncie, na którym przyszło wam 
egzystować, trudno pytać o plany. 
jednak czynicie jakieś. możemy 
poprosić o jakieś konkrety? 
czy w ogóle o jakichkolwiek 
konkretach możemy dziś mówić?
– Pewnie, że mówić możemy. Ale 
to, co powiemy dziś, jutro może 
być już nieaktualne. Posługując 
się prostym przykładem – 
oczywiste, że musimy mieć plan 
A, i taki mamy. Dodatkowo 
powstaje plan B, a na samym 
końcu i tak często realizujemy 
C lub nawet D. Jest to bardzo 
wyczerpujące, gdyż musimy być 
przygotowani na różne, czasami 
zupełnie odmienne sytuacje. Mo-
żemy poczynić jakieś założenia, 
jak w przypadku Święta Miasta, 
do którego się przygotowujemy. 
Już dziś wiemy, że nie będzie 
to impreza masowa, bo nic 
nie wskazuje na to, że zostaną 
zniesione rządowe restrykcje 
zakazujące takowych. Raczej 
też nie możemy liczyć na to, 
że do lata poziom wyszczepienia 
zmieni stan rzeczy. Natomiast 
możemy przypuszczać, 
że będziemy mogli zorganizować 
z okazji Święta Miasta kilka 
mniejszych wydarzeń i do takiej 
formy się przygotowujemy. 
Oczywiście mamy ogromną 
nadzieję, że będziemy mieli ten 
kontakt z żywą publicznością. 
Kalendarz imprez mamy 
gotowy, ale jak one będą finalnie 
wyglądać, nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć. Ten rok to również 
rok jubileuszy, setna rocznica 
urodzin Baczyńskiego, dwusetna 
Norwida, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tychach obchodzi 
również jubileusz 75-lecia, a GKS 
Tychy świętuje 50-lecie istnienia 
klubu, jak widać powodów 
do świętowania w mieście jest 
wystarczająco dużo.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

pLan B to za Mało
o kulturze w sieCi, PRAcy W cZASIE PANDEMII, NOWycH PERSPEKTyWAcH I TRuDAcH PLANOWANIA ROZMAWIAMy Z MAłGORZATą KRóL DyREKTORKą MIEjSKIEGO cENTRuM KuLTuRy 
W TycHAcH.

Małgorzata Król.
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oCt, Czyli optyCzna 
koherentna 
toMografia to badanie, 
które stanowi krok 
Milowy w diagnostyCe 
okulistyCznej. 
najnowsza generaCja, 
Czyli spektralne oCt 
uMożliwia szybkie, 
bezkontaktowe i bardzo 
dokŁadne badanie 
warstw siatkówki oraz 
nerwu wzrokowego. 
obeCnie jest uznawane 
jako badanie 
referenCyjne i stanowi 
„zŁoty standard” 
diagnostyCzny 
w przypadku bardzo 
wielu sChorzeń 
okulistyCznyCh.

W Centrum Medycznym IN-
MEDICO, w ramach gabinetów 
okulistycznych powstała nowa 
pracownia OCT, wyposażo-
na w jeden z najnowocześniej-
szych aparatów OCT dostępnych 
na rynku; Nidek RS 330 Retina-
ScanDuo. Dzięki temu urządze-
niu, bezinwazyjnie (wykorzystu-
jąc światło), w ciągu kilku sekund 
otrzymujemy najwyżej jakości 
obraz dna oka. Uzyskane wyniki 
OCT, wraz z fotografią dna oka 
wykonywaną jednoczasowo, sta-
nowią szczegółową analizę nie-

zbędną do diagnostyki jaskry, 
chorób naczyniowych, retinopa-
tii cukrzycowej czy zwyrodnienia 
plamki żółtej (AMD). Większość 
tych schorzeń, zbyt późno rozpo-
znane lub nieleczone, mogą pro-
wadzić do utraty wzroku.

dlaczego warto wykonać 
badanie oCt?
Według aktualnych wytycznych 
badanie OCT jest niezbędne 
do kompleksowej diagnosty-
ki i monitorowania wielu scho-
rzeń okulistycznych. Wskazania-

mi do badania OCT są przede 
wszystkim:

Wiek – jest głównym czynni-
kiem ryzyka wystąpienia zmian 
degeneracyjnych siatkówki, 
z których najczęściej występujące 
to AMD (zwyrodnienia plamki 
żółtej). Postać wysiękowa AMD 
w szybkim tempie prowadzi 
do nieodwracalnych zmian cen-
tralnej siatkówki skutkujących 
znaczącą utratą widzenia.

Nadciśnienie tętnicze – może 
doprowadzić do nieodwracal-
nych zmian w obrębie naczyń 

siatkówki i samej siatkówki pro-
wadząc do rozwoju angiopatii 
nadciśnieniowej.

Cukrzyca – uszkadza drobne 
naczynia siatkówki (mikrokapi-
lary), prowadząc do rozwoju re-
tinopatii siatkówkowej tj. zmian 
w postaci krwotoków, wysięków 
siatkówkowych i wtórnego obrzę-
ku plamki. Nieleczona prowadzi 
do zaniewidzenia.

Jaskra – bywa określana jako 
„cichy złodziej wzroku”, na jaskrę 
w Polsce choruje ponad 800.000 
osób z czego ponad połowa nie 
wie o chorobie. Statystyki wska-
zują także, że u ok 70% pacjen-
tów choroba rozpoznawana jest 
za późno, kiedy doszło już do nie-
odwracalnych uszkodzeń nerwu 
wzrokowego.

Choroby naczyniowe – dobrym 
przykładem może być np. central-
na retinopatia surowicza, wystę-
pująca najczęściej u młodych, 
aktywnych osób u których przy 
wystąpieniu dodatkowych czyn-
ników ryzyka, dochodzi do zmian 
w postaci płynu podsiatkówko-
wego i zaburzeń widzenia cen-
tralnego

Krótkowzroczność – staty-
stycznie coraz częściej występu-
jąca w populacji, w wyniku której 
mogą pojawiać się wtórne zmia-
ny patologiczne siatkówki, naczy-
niówki czy nerwu wzrokowego.

Inne schorzenia – zaburzenia 
szklistkowo-siatkówkowe, choro-
by uwarunkowane genetycznie

W większości wyżej wymienio-
nych chorób, ich wczesne rozpo-
znanie, które zapewnia badanie 

OCT jest kluczowe z punktu widze-
nia dalszych rokowań. Dzięki jego 
wysokiej czułości i powtarzalności 
możliwe jest wykrywanie chorób 
na bardzo wczesnych etapach.
dr n. Med. MiChaŁ Milka ●

reklama

WażNa iNfORmacja Dla PacjeNtÓW!

W lutym i marcu 2021 serdecznie zapraszamy na DNI OTWARTE 
PRAcOWNI OcT w centrum Medycznym INMEDIcO. Podczas dni 
otwartych w ramach naszej pracowni będzie można bezpłatnie 
wykonać Oct siatkówki wraz z konsultacją lekarską.
Zapisy na badanie i szczegółowe informacje pod numerem 
telefonu: +48 504 096 629

dr n. med. Michał Milka.
Specjalista w zakresie okulistyki i mikrochirurgii oka.

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia 
zaćmy, jaskry, chorób siatkówki, chorób rogówki zaburzeń aparatu 

ochronnego oka, zespołu suchego oka oraz innych chorób oczu.

zajrzyj na dno oka…
badanie oCt – NOWA jAKOŚć W DIAGNOSTycE cHORób OcZu.
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ostatni rok zMieniŁ 
CaŁkowiCie MożliwośCi 
korzystania z ćwiCzeń 
ModelująCyCh CiaŁo 
w klubaCh fitness. 
poważne ograniCzenia 
iCh dostępnośCi 
odbiŁy się na naszyCh 
sylwetkaCh.

– Jest jednak sposób, by temu 
zaradzić – mówi dr Krzysztof 
Gemza z gabinetu Sensual Beau-
ty w Tychach. – Możemy ćwiczyć 
jednocześnie odpoczywając, bez 
kontaktu z grupą ludzi, czyli za-
chowując reżim bezpieczeństwa. 
Pomóc może urządzenie do mo-
delowania sylwetki, które działa 
z użyciem zaawansowanej tech-
nologii HIFEM czyli High In-
tensity Focused Electromagnetic 
Technology – EM Contouring.

– W trakcie jednej sesji zabie-
gowej dedykowanej na określoną 

partię ciała urządzenie indukuje 
do 20.000 skurczów supramaksy-
malnych mięśni o zdecydowanie 
większej intensywności i wielo-
krotnie dłuższym czasie trwania 
niż skurcze wywołane podczas in-
tensywnego treningu – wyjaśnia 
dr Gemza.

Te wymuszone skurcze – któ-
rych nie można osiągnąć fizjo-
logicznie – powodują tworzenie 
nowych włókien mięśniowych 
i zwiększenie masy mięśniowej 
i jej gęstości poprzez przebudowę 
wewnętrznej struktury mięśnia. 
Makroskopowo jest to widoczne 
poprzez uwidocznienie poszcze-
gólnych partii mięśni szkieleto-
wych na brzuchu, pośladkach, 
udach i ramionach i zwiększone 
ich napięcie.

– Aby podczas zabiegu EM 
Contouring mięśnie mogły wyko-
nywać skurcze supramaksymal-
ne, potrzebują one dużej energii, 

którą pobierają z tkanki tłuszczo-
wej, dzięki czemu następuje in-
tensywna lipoliza w komórkach 
tłuszczowych. 30-minutowa se-
sja EM Contouring to równowar-
tość wykonania około 20 tysięcy 
brzuszków lub przysiadów! – za-
pewnia ekspert z gabinetu Sen-
sual Beauty.

Jest to zabieg nieinwazyjny i nie 
wymaga rekonwalescencji, a pa-
cjent natychmiast powraca do co-
dziennych czynności. W wypadku 
pacjentów, którzy mają osłabione 
mięśnie (nie ćwiczyli fizycznie) 
odczucia po zabiegu są zbliżone 
do „zakwasów” po ćwiczeniach 
fizycznych.

– Rekomendowane jest 6-8 za-
biegów dwa razy w tygodniu jako 
jedna seria zabiegowa. Zaprasza-
my na sesje zabiegowe do gabine-
tu Sensual Beauty w Tychach przy 
ulicy Przemysłowej 23 – kończy 
dr Gemza. as ●

peeling laserowy 
polega na naświetlaniu 
twarzy proMienieM 
laserowyM w obszarze, 
w któryM skóra 
pokryta zostaŁa 
speCjalną zawiesiną 
węgla. laseroterapia 
poŁąCzona 
z zastosowanieM Maski 
węglowej stanowi 
bardzo skuteCzną 
Metodę koMpleksowego 
poprawiania wyglądu 
skóry.

W rezultacie zabiegu pacjent zy-
skuje dogłębne oczyszczenie skó-
ry, następuje również zwężenie 
porów. Czy każdy może skorzy-
stać z tego rodzaju usługi? Jakie są 
przeciwwskazania do wykonania 
laserowego peelingu węglowego?

w jaki sposób przeprowadzany 
jest zabieg?
Procedura podzielona jest na trzy 
etapy. Na początku następuje do-
kładne oczyszczenie skóry, na któ-
rą nałożona zostaje specjalna ma-
seczka węglowa. Kolejna faza 
polega na naświetlaniu określo-
nego obszaru za pomocą światła 
laserowego. W ten sposób węgiel 
zaczyna absorbować cząstecz-

ki świetlne. W rezultacie tkanka 
skórna zaczyna być odpowiednio 
stymulowana. Kolejne naświetla-
nie odbywa się przy zastosowaniu 
impulsów o bardzo dużej mocy, 
co doprowadza do fotomechanicz-
nego peelingu. Peeling węglowy 
laserem kończy się schłodzeniem 
skóry za pomocą maski nawilża-
jącej lub lodu. Pozwala to na zła-
godzenie obrzęku i podrażnienia 
spowodowanego naświetlaniem. 
Na całościową terapię składa się 
od 3 do 5 zabiegów, które najlepiej 
przeprowadzać w odstępach cza-
sowych wynoszących około 2 do 3 
tygodni. Po wykonaniu takiej sesji 
ze skóry zostaną usunięte wszelkie 
przebarwienia oraz zaczerwienie-
nia przy stanach zapalnych. Zabieg 
pomoże również wyeliminować 
niewielkie zmarszczki.

Czy każdy może skorzystać 
z zabiegu?
– Laserowy peeling węglowy 
świetnie sprawdzi się u osób 
zmagających się z różnego typu 
problemami skórnymi – twierdzi 
Andrzej Tajstra z gabinetu Vil-
la Urody. Niestety, nie wszyscy 
będą mogli skorzystać z tego za-
biegu. – Przeciwwskazaniami są 
przede wszystkim choroby no-
wotworowe, choroby tkanki łącz-

nej, cukrzyca oraz wrażliwość 
na światło lasera. Z zabiegu nie 
powinny również korzystać ko-
biety w ciąży, a także karmiące 
piersią. Peeling węglowy laserem 
nie powinien być wykonywany 
w przypadku osób z zaburze-
niami psychoneurotycznymi, 
a także uzależnionych od alko-
holu i narkotyków – wyjaśnia 
Andrzej Tajstra.

– Zabieg potrafi przynieść 
zaskakująco dobre efekty oso-
bom, które mogą z niego skorzy-
stać. Wspomaga leczenie trądzi-
ku, poprawia elastyczność skóry, 
wygładza zmarszczki, stymuluje 
do odnowy oraz rozjaśnia i oży-
wia skórę. Z pewnością warto za-
interesować się tego typu rozwią-
zaniem – dodaje. as ●

ModeLowanie Bez 
przysiadów
jest sposób na zaChowanie sylwetki W SyTuAcjI, GDy KLuby fITNESS Są ZAMKNIęTE.

Laserowy peeLing 
węgLowy
wspoMaga leCzenie trądziku, POPRAWIA ELASTycZNOŚć SKóRy, WyGłADZA 
ZMARSZcZKI.
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tyChy.pl

z n a j d z i e C i e  n a s  w  n a s t ę p u jąC yC h  M i e j s C aC h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kariera/edukaCja:

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

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

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

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668 651 688
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 603 
585 329. 

finanse:
Upadłość konsumencka 577 993 
773

praCa:
Obiady domowe zatrudnią kucharkę, po-
moc kuchenną, możliwość pracy na stałe 
lub dorywczej 516 175 264 

nieruChoMośCi:
KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Pilnie szukam mieszkań dla zdecydowa-
nych klientów. Oferta natychmiast wi-
doczna w 100 innych biurach nierucho-
mości.  Szybka i bezpieczna sprzedaż.  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Tychy os. C, M-3, 51 m2, dwa balkony, 
II piętro, okna PCV, wymienione piony: 
wodny i kanalizacyjny. Budynek ocieplo-
ny. 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. 601 466 766
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.
Szukam mieszkania , pokoju 784 201 403
Przyjmę  Pana na kwaterę 793 460 704

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. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 3137 
m2, cena 130000 zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary, dom pow. 240 m2, dział-
ka 1020 m2, cena 580000 zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow. 821 m2, cena 
125000 zł VIPART 501 396 663
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, oś 
H. Parter-niska zabudowa VIPART 501 
396 663

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję 
dobre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
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www.tychy.pl

ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tyChy.pl

Tychy os O 1 pok pow 26 m2, II piętro, wie-
żowiec cena 141.000 zł tel.696-493-977, 
www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os 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 re-
moncie, wysoki standard, parter z ogród-
kiem, w pełni wyposażone gotowe do 
wejścia bez kosztów meble w cenie, cena 
289.000 zł tel.886-309-197.
Do wynajęcia 2 pokoje z balkonem 1380 zł 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie z garażem cena najmu 1900 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 B 1250 zł + 
media + kaucja tel.504-476-805 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 
485.000 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 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  602 
627 610
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, 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
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
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 159.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
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
Jankowice koło Pszczyny, nowoczes-
ny dom z całym wyposażeniem, cena 
780.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Mąkołowiec, dom szeregowy, 
o pow. 138 m2, działka 189 m2, cena: 
709.000 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
Lokal na sprzedaż lub wynajem Tychy 
Żorska 4c, 98 m2, od dewelopera, cena 
512.000 zł 519 595 674 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl

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

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

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

kupię / sprzedaM:

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

inne:

zwierzęta:

Lusia i Bąbel to psia mama z psim 
synkiem. Bardzo się kochają i chcą być 
razem. To dwa małe kundelki, które po 
ciężkich latach znalazły azyl w sosno-
wieckim schronisku. Ciche, spragnione 
ciepła nieduże psiaki. Kto przygarnie?

Kontakt:  Czesia 609-255-557

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

ważne  
telefonymiejskie
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w 13. kolejCe piŁkarze 
gks futsal tyChy 
pokonali w niedzielę 
gwiazdę ruda śląska 
5:2. a wCześniej, w MeCzu 
puCharu polski wygrali 
z azs zielona góra 
i awansowali do 1/16 pp.

Bardzo dobrze nasz zespół zaczął 
mecz z Gwiazdą, bo w 7 min. pro-
wadzenie zdobył Lisiński. Tysza-
nie cały czas przeważali i bardzo 
dobrze grali w defensywie, sku-
tecznie rozbijając ataki Gwiazdy. 
Do przerwy gospodarze podwyż-
szyli, a tym razem w głównej roli 
wystąpili bracia Pytlowie. Z linii 
boiska Piotr podał do Pawła, a ten 
celnym strzałem pokonał bram-
karza Gwiazdy.

Drugą połowę GKS znów za-
czął mocnym uderzeniem – w 23 
min. ponownie na listę strzelców 
wpisał się Lisiński, podwyższając 
na 3:0. Goście wyraźnie przyspie-
szyli, jednak uważnie grający ty-
szanie nie pozwalali im na zbyt 

wiele, a Modrzik był po prostu nie 
do pokonania. Rywale sami zresz-
tą sprezentowali tyszanom gola, 
po samobójczym strzale, a chwi-
lę później było już 5:0, po znako-
mitej akcji tyszan i po golu Ko-
łodziejczyka. Modrzik do końca 
zachował czyste konto, jednak kil-
ka minut przed końcem spotkania 
zastąpił go Gruszczyński i rywa-
lom udało się zdobyć dwa gole.
gkS futSal tychy – gWiaZ-
Da RuDa śląSka 5:2 (2:0). 
Bramki: Lisiński 2, Paweł Pytel, 
Kołodziejczyk i samobójcza.
gkS futSal: Modrzik, Grusz-
czyński – Sitko, Słonina, Cichy, 
Lisiński, Banaszczyk, Kokot, Pa-
weł Pytel, Piotr Pytel, Kochanow-
ski, Krzyżowski, Kumor.

Piłkarze GKS Futsal nadal 
zajmują 8. miejsce w tabeli z 17 
punktami.

W pierwszej rundzie Pucharu 
Polski tyszanie wygrali z AZS Zie-
lona Góra w dogrywce 8:4 (1:2, 
4:4), po bramkach Sitki 2, Krzy-
żowskiego 2, Cichego 2, Lisiń-

skiego, Banaszczyka i awansowali 
do 1/16. Losowanie zadecydowa-
ło, iż kolejnym rywalem druży-
ny Michała Słoniny będzie BSF 
Bochnia, a mecz rozegrany zosta-
nie 10.02. W przypadku awansu 
do 1/8 finału, na tyszan czekał 
będzie zwycięzca meczu Rekord 
Bielsko Biała – Gredar Brzeg.
aZS ZielONa gÓRa – gkS fut-
Sal tychy 4:8 (1:2, 4:4). Bramki 
dla GKS: Sitko 2, Krzyżowski 2, 
Cichy 2, Lisiński, Banaszczyk.

Przed decydującą rozgrywką 
znalazła się najmłodsza druży-
na tyskiego futsalu – APN GKS 
Futsal Tychy U-12, występują-
ca w Śląskiej Młodzieżowej Li-
dze Futsalu. W meczach kończą-
cych sezon regularny minimalnie 
przegrali z Cleareksem Chorzów 
5:6 i 1:2 i zakończyli rozgrywki 
na drugim miejscu. Teraz w pół-
finałach (cztery najlepsze ze-
społy ligi) zmierzą się z Piastem 
Gliwice, a w drugim półfinale Re-
kord Bielsko-Biała zagra z Clea-
reksem. ls ●

trwa znakoMita 
passa hokeistów 
gks tyChy, którzy 
w końCówCe sezonu 
zasadniCzego iMponują 
Mistrzowską forMą, 
groMiąC kolejnyCh 
rywali. w piątek 
pokonali podhale 3:1, 
a w niedzielę CraCoVię 
5:1.

Hokeiści Podhala zawsze są trud-
nym, wymagającym rywalem, 
jednak w tym sezonie wszystkie 
cztery mecze tyszanie rozstrzygnę-
li na swoją korzyść. W piątek wy-
grali po raz czwarty, tym razem 
3:1. W tyskiej ekipie zadebiuto-
wał Paul Szczechura, starszy brat 
Aleksa. Wystąpił w trzecim ataku 
razem ze swoim bratem i Micha-
elem Cichym, z kolei w zespole 
rywala pokazali się Rosjanin Sie-
mon Babincew i Białorusin Alek-
sander Kułakow. Tyszanie zaczęli 
znakomicie, bo już w 27 sekundzie 
objęli oprowadzenie, a znakomi-
tym strzałem z niebieskiej popi-
sał się Navojovski. Chwilę potem 
goście mieli okazję do wyrówna-
nia, ale Murray nie popełnił błę-
du. Druga tercja także zaczęła się 
od mocnych ataków gospodarzy 
– strzał Bizackiego obronił bram-
karz, a bracia Szczechurowie nie 
wykończyli swojej akcji celnym 
strzałem. Bliscy wyrównana byli 
natomiast goście, jednak krążek 
po strzale Gajora trafił w po-
przeczkę i by podjąć decyzję, sę-
dziowie musieli przeanalizować 
sytuacje na video. Gola nie uzna-
li… W tej tercji aż 10 minut go-
spodarze grali w przewadze, bo ich 
rywale złapali pięć kar, jednak nie 
wykorzystali okazji. Ale gola zdo-
byli – w 39 min. za sprawą Goś-
cińskiego, który zmienił lot krążka 
po uderzeniu Kotlorza.

W ostatniej tercji szansy na pod-
wyższenie szukali Mroczkowski, 
Dupuy, Seed, odpowiadali z ko-

lei Pettersson, Vachovec i Gajor… 
Warto też odnotować groźny strzał 
Słowakiewicza i świetną interwen-
cję Murraya. Oba zespoły dążyły 
do zmiany wyniku, co w 56 min. 
udało się Gościńskiemu. Dwie mi-
nuty później, kiedy tyszanie grali 
w osłabieniu, wystarczyła chwila 
nieuwagi, by Neupauer znalazł się 
sam blisko bramki i celnie strze-
lił. W końcówce meczu karę złapał 
Witecki, a trener Gusov wycofał 
bramkarza i mimo takiej przewa-
gi Podhala, wynik meczu się nie 
zmienił.
gkS tychy – tauRON POD-
hale NOWy taRg 3:1 (1:0, 1:0, 
1:1). Bramki dla GKS: Gościński 
2, Novajovsky.

Po 10 minutach niedzielnego 
meczu z Cracovią GKS prowa-

dził 2:0, a kolejne dwie bram-
ki przyniosła druga tercja. Do-
bra skuteczność, świetna gra 
w defensywie i takaż postawa 
w bramce Ondreja Raszki, po-
zwoliły odnieść tyszanom kolej-
ne zwycięstwo.

W czwartej, ostatniej run-
dzie sezonu zasadniczego ty-
szanie kolekcjonują zwycięstwa. 
Zaczęło się od 5:0 z Sanokiem, 
potem było 3:2 z Unią, 7:3 z Ja-
strzębiem, 3:1 z Katowicami, 3:1 
z Podhalem i 5:1 z Cracovią. 
Pozostały jeszcze dwa mecze – 
z Energą i Zagłębiem. Wygrane 
te cieszą, ale przecież liczyć się 
będzie to, co drużyny zaprezen-
tują w play off. Mamy nadzieję, 
że ta dobra passa tyszan zostanie 
podtrzymana w decydujących 

meczach. Play off to zawsze jest 
wielka niewiadoma, tym więk-
sza, że przecież w ostatnich 
dniach niemal wszystkie zespo-
ły zanotowały kadrowe wzmoc-
nienia.
gkS tychy – cOmaRch cRa-
cOvia 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Bram-
ki: Mroczkowski, Galant, Dupuy, 
Rzeszutko, Seed. ls ●

1. jastrzębie 34 78 143-73
2. gkS tychy 33 76 132-82
3. KH Energa 32 63 111-67
4. unia 34 59 99-88
5. GKS Katowice 32 57 97-61
6. Podhale 33 54 98-79
7. cracovia 34 53 115-97
8. Sanok 33 32 65-109
9. Zagłębie 33 17 70-151
10. Stoczniowiec 32 6 36-159

siatkówka.

wyGrana 
i debiut
W meczu z outsiderem tabeli, 
AZS Politechnika Opolska, siat-
karze TKS Tychy sięgnęli po kom-
plet punktów.

Akademicy z opolskiej poli-
techniki nie sprawiają swoim ry-
walom większych kłopotów – w 16 
meczach zdobyli zaledwie punkt, 
wygrali 5 setów i zajmują ostat-
nie miejsce w tabeli. Podobnie jak 
w pierwszym meczu i tym razem 
TKS wygrał pewnie 3:0. Dodajmy, 
że do gry wracają zawodnicy, któ-
rzy z powodu kontuzji nie występo-
wali w ostatnich meczach, a w spot-
kaniu z AZS Politechnika w kadrze 
trenera Nycza zadebiutował Mate-
usz Demcio, występujący ostatnio 
w Norwidzie Częstochowa.
tkS tychy – aZS POlitech-
Nika OPOlSka 3:0 (25:15, 
25:16, 25:17).

Tyszanie nadal zajmują 5. miej-
sce w tabeli, ale mają tylko punkt 
starty do MKS II Będzin. Oba ze-
społy spotkają się w kolejnym me-
czu, 13.02. Czy TKS przeskoczy 
rywala w walce o play off? ls ●

Co Mistrz to Mistrz!
tyszanie iMponują forMą W KOńcóWcE SEZONu ZASADNIcZEGO

podwójna wygrana
po wygranej puCharowej – ZWycIęSTWO W LIDZE.

Mecz z Podhalem przedłużył zwycięską serię GKS w końcówce sezonu zasadniczego.
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po tygodniowyM obozie 
w ustroniu podopieCzni 
trenera artura derbina 
wróCili na wŁasne 
obiekty, by w tyChaCh 
spędzić ostatnie 
tygodnie przygotowań 
do wznowienia 
rozgrywek w i lidze. 
dla tyszan wiosna 
rozpoCznie się już 
20 lutego, kiedy 
to rozegrają zalegŁy 
MeCz z Łks.

Jeszcze podczas pobytu w Beski-
dach, w minioną środę tyszanie 
rozegrali kolejny mecz sparingo-
wy. W „derbowym” meczu kon-
trolnym zmierzyli się oni z zespo-
łem GKS Katowice i przegrali 0:1. 
Decydującą o wyniku bramkę zdo-
był na dziesięć minut przed koń-
cem Wyroba, który wykorzystał 
błąd defensywy i po indywidualnej 
akcji pokonał Odyjewskiego.

Ważniejszym jednak od wyni-
ku tego sparingu był jednak po-
wrót na boisko Macieja Mańki, 
który ma za sobą wielotygodnio-
wy okres leczenia poważnej kon-
tuzji i rekonwalescencji.
gkS tychy – gkS katOWice 
0:1 (0:0). Gol: Szwedzik (80’).
gkS tychy: i POłOWa: Konrad 
Jałocha – Bartosz Szeliga, Neman-
ja Nedić, Kamil Szymura, Marcel 
Stefaniak – Kacper Piątek, Jakub 
Piątek, Oskar Paprzycki, Łukasz 
Grzeszczyk, Bartosz Biel – Szy-
mon Lewicki. ii POłOWa: Ad-
rian Odyjewski – Dominik Po-
łap, Bartosz Zarębski, Łukasz 
Sołowiej, Anatolii Kozlenko (79’ 
Maciej Mańka) – Kamil Kargule-
wicz (79’ Dawid Kasprzyk), Łu-
kasz Norkowski, Wiktor Żytek, 
Sebastian Steblecki, Łukasz Mo-
neta – Damian Nowak.

O ile w meczu z „Gieksą” Mań-
ka grał ledwie kilkanaście minut, 

o tyle w sobotnim, rozegranym 
na sztucznym boisku w Tychach, 
sparingu z Ruchem wyszedł 
po przerwie i rozegrał całą poło-
wę. I to jak rozegrał! Już pięć mi-
nut po wejściu na boisko Mań-
ka dośrodkował wprost na głowę 
Szymona Lewickiego, a sześć mi-
nut później po raz kolejny zapi-
sał na swoim koncie asystę, po-
dając piłkę Bartoszowi Bielowi, 
który pokonał chorzowskiego 
golkipera.

Tym samym GKS wygrał z Ru-
chem 2:1, bo na początku spotka-
nia Wyroba dał jednobramkowe 
prowadzenie Ruchowi.
gkS tychy – Ruch chORZÓW 
2:1 (0:1). Gole: Lewicki (50’) i Biel 
(56’) oraz Wyroba (8’).
gkS tychy: i POłOWa: Kon-
rad Jałocha – Dominik Połap, 
Łukasz Sołowiej, Kamil Szymu-
ra, Marcel Stefaniak – Kacper 
Piątek, Oskar Paprzycki, Wik-
tor Żytek, Łukasz Grzeszczyk, 
Łukasz Moneta – Damian No-
wak. ii POłOWa: Kacper Dana 
– Maciej Mańka, Bartosz Zaręb-
ski, Nemanja Nedić, Bartosz Sze-
liga – Kamil Kargulewicz, Jakub 
Piątek, Łukasz Norkowski, Se-
bastian Steblecki, Bartosz Biel – 
Szymon Lewicki.

W najbliższą sobotę, 6 lutego 
podopieczni trenera Artura Der-
bina pojadą do Žiliny, by rozegrać 
sparing z tamtejszym MŠK. Kolej-
ny mecz kontrolny zaplanowano 
na środę, 10 lutego, kiedy to ty-
szanie podejmą u siebie Termali-
kę Bruk-Bet Nieciecza.

Dobra postawa w sparingach 
i na obozie w Ustroniu zaowo-
cowała podpisaniem przez GKS 
Tychy umowy z Kamilem Kargu-
lewiczem, którego kontrakt wią-
że z klubem do końca czerwca 
2023. 20-letni pomocnik prze-
szedł do Tychów z III-ligowej 
Siarki Tarnobrzeg. ww ●

powrót Mańki
piŁkarze gks tyChy już PO ObOZIE I KOLEjNycH DWócH 
SPARINGAcH.

Po środowej nieznacznej porażce z GKS Katowice, 
tyscy piłkarze pokonali w sobotę Ruch.
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Poniżej publikujemy nazwiska 
nominowanych przez Kapitułę 
Plebiscytu. Każdy uczestnik ple-
biscytowej zabawy może oddać 
swój głos na jednego sportowca, 
zarówno wśród „seniorów”, jak i 
„młodzieżowców”. Kupony bę-
dziemy publikować do 16.02 br. 
Należy 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, należy podać: imię 
i nazwisko głosującego, dokład-
ny adres zamieszkania, numer 
telefonu, a w przypadku odda-
nia głosu na formularzu zgłosze-
niowym na stronie www.tychy.
pl – obligatoryjnie adres e-ma-

il. Tylko kompletnie wypełnio-
ne zgłoszenia tzn. spełniające 
wszystkie te warunki, będą bra-
ły udział w losowaniu nagród.
młODZieżOWcy: Karolina 
Białas (UKŁ Spin Katowice, 
łyżwiarstwo figurowe), Zofia 
Brzoza (MKS Dwójka Zawier-
cie/SMS Szczyrk, siatkówka), 
Kacper Gruźla (MOSM/GKS 
Tychy, hokej na lodzie), Wanesa 
Kania (Czeczott Wola, zapasy), 
Aleksandra Ochnio (AZS AWF 
Katowice, snowboard), Weroni-
ka Paszek (Śląskie Towarzystwo 
Strzeleckie Tychy, strzelectwo), 
Wiktoria Radek (MKP Wod-
nik 29 Tychy, pływanie), Pa-
weł Ścierski (Team MŚ Cycling 
& Dietetyka, kolarstwo MTB), 
Paweł Tuz (AT Jastrzębski Wę-
giel, 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 ●

pierwsze kupony i głosy
wybieraMy NAjPOPuLARNIEjSZycH TySKIcH SPORTOWcóW W 2020 ROKu.

s – jak sensacja na ringu
lucjaN tRela, utytułOWaNy W latach 70. BOkSeR 
Wagi ciężkiej, Nie SPODZieWał Się chyBa, że ZOStaNie 
POkONaNy PRZeZ młODegO ZaWODNika gkS tychy 
kaROla gROlika.

W 1974 roku bokserska drużyna GKS Tychy, po awansie wy-
startowała w rozgrywkach I ligi. W związku z tym do cechowni 
kop. „Lenin” w Wesołej, bo tam pięściarze rozgrywali mecze 
i trenowali, zaczęły przyjeżdżać coraz lepsze drużyny. I co-
raz bardziej znani zawodnicy. A to były jeszcze czasy, kiedy 
w boksie amatorskim należeliśmy do europejskiej czołówki.

W maju 1974 roku GKS Tychy zmierzył się ze Stalą Stalo-
wa Wola. Miejscowi kibice szczególnie ostrzyli sobie zęby 
na ostatni pojedynek. W boksie największe emocje wzbudza 
zawsze kategoria najcięższa. Walczą w niej silne chłopiska, 
których ciosy mają potężną moc. Oczywiście bywa różnie, ale 
najczęściej to najatrakcyjniejsza część ligowego meczu.

Stal w wadze ciężkiej reprezentował Lucjan Trela, jeden 
z najpopularniejszych wówczas polskich pięściarzy. Tre-
la miał już 32 lata. był 5-krotnym mistrzem Polski, nigdy 
wprawdzie nie zdobył medalu na międzynarodowej impre-
zie, ale miał gwarantowany szacunek u kibiców i ekspertów. 
było tak dlatego, że Trela mierzył zaledwie 172 cm i w ringu 
spotykał się zwykle z o wiele wyższymi i cięższymi rywala-
mi. Miał jednak na nich sposób. Doskakiwał do nich, walił 
seriami ciosów sierpowych i odskakiwał. był bardzo szybki, 
więc dawał sobie radę.

Miał wielkiego pecha podczas Igrzysk Olimpijskich w Mek-
syku w 1968 roku. Wylosował wtedy już w pierwszym poje-
dynku niejakiego George’a foremana, młodego reprezentanta 
uSA. Stoczył z nim niesamowity pojedynek. Potężny, wyższy 
o 20 cm, Amerykanin był zaskoczony sposobem walki Treli, 
nie umiał znaleźć na Polaka sposobu. Sędziowie wypunkto-
wali walkę głosami 4:1 na korzyść foremana. Dwóch z nich 
orzekło remis ze wskazaniem na foremana! Kibice wygwizdali 
wynik… A foreman swoich kolejnych przeciwników (Rumu-
na Iona Alexe, Włocha Giorgio bambiniego i jonasa czepu-
lisa z ZSRR) pokonał efektownie przed czasem, zdobył złoty 
medal, pięć lat później został zawodowym mistrzem świata 
i jedną z ikon boksu.

fragment III rundy walki Trela – foreman można obejrzeć 
pod tym linkiem: https://sport.tvp.pl/41335066/io-1968-w-
meksyku-lucjan-trela-george-foreman-skrot-walki

Po powrocie z Igrzysk Trela zyskał dużą popularność i od-
tąd każda jego walka była atrakcją. Na ringu w Wesołej na-
przeciwko Treli stanął 9 lat młodszy Karol Grolik, wychowa-
nek klubu. utalentowany Grolik potrafił wcześniej pokonać 
tak utytułowanych rywali, jak Tadeusz Wajgelt z Sokoła Piła 
czy jerzy Skoczek z Gwardii Warszawa. Kibice wierzyli więc 
w niespodziankę. W pojedynku z Trelą Grolik przeszedł sa-
mego siebie. Obaj bokserzy rozgrzali publiczność. ciosów 
z obu stron padło co niemiara. Trela otrzymał napomnienie 
i ostatecznie sędziowie wypunktowali wygraną boksera GKS 
Tychy. Dzięki temu nasza drużyna odniosła cenne zwycięstwo 
w całym meczu.

W pierwszej połowie lat 70. Grolik pretendował do grona 
najlepszych polskich zawodników w kategorii ciężkiej. ce-
niony miesięcznik „boks” klasyfikował go w tym czasie pod 
koniec pierwszej dziesiątki krajowych „ciężkich”.

Działacze sekcji bokserskiej GKS starali się przyciągnąć 
na mecze w Wesołej jak najwięcej kibiców z Tychów. Ligo-
we spotkania odbywały się zawsze w niedzielę o godz. 11. 
Na premierowy mecz I-ligowego sezonu z Gwardią Warszawa 
postanowili nawet uruchomić w porozumieniu z Wojewódz-
kim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym bezpłatne kursy 
autobusów, które ruszając spod siedziby tyskiego NOT-u miały 
dowieźć fanów do cechowni w Wesołej, a po meczu odtrans-
portować z powrotem. Kiedy okazało się, że WPK nie podsta-
wiło autobusów, na ratunek kibicom i klubowi pospieszyło 
jedno z przedsiębiorstw w Kostuchnie…
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Walka Karola Grolika (z lewej) z Lucjanem Trelą.
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spotkanie z Weroniką 
Nowakowską.

Sportowiec 
pod preSJą
Tyska Galeria Sportu, oddział 
Muzeum Miejskiego w Tychach, 
zaprasza 4 lutego (czwartek) 
o godz. 18 na spotkanie onli-
ne z byłą biathlonistką, a obec-
nie trenerką mentalną Weroniką 
Nowakowską.

Dwukrotna medalistka mi-
strzostw świata całe życie poświę-
ciła sportowi i jak każdy sporto-
wiec wiele razy znajdowała się 
pod presją oczekiwań, własnych 
ambicji, a także nieuzasadnionej 
często krytyki. Podczas spotka-
nia opowie, jak sobie radzić z ta-
kimi wyzwaniami. Nie zabraknie 
też opowieści z biathlonowych za-
wodów.

Weronika Nowakowska to naj-
bardziej utytułowana zawodnicz-
ka w historii polskiego biathlo-
nu. Zdobyła srebro w sprincie 
i brąz w biegu pościgowym pod-
czas mistrzostw świata w fińskim 
Kontiolahti w 2015 roku. Trzy-
krotnie startowała na igrzyskach 
olimpijskich.

Transmisja na profilach facebo-
okowych Tyskiej Galerii Sportu 
i Muzeum Miejskiego w Tychach. 
Prowadzi Kamil Hajduk. Dodaj-
my, iż od 2.02 wraca możliwość 
zwiedzania wystaw oraz stacjo-
narnych zakupów wydawnictw 
i gadżetów Muzeum Miejskie-
go. Będzie też możliwe indywi-
dualne zwiedzanie wystaw oraz 
w grupach liczących nie więcej 
niż 5 osób. Wystawa „To idzie 
młodość. Życie sportowe na pla-
cu budowy socjalizmu” czynna 
jest do 20 marca. 
ls ●

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).

zebraliśMy już pierwsze kupony i gŁosy 12. edyCji 
plebisCytu na najpopularniejszego tyskiego 
sportowCa roku 2020, organizowanego przez 
Mosir pod patronateM redakCji „twoiCh tyChów”. 
przyjMujeMy je do 19 lutego.

pod dwóCh ostatniCh 
porażkaCh, koszykarze 
gks tyChy zanotowali 
13. zwyCięstwo w tyM 
sezonie, pokonująC 
beniaMinka i ligi 
deCkę pelplin 73:65. 
deCydująCa okazaŁa 
się trzeCia kwarta, 
w której tyszanie 
zagrali znakoMiCie, 
wygrywająC ją 25:7.

W przeciwieństwie do GKS, Decka 
wygrała dwa ostatnie mecze, więc 
podejmując na własnym parkiecie 
zespół, któremu ostatnio niezbyt 
się wiodło, kibice z Pelplina liczyli 
na zwycięski łup. I początek meczu 
zdawał się to potwierdzać, bowiem 
od stanu 10:8 gospodarze nie od-
dali prowadzenia do końca pierw-
szej kwarty, wygrywając tę część 6 
punktami. Tyszanie grali bardzo 
nieskutecznie pod koszem rywali, 
notowali sporo niecelnych rzutów 
i strat. Przebieg drugiej kwarty był 
podobny, a przewaga Decki wzro-
sła do 10 pkt (36:26). Podopieczni 
Tomasza Jagiełki mieli znów prob-
lemy w defensywie i seriami pudło-
wali. Trener dokonał kilku zmian, 
ale niewiele to pomagało. Do prze-
rwy Decka prowadziła 37:30 i nic 
nie wskazywało na to, że po zmia-
nie stron nastąpi zryw tyszan.

Być może postawa GKS nie-
co uśpiła czujność gospodarzy. 
Na początku trzeciej odsłony tra-
fili wprawdzie z akcji, ale ich licz-
nik zatrzymał się na 39 punktach. 
Tymczasem tyszanie się odbloko-
wali i raz po raz trafiali. Zaczął 
Stryjewski, Wolny, Trubacz dorzu-

cił z osobistego i ponowne Stryjew-
ski, a Śpica wyrównał stan meczu 
– 39:39. I potem poszło… Dość po-
wiedzieć, że po siedmiu minutach 
to tyszanie prowadzili 7 punktami 
i nie zwalniali. Trzecia kwarta za-
kończyła się 11-punktowym pro-
wadzeniem GKS.

W ostatniej odsłonie tyszanie 
jeszcze przyspieszyli, teraz to oni 
nadawali ton grze i punktowali 
rywali. Po 3 minutach prowadzili 
trzynastoma oczkami, potem spo-
kojnie kontrolowali mecz, wygry-
wając ostatecznie 73:65. Z pew-
nością byłoby im łatwiej, gdyby 
nie fatalna skuteczność w rzu-
tach za trzy. Tyszanie trafili tyl-
ko raz, przy 17 próbach, a tę jed-
ną „trójkę” rzucił Woroniecki. 
Gospodarze pod tym względem 
prezentowali się lepiej – 10 na 31 
prób. Ale koszykarze Decki mają 
na sumieniu 18 strat, podczas gdy 
GKS tylko 8. Najskuteczniejszy 
z GKS Przemysław Wrona zano-

tował double-double (18 pkt i 13 
zbiórek).
Decka PelPliN – gkS ty-
chy 65:73 (20:14, 17:16, 7:25, 
21:18).
gkS: Wrona 18, Kędel 17, Woro-
niecki 11, Stryjewski 10, Śpica 10, 
Trubacz 3, Karpacz 2, Mąkowski 
2, Grochowski 0. ls ●

1. czarni 21 39 18-3
2. WKK Wrocław 21 38 17-4
3. Wałbrzych 21 37 16-5
4. Sokół 21 35 14-7
5. gkS tychy 21 34 13-8
6. Księżak 21 33 12-9
7. Zb Pruszków 21 33 12-9
8. Dziki 21 31 10-11
9. AZS Politechnika 21 31 10-11
10. Śląsk II 20 29 9-11
11. Krosno 20 29 9-11
12. Kotwica 21 28 7-14
13. Pogoń 21 28 7-14
14. Decka 21 28 7-14
15. Wisła 21 27 6-15
16. Doral 21 21 0-21

zryw po przerwie
w pelplinie KOSZyKARZE GKS ZANOTOWALI 13. ZWycIęSTWO. 

W drugiej kwarcie meczu w Pelplinie koszykarze GKS przegrywali 
10 punktami, ale w trzeciej odrobili stratę z nawiązką.
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Hasło z krzyżówki nr 688: 
ŻEGNAMY STYCZEŃ.

niC. żadna reprodukCja, żadna 
kopia, żadne zbliżenie Choćby 
w gigapikselowej rozdzielCzośCi, 
Choćby takie, na któryM widać 
pojedynCze poCiągnięCia 
pędzla i odpryski farby, nie 
zastąpi kontaktu z żywyM 
obrazeM. dlaCzego? jedni 
powiedzą, że Chodzi o eMoCje, 
inni, że o kolory, jeszCze inni, 
że o detale, a w grunCie rzeCzy 
wszystko rozbija się o prawdę. 
ta Może nas pozytywnie 
zaskoCzyć lub rozCzarować.

sztuka na tinderze
Najprościej mówiąc – z reprodukcjami dzieł sztuki 
jest tak jak z randkowaniem przez internet. Kiedy 
ktoś nam wpadnie w oko, to przeglądamy jego pro-
fil, sprawdzamy czym się interesuje, jakie zamiesz-
cza treści, ale – nie czarujmy się – dopiero jeżeli 
podobają nam się zdjęcia tej osoby, zapada decyzja: 
„Tak to jest ktoś, z kim mogę się umówić”. I kiedy 
już pełni ekscytacji idziemy na pierwszą randkę, 
to ta historia może mieć trzy zakończenia. Otóż 
przy restauracyjnym stoliku może czekać na nas 
chłopak lub dziewczyna ze zdjęcia (i to jest bardzo 
dobrze rokujący sygnał), ale bywa i tak, że na widok 
spotkanej osoby stajemy jak wryci, ponieważ albo 
wygląda ona zdecydowanie lepiej niż w rzeczywi-
stości, lub też (na nasze nieszczęście) znacznie go-
rzej. Ot, przez instagramowe filtry wszystko wydaje 
się różowe, ale dopiero przy spotkaniu nos w nos 
okazuje się czy czar trwa czy też pryska. Istotą spra-
wy jest prawda. Tak w życiu, jak w sztuce.

gdzie jest Bruegel?
Lata temu, podczas pierwszej mojej wizyty w Luw-
rze bardzo zależało mi żeby zobaczyć „Kaleków” 
Pietera Bruegela (starszego). Liczyłam, że na żywo 
obraz rozłoży mnie na łopatki. Jego tematyka jest 

dość niejasna – z jednej strony poprzebierani w dzi-
waczne kostiumy kalecy mogą śmieszyć (ot zabaw-
na satyra), z drugiej, patrząc na kikuty w miejscu 
nóg, trudno stłumić to dziwne uczucie w brzu-
chu – ucisk. Bo przecież coś tu jest nie tak. Ci lu-
dzie nie mają nóg – czy wypada się z nich śmiać, 
nawet jeżeli sami tego chcą? Czy wypada odczu-
wać względem nich litość, nawet gdy jej sobie nie 
życzą? A że wówczas byłam bardzo młoda i dość 
narwana, to choć o tym artyście i o tym obrazie 
wcześniej sporo czytałam, to jednak mojej uwadze 
umknął dość istotny szczegół. W efekcie kręciłam 
się po muzealnych korytarzach i za nic nie potra-
fiłam znaleźć obrazu. A przecież na mapie wyraź-
nie stało, że ma tu być. W końcu zrezygnowana 
podeszłam do kustosza i koślawą francuszczyzną 
zapytałam: „Gdzie jest Bruegel?” Wtedy kustosz 
uśmiechnął się i wskazał mi palcem małą salkę tuż 
za rogiem. Uniosłam brew – przecież przed chwilą 
tam byłam. Jakim cudem Bruegel miałby znajdo-
wać się w tej salce, skoro wisiały tam tylko trzy 
obrazy na krzyż? Niemniej posłusznie podążyłam 
we wskazanym przez palec kierunku i… I wtedy 
go znalazłam.

rozmiar ma znaczenie?
Nie wisiał na ścianie. Stał za szybą. Na półce w gab-
lotce. Tak oto zamiast obrazu wielkości choćby pół 
metra na metr zobaczyłam tyciusieńką deseczkę. 
Toż to maleństwo, ledwie miniaturka. 18 i pół na 21 
i pół centymetra. Szok! Sama nie wiem czy tę rand-
kę można uznać za udaną, czy też nie, ale jedno 
jest pewne. To, co zobaczyłam, nie pokrywało się 
z wyobrażeniem. Pojawiło się rozczarowanie. Nie 
zrozumcie mnie źle, to wspaniały obraz (no dobra, 
obrazek), a na dodatek dziś – po latach – nie dość, 
że znajduje się wśród czołówki moich ulubionych 
arcydzieł, to jeszcze uważam, że sporo mnie na-
uczył. Nauczył mnie pokory do sztuki.

jak straciłam głowę?
Zupełnie inaczej rzecz miała się z „Orfeuszem” Gu-
stava Moreau. Wpadłam na niego przypadkiem. Szu-
kałam wtedy „Zaklinaczki węży” autorstwa genialne-
go Celnika Rousseau, którą to przeniesiono i nie było 
jej w tej sali, co być powinna. Miałam mało czasu 
i byłam już lekko poirytowana, ale być w muzeum 
Orsey i nie widzieć zaklinaczki? Hańba! Aż tu nagle 
ŁUP! „Orfeusz”. Ten, który w przewodniku wydawał 
się nudną, płaską i burą kompozycją, ten, którego 
skreśliłam na etapie tworzenia planu zwiedzania, ten 
niewart zobaczenia – właśnie ten. I co? Stałam twa-
rzą w twarz z „Orfeuszem” i płakałam, bo – na Boga! 
– dziś się już tak nie maluje. Takiej emocji nie wywoła 
żadna reprodukcja, żaden album, nic. Kolor, szczegół, 
ale przede wszystkim ten niesamowity efekt blasku, 
obraz został bowiem pokryty połyskująca farbą. Tam 
wszystko lśni i migocze – włosy kobiety, jej suknia, 
koronki, nawet martwa twarz Orfeusza. Jak krople 
rosy w promieniach słońca, jak drogocenne diamen-
ty, łzy na policzkach młodej dziewczyny, która wy-
dobyła głowę z rzeki i ułożyła na lirze.

z najlepszym przyjacielem
Na koniec dodam przekornie, że jestem uzależnio-
na od internetowych randek ze sztuką. Potrafię go-

dzinami przeglądać zdjęcia obrazów wykonanych 
w super, hiper, giga technologii. To fantastyczne, 
że wystarczy kliknąć palcem o klawiaturę i BACH 
– można zwiedzać muzea na całym świecie. Cóż, 
czasami jest to jedyna możliwość, by zobaczyć dane 
arcydzieło. Dlatego nie potępiam takich artystycz-
nych randek internetowych, ale jednocześnie za-
chęcam, by ze sztuką spotykać się tak jak z najlep-
szym przyjacielem: często i oko w oko.
agnieszka kijas ●

dawno temu w Sztuce (233)randkowanie ze sztuką

„Kalecy” Bruegela to ledwie obrazeczek.

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.

reklama

„Orfeusz” Gustava Moreau na żywo 
robi piorunujące wrażenie.
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