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zarząd transportu metropolitalnego zapowiada, że z powodu pandemii będzie musiał podnieść ceny biletów komunikacji zbiorowej.
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od kwietnia drożej?
jaki rok, takie ostatki
Z oczywistych powodów tegoroczny karnawał 
wyglądał inaczej niż w latach poprzednich. 

andy namalowane i opowiedziane
Na wernisażu w „Obok” można było nie tylko obejrzeć 
obrazy, ale i posłuchać podróżniczych opowieści autora.

W sobotę do Łodzi!
Piłkarze GKS kończą przygotowania do 
rozpoczynającego się w sobotę sezonu ligowego.4 8 14
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Śpiewanie mamy 
we krwi
Rozmowa z Raisą Misztelą - tyszanką, która wystąpiła w ścisłym finale 
programu The Voice Senior. str. 9
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ Zajmujący Się ZWalcZa-
Niem PRZeStęPcZOści NaR-
kOtykOWej funkcjonariusze 
KMP w Tychach zatrzymali 40-
letniego mężczyznę, który posia-
dał przy sobie amfetaminę. Po-
licjanci zabezpieczyli kilka brył 
białej substancji – przejęli narko-
tyki, z których można było przy-
gotować prawie pół tysiąca działek 
dilerskich. Zatrzymany usłyszał 
zarzut posiadania znacznej ilo-
ści środków odurzających i zo-
stał objęty policyjnym dozorem. 
Za posiadanie nawet niewielkich 
ilości środków odurzających lub 
substancji psychotropowych gro-
zi kara do 3 lat więzienia. W przy-
padku posiadania znacznej ilości 
takich substancji, sprawca może 
ponieść karę od roku do 10 lat po-
zbawienia wolności.
◆ W tychach, Na Dk-1 funk-
cjonariusze Krajowej Admini-
stracji Skarbowej zatrzymali 
do kontroli samochód dostaw-
czy. Kierowca okazał dokumen-
ty przewozowe, ale nie potrafił 
wyjaśnić jaki towar przewozi. 
Z dokumentów wynikało, że to-
war o dość dziwnym oznaczeniu 
jechał z Węgier do łotewskiego 
odbiorcy. W wyniku kontroli ła-
dunku okazało się, że w kartono-
wych pudłach przewożony jest 
susz tytoniowy niewiadomego 
pochodzenia. Tymczasem susz 
tytoniowy, zgodnie z przepisami, 
podlega rejestracji i monitoro-
waniu. W sumie funkcjonariu-
sze KAS zabezpieczyli 1.587 kg 
nielegalnego suszu tytoniowego. 
Gdyby towar trafił do nielegalne-
go obrotu w Polsce, straty Skar-
bu Państwa tytułem niezapłaco-
nych podatków wyniosłyby ponad 
865 tys. złotych.

Nielegalny towar przewoził 57-
letni mieszkaniec Łodzi. Pojazd 
wraz z ładunkiem zatrzymano. 
Kierowca usłyszał zarzut popeł-
nienia przestępstwa skarbowego. 
Za naruszenie przepisów ustawy 
w zakresie przemieszczania wy-
robów akcyzowych grozi wysoka 
kara grzywny albo kara pozba-
wienia wolności lub obie te kary 
łącznie. Po przesłuchaniu mężczy-
zna został zwolniony. Prokuratura 

Rejonowa w Tychach zastosowa-
ła wobec niego dozór policyjnego 
oraz poręczenie majątkowe. Dal-
sze dochodzenie w tej sprawie 
poprowadzi Śląski Urząd Celno-
Skarbowy w Katowicach.
◆ kRótkO PRZeD PółNO-
cą, podczas patrolu na ul. Sta-
rokościelnej, policjanci zauwa-
żyli młodego mężczyznę, który 
ciągnął po ziemi metalową furt-
kę i co chwilę się przewracał. Jak 
się okazało, był pijany i nie potra-
fił wytłumaczyć, skąd ma furtkę 
z zamkiem na elektromagnes. Po-
licjanci sprawdzili przyległy teren 
i znaleźli ogrodzenie, w którym 
brakowało furtki. Zaskoczony 
właściciel posesji potwierdził, 
że to jego własność. Policjanci 
zatrzymali 19-latka – miał ponad 
półtora promila alkoholu w orga-

nizmie. Tyszanin trafił do policyj-
nego aresztu, a następnie usłyszał 
zarzut kradzieży, za co kodeks 
karny przewiduje karę nawet 5 
lat więzienia
◆  ZatRZymaNO kOBietę 
PODejRZaNą O OSZuStWa 
iNteRNetOWe przy sprzeda-
ży artykułów dla dzieci. Śledczy 
przez kilka miesięcy analizowa-
li i zbierali materiał dowodo-
wy, który ostatecznie pozwolił 
na przedstawienie 36-latce 10 za-
rzutów oszustwa – dziesięć po-
krzywdzonych osób zamówiło 
i zapłaciło za towar, którego nie 
otrzymali. Zatrzymana kobieta 
oferowała na aukcjach interne-
towych sprzedaż różnych arty-
kułów, np. wózków dziecięcych, 
po czym przejmowała zapłatę lecz 
nie wysyłała towarów. Straty ja-

kie ponieśli pokrzywdzeni sięgają 
trzech tysięcy złotych. Za popeł-
nione przestępstwo może grozić 
nawet 8 lat więzienia.
◆ 13.02 NieZNaNy SPRaWca 
z lombardu przy al. Piłsudskiego 
skradł dwa pierścionki o warto-
ści 750 zł. Postępowanie prowadzi 
KMP w Tychach
◆ DyżuRNy kOmeNDy miej-
Skiej PSP otrzymał 13.02 zgło-
szenie o zagrożeniu pożarowym 
na terenie CH Skałka przy al. 
Bielskiej. Z budynku ewakuowa-
ni zostali klienci oraz pracowni-
cy. Nie znaleziono źródła pożaru, 
jak stwierdzono prawdopodobnie 
doszło do awarii jednej z czujek 
systemu ppoż. na terenie obiektu. 
Po około godzinie działania zo-
stały zakończone i obiekt został 
ponownie otwarty. ls ●

Prezydent Miasta TYCHY

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 5801/33, o  pow. 1,5 m2, położonej w  Tychach przy 
ul. Czereśniowej, z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu, na okres 3 lat,

• bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
jako część działki nr 1498/32, o  pow. 1,5 m2, położonej w  Tychach przy 
ul. Wyszyńskiego, z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu, na okres 3 lat,

• bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
jako część działki nr 5689/70, o  pow. 1,5 m2, położonej w  Tychach przy 
ul. Edukacji, z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu, na okres 3 lat,

• bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
jako część działki nr 4417/37, o  pow. 1,5 m2, położonej w  Tychach przy 
ul.  Hierowskiego, z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu, na okres 3 lat,

• bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
jako część działki nr 3694/58, o  pow. 1,5 m2, położonej w  Tychach przy 
ul. Dmowskiego, z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu, na okres 3 lat,

• bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej 
jako część działki nr 1667/37, o pow. 1,5 m2, położonej w Tychach przy ul. Armii 
Krajowej z przeznaczeniem na pojemniki do recyklingu, na okres 3 lat.
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górnośląsko-
zagŁębioWska 
Metropolia przyMierza 
się do zMiany taryfy 
i cen biletóW, która 
Ma oboWiązyWać 
od drugiej poŁoWy 
kWietnia br. 
projekt zMian 
zostaŁ przekazany 
do konsultacji 
ze zWiązkaMi 
zaWodoWyMi.

O około 100 mln zł zmalały do-
chody ze sprzedaży biletów. Wpro-
wadzone ograniczenia w komu-
nikacji i związany z tym znaczny 
spadek liczby pasażerów, koniecz-
ność zapewnienia dodatkowych 
kursów na najbardziej popular-
nych trasach oraz zwiększenie czę-
stotliwości dezynfekcji pojazdów 
pogorszyły sytuację finansową or-
ganizatorów transportu publicz-
nego. I tak jest również na terenie 
GZM, gdzie organizowana przez 
Zarząd Transportu Metropolital-
nego komunikacja publiczna jest 

finansowana przede wszystkim 
z budżetów miast i gmin. Ich sy-
tuacja finansowa również jest co-
raz trudniejsza, gdyż z powodu 
pandemii dochody samorządów 
są mocno ograniczone.

– Od początku do tematu pod-
chodziliśmy otwarcie i szczerze 
i już we wrześniu sygnalizo-
waliśmy, że w związku z duży-
mi stratami finansowymi z po-
wodu koronawirusa, konieczne 
będą podwyżki cen – mówi Ka-
mila Rożnowska, rzecznik praso-
wy Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. – Kwestie związa-
ne z wysokością podwyżek od-
roczyliśmy jednak do ostatnie-
go możliwego momentu, tak aby 
móc podjąć ją w oparciu o rze-
telne dane, obrazujące rzeczywi-
ste możliwości finansowe oraz za-
proponować nowe rozwiązania. 
Podwyżka cen biletów nie jest ła-
twą decyzją, aczkolwiek sytuacja 
ekonomiczna i wymogi sanitarne 
związane z COVID-19, spowodo-
wały, że podobnie jak w innych 
miastach, jest koniecznością.

Podwyżka cen biletów w ko-
munikacji miejskiej dotyczy wielu 
polskich miast. Część z nich zde-
cydowała się na większy wzrost 
cen. W przypadku ZTM ceny bi-
letów po zmianach w taryfie da-
lej będą plasować się w okolicach 
średniej spośród największych 
polskich miast.

– Wpływy z biletów pokrywa-
ją średnio około 30 proc. kosztów 
funkcjonowania transportu pub-
licznego na naszym obszarze – 
mówi Michał Wawrzaszek, rzecz-
nik prasowy ZTM. – W związku 
z ograniczeniami z powodów 
pandemicznych, pokrycie kosz-
tów spadło już do blisko 20 pro-
cent, co oznacza, że te różnice 
stają się coraz większe. Dla przy-
kładu – do każdego biletu jedno-
razowego za 3,60 zł, organizato-
rzy transportu muszą aktualnie 
dopłacać aż ok. 8 zł.

Jak twierdzą przedstawiciele 
ZTM, celem zaproponowanych 
zmian jest to, aby podwyżki były 
najmniej odczuwalne dla pasa-
żerów, regularnie korzystających 

z transportu publicznego. Średni 
wzrost cen biletów długookreso-
wych i wieloprzejazdowych nie 
przekroczy 11 proc., a dla bile-
tu „Miasto 30” wyniesie zaledwie 
6 proc. Proponowana średnia 
podwyżka cen wszystkich bile-
tów ZTM to ok. 12 proc.

Kilka przykładów. Bilety pa-
pierowe: przejazd jednorazowy 
w granicach jednego miasta (gmi-
ny) lub przez 20 minut ma kosz-
tować 4 zł, ulgowy 2 zł (obec-
nie jest to cena 3,40 zł i 1,70 zł). 
W granicach dwóch sąsiadują-
cych miast (gmin) lub przez 40 
minut – 5 zł i 2,50 zł (obecnie – 
4 zł i 2 zł). Bilety elektroniczne 
(odpowiednio): 3,60 zł i 1,80 zł 
(obecnie 3 zł i 1,50 zł) oraz 4,40 zł 
i 2,20 zł (obecnie 3,60 zł i 1,80 zł). 
Bilet 30-dniowy na 1 miasto – 
99 zł i 49,50 zł (obecnie 93 zł 
i 46,50), 30-dniowy „Sieć 30” – 
159 zł i 79,50 zł (obecnie 134 zł 
i 67 zł)

Planuje się wprowadzenie no-
wych biletów długookresowych 
na dwa miasta – „2 Miasta 30” 
(przejazd przez 30 dni wszystki-
mi liniami autobusowymi, tram-
wajowymi oraz trolejbusowymi 
na terenie dwóch miast, gmin – 
139 zł i 69,50 zł), „2 Miasta 90” 
(przejazd przez 90 dni wszystki-
mi liniami autobusowymi, tram-
wajowymi oraz trolejbusowymi 
na terenie dwóch miast, gmin 
– 359 zł i 179,50 zł) oraz bile-
tu specjalnego na czas pande-
mii – „Sieć 180” w cenie 550 zł. 
Oznacza to, że miesięczny koszt 
takiego biletu wyniesie nieca-
łe 92 zł. W półrocznej perspek-
tywie pozwoli to zaoszczędzić 
pasażerom nawet 400 zł. Bi-
let o nazwie „Sieć 180” zosta-
nie udostępniony w sprzedaży 
do 31 grudnia 2021 roku. Wpro-
wadzone zostanie nowe upraw-
nienie dla pasażerów korzy-
stających z biletu „Dziennego” 
– w soboty, niedziele oraz świę-

ta będą mogli zabrać w podróż 
komunikacją miejską ZTM jed-
ną dodatkową osobę.

Ceny biletów elektronicz-
nych pozostaną niższe niż 
w przypadku biletów papiero-
wych, których koszty dystry-
bucji i druku również wpływa-
ją na wysokość ich ceny. ZTM 
systematycznie poszerza kana-
ły sprzedaży elektronicznych bi-
letów. W styczniu uruchomiona 
został aplikacja Mobilny ŚKUP, 
za pomocą której możliwy jest 
zakup wszystkich biletów z ta-
ryfy ZTM. Elektroniczne bilety 
jednorazowe dostępne są także 
w innych popularnych wśród pa-
sażerów aplikacjach mobilnych 
(SkyCash, moBILET, mPay oraz 
jakdojadę.pl). Można je również 
kupić za pomocą karty zbliżenio-
wej w nowych kasownikach.

Szczegóły dotyczące całej kon-
sultowanej taryfy można znaleźć 
na www.metropoliaztm.pl. 
ls ●

komunikaCja Zdrożeje?
obecnie do każdego biletu jednorazoWego za 3,6 zŁ, ORGANIZATORZy TRANSPORTu muSZą DOPłAcAć PRAWIE 8 Zł.

jeźdZimy i pływamy 
w reżimie
Mosir otWiera LODOWISKA I bASEN, WODNy PARK – SAuNy KSIążęcE.

W zWiązku 
z poluzoWanieM 
obostrzeń covidoWych, 
od piątku (12.02) 
W reżiMie sanitarnyM 
WznoWiŁy dziaŁalność 
sezonoWe lodoWiska: 
przy ul. brzozoWej, 
na terenie oW 
paprocany i W parku 
MiejskiM przy żyrafie. 
czynna jest też kryta 
pŁyWalnia przy 
ul. edukacji. W WodnyM 
parku dziaŁa spa 
książęce, a sauny 
książęce będą czynne 
od 20 lutego.

Lodowiska sezonowe
Z lodowisk pod chmurką można 
korzystać na określonych w re-
gulaminie zasadach, które mają 
na celu maksymalne bezpieczeń-
stwo sanitarne. Na terenie obiektu 
jednorazowo może przebywać 80 
osób (dzieci i młodzież do lat 16 
mogą przebywać pod opieką ro-
dzica/opiekuna, który nie musi 
posiadać łyżew). W kolejkach 
obowiązuje bezwzględne zacho-
wywanie dystansu społeczne-
go (tj. odległości co najmniej 
1,5 m od kolejnej osoby) i za-
słanianie nosa i ust (aż do mo-
mentu wejścia na taflę). W razie 
nieprzestrzegania tych nakazów, 
ślizgawka może zostać odwoła-
na. Lodowiska będą otwierane 
zgodnie z harmonogramem (do-
stępnym na stronie internetowej 
MOSiR). Przy otwarciu danej se-
sji uprawniony pracownik MO-
SiR będzie kontrolował ilość osób 
wchodzących na obiekt. Około 5 
minut po starcie sesji wejście zo-
stanie zamknięte, aż do następ-

nej sesji. Czas trwania ślizgawki 
ustalony został na 1h (jazda i czas 
na ubranie/ściągnięcie łyżew), 
pomiędzy ślizgawkami została 
ustalona 15-minutowa przerwa 
dezynfekcyjna.

W godzinach popołudniowych 
pierwszeństwo wejścia na lodowi-
ska mają rodzice z dziećmi do 10. 
roku życia. W dalszej kolejności 
będą wpuszczani pozostali chęt-
ni, aż do osiągnięcia maksymal-
nej liczby osób na obiekcie tj. 80 
użytkowników.

kryta pływalnia
Na Krytej Pływalni przy ul. Edu-
kacji otwarte zostaną strefy: Hala 
Basenowa (bez sauny), Strefa 
Saun (bez sauny parowej i biczy 
wodnych), Gabinet Masażu. Obo-
wiązują limity osób: Hala Base-
nowa – 60 osób, Strefa Saun – 9 
osób. Klientów obowiązuje zacho-
wanie 1,5 m dystansu, dezynfek-
cja rąk przed wejściem na obiekt, 
zasłanianie ust i nosa od wejścia 
na obiekt aż do strefy szatni. Go-
dziny otwarcia i szczegółowy re-
gulamin na stronie MOSiR.

sauny i spa książęce
Sauny Książęce w Wodnym Par-
ku Tychy będą ponownie otwarte 
od soboty, 20 lutego. Już od 6 lute-
go działa natomiast SPA Książęce. 
Do dyspozycji klientów są kabina 
i kapsuła Floatingu, skała wulka-
niczna Ganbanyoku oraz wanny 
balneologiczne. Pozostałe strefy 
(baseny, łaźnie i sauny parowe), 
zgodnie z rozporządzeniem Pre-
miera RP z dnia 11 lutego 2021 r., 
pozostają zamknięte.

Wszystkie zabiegi w SPA Ksią-
żęcym umawiane są telefonicznie 
lub przez internet. Obowiązują 

oczywiście zasady bezpieczeń-
stwa sanitarnego: z danego za-
biegu w jednym momencie może 
korzystać tylko i wyłącznie jed-
na osoba (wyjątkiem są osoby za-
mieszkujące jedno gospodarstwo 
domowe), po każdym zabiegu po-
mieszczenia i urządzenia są de-
zynfekowane. W recepcji obowią-
zuje zasłanianie ust i nosa. sW ●

Najtańszy normalny bilet będzie wkrótce kosztował 4 złote?
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Prezydent Miasta Tychy
16 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy Al. Piłsudskiego,  
ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/484/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy Al. Piłsudskiego, ul. Armii 
Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach.[1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 marca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
2) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały 
znajdują się:

w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,1) 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 2) http://bip.
umtychy.pl/ w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne → Luty 2021.

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

Zastępca Prezydenta Miasta 
ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.

Prezydent Miasta Tychy
16 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości ponownego składania wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części 
osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

W nawiązaniu do Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje zmienionej Uchwałą Nr 
XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r., w związku z kontynuacją procedury 
planistycznej informuję o ponownej możliwości składania wniosków do planu.[1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 9 marca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na 

adres: Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
2) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały 
znajdują się:

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 1) http://
bip.umtychy.pl/ w zakładce Zamierzenia władzy → Zagospodarowanie przestrzenne → 
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → Luty 2021,
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy.2) 

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki.[3], [4]

Zastępca Prezydenta Miasta 
ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.

komunikaty

W budynku przy ul. Sienkiewicza 
49, w którym mieści się placów-
ka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 
wykonano termomodernizację. 
Prace były także prowadzone 
w dwóch wielorodzinnych bu-
dynkach mieszkalnych zloka-
lizowanych przy ul. Norwida 
44 (w sąsiedztwie liceum) oraz 
na placu Wolności 2 (przy Szko-
le Podstawowej nr 1).

Koszt prac w budynku przy ul. 
Sienkiewicza 49 wyniósł ok. 1,3 
mln złotych (w tej kwocie jest do-
finansowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego w wysokości 136 
tys. złotych). – W ramach zada-
nia zmieniono sposób użytkowa-
nia wolnego lokalu użytkowego, 
wykonano kompleksową termo-
modernizację budynku z wymia-
ną stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianą dachu oraz źródła ogrze-
wania. Wymieniono także instala-
cje wewnętrzne oraz zamontowa-
no kotły gazowe. Po zakończeniu 
prac budynek odzyskał swój daw-
ny wygląd – mówi Agata Goc, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych w Tychach.

Wykonano również prace zwią-
zane z zagospodarowaniem tere-
nu przyległego oraz remont bu-
dynku gospodarczego.

Roboty były także prowadzo-
ne w innych obiektach. Wykona-
no termomodernizację kolejnych 
dwóch wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych zlokalizowa-
nych przy ul. Norwida 44 oraz 
na placu Wolności 2. – Pierw-
szy z budynków został poddany 
kompleksowej termomoderni-
zacji wraz z likwidacją kotłow-
ni węglowej, którą zastąpiono 

ogrzewaniem gazowym. Po za-
kończeniu prac w obrębie bu-
dynku wymieniono ogrodzenie, 
wykonano chodniki z zastosowa-
niem kostki przepuszczalnej oraz 
elementy małej architektury m.in. 
ławki i kosze na śmieci. Nie za-
brakło też nowych nasadzeń ro-
ślinności na terenie przyległym 
do budynku – podkreśla dyrek-
tor MZBM.

Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. 
Koszt zadania wyniósł ok. 350 ty-
sięcy złotych (w tym dofinanso-
wanie ok. 230 tys. zł).

W budynku przy placu Wolno-
ści wykonano z kolei ocieplenie 
ścian zewnętrznych, izolację ścian 
fundamentowych oraz wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. Ist-

niejącą przybudówkę zaadapto-
wano na miejsce gromadzenia 
odpadów komunalnych czyli al-
tanę śmietnikową. Koszt prac wy-
niósł blisko 280 tysięcy złotych.

To nie koniec inwestycji 
MZBM. Do końca lutego ma się 
zakończyć termomodernizacja 
nieruchomości przy ul. Eduka-
cji 11 wraz z przebudową insta-
lacji. Wiosną zaplanowano prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół budynku oraz do-
budowanie zewnętrznej klat-
ki schodowej. Podpisano także 
umowę na opracowanie projek-
tu kompleksowej termomoder-
nizacji i modernizacji budynku 
Teatru Małego wraz z przebu-
dową strefy wejściowej do bu-
dynku i zagospodarowane tere-
nu. ru ●

trudno MóWić 
W tyM roku o końcu 
karnaWaŁu, gdyż 
karnaWaŁu WŁaściWie 
nie byŁo.

Poza bardzo kameralnymi do-
mówkami nie było możliwości or-
ganizowania imprez. Ta sytuacja 
ma rozmaite skutki – od znudze-
nia i frustracji ludzi spragnionych 
rozrywki poprzez utratę docho-
dów w najlepszym zazwyczaj 
okresie roku dla restauratorów, aż 
po brak imprez charytatywnych, 
które wspierały potrzebujących.

Trzeba przyznać, że i powo-
dów do świętowania w tegorocz-
nym karnawale nie było wiele. 
Pandemia po jesiennym szczycie 
nieco wyhamowała, ale w styczniu 
i lutym statystyki utrzymują się 
na poziomie ok. 5 tysięcy nowych 
zachorowań i ponad 200 zgonów 
dziennie. To wciąż bardzo wyso-
kie liczby. Niedawne poluzowanie 
obostrzeń, dopuszczające otwarcie 
hoteli, stoków narciarskich, kin, 
teatrów i basenów (poza aquapar-
kami), tylko częściowo osłodziło 
tę trudną zimę. Lokale gastrono-
miczne od października pozosta-
ją zamknięte i mogą sprzedawać 
posiłki jedynie na wynos i w do-
wozie, co zdążyło już poważnie 
nadwerężyć sytuację finansową 
niejednej firmy.

A więc jaki karnawał, taki jego 
koniec. A nawet – jaki rok, takie 
ostatki.

Bal dopiero za rok
– Przez trzy ostatnie lata orga-
nizowaliśmy w karnawale bal 

charytatywny, z którego dochód 
przeznaczamy na tyski OREW 
– mówi Sławomir Sobociński, 
prezes stowarzyszenia Inicjatywa 
Tyska. – W zeszłym roku w stycz-
niu wszystko jeszcze się świetnie 
udało, bo ograniczenia związa-
ne z pandemią nadeszły dopiero 
w marcu. Podczas balu zebrali-
śmy ponad 20 tysięcy zł. W tym 
roku z wiadomych względów bal 
nie mógł się odbyć, tak jak szereg 
innych wydarzeń, które co roku 
organizowaliśmy. Nie było Ty-
skich Śniadań na Paprocanach, 
zobaczymy, czy w tym roku sytu-
acja na to pozwoli. Na razie z na-
szych stałych inicjatyw odbywa 
się tylko jarmark staroci. Cieszę 
się, że w grudniu udało się zor-
ganizować wigilię dla potrzebu-
jących, ale była ona zupełnie inna 
niż w poprzednich latach, było 
to tylko rozdawanie gotowych 
posiłków w opakowaniach. Przy 
okazji udało nam się wesprzeć ty-
skich restauratorów w tym trud-
nym czasie, i zamiast prosić ich 
o bezpłatne przekazanie posiłków 
– jak to było w poprzednich la-
tach – pozyskaliśmy sponsorów 
i zakupiliśmy te posiłki.

Zamiast żniw – stagnacja
Wsparcie dla tyskiej gastronomii 
jest teraz bardzo cenne, ponie-
waż – jak mówi Roman Szyja, 
właściciel kilku tyskich restau-
racji – sezon, który zazwyczaj 
stanowi w tej branży żniwa, jest 
teraz całkowicie martwy. – Lo-
ckdown w ciągu ostatniego roku 
odebrał nam wszystkie najlep-
sze dni – mówi. – W maju stra-

ciliśmy komunie. Czas, kiedy 
mogliśmy normalnie działać, 
czyli lipiec, sierpień i wrzesień, 
to okres, gdy w restauracjach 
niewiele się dzieje, inaczej niż 
w lodziarniach czy barach piw-
nych. Dla nas hossa przychodzi 
poza sezonem letnim. Beaujo-
lais Nouveau, Andrzejki, Syl-
wester, karnawał, Walentynki 
– to wszystko straciliśmy. Teraz 
skupiamy się wyłącznie na ca-
teringu, ale jest coraz trudniej. 
Przy pierwszym lockdownie nie 
wszyscy decydowali się działać 
na wynos, dużo restauracji było 
po prostu nieczynnych. Teraz 
na wynos działają już wszyscy 
i ten rynek cateringowy też się 
dla nas skurczył. Dobrze ra-
dzi sobie w tej formule Zielony 
Smok z kuchnią chińską, ale ta-
kie restauracje jak Joker – któ-
ry działa w Tychach od 28 lat 
– mają bardzo smutną sytua-
cję. Dlatego te ostatki też są dla 
nas smutne. Na Tłusty Czwar-
tek produkowaliśmy co praw-
da własne pączki i klienci je za-
mawiali, ale to wszystko tylko 
kropla w morzu. Czekamy na 
jakieś częściowe przynajmniej 
poluzowanie. Jako restauratorzy 
nie możemy zrozumieć dlaczego 
otwierają się galerie handlowe, 
do których przychodzi znacznie 
więcej osób, a nam się otworzyć 
nie pozwalają. Subwencja, któ-
rą dostajemy, jest tylko na prze-
trwanie. Nie generujemy zysków, 
nasi pracownicy nie otrzymują 
premii, ich stopa życiowa się ob-
niża. Jest nam wszystkim coraz 
trudniej...  sylWia WitMan  ●

jaki rok, takie ostatki
śledzik mA W Tym ROKu GORZKI SmAK.

MzbM inwestuje w termomodernizację.

Cieplej w budynkaCh

Budynek przy ul. Sienkiewicza po termomodernizacji odzyskał dawny blask.
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reklama

W poniedziałek 15 lutego 2021 r. 
rozpoczęła się rekrutacja do od-
działów sportowych klas czwar-
tych publicznych szkół podstawo-
wych w Tychach na rok szkolny 
2021/2022.
Prowadzona jest ona w następu-
jących dyscyplinach:
· pływanie dziewcząt i chłopców, 
siatkówka dziewcząt, koszyków-
ka chłopców (Sportowa SP nr 19 
im. Mikołaja Kopernika, ul. Nie-
podległości 190, tel. 32 227 68 
25, email: sp19@oswiata.tychy.
pl, www.sp19.tychy.edu.pl)
· siatkówka dziewcząt i chłopców 
(SP nr 10 im. Gustawa Morcinka, 
ul. Borowa 123, tel. 32 218 36 12, 

email: sp10@oswiata.tychy.pl, 
www.sp10.tychy.edu.pl)
· hokej/unihokej dziewcząt 
i chłopców (SP nr 36 im. Naro-
dów Zjednoczonej Europy, ul. 
Gen.de Gaulle’a 18, tel. 32 227 82 
70, email: sp36@oswiata.tychy.
pl, www.sp36.tychy.edu.pl)

Do oddziału sportowego przyj-
muje się kandydatów, którzy po-
siadają stan zdrowia umożliwia-
jący podjęcie nauki w szkole lub 
oddziale, potwierdzony orzecze-
niem lekarskim wydanym przez 
lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej; posiadają pisemną zgo-
dę rodziców na uczęszczanie kan-
dydata do szkoły lub oddziału; 

uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej na warun-
kach ustalonych przez związek 
sportowy właściwy dla danego 
sportu, w którym jest prowadzo-
ne szkolenie sportowe w danej 
szkole lub danym oddziale.

Składanie wniosków o przyję-
cie do oddziałów sportowych klas 
czwartych w szkołach podstawo-
wych będzie trwało do 5 marca 
2021 r. Więcej informacji na stro-
nie www.oswiata.tychy.pl.

Miejskie Centrum Oświaty 
przypomina, że aktualnie w Ty-
chach prowadzone są postępowa-
nia rekrutacyjne na rok szkolny 
2021/2022:

· do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych – składanie wnio-
sków do dnia 22 lutego 2021 r.
· do klas pierwszych szkół podstawo-
wych – składanie zgłoszeń i wnio-
sków do dnia 26 lutego 2021 r.

MCO zaprasza również ro-
dziców do zapisywania dzieci 
do klas pierwszych szkół pod-
stawowych.

Od 1 marca 2021 r. rozpoczną 
się natomiast nabory do klas VII 
dwujęzycznych w tyskich szko-
łach: SP 13, SP 14 i SP 37. Infor-
macje o rekrutacjach są dostępne 
na tyskim portalu oświatowym 
https://www.oswiata.tychy.pl/re-
krutacje.html. Mn ●

To już ostatnie dni rekrutacji 
do przedszkoli i szkół podstawo-
wych. W tym roku został ponow-
nie uruchomiony nabór do klasy 
o profilu hokejowym/unihokejo-
wym w Szkole Podstawowej nr 36 
w Tychach.

–Testy sprawnościowe pozwo-
lą nam wyłonić uczniów, którzy 
stworzą klasę (IV) o profilu ho-
keja/unihokeja – mówi Danu-
ta Wójcik, dyrektor SP nr 36. – 
Do 22 lutego trwa również nabór 
do klas pierwszych. W naszej pla-
cówce, oprócz klas ogólnodostęp-
nych, prowadzimy zapisy do klas 
pierwszych z innowacjami peda-
gogicznymi. W tym roku będzie 
to hokej na lodzie oraz innowacja 
artystyczna (plastyczno-muzycz-
na) – dodaje dyrektor.

W ramach szkolenia sportowe-
go SP 36 realizuje zajęcia z tenisa 
ziemnego, hokeja na lodzie, uni-
hokeja, tenisa stołowego. Trenu-
je drużyny sportowe dziewcząt 
i chłopców, które odnoszą suk-
cesy na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim pod opieką uty-
tułowanych trenerów. Absolwen-
ci występują w pierwszoligowych 
drużynach hokeja i unihokeja. 
– Od wielu lat SP 36 jest wylęgar-
nią hokejowych talentów – mówi 
legenda polskiego hokeja Mariusz 
Czerkawski. – To oczywiście zasłu-
ga świetnych trenerów, którzy po-
trafią zaszczepić wśród najmłod-
szych ducha walki i samorealizacji 
sportowej. Jednym z nich jest mój 
bliski przyjaciel Dariusz Garbocz, 
hokeista i olimpijczyk z Albertvil-

le – dodaje najbardziej utytułowa-
ny polski hokeista.

9 lutego uczniowie SP 36 re-
prezentujący barwy klubowe 
MOSM Tychy zdobyli II miejsce 

w Międzynarodowym Turnieju 
FRH Cup Sanok 2021 w hoke-
ju na lodzie.
kaMil peszat ●

W okresie roz-
liczeń podatko-
wych zachęcamy 
m i e s z k a ń c ó w, 
aby przekazali 1% 
podatku docho-
dowego na rzecz 
tyskich organiza-
cji pożytku pub-
licznego (OPP). 
Od 2004 roku 
każdy podatnik 
może samodziel-
nie wybrać orga-
nizację, którą ze-
chce w ten sposób 
wesprzeć.

sam zdecyduj
Tzw. „1%” to cześć podatku do-
chodowego, która musi wrócić 
do państwa, ale w tym wypad-
ku państwo pozwala nam zade-
cydować do kogo te pieniądze 
trafią. Jeśli nie wpiszemy w nasz 
„PIT” – numeru KRS wybranej 
organizacji pożytku publicznego 
to – nasz 1% trafi do „wspólnego 
worka”, o którego przeznaczeniu 
decyduje rząd i sejm.

Swój podatkowy procent mo-
żemy przekazać tylko organi-
zacjom pożytku publicznego 
(OPP). Organizacja pozarządowa 
lub inny podmiot, który chciał-
by zostać OPP musi taki status 
uzyskać sądownie oraz spełnić 
dodatkowe wymagania. Obecnie 
w Tychach działają 24 organiza-
cje oraz 6 oddziałów lub kół or-

ganizacji ogólnopolskich, które 
mają status Organizacji Pożyt-
ku Publicznego i im możemy im 
przekazać nasz 1% podatku.

Aktualny wykaz tyskich OPP 
znaleźć można na stronie inter-
netowej razemtychy.pl.

warto przekazać 1%
Organizacje pożytku publicz-
nego, które zgodnie z KRS 
mają swoją siedzibę w Tychach 
z przekazanego 1% podatku 
za rok 2019 uzyskały kwotę: 
1.880.629,73 zł.

Pieniądze te zostaną wykorzy-
stane wyłącznie na prowadzenie 
działalności pożytku publicznego. 
Informację, na co zostały spożyt-
kowane środki z 1%, organizacja 
ma obowiązek umieścić w swoim 
sprawozdaniu. ru ●

zostaw 1% podatku dla tyskich organizacji. W ub. roku trafiło 
do nich prawie 2 mln zł.

proCent 
dLa nasZyCh

rozpoczęła się rekrutacja do klas czwartych sportowych.

klasy dla sprawnyCh

mariusz Czerkawski poleCa

Hokeiści z SP nr 36 wraz z trenerem Beniaminem Sławińskim.

SP
 nr

 36
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reklama

od piątku (12.02) 
W Miejskiej galerii 
sztuki „obok” Można 
oglądać WystaWę 
MalarstWa lecha 
koWalczyka „andyjski 
kobierzec”. byŁa 
ona prezentoWana 
Wcześniej W Wersji 
online, teraz prace 
Można oglądać 
na żyWo. duże i barWne 
obrazy W zetknięciu 
bezpośredniM robią 
zdecydoWanie Większe 
Wrażenie.

Wernisaż wystawy stanowił 
spotkanie z artystą i podróżni-
kiem w jednym. Większość lu-
dzi z podróży w odległe rejony 
świata przywozi fotografie. Ty-
szanin Lech Kowalczyk z po-
dróży po peruwiańskich An-
dach przywiózł szkicownik pełen 
uchwyconych miejsc i wrażeń. 
Następnie przez lata przenosił 
te rysunkowe notatki na płótna. 
Jak pisze w katalogu do wystawy, 
spośród wielu miejsc, do których 
podróżował i które rysował, tyl-
ko Andy domagały się „dalsze-
go ciągu”.

Lech Kowalczyk opowiadać 
potrafi, zarówno słowem, jak 
i obrazem. Po krótkim przywita-
niu Wojciech Łuka, kurator Ga-
lerii „Obok” oddał głos artyście. 
Ponadgodzinna opowieść o po-

dróży i namalowanych przez nie-
go miejscach sprawiła, że obrazy 
nabrały jeszcze większej mocy. 
Płonące Jezioro Titicaca, bia-
łe lśniące ściany Alpamayo czy 
malownicza przełęcz Portachu-
elo to nie tylko porażające swym 
pięknem krajobrazy. Jezioro za-
płonęło nie tylko od zacho-
dzącego słońca; zdesperowani, 
przymierający głodem Indianie 
w proteście przeciwko odcinaniu 
ich od zysków z turystyki podpa-
lili trzcinowe przystanie i wysep-
ki. Malownicza dolina z górskimi 
jeziorami była miejscem niewy-
obrażalnej tragedii, gdy po trzę-

sieniu ziemi w 1970 r. ze zboczy 
góry Huascaran zeszła lawina 
niosąca tony lodu i błota.

Tradycją w Galerii „Obok” sta-
ło się nagradzanie gości wernisa-
żu, wykazujących się szczególną 
wiedzą lub wrażliwością na sztu-
kę. Tym razem nagrodzone zo-
stały osoby, które podczas pre-
zentowania prac w internecie 
w najciekawszy sposób skomen-
towały obrazy Lecha Kowalczy-
ka. Autor był szczególnie szczod-
ry i obdarował swoimi pracami 
nie jedną, a kilka osób, których 
komentarze szczególnie go ujęły. 
sylWia WitMan ●

MuzeuM Miejskie 
W tychach Wraz 
ze szkoŁą podstaWoWą 
nr 37 z oddziaŁaMi 
dWujęzycznyMi 
iM. kornela 
Makuszyńskiego 
W tychach organizuje 
piątą edycję 
WojeWódzkiego 
konkursu Wiedzy 
o regionie „silesia 
incognita”.

Zwycięzcy, dzięki patronowi 
honorowemu – Łukaszowi Ko-
hutowi, posłowi do Parlamentu 
Europejskiego IX kadencji – poja-
dą do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. Na zgłoszenia dwu-
osobowych drużyn i ich prezen-
tacji poświęconych wybranej 
postaci, miejscu lub wydarzeniu 
z dziejów Śląska wyznaczono ter-
min do 12 marca br.

wyjątkowy jak Śląsk
„Śląsk wciąż pozostaje niezwy-
kłym miejscem w skali świata, 
a jego odkrywanie jest niekoń-
czącą się przygodą. Konkursem 
chcemy upowszechniać wiedzę 
na temat historii i kultury Ślą-
ska, wzbudzać zainteresowanie 
młodzieży dziejami i kulturą 
własnego regionu, a także zachę-
cać do dalszych samodzielnych 
poszukiwań oraz przedstawiać 

nowoczesne metody prezento-
wania dziedzictwa regionalnego 
i podnosić umiejętności uczniów 
związane z wykorzystaniem no-
wych technologii, znajdowaniem, 
selekcją i prezentacją informacji” 
– piszą organizatorzy, zaprasza-
jąc do uczestnictwa w konkur-
sie uczniów starszych klas szkół 
podstawowych (V–VIII) z wo-
jewództwa śląskiego. Oprócz 
zgłoszenia dwuosobowych dru-
żyn należy przesłać prezentację 
poświęconą wybranej postaci, 
miejscu lub wydarzeniu z dzie-
jów Śląska.

w finale liczy się wiedza
Konkurs składa się z dwóch eta-
pów. Eliminacje polegają na przy-
gotowaniu prezentacji poświę-
conej wybranej postaci, miejscu 
lub wydarzeniu z dziejów Śląska. 
Natomiast podczas finału oce-
nie podlega wiedza autorów 30 
najwyżej ocenionych prezentacji 
– podczas zmagań finałowych 
czekają zawsze nowe konkuren-
cje, gwarantujące jeszcze więcej 
emocji. Finał konkursu, ogłosze-
nie wyników i wręczenie nagród 
odbędą się 7 maja w Oddziale 
Muzeum Miejskiego – Tyskiej 
Galerii Sportu na Stadionie Miej-
skim w Tychach.

Już drugi raz patronat hono-
rowy nad konkursem objął Łu-
kasz Kohut, poseł do Parlamentu 

Europejskiego IX kadencji, a pa-
tronem merytorycznym jest Re-
gionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowi-
cach. Wśród jurorów znaleźli się: 
historyk Michał Dzióbek (prze-
wodnik, Śląskie Centrum Wol-
ności i Solidarności) – przewod-
niczący jury, historyczka sztuki 
Aleksandra Gorzelik (nauczy-
cielka, konsultantka w Regio-
nalnym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowi-
cach), etnolożka Klaudia Rokse-
la (Gryfnie) i reportażystka Do-
rota Brauntsch (autorka książki 
„Domy bezdomne”).

Warto wystartować, bo nagro-
da główna, ufundowana przez 
patrona honorowego, to wyjazd 
zwycięskiej drużyny do Parla-
mentu Europejskiego w Bruk-
seli! Na pozostałych finalistów 
czekają również inne atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe oraz karty 
podarunkowe. Nie tylko dlatego 
warto poznawać naszą Małą Oj-
czyznę i jej tajemnice, co sprawia 
wiele radości.

Więcej informacji o konkursie 
znaleźć można na stronie interne-
towej Muzeum Miejskiego w Ty-
chach lub u organizatorów: Anna 
Kura (tel. 32 327 18 20–21, wew. 
24, e-mail: a.kura@muzeum.ty-
chy.pl); Marcin Melon (e-ma-
il: marcinmelon1979@gmail.
com).Mn ●

andy namaLowane 
i opowiedZiane
galeria „obok” ZNóW ZAPRASZA W SWE PROGI.

w nagrodę 
do BrukseLi
organizatorzy konkursu SILESIA INcOGNITA 2021 cZEKAją NA ZGłOSZENIA.

Na żywo obrazy Lecha Kowalczyka robiły wrażenie 
na licznych uczestnikach piątkowego wernisażu.
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Wodnik 20.i-18.ii
Fortuna uśmiechnie się do ciebie bardzo szeroko. 
Szczęśliwe wydarzenia wprawią cię w świetny 
humor. Dopisze także towarzystwo przyjaciół.

ryby 19.ii-20.iii
Najwyższy czas zacząć wcielać swe pomysły 
w życie. Nie działaj jednak zbyt pochopnie. 
Zachowaj spokój podczas dyskusji!

baran 21.iii-20.iv
Zapowiadają się cudowne randki, rozliczne 
przygody i karuzela oszałamiających wydarzeń. 
Również w stałym związku nie będzie wiać nudą.

byk 21.iv-21.v
Niby wszystko toczyć się będzie po staremu, ale 
nie wiedzieć czemu będziesz poddenerwowany. 
możliwe, że nie zdołasz ukryć swojej irytacji 
i w końcu wybuchniesz.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Nie forsuj swoich pomysłów na siłę, a unikniesz 
kłopotów! Nie zawsze będziesz miał czas dla 
siebie. W pracy urwanie głowy.

rak 21.vi-22.vii
Wykorzystasz każdą okazję, by powiększyć stan 
konta. Twoje atuty wreszcie zostaną docenione. 
Najwięcej osiągniesz pracując w zespole.

leW 23.vii-22.viii
Twój wdzięk i optymizm pomogą ci teraz podbić 
niemal każde serce, nawet to, które dotąd wydawało 
się zimne i nieczułe. Teraz nawet niewinny flirt może 
przerodzić się w gorące uczucie.

panna 23.viii-22.iX
Nie zabraknie ci pasji i wytrwałości, więc sukces 
jest ci pisany. będziesz jeszcze bardziej kreatywny 
i z łatwością rozwiążesz każdy problem.

Waga 23.iX-23.X
Wystarczy teraz drobna iskra, by rozpalić Twoje 
zmysły. Nuda i brak zajęć ci nie grożą. Zachowaj 
dystans w stosunku do bliźniaka.

skorpion 24.X-21.Xi
Sumiennie wypełnisz wszystkie obowiązki i nawet 
wiecznie czepiających się szef nie będzie miał ci 
nic do zarzucenia.

strzelec 22.Xi-21.Xii
jeśli wyczujesz, że Twój partner coś ukrywa, nie 
jest z Tobą szczery albo po prostu zachowuje się 
inaczej niż zwykle, będziesz miał rację. bądź czujny!

koziorożec 22.Xii-19.i
W finansach bez rewelacji, chociaż dzięki intuicji 
możesz teraz dobrze zainwestować pieniądze. 
W miłości sielanka.
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

horoskop

„twoje tychy”: to nie pierwszy 
pani występ w telewizji. można 
było już panią posłuchać w „drodze 
do gwiazd” czy „must be the 
music”. tym razem jednak doszła 
pani do ścisłego finału i prawie 
go wygrała. jest satysfakcja czy 
niedosyt?
RaiSa miSZtela: – Oczy-
wiście że satysfakcja. Moje 
wcześniejsze przygody 
z telewizją absolutnie nie dają 
się porównać z The Voice Senior. 
Tym razem przeszłam całą 
drogę, pokonując blisko 8 tysięcy 
osób. Jak już byłam w ścisłej 
ósemce, to czułam się spełniona. 
Ale nie mogę powiedzieć, że nie 
miałam ambicji na zwycięstwo. 
Wszyscy mieliśmy i każdy z nas 
dał z siebie wszystko. Kiedy 
dostałam się do ścisłego finału, 
to jakby spełnił się sen.

tremowała się pani przed 
występem? w przeszłości 
z zespołem koncertowała pani 
w wielu państwach europy jako 
solistka, zdobywając nagrody 
na festiwalach.
– Kiedy to było?! Wtedy byłam 
młodziutka, a czasy też były 
inne. Faktycznie z zespołem 
„Promień” koncertowaliśmy 
w całym Związku Radzieckim 
i poza nim. Ale to były lata 80. 
ubiegłego wieku. Teraz jestem 
dużo dojrzalsza jako kobieta 
ale też jako wokalistka. Przede 
wszystkim wymagam od siebie 
więcej. Kiedy, podczas mojego 
wykonania „Niech żyje bal”, 
wszyscy jurorzy się odwrócili, 
zatkało mnie. Nie spodziewałam 
się i przez chwilę straciłam 
koncentrację. Nie potrafię sobie 
tego darować. Wszyscy, razem 
z moją rodziną, mówili, że nic 
się nie stało, ale dla mnie się 
stało, bo wymagam od siebie 
więcej. Stąd bierze się trema, 
nie ze strachu, że coś pójdzie 
nie tak, ale z koncentracji 
i stawiania sobie wymagań. 
Odpowiadając na pytanie – 
oczywiście, że się tremowałam 
przed wyjściem na scenę, ale 
kiedy już na niej jestem, scena 
jest moja.

pani śpiew wydobywa się nie 
tylko z gardła ale również z serca. 
w pani wykonaniach słychać każdą 
emocję. jest pani w stanie każdą 
piosenkę przepuścić przez swoją 
wrażliwość i zinterpretować?

– Nie zaśpiewałabym każdej 
piosenki. Przede wszystkim 
muszę ją czuć, tekst musi 
do mnie przemawiać, a muzyka 
ponieść. Inaczej miałabym 
problem z zaangażowaniem się. 
Jak można śpiewać piosenkę, 
nie czując jej? Nie potrafiłabym 
zaśpiewać tak byle jak.

podejrzewam zatem, że woli pani 
śpiewać w ojczystym języku?
– Oczywiście, uwielbiam śpiewać 
po rosyjsku czy ukraińsku. Nie 
tylko dlatego, że jest mi łatwiej. 
Po prostu swój ojczysty język 
bardziej czuję i bardziej do mnie 
przemawia, co jest naturalne. 
W programie zaśpiewałam 
„Oczy czarne” ukraińskiego 
poety, barda i społecznika Je-
whena Hrebinka. I to była 
jedyna łatwa dla mnie piosenka. 
Resztę musiałam się nauczyć jak 
tabliczki mnożenia. Codziennie 
po kilka godzin ćwiczyłam. 
Budziłam się w nocy z tekstem 
na ustach i powtarzałam. Kiedy 
którąś noc z rzędu nie pomy-
liłam żadnego słowa, mogłam 
przejść do ćwiczenia samego 
wykonania.

która zatem piosenka była 
najtrudniejsza?
– Zdecydowanie „Powrócisz 
tu” Ireny Santor. Piękny tekst 
i piękna melodia.

przed występem w programie 
nagrała pani utwór „nie 
narzekam” ze swoją uczennicą 
pauliną szczygielską, który miał 

kilkanaście tysięcy wyświetleń.
– Utwór pochodzi z mojej płyty 
„Panta rei”, z Paulinką nagrały-
śmy zupełnie nową aranżację. 
To bardzo optymistyczny 
utwór, a optymizmu w tych 
dziwnych czasach nigdy za dużo. 
Paulina bardzo ucieszyła się 
z mojego zaproszenia. Muszę jej 
przyznać, że zachowała się jak 
profesjonalistka. Na nagranie 
do studia przyjechała perfekcyj-
nie przygotowana. Weszłyśmy, 
zaśpiewałyśmy i wyszłyśmy. Nic 
nie trzeba było powtarzać. Mama 
Paulinki nagrała do utworu 
teledysk i trafił na YouTube.

na pani kanale po programie 
zrobił się niemały ruch, 
najpopularniejszy film ma blisko 
400 tys. wyświetleń. planuje pani 
zacząć działać w sieci?
– Oczywiście. Finał w The Voice 
Senior dał mi ogromną szansę. 
Uwielbiam i chcę śpiewać, 
a dzięki programowi moja 
grupa fanów się powiększyła. 
Interesują się mną media, 
czego przykładem jest choćby 
ten wywiad. Jutro na przykład 
przyjeżdża do mnie telewizja 
i będą nagrywać dłuższy repor-
taż. Razem z córką uznałyśmy, 
że warto odkurzyć mój kanał 
na YouTubie i regularnie zasilać 
go treściami. 8 lutego trafił tam 
utwór „Przesłanie”, wkrótce 
można spodziewać się kolejnych. 
Może znowu zrobimy coś 
razem z Pauliną. Ona pięknie 
gra na pianinie. Wszystkich 
zainteresowanych gorąco 

zapraszam, można mnie znaleźć 
na YouTube, wpisując Raisa 
Misztela.

wiemy co śpiewa raisa misztela. 
czego zatem słucha?
– Moją idolką jest oczywiście 
moja ukochana Ałła Pugaczowa, 
Mogę nawet przyznać, że na niej 
się wzorowałam. Uwielbiam 
też muzykę ludową, nie 
będzie dla Pana zaskoczeniem, 
że najbardziej lubię ukraińską. 
My Ukraińcy mamy śpiew 
w swojej naturze. U nas 
spotkania towarzyskie zawsze 
rozpoczynają się od śpiewu 
i na wspólnym śpiewaniu 
kończą. Po prostu uwielbiamy 
śpiewać, wszyscy. Na urodzi-
nach czy innych spotkaniach 
śpiewamy niejednokrotnie 
z podziałem na głosy. Można 
te nasze występy nagrywać 
i od razu w radio puszczać. Lubię 
też Whitney Houston, Mariah 
Carey czy Edytę Górniak, która 
ma przepiękny głos.

czy z tego wynika, że śpiew 
jest dla pani rzeczą absolutnie 
naturalną?
– Nie do końca. Nigdy jeszcze 
o tym nie mówiłam, ale początki 
nie były wcale takie kolorowe. 
Zupełnie przez przypadek poje-
chałam na obóz pionierski i tam 
wychowawczyni zwróciła uwagę 
na moje podśpiewki. Dostałam 
od niej tyle komplementów, 
że wróciłam do domu rozśpiewa-
na. Mama zatem zapisała mnie 
do zespołu „Szkolne lata”, w któ-
rym usłyszałam, że... w ogóle 
nie potrafię śpiewać i śpiewać 
nigdy nie będę. Pomimo tego, 
że wciąż słyszałam „że fałszuję”, 
„że psuję występ całego zespołu”, 
nauczycielka zostawała ze mną 
po zajęciach i wciąż razem 
ćwiczyłyśmy. Dostałam od niej 
duży kredyt zaufania. Wyko-
rzystałam tę szansę i ćwiczyłam 
tak długo, jak było to konieczne. 
Później w przyszłości ten wysiłek 
zaprocentował. Po pierwszym 
konkursie, na którym wystą-
piłam jako młoda panienka, 
podszedł do mnie nieznajomy 
i powiedział wprost „jutro chcę 
ciebie widzieć w moim zespole”. 
To był wspomniany zespół 
„Promień”, z którym przeżyłam 
tyle pięknych chwil jako solistka.
rozMaWiaŁ: 
kaMil peszat ●

Śpiewanie mamy we krwi
rozMoWa z raisą Misztelą - TySZANKą, KTóRA WySTąPIłA W ŚcISłym FINALE PROGRAmu ThE VOIcE SENIOR.

Raisa Misztela w finale The Voice Senior.
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W czasach, gdy 
Wszystko dzieje się 
W internecie, sztuka 
andrieja iWanoWa „kruk 
z toWer” jest Więcej niż 
aktualna. produkcja 
teatru draMatycznego 
z WarszaWy Ma sWoją 
preMierę W najbliższy 
Weekend. a już tydzień 
póŹniej będą ją Mogli 
obejrzeć WidzoWie 
teatru MaŁego 
W tychach.

Nastoletni Kostia po śmierci ojca 
żyje w konflikcie z matką i ucie-
ka w świat internetu. Jego matka, 
pragnąc lepiej poznać syna i na-
wiązać z nim kontakt, decyduje 
się na ryzykowny krok. Zakłada 
fałszywe konto i nawiązuje z nim 
kontakt w mediach społecznoś-
ciowych jako jego rówieśnicz-
ka. – Bardzo długo wydaje się, 
że ta sztuka jest zabawna – mówi 
Paweł Drzewiecki, dyrektor Tea-
tru Małego. – Bohaterowie roz-
mawiają przez internet jako ró-
wieśnicy, ale różnica pokoleń 
pomiędzy nimi jest źródłem ko-
micznych sytuacji. Ale jest tak 
tylko do momentu, gdy chłopak 
zaczyna darzyć uczuciem swoją 
internetową znajomą. Wówczas 
przekonujemy się, że to nie jest 
zabawna opowieść.

„Kruka z Tower” tyska pub-
liczność będzie miała okazję zo-
baczyć 28 lutego o godz. 18. Będzie 
to pierwszy pokaz po warszawskiej 
premierze. Tymczasem tydzień 

wcześniej – 21 lutego (godz. 16) 
– na scenie tyskiego teatru zago-
ści spektakl, który był tu już poka-
zywany i został bardzo pozytyw-
nie odebrany przez widzów. „Kto 
nas odwiedzi” to produkcja własna 
Teatru Małego. To zdecydowanie 
lżejsza propozycja, niemniej bra-
wurowy popis duetu sceniczne-
go – Jadwigi Jankowskiej-Cieślak 
i Jana Peszka – jest wart polece-
nia. Rzecz dzieje się nocą w starym 
zamku, który odwiedzają duchy. 
Czy wyjaśni się tajemnica sprzed 
lat i czy mąż pani domu zmarł 
śmiercią naturalną?

Po spektaklu zaplanowane jest 
spotkanie z aktorami.

Dla widzów, którzy zakupili bi-
lety na koncert Hanny Banaszak 
(zaplanowany pierwotnie w ra-
mach LOGOS Fest, a następnie 
na 14 lutego – kiedy to musiał 
zostać odwołany z powodu cho-
roby muzyka) mamy dobrą wia-
domość. Zakupione bilety za-
chowują oczywiście ważność, 
a koncert odbędzie się 7 marca. 
Są jeszcze wolne miejsca.

W Teatrze Małym obowiązują 
zasady bezpieczeństwa sanitarne-
go: na widowni zajęte może być 
co drugie miejsce (osoby miesz-
kające razem mogą siedzieć obok 
siebie), obowiązkowe są masecz-
ki i dezynfekcja (dozowniki z pły-
nami do dezynfekcji znajdują się 
na terenie obiektu). O koniecz-
ności przestrzegania powyższych 
zasad przypominać będą widzom 
komunikaty nagrane dla Teatru 
Małego przez Kamillę Baar. sW ●

dwa spektakLe 
jesZCZe w Lutym
„odMrożony” teatr MaŁy mA DLA WIDZóW GODNE 
uWAGI PROPOZycjE. 

W spektaklu „Kruk z Tower” zobaczymy  
Konrada Szymańskiego i Katarzyn Herman.
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centruM Motoryzacyjne 
techcar przy 
ul. katoWickiej 47 
poszerzyŁo sWoją 
ofertę proMocyjną dla 
Wszystkich klientóW, 
którzy zdecydoWali 
się dokonać badania 
technicznego pojazdu.

Prócz gadżetu do wyboru (np. na-
rzędzia, powerbank, kosmetyki 
samochodowe oraz wiele arty-
kułów dla dzieci) każdy klient 
dostanie kupony upoważniające 
do zniżek w trzech segmentach. 
Akcja, z możliwością przedłuże-
nia, trwa do końca marca.

przechowalnia opon za 1 zł 
(bez kuponu 80 zł)
Klienci Centrum Motoryzacyj-
nego Techcar na Czułowie mają 
możliwość skorzystania z prze-
chowalni opon sezonowych. Po-
mimo popularnych opon wielose-
zonowych, większość kierowców 
wciąż decyduje się na korzystanie 
z wariantu letniego i zimowego. 
Takie rozwiązanie zwiększa przy-
czepność na drodze, przez co i na-
sze bezpieczeństwo. Ponadto, przy 
okazji zmiany ogumienia serwi-
sanci z Centrum Motoryzacyjne-
go Techcar sprawdzą stan opon, 
dokładnie je wyważą, dobiorą od-
powiednie ciśnienie. Korzystanie 
z serwisu niweluje ryzyko płynące 
z niewłaściwego założenia opon 
kierunkowych. Teraz każdy, kto 
dokona badania technicznego 

na stacji diagnostycznej Techcar, 
otrzyma kupon upoważniający 
do przechowywania opon sezono-
wych w magazynie za 1 zł. Dotych-
czas taka usługa kosztowała 80 zł. 
– Ta niby banalna czynność wyma-
ga dużo większej uwagi, niż by się 
wydawało. Opona luzem może się 
delikatnie odkształcić, co po kil-
ku miesiącach może przełożyć się 
na wibracje odczuwalne na kierow-
nicy. Jak nie należy przechowywać 
luźnych opon? Na pewno nie moż-
na ich kłaść jedna na drugiej, ponie-
waż będą się odkształcały. Nie za-
leca się też ich wieszania na stopce 
– to najgorszy sposób przechowy-
wania opon i niemal gwarantowane 
odkształcenie spowodowane du-
żym naciskiem na małą powierzch-
nię stopki opony. W naszej prze-
chowalni zadbamy o odpowiednią 
temperaturę i wentylację pomiesz-
czenia oraz poziom wilgotności – 
zaznacza Piotr Niedziela właściciel 
Techcaru.

odgrzybianie klimatyzacji 
za 20 zł (bez kuponu 50 zł).
Klimatyzacja w samochodzie la-
tem pozwala uniknąć upałów pod-
czas jazdy, a zimą pomaga w od-
parowywaniu szyb. Dlatego o jej 
sprawne i bezpieczne dla zdro-
wia działanie warto dbać przez 
cały rok. Procedurę odgrzybia-
nia trzeba powtarzać co 6 miesię-
cy. – Warunki pracy klimatyzacji 
to jeden z czynników potęgują-
cych rozwój bakterii i grzybów 
w kanałach wentylacyjnych. Dru-

gim i niewiele mniej ważnym jest 
wilgoć w powietrzu, która jest 
szczególnie duża jesienią i zimą. 
Powoduje ona rozwój grzybów 
w przewodach klimatyzacji. War-
to zwrócić uwagę na pojawienie się 
nieprzyjemnego zapachu podczas 
pracy wentylacji samochodowej. 
Oznacza on, że w kanałach wen-
tylacyjnych wyrosły dość bogate 
kultury pleśni i bakterii. A te mogą 
być skrajnie groźne dla zdrowia, 
a nawet życia pasażerów. Po-
pularną chorobą powodowaną 
przez skrajnie zaniedbaną klima-
tyzację jest chociażby legionello-
za – schorzenie prowadzące m.in. 
do ślepoty – tłumaczy Piotr Nie-
dziela właściciel Techcar. – Warto 
pamiętać o tym, że bez względu 
na wybraną metodę, odgrzybianie 
klimatyzacji zawsze musi być po-
łączone z wymianą filtra kabino-
wego. Bez tego mechanikowi nie 
uda się usunąć z auta wszystkich 
patogenów – dodaje.

komputerowa diagnostyka 40 zł 
(bez kuponu 70 zł)
Samochodowa diagnostyka kom-
puterowa to czynność polegająca 
na podłączeniu specjalnego kom-
putera diagnostycznego (zwane-
go również testerem diagnostycz-
nym) do komputera sterującego 
samochodem. Usługa ta pozwala 
dowiedzieć się, w jakiej kondycji 
aktualnie znajduje się samochód, 
czy parametry odbiegają od po-
żądanych, czy i gdzie dokładnie 
występują usterki oraz jakie są ich 

przyczyny, by następnie sprawnie 
je usunąć. – Obecne we współ-
czesnych samochodach kompu-
tery wewnętrzne mają za zadanie 
sterować silnikiem oraz podzespo-
łami. Posiadają one wbudowane 
specjalne układy diagnostyczne, 
które są tak zaprogramowane 
przez producenta, by odpowia-
dać za prawidłowe zakresy pra-
cy wszystkich podzespołów oraz 
czujników. Gdy tylko jakiś pa-
rametr wykracza poza ustalone 

dopuszczalne granice, komputer 
pokładowy zapisuje właściwy kod 
błędu w swojej pamięci. Zapisy te 
są ważnym wstępem do zloka-
lizowania usterki. Niewątpliwą 
zaletą samochodowej diagno-
styki komputerowej jest możli-
wość szybkiego rozpoznania sta-
nu technicznego poszczególnych 
układów i zespołów w samocho-
dzie bez konieczności demonta-
żu i naruszania jakichkolwiek jego 
elementów. Tutaj wystarczy tylko 

aparatura techniczno-pomiarowa 
w postaci komputera diagnostycz-
nego. Jak wiadomo, zdecydowana 
większość prac przy samochodzie 
wymaga najpierw właściwego roz-
poznania problemu, bez względu 
na to, czy są to standardowe na-
prawy mechaniczne, praca silnika, 
układu paliwowego czy hamulco-
wego. Diagnostyka komputerowa 
okazuje się być w takich przypad-
kach niezastąpiona – tłumaczy 
pan Piotr. ●

kupony na Zniżki
ciekaWa oferta cENTRum mOTORyZAcyjNEGO TEchcAR.
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nie każda szkoŁa 
dysponuje laboratoriuM 
cheMicznyM 
z praWdziWego 
zdarzenia, na szczęście 
z poMocą przychodzi 
technologia, której 
rozWój coraz WyraŹniej 
Widać także W edukacji. 
tyska sp 21 zakupiŁa 
– jako pierWsza 
placóWka W tychach 
i jedna z nielicznych 
W regionie – Wirtualne 
laboratoriuM eMpiriusz.

Na lekcji z wykorzystaniem Em-
piriusza będzie można się poczuć 
jak w szkole przyszłości. Central-
na część urządzenia – komputer 
w designerskiej, mobilnej obu-
dowie – współpracuje z goglami, 
dzięki którym użytkownik prze-
nosi się w wirtualną rzeczywistość 
i kontrolerami, które trzyma w rę-
kach. Nauczyciel lub uczeń prze-
prowadza doświadczenie zgodnie 
z instrukcją, w wirtualnym dobrze 
wyposażonym laboratorium, po-
sługując się sprzętem laboratoryj-
nym i odczynnikami chemiczny-
mi. Pozostali uczniowie na dużym 
ekranie obserwują przebieg do-
świadczenia, notują wyniki i for-
mułują wnioski.

wirtualnie i bezpiecznie
– Czekamy z niecierpliwoś-
cią na powrót starszych ucz-
niów do szkół – mówi Andrzej 
Rafa, dyrektor SP 21. – Empi-
riusza będziemy wykorzystywać 
na lekcjach dla klas VII i VIII. 
Myślę, że uczniowie szybko opa-
nują intuicyjną obsługę urządze-
nia i że takie lekcje będą się po-
dobały. Wiemy, że dzieci wchodzą 
w świat wirtualny łatwiej i szybciej 
niż nauczyciele. Nie wykluczamy 
w przyszłości zakupu dygestorium 
i prowadzenia rzeczywistych do-
świadczeń w klasie, ale dopóki 
go nie mamy, możemy korzystać 
z wirtualnego laboratorium. Apli-
kacja pozwala na przeprowadze-
nie 26 różnych doświadczeń che-
micznych, z zakresu podstawy 
programowej dla klas VII-VIII. 
I co ważne, jest to całkowicie bez-
pieczne. Jeśli podczas doświadcze-
nia uczeń popełni błąd, program 
wysyła informację, ale nie trzeba 
się obawiać, że coś się zapali albo 
wybuchnie.

nowe możliwości
Szkoła Podstawowa nr 21, któ-
ra rozpoczęła pracę 1 września 
2019 roku (wcześniej budynek 
przez kilka lat stał pusty), sta-
ra się zapewnić swoim uczniom 
bogatą bazę dydaktyczną i wy-
soki poziom nauczania. – Jako 
jedni z pierwszych w Tychach 
szybko i sprawnie zorganizowa-
liśmy zdalne nauczanie – mówi 
dyrektor. – Staramy się dzieciom 
stworzyć dobre warunki, zarów-
no tym uzdolnionym jak i tym, 
które wymagają dodatkowego 
wsparcia w nauce. Rozpoczęli-
śmy realizację projektu unijnego 
„Nowa szkoła, nowe możliwości 
– podniesienie jakości oferty edu-
kacyjnej w Szkole Podstawowej 
nr 21 w Tychach”. Chociaż jeste-
śmy szkołą dobrze wyposażoną, 

to ten projekt dał nam możliwość 
zakupu nowych pomocy dydak-
tycznych. Prowadzone są też roz-
wijające zajęcia dla dzieci – w su-
mie dla 120 osób – m.in. z języka 
angielskiego, fizyki, matematyki, 
nauk przyrodniczych. Niestety, 
dopóki nie będzie możliwości 
przyjmowania dzieci w szkole, 
to te zajęcia musimy realizować 
w formie zdalnej. Jednak pro-
jekt będzie realizowany w ciągu 
dwóch lat (2021-2022), więc mam 
nadzieję, że dzieci skorzystają 

również na miejscu z tych wszyst-
kich zakupionych pomocy.

Wartość całkowita projektu 
to ponad 239 tys. zł z czego po-
nad 203 tys. to dofinansowanie 
ze środków UE.

klasy taneczne
SP 21 chce być innowacyjna. Jako 
jedyna szkoła w Tychach urucho-
miła klasę o profilu tanecznym. 
– Jest to specjalny oddział (kla-
sa IV), który realizuje innowa-
cyjny program ukierunkowa-
ny na taniec. Oprócz zajęć w-f 

dzieci mają dodatkowo 4 godzi-
ny zajęć taneczno-ruchowych. 
Od nowego roku szkolnego chce-
my to samo zrobić w klasie pierw-
szej, tyle, że z 2 godzinami zajęć 
tanecznych tygodniowo. Nieste-
ty, tu znowu pandemia spowodo-
wała, że musieliśmy zweryfikować 
sposób realizacji tych zajęć. Nie 
mamy statusu klasy sportowej, 
więc nie możemy realizować za-
jęć stacjonarnych. Mamy nadzieję, 
że jak najszybciej wszystko wróci 
do normy – mówi Andrzej Rafa. 
sylWia WitMan ●

wirtuaLne doŚwiadCZenia 
Z empiriusZem
innoWacyjny sprzęt W SP NR 21.

Wirtualne laboratorium pozwala wykonywać bezpieczne doświadczenia chemiczne i fizyczne.
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Rok 2020 był szczególnie ciężki dla 
branży motoryzacyjnej ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa. 
Spadek sprzedaży, przestoje w fa-
brykach, odwołane ważne moto-
ryzacyjne wydarzenia, premiery 
wielokrotnie przesuwane, a final-
nie przenoszone do internetu.

Na szczęście rok 2021 przyniósł 
dla fanów motoryzacji sporo no-
wości. Marka Alfa Romeo jako 
pierwsza marka premium w Polsce 
wprowadziła na nowe samocho-
dy 5-letnią gwarancję Maximum 
Care z limitem przebiegu do 200 
tysięcy km. Gwarancja obejmuje 
wszystkie modele sprzedane na te-
renie Polski od stycznia 2021 roku, 
niezależnie od roku produkcji i ka-
nału sprzedaży. Z oferty mogą sko-
rzystać zarówno klienci indywidu-
alni, jak i biznesowi.

Alfa Romeo tworzy samochody 
o ponadczasowym pięknie, sporto-
wych osiągach i wyjątkowym kom-
forcie jazdy. Jednocześnie, dzięki po-
nad 110-letniemu doświadczeniu, 
zapewnia kierowcom najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa. Niezawod-
ność pojazdów Alfa Romeo została 
wielokrotnie potwierdzona w naj-
ważniejszych rankingach, zarów-
no dzięki ocenom kierowców, jak 
i niezależnych ekspertów. Decyzja 
o wprowadzeniu 5-letniej gwarancji 
świadczy o pewności, co do wyso-
kiej jakości oferowanych pojazdów. 
Tak długa gwarancja oznacza rów-
nież niższe koszty eksploatacji, wyż-
szą wartość samochodu aż do pią-
tego roku użytkowania, ale przede 
wszystkim bezcenne poczucie bez-
pieczeństwa kierowców, bo w koń-
cu czy jest coś ważniejszego?

5-letnia Przedłużona Gwaran-
cja Maximum Care obejmuje mię-
dzy innymi: silnik, układ kierow-
niczy, układ hamulcowy, układ 
BSG (Belt Start Generator), skrzy-
nię biegów, układ klimatyzacji, sy-
stemy ochrony i bezpieczeństwa, 
układ trakcji elektrycznej, układ 
chłodzenia i zasilania paliwem, 
podzespoły elektryczne, przyrzą-
dy, przeniesienie napędu, zawie-
szenie, multimedia.

Usługa Maximum Care obejmu-
je: pełny koszt części, materiałów 
i robocizny niezbędnych do wyko-
nania napraw, obsługę i naprawę 
na terenie Europy, zabezpieczenie 
przed inflacją, wzrostem cen czę-
ści, materiałów, robocizny i podat-
ku VAT, ważność w całej sieci ser-
wisowej FCA marki Alfa Romeo, 
gwarancję stosowania oryginal-
nych części zamiennych.

Marka Fiat także postanowi-
ła nas zaskoczyć. Już od początku 
roku powitaliśmy nową gamę mo-
deli fiata 500, nowego fiata Tipo 
oraz całkowicie nowy model – 
Tipo Cross, które dostępne są już 
w Tychach, w salonie Auto Cen-
trum Kierat.

Jednak to nie koniec nowoś-
ci, które przygotował dla nas Fiat 
w 2021 roku. 5 lat gwarancji otrzy-
mamy także na modele Panda se-
rii 4 oraz nowe Tipo. Fiat Tipo 
to jeden z najważniejszych mo-
deli w gamie tej marki. Samochód 
ten reprezentuje wszystkie bazowe 
założenia kompaktowego samo-
chodu: funkcjonalność, prostota 
i atrakcyjny wygląd, a do tego naj-
wyższą niezawodność. Zaprezen-
towana nowa gama Tipo składa się 
z trzech poziomów wyposażenia: 
Tipo, City Life i Life (dostępnych 
w trzech wariantach nadwozia – 
do wyboru mamy 4-drzwiowy 
Sedan, 5-drzwiowy Hatchback 
i Kombi) oraz całkowicie nowe, 
5-drzwiowe Tipo Cross, które po-
jawi się w dwóch wersjach wypo-
sażenia: City Cross i Cross. Nowe 
Tipo charakteryzuje nowy de-
sign, zaawansowane technologie, 
w tym dodatkowe systemy bezpie-
czeństwa, nowe, bardziej wydajne 
i przyjazne dla środowiska silniki, 
oraz wprowadzony po raz pierw-
szy w Polsce w tej marce program 
5-letniej gwarancji, będącej wy-
razem wiarygodności i jakości 
Fiata Tipo. Dzięki temu bezpłat-
nemu programowi, klienci będą 
mieli zapewnioną ochronę od nie-
przewidzianych kosztów w razie 
wystąpienia ewentualnych uste-
rek i awarii, ograniczając wydatki 
do okresowych przeglądów serwi-
sowych i eksploatacyjnych, a od-
biorcy flotowi dodatkowo zyskają 
wyższą wartość rezydualną i wyż-
sze ceny aut na rynku wtórnym.

Dla Klientów Auto Centrum 
Kierat, zainteresowanych kup-
nem nowego pojazdu, salon ofe-
ruje także bogaty pakiet promo-
cji finansowych, który z pewnością 
pomoże w finalizacji planów zaku-
powych. Atrakcyjna oferta finan-
sowa, to nie jedyne udogodnienie 
dla klientów, którzy dzięki kredy-
towi/leasingowi mogą zakupić wy-
marzony samochód, ale dodatko-
wo mogą zrobić to zdalnie, bez 
wychodzenia z domu! Wszystkie 
czynności począwszy od wyboru 
samochodu po jego sfinansowanie 
mogą odbyć się elektronicznie. 
Magdalena surzyn ●
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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 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668 651 688
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 

finanse:
Upadłość konsumencka 577 993 773
POŻYCZKI 32/260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.

praca:
Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
kucharkę . Możliwość pracy stałej i do-
rywczej tel: 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

reklama

autoreklama
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www.tychy.pl

ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         WWW.drobne.tychy.pl

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
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 re-
montu tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
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 bliźnia-
czej 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

zWierzęta:

Skrzywdzona przez los, jednak coraz 
weselsza, śliczna, średniej wielkości 
F i b i  s z u k a 
domu bez in-
nych zwierząt 
oraz bez dzie-
ci. Uwielbia 
zabawę, chęt-
nie się uczy.

Kontakt: Karina 794 370 756

autoreklama
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tylko dla dziewcząt!

ueFa 
playmakers
Już wkrótce wystartuje druga edy-
cja programu UEFA Playmakers 
– programu europejskiej federacji 
piłkarskiej dedykowanego dziew-
czynkom w wieku 5-8 lat. Zapisy 
trwają, a pierwsze zajęcia odbędą 
się 17 lutego.

UEFA Playmakers to pro-
gram europejskiej federacji 
piłkarskiej oraz PZPN, pro-
wadzony we współpracy z wy-
twórnią Disney. Pilotażowo zo-
stał wprowadzony w siedmiu 
krajach – w Szkocji, Rumu-
nii, Serbii, Austrii, Belgii, Nor-
wegii i w Polsce. W Tychach 
za projekt odpowiada KKS Po-
lonia Tychy razem z Przedszko-
lem Artystyczno-Sportowym  
„SportArt” i GKS Tychy.

Udział w nim jest bezpłatny. 
Zajęcia odbywają się w każdą 
środę o godz. 16.30, w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 8 w Tychach (ul. Eduka-
cji 21). Formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie www.polo-
niatychy.info, a więcej informacji 
można uzyskać pod nr tel. 501-
780-593. ls ●

W MinionyM tygodniu 
piŁkarze gks futsal 
tychy rozegrali 
dWa Mecze. najpierW 
W 1/16 pucharu 
polski pokonali 
i-ligoWe bocheńskie 
stoWarzyszenie futsalu 
3:1, a W 16. kolejce 
ligoWej przegrali 
z sośnicą 3:5.

Mecz pucharowy lepiej zaczę-
li goście, którzy w 7. minucie 
zdobyli prowadzenie. Wynik me-
czu mógłby być pewnie wyższy, 
gdyby nie postawa Zbyszka Mo-
drzika, który bronił jak w tran-
sie, raz po raz ratując drużynę 
od straty gola. Tyszanie wyrów-
nali do przerwy za sprawą celne-
go uderzenia Kochanowskiego 
w 11 minucie. Po zmianie stron, 
ton grze zaczęli nadawać go-
spodarze, których przewaga ro-
sła z każdą minutą. Znakomicie 
zaprezentował się trenerski duet 
Michał Słonina – Marek Koło-
dziejczyk. Oba grający trenerzy 
zaliczyli po jednym celnym ude-
rzeniu i to wystarczyło, by wy-
grać mecz.
GkS FutSal tychy – BSF 
BOchNia 3:1 (1:1). Bramki 
GKS: Kochanowski, Słonina, Ko-
łodziejczyk.

GkS tychy: Modrzik, Pieczonka 
– Sitko, Słonina, Cichy, Lisiński, 
Krzyżowski, Kołodziejczyk, Mig-
dał, Kochanowski, Bernat, Kokot, 
Kumor, Banaszczyk.

Tyszanie czekają teraz na rywa-
la w 1/8, którego wyłoni mecz Re-
kord Bielsko-Biała – Futsal Team 
Brzeg, 17 lutego.

Także sporo emocji dostarczył 
niedzielny mecz o ligowe punkty 
z Sośnicą, która już po kilku mi-
nutach objęła prowadzenie i tysza-
nie musieli odrabiać stratę. Uda-
ło się w 9 min., po strzale z rzutu 
wolnego Kołodziejczyka. Sośni-
ca zaczęła sobie poczynać coraz 
śmielej i w 15. minucie precyzyj-
nym strzałem w okienko ponow-
nie objęła prowadzenie. Gościom 
wystarczyło kilkanaście sekund 
na zdobycie trzeciej bramki, tym 
razem z przedłużonego rzutu kar-
nego. Jak się bowiem okazało, ty-
szanie dość szybko popełnili pięć 
fauli i za kolejne przewinienie sę-
dzia podyktował rzut karny, któ-
ry rywale zamienili na bramkę. 
Do końca pierwszej połowy trwa-
ła wymiana ciosów, a w 20 min. 
Zbynek Modrzik obronił kolejny 
przedłużony karny, a po jego in-
terwencji piłka odbiła się jeszcze 
od słupka.

Kapitalne widowisko oba ze-
społy stworzyły po przerwie. 

Mecz był szybki, sporo notowa-
liśmy sytuacji podbramkowych 
i jedną z nich w 11 min. wykorzy-
stał Słonina. Idealnie zagrał do Li-
sińskiego, a ten skierował piłkę 
do siatki. Minutę później GKS 
wyrównał stan meczu – ponow-
nie na listę strzelców wpisał się Li-
siński. Tym razem zagrał do nie-
go Migdał, który chwilę wcześniej 
wszedł na parkiet. Niestety, kilka 
minut później było 4:3 dla rywa-
li… Od 38 minuty tyszanie grali 
z lotnym bramkarzem i rywalom 
udało się zdobyć piątego gola.
GkS FutSal tychy – SOśNi-
ca 3:5 (1:3). Bramki: Lisiński 2, 
Kołodziejczyk.
GkS FutSal: Modrzik – Bernat, 
Słonika, Cichy, Lisiński – Kokot, 
Krzyżowski, Kołodziejczyk, Paweł 
Pytel, Piotr Pytel, Migdał, Kumor, 
Biernat. ls ●

1. Polkowice 15 37 76-43
2. AZS Lublin 15 32 60-44
3. Nowiny 15 28 56-42
4. bochnia 15 27 67-49
5. Sośnica 14 26 75-43
6. heiro 15 24 69-62
7. Tarnów 15 21 61-66
8. GkS tychy 15 20 62-58
9. Gwiazda 15 16 65-77
10. Kamionka 14 12 45-51
11. mielec 15 9 60-109
12. AZS AWF Wrocław 15 14 39-91

W 23. kolejce i ligi 
koszykóWki, gks tychy 
pokonaŁ W koŁobrzegu 
kotWicę 97:92. o Wyniku 
Meczu zadecydoWaŁa 
ostatnia Minuta.

Drużyna z Kołobrzegu broni się 
przed spadkiem i wykorzystu-
je każdą okazję do poprawienia 
dorobku punktowego. Dlatego 
tyszanie byli gotowi na trudne 
starcie. Na początku mecz był 
wyrównany i oba zespoły zmie-
niały się na prowadzeniu. W po-
łowie kwarty tyszanie odskoczyli 
jednak Kotwicy na kilka punk-
tów i dość spokojnie kontrolo-
wali przebieg meczu, wygrywa-
jąc pierwszą odsłonę spotkania 
28:21. Kiedy na początku drugiej 
kwarty, za sprawą Wrony i Mą-
kowskiego, podopieczni Toma-
sza Jagiełki powiększyli przewagę 
do dziewięciu punktów wydawało 
się, że nic złego już ich spotkać 
nie może. Tym bardziej, że nada-
wali ton grze i spokojnie punk-
towali rywali, nie pozwalając im 
rozwinąć skrzydeł. W końcówce 
pierwszej połowy przewaga GKS 
urosła do kilkunastu punktów 
i na przerwę tyszanie schodzili 
prowadząc 52:40.

Podobnie było w trzeciej 
kwarcie, w której goście cały czas 
utrzymywali kilkunastopunkto-
wą przewagę, jednak od 7 mi-
nuty coraz częściej do głosu za-
częli dochodzić gospodarze, raz 
po raz celnie rzucając. Ostat-
nia odsłona zaczęła się od pro-
wadzenia GKS 71:64. Tyszanie 
zdobyli tylko dwa punkty (z oso-
bistych Karpacz), a tymczasem 
rywale dwukrotnie rzucili z gry, 
potem „trójkę” i wyrównali 

stan meczu. Przez kilka minut 
prowadziła raz jedna raz dru-
ga drużyna i tyszanom wygra-
na zaczynała się wymykać z rąk. 
Po 6 minutach ostatniej kwar-
ty było 88:84 dla Kotwicy. Jed-
nak trójka Woronieckiego znów 
wyrównała szanse… Na niepeł-
na dwie minuty przez końcem 
meczu Kołobrzeg prowadził już 
tyko jednym punktem (92:91). 
O wyniku przesądziła ostatnia 
minuta. Tyszanie zagrali bardzo 
dobrze w defensywie i punkto-
wali głównie z osobistych. Przy 
stanie 92:92 najpierw celnie wol-
nego rzucił Mąkowski i chwilę 
potem ponownie trafił dwa razy 

z osobistych windując wynik 
na 95:92. W ostatnich sekundach 
efektownym wsadem popisał się 
Stryjewski, ustalając wynik me-
czu na 97:92.
kOtWica kOłOBRZeG – GkS 
tychy 92:97 (21:28, 19:24, 
24:19, 28:26).
GkS tychy: Mąkowski 21, Wro-
na 18, Śpica 17, Woroniecki 15, 
Trubacz 11, Karpacz 8, Stryjewski 
7, Grochowski, Polakowski, Kę-
del, Jakacki, Ziaja.
1. czarni 23 43 20-3
2. Wałbrzych 23 41 18-5
3. WKK Wrocław 23 41 18-5
4. łańcut 23 38 15-8
5. GkS tychy 23 38 15-8

6. Zb Pruszków 23 36 13-10
7. Księżak 22 34 12-10
8. Krosno 23 34 11-12
9. AZS Politechnika 23 34 11-12
10. Dziki 22 32 10-12
11. Śląsk II 22 32 10-12
12. Kotwica 23 30 7-16
13. Decka 22 30 8-14
14. Pogoń 23 30 7-16
15. Wisła 22 28 6-16
16. Nysa 22 22 0-22

W ostatnim meczu III ligi GKS 
II Tychy pokonał Nacomi Cieszyn 
93:85. Podopieczni Wojciecha Ja-
giełki zajęli pierwsze miejsce i te-
raz zmierzą się z trzecim zespo-
łem woj. opolskiego. ls ●

w puCharZe Lepiej niż w LidZe
aWans i … PORAżKA FuTSALISTóW GKS.

emoCje ostatniej minuty
W koŁobrzegu KOSZyKARZE GKS ODNIEŚLI 15. ZWycIęSTWO

W minionym tygodniu GKS Tychy odniósł podwójne zwycięstwo – wygrała pierwsza drużyna 
i rezerwowa. Z piłką Piotr Karpacz, który w meczu z Kotwicą zdobył 8 punktów.
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W minionym tygodniu piłkarze 
GKS Tychy rozegrali trzy ostatnie 
spotkania kontrolne przed run-
dą rewanżową w I lidze. Tysza-
nie rozpoczną ją tydzień wcześ-
niej niż inne zespoły na zapleczu 
ekstraklasy, bo w najbliższą sobo-
tę mają do odrobienia zaległość 
z jesieni i zagrają z ŁKS w Ło-
dzi.

W minioną środę sparingo-
wym rywalem drużyny trenera 
Artura Derbina był lider tabeli 
I ligi, Termalica Bruk-Bet Nie-
ciecza. Tyszanie rozegrali niezłe 
spotkanie, stworzyli więcej sytu-
acji bramkowych, z których dwie 
wykorzystali. Tuż przed przerwą 
Sebastian Steblecki zamknął akcję 
tyszan, trafiając z bliska do siatki, 
a dwie minuty po zmianie stron 
Damian Nowak skutecznie egze-
kwował rzut karny. Tyszanie po-
konali zatem rywali 2:0, bo ani 
Konrad Jałocha, ani strzegący ty-
skiej bramki przez ostatnie pół 
godziny meczu Kacper Dana, nie 
dali się pokonać.
GkS tychy – BRuk-Bet teR-
malica NieciecZa 2:0 (1:0). 
Gole: Steblecki (44’) i Nowak (47’ 
z karnego).
GkS tychy: I połowa: Jałocha 
– Mańka, Nedić, Szymura, Sze-
liga – Biel, Żytek, Norkowski, 
Steblecki, Moneta – Lewicki. II 
połowa: Jałocha (57’ Dana) – Po-
łap, Zarębski, Sołowiej, Stefaniak 
– K. Piątek, J. Piątek, Paprzycki, 
Grzeszczyk, Kargulewicz – No-
wak (76’ Kasprzyk).

W sobotnie południe trener 
Artur Derbin ponownie wysta-
wił dwie jedenastki, z tą różnicą, 
że oba tyskie zespoły rozegrały 
pełne mecze. Jako pierwsi wyszli 
na spotkanie z Puszczą Niepoło-
mice piłkarze, których – jak na-
leży sądzić – szkoleniowiec prze-
widuje do wyjścia w meczowej 
jedenastce w Łodzi. Wyjątkiem 
jest jedynie obsada bramkarza, 
bo najprawdopodobniej w lidze 
grał będzie Jałocha, który w so-
botę nie grał ze względu na drob-
ny uraz.

Do przerwy oba zespoły strze-
liły po golu. W 36 min. Bartosz 
Szeliga trafił z narożnika pola 
karnego, a w ostatniej minucie 
tej części gry Puszcza wyrów-
nała strzałem tuż przy słupku. 
Po zmianie stron lepiej wyglą-
dali przyjezdni, co udokumen-
towali dwoma kolejnymi golami 
– mocnym strzałem z linii pola 
karnego (56’) i uderzeniem z rzu-
tu karnego po zagraniu ręką jed-
nego z tyszan (76’).
GkS tychy – PuSZcZa Nie-
POłOmice 1:3 (1:1). Gol dla 
tyszan: Szeliga (36’).
GkS tychy: Odyjewski – Mań-
ka, Nedić, Sołowiej, Szeliga – K. 
Piątek, Żytek, Norkowski, Grzesz-
czyk, Biel – Lewicki.

Godzinę po meczu z Puszczą, 
na spotkanie z Pniówkiem Pa-
włowice wyszła druga jedenastka 
GKS Tychy. I tu także do przerwy 
rezultat był remisowy, po golach 
Stebleckiego już w 1 min. i wy-
równaniu w 39 min. Łukasika. 
W pierwszych dziesięciu minu-
tach II połowy bardzo skutecz-
nie zagrali goście, którzy w 50 
min. wykorzystali rzut karny, 
a w 54 min. podwyższyli na 3:1. 
Ostatnie pół godziny należało 
już jednak do I-ligowców. Naj-
pierw w 69 min. kontaktowego 
gola zdobył Kamil Kargulewicz, 
a w 82 min. rezultat na 3:3 usta-
lił Nowak.

GkS tychy – PNióWek Pa-
WłOWice śląSkie 3:3 (1:1). 
Gole: Steblecki (1’), Kargulewicz 
(69’), Nowak (82’) oraz Łukasik 
(39’), Caniboł (50’ z karnego) 
i Łaski (54’).
GkS tychy: Dana – Połap, 
Misztal, Szymura, Stefaniak – 
Kargulewicz, J. Piatek, Paprzycki, 
Steblecki, Moneta – Nowak.

„Trójkolorowi” mają już zatem 
za sobą okres przygotowawczy, 
obóz w Ustroniu i siedem spa-
ringów, z których trzy wygra-
li (5:1 z Třincem, 2:1 z Ruchem 
Chorzów i 2:0 z Termaliką), trzy 
przegrali (0:1 z GKS Katowice, 
2:3 z Žiliną i 0:2 z Puszczą) i je-
den z Pniówkiem zremisowali 
3:3. Przed nimi już w najbliższą 
sobotę o godz. 12.40 na stadio-
nie ŁKS pierwszy w roku 2021 
mecz o ligowe punkty. Dobrze 
byłoby ten jubileuszowy rok 50-
lecia klubu rozpocząć od zwy-
cięstwa…

rezerwa wygrywa
W miniony weekend swój kolejny 
sparing rozegrała też drużyna re-
zerwowa GKS Tychy. Podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka wyje-
chali do Jaworzna, gdzie wyraź-
nie pokonali Szczakowiankę 5:2. 
Do gola Kasprzyka w I połowie, 
po zmianie stron w ciągu ośmiu 
minut tyszanie dołożyli trzy ko-
lejne gole (Rutkowski, Kopczyk, 
Dzięgielewski), a rezultat na 5:2 
ustalił w ostatnich minutach Or-
liński.
SZcZakOWiaNka jaWORZ-
NO – GkS ii tychy 2:5 (1:1). 
Gole: Kasprzyk (43’), K. Rutkow-
ski (62’), Kopczyk (67’), Dzięgie-
lewski (70’) i Orliński (83’) oraz 
Gałka (28’) i Marędowski (75’).
GkS ii tychy: Sip – Hachuła, 
Bielusiak, Kopczyk, K. Rutkow-
ski, Pawlusiński, B. Rutkowski, 
Paluch, Machowski, Biegański, 
Kasprzyk oraz Baczewski, Rabiej, 
Kokoszka, Krężelok, Jochemczyk, 
Nowak, Orliński, Dzięgielewski.

posłuchaj grzeszczyka
W najbliższą środę, 17 lutego 
o godz. 18. Tyska Galeria Spor-
tu, oddział Muzeum Miejskiego 
w Tychach, zaprasza na spotka-
nie online z Łukaszem Grzesz-
czykiem, kapitanem GKS Tychy. 
Tematem spotkania, które popro-
wadzi Piotr Zawadzki, będą m.in. 
szanse zespołu w rywalizacji 
o awans do piłkarskiej ekstrakla-
sy, a także presja związana z rolą 
kapitana i lidera drużyny. Gość 
TGS odpowie również na pytania 
internautów.

Grzeszczyk to najbardziej do-
świadczony piłkarz GKS. W bar-
wach tyskiej drużyny rozegrał 
dotąd 186 spotkań, w których 
strzelił 54 gole. WW ●

piłkarze gks po ostatnich sparingach.

w sobotę do łodzi!
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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).

od kilku lat karolina 
biaŁas przyWozi Medale 
z MistrzoWskich 
iMprez W ŁyżWiarstWie 
figuroWyM. kolekcja 
trofeóW tyszanki jest 
dopraWdy iMponująca, 
a teraz poWiększyŁa 
się o srebrny Medal 
MistrzostW polski 
juniorek.

Rywalizacja o tytuły mistrzowskie 
najlepszych polskich łyżwiarek 
i łyżwiarzy zaczęła się już w grud-
niu na MP seniorek i seniorów 
oraz juniorów w parach tanecz-
nych. W tym gronie wystartowa-
ła także 17-letnia Karolina, dla 
której był to debiut w tej kate-
gorii wiekowej. A warto dodać, 
iż była to wielka łyżwiarska im-
preza, bowiem mistrzostwa Pol-
ski rozegrane zostały w ramach 
Mistrzostw Czterech Narodów. 
Tyska solistka spisała się bardzo 
dobrze, bo zajęła wysokie 5. miej-
sce w MP, przegrywając 4. lokatę 
o zaledwie 0,04 pkt. Wyprzedziły 
ją tylko starsze, bardziej doświad-
czone zawodniczki.

Podczas lutowych Mistrzostw 
Polski Juniorów w hali Olivii 
w Gdańsku, Karolina od począt-
ku spisywała się bardzo dobrze. 
Wykonała dwa trudne programy, 
wypełnione potrójnymi skokami 
i piruetami, uzyskując wysokie 
oceny. Po programie krótkim zaj-
mowała drugą pozycję i pomimo 
ogromnej presji w programie do-
wolnym także spisała się bardzo 
dobrze i utrzymała lokatę dającą 
jej tytuł wicemistrzowski. Lepsza 
od niej okazała się tylko 18-let-
nia Ekaterina Kurakowa pocho-
dząca z Rosji i trenująca w Kana-
dzie reprezentantka Klubu Axel 

Toruń. Zawod-
niczka ta okazała 
się także najlepsza 
w grudniowych MP 
seniorek i teraz po-
wtórzyła swój suk-
ces. Warto wspo-
mnieć, iż stawka 
rywalek w mistrzo-
stwach juniorek 
była bardzo liczna 
– na starcie stanęły 
24 dziewczyny.

Na łyżwach Karo-
lina zaczęła jeździć 
w wieku 3 lat, a rok 
później rozpoczę-
ła treningi w sek-
cji łyżwiarstwa fi-
gurowego TKKF 
Pionier Tychy, pod 
okiem Janiny Buła-
wy. Po dwóch latach 
i zresztą za namową 
trenerki, Karolina 
przeszła do kato-
wickiego UKŁ Spin, 
gdzie opiekuje się 
nią Maria Doma-
gała. Na pierwsze 
zawody pojechała 
już po dwóch mie-
siącach od rozpo-
częcia treningów 
w Katowicach. Za-
jęła podczas nich 18. miejsce. 
Ale potem było już pierwsze po-
dium podczas zawodów w Opo-
lu, a pierwszy medal na mistrzo-
stwach Polski – srebrny – zdobyła 
w 2015 roku również w Opolu. 
W 2018 sięgnęła po mistrzo-
stwo Polski, a w 2019 wywalczy-
ła złoto na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży oraz srebro 
na Mistrzostwach Polski Junio-
rów. Przed rokiem do tej kolek-
cji dorzuciła brązowy medal mi-

strzostw Polski juniorów i złoty 
medal Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży.

Karolina Białas jest uczenni-
cą drugiej klasy IV LO Zespołu 
Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka 
w Tychach. W tym sezonie czeka-
ją ją jeszcze dwie ważne imprezy 
sportowe – Ogólnopolskie Zawo-
dy Diamentowy Spin w Katowi-
cach i Mistrzostwa Polski Mło-
dzieżowców w Cieszynie.
leszek sobieraj ●

Jeszcze tylko kilka dni pozostało 
do zamknięcia zgłoszeń w ramach 
12. edycji Plebiscytu na Najpopu-
larniejszego Sportowca Tychów 
2020 roku, organizowanego przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji i naszą redakcję. Przypo-
minamy, iż mailowe propozycje 
na www.tychy.pl oraz kupony 
wysyłane tradycyjną pocztą lub 
dostarczone osobiście do redakcji 
przyjmujemy do 19 lutego.

Rok 2020 był wyjątkowy w na-
szym życiu i w sporcie, i taki też 
jest nasz plebiscyt. W wielu 
przypadkach rywalizacja spor-
towa została przerwana, a ter-
minarze wszystkich dyscyplin 
zostały zmienione i wiele im-
prez nie doszło do skutku. Z po-
wodu lockdownu także przygo-
towania do zawodów i treningi 
nie przebiegały po myśli zawod-
ników i trenerów. Jednak mimo 
to nasi sportowcy przywieźli spo-
ro liczących się trofeów. Dotyczy 
to głównie sportu młodzieżowe-
go, ale nie tylko. Również w spor-
cie seniorskim tyscy sportowcy 
notowali sukcesy, choć tym razem 

zabrakło ich na arenie międzyna-
rodowej, bowiem na tym szczeb-
lu rywalizacja sportowa niemal 
zamarła.

Zachęcamy zatem do głoso-
wania, bo nic jeszcze nie zosta-
ło przesądzone i o tym komu 
przypadnie miano najpopular-
niejszego mogą zadecydować 
ostatnie głosy. Przypomnijmy, 
iż głosujemy na sportowców 
w dwóch kategoriach: „senio-
rzy” i „młodzieżowcy”. Poniżej 
publikujemy nazwiska nomino-
wanych przez Kapitułę Plebis-
cytu. Każdy uczestnik plebiscy-
towej zabawy może oddać swój 
głos na jednego sportowca, za-
równo wśród „seniorów”, jak 
i „młodzieżowców”.

W tym numerze „Twoich Ty-
chów” zamieszczamy ostatni już 
kupon. Przypomnijmy, iż nale-
ży 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 uczest-
nik plebiscytu może wypeł-
nić i przysłać jedno zgłoszenie. 
Głosujemy wyłącznie na spor-
towców, którzy zostali wybra-
ni przez Kapitułę, głos oddany 
na sportowca spoza listy nomi-
nowanych będzie traktowany 
jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych 
sportowców, należy podać: imię 
i nazwisko głosującego, dokładny 
adres zamieszkania, numer telefo-
nu, a w przypadku oddania gło-
su na formularzu zgłoszeniowym 
na stronie www.tychy.pl – obli-
gatoryjnie adres e-mail. Tylko 
kompletnie wypełnione zgłosze-
nia tzn. spełniające wszystkie te 
warunki, będą brały udział w lo-
sowaniu nagród.
młODZieżOWcy: Karolina 
Białas (UKŁ Spin Katowice, łyż-
wiarstwo figurowe), Zofia Brzo-
za (MKS Dwójka Zawiercie/
SMS Szczyrk, siatkówka), Kac-
per Gruźla (MOSM/GKS Tychy, 
hokej na lodzie), Wanesa Kania 

(Czeczott Wola, zapasy), Aleksan-
dra Ochnio (AZS AWF Katowi-
ce, snowboard), Weronika Paszek 
(Śląskie Towarzystwo Strzeleckie 
Tychy, strzelectwo sportowe), 
Wiktoria Radek (MKP Wodnik 
29 Tychy, pływanie), Paweł Ścier-
ski (Team MŚ Cycling & Dietety-
ka, kolarstwo MTB), Paweł Tuz 
(AT Jastrzębski Węgiel, siatków-
ka), Dawid Wiekiera (MKP Wod-
nik 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 
sportowe), Jacek Sikora (Tychy 
Falcons, futbol amerykański), 
Przemysław Wrona (GKS Tychy, 
koszykówka). ls ●

coraz bliżej rozstrzygnięć w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Tychów 2020 r.

ostatni kupon

imponująCa 
koLekCja soListki
karolina biaŁas WIcEmISTRZyNIą POLSKI juNIOREK W łyżWIARSTWIE FIGuROWym.

Tyszanka Karolina Białas należy obecnie 
do czołówki polskich łyżwiarek figurowych.
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atomówki na 3. miejscu.

przed 
play oFF
W sezonie zasadniczym Pol-
skiej Ligi Hokeja Kobiet, GKS 
Atomówki Tychy zajęły trze-
cie miejsce i czekają na rywalki. 
W ostatnich dwóch spotkaniach 
tyszanki przegrały ze Stoczniow-
cem Gdańsk 2:9 i 1:6.

Mecze w Gdańsku były w za-
sadzie formalnością, bowiem 
bez względu na ich wynik było 
wiadomo, że tyszanki zajmą 
w tabeli grupy A trzecie miej-
sce. Faworytkami w tym star-
ciu były rzecz jasna zawodnicz-
ki Stoczniowca, którym marzy 
się powtórzenie sukcesu sprzed 
6 laty, kiedy to sięgnęły po mi-
strzostwo. Tak się jednak skła-
da, że od 5 lat trwa mistrzowska 
passa Polonii Bytom (9 tytu-
łów), która za każdym razem 
wygrywała w finale ze Stocz-
niowcem.

W pierwszym meczu w Gdań-
sku tyszanki przegrały 2:9 (0:1, 
1:5, 1:3), a bramki dla Atomówek 
zdobyły Karolina Churas i Alek-
sandra Górska. W drugim spot-
kaniu było 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) dla 
Stoczniowca, a honorowego gola 
zdobyła Ewelina Czarnecka.

Oto końcowa tabela rundy zasad-
niczej w grupie A:
1. Polonia 12 32 90-15
2. Stoczniowiec 12 28 76-23
3. atomówki 12 7 14-85
4. unia 12 5 19-76

W pierwszej rundzie play off 
drużyny grają według klucza: A3 
– B2, A4 – B1 (w II rundzie zwy-
cięzcy tych spotkań zmierzą się 
z dwoma najlepszymi zespołami 
grupy A, czyli Polonią i Stocz-
niowcem: A1 – A4/B1, A2 – A3/
B2). Tak więc w play off Unia 
zmierzy się z Cracovią, nie wia-
domo kto będzie rywalem Ato-
mówek, bo drużyny grupy B 
mają jeszcze jedną kolejkę spot-
kań. Będą to albo Kozice Poznań, 
albo Białe Jastrzębie. ls ●

W sobotę siatkarze tks 
tychy stoczyli Ważne 
spotkanie na finiszu 
sezonu zasadniczego 
ii ligi. staWką 
WyjazdoWego Meczu 
z Mks ii będzin byŁ aWans 
do czoŁoWej czWórki, 
która W drugiej części 
sezonu zagra W play off.

Tyszanie bardzo dobrze zaczęli, 
bo od prowadzenia 4:0, jednak 
potem do głosu doszli gospoda-
rze, którzy grali bardziej dokładnie 
i wygrali pierwszego seta do 19.

– Drugi set toczył się pod nasze 
dyktando, w końcówce wyraźnie 
przeważaliśmy i wyrównaliśmy 
stan meczu – mówi trener TKS 
Marcin Nycz. – W trzecim secie, 
choć początkowo gra toczyła się 
punkt za punkt, dokonałem po-
dwójnej zmiany i to przyniosło 
efekt – odjechaliśmy rywalom 
i utrzymaliśmy przewagę do koń-
ca. Ale na czwartego seta wyszli-
śmy chyba zbyt rozluźnieni, za-
brakło mobilizacji z poprzedniej 
części meczu. Zaczęliśmy sła-
bo i musieliśmy odrabiać stra-
tę. Szło to dosyć mozolnie i nie 
udało się… Z każdą upływają-
cą minutą rosło zdenerwowa-
nie, bo stawka była bardzo duża. 
Przed sezonem postawiliśmy so-
bie cel minimum – gra w play 
off, a najlepiej w turniejach pół-
finałowych i w finałowym. Tym-
czasem plaga kontuzji, osłabienie 
kadry spowodowało, że musimy 
się bić o czwórkę. Aby więc wy-
pełnić plan minimum musieli-
śmy wygrać spotkanie w Będzi-
nie. I losy tego meczu miały się 
rozstrzygać w tie breaku, który 
zawsze jest loterią.

Tym razem jednak tyszanie 
byli bardziej skoncentrowali i za-
notowali dwupunktową przewa-
gę 8:6, ale potem stracili cztery 
punkty z rzędu. Kilka dobrych 
zagrań Gepferta i skutecznych 
kontr pozwoliło na odrobienie 

straty i przy błędach rywali TKS 
wygrał 15:12.

– I tak jedną nogą znaleźliśmy 
się w play off, a do zakończenia 
rundy zasadniczej pozostał jesz-
cze jeden mecz – dodał trener. – 
Teraz są dwa tygodnie przerwy, 
co pozwoli wyleczyć kontuzje po-
zostałym zawodnikom i wszystko 
wskazuje na to, że przed najważ-
niejszą częścią sezonu będę miał 
do dyspozycji całą kadrę.

W ostatnim meczu, 27.02 TKS 
Tychy spotka się we własnej hali 
ze Startem Namysłów. To przed-
ostatnia drużyna w tabeli, która 
w 17 meczach sezonu zasadniczego 
zdobyła zaledwie 6 punktów. Rywal 
TKS do czwartej lokaty, czyli re-
zerwa MKS Będzin, gra natomiast 
na wyjeździe z MKS Andrychów. 
Liderowi II ligi z pewnością będzie 
zależało na wygranej, bo drugiego 
w tabeli Kęczanina wyprzedza za-
ledwie o punkt. A wszystko wska-
zuje na to, że zespół z Kęt zgarnie 
całą pulę, bo z kolei jego rywa-
lem jest najsłabszy zespół staw-
ki – AZS Politechnika Opolska. 
Tak więc ostatnia seria spotkań 
w II lidze siatkarzy zwiastuje nie-
małe emocje.
mkS ii BęDZiN – tkS tychy 
2:3 (25:19, 21:25, 17:25, 25:17, 
12:15).
tkS tychy: Borzęcki, Demcio, 
Miller, D. Żłobecki, Ł. Żłobecki, 
Dzierżanowski, Gepfert oraz Wa-
chowicz, Krawczyk, Pazgan, a po-
nadto w składzie byli: Płaneta, 
Fijałkowski, Blacha i Zborowski 
(po raz pierwszy od trzech mie-
sięcy). ls ●

1. mKS Andrychów 17 44 45-11
2. Kęczanin 17 43 46-14
3. AZS częstochowa 17 40 45-16
4. tkS tychy 17 33 37-25
5. mKS II będzin 17 32 35-24
6. miasteczko 17 21 24-31
7. Volley Rybnik 17 21 26-34
8. jastrzębski Węgiel 17 14 22-41
9. Start 17 6 10-48
10. AZS Politechnika 17 1 5-51

awans do CZwórki
tks WygraŁ z rezerWą z Mks będzin I ZAjmujE mIEjScE 
PREmIOWANE GRą W PLAy OFF.
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hasło z krzyżówki nr 690: 
WALENTYNKOWE SERCE.

nikt z nas nie chce 
usŁyszeć, że ubiera 
się kiczoWato, albo 
że Wystrój jego 
Mieszkania to totalny 
kicz. oczyWiście pod 
WarunkieM, że nie jest 
to celoWa stylizacja, 
bo i takie rozMyślne 
kicze się zdarzają. 
jednak W Większości 
przypadkóW kicz jest 
czyMś niepożądanyM, 
negatyWnyM. 
kiczoWate Mogą 
być przedMioty, ale 
też zachoWanie, 
czy naWet My – jako 
ludzie – MożeMy być 
kiczoWaci. sęk W tyM, 
że aby Móc rozMaWiać 
o kiczu, MusiMy 
odpoWiedzieć sobie 
na jedno pytanie: 
czyM on jest?

Co to jest kicz?
Kilka dni temu miałam przy-
jemność być gościem w audycji 
„Sztoscast”, jaką realizuje miesz-
kający w Anglii tajemniczy pod-
caster. Tajemniczy, ponieważ nie 
przedstawia się słuchaczom. Jak 
łatwo się domyślić – rozmawia-
liśmy o sztuce. W pewnym mo-
mencie uroczy, acz nieświado-
my tego, co miało się za moment 
wydarzyć, prowadzący zapytał 
mnie jak odróżnić arcydzieło 
od kiczu. Cóż, aby coś rozróż-
nić, musimy najpierw umieć 

to zdefiniować. I o ile kwestia 
pod tytułem: „czym jest arcy-
dzieło? ” nie sprawia większych 
problemów – wszak to wybitny 
obraz (bo na potrzeby tego fe-
lietonu zostanę przy malarskiej 
nomenklaturze) stworzony ręką 
mistrza, na widok, którego za-
piera nam dech w piersiach – 
to już z kiczem nie jest tak pro-
sto. Co to jest kicz? – zapytałam 
prowadzącego. I zapadła cisza...

wciskają nam kicz
Kicz powstał po to, aby schle-
biać odbiorcom – najlepiej tym, 
którzy (jak to mówił Jerzy Pilch) 
mają łatwe wyobrażenie o sztu-
ce. Innymi słowy: kicz myd-
li nam oczy, połyskuje, błyska, 
ale w istocie jest tanią podrób-
ką, badziewiem, oszustwem. Nie 

jest głęboki – wręcz przeciwnie. 
Jest łatwy w odbiorze. Zbyt ła-
twy. W dodatku może być go 
dużo za dużo – i to zarówno 
pod kątem przesady w wykona-
niu (dajmy na to zbyt mocny ma-
kijaż u dziewczyny, który spra-
wia, że wygląda ona jak „ruska 
lala”), jak i ilości (na przykład 
produkowane w setkach tysięcy 
egzemplarzy skarpetki z moty-
wem Mona Lisy). W wypadku 
kiczu nie ma co szukać drugiego 
dna, nie ma co łamać głowy nad 
tym, co artysta miał na myśli, 
bo wszystko podane jest na tacy. 
Kicz wciska się nam jak kit. 
W dodatku masowo. I doskona-
le obrazuje to scena z filmu „Ta-
hitańska miłość Paula Gauguina”, 
jaki powstał w oparciu o pamięt-
nik tego malarza.

przez ucho na tahiti
Dla przypomnienia – Paul Gau-
guin to jest ten artysta, którego 
nieodzownie będziemy koja-
rzyć z Vincentem van Goghiem. 
Otóż panowie przez pewien czas 
mieszkali razem w słynnym Żół-
tym Domu w małej miejscowo-
ści Arles na południu Francji. 
A że obaj mieli dość wybucho-
we temperamenty, to często do-
chodziło między nimi do kłót-
ni. W czasie jednej z nich – suto 
zakrapianej alkoholem – van 
Gogh stracił kawałek ucha. Jed-
ni uważają, że malarz okaleczył 
się sam, a inni, że Gauguin nie-
co mu w tym dopomógł i to on 
zranił Vincenta. W każdym ra-
zie, by uniknąć skandalu, Gau-
guin zabrał nogi za pas i uciekł 
na Tahiti, gdzie namalował wiele 
wspaniałych obrazów. Wszyst-
kie inspirowane pierwotnością, 
dziewiczością, której tak bar-
dzo poszukiwał. Chciał dotrzeć 
do źródeł sztuki, do jej plemien-
nych początków – narodzin.

jak stać się kiczem?
Malarz budził w wiosce sporą 
sensację i często pod jego chatkę 
przychodzili ciekawscy tubylcy. 
Jednym z nich był chłopiec, który 
bacznie obserwował jak Gauguin 
rzeźbił w drewnie. Pewnego dnia 
malarz wręczył mu dłuto i zachę-
cił, by sam spróbował swoich sił. 
Efekt pracy chłopaka zachwycił 
artystę. Był w szoku, że ten mło-
dy dziki człowiek, który nigdy 

nie miał kontaktu z europejską 
sztuką, stworzył tak wspaniałą 
figurkę. Kiedy kilka dni później 
Gauguin szedł do portu na rybny 
targ, zobaczył tego samego chło-
paka. Siedział on na drewnianym 
pieńku, a wokół niego na ziemi 
stało 40 takich samych figurek. 

Przy jego kramiku gromadzi-
li się turyści, którzy chcieli ku-
pić pamiątkę z podróży. Widząc 
to Gauguin podszedł do chłopa-
ka i zabrał mu dłuto. „To już nie 
jest sztuka – powiedział. – Teraz 
to tylko kicz”.
agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuCe (235)hit CZy kit?

DRODZy cZytelNicy!
czekam na Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych odcinków cyklu 
„Dawno temu w sztuce”. można je przesyłać na adres: „Twoje Tychy” 
al. Piłsudskiego 12 lub mailem: redakcja@twojetychy.pl. Wspólnie 
odkryjmy tajemnice 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

Jedna z rzeźb Paula Gauguina sprzedana za 11 mln dolarów.

Kicz jest łatwy w odbiorze, przesłodzony i często 
opiera się na powielanym mechanizmie bajki.
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