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Obfite Opady śniegu i niska temperatura spOwOdOwały, że wielu pieszych i kierOwców miałO na pOczątku tygOdnia prOblemy z pOruszaniem się. 
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taki mamy klimat...
Light czy na smalcu
Już 11 lutego przypada w tym roku święto pączka 
czyli tradycyjny Tłusty Czwartek. 

z kowalczykiem w andach
Galeria „Obok” wznawia działalność po pandemicznej 
przerwie wystawą „Andyjski kobierzec”.

trudny rywal, świetny przyjaciel
Tyski kolarz Zygmunt Hanusik wspomina 
zmarłego mistrza, Ryszarda Szurkowskiego.4 9 15
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Działka niezgoDy
Na styczniowej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę o zgodzie na zbycie 
w drodze przetargu działki przy al. Jana Pawła II – leżącego aktualnie 
odłogiem terenu przylegającego do domu handlowego zwanego „Baro‑
nem”. Decyzja ta wywołała odzew mieszkańców, zwłaszcza na jednym 
z internetowych profili społecznościowych, gdzie ścierają się opinie 
jej zwolenników i przeciwników. str.3

Sport poD preSją 
rozporząDzeń
Rozmowa z Marcinem Staniczkiem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Tychach.  str. 12
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MiStrz 
znów 
liDereM
W minionym tygodniu hokeiści 
rozegrali tylko jedną serię spot‑
kań oraz mecz finałowy Pucharu 
Polski. GKS Tychy zmierzył się 
z Energą Toruń, w którym po do‑
brym i wyrównanym spotkaniu 
o jedną bramkę lepsi okazali się 
tyszanie, wygrywając 4:3. Tym 
samym podopieczni Krzyszto‑
fa Majkowskiego awansowa‑
li na pierwsze miejsce w tabeli, 
wyprzedzając jednym punktem 
JKH GKS Jastrzębie.
 str. 13
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

kondolencje

◆ 6.02 POiNfOrmOWaNO 
O ZaDymieNiu w jednym 
ze sklepów z kosmetykami przy 
al. Jana Pawła II. Jak się okazało, 
przyczyną zadymienia był pożar 
ładowarki podłączonej do źródła 
zasilania.
◆  5.02 POiNfOrmOWa-
NO DyżurNegO KOmeNDy 
miejsKiej PsP, że w jednym 
z mieszkań bloku przy ul. Nał‑
kowskiej 4‑4a znajduje się oso‑
ba potrzebująca pomocy. Po do‑
tarciu na miejsce strażacy mieli 
problem z dojazdem pod budy‑
nek oraz wysunięciem drabiny 
mechanicznej, bowiem dojazd 
blokowały ustawione na drodze 
pożarowej samochody mieszkań‑
ców. W końcu strażakom udało 
się wejść po drabinie do mieszka‑
nia i jak się okazało lokator spał 
i nie potrzebował pomocy.
◆ reNault i BmW ZDerZyły 
się 5.02 na skrzyżowaniu ul. Mi‑
kołowska‑Katowicka‑Oświęcim‑
ska, kiedy nie działała sygnali‑
zacja świetlna. Z ustaleń policji 
wynika, iż kierowca bmw wy‑
musił pierwszeństwo przejazdu 
na kierowcy renault. Na szczęście 
osobom uczestniczącym w zda‑
rzeniu nic się nie stało.
◆ Na ul. armii KrajOWej, 
W rejONie rONDa OlimPij-
sKiegO, kierujący seatem po‑
trącił rowerzystę. Poszkodowa‑
ny z obrażeniami ciała trafił pod 

opiekę ratowników medycznych. 
Policjanci KMP Tychy ustalają do‑
kładny przebieg tego zdarzenia.
◆ 54-letNia tysZaNKa, Wie-
DZąc O POZytyWNym WyNi-
Ku Na cOViD-19 i mając infor‑
macje z Sanepidu o konieczności 
izolacji, nie zastosowała się do za‑
leceń i opuściła miejsce zamiesz‑
kania. Obecnie służby sanitarne 
ustalają i docierają do osób, któ‑
re mogły mieć kontakt z kobietą. 
Zgromadzony materiał dowodo‑
wy pozwolił na przedstawienie 
podejrzanej zarzutu sprowadze‑
nia niebezpieczeństwa dla życia 
i zdrowia wielu osób powodując 
zagrożenie epidemiologiczne, po‑
przez łamanie kwarantanny na‑
łożonej decyzją Powiatowej Sta‑
cji Sanitarno‑Epidemiologicznej 
w Tychach w związku z zaka‑
żeniem COVID‑19. Prokurator 
zastosował wobec kobiety poli‑
cyjny dozór. O fakcie tym powia‑
domiony zostanie także inspektor 
sanitarny, który może dodatkowo 
nałożyć karę grzywy w wysoko‑
ści do 30 tys. zł. Popełnione prze‑
stępstwo jest zagrożone karą 8 lat 
pozbawienia wolności.
◆ 03.02 NieZNaNy sPraW-
ca PODając się Za Pra-
cOWNiKa WODOciągóW 
skradł z mieszkania budynku 
przy ul. Czechowa 2.000 zł. Po‑
stępowanie prowadzi KMP w Ty‑
chach. Ls ●

obfite opady śniegu 
w nocy z niedzieLi 
na poniedziaŁek 
i w poniedziaŁek rano, 
a do tego Marznąca 
Mżawka w znacznyM 
stopniu utrudniŁy 
ruch saMochodowy 
w Mieście. opadoM 
towarzyszyŁ porywisty 
wiatr.

Największe problemy mieli kie‑
rowcy tirów, samochodów do‑
stawczych i ciężarówek. Nad‑
miar śniegu utrudnił pokonanie 
nawet niewielkich wzniesień 
na ul. Burschego, na al. Piłsud‑
skiego przy skrzyżowaniu z Ar‑
mii Krajowej, w rejonie skrzyżo‑
wania DK1 z ul. Przemysłową, 
na ul. Towarowej w rejonie wę‑
zła z trasą DK1, na ul. Turyń‑
skiej przy skrzyżowaniu z ul. Sa‑
mochodową i na ul. Sikorskiego. 
Większość kierowców jeździła 
wolno, zachowując odpowied‑
nią odległość między pojazda‑
mi. W poniedziałek do południa 

tyska policja odnotowała dwie 
kolizje.

Jak się dowiedzieliśmy w Miej‑
skim Zarządzie Ulic i Mostów, 
pracownicy zajmujący się Ak‑
cją Zima są w terenie i pracują 
przez całą dobę. Do odśnieżania 
skierowano cały sprzęt: 12 pługo

‑piaskarek i 18 ciągników z płu‑
gami i rozrzutnikiem. Ponadto 
pracowało 6 trzyosobowych bry‑
gad ręcznego odśnieżania. War‑
to jednak pamiętać, iż nie tylko 
MZUiM odpowiada za odśnieża‑
nie; część parkingów, chodników 
i dróg dojazdowych jest w gestii 

spółdzielni mieszkaniowych, in‑
stytucji, firm lub osób prywat‑
nych, które mają obowiązek ich 
odśnieżania.

Od rana mieszkańcy dzwo‑
nili na związany z Akcją Zima 
numer alarmowy Straży Miej‑
skiej. Interwencje dotyczyły prze‑
de wszystkim śliskich odcinków 
ulic oraz nieodśnieżonych chod‑
ników. Do godziny 12 w ponie‑
działek zanotowano 15 takich in‑
terwencji. W Tychach jest 35 km 
dróg krajowych, 116 km dróg po‑
wiatowych i prawie 156 km dróg 
w dzielnicach śródmiejskich i pod‑
miejskich. Jednorazowy przejazd 
sprzętu odśnieżającego przez mia‑
sto trwa około dwóch godzin.

Przypomnijmy, iż wszelkie 
uwagi związane z odśnieżaniem 
miasta można zgłaszać na ogól‑
nodostępne, całodobowe nume‑
ry telefonów: linia bezpłatna 986 
oraz linia płatna: 32/776‑39‑86. 
Z kolei pod numerem telefonu 
501‑46‑42‑46 lub 32/227‑70‑06 
pracownicy MZUiM pełnią ca‑
łodobowe dyżury. Ls ●

sypnęło i... prZyblokoWało
największe probLeMy MieLi kierowcy tirów, SAmOCHODóW DOSTAWCZyCH I CIężARóWEK.
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W zderzeniu na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej 
i Katowickiej nikt nie odniósł obrażeń.

11
2t

yc
hy

.p
l

2 | 9 Lutego 2021 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



na styczniowej sesji rada Miasta 
podjęŁa uchwaŁę o zgodzie 
na zbycie w drodze przetargu 
dziaŁki przy aL. jana pawŁa ii 
– Leżącego aktuaLnie odŁogieM 
terenu przyLegającego 
do doMu handLowego zwanego 
„baroneM”. decyzja ta wywoŁaŁa 
odzew Mieszkańców, zwŁaszcza 
na jednyM z internetowych 
profiLi spoŁecznościowych, 
gdzie ścierają się opinie jej 
zwoLenników i przeciwników.

o co poszło?
Rzeczona działka, to liczący niespełna 2,5 
hektara teren, na którym 30 lat temu funk‑
cjonowało targowisko. Po jego likwidacji 
działka pozostaje niezagospodarowana, za‑
rasta trawą i generuje dla gminnej spółki 
„Śródmieście” koszty związane m.in. z kosze‑
niem trawy, uiszczaniem podatku itp. – Ani 
Spółka ani Miasto nie mają finansowych 
możliwości, żeby ten teren w jakikolwiek 
sposób zagospodarować – mówi Katarzyna 
Ptak, prezes „Śródmieścia”. –Zrozumiałym 
jest zatem, że w momencie pojawienia się 
podmiotów zainteresowanych jej kupnem 
i zainwestowaniem tam dużych środków, 
rozważaliśmy możliwość zbycia tego terenu 
w drodze przetargu.

Z informacji, jakie radni usłyszeli na se‑
sji i na komisjach z ust prezydenta Andrzeja 
Dziuby wynika, że zainteresowanie nabyciem 
miejskiej działki wyraził deweloper, a w ślad 
za nim także inni, którzy planują postawić 
tam bloki mieszkalne z liczbą nawet tysią‑
ca mieszkań. Oczywiście nie tylko na na‑
leżącym do „Śródmieścia” terenie (bo ten 
jest za mały dla takiej inwestycji), lecz także 
na sąsiednich działkach, których prywatny 
właściciel zapewnia, że sprzeda je dewelope‑
rowi, który zechce je zagospodarować. Do‑
piero scalenie całego terenu pozwoli mówić 
o zagospodarowaniu całości tego obszaru.

Chcemy centrum!
Zgoda Rady Miasta na zbycie w przetargu 
działki przy al. Jana Pawła II spowodowała 
wielkie poruszenie w internecie. Na jednym 
z portali społecznościowych powstała nawet 
grupa pn. „Chcemy Centrum Tychów w cen‑
trum Tychów”, której członkowie generalnie 
sprzeciwiają się zabudowie mieszkaniowej przy 
al. Jana Pawła II i postulują zbudowanie tam 
czegoś, co nazywają Centrum Miasta. Swoje 
racje przedstawiają posiłkując się zdjęciem jed‑
nego z placów bodajże w amerykańskim Cleve‑
land, które wiele osób wzięło za projekt tyskie‑
go „Centrum” i ochoczo mu przyklaskują.

Alternatywnych pomysłów na zagospo‑
darowanie działki jest wiele. Od wielkiego 

parku, aż po bardzo konkretne: „centrum 
handlowo‑rozrywkowe, w którym oczywi‑
ście jakiś jeden sklep typu Lidl mógłby się 
znaleźć (…) ale centrum powinno być głów‑
nie nastawione na rozrywkę: knajpy, dysko‑
teki, restaurację i np. sala weselna, a do tego 
duży zielony plac łączący centrum z dwor‑
cem, na którym mogłoby się odbywać latem 
kino plenerowe”.

Katarzyna Ptak, prezes „Śródmieścia” za‑
pewnia, że spółka zadba o to, by przy sprze‑
daży działki mieć na uwadze dobro miesz‑
kańców. – Planujemy tak zorganizować 
przetarg, żeby cena nie była jedynym czyn‑
nikiem wpływającym na jego wynik. Chce‑
my, by potencjalni inwestorzy przedstawili 
do przetargu także koncepcję zagospodaro‑
wania tego terenu (obejmującą cały obszar, 
nie tylko jedną działkę), która będzie miała 
swoją wagę przy rozstrzygnięciu. Będą mu‑
siały także zostać spełnione normy dotyczące 
miejsc parkingowych dla przyszłych miesz‑
kańców, terenów zielonych, infrastruktury 
itp. – mówi prezes. Nie ma też możliwości, 
by zbudować tam odgrodzone osiedle za‑
mknięte.

Pomimo, iż plan zagospodarowania prze‑
strzennego dopuszcza wielkopowierzchnio‑
wy obiekt handlowy to gmina chciałaby, 
by w tym miejscu powstały wielorodzinne 
budynki mieszkalne.

skoczni nie będzie
W dyskusji na temat zagospodarowania te‑
renów na połączeniu północnej i południo‑
wej części Tychów, często przywoływana jest 
koncepcja Hanny i Kazimierza Wejchertów, 
zakładająca powstanie tam czegoś w rodzaju 
centrum. Pisała o tym na naszych łamach 
choćby Anna Syska, aktualnie pełniąca 
funkcję miejskiego konserwatora zabytków, 
która w jednym z odcinków cyklu „Miasto 
na warsztacie” pisała: „(…) Na zachowanej 

w Muzeum Miejskim w Tychach fotografii 
makiety zaplanowanego centrum można 
dostrzec dworzec, który miał być wybudo‑
wany na platformie przykrywającej wykop 
kolejowy. Dworzec miał być poprzedzony 
placem, na który mogłyby zajeżdżać auto‑
busy i samochody. Widać też szereg różnej 
wielkość wolnostojących brył, które miały 
pełnić różne funkcje. Jedna z nich ma wy‑
gięty dach, który mógłby skrywać salę wi‑
dowiskową, inna ciągnie się niemal wzdłuż 
całego założenia i swoją formą przypomi‑
na katowicką Superjednostkę, czyli wielki 
i długi blok mieszkalny dla kilku tysięcy 
osób (…) ”.

Z powodów głównie finansowych pro‑
jekt ten nigdy nie doczekał się realizacji. 
I to w czasach, kiedy wszystko w Polsce było 
państwowe i miliony złotych na inwestycję 
uruchamiało się jednym podpisem odpo‑
wiedniego sekretarza partii, a drugim pod‑
pisem wywłaszczało się dotychczasowych 
właścicieli gruntów. Wejchertowie 60 lat 
temu nie przewidzieli, bo przewidzieć nie 
mogli, że w kraju zmieni się ustrój, struk‑
tura własnościowa, sytuacja finansowa sa‑
morządów itp.

I jeszcze jeden komentarz, spisany z grupy 
„Chcemy Centrum Tychów w centrum Ty‑
chów”: To centrum miasta, więc teren po‑
winien zostać zabudowany i zaprojektowa‑
ny tak, by zrobiło się centrum. I mieszkania 
deweloperki i teren zielony. Ale to się po‑
winno zostawić fachowcom, urbanistom, ar‑
chitektom, bo ludzie, niestety niczego nie 
wymyślą poza koncertem życzeń. Najlepszy 
przykład z Parkiem Południowym, gdzie była 
akcja, że daj panie Boże. I mieszkańcy wpie‑
przyli w ten skrawek ziemi wszystko – razem 
z palmiarnią, basenem, ławeczkami, rolko‑
wiskiem. Brakowało tylko skoczni narciar‑
skiej i fontanny jak w Dubaju...
wojciech wieczorek ●

DZiałka nieZgoDy
burza w internecie po decyzji rady Miasta O SPRZEDAży DZIAłKI PRZy AL. JANA PAWłA II POD buDOWNICTWO mIESZKANIOWE.

3 PytaNia DO:

igOra ŚmietańsKiegO – za-
stępcy prezydenta miasta Tychy ds. 
gospodarki przestrzennej:

działka, która ma być sprzedana 
jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
co zgodnie z planem, może na niej 
zostać wybudowane? czy obawy 
części mieszkańców oraz radnych, 
że po sprzedaży terenu deweloperowi 
wszystko będzie zabetonowane są 
zasadne?
– Obawy te nie są zasadne, bo wszystko reguluje miejscowy Plan Za-
gospodarowania Przestrzennego (mPZP) dla tego terenu, który istnie-
je od czterech lat. Plan został przyjęty w lutym 2017 roku, a wcześniej, 
w latach 2014-2016 był wielokrotnie konsultowany z mieszkańcami. 
Według planu, który jest wiążący zarówno dla władz miasta jak i po-
tencjalnych inwestorów, przy al. Jana Pawła II możliwa jest realizacja 
następujących inwestycji: parkingu wielopoziomowego z możli-
wością lokalizacji usług powyżej parteru, wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego lub budynków wielorodzinnych z parterami 
usługowymi, a także zieleni urządzonej z brakiem możliwości zabu-
dowy. To determinuje centrotwórczy charakter tego terenu, o którym 
wspominali urbaniści i projektanci Tychów już wiele lat temu.

co z „zieloną osią”? czy na niej także może powstać jakiś obiekt?
– Oś zielona pozostaje nienaruszona. Ją także chroni mPZP, który 
wyklucza możliwość zabudowy, dopuszczając jedynie tzw. zieleń 
urządzoną, czyli co najwyżej chodniki, alejki, place zabaw, ale przede 
wszystkim zieleń. będziemy się starali o środki zewnętrzne na jej za-
gospodarowanie, gdyż z samych tylko środków gminy byłoby trudno 
zrealizować takie zdanie, ale na razie za wcześnie, by mówić o szcze-
gółach. Jeśli pojawi się szansa na pozyskanie środków (nowa perspek-
tywa unijna daje nam takie możliwości), będziemy o tym informować 
mieszkańców i z nimi temat konsultować, ale teraz najważniejsze jest 
to, by jasno powiedzieć – oś zielona nie zostanie zabudowana.

decyzja o sprzedaży działek otworzyła także worek z pomysłami dotyczącymi 
tego, jak to centrum ma wyglądać. co pan o nich sądzi?
– Niektóre z tych pomysłów są naprawdę interesujące. To dobrze, 
że mieszkańcy są aktywni i mają swoje propozycje dotyczące rozwoju 
miasta. bardzo to szanujemy i będziemy je analizować. musimy jed-
nak pamiętać, że na przeszkodzie w realizacji wielu z tych pomysłów 
stoi kilka czynników: niejednorodność właścicielska tego terenu, brak 
w budżecie miasta kwot, jakie trzeba by było wydatkować na taką 
inwestycję, a także wspomniany już miejscowy plan zagospodarowa-
nia terenu. musimy pamiętać, że miasto nie jest właścicielem całego 
terenu od „barona” do tzw. osi zielonej. Na tym terenie o powierzch-
ni ok. 6-7 hektarów, w rękach gminy jest mniejsza część ok.2,5 h, 
reszta znajduje się w rękach prywatnych. Nie możemy więc mówić 
o budowie dużego centrum miasta bez uwzględniania własności 
tych terenów. Jestem jednak przekonany, że teren jest tak duży, 
że uda się na nim pogodzić oczekiwania prywatnego właściciela, oraz 
gminy i mieszkańców miasta. Jest tam miejsce na budynki wielo-
rodzinne, usługi i tak ważną w naszym mieście zieleń. Dajmy sobie 
szanse, by al. Jana Pawła II nareszcie się zmieniła, by ten ważny punkt 
w naszym mieście stał się jedną z jego wizytówek – bez prywatnego 
kapitału, wsparcia gminy i akceptacji mieszkańców to się nie uda.

UM
 Ty

ch
y

Zbywana przez „Śródmieście” działka o powierzchni ok. 2.5 ha oznaczona jest  żółtą  obwódką.
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 Ty

ch
y

Ka
m

il P
es

za
t

3|9 Lutego 2021www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 
przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, zostały wywieszone wykaz nieruchomości dotyczące:

–   przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego 
garaży ozn. nr 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15 położonych na działce nr 2691/77 przy ulicy Żorskiej 
89-89A.

–   przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego, nieograniczonego garażu 
położonego na działce nr 2690/77 przy ulicy Żorskiej 89B.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49

na VII piętrze został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
1286/32 o pow. 5 m2, położonej w Tychach przy ul. Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod obiekt 
techniczny – zasilacz trakcyjny wraz z dojściem, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 755/70, o pow. 20 m2, położonej w Tychach przy al. Bielskiej, na cele ogrodu, na czas nie-
oznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 
nr 3438/26, o pow. 109,80 m2, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej, na cele garażu wraz 
z dojazdem, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
3438/26, o pow. 128,50 m2, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej, na cele dojazdu, na czas 
nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 311/14, 
o pow. 4832 m2, położonej w Tychach przy ul. Podleskiej, na cele upraw polowych, na czas 
nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
4249/50, o pow. 1,5 m2, położonej w Tychach przy ul. Konecznego, z przeznaczeniem na pojem-
niki do recyklingu, na okres 3 lat,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
1078/32, o pow. 1,5 m2, położonej w Tychach przy ul. Wyszyńskiego, z przeznaczeniem na po-
jemniki do recyklingu, na okres 3 lat,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 
1404/90, o pow. 1,5 m2, położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na po-
jemniki do recyklingu, na okres 3 lat.

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  

przy al. Niepodległości 49,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do :

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości 

przyległych, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 553/228 o pow. 107 m2, położonej 

w Tychach przy ul. Chałupniczej.

komunikaty

tŁusty czwartek 
w kaLendarzu 
chrześcijańskiM 
przypada na ostatni 
czwartek przed 
wieLkiM posteM 
(czyLi 52 dni przed 
wieLkanocą). dawniej 
znany byŁ również 
jako zapusty Lub 
Mięsopust, czyLi dzień 
w któryM dozwoLone 
jest objadanie się. 
w poLskiej tradycji 
tego dnia objadaMy się 
najczęściej pączkaMi 
i faworkaMi, inaczej 
zwanyMi chrusteM.

Geneza Tłustego Czwartku sięga 
starożytności. Był to dzień, kiedy 
świętowano odejście zimy, a wita‑
no przyjście wiosny. Ucztowanie 
opierało się głównie na jedzeniu 
tłustych potraw. Jeszcze w kultu‑
rze słowiańskiej, w czasach przed‑
chrześcijańskich był zwyczaj ja‑
dania tłustych wypieków z okazji 
ważnych uroczystości. Niewiele 
osób zdaje sobie sprawę, że dzi‑
siejsze pączki, kojarzone głównie 
ze słodkim nadzieniem, kiedyś 
wypełniane były słoniną, bocz‑
kiem i mięsem. Zapijano je czę‑
sto wódką.

rzemieślniczy pączek wege
– Zdecydowaliśmy się zapropo‑
nować naszym klientom pączki 
wegańskie – mówi Magdalena 
Bandrowska, właściciel piekarni 
The Hive. – Przede wszystkim nie 
smażymy naszych pączków, lecz 
pieczemy. Dzięki czemu są po pro‑
stu lżejsze kalorycznie i po zjedze‑
niu większej ich ilości nie dopada 
uczucie ciężkości. W całych Ty‑
chach jest ten sam typ pączka, cza‑
sem wręcz kapiącego tłuszczem. 
Nie jesteśmy piekarnią wegańską, 
lecz po prostu chcieliśmy zapro‑
ponować coś innego, a w wegań‑
skich pączkach zakochaliśmy się 
w moment. Nasze przygotowania 

polegają głównie na zamówieniu 
większej ilości świeżych owoców, 
bo nadzienie robimy według włas‑
nej receptury. Już w środę wyra‑
biamy ciasto pączkowe, aby mo‑
gło przez noc dojrzeć w chłodni. 
W Tłusty Czwartek dwie oso‑
by od najwcześniejszych godzin 
będą rozdysponowane do piecze‑
nia pączków. To będzie bardzo 
pracowity, ale i satysfakcjonujący 
dzień. Myślę, ze upieczemy ich kil‑
kaset – dodaje.

tradycja na kilkanaście tysięcy
Troszkę inaczej sytuacja wygląda 
po drugiej stronie Tychów, w naj‑
starszej cukierni w naszym mie‑
ście. – Tłusty Czwartek to ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne. Sma‑
żymy pączki od ponad 40 lat, a za‑
wsze do tego dnia podchodzimy 
z należytą uwagą i... tremą – przy‑
znaje Mirosław Fabian. – Nasze 
pączki smażymy na smalcu, recep‑
tura przez te wszystkie lata się nie 
zmieniła, bo dobrze grającego skła‑
du się nie zmienia. Wbrew panują‑
cym trendom w nowo powstałych 
pączkarniach, gdzie smaków jest 

zatrzęsienie, nasze pączki są z mar‑
moladą i dżemem truskawkowym. 
Jedno nadzienie, za to w kilkuna‑
stu tysiącach sztuk. Spotykamy 
się już w środę wieczorem i sma‑
żymy do wieczora dnia następne‑
go, czyli blisko przez 24 godziny. 
Pracujemy na zmiany, a zaanga‑
żowanych do pracy jest kilkanaście 
osób. Stąd ta wspomniana trema. 
Zamówienia na pączki zbieramy 
już od początku tygodnia, a zawsze 
coś przecież może pójść nie tak. 
Awaria smażalnika, brak dostawy 
prądu czy inne zdarzenia losowe. 
Na to wszystko musimy być przy‑
gotowani, bo klienci będą czekać 
na nasze pączki. Oczywiście przez 
te wszystkie lata mamy swoje pro‑
cedury, ale tak jak wspomniałem, 
trema zawsze działa na nas mobi‑
lizująco. Kiedyś, jakieś 20 lat temu, 
Święta Bożego Narodzenia i Wiel‑
kanoc były dla nas okresem wzmo‑
żonej produkcji. Dziś pozostaje 
nim Tłusty Czwartek – dodaje.

słodka chwila przyjemności...
…może kosztować kilka godzin 
spędzonych na siłowni. – Do‑

dając lukier i nadzienie może‑
my zwiększyć wartość kalorycz‑
ną pączka nawet do 420 kalorii 
– ostrzega dietetyk Małgorzata 
Gładysz. – Najmniej kaloryczne 
są pączki bez nadzienia. Wszyst‑
kie dodatki: dżem, powidła czy 
budyń, podniosą jego kalorycz‑
ność. Zafundowanie sobie ta‑
kiej „bomby kalorycznej” wca‑
le nie musi oznaczać kłopotów 
zdrowotnych. Wszystko zależy 
od diety, do jakiej jesteśmy przy‑
zwyczajeni. Osoba, które je tłu‑
sto, paradoksalnie może pozwolić 
sobie na więcej. Natomiast stosu‑
jąca niskotłuszczową dietę musi 
uważać, bo już po 2–3 pączku 
może mieć niestrawność i skar‑
żyć się na dolegliwości. Zdecydo‑
wanie lepiej jeść świeże pączki, 
bo świeże produkty lepiej trawi‑
my – dodaje.

Staropolskie przysłowie mówi 
„Powiedział Bartek, że dziś Tłusty 
Czwartek, a Bartkowa uwierzyła, 
dobrych pączków nasmażyła”. 
Z okazji Tłustego Czwartku ży‑
czymy wszystkich łasuchom pysz‑
nego dnia. kaMiL peszat ●

Wszystko wskazuje na to, że już 
wkrótce w składzie tyskiej Rady 
Miasta pojawi się nowe nazwisko. 
Wszystko przez to, że radna Plat‑
formy Obywatelskiej Magdalena 
Łuka składa mandat w związku 
z rozpoczęciem w miniony po‑
niedziałek pracy na stanowisku 
naczelnika Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej UM, 
a prawo zabrania łączenia funkcji 
radnego z pracą w urzędzie.

Magdalenę Łukę zastąpi w ła‑
wach radnych PO kandydat z li‑
sty tej partii, który w tym okrę‑
gu uzyskał kolejną największą 
liczbę głosów w wyborach 2018 
roku. Z naszych informacji wy‑
nika, że nowym tyskim radnym 
zostanie znany w mieście fizjote‑
rapeuta Ali Nurbagandow. Praw‑
dopodobnie złoży on ślubowanie 
na jednej z najbliższych sesji RM. 
ww ●

Jak informuje Miejskie Centrum 
Oświaty w Tychach, 8 lutego wy‑
startowała rekrutacja do przed‑
szkoli oraz klas pierwszych szkół 
podstawowych na rok szkolny 
2021/22.

Wnioski o przyjęcie do przed‑
szkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych można 
składać od 8 lutego do 22 lutego, zaś 
do klas pierwszych szkół podstawo‑
wych od 8 lutego do 26 lutego br.

Przy zapisywaniu dziecka 
do szkoły podstawowej obowią‑
zuje rejonizacja, szkoły podstawo‑
we przyjmują dzieci zamieszkałe 
w ich obwodzie. Aby zapisać dzie‑
cko do szkoły należy wypełnić elek‑
tronicznie formularz zgłoszenia.

Rekrutacje do przedszkoli 
i do klas pierwszych szkół podsta‑
wowych są wspomagane przez sy‑
stem informatyczny. Szczegółowe 
informacje na stronach: https://
przedszkola‑tychy.nabory.pl/oraz 
https://sp‑tychy.nabory.pl/

Jak dowiedzieliśmy się w ty‑
skim MCO, wkrótce rozpoczną 
się również nabory do oddzia‑
łów sportowych klas IV szkół 
podstawowych (od 17 lute‑
go do 5 marca br.) oraz do od‑
działów dwujęzycznych klas VII 
szkół podstawowych (od 1 do 19 
marca br.)

Nabór do oddziałów klas IV 
sportowych prowadzony będzie 
w poniższych publicznych tyskich 
szkołach podstawowych w nastę‑
pujących dyscyplinach:
–   w Szkole Podstawowej nr 10 im. 

Gustawa Morcinka – siatkówka 
dziewcząt i chłopców,

–   w Sportowej Szkole Podsta‑
wowej nr 19 im. Mikołaja Ko‑
pernika – pływanie dziewcząt 
i chłopców, siatkówka dziew‑
cząt, koszykówka chłopców,

–   w Szkole Podstawowej nr 36 im. 
Narodów Zjednoczonej Euro‑
py – hokej/unihokej dziewcząt 
i chłopców. rn ●

Magdalena Łuka składa mandat.

BęDzie nowy raDny

rozpoczęły się rekrutacje do przedszkoli i szkół podstawowych

Dwa tygoDnie na Decyzję

light CZy na smalCu?
tŁusty czwartek TO DZIEń KIEDy DIETy ODKłADAmy NA bOK.

Czy pączek może być w wersji light? Na zdjęciu wegańska wariacja 
na temat tego tradycyjnego przysmaku (ok. 200 kcal).
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reklama

do 25 Lutego jest czas 
na skŁadanie wniosków 
w 8. edycji budżetu 
obywateLskiego. 
czas na koLejne 
poMysŁy Mieszkańców 
na to jak usprawnić 
i uprzyjeMnić życie w ich 
najbLiższyM otoczeniu. 
w poprzedniej edycji 
bo zŁożono rekordową 
iLość wniosków – 225. 
aż 165 z nich trafiŁo 
pod gŁosowanie, a 79 
zostanie w tyM roku 
zreaLizowanych.

Wybieg dla psów, stacje naprawy 
rowerów, oświetlenie, place zabaw, 
parkingi czy remonty chodników 
– takie m.in. zadania zgłaszali 
mieszkańcy poszczególnych dziel‑
nic w ubiegłym roku. Wśród pro‑
jektów ogólnomiejskich znalazły 
się m.in. obiekty sportowe i eduka‑
cyjne na terenie tyskich szkół czy 
budowa ronda na kłopotliwym dla 
mieszkańców skrzyżowaniu Jaśko‑
wicka – Borowa.

Czas na kolejne pomysły. 28 
stycznia ruszyła 8. edycja Budżetu 
Obywatelskiego. Wnioski można 
składać do 25 lutego br. Projekt 
może złożyć każdy mieszkaniec 
miasta, osoby niepełnoletnie mu‑
szą jednak mieć zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego. – Projekt na‑
leży złożyć na aktualnym formu‑
larzu zgłoszeniowym, który jest 
dostępny na stronie www.razem‑
tychy.pl. Można go też odebrać 
w Głównym Punkcie Konsulta‑
cyjnym przy ul. Barona 30, pok. 
209 lub w Biurze Obsługi Klien‑
ta Urzędu Miasta Tychy al. Nie‑
podległości 49 – mówi Iwona 
Bińkowska, naczelnik Wydzia‑
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Tychy.

– Wszystkich, którzy chcieli‑
by zrealizować w naszym mieście 
swoje pomysły i są gotowi się za‑
angażować społecznie, zapraszam 
do udziału w kolejnej edycji Bu‑
dżetu Obywatelskiego – mówi 
Maciej Gramatyka, zastępca pre‑
zydenta Tychów ds. społecznych. 

– To szansa na zmianę i realiza‑
cję ciekawych projektów, świetna 
lekcja demokracji i obywatelskiej 
postawy oraz okazja do pozna‑
nia wielu fantastycznych ludzi 
– dodaje.

Wnioski można składać w dwóch 
kategoriach: – Projekty ogólno‑
miejskie dotyczące ogółu miesz‑
kańców (pula środków 500 tys. zł). 
Są to m.in.: zadania na terenie par‑
ków, OW Paprocany, wybiegi dla 
psów itp. Ich lokalizacja obejmuje 
co najmniej 2 okręgi konsultacyjne 
lub dotyczą placówek oświatowych. 
Wymagana liczba osób popierają‑
cych wniosek – 40. – Projekty ogól‑
nomiejskie dotyczące określonego 
rejonu miasta (pula środków 4,5 
mln. zł). Zadania o charakterze lo‑
kalnym, które zostaną przyporząd‑
kowane jednemu z dotychczaso‑
wych okręgów konsultacyjnych. 
Wymagana liczba osób popierają‑
cych wniosek – 15.
Wypełniony formularz można:
–  złożyć osobiście w Głównym 

Punkcie Konsultacyjnym lub 
BOK UM Tychy;

–  wysłać listownie na adres: 
Urząd Miasta Tychy Wydział 

Spraw Społecznych i Zdrowia 
ul. Barona 30 pok. 209; 43‑100 
Tychy;

–  zeskanować wniosek i wysłać go 
na adres: kontakt@razemtychy.pl 
(jednak w tym wypadku: oryginał 
należy dostarczyć do Głównego 
Punktu Konsultacyjnego w ciągu 
7 dni).
Osoby, które mają problem 

z przygotowaniem wniosków 
mogą liczyć na pomoc. – Od 28 
stycznia pracownicy Zespołu ds. 
Budżetu Obywatelskiego w godzi‑
nach pracy Urzędu Miasta będą 
pełnić dyżur konsultacyjny. Aby 
uzyskać pomoc w wypełnieniu 
formularza, doprecyzowaniu po‑
mysłu czy oszacowaniu kosztów 
jego realizacji należy zadzwonić 
pod numer 32 776 34 55 lub na‑
pisać mail na adres kontakt@ra‑
zemtychy.pl – mówi Agnieszka 
Kryńska z Urzędu Miasta w Ty‑
chach.

Wszystkie informacje dotyczą‑
ce nowej edycji oraz wzory wnio‑
sków można znaleźć na stronie 
poświęconej Budżetowi Obywa‑
telskiemu – www.razemtychy.pl 
sw ●

raisa MiszteLa dotarŁa 
do ścisŁego finaŁu 
prograMu the Voice 
senior – Muzycznego 
show tVp. swoiM 
wykonanieM piosenek 
„ModLitwa” i „powrócisz 
tu” podbiŁa serca wieLu 
sŁuchaczy.

W telewizyjnym show dojrzali 
utalentowani wokaliści mieli oka‑
zję zaprezentować się szerokiej 
telewizyjnej publiczności i pro‑
fesjonalnym recenzentom. Rolę 
jurorów (i w konwencji progra‑
mu także trenerów) pełnili: Iza‑
bela Trojanowska, Witold Paszt, 
Alicja Majewska i Andrzej Pia‑
seczny. To przed nimi uczestni‑
cy wykonywali swoje interpreta‑
cje wybranych piosenek z nurtu 
muzyki rozrywkowej. Tyszanka 

trafiła do „drużyny” Alicji Ma‑
jewskiej.

Finał programu odbył się 6 
lutego. O wyniku decydowa‑
ły już wyłącznie głosy widzów, 
bez udziału jurorów. Raisa Misz‑
tela, która jako pewniak dosta‑
ła się do finałowej czwórki, za‑
prezentowała „Modlitwę” Bułata 
Okudżawy i „Powrócisz tu” Ire‑
ny Santor. Wcześniej oczarowała 
widzów i jurorów wykonaniem 
utworu Violetty Villas „Oczy 
cziornyje”, w programie prezen‑
towała też „Niech żyje bal” Ma‑
ryli Rodowicz.

Całego programu tyszanka 
nie wygrała, zwyciężczynią zo‑
stała Barbara Parzeczewska. Jed‑
nak Raisa Misztela swoim głosem 
i charyzmą zdobyła serca wielu 
widzów programu i internautów. 
Na facebookowym profilu tyskiej 

artystki nie brakowało komenta‑
rzy w stylu „Dla mnie to Pani 
zwyciężyła”.

Sama Raisa Misztela tak napi‑
sała po finale w mediach społecz‑
nościowych: „Chciałabym z całe‑
go serca podziękować wszystkim 
za każde dobre słowo, za każdego 
SMS‑a w głosowaniu, za to że by‑
liście wszyscy ze mną. Być fina‑
listką w takim programie, to dla 
mnie wielkie wyróżnienie i wielki 
zaszczyt. Gratuluję z całego serca 
Basi wygranej. Cieszę się, że po‑
znałam w programie tyle cudow‑
nych ludzi. Droga Alicjo, cieszę 
się, że Ciebie poznałam. Jestem 
szczęśliwa”.

My także serdecznie gratulu‑
jemy sukcesu pani Raisie, któ‑
rej wspaniały głos tyszanie znają 
od lat. Teraz zna go cała Polska. 
sw ●

Semestr wiosenny na Uniwersyte‑
cie Trzeciego Wieku Filii Krakow‑
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach, rozpo‑
cznie się 15 lutego – informuje nas 
Joanna Kucz–Pieczka, kierownik 
UTW. Nauka przebiegać będzie 
na w systemie hybrydowym.

W trosce o zdrowie i bezpie‑
czeństwo słuchaczy, w pierwszej 
kolejności uruchomione zostaną 
zajęcia on‑line, zaś miesiąc póź‑
niej – oczywiście jeśli będzie taka 
możliwość – ruszą zajęcia stacjo‑
narne oraz sportowe.

W okresie od 15 lutego do 28 
maja przewidziano zajęcia języ‑
kowe on‑line dla grup średnio 
zaawansowanych i zaawansowa‑

nych: angielski, włoski, niemiecki, 
rosyjski, oraz spotkania w ramach 
sekcji wokalno–muzycznej.

Od 15 marca do 25 czerwca 
trwać będą zajęcia zaplonowane 
jako stacjonarne, odbywające się 
na terenie UTW – turystyka, sek‑
cja kulturalno–literacka, rękodzie‑
ło, florystyka i decoupage, język 
angielski, język francuski, język hi‑
szpański, brydż, podstawy kompu‑
tera oraz w Miejskiej Galerii Sztu‑
ki „Obok” zajęcia z rysunku.

– Gdyby jednak z racji ob‑
ostrzeń – podkreśla Joanna Kucz
–Pieczka – nie można byłoby 
uruchomić zajęć stacjonarnych, 
zajęcia będą odbywać się w sy‑
stemie on‑line oraz konspektów 

umieszczonych na stronie inter‑
netowej.

Od 15 marca do 25 czerwca 
realizowane będą także zajęcia 
sportowe – marsze z elementami 
gimnastyki oraz nordic walking.

Szczegółowe informacje 
na temat organizacji zajęć na UTW 
w semestrze wiosennym 2021 słu‑
chacze znajdą na stronie interne‑
towej www.ka.edu.pl (zakładka 
Filia w Tychach – Aktualności) 
oraz na fanpage’u UTW na por‑
talu społecznościowym Facebook 
i w siedzibie UTW przy ul. Cias‑
nej 3. Można też uzyskać infor‑
macje telefonicznie: sekretariat – 
32‑326‑51‑01, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10‑ 13. jM ●

31 marca 2021 roku mija termin 
opłaty rocznej z tytułu użytkowa‑
nia wieczystego oraz rocznej opła‑
ty przekształceniowej, a 15 marca 
– termin zapłaty I raty podatku 
od nieruchomości. Przypomina‑
my, że wszelkie należności można 
wpłacać nie tylko w kasie, ale także 
na poczcie, w banku czy przelewem 
na rachunek bankowy. Zwłaszcza 
w czasie pandemii to znacznie 
szybszy i bezpieczniejszy sposób.

Jeśli chodzi o podatek od nie‑
ruchomości to mieszkańcy otrzy‑
mali pisma z informacją zawiera‑
jącą indywidualny numer konta, 
kwotę oraz tytuł wpłaty.

Opłatę roczną z tytułu użytko‑
wania wieczystego oraz roczną 

opłatę przekształceniową można 
uiszczać na numery kont banko‑
wych:
– grunty gminne 47 1240 6960 
0693 7777 7777 77777
– grunty skarbu państwa 21 1240 
6960 8888 8888 8888.

Oczywiście opłaty można 
także uiszczać w kasach Urzędu 
Miasta Tychy przy Al. Niepod‑
ległości 49 (czynnych w godzi‑
nach pracy urzędu miasta) przy 
zachowaniu rygorów sanitar‑
nych m.in. noszeniu maseczek, 
zachowaniu większych odległo‑
ści pomiędzy osobami stojący‑
mi w kolejce.

Urząd Miasta zachęca także 
do wykorzystania płatności on‑

line przy opłatach za gospodaro‑
wanie odpadami komunalnymi. 
Nie trzeba przychodzić do siedzi‑
by Referatu Gospodarki Odpa‑
dami Komunalnymi przy ul. Bu‑
dowlanych 67, żeby w kasie uiścić 
należność. Wystarczy:
– posiadać numer indywidualnego 
rachunku bankowego, który znaj‑
duje się na zawiadomieniu, które 
każdy otrzyma najpóźniej do 20 
marca br.)
– znać kwotę do wpłaty – pod‑
stawowa stawka opłaty za odpady 
komunalne wynosi 26 zł za osobę 
miesięcznie.
– wpisać tytuł: opłata za gospoda‑
rowanie odpadami komunalnymi. 
Mn ●

utw rusza 15 lutego.

Senioralna hyBryDa

przelew internetowy najbezpieczniejszy.

opłaty nie tylko w kaSie

Co ChCesZ popraWić 
W sWoim mieŚCie?
rusza koLejna edycja buDżETu ObyWATELSKIEGO.

Finał raisy misZteli
tyszanka podbiŁa serca TELEWIDZóW I JuRORóW PROGRAmu THE VOICE SENIOR.

HarmONOgram 8. eDycji BuDżetu OByWatelsKiegO:

-  Zgłaszanie projektów: od 28 stycznia do 25 lutego
-  Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: 

od 26 lutego do 14 maja
-  Spotkania z mieszkańcami: od 17 maja do 17 czerwca 
-  Odwołanie się od oceny negatywnej: od 21 czerwca do 28 

czerwca 
- Rozpatrywanie odwołań: od 29 czerwca do 12 lipca
-  Promocja projektów przez mieszkańców: od 13 lipca do 20 

września
- Głosowanie na projekty: od 10 do 20 września 
- Ogłoszenie wyników głosowania: do 7 października 
- Realizacja wygranych projektów: rok 2022.
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MEDIATEKA Bilety na wydarzenia 
AUKSO Orkiestry 

Kameralnej Miasta 
Tychy będą dostępne na 

www.ticketmaster.pl
w przypadku zniesienia 

obostrzeń.

LUTY  
2021

Prezydent 
Miasta Tychy
zaprasza

dyrektor

kurator

TYCHY
MEDIATEKA

al. Piłsudskiego 16 
Tychy

SEZON 6.6

HAYDN 
– SYMFONIE LONDYŃSKE 
95 & 96 CUD
+ Koncert na róg D-dur Hob. VIId:3 
Krzysztof Stencel – róg

12.02  |  godz. 19:00
cykl: AUKSO CLASSICS

partnerzy: patroni medialni:

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

sponsor:organizatorzy:

reklama
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wodnik 20.i-18.ii
Nadchodzący tydzień będzie obfitował w niespo-
dzianki. Nie zawsze miłe, ale zdołasz zachować 
zimną krew. Księżyc zadba o Twoje finanse.

ryby 19.ii-20.iii
Najwięcej radości spodziewaj się w uczuciach. 
Gwiazdy pomogą Ci odświeżyć wizerunek. 
Pewność siebie będzie Ci potrzebna, by łapać 
okazje, których nie zabraknie.

baran 21.iii-20.iV
W pracy wyjdziesz na prostą. masz szansę zdobyć 
ważne informacje. Pieniądze też się znajdą, gdyż 
Jowisz sypnie kasą!

byk 21.iV-21.V
Nieporozumienia w rodzinie dadzą Ci się we 
znaki. Nagle wszyscy będą mieć do Ciebie 
zastrzeżenia. uważaj na Wagę.

bLiŹnięta 22.V-20.Vi
Gwiazdy przyniosą Ci genialne pomysły na rozwój 
kariery. Pojawi się szansa zdobycia nowych 
umiejętności. będziesz teraz nie do zdarcia.

rak 21.Vi-22.Vii
W uczuciach powolny rozkwit. W pracy walcz o 
awans i podwyżkę. musisz tylko uważać, by ktoś 
nie wykorzystał Twojej życzliwości.

Lew 23.Vii-22.Viii
Zadbaj teraz o kondycję, regularnie ćwicz i chodź 
na długie spacery. Nie reaguj nerwowo, najlepiej 
zrobisz kierując się rozsądkiem.

panna 23.Viii-22.iX
Kondycja duszy i ciała zdecydowanie Ci dopisze. 
Zacznij rozwijać własne pasje. W finansach 
hossa, co nie znaczy, że możesz wydawać bez 
umiaru.

waga 23.iX-23.X
W rodzinie spięcia. Trudno będzie się dogadać z 
bliskimi. Zwłaszcza mieszkanie z rodzicami lub 
teściami może okazać się dużym wyzwaniem.

skorpion 24.X-21.Xi
W kasie widać dno. Nie lubisz się zapożyczać, 
ale wygląda na to, że nie będziesz miał wyjścia. 
Zadzwoń do barana.

strzeLec 22.Xi-21.Xii
W miłości dużo szczęścia. masz teraz okazję 
mądrze zainwestować swoje uczucia. W weekend 
spotkaj się z przyjaciółmi.

koziorożec 22.Xii-19.i
Emocje do opanowania. może rozpierać Cię 
energia, więc szukaj wyciszenia i spokoju. Zacznij 
dbać o siebie.
 WróżKa aDrasteja tel. 692 893 871

horoSkop

WaleNtyNKOWy KONcert ODWOłaNy 

Teatr mały w Tychach od 12 lutego znów może gościć widzów i fakt ten miał uczcić walentynkowym 
koncertem Hanny banaszak, zaplanowanym na niedzielę, 14 lutego. 
Niestety, jak się dowiedzieliśmy koncert popularnej wokalistki w Tychach został niemal w ostatniej 
chwili odwołany z powodu choroby jednego z członków zespołu. Mn  ●

to prawdziwy kuLturaLny 
eksperyMent – 
w skLepowych witrynach 
geMini park tychy, 
co tydzień pojawiać 
będą się tyscy artyści. 
jest to pierwsze takie 
przedsięwzięcie na śLąsku 
i jednocześnie sposób 
na wsparcie LokaLnej 
kuLtury, angażujące M.in. 
aktorów, Muzyków, 
pLastyków, proMujące 
przy tyM dziaŁaLność 
instytucji kuLtury.

W ostatnich miesiącach kultura 
nieustannie poszukuje nowych 
platform, dzięki którym może 
dotrzeć do odbiorców, promując 
lokalnych twórców.

– Takie poszukiwania prowa‑
dzi także Miejskie Centrum Kul‑
tury w Tychach, które większość 
swoich działań przeniosło do in‑
ternetu. Za jego pomocą stara‑
liśmy się realizować spektakle, 
spotkania, koncerty, a nawet wy‑
stawy – mówi Małgorzata Król, 
dyrektor MCK.

Równolegle z pracami nad 
nową stroną internetową, wzno‑
wiony został cykl spotkań z twór‑
cami, którzy mają wpływ na szero‑
ko rozumianą kulturę w Tychach. 
Mowa tu o Mieście Całkiem Kul‑
turalnym, którego celem jest 
przybliżenie sylwetek twórców 
czy promotorów kultury.

Kolejnym kokiem jest nawią‑
zanie współpracy z Gemini Park. 
Dzięki niej, co tydzień, w jed‑
nej z największych witryn skle‑
powych tyskiej galerii pojawiać 
będą się różni artyści, prezentu‑

jący swoją twórczość. Wszystko 
to w ramach nietypowego projek‑
tu „Okno na kulturę”.

– Projekt ten ma na celu pro‑
mocję tyskiej działalności kul‑
turalnej: ma nie tylko przybli‑
żyć sylwetki artystów szerokiej 
publiczności, ale także zapewnić 
oczekiwany przez widzów kon‑
takt z kulturą na żywo poprzez 
np. spektakle na żywo czy wysta‑
wy – dodaje Małgorzata Król.

Zapewnia także tak ważny 
w czasie pandemii, bezpieczny dy‑
stans, gdyż przestrzeń działań kul‑
turalnych oddzielona jest od klien‑
tów (publiczności) szybą.

Współpraca centrum handlowe‑
go z instytucją kultury rozpoczęła 
się bardzo naturalnie, bo projekt 
„Okno na kulturę” wspiera wspól‑
ne cele. – Obok witryn naszych 
sklepów każdego dnia przecho‑
dzą tysiące osób, a sama witryna 
przy odrobinie twórczego wysił‑
ku, pozwala na promocję projek‑
tów w znacznie ciekawszy sposób 
niż tradycyjne nośniki reklamo‑
we. Dzięki temu klienci centrum 
handlowego stają się jednocześnie 
publicznością atrakcyjnych wyda‑
rzeń – mówi Aleksandra Zawo‑
dzińska, dyrektor ds. marketingu 
i PR w Gemini Park Tychy. I do‑
daje: – Ten projekt to też prawdzi‑
wy kulturalny eksperyment, który 
ma połączyć sztukę z przestrzenią 
komercyjną, tworząc artystom 
nietypową platformę do prezen‑
tacji twórczości i osiągnięć. Jeste‑
śmy jednak przekonani, że właśnie 
dlatego ta formuła zaciekawi i za‑
trzyma, a co więcej, pozwoli do‑
trzeć do widowni, którą w inny 
sposób trudno byłoby pozyskać.

Pierwszą odsłonę „Okna 
na kulturę” mamy już za sobą. 
29 stycznia. Od godz. 18 do 21 
w witrynie gościły aktorki zwią‑
zane z Fabryką Kultury, przed‑
stawiając sceny oparte na pan‑
tomimie, osadzone w morskim 
świecie i ze sporą dawką hu‑
moru.

– Sobotnie popołudnie spędzi‑
liśmy na „Wystawie Pereł”, która 
stanowiła muzyczny występ ze‑
społu szantowego Perły i Łotry 
(współorganizator Portu Pieśni 
Pracy) jako zapowiedź wieczor‑
nych koncertów online – dodaje 
dyrektor tyskiego MCK. W kolej‑
ne dwa tygodnie w witrynie goś‑
cić będzie tyski malarz i rysownik 
Bartosz Hadryś.

„Okno” jest statyczne od ponie‑
działku do czwartku, zaś w piąt‑
ki i soboty w godzinach po‑
południowych prowadzone są 
animacje, spektakle, performan‑
ce, koncerty.
W kolejnych tygodniach w witry‑
nie zaprezentują się m.in.:
–  do 14 lutego – Bartosz 

Hadryś;
–  15‑28 lutego – osobowość mu‑

zyczna, multiinstrumentalistka 
Agnieszka Pawełczyk;

–  1–14 marca – wystawa XXVIII 
Pleneru Malarskiego dla Mala‑
rzy Nieprofesjonalnych „Lato 
2020” oraz animacje prowadzo‑
ne przez pracowników MCK;

–  15‑20 marca – wystawa z oka‑
zji Światowego Dnia Zespołu 
Downa;

–  25‑27 marca – prezentacja Ty‑
skiego Festiwalu Performance 
(+ performance Piotr Kumor).

Mn ●

po „odMrożeniu” przez 
rząd dziaŁaLności 
Muzeów i gaLerii sztuki, 
do w Miarę norMaLnego 
funkcjonowania wraca 
we wtorek, 9 Lutego 
Mieszcząca się w pasażu 
kuLtury androMeda 
Miejska gaLeria sztuki 
„obok”.

‑ Zapraszamy od wtorku do so‑
boty w godzinach od 10 do 18 
– mówi kurator galerii Wojciech 
Łuka. – Po wielomiesięcznej 
przerwie możemy się spotkać w 
tej galeryjnej przestrzeni i przede 
wszystkim możemy stanąć oko w 
oko z obrazem, czego internet nie 
do końca oddaje.

Bo właśnie internetowa aktyw‑
ność galerii „Obok” dominowała 
w ostatnich miesiącach. Wysta‑
wy online, czy publikowane w sie‑
ci rozmowy z artystami – to było 

wszystko, na co pozwalały pande‑
miczne obostrzenia i co pozwoli‑
ło galerii żyć. – Zainteresowanie 
było ogromne – kontynuuje Woj‑
ciech Łuka. – Nasze filmy miały 
po kilka tysięcy odsłon, co dowo‑
dzi, że ludzie bardzo są złaknieni 
kontaktu ze sztuką.

Od 9 lutego można z nią obco‑
wać „na żywo”, bo choć oficjalny 
wernisaż wystawy prac Lecha Ko‑
walczyka pt. „Andyjski kobierzec” 
zaplanowano dopiero na najbliż‑
szy piątek (12 lutego o godz. 18), 
to jednak obrazy tyskiego artysty, 
inspirowane jego górską podróżą 
do Ameryki Południowej, można 
oglądać już od dziś.

Co więcej, w miniony piątek, 
5 lutego Lech Kowalczyk spot‑
kał się w Galerii „Obok” z grupą 
uczniów tyskiego Niepublicznego 
Liceum Sztuk Plastycznych ZDZ 
oraz miłośnikami sztuki, którzy 
zostali laureatami konkursu na 

najlepszy komentarz pod inter‑
netowymi postami dotyczącymi 
wystawy. – Jeśli na wernisaż przy‑
chodzi kilkadziesiąt osób, to arty‑
sta jest szczęśliwy – mówił Lech 
Kowalczyk. – Nakręcone przez 
„Obok” filmy z mojej wystawy 
miały kilka tysięcy odsłon, a ko‑
mentarzy codziennie więcej, niż 
normalnie przychodzi ludzi na 
wystawę. Spotkałem się w tych 
wpisach ze szczegółową analizą 
moich prac. To nie były komen‑
tarze typu „podoba mi się” albo 
„nie podoba się”, ale komentarze 
wyrażające emocje widzów.

Galeria „Obok” postanowi‑
ła nagrodzić za najlepszy wpis 
Annę Marię Walecką, zaś sam ar‑
tysta uhonorował Katarzynę Da‑
das, Anetę Mlaś i Justynę Goldę. 
Wręczenie nagród (grafiki i kata‑
logi wystawy) odbędzie się pod‑
czas wernisażu w najbliższy pią‑
tek. ww ●

okno na kulturę
Mck i geMini park ZACHęCAJą DO KONSumPCJI WyDARZEń ARTySTyCZNyCH PRZEZ SZybę. 

Z koWalCZykiem 
W anDaCh
Miejska gaLeria sztuki „obok” WZNOWIłA DZIAłALNOŚć WySTAWą „ANDyJSKI 
KObIERZEC”.

Artysta w otoczeniu swoich dzieł, czyli Lech Kowalczyk na tle wystawy „Andyjski kobierzec”.

Ka
m

il P
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za
t
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CK
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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! 603 578 739

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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

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

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. 737 938 416

Pilnie szukam mieszkań dla zdecydowa-
nych klientów. Oferta natychmiast wi-
doczna w 100 innych biurach nierucho-
mości.  Szybka i bezpieczna sprzedaż.  BN 
VOTUM: 501 503 735.

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
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.

Os. „E” 50m2 II p. Cena 220 tys. Tel: 509 
904 546
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091
Dom w Bielsku Białej, w pięknej zielonej, 
spokojnej okolicy. 2006 rok budowy. Par-
ter z poddaszem użytkowym na zagospo-
darowanej działce 1200 m2. Cena – 660 
000 zł. BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905

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

Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M-3, 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M-3 , parter, 49m2,cena 
205000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. O, M-3, 48,4 m2, 10 piętro, cena 
240000zł VIPART 501 396 663
Czechowice , M-3 , 2 piętro, 49,9m2, cena 
195000zł VIPART 790 855 188
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966

reklama
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www.tychy.pl

ogłosZenia Drobne
teL. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pL

Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł 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. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia M-4, parter po 
remoncie, 65m2, cena 1500zł + media 
VIPART 509 733 977
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, 
oś H. Parter, cena 640000zł 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
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5300 m2 tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy os O 2 pok, II piętro, wieżowiec cena 
161.000 zł tel.733- 476-805 , 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.
Tychy-Paprocany 3 pokoje 1 piętro, duży 
balkon, niska zabudowa, po remoncie, 
woda ciepła z sieci tel.733- 476-805 , 
www.ihn.com.pl
Tychy-Paprocany 3 pokoje 2 piętro, duży 
balkon, niska zabudowa, woda ciepła 
z sieci cena 265.000 tel.733- 476-805 , 
www.ihn.com.pl

Do wynajęcia 2 pokoje z balkonem 1380 zł 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os F 2 pokoje cena 
1250 zł 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 1 pokoje os B 1250 zł +me-
dia + kaucja tel.733- 476-805 , www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow. 129 m2 cena 
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 głów-
nej ulicy, parter, duże witryny o pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale 
użytkowe 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

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl 
Tychy os. D mieszkanie w stanie „develo-
perskim”, 37m2, jeden pokój z możliwoś-
cią przerobienia na dwa, 180 tys. 731-
713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy 50 m2, mieszkanie po generalnym 
remoncie, wykończone wg projektanta 
wnętrz, 3 pokoje, 50m2, 327.000zł, par-
ter, 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy Arctowskiego 52 m2, 2 pokoje 
mieszkanie do wejścia, cena 272 000 zł, 
519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy, 3 pokoje 70 m2, po generalnym 
remoncie, cena 385.000 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 
Do wynajęcia w pełni wyposażone i 
umeblowane mieszkanie, 2 pokoje, bal-
kon, Tychy os T, 2 piętro, nisko blok, 1650 
zł/mc 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl 
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl 
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100 
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100 
Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300 

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 Żor-
ska 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 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2 ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnosto-
jący- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STAN DEVELOPERSKI – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TY-
CHACH NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – ZAPRA-
SZAMY- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212

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, odznaczenia, 
antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam monety „PRL”, medale, odzna-
czenia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

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
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twoje tychy: – O tym, jak epidemia 
wpłynęła na sportowe życie 
najlepiej świadczy kalendarz 
mOsir-u – zamiast kilku imprez 
tygodniowo, pusto...
marciN staNicZeK: – 
Od kilku miesięcy działamy 
od rozporządzenia do rozpo‑
rządzenia. W ubiegłym roku 
mieliśmy w planach duże 
imprezy masowe, wyścig, turnie‑
je, mistrzostwa miasta w kilku 
dyscyplinach, ale też mniejsze 
zawody czy zajęcia sportowe 
w grupach zainteresowań. 
Tymczasem od połowy marca 
wszystko zostało odwołane 
i choć potem odbyło się kilka 
imprez, jesienią znów mieliśmy 
lockdown. W listopadzie 
z dnia na dzień zaskoczono nas 
zakazem organizacji imprez 
biegowych. W piątek wyszło 
rozporządzenie zakazujące orga‑
nizowania biegów, a Grand Prix 
mieliśmy w… niedzielę. Została 
nam sobota na poinformowanie 
uczestników, odwołanie posił‑
ków, ekipy pomiaru czasu, itd. 
Kalendarz jest pusty, bo prawie 
wszystkie nasze imprezy są dla 
amatorów, a dla nich zawodów 
nie można organizować. Nato‑
miast mecze ligowe odbywają się 
bez widzów...

mimo różnych problemów, 
w ubiegłym roku powiększyła się 
wam baza sportowa, bo miasto 
wybudowało dwa stadiony – 
lekkoatletyczny przy ul. edukacji 
i na osiedlu z oraz o przystań 
kajakową.
– Cieszy fakt, że mamy coraz 
więcej nowych obiektów, a star‑
sze przechodzą systematyczne 
modernizacje. Przejmując 
wspomniane stadiony dokona‑
liśmy kilku zmian w organizacji 
i zarządzaniu, przygotowaliśmy 
też regulaminy i wszystko co po‑
trzeba, by mogli z nich korzystać 
sportowcy i mieszkańcy. Ważną 
inwestycją wykonaną przez 
miasto był także remont boiska 
przy ul. Edukacji. Natomiast 
z budżetu partycypacyjnego wy‑
konaliśmy trybunkę w Zespole 

Boisk Piłkarskich na osiedlu 
A, a ponadto na tym obiekcie 
zmodernizowaliśmy monitoring, 
jest też nowy chodnik. Wymie‑
niliśmy siatkę przy promenadzie 
przy Jeziorze Paprocańskim, 
remont przeszedł agregat 
na Stadionie Zimowym i statek 
na placu zabaw OW Paprocany. 
Dodam, że uzupełniliśmy sprzęt 
służący utrzymaniu obiektów 
– kupiliśmy ciągnik wraz 
z areatorem, kosiarkę na stadion 
przy ul. Katowickiej, samochód 
dostawczy oraz rampę do hali 
przy al. Piłsudskiego.

Obiekty są mniej wykorzystywane, 
zmniejszyły się zatem koszty ich 
utrzymania, ale i dochody za wstęp 
czy wynajem. O ile zatem spadły 
dochody?
– Mniej więcej o połowę. 
Dotyczy to przede wszystkim 
Krytej Pływalni. Teraz zawod‑
nicy z klubów już trenują i jakiś 
dochód jest, bo opłatę wnoszą 
kluby pływackie spoza Tychów. 
Ale oczywiście nie ma osób ko‑
rzystających z pływalni, z saun, 
masażu, zamknięte są też pokoje 
gościnne. W ubiegłym roku 
niektóre obiekty były otwarte, 
inne zamknięte, więc część 

pracowników była na postojo‑
wym. Jeśli chodzi o dochody, 
to na dotychczasowym poziomie 
utrzymał się jedynie wynajem 
sprzętu pływającego w Papro‑
canach.

a co w planach inwestycyjnych 
na ten rok?
– Mam nadzieję, że miastu uda 
się sfinalizować budowę przy‑
stani dla ratowników wodnych 
i wypożyczalni sprzętu. Projekt 
jest gotowy, ale prace trzeba 
przeprowadzić albo wiosną, albo 
na jesień, bo przecież trudno 
to robić latem. Planowane 
jest także zaprojektowanie, 
a w perspektywie budowa 
boiska piłkarskiego za areną 
lekkoatletyczną, przy kortach. 
Będzie miało naturalną trawę 
i podgrzewaną płytę. Zmo‑
dernizowane zostanie oświet‑
lenie boisk przy ul. Andersa 
i Edukacji. A na OW Paprocany 
przymierzamy się do wyburze‑
nia budynku Zrembu.

mOsir to także sport wyczynowy, 
który pewnie nieprędko wróci 
do stanu sprzed epidemii. czy 
obecnie wszystkie sekcje już 
trenują?

– Tak. Wszyscy nasi zawod‑
nicy mają licencje, więc mogą 
trenować i zajęcia się odbywają. 
Początkowo dyrektorzy szkół, 
z sal których korzystamy mieli 
obawy, ale w końcu otwarli 
je dla sportowców, oczywiście 
przy zachowaniu zalecanych 
środków ostrożności i higieny. 

Niektóre związki powołały 
koordynatorów do spraw 
zdrowia. Tak jest m.in. w piłce 
ręcznej, hokeju i koszykówce. 
Inaczej jednak musieliśmy 
organizować mecze i treningi, 
zwłaszcza w najmłodszych 
grupach. Rodzicom nadal nie 
wolno wchodzić na obiekty, 
dlatego niektóre sekcje czy 
drużyny organizują transmisje 
zajęć online. Rodzice zostawiają 
dzieci pod opieką trenerów, 
potem przez godzinę, dwie 
zajmują się swoimi sprawami 
lub mogą obejrzeć trening czy 
mecz w telewizorze, na laptopie, 
smartfonie. Pewnie takiej 
możliwości nie odkrylibyśmy, 
gdyby nie obostrzenia. W ostat‑
nich miesiącach zawodnicy 
i trenerzy nadrabiają stracony 
czas. Nie bez problemów 
jednak, bo w pierwszym pół‑
roczu rozgrywki czy imprezy 
były przerwane, odwołane 
lub przesunięte na późniejsze 
terminy. Na przykład nie 
odbyło się kilkanaście meczów 
piłki ręcznej, które powinny 
być rozegrane w 2020 roku, 
a rozgrywki mini siatkówki, 
które zaczynały się na przeło‑

mie listopada i grudnia, mamy 
w końcu stycznia. Z kolei 
koszykarze i hokeiści grali bez 
większych problemów. Jeśli 
chodzi o sporty indywidualne, 
to najtrudniej mieli pływacy 
i przedstawiciele sportów walki, 
bo najbardziej ich dotknął lock‑
down i dużo zawodów zostało 
odwołanych. Nadal zresztą 
nie wiadomo czy odbędą się 
wszystkie zaplanowane imprezy.

nie brakuje chętnych do sekcji 
mOsm?
– Mamy mnóstwo telefonów, 
jednak nie możemy prowadzić 
naborów. Paradoksalnie, dzieci 
klas I‑III chodzą do szkoły, 
ale w naborach nie mogą brać 
udziału, bo nie mając licencji, 
nie mogą brać udziału w zaję‑
ciach sportowych. A licencji 
nie mają, bo skoro nie uczest‑
niczą w naborach, nie mogą 
się o nią ubiegać. Trenerzy już 
teraz zwracają uwagę, że brak 
naborów może spowodować, 
że w przyszłości zabraknie 
zawodników w danych 
rocznikach.
rozMawiaŁ:
Leszek sobieraj ●

sport poD presją roZporZąDZeń
rozMowa z MarcineM staniczkieM, DyREKTOREm mIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTu I REKREACJI W TyCHACH.

Jednym z obiektów sportowych, otwartych w czasie pandemii, jest arena lekkoatletyczna przy ul. Edukacji.

Marcin Staniczek
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Grający w słowackiej ekstraklasie 
zespół MŠK Žilina był kolejnym 
sparingowym rywalem piłkarzy 
GKS Tychy. Mecz rozgrywany 
na boisku przeciwnika zakoń‑
czył się zwycięstwem gospoda‑
rzy 3:2 (1:2).

Podopieczni trenera Artura 
Derbina bez respektu podeszli 
do spotkania i do przerwy byli 
co najmniej równorzędnym rywa‑
lem dla wyżej notowanych Słowa‑
ków. To mogło cieszyć, zwłaszcza 
w kontekście meczu rozegranego 
pomiędzy tymi drużynami w ub. 
roku, wygranego wysoko przez 
Žilinę 6:2.

Rezultat otworzył w 27 min. 
Bartosz Biel, który golem zakoń‑
czył sprytne podanie Kamila Kar‑
gulewicza. W 33 min. gospoda‑
rze wyrównali po strzale z bliska 
Jibrila, ale jeszcze przed przerwą 
GKS ponownie wyszedł na pro‑
wadzenie. Strzelał Sebastian Steb‑

lecki, a do odbitej przez bram‑
karza gospodarzy podbiegł Biel 
i po raz drugi wpisał się na listę 
strzelców.

Po przerwie gospodarze – dla 
których był to ostatni spraw‑
dzian przez startującymi w tym 
tygodniu rozgrywkami słowa‑
ckiej ekstraklasy – wzięli się 
mocniej do pracy i udało im się 
osiągnąć nieznaczną przewagę. 
Udokumentowali ją wyrównują‑
cym golem Ďuriša, który w 77 
min. dobił z bliska obroniony 
przez Odyjewskiego strzał. 
I kiedy wydawało się, że mecz 
zakończy się remisem, w ostat‑
nich sekundach Bichakhchyan 
wykorzystał nieporozumienie 
Dominika Połapa z Adrianem 
Odyjewskim i dał zespołowi 
MŠK Žilina zwycięstwo. War‑
to wspomnieć, że rezultat rów‑
nie dobrze mógł być odwrotny, 
gdyby wcześniej sytuację sam 

na sam z bramkarzem wyko‑
rzystał Damian Nowak.
mŠK ŽiliNa – gKs tycHy 3:2 
(1:2). Gole: Jibril (33’), Ďuriš 
(77’), Bichakhchyan (90’) oraz 
Biel (27’, 43’).
gKs tycHy: I połowa: Jałocha 
– Mańka, Nedić, Sołowiej, Szeli‑
ga – Kargulewicz, J. Piątek, Żytek, 
Steblecki, Biel – Lewicki. II poło‑
wa: Odyjewski – Połap, Sołowiej 
(68’ Nedić), Szymura, Stefaniak – 
K. Piątek, Paprzycki, Norkowski, 
Kasprzyk, Moneta – Nowak.

Przed piłkarzami Artura Der‑
bina ostatnie trzy gry kontrol‑
ne. W środę, 10 lutego zagrają 
w Tychach z Termalicą Bruk‑Bet 
Nieciecza (godz. 11), a w sobo‑
tę 13 lutego zagrają dwukrotnie: 
Z Puszczą Niepołomice (godz. 11) 
i Pniówkiem Pawłowice (godz. 
14). Wszystkie trzy spotkania od‑
będą się na bocznym boisku przy 
Stadionie Miejskim. ww ●

kolejny sparing tyszan.

Žilina za Mocna
rezerwa na reMiS
Do rewanżów w IV lidze przy-
gotowuje się też zespół rezerw 
GKS Tychy. W miniony weekend 
podopieczni trenera Jarosława 
Zadylaka rozegrali kolejny mecz 
kontrolny, w którym zremisowali 
z Sarmacją będzin 1:1 (1:1). Prowa-
dzenie dla gospodarzy zdobył w 36 
min. Paluch, celnie uderzając z rzu-
tu wolnego. Goście wyrównali czte-
ry minuty później, kiedy po rzucie 
wolnym tyszanie popełnili błąd 
i pozwolili odbitą od słupka piłkę 
skierować do siatki jednemu z gra-
czy z będzina.
gKs ii tycHy: Dana, Kozlenko, Za-
rębski, bielusiak, Hachuła, misztal, 
biegański, Krężelok, b. Rutkowski, 
Nowak, Paluch oraz Sip, machow-
ski, Kokoszka, blach, Wolak, K. Rut-
kowski, Jochemczyk.
Tydzień wcześniej tyszanie zagrali 
znacznie skuteczniej, pokonując 
LKS Jawiszowice 4:1, po golach Ka-
sprzyka, Jochemczyka, Krężeloka 
i Orlińskiego. ww ●
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Rozpoczęły się rozgrywki w ra‑
mach Ogólnopolskiego Turnieju 
o Puchar „Kinder” + Sport, orga‑
nizowanego przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej oraz wojewódzkie 
związki piłki siatkowej. W mini 
siatkówce impreza ta traktowana 
jest jako mistrzostwa Śląska, a na‑
stępnie – mistrzostwa Polski.

W rozgrywkach biorą udział 
zawodniczki i  zawodnicy 
z MOSM Tychy, głównie ucz‑
niowie klas sportowych Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Tychach. 
Znakomicie spisały się dziewczę‑
ta – w każdej kategorii wiekowej 
okazały się najlepsze, wygrywa‑
jąc wszystkie swoje spotkania 
bez straty seta. Również młodzi 
siatkarze MOSM bardzo dobrze 
wypadli w tym turnieju zajmu‑

jąc czołowe miejsca w kategorii 
„dwójek” oraz „czwórek” i prze‑
szli do kolejnego etapu w wal‑
ce o mistrzostwo Śląska w mini 
siatkówce.

Młodzi adepci siatków‑
ki są podopiecznymi trenerów 
Dawida Bobli, Tomasza Mazu‑
ra, Krzysztofa Pałki i Jana Pisa‑
rzowskiego.

Warto dodać, iż Szkoła Pod‑
stawowa nr 10 prowadzi obecnie 
nabór do klasy czwartej, sporto‑
wej o profilu siatkówka dziewcząt 
i chłopców. Szczegółowe informa‑
cje można uzyskać na szkolnej 
stronie internetowej lub u trene‑
rów: Jan Pisarzowski (694‑823‑
911, trener sekcji żeńskiej) oraz 
Marcin Nycz (795‑765‑450, tre‑
ner sekcji męskiej). Ls ●

udany start drużyn mini siatkówki.

Bez Straty Seta…

Drużyny chłopców także walczą o medale mistrzostw Śląska.

W dotychczasowych meczach „Kinder” + Sport 
tyskie siatkarki nie straciły seta…
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W sobotnim meczu Polskiej Ligi 
Hokeja Kobiet, GKS Atomówki 
Tychy pokonały Unię Oświęcim 
4:3. Bardzo dobry mecz zanoto‑
wała Karolina Churas, która zdo‑
była dwie bramki i zaliczyła dwie 
asysty.

Runda zasadnicza PLHK zna‑
lazła się na ostatniej prostej. Ty‑
skie Atomówki mają o dwa mecze 
mniej od rywalek i zakończą roz‑
grywki 13 i 14 lutego dwoma wy‑
jazdowymi spotkaniami ze Stocz‑
niowcem Gdańsk. Po niedawnej 
wygranej w Oświęcimiu z Unią 2:1 
w rzutach karnych, podopieczne 
Dariusza Garbocza gościły ekipę 
Unii na Stadionie Zimowym i po‑
nownie było to bardzo wyrówna‑
ne widowisko.

Tyszanki dobrze rozpoczę‑
ły mecz i po niespełna 6 mi‑
nutach prowadziły za sprawą 
Sylwii Łaskawskiej, której asy‑
stowała Karolina Churas. Jesz‑
cze w tej samej tercji Atomówki 
podwyższyły grając w przewadze 
– w 17 min., drugiego gola zdo‑
była Oliwia Garbocz. Niestety, 
w drugiej odsłonie do głosu do‑
szły rywalki i tym razem to one 

dwukrotnie pokonały Małgorza‑
tę Burdę‑Krokosz, wyrównując 
stan meczu.

Bardzo emocjonująca okazała 
się ostatnia tercja, w której oba 
zespoły za wszelką cenę starały 
się przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę. O ile w pierw‑
szych dwóch tercjach sędzio‑
wie odesłali na ławkę kar tylko 
po jednej zawodniczce z każdej 
z drużyn, w trzeciej tercji za‑
notowali aż 8 przewinień. Tuż 
po przerwie, w 43 min. na 3:2 
podwyższyła Karolina Chu‑
ras i tym razem wykorzystując 
przewagę liczebną. Niedługo 
potem bramką odpowiedzia‑
ły rywalki, ale tyszanki nie re‑
zygnowały i ich wysiłki zosta‑
ły nagrodzone w 50 min., kiedy 
to Churas ponownie wpisała się 
na listę strzelczyń, ustalając wy‑
nik meczu.
gKs atOmóWKi – uNia 
OŚWięcim 4:3 (2:0, 0:2, 2:1). 
Bramki: Churas 2, Łaskawska, 
Garbocz.
gKs atOmóWKi: Burda‑Kro‑
kosz – Marczyk, Garbocz, Cieśle‑
wicz, Churas, Łaskawska – Kędra, 

Pasiut, Górska, Huchel, Solecka 
– Śliski, Rakoczy, Manilewska, 
Frankowska.

tabeLa grupy a
1. Polonia bytom 12 32 90-15
2. Stoczniowiec 10 22 61-20
3. atomówki 10 7 11-70
4. unia 12 5 19-76

Bez względu na wyniki me‑
czów ze Stoczniowcem, Ato‑

mówki zakończą rundę zasadni‑
czą na 3. miejscu, a to oznacza, 
że w play off ich rywalem będzie 
druga drużyna grupy B, w której 
rozgrywki także jeszcze trwają. 
W myśl regulaminu w pierwszej 
rundzie play off drużyny grają 
według klucza: A3 – B2, A4 – B1. 
W drugiej rundzie zwycięzcy tych 
meczów zagrają z dwoma najsil‑
niejszymi drużynami grupy A: A1 
– A4/B1, A2 – A3/B2. Ls ●

Po zwycięstwie w Pucharze Pol‑
ski i wygranym meczu z Gwiazdą 
Ruda Śląska, piłkarze GKS Futsal 
Tychy odnieśli kolejne zwycięstwo, 
wygrywając na wyjeździe z najsłab‑
szym zespołem stawki AZS AWF 
Profi‑Sport Wrocław 9:3.

Na mecz do Wrocławia tyszanie 
pojechali w pełnym w składzie, 
bowiem kilku zawodników wyle‑
czyło kontuzje, na dodatek w ka‑
drze pojawili się nowi, co wzmoc‑
niło konkurencję w zespole. 
Spotkanie z AZS AWF futsaliści 
GKS zaczęli dobrze, bo od pro‑
wadzenia, jednak potem do głosu 
doszli rywale, strzelając dwa gole. 
Zaskoczonym tyszanom pozo‑
stało tylko jedno – przyspieszyć. 
I do przerwy zdobyli jeszcze trzy 
gole, prowadząc po pierwszych 
20 minutach 4:2.

Po przerwie podopieczni Mi‑
chała Słoniny zagrali bardzo do‑
brze taktycznie i panowali na par‑
kiecie, dyktując warunki gry. 
Dobrą skuteczność potwierdzi‑
li pięcioma bramkami, na któ‑
re rywale odpowiedzieli jedną. 
GKS Futsal przywiózł z Wrocła‑
wia komplet punktów, ale chcąc 

się oddalić od strefy zagrożonej 
spadkiem, ten mecz tyszanie mu‑
sieli wygrać.

A w środę (10.02) GKS Futsal 
zmierzy się w 1/16 Pucharu Pol‑
ski ze swoim I‑ligowym rywalem 
– BSF Bochnia.
aZs aWf PrOfi-sPOrt WrOc-
łaW – gKs futsal tycHy 3:9 
(2:4). Bramki dla GKS: Sitko 2, 
Cichy 2, Migdał 2, Kochanowski, 
Paweł Pytel, Lisiński.
gKs futsal: Modrzik, Grusz‑
czyński – Sitko, Cichy, Lisiński, 
Kołodziejczyk, Piotr Pytel, Paweł 
Pytel, Kokot, Krzyżowski, Kocha‑
nowski, Kumor, Bernat, Migdał. 
Ls ●

1. Polkowice 14 37 75-38
2. AZS Lublin 14 29 56-42
3. Nowiny 14 25 52-40
4. bSF bochnia 14 24 62-48
5. Heiro 14 24 67-58
6. Sośnica 13 23 70-40
7. unia 14 21 58-60
8. GKS Tychy 14 20 59-53
9. Gwiazda 14 13 59-74
10. Kamionka 13 12 43-47
11. Stal 14 6 56-107
12. AZS Wrocław 14 3 37-87

karolina churas – dwie bramki i dwie asysty.

atoMówki na finiSzu

Tak ze swojej bramki cieszyła się Karolina Churas (97), która 
w meczu z Unią zaliczyła dwa trafienia i dwie asysty.
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gks futsal: Po zwycięstwie we Wrocławiu – mecz 1/16 PP 
z bochnią.

poprawianie BilanSu
w MinionyM tygodniu 
hokeiści rozegraLi 
tyLko jedną serię 
spotkań oraz 
Mecz finaŁowy 
pucharu poLski. 
gks tychy zMierzyŁ 
się z energą toruń, 
w któryM po dobryM 
i wyrównanyM 
spotkaniu o jedną 
braMkę Lepsi okazaLi się 
tyszanie, wygrywając 
4:3. tyM saMyM 
podopieczni krzysztofa 
Majkowskiego 
awansowaLi na pierwsze 
Miejsce w tabeLi, 
wyprzedzając jednyM 
punkteM jkh gks 
jastrzębie.

W rozegranym w piątek w Jano‑
wie meczu finałowym Pucharu 
Polski, JKH GKS Jastrzębie po‑
konał Unię Oświęcim 3:2 (1:1, 
1:0, 1:1) i po raz czwarty (a trze‑
ci z rzędu) sięgnął po to trofeum. 
Zaczyna powoli gonić GKS Tychy, 
który w kolekcji ma 8 pucharów.

A mistrzowie Polski zmierzy‑
li się w piątek z Energą Toruń. 
W tym sezonie zespół z Torunia 
to wymagający rywal, którego 
ambicją jest sięgnięcie po jeden 
z medali. W trzech dotychcza‑
sowych meczach tyszanie dwu‑
krotnie wygrali, raz przegra‑
li. Kiedy w. 3 minucie Mateusz 
Gościński zdobył prowadzenie, 
wydawało się, że niesieni na fali 
ostatnich zwycięstw tyszanie nie 
napotkają na poważniejszy opór. 
Nic bardziej mylnego… Co praw‑
da gospodarze jeszcze kilka razy 
próbowali szczęścia pod bram‑
ką Svenssona, ale to goście zmie‑
nili wynik meczu – wyrównu‑
jącą bramkę zdobył w 10 min. 
Jegor Fieofianow. Chwilę po‑
tem zawodnik ten po raz kolejny 
sprawdził refleks Ondreja Raszki, 

a drugi gol dla Torunia padł w 15 
min., kiedy na ławce kar przeby‑
wał Christian Mroczkowski. Tym 
razem Raszkę zaskoczył Dienis 
Sergiuszkin. Energa objęła pro‑
wadzenie 2:1 i takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza tercja.

Drugą natomiast tyszanie za‑
częli z przytupem, bo już pierwsza 
minuta przyniosła strzał Mrocz‑
kowskiego, który obronił toruński 
bramkarz, a chwilę potem Alex 
Szczechura nie dał mu już szans 
na skuteczną interwencję. Ty‑
szanie nadal atakowali – strzelał 
Michael Cichy, Jean Dupuy, Jason 
Seed… Tymczasem po raz drugi 
w tym meczu goście objęli pro‑
wadzenie i to grając w osłabie‑
niu, a gola zdobył Jegor Rożkow. 
Warto zaznaczyć, iż mecz prowa‑
dzony był fair – w cały spotkaniu 
zanotowaliśmy jedynie trzy dwu‑
minutowe kary.

Zaledwie cztery minuty czeka‑
liśmy na odpowiedź GKS – i jak‑

że znakomitą! Tym razem na li‑
stę strzelców wpisał się Szymon 
Marzec, a Mroczkowskiemu wy‑
starczyło 30 sekund, by i on popi‑
sał się celnym uderzeniem. A za‑
tem 4:3 dla GKS… Była to jednak 
dopiero 34. minuta spotkania 
i wszystko się jeszcze mogło zda‑
rzyć.

Ale się nie zdarzyło... Choć 
w trzeciej tercji obu zespołom nie 
brakowało okazji, wynik meczu 
już się nie zmienił, także dlatego, 
że znakomicie ze swoich obowiąz‑
ków wywiązywali się obaj bram‑
karze. W końcówce trener gości 
wycofał Svenssona, ale manewr 
ten nie przyniósł efektu.

– W dzisiejszym meczu pod‑
trzymaliśmy zwycięską passę, 
ale było to bardzo trudne spot‑
kanie, szczególnie w pierwszej 
tercji. Toruń był drużyną lepszą 
i zasłużenie prowadził 2:1. Dru‑
ga tercja była lepsza w naszym 
wykonaniu, byliśmy już skutecz‑

niejsi, choć można było wyko‑
rzystać jeszcze kilka sytuacji – 
skomentował spotkanie trener 
Majkowski.
gKs tycHy – eNerga tOruń 
4:3 (1:2, 3:1, 0:0). Bramki dla 
GKS: Gościński, A. Szczechura, 
Marzec, Mroczkowski.

1. gKs tychy 34 79 136-85
2. Jastrzębie 34 78 143-73
3. Energa 34 66 118-71
4. GKS Katowice 34 63 107-64
5. unia 34 59 99-88
6. Podhale 34 54 98-83
7. Cracovia 34 53 115-97
8. Sanok 34 32 66-111
9. Zagłębie 34 20 81-151
10. Stoczniowiec 34 6 38-178

W dwóch ostatnich meczach 
rundy zasadniczej GKS Tychy 
zmierzy się z najsłabszymi zespo‑
łami PHL: 17.02 – z Zagłębiem 
Sosnowiec, 19.02 – ze Stoczniow‑
cem Gdańsk. Ls ●

mistrZ ZnóW liDerem
po trudnyM Meczu gks tychy wygraŁ Z TRZECIą W TAbELI Z ENERGą TORuń 4:3

Dzięki zwycięstwu z Energą Toruń tyszanie odzyskali fotel lidera PHL.
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Sponsor głównych nagród dla Czytelników

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

Przed inauguracją wiosennej run‑
dy I ligi, Tyska Galeria Sportu 
oddział Muzeum Miejskiego za‑
prasza na spotkanie online z Łu‑
kaszem Grzeszczykiem, kapita‑
nem drużyny GKS Tychy.

Spotkanie odbędzie się 17 lu‑
tego, o godz. 18, a jego tematem 
będą m.in. szanse zespołu w ry‑
walizacji o awans do ekstraklasy, 
a także presja związana z rolą ka‑
pitana i lidera drużyny.

Przypomnimy, iż 33‑letni Łu‑
kasz Grzeszczyk jest wychowan‑
kiem MZKS Narew Ostrołęka, 
a potem występował w Wiśle 
Płock, Zniczu Pruszków, Widze‑
wie Łódź, Warcie Poznań, GKS 
Bełchatów i Sandecji Nowy Sącz, 
a do GKS Tychy trafił w 2015 r.

Gra jako ofensywny pomocnik. 
W barwach tyskiej drużyny roze‑
grał dotąd 186 spotkań, w których 
strzelił 54 gole. Od listopada 2016 
roku jest kapitanem drużyny.

Spotkanie poprowadzi kierow‑
nik TGS, Piotr Zawadzki, a rela‑
cja online dostępna będzie na fa‑
cebookowych profilach Muzeum 
Miejskiego oraz Tyskiej Galerii 
Sportu. kg ● znakoMicie rozpoczęŁa 

rok 2021 ekipa 
LekkoatLetów MosM 
tychy. z rozegranych 
w cos opo w spaLe 
haLowych Mistrzostw 
śLąska, przywiozŁa 
cztery MedaLe, a piąty 
dorzuciŁa tyszanka 
– juLia frąckowiak, 
trenująca w Mckis 
jaworzno.

W wybornej formie jest Oliwia 
Ślusarczyk, która nie miała so‑
bie równych w konkursie sko‑
ku w dal w kategorii juniorek. 
Wgrała wynikiem 5,46. Wśród 
juniorów młodszych Mateusz 
Misterek był drugi w trójskoku, 
tytuł wicemistrzowski wywalczy‑
ła również Karolina Kozik w bie‑

gu na 1500 m juniorek – 5,03. 
Tuż za nią uplasowała się Magda 
Wilk – 5,29 i wróciła z brązowym 
krążkiem.

Warto dodać, iż Dawid Wójcik 
zajął 4. miejsce w biegu na 300 m, 
a Adam Warecki również był 4. 
miejscu w skoku w dal juniorów.

Forma dopisuje także wycho‑
wance MOSM Tychy, startują‑
cej obecnie w barwach MCKiS 
Jaworzno, Julii Frąckowiak. Ty‑
szanka nie miała sobie równych 
w konkursie skoku w dal senio‑
rek. Już w pierwszej serii skoczy‑
ła 5,71 m i jak się okazało, wystar‑
czyło jej to do zdobycia złotego 
medalu.

Zawodnikami MOSM Tychy 
opiekują się trenerzy: Anna Chło‑
pek, Józef Gawlina i Bogdan Przy‑
bycin. Ls ●

nadaL czekaMy 
na kupony i MaiLe 
w raMach 12. edycji 
pLebiscytu na 
najpopuLarniejszego 
sportowca tychów 2020 
roku, organizowanego 
przez Miejski ośrodek 
sportu i rekreacji 
i naszą redakcję. 
przypoMinaMy, iż 
MaiLowe propozycje na 
www.tychy.pL i kupony 
wysyŁane tradycyjną 
pocztą Lub dostarczone 
osobiście do redakcji 
przyjMujeMy do 19 
Lutego.

Głosujemy na sportowców 
w dwóch kategoriach: „senio‑
rzy” i „młodzieżowcy”. Pod po‑
jęciem „senior” należy rozumieć 
sportowca, który w 2020 roku 
osiągnął wybitne wyniki spor‑
towe w rozgrywkach senior‑
skich, natomiast pod pojęciem 
„młodzieżowiec” należy rozu‑

mieć sportowca, który w 2020 
roku osiągnął wybitne wyniki 
sportowe w rozgrywkach mło‑
dzieżowych lub seniorskich. 
W przypadku, kiedy sportowiec 
osiągnął wybitne wyniki sporto‑
we w rozgrywkach seniorskich, 
ale wciąż mógł startować w roz‑
grywkach młodzieżowych, uwa‑
ża się go za „młodzieżowca”.

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: Karoli‑
na 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 Wodnik 
29 Tychy, pływanie), Paweł Ścier‑
ski (Team MŚ Cycling & Dietety‑
ka, kolarstwo MTB), Paweł Tuz 
(AT Jastrzębski Węgiel, siat‑
kówka), Dawid Wiekiera (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 ●

Zagłosuj na sWojego FaWoryta!
do 19 Lutego przyjMować będzieMy zgŁoszenia NA NAJPOPuLARNIEJSZEGO SPORTOWCA TyCHóW 2020 R. 
W PLEbISCyCIE mOSIR-u I TWOICH TyCHóW.

pięć raZy 
na poDium
Lekka atLetyka: HALOWE mISTRZOSTWA ŚLąSKA.

Medaliści halowych mistrzostw Śląska 2021 (od lewej): 
Mateusz Misterek, Oliwia Ślusarczyk i Julia Frąckowiak.
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koszykarze gks 
tychy odnieśLi w tyM 
sezonie 14. zwycięstwo, 
pokonując dziki 
warszawa 82:71. 
zwycięstwo nie 
przyszŁo jednak 
Łatwo, bowieM rywaLe, 
zwŁaszcza w pierwszej 
kwarcie wysoko 
zawiesiLi poprzeczkę.

Od pierwszych minut inicjatywę 
przejęli goście, którzy w defen‑
sywie postawili tyszanom bar‑
dzo wysokie wymagania. Po 4 
minutach Dziki prowadziły 8:2, 
a wkrótce potem było 14:4. Dłu‑
go musieliśmy czekać na bardziej 
skuteczną grę gospodarzy, któ‑
rzy dopiero w końcówce kwar‑
ty zaczęli celniej rzucać, syste‑
matycznie odrabiając stratę. Na 
dwie minuty przez zakończeniem 
pierwszej odsłony było 22:17 do 
przyjezdnych, którzy po pierwszej 
kwarcie prowadzili 24:17.

Tyszanie zaczęli drugą kwartę 
z mocnym postanowieniem po‑
krzyżowania rywalom planów. 
Najpierw trafił Kędel, jednak po‑
tem prawie dwie minuty czeka‑
liśmy na kolejne punkty, o które 
ponownie postarał się Kędel. Kil‑
ka szybkich akcji oraz rzuty Gro‑
chowskiego, Wrony i Śpicy spra‑
wiły, że GKS tracił do rywala już 
tylko punkt. Do końca pierwszej 
połowy trwała wymiana ciosów 
i ostatecznie tyszanie prowadzi‑
li do przerwy jednym punktem 
35:34.

Po zmianie stron w głów‑
nych rolach znów wystąpili Kę‑
del i Wrona, windując wynik na 
41:36. Trójkę dorzucił Grochow‑
ski i choć Dziki doprowadzilły 
potem do wyrównania, osta‑

tecznie trzecią kwartę, w której 
pierwsze skrzypce w tyskim ze‑
spole grał Mąkowski, GKS wy‑
grał i w meczu prowadził 61:53. 
Tyszanie nie zwolnili tempa w 
ostatniej kwarcie, wykorzystując 
każdą okazję do oddania celnego 
rzutu. Kiedy po 3 minutach gry 
Woroniecki dwukrotnie trafił z 
rzutu wolnego było już 70:55. 
Podopieczni Tomasza Jagiełki 
do końca utrzymali bezpieczną 
przewagę i wygrali 82:71. 

Dziki, które zanotowały ostat‑
nio serię porażek, chciały w Ty‑
chach przełamać kiepską pas‑
sę i zmusiły rywala do sporego 
wysiłku. Ale nie po raz pierw‑
szy atutem tyszan okazała się gra 
zespołowa. Po 14 punktów zdo‑
byli Kacper Mąkowski i Paweł 
Śpica, Woroniecki 13, Karpacz 
12, a double‑double (10 punk‑
tów i zbiórek) miał Przemysław 
Wrona. 
gKs tycHy - DZiKi WarsZa-
Wa 82:71 (17:24, 18:10, 26:19, 
21:18).

gKs: Mąkowski 14, Śpica 14, Wo‑
roniecki 13, Karpacz 12, Wrona 
10, Kędel 8, Grochowski 7, Stry‑
jewski 2, Trubacz 2, Ziaja.

Rozgrywki sezonu zasadnicze‑
go I ligi powoli wkraczają w decy‑
dującą fazę. Do jego zakończenia 
pozostało jeszcze osiem kolejek, a 
w najbliższej czeka tyszan daleka 
podróż nad morze – 13.02 zmierzą 
się z Kotwicą Kołobrzeg. Ls ●

1. Czarni Słupsk 22 41 19-3
2. Górnik 22 39 17-5
3. WKK Wrocław 22 39 17-5
4. Sokół 22 37 15-7
5. gKs tychy 22 36 14-8
6. Pruszków 22 35 13-9
7. łowicz 22 34 12-10
8. AZS Politechnika 22 33 11-11
9. Dziki 22 32 10-12
10. Śląsk II 22 32 10-12
11. Krosno 22 32 10-12
12. Pelplin 22 30 8-14
13. Kotwica 22 29 7-15
14. Pogoń 22 29 7-15
15. Wisła 22 28 6-16
16. Doral Nysa 22 22 0-22

truDna Wygrana 
poD kosZem
„dzik jest dziki”… ALE TyLKO W PIERWSZEJ KWARCIE.

Po dwóch zwycięstwach koszykarze GKS Tychy 
ponownie awansowali w tabeli I ligi.
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j jak jaworzno
Na staDiONie W jaWOrZNie PiłKarZe gKs tycHy 
grali PrZeZ cZtery seZONy. PrZeżyli Na Nim cHWile 
raDOŚci Z aWaNsu i gOrycZy Ze sPaDKu.

Przed sezonem 2011/12 władze miasta podjęły decyzję 
o wyburzeniu smutnych resztek starego stadionu i zbudowa-
niu na jego miejscu zupełnie nowego obiektu piłkarskiego. 
W trakcie budowy grający wówczas w II lidze GKS Tychy miał 
sobie znaleźć stadion zastępczy, na którym występował-
by w roli gospodarza. Wybór padł na Jaworzno, choć tyscy 
działacze sondowali również możliwość gry na stadionie 
w Czechowicach-Dziedzicach. Pomysł z Czechowicami upadł, 
bo tamtejszy obiekt wymagał sporych inwestycji, by spełniać 
nawet drugoligowe wymogi.

Stadion miejski w Jaworznie został gruntownie przebu-
dowany w 2002 roku, na potrzeby rozpoczynającej wtedy 
swą krótką przygodę z ekstraklasą Szczakowianki. Tyszanie 
przed przeprowadzką musieli mimo wszystko zainwestować 
w obiekt. unowocześnienia wymagał m.in. system moni-
toringu. Za wynajem stadionu na jedno spotkanie trzeba 
było płacić kilkanaście tysięcy złotych. W Tychach liczono, 
że drużyna powróci na nowy stadion w swoim mieście wios-
ną 2014 roku. budowa przeciągnęła się jednak o rok.

Na mecze do Jaworzna tyscy kibice byli dowożeni (odpłat-
nie) autobusami, musieli mieć ze sobą zakupione wcześniej 
bilety. Szału z frekwencją nie było, wahała się ona pomiędzy 
600 a zaledwie 100 osób. Jedynie mecz z Rakowem wywo-
łał większe zainteresowanie. Podobnie było w kolejnych 
sezonach. Trzeba jednak pamiętać, że Prezydent Jaworzna 
wydawał pozwolenie na organizację imprezy masowej, ale 
bez udziału kibiców gości.

Pierwszy mecz w roli gospodarza GKS Tychy rozegrał w Ja-
worznie 23 lipca 2011 roku z Górnikiem Wałbrzych. Tyszanie 
wygrali wówczas 1:0 po golu bartłomieja babiarza, a w naszej 
drużynie grali wtedy m.in. Krzysztof bizacki, łukasz Kopczyk, 
mariusz masternak i Krystian Odrobiński.

W sezonie 2011/12 GKS świętował w Jaworznie awans 
do I ligi. Klub musiał wtedy ponownie starać się w Komisji 
Licencyjnej PZPN o warunkowe pozwolenia na grę w Ja-
worznie. Komisja przymykała oko m.in. na brak oświetle-
nia na jaworznickim stadionie, bo wiedziała, że w Tychach 
buduje się nowoczesny obiekt. W sezonie 2012/2013 GKS 
prezentował dobrą formę i zajął miejsce w czołówce I ligi. 
W sezonie 2013/14 do samego końca bronił się przed de-
gradacją, a na koniec sezonu 2014/15 spadł z hukiem do II 
ligi.

I kiedy 18 lipca 2015 roku z fanfarami otwierano nowy 
stadion w mieście, debiutowała na nim zaledwie II-ligowa 
drużyna GKS…

michał Rus był spikerem na wszystkich meczach GKS w Ja-
worznie i gospodarzem pomeczowych konferencji praso-
wych.

– Cztery lata gry w roli gospodarza na obcym stadionie… 
Nie przypominam sobie innego polskiego klubu, który tak 
długo występowałby poza swoim miastem. Atmosfera na na-
szych meczach była często jak w b-klasie. Ale podziwiam 
tych kibiców, którzy regularnie jeździli do Jaworzna, znosili 
niewygody, marzli na odkrytej trybunie. Dopingowali druży-
nę jak tylko się dało, przeżyli z nią awans i spadek. To cenne, 
że w tym czasie ruch kibicowski nie zaginął – wspomina.
piotr zawadzki, tyska gaLeria sportu ●

aLfabet tgs

Na stadionie w Jaworznie GKS grał w latach 2011-2015.
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w poniedziaŁek, 1 Lutego 
w wieku 75 Lat zMarŁ 
ryszard szurkowski, 
jeden z Legendarnych 
poLskich koLarzy, 
dwukrotny wiceMistrz 
oLiMpijski (1972, 1976), 
Mistrz świata (1973) 
i wiceMistrz (1974) 
indywiduaLnie oraz 
dwukrotny Mistrz 
świata w wyścigu 
drużynowyM (1973, 1975), 
pięciokrotny zwycięzca 
wyścigu pokoju (1970, 
1971, 1973, 1975). 12 
razy zdobywaŁ tytuŁ 
Mistrza poLski. byŁ 
absoLwenteM akadeMii 
wychowania fizycznego 
we wrocŁawiu, 
a w Latach 1984 – 1988 
trenereM reprezentacji. 
w 1970 roku zostaŁ 
LaureateM nagrody fair 
pLay unesco.

Był jedną z ikon polskiego sportu, 
najbardziej znanym i utytułowa‑
nym polskim kolarzem. „Porywa‑
jący, ofensywny styl walki i zwy‑
ciężania urzekły miliony kibiców. 
Kolarze stali się idolami młodzie‑
ży. Na podwórkach i wiejskich 
drogach, podobnie jak po sukce‑
sach Królaka w latach 50., pojawi‑
ło się tysiące Szurkowskich, Orze‑
chowskich i Hanusików” – pisał 
Bogdan Tuszyński.

Niemal od początku kariery ko‑
larskiej sportowe losy Szurkow‑
skiego splotły się z tyszaninem 
Zygmuntem Hanusikiem.

– Nie mogę uwierzyć, że umarł... 
Niedawno przecież odszedł Sta‑
szek Gazda, także mój przyjaciel, 
świetny zawodnik, a potem trener. 
Wspólnie organizowaliśmy wie‑
le wyścigów – kryteria i wielo‑
etapówki przez Tychy i Pszczynę, 
gdzie mieszkał. A teraz Rysiek… 
– mówi popularny „Zyga”, który 
kilka lat już ścigał się w reprezen‑
tacji, zanim trafił do niej Ryszard 
Szurkowski.

– On kochał kolarstwo, podob‑
nie jak ja i traktował sport bardzo 
poważnie – kontynuuje Hanusik. 
– Myślę, że dlatego tak szybko się 
polubiliśmy. Szybko też przeko‑
nałem się, podobnie jak koledzy 
z reprezentacji, jak świetny kolarz 
nam się trafił. Był niezwykle pra‑
cowity, a my ceniliśmy sobie to, 
że choć odnosił wielkie sukcesy, 
nigdy się nie wywyższał. Ale ta‑
kie jest kolarstwo, jak mówią nie‑
którzy to najbardziej zespołowy 
sport indywidualny. Bo wiadomo, 
że wygrywa jeden, ale bez zespo‑
łu, bez swoich kolegów niewiele 
by zrobił.

pierwszy wspólny wyścig
– Pierwszy wyścig, w którym ra‑
zem startowaliśmy rozgrywany był 
w Skierniewicach. Przyjechałem 
na niego z kadrą, a Rysiek Szur‑
kowski z drużyną klubową, z Dol‑
melem Wrocław, którą prowadził 
wówczas trener Mieczysław Żela‑
znowski. Trenerem kadry był Hen‑
ryk Łasak i trzeba przyznać, że już 
wtedy mieliśmy świetny team, by‑
liśmy prawdziwymi „kozakami”, 

którzy mieli za sobą wiele wygra‑
nych wyścigów, starty w Wyści‑
gu Pokoju, itd. I podszedł do nas 
Żelaznowski i mówi: – Przywio‑
złem wam zawodnika, z którym 
nie macie szans, porozstawia was 
po kątach... Pokiwaliśmy tyl‑
ko głowami. Wyścig wystarto‑
wał, po kilkunastu kilometrach 
odskoczyła piątka zawodników, 
więc ruszyliśmy za nimi, w tym 
ja i Szurkowski. Miał depnięcie, 
siłę, ale za grosz taktyki. Szarpał 
ostro, więc podjechałem do nie‑
go i mówię: – Nie zapieprzaj tak, 
bo w końcu nie dasz rady. Na ra‑
zie spokój i patrz – kiedy skoczę, 
ty za mną… Siedział mi cały czas 
na kole, był pierońsko mocny. Kie‑
dy dał mi zmianę, to ciągnął przez 
dwa kilometry na najniższym 
przełożeniu na tylnym kole, a je‑
chał tak, jakby to była niedzielna 
przejażdżka. Nie trwało długo jak 
dogoniliśmy piątkę, którą zresz‑
tą prowadzili kadrowicze w tym 
Zenek Czachowski i Józek Miko‑
łajczyk. W Skierniewicach, gdzie 
na stadionie była meta, nie czu‑
łem zmęczenia, bo choć dawałem 
zmiany, w zasadzie Szurkowski 
mnie tam „zawiózł”. Zaatakowa‑
łem więc z trzeciej pozycji, mi‑
nąłem Szurkowskiego, ale nagle 
patrzę – On mnie wyprzedza. No 
to siadłem mu na koło. Wpadli‑
śmy na żużlową bieżnię stadionu, 
a On nawet nie zmienił przełoże‑
nia, tylko dalej na tym najmniej‑
szym i pomknął do mety. Wtedy 
wiedziałem, że będzie świetnym 
kolarzem… A w tym wyścigu za‑
jąłem drugie miejsce.

szurkowski ma wygrać
Wkrótce potem Szurkowski trafił 
do kadry i zaczęła się jego wspa‑
niała kariera.

– Choć różniło nas wiele, jakoś 
tak skumplowaliśmy się, bardzo 
często na wyścigach czy na zgru‑
powaniach mieszkaliśmy razem. 
Zawsze mieliśmy o czym rozma‑
wiać, często Mu pomagałem, in‑
nym razem On mnie. Myślę, że tak 
powinno być w sportowym tea‑
mie. Tak się nasze losy dziw‑
nie przeplatały, że raz ja pomo‑
głem mu wygrać Wyścig Pokoju, 
a w tym samym roku on pomógł 
mi zdobyć mistrzostwo Polski.

W 1970 roku na Wyścigu Po‑
koju rywale byli jedynie tłem dla 
polskich kolarzy. Biało‑czerwoni 
wygrali wówczas dziewięć z pięt‑
nastu etapów.

– Pierwszy etap wygrał Szur‑
kowski, ja byłem drugi. Dru‑
gi etap ja wygrałem i odebrałem 
mu koszulkę lidera. Byłem w ży‑

ciowej formie, czułem, że mogę 
ten wyścig wygrać, bo gdyby 
grupa pojechała „na mnie”, nikt 
by mi nie dotrzymał koła. Siedzi‑
my rano trzeciego dnia na od‑
prawie przy śniadaniu i ówczes‑
ny prezes związku Włodzimierz 
Gołębiewski powiedział: „Hanys, 
nie myśl, że wygrasz Wyścig Po‑
koju. Szurkowski ma wygrać, tak 
było umówione przed wyścigiem”. 
Rysiek był znakomitym kolarzem, 
ale w tamtym roku ja byłem zde‑
cydowanie lepszy. Pomogłem mu 
wygrać ten Wyścig Pokoju.

Ale Szurkowski się zrewanżo‑
wał podczas mistrzostw Polski 
w 1970 r. Sprawozdawca „Dzien‑
nika Zachodniego” pisał wówczas: 
„Na setnym kilometrze dramat 
przeżywał Hanusik, któremu pę‑
kła linka od przerzutki. Jego wóz 
techniczny był daleko w tyle i sy‑
tuacja wydawała się beznadziejna. 
Ale oto nastąpił piękny gest ko‑
leżeńskiej solidarności. Ryszard 
Szurkowski wezwał swój wóz 
techniczny i bez wahania oddał 
Hanusikowi swój rower zapasowy. 
Uszczęśliwiony Hanusik nie wie‑
dział w tym momencie, że właśnie 
na tym rowerze dojedzie do mety 
po tytuł mistrza Polski”.

Ryszard Szurkowski, który 
bronił wywalczonego rok wcześ‑
niej mistrzostwa, pewnie zmie‑
rzał po tytuł. Ale… „Mojemu ko‑
ledze, Zygmuntowi Hanusikowi 
zepsuł się rower i nie mógł kon‑

tynuować jazdy. Wtedy oddałem 
mu swój rezerwowy sprzęt z sa‑
mochodu technicznego. To było 
dozwolone, ale nigdy wcześniej 
niepraktykowane. A żeby finał tej 
historii był jeszcze przyjemniejszy, 
to Hanusik sięgnął wtedy po tytuł, 
a ja zająłem kolejne miejsce…

nigdy się nie oszczędzał
Szurkowski był kolarzem wszech‑
stronnym i tytanem pracy. Jak 
mówi Hanusik, nigdy na trenin‑
gach się nie oszczędzał, bywało, 
że sam sobie planował ile powi‑
nien przejechać, dokładając jesz‑
cze sporo. Zresztą potem sam był 
trenerem kadry, prowadził też 
pierwszą w Polsce zawodową gru‑
pę kolarską Exbud Kielce.

– Nasza przyjaźń przetrwała 
próbę czasu. Spotykaliśmy się póź‑
niej wiele razy w kolejnych latach, 
jak jechał z Wrocławia do Warsza‑
wy to zawsze dzwonił, że wpad‑
nie do mnie do Tychów „na rolada 
i modro kapusta”, jak mawiał. I ga‑
daliśmy wtedy godzinami, a że za‑
wsze zabierał ze sobą rower, jeź‑
dziliśmy po mieście i okolicy. 
Zresztą Rysiek kilka razy starto‑
wał w kategorii oldboyów w Kryte‑
rium Fiata, które organizowałem. 
On uwielbiał jeździć na rowerze 
i wraz z kolegami jeździł po róż‑
nych wyścigach weteranów w kra‑
ju i za granicą – dodał Hanusik.

Właśnie podczas takiego wyści‑
gu w Kolonii w 2018 roku Szur‑
kowski miał wypadek, po którym 
został przewieziony do szpitala 
i przeszedł kilka operacji.

– Jakoś po tym wypadku poje‑
chaliśmy do Niego z Wojciechem 
Wikarkiem, który kręcił film 
o mnie – „Hanys”. Bardzo nam za‑
leżało, by Rysiek w nim wystąpił, 
by powiedział coś o naszym ści‑
ganiu. Ale nie mogłem za bardzo 
naciskać, bo przecież był po wy‑
padku, przechodził rehabilitację… 
Jednak się zgodził. Jak sam wte‑
dy powiedział, mnie odmówić nie 
mógł… Leszek sobieraj ●

truDny ryWal, 
ŚWietny prZyjaCiel...
zygMunt hanusik WSPOmINA RySZARDA SZuRKOWSKIEGO.

Zygmunt Hanusik z Ryszardem Szurkowskim.
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Zygmunt Hanusik.
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Hasło z krzyżówki nr 689: 
ORKIESTRA ZAGRAŁA. 

historię MiŁości 
egona schieLe 
i waLLy neuziL 
Można opowiedzieć 
na kiLka sposobów. 
ten, jaki znaMy 
z roMantycznych 
fiLMów i bajek 
disneya, ukazaŁby 
gŁównego bohatera 
jako uzdoLnionego 
MaLarza-buntownika, 
który w pracowni 
swojego Mistrza 
poznaje ubogą 
ModeLkę o niebieskich 
oczach. buM! i już 
zakochują się w sobie 
bez paMięci! sęk 
w tyM, że ta ModeLka 
byŁa MŁodziutka. 
zbyt MŁodziutka 
jak na disneyowskie 
standardy. dLatego 
opowieM jak byŁo 
– bez ozdobników 
i urokLiwych tytuŁów.

artysta w areszcie
Jeżeli spojrzycie na najwybit‑
niejsze dzieło Gustava Klimta – 
wybitnego mistrza wiedeńskiej 
secesji – „Pocałunek”, a potem 
na obraz Egona Schiele „Kar‑
dynał i zakonnica” nie będzie‑
cie mieć wątpliwości, że coś jest 
na rzeczy. I tu, i tu kochanko‑
wie toną w namiętnym uścisku, 
są identycznie ustawieni, ona tak 
samo odchyla głowę, on tak samo 
zatapia twarz w jej szyi. Tylko, 

że to, co u Klimta było wyrazem 
romantycznego uczucia, u jego 
ucznia – Schielego – jest mrocz‑
ne i niepokojące. Zresztą tak jak 
cała twórczość tego niesamo‑
witego artysty. To sztuka, która 
może wydawać się brudna, zbyt 
śmiała, degustująca, ale… Ale 
taka nie jest. Jak mówił Schiele: 
„żadne erotyczne dzieło sztuki 
nie jest świństwem, jeśli posiada 
wartość artystyczną. Świństwem 
staje się dopiero, gdy świnią jest 
widz”. Niestety, ten argument nie 
przekonał sędziego i Egon trafił 
do więzienia. Wyszedł dopiero 
po trzech tygodniach. A wszyst‑
ko przez kobietę?

kto jest temu winien?
Nie. Młodziutka Wally Neuzil, 
którą Egon poznał w pracow‑
ni Gustava Klimta i któremu 
prawdopodobnie ją odbił, nie 
była winna temu, że malarz tra‑
fił za kratki. Odpowiedzialnością 
za to trzeba obarczyć tych wi‑
dzów, którzy nie potrafią patrzeć 
na obrazy Schiele bez oburzenia 
i wstrętu. Gdy malarz zaczął spo‑
tykać się z Wally, miała ona 17 lat, 
a on był starszy o 4 lata. Dziś po‑
wiedzielibyśmy, że różnica wieku 
niewielka, a i wówczas nie budzi‑
łaby większych kontrowersji, gdy‑
by nie jeden szczegół. Otóż Wally 
rozbudziła w artyście fascynacje 

motywem ciała młodej kobiety. 
Uwieczniał ją na wielu swoich 
obrazach i szkicach – bardzo ero‑
tycznych. A gdy do tej wręcz zwie‑
rzęcej seksualności dodać motyw 
śmierci, to już o krok od skanda‑
lu. W środowisku zrobiło się głoś‑
no. Artyście zarzucano, że spra‑
sza do swojego atelier nastoletnie 
dziewczyny i nie tylko je maluje... 
Posypały się gromy. Schiele wraz 
z ukochaną musieli opuścić Wie‑
deń i to jak najprędzej. „Wszyscy 
mi tu czegoś zazdroszczą i pełni 
są obłudy, dawni koledzy patrzą 
na mnie fałszywym wzrokiem. 
Na Wiedeń pada cień, miasto jest 
czarne” – pisał Schiele.

bez zgody ojca
Na jednej przeprowadzce się 
nie skończyło. Schiele wszędzie 
wzbudzał te same uczucie i nie 
można powiedzieć, że był zupeł‑
nie bez winy. Choć nie istnieją 
żadne dowody, które potwier‑
dziłyby, że współżył ze swoimi 
modelkami, to jednak często po‑
zowały mu one bez wiedzy rodzi‑
ców. Co prawda, Wally zawsze 
była obecna w pracowni w czasie 
sesji z udziałem nastolatek, ale 
to i tak nie tłumaczy malarza. Ten 
błąd spowodował, że ojciec jed‑
nej z dziewczyn, która zakochała 
się w artyście, zawiadomił poli‑
cję. Nie zadawali pytań. Za do‑
wód wystarczyły wyuzdane obra‑
zy i szkice. Od razu aresztowali 
Egona, a sędzia skazał go na 24 
dni aresztu. Dodatkowo malarz 

musiał spalić jeden ze swoich ry‑
sunków. To był jeden z najtrud‑
niejszych okresów w życiu artysty. 
Na szczęście, cały czas mógł liczyć 
na swoja niebieskooką muzę. Wal‑
ly nie opuściła go w niedoli. Czę‑
sto go odwiedzała i przynosiła mu 
papier oraz ołówki, by mógł dalej 
tworzyć. Czekała. Gdy wyszedł, 
razem wrócili do Wiednia. I co? 
Żyli długo i szczęśliwie? W bajce 
tak. A w życiu?

sąsiadka
Wydawać by się mogło, że takiej 
miłości nic nie powinno roz‑
dzielić. Nie dość, że zakochali 
się w sobie od pierwszego wej‑
rzenia, nie dość, że połączyła 
ich erotyczna namiętność, któ‑
ra sprawiła, że twórczość artysty 
eksplodowała, to jeszcze uczucie 
Egona i Wally przetrwało ciężką 
próbę – przeprowadzki, plotki, 
krzywdzące oskarżenia, a w koń‑
cu aresztowanie. Okazuje się jed‑
nak, że wystarczyło, by do loka‑
lu naprzeciwko wprowadziły się 
dwie młode siostry – Edith oraz 

Adele – by uczucie osłabło. Ow‑
szem, Egon kochał Wally, ale po‑
chodziła ona z niższej klasy spo‑
łecznej. Ich ślub byłby skandalem, 
a tych malarz miał już serdecznie 
dość. Na żonę nadawała się nato‑
miast wyśmienicie piękna panna 
Edith. Ta jednak zażądała zakoń‑
czenia znajomości z Wally. Cóż… 
To chyba nie powinno dziwić.

koniec miłości
Ten obraz to bardzo osobiste 
pożegnanie. Schiele i jego uko‑
chana modelka siedzą na ziemi. 
Być może przed chwila uprawiali 
namiętną miłość, o czym może 
świadczyć pozwijane przeście‑
radło. Ona jeszcze tuli się do jego 
piersi. Jest spokojna, szczęśliwa 
i niczego nieświadoma. Malarz 
gładzi ją po głowie, ale jego spoj‑
rzenie zdradza wszystko. Zbie‑
ra się na odwagę. Wie, że już 
za moment wszystko się skończy, 
że za moment padną te okrutne 
słowa: „musimy się rozstać”. I tak 
to się kończy naprawdę.
agnieszka kijas ●

Dawno teMu w Sztuce (234)gDy WiDZ jest ŚWinią

„Śmierć i dziewczyna” – ten obraz Egon Schiele namalował 
po rozstaniu ze swoją ukochaną modelką.

DrODZy cZytelNicy!

Opowieść o trudnym i nieszczęśliwym uczuciu, jakie połączyło 
Egona Schiele i jego nastoletnią modelkę Wally Neuzil, dedykuję 
markowi Frolikowi, którego z tego miejsca  serdecznie pozdra-
wiam. Jednocześnie czekam na Państwa zgłoszenia tematów 
do kolejnych odcinków cyklu „Dawno temu w sztuce”.  moż-
na je przesyłać na adres: „Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12 lub  
mailem: redakcja@twojetychy.pl. Wspólnie odkryjmy tajem-
nice najwspanialszych malarskich płócien.

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
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