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Należące do marszałka górNośląskie przedsiębiorstwo wodociągów chce od lipca zNacząco podNieść ceNę wody.
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woda w górę
zaproś ptaki do ogrodu
Koniec lutego jest najlepszym okresem  
na zakładanie budek lęgowych. 

Może złamać życie
Rozmowa z psychiatrą Maciejem Matuszczykiem 
w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją.

ekstraklasa na jubileusz?
Piłkarze GKS rozpoczynają walkę o awans  
w roku jubileuszu 50-lecia klubu.5 6 16
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BiBlioteka  
to nie magazyn
Rozmawiamy z Anną Krawczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Tychach. str. 10

na początek 
z Sanokiem
Dzisiaj, 23.02 rozpoczyna się najważniejsza część sezonu hokejowego 
– rozgrywki play off. Gromiąc w Gdańsku Stoczniowca 10:0, hokeiści 
GKS Tychy zapewnili sobie miano najlepszej drużyny sezonu zasadni-
czego i do play off przystępują z pierwszego miejsca. W ćwierćfinale 
zmierzą się zatem z 8. zespołem tabeli, czyli z STS Sanok. str. 18
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 19.02 tyscy POlicjaN‑
ci ZatrZymali 30–latka, 
który dopuszczał się kradzie-
ży sklepowych, plądrował altanki 
i garaże na terenie miasta. Na jego 
trop wpadli już w ubiegłym roku, 
jednak mężczyzna się ukrywał. 
Teraz został zatrzymany na tere-
nie województwa małopolskiego. 
Zgromadzony materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawienie 
mu 17 zarzutów, między innymi 

kradzieży sklepowych oraz wła-
mań do garaży i altanek, do któ-
rych dochodziło od lutego ubie-
głego roku. Łupem recydywisty 
padały najczęściej rowery, telewi-
zory, narzędzia, perfumy czy al-
kohol o łącznej wartości ponad 20 
tys. zł. Sąd Rejonowy w Tychach 
tymczasowo aresztował podejrza-
nego, za popełnione czyny grozi 
mu nawet 10–letni pobyt w wię-
zieniu.

◆ PrZeD gODZiNą trZecią 
W NOcy, 22.02, policjanci za-
trzymali do kontroli 27-letniego 
kierowcę, który przejeżdżał uli-
cą Hlonda seicento, mając ponad 
2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Jak się okazało, kompletnie 
pijany mężczyzna nie posiadał 
uprawnień do kierowania po-
jazdami, a jego samochód nie 
miał ważnych badań technicz-
nych oraz ubezpieczenia. Za kie-

rowanie samochodem w stanie 
nietrzeźwości 27-latkowi gro-
zi wysoka grzywna oraz nawet 
2 lata więzienia.
◆ 20 lutegO, Ok. gODZ. 
9.40 Na skrZyżOWaNiu 
ul. ul. BegONii. BuDOW‑
laNych i BOcheńskiegO 
doszło do zdarzenia drogowego 
z udziałem dacii i skody. Uczest-
nicy zdarzenia trafili pod opiekę 
ratowników medycznych. Roz-
bite pojazdy zablokowały cał-
kowicie ul. Bocheńskiego przy 
skrzyżowaniu z ul. Budowla-
nych. Z ustaleń policji i relacji 
świadków wynika, że kierow-
ca dacii, sugerując się zieloną 
strzałką na sygnalizatorze, wje-
chał na skrzyżowanie od ul. Be-
gonii i doprowadził do zderze-
nia ze kierującym skodą, która 
jechał ul. Budowlanych w kie-
runku dworca PKP. Utrudnienia 
w ruchu trwały około godzinę. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
dalsze postępowanie w sprawie 
tego zdarzenia.
◆ 16.02. O gODZ. 4.40 Dy‑
żurNy kOmeNDy miejskiej 
PsP OtrZymał ZgłOsZeNie 
O POżarZe mieszkania na par-
terze budynku wielorodzinnego 
przy ul. Grota-Roweckiego 52. 

Okazało się, że pożarem objęte 
jest pomieszczenie stanowiące 
aneks kuchenny w jednym z lo-
kali użytkowych. Po kilkunastu 
minutach pożar został ugaszo-
ny. W związku z dużym zady-
mieniem strażacy sprawdzili 
mieszkania powyżej spalone-
go lokalu i mierniki wykaza-
ły śladowe ilości tlenku węgla, 
które nie stanowiły zagrożenia. 
W związku z tym nie było ko-
nieczności ewakuacji mieszkań-
ców. W wyniku pożaru została 
również uszkodzona osobowa 
mazda, zaparkowana najbliżej 
budynku. Przed godziną 6 dzia-
łania strażaków zostały zakoń-
czone. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że przyczyną pożaru 
było zwarcie instalacji elek-
trycznej lub przegrzanie serwera 

komputerowego. Trwa dokładne 
ustalanie przyczyn i okoliczno-
ści pożaru.
◆ W miNiONym tygODNiu 
tyscy strażacy DWukrOt‑
Nie WZyWaNi Byli DO PO‑
traW pozostawionych na ogniu. 
21.02 dyżurny otrzymał zgłosze-
nie o zapachu spalenizny w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
Zapolskiej 12. Swąd wydobywał 
się z mieszkania, którego nikt nie 
otwierał. Do mieszkania straża-
cy weszli drabiną mechaniczną 
przez okno. Okazało się, że przy-
czyną zadymienia jest przypalo-
na potrawa, a kilka minut później 
na miejscu pojawił się lokator. 
Podobną interwencję zgłoszono 
w bliku przy ul. Edukacji 68. Tutaj 
przyczyną zadymienia także była 
przypalona potrawa. ls ●
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W usuwaniu skutków wypadku na Hotelowcu uczestniczyli strażacy i policjanci.
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Należące do Marszałka 
WojeWództWa 
Śląskiego górNoŚląskie 
PrzedsiębiorstWo 
WodociągóW geNeruje 
MilioNoWe zyski, a teraz 
PlaNuje PodWyżkę ceNy 
za Wodę o 10 ProceNt.

Do tego, że z nowym rokiem 
niemal wszystko podrożało, po-
woli zaczynamy się przyzwycza-
jać, jednak nowa stawka za metr 
sześcienny wody, zaproponowana 
od lipca tego roku przez Górno-
śląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów w Katowicach SA, zasko-
czyła samorządowców.

Zaskoczenie jest tym większe, 
że GPW jest także spółką samo-
rządową, kontrolowaną przez 
Marszałka Województwa Ślą-
skiego (80 proc. należy do Wo-
jewództwa Śląskiego, 20 proc. 
do prywatnych udziałowców). 
To właśnie GPW SA (dodajmy, 
iż jej prezesem jest tyszanin, były 
tyski radny Henryk Drob) ustala 
stawkę bazową, którą w kalkula-
cjach swoich cen taryfowych mu-
szą uwzględniać miejskie firmy 
wodociągowe, jak to jest w przy-
padku Rejonowego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
SA w Tychach.

Nowe stawki
Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów poinformowało 
tyski RPWiK, że od 1 lipca tego 

roku cena za metr sześcienny 
wody wzrośnie z 2,34 do 2,57 
zł. netto, trzeba doliczyć jeszcze 
8 proc. VAT-u. Jest to cena hurto-
wa dla miejskich wodociągów, ale 
rzecz będzie miała bezpośrednie 
przełożenie na cenę dla miesz-
kańców, gdyż stawka GPW jest 
największym czynnikiem powo-
dującym wzrost ceny wody – sta-
nowi ponad 40 proc.

– Takiego wzrostu ceny bazo-
wej za metr sześcienny wody, jaki 
teraz zaproponowało GPW, w hi-
storii naszej współpracy nie pa-
miętam – mówi prezes RPWiK 
w Tychach Krzysztof Zalwowski. 
– W ostatnich kilku latach były 
takie okresy, kiedy GPW w ogó-
le nie podnosiło ceny, a w ubie-
głym roku podwyżka wyniosła 
4 proc. 10-procentowy poziom 
wzrostu nie znajduje, w mojej 
opinii, uzasadnienia. Zakłada-
na inflacja na ten rok nie prze-
kracza bowiem trzech procent 
i tworząc naszą taryfę, braliśmy 
pod uwagę właśnie taki wskaźnik 
inflacji. Moim zdaniem tak du-
żej podwyżki nie uzasadnia tak-
że wzrost cen energii, która rów-
nież w GPW jest czynnikiem 
istotnie wpływającym na jed-
nostkową cenę wody. I to nawet 
biorąc pod uwagę wprowadzo-
ną od stycznia tzw. „opłatę mo-
cową”. To samo dotyczy wpły-
wu podwyżki minimalnej płacy 
krajowej. Niestety, kwestie zmia-
ny ceny, a także ilości wody, jaką 

planujemy zakupić w tym roku 
od GPW, nie były z przedsiębior-
stwami dystrybucyjnymi dysku-
towane. A tymczasem właśnie 
ilość zakupionej wody jest bar-
dzo istotnym elementem z racji 
uzyskania ewentualnego upustu 
cenowego (6 groszy za metr sześ-
cienny). Upust ten przekazywali-
śmy w cenie „z góry” naszym od-
biorcom. Trudno oprzeć mi się 
wrażeniu, że w aktualnej polity-
ce GPW partnerstwo zastąpiono 
monopolem – dodaje prezes Zal-
wowski.

Poza ustawą
Od chwili kiedy powołano nowy 
zarząd GPW, nie są prowadzone 
żadne branżowe negocjacje i roz-
mowy z przedstawicielami samo-
rządowych przedsiębiorstw wo-
dociągowych, co wcześniej było 
standardową praktyką.

– Paradoksalnie, GPW nie 
jest objęte ustawą o zaopatrze-
niu w wodę i spółki tej nie obo-
wiązuje – tak jak to jest naszym 
przypadku – proces taryfikacyj-
ny w odniesieniu do wprowadza-
nia ceny wody – wyjaśnia prezes 
Zalwowski. – Może podnieść 
cenę na zasadach komercyjnych. 
Mówiąc inaczej – jest to spółka 
kompletnie niezależna od nad-
zoru prawnego państwa i wodę 
może sprzedawać jak jakikolwiek 
inny... towar. Spółkę kontroluje 
jedynie Marszałek Województwa 
Śląskiego.

Tychy potrzebują mniej wody
Tyski RPWiK jest po Katowickich 
Wodociągach największym od-
biorcą wody z GPW. Rocznie 
kupuje jej 13 mln metrów sześ-
ciennych.

– Niestety, niektórzy nasi 
strategiczni odbiorcy na trwale 
zmniejszyli swój odbiór wody, 
co w przyszłości przełoży się 
na spadek naszych jej zakupów 
– kontynuuje Krzysztof Zal-
wowski. – Biorąc pod uwagę za-
mknięte w związku z pandemią 

hotele, restauracje czy baseny, 
w tym tyski aquapark, a także 
zmniejszony odbiór wody przez 
zakłady przemysłowe, mieliśmy 
poważne problemy, by wypeł-
nić określony w umowie limit 
ilościowy uprawniający do upu-
stu cenowego, którego „z góry” 
udzielaliśmy wszystkim klientom 
w cenie naszej wody. Sam Wodny 
Park, który zresztą i tak będzie 
miał własną studnię, do tej pory 
odbierał wodę w ilości ok. 100 
tys. metrów sześciennych rocz-
nie. Zakłady przemysłowe ogra-
niczają produkcję, więc nasi 
odbiorcy przemysłowi potrze-
bują mniej wody. Skutkiem tego, 
w tym roku kupimy zdecydo-
wanie mniej wody niż w roku 
poprzednim. Niestety, trudno 
nam o tym przekonać naszego 
dostawcę, czyli GPW, które nie 
dostrzega rzeczywistych proble-
mów rynku dystrybucji. A prze-
cież każdy widzi wokół, że świat 
„stanął na głowie”… – podsumo-
wuje Krzysztof Zalwowski.

GPW i Wody Polskie
Podanie nowych stawek przez 
GPW zbiegło się w czasie z listem 
prezesa Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie (in-
stytucja ta pełni funkcję regulatora 
i stoi na staży ustalania wysoko-
ści cen dla odbiorców) do samo-
rządowców, w którym podkreśla, 
by „ceny były realne i wynikały 
z odpowiednich analiz ekono-
micznych i były zbieżne z inte-
resem Mieszkańców”. Ale widać 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów, a więc spółki samo-
rządowej, to nie dotyczy. Taka 
polityka prowadzi do zwiększa-
nia obciążeń dla mieszkańców. 
Po podwyżkach opłat za odpa-
dy, energię, ścieki, gaz, czeka nas 
od lipca kolejna podwyżka stawek 
za wodę i co za tym idzie – rów-
nież za ścieki.

Milionowe zyski
We wspomnianym piśmie prezes 
Wód Polskich napomina, aby do-
starczanie wody nie było sposo-
bem na generowane zysków. Jest 
ono bowiem elementem służeb-
ności publicznej i że „nie będzie 
zgody Wód Polskich na nadmier-
ne podwyżki, tworzone w sztuczny 
sposób”… Tymczasem Górnoślą-
skie Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów co roku wypracowuje niemały 
zysk. Na swojej stronie interneto-
wej spółka podała, iż w 2019 roku 
zysk wyniósł 21 mln zł, z czego 
na dywidendę dla akcjonariu-
szy przeznaczono 20,3 mln zł, 
a w sierpniu 2020 roku przezna-
czono na dywidendę dla akcjona-
riuszy dodatkowo aż 41,7 mln zł 
z kapitału rezerwowego.

Pismo senatora Tyszkiewicza
Oburzenie samorządowców 
w tej sprawie, a niebawem pew-
nie mieszkańców, jest oczywi-
ste. Także senator Wadim Tysz-
kiewicz odniósł się do pisma 
prezesa Wód Polskich, a jego 
oświadczenie zawiera również 
wiele uwag dotyczących polity-
ki Górnośląskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów. Powołując się 
na przepisy dyrektyw UE – tzw. 
Dyrektywy Wodnej i Dyrekty-
wy Ściekowej – jak i na polskie 
prawo, które określają dostar-
czanie wody i odprowadzanie 
ścieków właśnie jako element 
służebności publicznej, senator 
pyta: „Czy Wody Polskie podjęły 
działania wobec Województwa 
Śląskiego, któremu Górnoślą-
skie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów SA wypłaciło 62 mln zł 
dywidendy z zysków, jedno-
cześnie drastycznie podnosząc 
ceny hurtowe dostaw wody dla 
samorządów”? I dalej: „Skoro 
to na samorządzie, jak stwierdza 
sam Pan Prezes, ciąży odpowie-
dzialność za kształtowanie po-
lityki cenowej wody, to dlacze-
go Wody Polskie zachowują się 
agresywnie wobec samorządów 
w tej kwestii, zastępując w tym 
względzie samorząd”?

Zyski tak, ale…
Oczywiście, zaznacza senator, 
„przedsiębiorstwo winno wypła-
cać dywidendy dla właściciela, ja-
kim jest w ogromnej większości 
samorząd, jak to miało miejsce 
w wypadku władz województwa 
śląskiego. Wygenerowany zysk 
daje możliwość spłaty zobowią-
zań kredytowych za wytworzony 
majątek i stanowi zabezpieczenie 
ciągłości świadczenia usług wod-
kan poprzez wypracowane środ-
ki na odtworzenie majątku, który 
zużywa się w naturalny sposób. 
(…) Przedsiębiorstwa wod-kan 
działające w celu realizacji zadań 
publicznych, nie mają genero-
wać zysków, a jedynie pokrywać 
niezbędne koszty na działalności 
podstawowej”.

Warto także zaznaczyć, 
że nowa taryfa ma obowiązywać 
przez 3 lata, a nie jak do tej pory 
– rok. Zdaniem senatora wydłu-
żenie tego okresu niesie za sobą 
ogromnie ryzyko i niepewność, 
szczególnie w tak trudnym okre-
sie pandemii i spowolnienia go-
spodarczego.

Bez odpowiedzi
Z kilkoma pytaniami zwrócili-
śmy się do rzecznika prasowego 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów Macieja Zaremby, 
ale do chwili publikacji artyku-
łu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Gdy GPW się do naszych pytań 
ustosunkuje, z pewnością wróci-
my do tematu.
leszek sobieraj ●

PodWyżka BeZ koNsulTacji
od liPca – W WyNiku działań gPW - możemy się spodziewać wyższych opłat za wodę. 

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

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

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

zwołuję na dzień
25 lutego 2021 r. na godz. 1300

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

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji 
/-/Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy.
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Prezydent Miasta Tychy
23 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U 
przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały XXIV/486/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego 
w Tychach. [1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 17 marca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]

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

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

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej za-
kładce 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 przestrzen-

nym (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
23 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla M 
pomiędzy al. Piłsudskiego, Bielską, Jana Pawła II i ul. Dmowskiego w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/482/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla M pomiędzy al. Piłsudskiego, Bielską, Jana 
Pawła II i ul. Dmowskiego w Tychach. [1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do 16 marca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu 
i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]

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

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 1) http://bip.
umtychy.pl/w zakładce Zamierzenia władzy → Zagospodarowanie przestrzenne → Ob-
wieszczenia → 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 prze-

strzennym (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 oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.

komunikaty

wolontariusze 
z 9 gwiazd poŁudnia 
postawili przy 
wejŚciu do tyskich 
hal targowych 
od strony braMy 
sŁońca drugi pojeMnik 
na zakrętki w ksztaŁcie 
serca. pierwszy 
zainstalowano przy 
gŁównyM wejŚciu 
w listopadzie.

Każda zakrętka plastikowa to ce-
giełka na leczenie i rehabilitację 
dziecka, które tej pomocy potrze-
buje. Z Tyskich Hal Targowych 
codziennie korzysta kilkaset 
osób, zatem jest to świetne miej-
sce na tego typu akcje.

W sumie to już szóste serce 
na nakrętki. – Zakup takiego ser-
ca to nawet 3 tys. zł, które grupa 
wydaje z własnej kieszeni. Dla-
tego postanowiliśmy sami takie 
serca robić – mówi Marta Taba-
ka. – Serce, które akurat umiesz-
czamy na Tyskich Halach Tar-
gowych, zrobił mój mąż, dzięki 
czemu udało się obciąć koszty 
o ponad połowę. Akcję prowa-
dzimy razem z fundacją „Warto 
Żyć Dla Kogoś”. Naszym głów-
nym polem działania jest krwio-
dawstwo, ale również zajmujemy 
się potrzebującymi dzieciacz-
kami. Każda nakrętka to ma-
lutki kroczek ku zdrowiu, dla-
tego liczymy na pomoc tyszan 
i czynny udział w akcji – doda-
je jedna z założycielek 9 Gwiazd 
Południa.

9 Gwiazd Południa przede 
wszystkim kojarzone są z fun-
dacją DKMS, dla której zapisu-
ją potencjalnych dawców szpiku. 
– Pierwszą akcję „Dzień Dawcy 
Szpiku” w Tychach zorganizowa-
łyśmy w jednym z tyskich buti-
ków i był to niemały sukces. Za-
rejestrowałyśmy w ciągu siedmiu 
godzin ponad 100 osób. Dlatego 
postanowiliśmy się stowarzyszyć 
i działać trochę szerzej. Serca przy 
Tyskich Halach Targowych to po-
jemniki tylko i wyłącznie na pla-
stikowe nakrętki z wszelkiego 
rodzaju produktów (np. napo-
je, kremy, pasty do zębów, płyny 
itd.). Wrzucanie do niego innego 
rodzaju plastikowych rzeczy mija 
się z celem. Nie tylko nie poma-
ga, ale utrudnia wolontariuszom 
pracę, muszą oni bowiem oddzie-
lić nakrętki od reszty, gdyż w sku-

pie takiego zmieszanego surowca 
nie przyjmują.

– W serduchu zmieści się oko-
ło 90 kg, zaś jeden kilogram firma 
skupuje od nas za ok 90 gr. Łatwo 
policzyć, że za tonę tego surow-
ca otrzymamy 900 zł. Każde ser-
duszko pracuje dla konkretnego 
dziecka, zaś środki przeznaczane 
są na pomoc w terapii – tłumaczy 
Marta Tabaka. Ze wszystkich sześ-

ciu serc dotychczas udało się pozy-
skać ponad 2,5 tony nakrętek.

– Liczba podopiecznych naszej 
Fundacji cały czas rośnie, co wią-
że się ze zwiększonymi potrzeba-
mi finansowymi, stąd nasza decy-
zja o postawieniu kolejnego serca 
– dodaje Marcin Jedrycha z fun-
dacji „Warto Żyć Dla Kogoś”. – Je-
steśmy przekonani, że drugie serce 
będzie zapełniało się w tak dużym 
tempie jak pierwsze, dzięki życzli-
wości i dużej liczbie klientów od-
wiedzających tyskie hale. Dzięku-
jemy za tak miłe przyjęcie naszego 
pomysłu przez zarządcę THT.

– Tyskie Hale Targowe włącza-
ją się czynnie w akcje społeczne 
w ramach społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Drugie serce 
jest również odpowiedzią na licz-
ne sygnały od klientów i najem-
ców o potrzebie kolejnego pojem-
nika na nakrętki, które właśnie 
dzisiaj zostało postawione na na-
szym obiekcie – mówi Karolina 
Chemicz-Pałys, dyrektor ds. mar-
ketingu i promocji spółki „Śród-
mieście” zarządzającej halami tar-
gowymi. kaMil peszat ●

Od 1 do 19 marca 2021 r. będzie 
można złożyć wniosek o przy-
jęcie do oddziałów dwujęzycz-
nych klas siódmych w SP nr 13 
im. Jana III Sobieskiego, w SP 
nr 14 im. Armii Krajowej i w SP 
nr 37 im. Kornela Makuszyń-
skiego.

Przez oddział dwujęzyczny 
należy rozumieć oddział szkol-
ny, w którym nauczanie jest 
prowadzone w dwóch językach: 
polskim oraz obcym nowożyt-
nym będącym drugim języ-
kiem nauczania (w przypadku 
tyskich szkół jest to język an-
gielski), przy czym prowadzo-
ne w dwóch językach są co naj-
mniej dwa przedmioty. W Szkole 
Podstawowej nr 13 przedmio-
tami nauczanymi w dwóch ję-
zykach jest fizyka i biologia; 
w Szkole Podstawowej nr 14 che-
mia i historia, a od klasy VIII 
dodatkowo wiedza o społeczeń-
stwie i edukacja dla bezpieczeń-
stwa; w Szkole Podstawowej nr 
37 – biologia, chemia i wiedza 
o społeczeństwie.

Do oddziału dwujęzycznego 
w publicznej szkole podstawo-
wej przyjmuje się ucznia, któ-
ry otrzymał promocję do klasy 
VII oraz uzyskał pozytywny wy-
nik sprawdzianu predyspozycji 
językowych. W przypadku licz-
by kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu 
predyspozycji językowych, więk-
szej niż liczba wolnych miejsc 
w oddziale, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie nastę-
pujące kryteria:
– wynik sprawdzianu predyspo-

zycji językowych,
–  oceny z języka polskiego, mate-

matyki i języka obcego ze świa-
dectwa promocyjnego do kl. 
VII

–  świadectwo promocyjne do kla-
sy VII szkoły podstawowej z wy-
różnieniem.
Do oddziału dwujęzycznego 

w pierwszej kolejności przyj-
muje się uczniów szkoły, któ-
rzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu predyspozycji ję-
zykowych. Kandydat, który 
wybierze oddział dwujęzyczny 
w więcej niż jednej szkole, pi-
sze sprawdzian predyspozycji 
językowych w szkole pierwsze-
go wyboru. W przypadku nie-
zakwalifikowania się do szko-
ły pierwszego wyboru wynik 
sprawdzianu uwzględniany jest 
w pozostałych placówkach.

Miejskie Centrum Oświaty 
przypomina, że nadal prowa-
dzone są rekrutacje do:
–  klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych – wnio-
ski można składać do 26 lute-
go 2021 r.

–  oddziałów sportowych klas 
czwartych szkół podstawowych 
– przyjmowanie wniosków do 5 
marca 2021 r.
Więcej informacji na stronie 

www.oswiata.tychy.pl w zakład-
ce Rekrutacje. Mn ●

drugie serCe
zbieraj nakrętki DLA POTRZEbujących. 

w marcu rusza rekrutacja do klas VII wybranych podstawówek.

nauka w dwóch 
językach

Prezydent Miasta Tychy
23 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego 
w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 marca 
2021 r. do 30 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 
49 w godzinach pracy Urzędu. [1]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:
•	 w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie 
uwag.

 Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy 
→ Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2021 → Luty),

•	 w dniu 18 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16.30. 

[1] Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, 
w tym obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limit 
uczestników wynoszący 5 osób. [2] Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl 
lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz 
numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana 
zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddzia-
ływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 16 kwietnia 2021 r. [3]

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie [3]:
•	 pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Urząd Miasta → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [3]

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (za-
kładka: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2021 
→ Luty).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [4]

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym – zwanej dalej u.p.z.p.- (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.); 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 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

[2] § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 267).

[3] art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[4] art. 11a u.p.z.p.
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reklama

pierwszy powiew wiosny 
poczuliŚMy nie tylko 
My, ale i ptaki. w Marcu 
rozpoczną się przyloty 
i poszukiwanie Miejsc 
do gniazdowania. 
dlatego koniec lutego 
to ostatni dzwonek 
na czyszczenie 
i przeglądy starych 
budek lęgowych, a także 
najlepszy MoMent 
na zawieszenie nowych.

Budki lęgowe wieszamy, żeby 
zrekompensować ptakom to, 
że mają coraz mniej naturalnych 
miejsc do gniazdowania. – Można 
je wieszać przez cały rok, ale naj-
lepiej robić to właśnie do końca 
lutego – mówi Karolina Chemicz
-Pałys, tyska radna i miłośnicz-
ka przyrody. – Natomiast czysz-
czenie budek lęgowych, zgodnie 
z ustawą o ochronie środowiska, 
można wykonywać tylko w okre-
sie od 15 października do koń-
ca lutego. Po tym terminie lepiej 
budek nie ruszać, bo mogą już 
być zasiedlone przez kolejnych 
lokatorów.

O czyszczeniu budek lęgowych 
przed kolejnym sezonem warto 
pamiętać, ponieważ są w nich po-
zostałości zeszłorocznych gniazd, 
w których rozwijają się pasoży-
ty i drobnoustroje. – Czyści-
my oczywiście w rękawiczkach, 
nie używamy żadnych środków 
czyszczących, tylko usuwamy 

i wymiatamy pozostałości stare-
go gniazda. Warto też przy okazji 
zobaczyć w jakim stanie jest bud-
ka, czy nie ma dużych prześwi-
tów i czy wytrzyma kolejny sezon. 
Na tym kończy się nasza praca. 
Resztę zostawiamy ptakom – do-
daje Karolina Chemicz-Pałys.

jaką budkę wybrać?
Jeśli dopiero zamierzamy za-
prosić ptaki do naszego ogrodu, 
warto wiedzieć jaką budkę nale-
ży powiesić. – Budki lęgowe róż-
nią się budową i wielkością wlotu 
– mówi Karolina Chemicz-Pałys. 
– Wzory zostały opracowane już 
wiele lat temu przez Jana Soko-
łowskiego i są używane do dziś, 
z niewielkimi tylko modyfikacja-
mi. Oznaczenia A, A1, B, i P mó-
wią o tym dla jakich gatunków 
ptaków dana budka jest odpo-
wiednia. Dla gatunków małych, 
śpiewających, wieszamy bud-
ki A i A1, najbardziej popular-
ne, o okrągłym wlocie. Ważne, 
żeby przy wlocie nie montować 
„patyczka”, który pomaga raczej 
drapieżnikom niż mieszkańcom 
budki – ułatwia np. srokom do-
stanie się do jajek i piskląt. Nie-
które gatunki lubią budki otwar-
te i półotwarte. Dla jerzyków 
wieszamy specjalne budki po-
ziome. Wszystkie budki powin-
ny być wykonane z naturalnego 
drewna, niczym nie impregno-
wanego, żeby po pierwsze nie na-
rażać ptaków na kontakt ze środ-

kami chemicznymi, a po drugie 
nie zwracać uwagi drapieżni-
ków na nadmiernie kolorową 
lub ozdobną budkę. Część bu-
dek ma przy wlocie dodatkowy 
kołnierz, który pogłębia wlot. 
Ptakom nie utrudnia to wejścia, 
stanowi natomiast dodatkowe 
utrudnienie dla srok czy kun.

gdzie wieszamy?
Nie bez znaczenia jest też wybór 
miejsca, w którym powiesimy 
budkę lęgową. – Polska należy 
do obszarów, gdzie wieje i pada 
zazwyczaj z jednego kierunku 
– mówi Karolina Chemicz-Pa-
łys. – W tym kierunku nie na-
leży kierować wlotu budki, żeby 
nie zamokła. Nie wieszamy też 
budki w pełnym słońcu, żeby jaj-
ka i pisklęta się nie przegrzały. 
Najlepsze są miejsca zacienione, 
do których słońce dociera tylko 
przez część dnia, np. rano. Bud-
ka nie powinna być montowana 
na otwartej przestrzeni, w miej-
scach mocno wyeksponowanych. 
Nam co prawda ułatwi to obser-
wację, ale nie tylko nam. Przy-
latujący do tak odkrytej budki 
ptak może łatwo stać się łupem 
drapieżnika. Dlatego budkę war-
to schować wśród gałęzi. Młode 
ptaki po wylocie z budki będą 
miały gdzie się „zaczepić”, nie 
spadną od razu na trawnik czy 
na alejkę w ogródku – gdzie 
oczywiście są lepiej widoczne 
i narażone na atak drapieżnika. 

Nie ma potrzeby wieszać budek 
bardzo wysoko, bo to utrudni 
nam ich czyszczenie. Jeśli wie-
szamy budkę na własnym tere-
nie, gdzie nie jest ona narażona 
na akty wandalizmu, dobra wy-
sokość to około 2 metrów.

Gdy już odpowiednio wybie-
rzemy budkę i stanowisko, pozo-
staje tylko czekać na lokatorów. 
Ale nie należy się zniechęcać, 
jeśli ptaki nie wprowadzą się 
od razu. – Warto być cierpli-
wym – podkreśla tyska radna. – 

Powieszona przeze mnie budka 
przez ponad rok była pusta, aż 
w końcu wprowadziły się do niej 
modraszki. Potem pozostaje już 
tylko obserwować i cieszyć się 
sąsiedztwem ptaków.
sylwia witMan ●

ZaProŚ Ptaki do ogrodu
koniec lutego TO NAjLEPSZy MOMENT NA WIESZANIE buDEK LęGOWych DLA PTAKóW.

Prawidłowo zamontowana budka lęgowa z pewnością przyciągnie ptasich lokatorów.
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rOWerOWe WaleNtyNkiFlash

Działający przy Oddziale PTTK Klub Turystyki Kolarskiej Gronie 
zorganizował już po raz 12. rowerowy Rajd Walentynkowy 
do sanktuarium Św. Walentego w bieruniu Starym.
W rajdzie wzięło udział dziewięciu „twardzieli”, dla których 
nie straszny był śnieg, kilkustopniowy mróz oraz obostrzenia 
związane z pandemią. Po pokonaniu kilkunastokilometrowej 
trasy rowerzyści spotkali się na mecie w bieruniu pod 
pomnikiem św. Walentego. chętni mogli zwiedzić XVII 
wieczny drewniany kościółek pod wezwaniem patrona 
zakochanych, a na odpustowych straganach kupić różne 
maszkiety. ls ●
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Uczniowie tyskich szkół ponad-
podstawowych w swoich liceach 
i technikach spędzają obecnie nie-
wiele czasu, jednak mogą zgłaszać 
pomysły na doposażenie i ulep-
szenie szkolnych sal, korytarzy 
czy podwórek. Rusza IV edycja 
Młodzieżowego Budżetu Obywa-
telskiego. Każda publiczna szkoła 
ponadpodstawowa ma do wyda-
nia 10 tysięcy złotych.

Dzięki Młodzieżowemu Bu-
dżetowi Obywatelskiemu mło-
dzież może zaangażować się 
w życie społeczności lokal-
nej oraz w procesy obywatel-
skie. – Budżet Obywatelski uczy 
współdecydowania i dokony-
wania wyborów. Młodzież musi 
zdecydować np. czego braku-
je w szkole, co powinno zostać 
zrealizowane w pierwszej kolej-
ności w ich placówce. Jest tak-
że okazją do zrealizowania wie-
lu potrzebnych i ważnych dla 
młodych ludzi projektów. Li-
czę na kreatywność młodzieży 
i ciekawe pomysły, które zosta-
ną zrealizowane dzięki zaplano-
wanym środkom – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
ds. społecznych.

W poprzednich edycjach 
MBO m.in. utworzono szkolną 
kawiarenkę w Zespole Szkół nr 
1 im. Gustawa Morcinka, urzą-
dzono na terenie szkoły zielony 
wertykalny ogród oraz zainsta-
lowano źródełko z wodą pitną 
w I LO, stworzono miejsce od-
poczynku dla uczniów podczas 
przerw w Technikum nr 2, w Ze-
spole Szkół nr 2 powstał radiowę-
zeł, a w II LO urządzono szkolną 
siłownię. Były też pomysły na or-
ganizację pracowni tematycznych, 
kół zainteresowań czy warsztatów. 

Jakie propozycje tyska młodzież 
zgłosi w tym roku?

Zgłoszenia propozycji pro-
jektu należy dokonać na aktu-
alnym formularzu, który będzie 
do pobrania w sekretariacie szko-
ły, ale także na stronie razemty-
chy.pl. Formularz wraz z listą 
osób popierających należy zło-
żyć w sekretariacie szkoły w for-
mie papierowej lub elektronicznej 
za pośrednictwem e-dziennika 
lub poczty elektronicznej.

Propozycja projektu musi zo-
stać poparta pisemnie przez 
co najmniej 15 uczniów danej 
szkoły. Zgodnie z tegorocznym 
harmonogramem nabór wnio-
sków będzie trwał do 30 wrześ-
nia br. – Weryfikacja projektów 
będzie się składała z dwóch eta-
pów. W pierwszym dyrekcja da-
nej szkoły dokona weryfikacji 
złożonych projektów pod wzglę-
dem uznania celowości, zgodno-
ści ze statutem szkoły oraz możli-
wości realizacji. W drugim etapie 
Komisja Konsultacyjna złożona 
z dyrekcji szkoły, nauczyciela, 
przedstawiciela Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy oraz dwóch przed-
stawicieli samorządu uczniow-
skiego, niebędących autorami 
projektów, dokona weryfikacji 
projektów pod względem oceny 
formalnej. Następnie projekty zo-
staną poddane pod głosowanie – 
mówi Małgorzata Tomaszewska 
z Urzędu Miasta w Tychach.

Ważne, by wybrane przez mło-
dzież projekty mogły zostać zre-
alizowane niezależnie od ob-
ostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa, gdyż tegoroczny 
MBO powinien być zrealizowa-
ny w 2021 roku. opr. sw ●

od 22 do 28 lutego 
br. obchodzony 
jest „tydzień 
poMocy osoboM 
pokrzywdzonyM 
przestępstweM”. 
to kolejna już edycja 
akcji koordynowanej 
przez Ministerstwo 
sprawiedliwoŚci, 
podczas której 
pokrzywdzeni Mogą 
bezpŁatnie skorzystać 
z inForMacji prawnej.

– W preambule do ustawy z dnia 
12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 
22 lutego Dniem Ofiar Prze-
stępstw ustawodawca wskazał 
na potrzebę stałego monitoro-
wania sytuacji osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem oraz 
działań na rzecz poprawy ich 
położenia. Obchody mają zwró-
cić uwagę zwłaszcza na potrze-
by ofiar przestępstw oraz przy-
nieść potrzebującym skuteczną 
pomoc. Taką pomocą są bez-
płatne porady prawne udzielane 

w różnych lokalizacjach, w tym 
w sądach, prokuraturach, ko-
mendach policji, a także w sie-
dzibach prawniczych samorzą-
dów zawodowych i organizacji 
pozarządowych. Z uwagi jednak 
na aktualną sytuacje epidemio-
logiczną obchody mogą mieć 
różną formę w różnych lokali-
zacjach – napisał do nas sędzia 
Marek Walczak, wiceprezes Sądu 
Rejonowego w Tychach.

W ramach obchodów „Tygo-
dnia Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem” w Sądzie 
Rejonowym w Tychach w dniach 
22-26 lutego w godz. 9-14 wyzna-
czeni asystenci sędziego i kurato-
rzy zawodowi udzielać będą bez-
płatnych porad za pośrednictwem 
środków łączności na odległość 
(internet, telefon).

Osoby pokrzywdzone prze-
stępstwem mogą również uzy-
skać wsparcie od podmiotów, 
które świadczą pomoc finanso-
waną z Funduszu Sprawiedli-
wości – Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. Takim pod-
miotem w Tychach jest Okręgo-
wy Ośrodek Pomocy Pokrzyw-
dzonym, mieszczący się przy 
ul. Barona 30. Pełna lista orga-
nizacji jest dostępna pod adre-
sem: https://funduszsprawiedli-
wosci.gov.pl.

A oto harmonogram dyżurów 
w ramach Tygodnia Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem:
23 lutegO: asystent sędziego 
Irena Kwiatkowska (tel. 32 323 
30 05, e-mail: irena.kwiatkow-
ska@tychy.sr.gov.pl) oraz kura-
torzy Aneta Marczak-Cywińska 
(tel. 32 323 30 00 w. 607, e-mail: 
aneta.marczak-cywinska@tychy.
sr.gov.pl) i Małgorzata Siedlecka 
(tel. 32 323 30 00 w. 611 lub 690 
540 898, e-mail: malgorzata.sied-
lecka@tychy.sr.gov.pl);
24 lutegO: asystent sędziego 
Magdalena Mendrek (tel. 32 323 
35 19, e-mail: magdalena.men-
drek@tychy.sr.gov.pl) oraz kura-
torzy Agnieszka Papierniak (tel. 
32 323 30 00 w. 609, e-mail: ag-

nieszka.papierniak@tychy.sr.gov.
pl) i Ewa Podstawka-Jaruga (tel. 
32 323 30 00 w. 604 lub. 690 540 
899, e-mail: ewa.podstawka-jaru-
ga@tychy.sr.gov.pl);
25 lutegO: asystent sędzie-
go Łukasz Holesz (tel. 32 323 34 
13, e-mail: lukasz.holesz@tychy.
sr.gov.pl) oraz kuratorzy Natasza 
Data (tel. 32 323 30 00 w. 607, 
e-mail: natasza.data@tychy.sr.gov.
pl) i Anna Łacek (tel. 32 323 30 
00 w. 604, e-mail: anna.lacek@ty-
chy.sr.gov.pl);
26 lutegO: asystenci sędziego 
Katarzyna Kopeć (tel. 32 323 31 
21, e-mail: katarzyna.kopec@ty-
chy.sr.gov.pl) i Aleksandra Mary-
josz (tel. 32 323 31 21, e-mail: alek-
sandra.maryjosz@tychy.sr.gov.pl) 
oraz kuratorzy Agnieszka Sykuła 
(tel. 32 323 30 00 w. 608, e-mail: 
agnieszka.sykula@tychy.sr.gov.pl) 
i Agnieszka Szczygieł (tel. 32 323 
30 00 w. 605, e-mail: agnieszka.
szczygiel@tychy.sr.gov.pl).

Przypominamy, że bezpłat-
ne porady dla ofiar przestępstw 
udzielane są w godz. 9-14. Mn ●

często jest Mylona 
z chandrą. tyMczaseM 
depresja to choroba, 
która Może dotknąć 
każdego z nas. czyM 
się charakteryzuje? 
jak sobie 
z nią poradzić? z okazji 
ogólnopolskiego 
dnia walki z depresją, 
Magdalena kulus 
rozMawiaŁa na ten 
teMat z psychiatrą, 
doktoreM MaciejeM 
MatuszczykieM.

magdalena kulus: – komu może 
przytrafić się depresja?
maciej matusZcZyk: 
– Każdemu.

w jakiej sytuacji?
– Niektórzy ludzie mają pre-
dyspozycje rodzinne, związane 
z wychowaniem i tym, jak ich 
rodzina funkcjonowała – u nich 
ta depresja może pojawić się bez 
konkretnego powodu. Aczkol-
wiek zazwyczaj jest tak, że jest 
jakiś zapalnik – sytuacja, wyda-
rzenie stresowe, które uruchamia 
depresję. To dotyczy też ludzi, 
którzy do tej pory doskonale 
sobie radzili ze wszystkimi 
przeciwnościami losu, normalnie 
funkcjonowali, osiągali sukcesy. 
Ale bywa tak, że jeśli zostanie 
poruszony więcej niż jeden 
z takich ważnych obszarów 
życiowych, to może pojawić się 

depresja. Są to przede wszystkim 
zmiany w rodzinie – ktoś zmarł, 
ktoś się urodził, nastąpił rozwód 
albo zdrada, ale to może też być 
utrata pracy lub – co zaskakują-
ce! – awans, który niesie ze sobą 
duży stres. Kolejnym obszarem 
jest zdrowie – choroba, 
niekoniecznie nieuleczalna, ale 
uciążliwa, wymagająca leczenia.

kiedy powinniśmy zgłosić się 
do specjalisty?
– Zwykle takim niepokojącym 
sygnałem jest to, że człowiek 
przestaje sobie radzić ze swoimi 
dotychczasowymi obowiązka-
mi – czy to rodzinnymi, czy 
zawodowymi. Jeśli zaczyna coraz 
bardziej zaniedbywać swoje 

zobowiązania i ten stan trwa 
ponad dwa tygodnie, do tego 
dochodzi obniżenie nastroju, 
brak mobilizacji do działania 
i aktywności oraz problemy 
ze spaniem, powinien zwrócić 
się do profesjonalisty – psy-
chiatry lub psychologa, tak, aby 
znaleźć przyczynę. Czasami 
wystarcza terapia, ale niekiedy 
konieczne są leki – szczególnie 
jeśli pojawiają się poczucie 
bezsensu i myśli samobójcze.

Jak pomóc bliskim, u których 
zauważamy tego typu symptomy, 
a którzy niekoniecznie chcą 
się wybrać do psychologa czy 
psychiatry?
– Można próbować ich konfron-
tować z tą sytuacją, to znaczy 
pokazywać im, że sobie nie 
radzą, a także, że dotychczasowe 
sposoby wyjścia z tego impasu 
nie przyniosły rezultatów. Z dru-
giej strony można zaryzykować 
takie pytanie: „A co ci szkodzi 

spróbować? ”. To nie boli, 
psychiatra nie wykonuje żadnych 
skomplikowanych badań 
diagnostycznych. Do psychiatry 
nie jest też potrzebne skierowa-
nie, a dzięki temu specjaliście 
w stosunkowo krótkim czasie 
– kilkunastu dni, kilku tygodni 
– można wrócić do normalnego 
funkcjonowania.

czy dzień walki z depresją 
przynosi jakieś realne skutki? Jest 
potrzebny?
– Trzeba wyjść z założenia, 
że mniej więcej co czwartą 
osobę dotyka depresja. To jest 
taki stan, w którym człowiek 
nie ma pełnego krytycyzmu, 
nie docierają do niego fakty 
i argumenty, że na przykład 
ma świetną pracę, dobrze 
zarabia i nie ma się czym 
przejmować. Istotne jest to, 
by o tym przypominać, że takim 
osobom należy się specyficzna 
pomoc. Z drugiej strony każdy 
z nas może znaleźć się w takiej 
sytuacji. Bez świadomości, bez 
przypominania o tym, że jest 
taka choroba, osoby dotknięte 
depresją mogą mieć tym 
bardziej pogłębione poczucie, 
że są beznadziejne, bo nie 
są w stanie wykonywać tych 
swoich obowiązków. Jeżeli nie 
umieją nazwać tego stanu, nie 
trafią do specjalisty. Ten dzień 
jest więc o tyle ważny, że przy-
pomina o chorobie, która może 
załamać linię życiową człowieka, 
ale też pokazuje, że nie jesteśmy 
bezbronni w tym zakresie, 
jesteśmy w stanie zastosować 
leczenie i pomóc pacjentowi.
rozMawiaŁa:
Magdalena kulus ●

Może ZłaMać żyCie
23 lutego PRZyPADA OGóLNOPOLSKI DZIEń WALKI Z DEPRESją.

Maciej Matuszczyk.

ar
c.

sZukasZ POmOcy sPecjalisty?

Poradnie zdrowia psychicznego, które funkcjonują w naszym 
mieście, zostały wyszczególnione na stronie: https://umtychy.pl/
zdrowie – poradnie specjalistyczne.

każda tyska szkoŁa ponadpodstawowa ma do wydania 
10 tys. zł.

Budżet dla 
młodych

dla PokrZywdZonyCh 
PrZestęPstweM
porady prawne ZA POŚREDNIcTWEM TELEfONu I MAILA.
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Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny w Tychach, dzisiaj Megrez, 
a do połowy 2012 roku WSS nr 
1 im. Józefa Gasińskiego, obcho-
dzi w tym roku jubileusz swoje-
go 50-lecia. Z tej okazji powstaje 
książka, tak się bowiem składa, 
że tyska lecznica, która zatrudnia-
ła przez pięć dekad tysiące leka-
rzy, leczyła dziesiątki albo i setki 
tysięcy ludzi, przede wszystkim 
tyszan, i sprowadziła na świat 
tysiące dzieci, nie doczekała się 
do tej pory publikacji o sobie. Być 
może to już ostatni moment, żeby 
wiele faktów i wydarzeń z histo-
rii „wojewódzkiego” udokumen-
tować i zachować od zapomnie-
nia. Bo o ile udokumentowanie 
ostatnich lat nie nastręcza jesz-
cze problemów, o tyle lata wcześ-
niejsze często pozostawiają wie-
le „białych plam”. A nie podlega 

chyba dyskusji, że tyski szpital jest 
ściśle związany z historią miasta 
i warto ją spisać dla obecnych 
i przyszłych mieszkańców.

Dlatego prosimy wszystkich, 
dawnych pracowników, ale też – 
a może przede wszystkim – pa-
cjentów, którzy mają pamiątki oraz 
ciekawe wspomnienia związane 
ze Szpitalem, o podzielenie się 
nimi. Każde zdjęcie, wspomnie-
nie, wycinek z gazety, dokument 
czy inna pamiątka są dla nas waż-
ne. Najbardziej te z lat najwcześ-
niejszych, od czasu budowy szpita-
la po rok 1989. Ale i za późniejsze 
serdecznie będziemy wdzięczni.

Posiadaczy pamiątek i wspo-
mnień prosimy o kontakt z rzecz-
nikiem prasowym, Małgorzatą Ję-
drzejczyk pod nr. tel. 691 114 407 
lub mailowo: malgorzata.jedrzej-
czyk@szpitalmegrez.pl. rs ●

Pragniemy przypomnieć, 
że do pełnej działalności powrócił 
Zakład Diagnostyki Obrazowej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego Megrez. Serdecznie za-
praszamy Pacjentów, którzy mają 
skierowania na badania z poradni 
specjalistycznych NFZ lub chcą 
wykonać je komercyjnie. Oferuje-
my krótkie terminy i opisy badań 
w ciągu 4 dni roboczych.

Zapraszamy do zapisów pod 
nr telefonu: 32 325 51 50. Zakład 
Diagnostyki Obrazowej Me-

grez wyposażony jest w wyso-
kiej klasy, specjalistyczny sprzęt 
diagnostyczny m.in. tomograf 
komputerowy 64-warstwowy, 
rezonans magnetyczny, mam-
mograf, densytometr, a także 
aparat USG i kostno-stawowy 
aparat rentgenowski. Urządze-
nia są na bieżąco dezynfekowa-
ne, a pomieszczenia ozonowane. 
Ze względu na troskę o bezpie-
czeństwo pacjentów badania 
odbywają się w surowym reżi-
mie sanitarnym. ●

- Wybuch pandemii i wyznacze-
nie naszemu szpitalowi miejsca 
na pierwszej linii walki z koro-
nawirusem wiele zmieniły w jego 
funkcjonowaniu – przyznaje Ma-
riola Szulc, prezes szpitala Me-
grez. – To był wyjątkowy czas, 
trudny, ale dzięki wsparciu in-
stytucjonalnemu i darczyńcom 
– także dający szanse wykona-

nia szeregu inwestycji ważnych 
dla pacjentów, zakupu sprzętu 
medycznego, a także zdobycia 
nowych, cennych doświadczeń 
i wiedzy. Staraliśmy się wyko-
rzystać go jak najlepiej i liczę, 
że nasza praca zaowocuje lepszy-
mi warunkami i jakością lecze-
nia w każdej specjalizacji prowa-
dzonej w naszym szpitalu. Środki 

od Metropolii, za które bardzo 
dziękuję, przeznaczyliśmy na bę-
dące dziś już na ukończeniu za-
dania, które ułatwią nam funk-
cjonowanie w wysokim reżimie 
sanitarnym zarówno czasie obec-
nej pandemii, jak i po niej. Przed 
wybuchem pandemii szpital 
mógł się poszczycić bardzo ni-
skim współczynnikiem zakażeń 
szpitalnych i zależy nam, żeby 
po jej zakończeniu jeszcze te wy-
niki poprawić, w trosce o dobro 
pacjentów i personelu.

osiem izolatek
Dzięki środkom z Metropolii 
powstało osiem izolatek na od-
działach:
– Otolaryngologicznym,

–   Wewnętrznym z Pododdziałem 
Kardiologicznym,

–   Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii,

– Wewnętrznym,
–   Neurologicznym z pododdzia-

łem Udarowym,
–   Ginekologiczno-Położniczym 

z pododdziałem Ginekologii 
Onkologicznej,

–   Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej,

–   Chirurgii Rekonstrukcji Narzą-
du Ruchu.
Są to nowoczesne sale cho-

rych dla osób z podejrzeniem lub 
zdiagnozowanymi chorobami za-
kaźnymi, wymagających dodat-
kowo specjalistycznego lecze-
nia. Każda izolatka wyposażona 

jest w śluzę, węzeł sanitarny i salę 
chorych oraz osobną wentylację 
z systemem odzysku ciepła. Dzięki 
temu powietrze w tych pomiesz-
czeniach wymieniane jest 12-krot-
nie w ciągu godziny i nie wydo-
staje się na korytarz szpitalny ani 
do innych pomieszczeń. Ponadto, 
podczas każdej wymiany, z usuwa-
nego powietrza odzyskiwane jest 
ciepło, które zostaje wykorzystane 
do ogrzania nowej porcji.

Każda nowa izolatka zostanie 
wyposażona w myjkodezynfektor 
do mycia i dezynfekcji termicznej 
różnego typu narzędzi medycz-
nych oraz przedmiotów służących 
pacjentom. Dwa kolejne urządze-
nia tego typu trafiły na inne od-
działy.

szatnie też nowe
Nową jakość dla pracowników 
medycznych wprowadziła mo-
dernizacja szatni, z której korzy-
stają. Oprócz przebudowy po-
mieszczenia głównego wykonany 
został węzeł sanitarny z toaletami 
i umywalnią. Tu także zastosowa-
ny został ekologiczny system wen-
tylacji z rekuperacją i odzyskiem 
ciepła. Nowe szatnie zyskał także 
personel z Działu Technicznego 
szpitala. Pracownicy, którzy dbają 
na co dzień o jego bieżące funk-
cjonowanie oraz wykonują sze-
reg modernizacji i napraw, dzięki 
środkom metropolitalnym mają 
wyremontowane gruntownie szat-
nie, prysznice i toalety. Wszystkie 
prace dobiegają już końca. rs ●

nie tylko na CZas PandeMii
górnoŚląsko-zagŁębiowska Metropolia WSPOMAGA SZPITAL W jEGO INWESTycjAch. 

Prace modernizacyjne na oddziałach dobiegają już końca, a wszystko po 
to, by przyjąć pacjentów w znacznie lepszych warunkach. Pomyślano też o pracownikach „wojewódzkiego”. Dla nich odnowiono i wyposażono szatnie i zaplecze.
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pomóżcie napisać historię „wojewódzkiego”.

apel w Sprawie kSiążki
zdo już funkcjonuje normalnie

pełna diagnoStyka

Archiwalne zdjęcie jednego z zabiegów sprzed wielu lat.
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rehaBilitacja 
już działa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez informuje, 
że od stycznia do pełnej działalności powrócił Zakład Rehabilitacji. 
Zgłoszenia na zabiegi przyjmowane są pod numerem telefonu 
32 325 53 55.

W pierwszej kolejności na zabiegi przyjmowani będą Pacjenci, •	
którzy mieli już wyznaczone terminy lub byli w trakcie leczenia.
W dalszej kolejności zapisywani będą nowi Pacjenci ze skie-•	
rowaniami. Pod wskazany wyżej numer telefonu mogą także 
dzwonić Pacjenci z terminami przed czasowym zawieszeniem 
działalności ze względu na pandemię, aby je zaktualizować.

Oferujemy krótkie terminy oczekiwania. Zapraszamy!

M
eg

rez

w gronie darczyńców, którzy okazali największe 
wsparcie Finansowe wojewódzkieMu szpitalowi 
specjalistyczneMu Megrez w walce z pandeMią 
koronawirusa znalazŁa się górnoŚląsko-
zagŁębiowska Metropolia. kwota 2.388.200 
zŁotych, przekazana tyskiej placówce w 2020 roku, 
pozwoliŁa zrealizować inwestycje ważne z punktu 
widzenia standardów leczenia, bezpieczeństwa 
pacjenta i koMFortu pracowników szpitala.
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zapytaliŚMy dyrektor 
Mbp M.in. o to kiM jest 
dzisiejszy czytelnik 
biblioteki, jak się 
odnajduje w tych 
niepewnych czasach 
oraz czego MożeMy 
spodziewać się z okazji 
65-lecia Mbp w tychach,

„twoje tychy”: – 2019 był dla was 
rokiem wzrostu. pamięta pani 
atmosferę panującą w styczniu 
ubiegłego roku?
Anna Krawczyk: – Zaczy-
naliśmy 2020 rok pełni 
nadziei i optymizmu, ponieważ 
poprzedni był bardzo udany 
i planowaliśmy podnieść 
poprzeczkę jeszcze wyżej. 2019 
był rokiem wzrostów – tak pod 
względem czytelniczym, jak 
i spotkań autorskich. Rokrocz-
nie nasza oferta powiększa się 
o ok. 7 tys. tytułów w kilku 
egzemplarzach. Są to najnowsze 
pozycje wydawnicze na rynku, 
te ambitne i te troszkę mniej, 
ale cieszące się popularnością. 
Do polepszenia obsługi 
czytelnika niechybnie przyczynił 
się ksiażkomat i wrzutnia, dzięki 
czemu sama czynność wypo-
życzenia książki jest w pełni 
zautomatyzowana. W ostatnich 
latach cykl spotkań autorskich 
„Tury Kultury” zyskał niesamo-
witą popularność, osiągając swój 
szczyt podczas spotkania z ks. 
Adamem Bonieckim, na które 
przyjechali widzowie nawet 
z Białegostoku, a w 2019 r. goś-
ciliśmy m.in. Wiktora Zborow-
skiego, Andrzeja Grabowskiego, 
Zbigniewa Zamachowskiego, 
Halinę Kunicką, Marcina Sitko 
i Sebastiana Riedla, Katarzynę 
Dowbor, Andrzeja Krzywego, 
Barbarę Wrzesińską, Tomasza 
Stockingera, Hannę Śleszyńską, 
Karola Strasburgera, Marcina 
Dańca, Laurę Łącz, Szczepana 
Twardocha czy Jacka Kawalca. 
To wszystko spowodowało, 
że na początku 2020 r. byliśmy 
zdeterminowani do jeszcze 
cięższej pracy.

ale w połowie marca biblioteki 
zostały zamknięte.
– Tak, do 2 maja wstrzymaliśmy 
naszą działalność. Biblioteka 
została całkowicie zamknięta 
dla czytelników. Musieliśmy 
odwołać długo zapowiadane 
spotkania, na które czekaliśmy 

blisko rok. Najbardziej 
rozpoznawalni celebryci mają 
kalendarz spotkań domknięty 
nierzadko z rocznym wyprze-
dzeniem, dlatego strasznie 
trudno było to przełknąć. Ale 
na chandrę najlepsza jest praca. 
A my bibliotekarze zawsze 
mamy coś do zrobienia. Kiedyś 
biblioteki nie działały w czwart-
ki, abyśmy mogli na bieżąco 
wykonać pracę niezwiązaną 
bezpośrednio z obsługą czy-
telnika. Dziś nie mamy takich 
luksusów. Przez okres zamknię-
cia normalnie przychodziliśmy 
do pracy i wpierw wykonaliśmy 
wszystkie czynności, które 
wymagają zamkniętej biblioteki. 
Zrobiliśmy spisy inwentarzowe 
w kilku placówkach, rozli-
czyliśmy ubytki, oprawiliśmy 
i opracowaliśmy wszystkie 
nowości, również wszystkie dary 
książkowe (te wyceniliśmy na ok 
70 tys. zł) słowem wszystko to, 
na co zawsze brakuje czasu. 
Co warto zaznaczyć – pande-
mia nie wpłynęła na kształt 
kadry pracowniczej. Pozosta-
liśmy w tym samym składzie 
co wcześniej. Zachowaliśmy też 
cały przyznany budżet. Zatem 
można powiedzieć, że w tym 
nieszczęściu udało się zachować 
grunt pod nogami.
Następnie znowu nas zamknięto 
od 7 listopada do 27 grudnia. 
W tym okresie działał jednak 
książkomat i wrzutnia, zatem 
nasi najwierniejsi czytelnicy 
nie pozostali sami. Rozwią-
zanie to cieszyło się ogromną 
popularnością.

Jak to całe zamieszanie odbiło się 
na waszych statystykach?
– Liczba czytelników spadła z 28 
tys. do 22 tys., wypożyczenia 
również zaliczyły spadek z 514 
tys. do 478 tys. Jednak najwięk-
szy spadek odnotowaliśmy przy 
wydarzeniach. We wszystkich 
naszych filiach udało się 
zorganizować 1,1 tys. takowych, 
podczas gdy rok wcześniej było 
ich 3,7 tys. Liczba uczestników 
zmalała z 133 tys. do zaledwie 
50 tys. Ogromną popular-
nością cieszyła się natomiast 
nasza internetowa strona, która 
zaliczyła ponad 1,4 mln wejść. 
Warto zaznaczyć, że udało się 
też zrealizować 6 spotkań „Tury 
Kultury” z Grażyną Barszczew-
ską i Grzegorzem Ćwiertniewi-

czem, Katarzyną Skrzynecką, 
Robertem Górskim, Katarzyną 
Bondą, Moniką Zamachowską 
i Henrykiem Czichem z zespołu 
Universe; 4 razy zorganizowali-
śmy „Portrety literackie” z Beatą 
Majewską, Aliną Przydatek, 
Alkiem Rogozińskim i Joanną 
Jax; działały Kluby Motyli 
Książkowych dla maluchów, 5 
razy spotykaliśmy się podczas 
„Bajkoopowiadacza”, 40 
razy podczas „Akademii 5 
zmysłów”, przeprowadziliśmy 
152 „Głośne czytania”, odbyło 
się 17 tematycznych seansów 
filmowych „Sztuka X muzy”. 
Jak widać, pomimo wszystko, 
zadbaliśmy o szeroką ofertę dla 
naszych czytelników.

kim jest czytelnik biblioteki 
w czasach internetu?
– Możemy oczywiście sięgnąć 
do danych statystycznych 
i sprawdzić jak się rysuje 
nasza krzywa czytelników 
pod względem płci czy wieku, 
ale to byłyby tylko bezduszne 
dane. Czytelnikiem biblioteki 
w dobie internetu, e-booków, 
audiobooków, mediów 
społecznościowych i całej ten 
ekspansji technologii infor-
macyjnej są osoby, które cenią 
sobie kontakt z bibliotekarzem 
i papierową książką. Można 
to zauważyć w naszych filiach. 
Tam faktycznie nawiązuje się 
bezpośrednia więź. Rozmawia-
my z naszymi czytelnikami, 
dość często mają oni potrzebę 
podzielenia się swoją opinią 
o książce lub zapytania o re-
komendację kolejnej. My, biblio-
tekarze, uwielbiamy budować 
relacje z czytelnikami i często 
znamy ich z imienia. Po prostu 
i po ludzku zaprzyjaźniamy się. 
Można powiedzieć, że częściej te 
bezpośrednie relacje budujemy 
z osobami już niemłodymi, 
bardziej dojrzałymi, ale również 
mamy świetny kontakt z mama-
mi i ich pociechami. Oczywiście 

naszymi czytelnikami są wciąż 
uczniowie i studenci. Trudno 
jest napisać pracę zalicze-
niową czy pracę dyplomową, 
opierając się na internecie. 
To niesamowite archiwum, 
ale nie jest jeszcze w stanie 
zastąpić biblioteki. Aktualnie 
mamy możliwość udostępnienia 
potrzebnych rozdziałów przez 
email jako skany, z limitem 10 
stron dziennie. My również 
staramy się iść z duchem czasu 
dlatego promujemy platformę 
IBUK Libra, która oferuje tak 
zwane książki w chmurze. Aby 
uzyskać darmowy kod do ponad 
2 tysięcy e-book'ów wystarczy 
zadzwonić do naszej czytelni. 
W Głównej Bibliotece oferuje-
my płyty CD, szeroki wachlarz 
filmów i koncertów, komiksy 
oraz prasę kolorową. Niestety, 
dzienniki nie są dostępne 
ze względu na reżim sanitarny. 
Każda wypożyczona pozycja 
przechodzi okres 3 dni kwa-
rantanny, zanim trafi ponownie 
do użytku. Prasa codzienna 
w takim systemie traci rację 
bytu.

a jak czytelnicy odnaleźli się 
w nowej sytuacji?
– Nie możemy powiedzieć 
absolutnie złego słowa. 
Spotkaliśmy się z ogromną dozą 
wyrozumiałości. Odebraliśmy 
wiele telefonów, co było dla 
nas bardzo pozytywne. Wiele 
osób dzwoniło, chcąc wypytać 
o aktualną sytuację, ale bardzo 
często takie telefony kończyły 
się życzeniami i miłymi 
słowami. Przez okres zamknię-
cia nie naliczaliśmy żadnych kar, 
zakupiliśmy odpowiednie pleksi 
oraz stanowiska do dezynfekcji. 
Wszystkie wypożyczone pozycje 
trafiały po lampę UV oraz 
na kwarantannę. W czytelniach 
stosowaliśmy limity czasowe 
i ilościowe. Zatem możemy 
z ręką na sercu powiedzieć, 
że zrobiliśmy wszystko, aby 

zadbać o naszego czytelnika. 
Zostało to docenione i jesteśmy 
wdzięczni za każde miłe słowo, 
z jakim się spotkaliśmy.

w tym roku będziecie świętować 
jubileusz 65 lat od powstania 
pierwszej biblioteki w tychach. 
Jakich atrakcji mogą się 
spodziewać czytelnicy z tej okazji?
– Przede wszystkim bardzo 
byśmy chcieli wrócić do pełnej 
możliwości działania. Bez tego 
trudno mówić o jakimkolwiek 
świętowaniu i jubileuszach. 
Liczymy na to, że uda się 
znów spotkać podczas „Turów 
Kultury”, na pewno będziemy 
kontynuować „Portrety 
literackie” i również jubileu-
szowe, bo piętnaste „Tyskie dni 
literatury”. Jak pan zauważył, 65 
lat temu na osiedlu B powstała 
pierwsza Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tychach. Jest 
to najstarsza instytucja kultury 
w mieście. Na przestrzeni 
lat ilość filii się zmieniała. 
Biblioteka rosła wraz z miastem 
(aktualnie działa 14 placówek). 
Przez ten czas zamknęliśmy 

zaledwie jedną filię. To znów 
było podyktowane pandemią, 
bowiem zamknięta filia mieściła 
się w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym Megrez, 
który został przemianowany 
na jednoimienny. Oczywiście 
planujemy spotkanie z tortem, 
tak dla pracowników jak i czy-
telników, jednak o jego formule 
trudno teraz powiedzieć coś 
pewnego, poza tym, że będzie 
wspomniany tort. Całą naszą 
historię, z okazji tego wspa-
niałego jubileuszu, opowiemy 
w monografii, którą wydamy 
z tej okazji. Książka jest już 
napisana, liczy ponad 270 stron 
i dostępna będzie w okolicach 
sierpnia. Nie jest to opracowanie 
naukowe, bowiem zależało nam, 
aby dobrze się je czytało. Będzie 
to opowieść o ludziach, którzy 
przyczynili się do powstania 
tej wspaniałej instytucji 
na przestrzeni lat. To właśnie 
ludzie tworzą bibliotekę, tak 
bibliotekarze jak i czytelnicy. 
Bez nich biblioteka byłaby 
zaledwie magazynem.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

BiBlioteka to nie MagaZyn
rozMawiaMy z anną krawczyk, DyREKTOR MIEjSKIEj bIbLIOTEKI PubLIcZNEj W TychAch.

reklama

Anna Krawczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
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ryby 19.ii-20.iii
W domu prawdziwa idylla, natomiast w pracy 
prawdziwe pole bitwy. uważaj na siebie i nie 
pozwól, by zjadły cię nerwy.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy obiecują, że sprawy zawodowe ruszą 
teraz z kopyta. jeśli planujesz coś sprzedać, 
to skorzystaj z pojawiającej się możliwości, bo 
drugiej może już nie być.

byk 21.iV-21.V
czeka cię wyjątkowo dobra passa. Możesz teraz 
dużo wygrać, jeżeli wykorzystasz swoją szansę. 
Skorpion wskaże ci coś nowego.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Sytuacja w domu trochę cię przerośnie. To jednak 
nie powód, by popadać w czarną rozpacz. Musisz 
szybko działać. Obudź się!

rak 21.Vi-22.Vii
Możliwe uczuciowe rozterki, rozstania lub 
bezsensowne kłótnie. Gwiazdy wymagają 
od ciebie, żebyś zdecydował, czego tak naprawdę 
szukasz w miłości.

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy zachęcają cię do ruchu, zwłaszcza, że trud-
no będzie ci wytrwać na jakiejkolwiek diecie. Szyku-
je się również okazja do zarobienia niezłej sumki.

panna 23.Viii-22.iX
Planety wróżą spokój Twojemu związkowi. 
Nadchodzi dobry czas na ustalenia oraz rozmowy. 
Zacznij inwestować w siebie.

waga 23.iX-23.X
Szykują się problemy. Nie stawiaj więc spraw 
na ostrzu noża, gdyż teraz taktem zyskasz 
najwięcej. Lew powoli traci do ciebie cierpliwość.

skorpion 24.X-21.Xi
czeka cię bogactwo uczuć i obowiązków. 
Korzystaj z tego, ile się da. Gwiazdy wróżą 
znakomity nastrój i równie dobre zdrowie.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Praca powinna przynieść ci dużo radości. Możesz 
wreszcie rozwinąć skrzydła, nawet jeśli masz silną 
konkurencję lub przeciwników.

koziorożec 22.Xii-19.i
Planety pchną cię do działania. Osiągniesz 
swój cel, jeśli nie zrazisz się początkowymi 
niepowodzeniami.

wodnik 20.i-18.ii
Na horyzoncie mnóstwo przyjemności. czerp 
z życia pełnymi garściami. Gwiazdy zapowiadają 
duże zyski, warto podpisać umowę.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoSkop

ŚWieć się Z tychamiFlash

Zdjęcie tyskich iluminacji otrzymało nagrodę jury III stopnia w kategorii „Moje miasto” 
na ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Świeć się z Energą”, zorganizowanym przez Super 
Express. W tym roku obrady jury były niezwykle burzliwe i długie, bo do konkursu wpłynęło 
2270 zdjęć. „W Tychach od lat kultywowana jest tradycja rowerowych Mikołajek. 6 grudnia 
przebierańcy przejeżdżają ulicami miasta i obdarowują dzieciaki cukierkami. Zapoczątkował 
ją znany tyski społecznik Michał Kasperczyk. W tym roku Mikołaje nie mogli przejechać w jednym 
wielkim korowodzie, dlatego przez cały dzień można było napotkać mniejsze grupki zapalonych 
rowerzystów w czerwonych kubraczkach” – taki opis pod nagrodzonym zdjęciem zamieścił 
jego autor, a nasz redakcyjny kolega Kamil Peszat. W konkursie pojawił się jeszcze jeden tyski 
akcent, bowiem w kategorii „Mój dom” nagrodę III kategorii otrzymał Piotr Podsiadły. Autorom 
zdjęć gratulujemy. rr ●
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Przystań kajakowa MOSM w Ty-
chach została nominowana do te-
gorocznej edycji plebiscytu na naj-
lepsze realizacje architektoniczne 
świata ArchDaily 2021 Building 
of the Year Awards, w kategorii 
Obiekty sportowe.

W ramach cyklu „Nowe Reali-
zacje” Grupa Sztuka Architektu-
ry zaprasza w środę, 24.02 o godz. 
11. na prezentację obiektu. Spot-
kanie online (rejestracja na stro-
nie www.sztuka-architektury.pl) 
poprowadzi autor projektu Ro-
bert Skitek. ls ●

Agnieszka Pawełczyk w ra-
mach projektu „Okno na kultu-
rę” Miejskiego Centrum Kultury 
zaprezentowała w jednej z wi-
tryn w Gemini Park swój występ 
z pogranicza teatru i sztuki per-
formance oraz koncert muzyczny. 
W przyszły weekend powtórnie 
wystąpi przed klientami galerii 
w piątek i sobotę.

– W moim życiu od zawsze 
pierwsze skrzypce gra muzyka. 
W codziennej twórczości, za-
równo w zespołach, występach 
solowych, jak i w pracy z dzieć-
mi, wspomaga mnie także uku-
lele, przeróżne instrumenty per-
kusyjne, pianino i śpiew. Próbując 
swoich sił w wielu projektach, sta-

ram się być otwartą na wszelkie 
inspiracje, gatunki i na drugiego 
człowieka – tak mówi o sobie ar-
tystka.

Piątkowy performance po-
dzielony był na trzy części. 
W pierwszej z nich wraz z Do-
rotą Sobek wcieliły się w po-
stać pracownic pewnego skle-
pu. Szybko okazało się jednak, 
że nie jest to zwykła praca, 
a więzienie, z którego chciały 
uciec. Druga ze scen opowiada-
ła o dwóch skrajnych osobach: 
czarnej i białej. Trzecia zaś ba-
zowała na emocjach, z jakimi 
spotykamy się na co dzień. Po-
służyło do tego zaledwie kilka 
osób, krzesła i książki. W sobo-

tę wraz z muzykami Agnieszka 
Pawełczyk zagrała koncert, pod-
czas którego klienci mogli usły-
szeć największe przeboje z lat 
80. i 90. Z uwagi na reżim sa-
nitarny widzowie proszeni byli 
o niezatrzymywanie się pod sce-
ną i swobodne przemieszczanie 
się. Pod koniec występu odbyła 
się osobliwa licytacja muzyków 
– klawiszowiec został sprzedany 
za banana, zaś perkusista okazał 
się być warty tyle co lizak.

W ciągu tygodnia w przestrze-
ni MCK w Gemini Parku prezen-
towana jest wystawa stała artystki, 
na którą składają się przedmioty 
użytku codziennego. 
kaMil peszat ●

Miejskie centrum kultury zaprasza do Gemini Park. 

Sztuka za SzyBą 

nominacja do prestiżowej nagrody.

przyStań online

Agnieszka Pawełczyk podczas performance’u w witrynie Gemini Park.
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„twoje tychy”: – cofnijmy się 
wiele lat wstecz i zacznijmy 
od początku. Jest pan dzieckiem 
czasów ii wojny światowej. dużo 
pan pamięta z tamtych czasów?
heNryk łaBaNOWicZ: 
– Urodziłem się w sierpniu 
1933 roku, jeszcze przed wojną. 
Kiedy wybuchła miałem 6 lat 
i byłem już bardzo rozwiniętym 
dzieckiem. Do 1938 roku 
mieszkaliśmy u babci ze strony 
mojej mamy w Katowicach-
Bogucicach i byłem „dzieckiem 
podwórkowym”, interesowałem 
się wszystkimi wydarzeniami 
wokół mnie. Z tych lat pamię-
tam jak po wykopkach, razem 
z innymi dziećmi szukaliśmy 
na polu pozostawionych 
kartofli, robiliśmy ognisko 
i piekli znalezione kartofle. 
Żar z ogniska wkładaliśmy 
do puszek i kręcąc puszką 
rzucaliśmy je w dal. Pamiętam 
jak bezrobotni górnicy w parku 

w Bogucicach leżeli na trawie 
i grali w karty. Pamiętam rów-
nież jak pewnego dnia sąsiad 
babci, policjant, krzyknął: 
„Wojna z Czechami” i odjechał 
rowerem. W 1938 roku rodzice 
wynajęli mieszkanie w śród-
mieściu i przeprowadziliśmy 
się. Widziałem w 1939 roku 
wkraczające wojsko niemieckie 
do Katowic. W tym mieście nie 
było polskich szkół i w 1940 
roku poszedłem do pierwszej 
klasy do szkoły niemieckiej. 
Dobrze się uczyłem i nauczy-
ciele sadzali mnie w pierwszej 
ławce. Natomiast, gdy oka-
zało się, że jestem z polskiej 
rodziny, to wędrowałem albo 
do ostatniej ławki albo do innej 
szkoły. Dzięki temu zaliczyłem 
przez okres pięciu lat… 
wszystkie szkoły podstawowe 
w Katowicach.

W czasie okupacji pewnej 
niedzieli wracaliśmy z kuzynem 

Władkiem z kościoła, gdy 
rozstaliśmy się przed jego 
domem, gestapo aresztowało 
Władka w bramie a ja zdążyłem 
uciec do domu. Krótko po tym, 
w więzieniu w Mysłowicach, 
kuzyn został rozstrzelany. 
Ja miałem 10 lat a Władek 
17. Byłem razem z mamą 
i siostrą Haliną w 1940 roku 
na badaniu rasowym na gestapo 
w Bytomiu. Ojca Niemcy uznali 
za Polaka i wywieźli na roboty 
przymusowe do Niemiec. 
Było nam bardzo ciężko. 
W lutym urodziło się dwóch 
braci bliźniąt Józef i Jan i mama 
została z czworgiem dzieci od 1 
do 7 lat, bez żywiciela.

skończyła się wojna, nastąpił 
pokój i zaczęło się nowe, inne 
życie. Na pewno kolejne etapy 
edukacji. lubił się pan uczyć? 
Jakie wspomnienia z tego okresu 
zachował pan w pamięci?

– Po pięciu latach nauki 
w niemieckich szkołach 
podstawowych, w 1945 roku 
zacząłem naukę w polskiej 
szkole od klasy szóstej. Polska 
szkoła wówczas była inna. 
Dużo się śpiewało i dużo było 
historii. Dziwiło mnie skąd 
się wzięło naraz tyle polskich 
dzieci, skoro ja w Katowicach 
nie znałem wielu polskich 
dzieci w szkole. Siódmą 
klasę ukończyłem w 1947 roku. 
W tym samym roku podjąłem 
naukę w gimnazjum i liceum 
geodezyjnym mieszczącym 
się w Śląskich Technicznych 
Zakładach Naukowych. 
Egzamin dojrzałości zdałem 
w 1952 roku i uzyskałem tytuł 
zawodowy – technika geodety. 
Bardzo dobre wyniki w nauce 
spowodowały, że uzyskałem 
ze szkoły skierowanie na studia 
wyższe na AGH do Krakowa 
na wydział geodezji górniczej.

czy łatwo było studiować 
w tamtych czasach? czy 
oprócz nauki był czas na jakieś 
rozrywki, wszak mieszkał 
pan w akademiku? spotykał 
ciekawych ludzi w tym zupełnie 
innym od katowic mieście?
– W czasie studiów w Krakowie 
mieszkałem cały czas w aka-
demiku przy ulicy Reymonta. 
Na pierwszym roku studiów 
miałem dużo wolnego czasu, 
bowiem jako technik geodeta 
byłem zwolniony z wykładów 
z geodezji. Czas wolny wykorzy-
stywałem na poznawanie Kra-
kowa i jego historii, chodzenie 
do teatrów, kin, muzeów a także 
do klubu „Rotunda”. W teatrach 
Słowackiego i Starym pozna-
wałem wybitnych aktorów, 
w tym również pana Ludwika 
Solskiego.

studia szybko minęły, uzyskał pan 
wysoką średnią, nie myślał pan 
o pozostaniu na uczelni i robieniu 
kariery naukowej?
– Studia ukończyłem 
w 1956 roku ze średnią 4,95 
w pięciostopniowej skali. 
Miałem stypendium w wyso-
kości 300 zł plus 50 zł za dobre 
wyniki w nauce. Ożeniłem 
się na ostatnim roku studiów 
i chciałem jak najszybciej pójść 
do pracy. Na uczelni uzyskałem 
nakaz pracy na KWK „Ziemo-
wit”. Pracę podjąłem w sierpniu 
1956 roku. W tej sytuacji 
karierę naukową pozostawiłem 
na później.

i tak zaczęła się pana przygoda 
z naszym miastem, w którym 
mieszka pan do dnia dzisiejszego. 
Jak wspomina pan pierwsze kroki 
w nowym miejscu, niedaleko 
od rodzinnego domu?
– Po studiach mieszkaliśmy 
z żoną u moich rodziców 
w Katowicach, skąd musie-
liśmy dojeżdżać codziennie 
do Tychów. Żona podjęła pracę 
jako nauczyciel w Tychach 
w SP nr 4. U rodziców zrobiło 
się ciaśniej bo siostra wyszła 
za mąż i również zatrzymała 
się u nich. W tej sytuacji 
zwróciłem się do dyrekcji 
kopalni o przydział miesz-
kania w Tychach. W 1956 
roku powstawało dopiero 
osiedle B. Dostałem przydział 
na mieszkanie w kończącym 
się budować budynku przy 
ulicy Budowlanych. Chodziłem 
z żoną po błocie, dozorowa-
liśmy wykończenie naszego 
mieszkania. Byliśmy szczęśliwi. 
W mieszkaniu tym miesz-
kaliśmy do 1965 roku. Tutaj 
rodziły się nasze dzieci i tutaj 
powstawały nasze marzenia.

tychy stały się miejscem, 
które musiał pan polubić, czy 
była to miłość od pierwszego 
wejrzenia?
– Tychy zostały przeze mnie 
i moją żonę zaakceptowane 

od samego początku jako 
nasze dozgonne miejsce życia. 
Miałem wyobraźnię inżynierską 
i wiedziałem, że Tychy będą 
coraz to większe i nowocześ-
niejsze. Żeby zapuścić korzenie, 
w 1965 roku wybudowałem 
dom w dzielnicy Stare Tychy. 
Mieszkamy w Tychach już 
prawie 65 lat i razem z tym 
miastem rozwijała się moja 
rodzina.

oprócz własnego domu był 
pan pomysłodawcą powstania 
obiektów użyteczności publicznej 
w tychach…
– Tak, z mojej inicjatywy 
powstał budynek u zbiegu ulic 
Edukacji i Grota-Roweckiego, 
w którym Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników 
Górnictwa zorganizowało klub 
górniczy. Z mojej też inicjatywy 
zrealizowany został budynek 
Technikum Górniczego 
przy alei Bielskiej, w którym 
aktualnie znajduje się Zespół 
Szkół Nr 4.

Jest pan na emeryturze, ale 
na pewno się nie nudzi. czy 
ma pan jakieś hobby?
– Pod względem zawodowym 
i naukowym zakończyłem swo-
ją działalność. Mam obecnie 
87 lat. Najstarsi członkowie 
mojej rodziny pomarli. Jestem 
ostatnim, który jest w stanie 
napisać drzewa genealogiczne 
rodzin ze strony ojca i mamy. 
Więc siedzę i piszę. Właśnie 
to jest moje hobby.

dożył pan pięknego wieku. Uważa 
pan swoje życie za spełnione. 
co jest w nim najważniejsze? 
czym mają się kierować młodzi 
ludzie, którzy często czują się 
zagubieni? ma pan jakąś receptę 
na te trudne obecnie czasy 
pandemii?
– „Spełnienie życia” jest 
rzeczą bardzo względną. 
Jeżeli mam mówić o sobie, 
to tak. Założyłem rodzinę, 
wychowaliśmy i wykształciliśmy 
z żoną dzieci w atmosferze 
miłości i szacunku. W 2020 
roku obchodziliśmy z żoną 65. 
rocznicę ślubu. Pod względem 
zawodowym również uważam 
się za osobę spełnioną albowiem 
praca zawodowa, naukowa 
i dydaktyczna dała mi pełne 
zadowolenie i wysokie uznanie 
w środowisku zawodowym oraz 
naukowym. W młodym wieku 
śmiało trzeba sobie stawiać cele, 
formułować marzenia i uparcie 
w każdym etapie życia dążyć 
do ich realizacji. Gdy pobierali-
śmy się z żoną – jak to śpiewał 
Jacek Lech: „nie miałem prawie 
nic, a chciałem jej darować 
świat”. Spełniłem przyrzeczenie 
dopiero w 1993 roku, kiedy 
pojechałem z żoną na wycieczkę 
życia dookoła świata.
rOZmaWiała:
DaNuta WeNcel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

65 lat w tyChaCh
„jeŚli chcesz być nadzieją przyszŁoŚci Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież Franciszek podczas Światowych dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach echa w latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM 
wnuczętoM”. powstaŁa z nich książka, która ukazaŁa się we wrzeŚniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularnoŚcią nie tylko wŚród ludzi starszych, 
sięgali po nie MŁodzi odkrywając w nich różne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na proŚbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi 
tyM razeM na ŁaMach tygodnika twoje tychy w nadziei, że będą one wsparcieM na te trudne czasy pandeMii koronawirusa, które kiedyŚ Miną.

heNryk łaBaNOWicZ, Ślązak, lat 87, dr inż., emerytowany dyrektor departamentu w Wyższym urzędzie Górniczym; żona joanna z d. 
herc, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach; syn Piotr właściciel firmy, córka Wioletta – rzeczoznawca majątkowy; 
wnuki: Kamil – architekt, stylista samochodowy Audi w Ingolstadt, Kinga – radca prawny. Zawodowo i naukowo zajmował się problema-
tyką: górnictwa, geodezji górniczej, geologii górniczej, ochroną środowiska, budownictwem na terenach górniczych oraz szkolnictwem 
górniczym. Inicjator i realizator wielu akcji społecznych i obywatelskich w Tychach, między innymi powstania w 1964 roku Technikum 
Górniczego dla Pracujących Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie piszę książkę „Skąd jestem”.
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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! 603578739

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

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

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

ELEKTRYK Usługi 609 606 737 

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. Tel. 504 877 825
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688

Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
BUDOWA DOMÓW, DACHY, WIĘŹBY, 
WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, OCIEPLANIE 
PODDASZY. TEL. 503-150-674.
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049

Finanse:

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

praca:

Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
kucharkę . Możliwość  pracy stałej i do-
rywczej tel: 516 175 264
Zatrudnię osobę do pomocy w dużym 
ogrodzie Tel 513 344 446

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
Os. „E” 50m2 II p. Cena 220 tys. Tel: 509 
904 546
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Tychy os. C, M-3, 51 m2, dwa balkony, 
II piętro, okna PCV, wymienione piony: 
wodny i kanalizacyjny. Budynek ocieplo-
ny. Cena – 220 000 zł. BN VOTUM: 501 
503 735.
Dom w Bielsku Białej, w pięknej zielonej, 
spokojnej okolicy. 2006 rok budowy. Par-
ter z poddaszem użytkowym na zagospo-
darowanej działce 1200 m2. Cena – 660 
000 zł. BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905
Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061

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

reklama
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www.tychy.pl

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

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. 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. 
1277m2, cena 166010zł VIPART 790 855 
188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696 m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow. 821m2,cena 125000 
zł VIPART 501 396 663
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 640000 zł VIPART 501 
396 663

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną 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

Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
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
HIT!! Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Pa-
procany możliwość zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 piętro cena 315.000 zł 
tel. 696-493-977 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 1 piętro, duży 
balkon, niska zabudowa, woda ciepła z 
sieci tel.733- 476-805 , www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie z garażem cena najmu 2250 zł + 
garaż + media + kaucja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia kawalerka os B 1150 zł + 
media + kaucja tel.733- 476-805 , www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow. 129 m2 cena 485.000 
zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter ,duże witryny o pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl

Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100 
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 
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
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. Staro-
kościelna, 50 m2, 2 pokoje, parter, umeb-
lowane, czynsz 1600 zł/mc+ media, 519 
595 671, 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
Tychy, Wygorzele 1673 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, brak planu 
zagospodarowania cena 418.250 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101

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 i domy w Beskidach - duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531-823-300 
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, Wygorzele dom wolnostojący z 
2001 r., powierzchnia 206 m2, działka 
1370 m2, cena 769 tys. 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
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212

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

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

Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

transport:

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

kupię / sprzedaM

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

Sprzedam  monety „PRL” ,medale, od-
znaczenia, 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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przed naMi runda 
rewanżowa 
najdziwniejszego 
od wielu lat sezonu 
piŁkarskiego 2020/21. 
w dużej Mierze bez 
kibiców na trybunach, 
z przekŁadanyMi 
z powodu pandeMii 
MeczaMi. czy wiosną 
będzie lepiej, czy wróci 
norMalnoŚć?

Przed każdym wznowieniem roz-
grywek w I lidze kibice w Tychach 
zadają sobie wciąż to samo pyta-
nie: czy „Trójkolorowym” uda się 
wreszcie wywalczyć upragniony 
awans i kolejny sezon zacząć już 
w gronie najlepszych polskich 
drużyn? Od kilku lat ten wy-
błagany scenariusz nie chce się 
sprawdzić, czy zatem przed star-
tem rundy rewanżowej obecne-
go sezonu jest sens znowu mieć 
nadzieję?

Nadzieję trzeba mieć zawsze, 
więc miejmy ją i tej wiosny. 
Zwłaszcza, że jest ona umocowa-
na na kilku, wydaje się, mocnych 
podstawach. Po pierwsze – ty-
scy „rycerze wiosny” mieli w tym 
sezonie także niezłą jesień i są 
w bardzo dobrym punkcie star-
towym do walki. Bardzo dobra 
czwarta lokata po pierwszej run-
dzie i niewielka, bo dwupunk-
towa strata do miejsca premio-
wanego bezpośrednim awansem 
– to jest kapitał, na którym moż-

na budować prognozy, że jeśli 
nie pierwsza dwójka na mecie, 
to może chociaż lokata barażowa 
i przedłużenie szans na awans.

Po drugie – mocna kadra i do-
bre ruchy transferowe. Połącze-
nie rutyny z młodością, którą 
w bardzo dobrych proporcjach 
zaproponował trener Artur Der-
bin, daje nadzieję. Bodaj po raz 
pierwszy od wielu lat wydaje się 
– a pokazało też boisko – że nie 

mamy do czynienia z nietrafio-
nymi zakupami. Zamiast inter-
nacjonałów w typie Krišto, Kal-
laste, Kamavuaki, Monterde czy 
wcześniej sławetnego Szweda 
Tornrosa, Artur Derbin spro-
wadził sprawdzonych i będą-
cych jeszcze nie w wieku eme-
rytalnym Wołkowicza, Biela, 
Paprzyckiego, Szymurę, Norkow-
skiego, doświadczonego Nowaka, 
a ostatnio Kargulewicza i Żytka. 

Do tego konsekwentne wprowa-
dzanie do kadry pierwszego ze-
społu najbardziej utalentowanej 
młodzieży – to daje nadzie-
ję także na mocny skład także 
po ewentualnym awansie.

Awans do ekstraklasy w tym 
roku byłby znakomitym prezen-
tem na dwie wspaniałe okrągłe 
rocznice, które będą obchodzić 
całe piłkarskie, ale nie tylko, Ty-
chy. 20 kwietnia 2021 roku mi-

nie bowiem równe pięć dekad 
od momentu powstania GKS 
Tychy, a na „Abrahama” należy 
się prezent szczególny. Ponadto 
w tym roku minie 45 lat od naj-
większego sukcesu sekcji piłkar-
skiej – wicemistrzostwa Polski 
z 1976 roku. Myślę, że Anioł, Ce-
brat, Kubica, Piechaczek, Szach-
nitowski i wielu jeszcze innych 
żyjących członków tamtej „srebr-
nej” drużyny z wielką satysfakcją 

przyjęłoby na jubileusz swojego 
sukcesu promocję do najwyższej 
klasy swoich o kilka dekad młod-
szych kolegów.

Czekając na wieści z Olsztyna, 
gdzie w najbliższą sobotę tyszanie 
rozpoczną piłkarską wiosnę, trzy-
majmy zatem kciuki, by w końcu 
marzenia tysięcy sympatyków ty-
skiej piłki doczekały się jubileu-
szowego spełnienia.
wojciech wieczorek ●

trójkolorowe barwy będą 
wiosną reprezentować 
następujący piŁkarze 
(przed iMienieM 
i nazwiskieM podajeMy 
nuMer, z jakiM wybiegną 
na boisko, a w nawiasie rok 
urodzenia):

BramkarZe:
1. Adrian ODYJEWSKI (1997); 
75. Artur SIP (2004); 91. Kon-
rad JAŁOCHA (1991); 99. Kac-
per DANA (2001).
OBrOńcy:
3. Łukasz SOŁOWIEJ (1988); 
5. Maciej MAŃKA (1989); 
6. Nemanja NEDIĆ (1995); 
11. Krzysztof WOŁKOWICZ 
(1994); 15. Bartosz ZARĘBSKI 
(2003); 20. Bartosz SZELIGA 
(1993); 23. Marcel STEFANIAK 
(2000); 24. Dominik POŁAP 
(1999); 30. Kamil SZYMURA 
(1990); 31. Anatolii KOZLEN-
KO (2002).

POmOcNicy:
4. Oskar PAPRZYCKI (1998); 
7. Jakub PIĄTEK (1998); 8. Łu-
kasz GRZESZCZYK (1987); 13. 
Łukasz MONETA (1994); 14. 
Bartosz BIEL (1994); 16. Marcel 
MISZTAL (2003); 17. Sebastian 
STEBLECKI (1992); 19. Michał 
STANIUCHA (2001); 25. Wiktor 
ŻYTEK (1994); 27. Kamil KAR-
GULEWICZ (2000); 34. Łukasz 
NORKOWSKI (2000); 77. Kacper 
PIĄTEK (2000).
NaPastNicy:
9. Dawid KASPRZYK (2000); 10. 
Damian NOWAK (1992); 32. Szy-
mon LEWICKI (1988).
treNer: Artur DERBIN; asy‑
steNci treNera: Tomasz HOR-
WAT i Kacper JĘDRYCHOWSKI; 
treNer BramkarZy: Tomasz 
ROGALA; kierOWNik Druży‑
Ny: Grzegorz KIECOK; fiZjOte‑
raPeuci: Leszek SIMIŁOWSKI 
i Łukasz TATOJ; lekarZ: Grze-
gorz NOCOŃ.

kOlejka18. (26‑28 lutegO):
STOMIL OLSZTYN – GKS TYCHY (sobota, 
godz. 13), Widzew Łódź – Radomiak Radom, 
Korona Kielce – Chrobry Głogów, Arka Gdy-
nia – GKS 1962 Jastrzębie, Resovia Rzeszów 
– Puszcza Niepołomice, GKS Bełchatów – Gór-
nik Łęczna, Sandecja Nowy Sącz – Miedź Leg-
nica, Zagłębie Sosnowiec – Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza, ŁKS Łódź – Odra Opole.

kOlejka 19. (5‑7 marca):
GKS TYCHY – ZAGŁĘBIE (niedziela, 
godz. 12.40), Resovia – Łęczna, Radomiak 
– Chrobry, ŁKS – Widzew, Odra – Stomil, 
Termalica – Sandecja, Miedź – Bełchatów, 
Puszcza – Arka, Jastrzębie – Korona.

kOlejka 20. (13‑14 marca):
SANDECJA – GKS TYCHY (sobota, godz. 13), 
Widzew – Chrobry, Radomiak – Jastrzębie, 
Korona – Puszcza, Arka – Łęczna, Resovia 
– Miedź, Bełchatów – Termalica, Zagłębie 
– Odra, Stomil – ŁKS.

kOlejka 21. (19‑20 marca):
GKS TYCHY – BEŁCHATÓW (sobota, 
godz. 17), Resovia – Termalica, Stomil 
– Widzew, ŁKS – Zagłębie, Odra – Sandecja, 
Miedź – Arka, Łęczna – Korona, Puszcza 
– Radomiak, Jastrzębie – Chrobry.

kOlejka 22. (27‑28 marca):
RESOVIA – GKS TYCHY (sobota, godz. 
15), Widzew – Jastrzębie, Chrobry – Puszcza, 
Radomiak – Łęczna, Korona – Miedź, Arka 
– Termalica, Bełchatów – Odra, Sandecja 
– ŁKS, Zagłębie – Stomil.

kOlejka 23. (3 kWietNia):
GKS TYCHY – ARKA (sobota, godz. 
18), Resovia – Odra, Jastrzębie – Puszcza, 

Zagłębie – Widzew, Stomil – Sandecja, ŁKS 
– Bełchatów, Termalica – Korona, Miedź 
– Radomiak, Łęczna – Chrobry.

kOlejka 24. (10‑11 kWietNia):
KORONA – GKS TYCHY (sobota, godz. 
17), Widzew – Puszcza, Jastrzębie – Łęczna, 
Chrobry – Miedź, Radomiak – Termalica, 
Arka – Odra, Resovia – ŁKS, Bełchatów 
– Stomil, Sandecja – Zagłębie.

kOlejka 25. (16‑18 kWietNia):
GKS TYCHY – RADOMIAK (klub czyni 
starania, żeby mecz rozegrać 20.04., w 50. 
urodziny GKS Tychy), Resovia – Stomil, 
Jastrzębie – Miedź, Sandecja – Widzew, 
Zagłębie – Bełchatów, ŁKS – Arka, Odra 
– Korona, Termalica – Chrobry, Łęczna 
– Puszcza.

kOlejka 26. (23‑25 kWietNia):
CHROBRY – GKS TYCHY, Widzew 
– Łęczna, Puszcza – Miedź, Jastrzębie 
– Termalica, Radomiak – Odra, Korona 
– ŁKS, Arka – Stomil, Resovia – Zagłębie, 
Bełchatów – Sandecja.

kOlejka 27. (27‑28 kWietNia):
JASTRZĘBIE – GKS TYCHY (środa, 
godz. 18), Bełchatów – Widzew, Sandecja 
– Resovia, Zagłębie – Arka, Stomil 
– Korona, ŁKS – Radomiak, Odra 
– Chrobry, Termalica – Puszcza, Miedź 
– Łęczna.

kOlejka 28. (1‑2 maja):
PUSZCZA – GKS TYCHY (niedziela, godz. 
13), Widzew – Miedź, Łęczna – Termalica, 
Jastrzębie – Odra, Chrobry – ŁKS, Radomiak 
– Stomil, Korona – Zagłębie, Arka – Sandecja, 
Resovia – Bełchatów.

kOlejka 29. (8‑9 maja):
GKS TYCHY – ŁĘCZNA (sobota, godz. 
19), Resovia – Widzew, Bełchatów – Arka, 
Sandecja- Korona, Zagłębie – Radomiak, 
Stomil – Chrobry, ŁKS – Jastrzębie, Odra 
– Puszcza, Termalica – Miedź.

kOlejka 30. (14‑16 maja):
MIEDŹ – GKS TYCHY, Widzew – Termalica, 
Łęczna – Odra, Puszcza – ŁKS, Jastrzębie 
– Stomil, Chrobry – Zagłębie, Radomiak 
– Sandecja, Korona – Bełchatów, Arka 
– Resovia.

kOlejka 31. (21‑23 maja):
GKS TYCHY – TERMALICA (sobota, godz. 
19), Arka – Widzew, Resovia – Korona, 
Bełchatów – Radomiak, Sandecja – Chrobry, 
Zagłębie – Jastrzębie, Stomil – Puszcza, ŁKS 
– Łęczna, Odra – Miedź.

kOlejka 32. (28‑30 maja):
WIDZEW – GKS TYCHY, Odra – Termalica, 
Miedź – ŁKS, Łęczna – Stomil, Puszcza 
– Zagłębie, Jastrzębie – Sandecja, Chrobry 
– Bełchatów, Radomiak – Resovia, Korona 
– Arka.

kOlejka 33. (4‑6 cZerWca):
ODRA – GKS TYCHY (piątek, godz. 17), 
Korona – Widzew, Arka – Widzew, Resovia 
– Chrobry, Bełchatów – Jastrzębie, Sandecja 
– Puszcza, Zagłębie – Łęczna, Stomil – Miedź, 
ŁKS – Termalica.

kOlejka 34. (11‑13 cZerWca):
GKS TYCHY – ŁKS (sobota, godz. 19), 
Widzew – Odra, Termalica – Stomil, Miedź 
– Zagłębie, Łęczna – Sandecja, Puszcza 
– Bełchatów, Jastrzębie – Resovia, Chrobry 
– Arka, Radomiak – Korona.

Kadra GKS Tychy na rundę wiosenną sezonu 2020/21. W górnym rzędzie od lewej: Dawid Kasprzyk, Oskar Paprzycki, Łukasz Grzeszczyk, Łukasz 
Sołowiej, Nemanja Nedić, Szymon Lewicki, Kamil Szymura, Sebastian Steblecki, Krzysztof Wołkowicz, Bartosz Zarębski.

W środkowym rzędzie od lewej: Marcel Stefaniak, Dorian Orliński, Wiktor Żytek, Damian Nowak, Bartosz Szeliga, Kacper Dana, Adrian 
Odyjewski, Konrad Jałocha, Artur Sip, Jakub Piątek, Kacper Piątek, Natan Dzięgielewski, Michał Staniucha, Maciej Mańka.

W dolnym rzędzie od lewej: Miłosz Pawlusiński, Bartosz Biel, Łukasz Moneta, Łukasz Tatoj, Tomasz Rogala, Tomasz Horwat, Artur Derbin, 
Kacper Jędrychowski, Grzegorz Kiecok, Leszek Simiłowski, Dominik Połap, Łukasz Norkowski, Kamil Kargulewicz.

ekstraklasa na juBileusZ?
czy kibice wrócą na trybuny, cZy PIłKARZE ucZcZą DWIE OKRąGłE ROcZNIcE?

po numerach ich poznacie...

kadra na awanS?

Trener Artur Derbin.
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terminarz rundy wiosennej.

mecz za meczem
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choć bojery 
to dyscyplina 
żeglarska, bojeraMi 
się nie żegluje i nie 
jeŹdzi. bojeraMi się 
lata. przy dobryM 
wietrze bolid z żagleM 
rozpędza się na lodzie 
do 90 kM na godzinę, 
a przy optyMalnych 
warunkach nawet 
do 150 kM/godz.

Oczywiście takie prędkości 
na Jeziorze Paprocańskim trudno 
osiągnąć, bo silny wiatr zatrzy-
mują zalesione brzegi, ale i tak 
adrenaliny nie brakuje. Sternik, 
który siedzi, a właściwie leży 
kilkanaście centymetrów nad 
zamarzniętym jeziorem, rzeczy-
wiście czuje jakby leciał. Zwłasz-
cza, kiedy jedna z płóz unosi się 
w powietrzu...

Pierwsze ślizgi
Z początkiem lutego aura zaczę-
ła sprzyjać żeglarzom lodowym. 
Dlatego na zamarzniętym Jezio-
rze Paprocańskim pojawił się 
Jan Nych ze zbudowanym przez 
siebie nowym, dwuosobowym 
bojerem. Wspólnie z Michałem 
Oberskim, który zaopatrzył bojer 
w żagiel, przeprowadzili pierw-
sze ślizgi. Kadłub nowego bojera 
gotowy był już na ubiegłoroczną 
zimę, ale w związku z tym, że nie 
było… zimy, pan Jan przerwał 
pracę i dokończył teraz, montu-
jąc cały osprzęt, okucia, itd.

Dwójka tyskich żeglarzy zaczę-
ła od przeprowadzonego dzień 
wcześniej tzw. zwiadu lodowe-
go, podczas którego przemierzyli 
niemal całe jezioro, sprawdzając 
pokrywę lodową. Odwierty wy-
kazały, że pokrywa twardego lodu 
przekracza 10 cm grubości, więc 
można żeglować. Na tym trze-
ba się znać, bo wystarczy, że lód 
jest np. o 2 cm cieńszy i wówczas 
pod bojerem zaczyna się uginać 
i może pęknąć.

Warunki do lodowego żeglo-
wania pojawiły się tej zimy po raz 
pierwszy od dwóch lat.

– Ale i tak nie są jeszcze naj-
lepsze, bo jest za dużo śniegu 
i dzisiaj za słabo wieje – mówi 
Jan Nych. – Zresztą tej zimy 
stało się coś dziwnego z pogo-

dą. Jakiś czas temu napadało 
śniegu, była ujemna tempera-
tura, a potem nagle zaczął pa-
dać deszcz i to w minusowej 
temperaturze. Teraz na to po-
nownie spadł śnieg. Pokrywa 
lodu jest więc dość nietypowa. 
Są jednak miejsca, gdzie moż-
na popróbować. Poza tym pro-
gnozy na najbliższe dni są ko-
rzystne, mróz będzie jeszcze 
trzymał, więc jest szansa, aby 
w tym roku dłużej polatać. Ze-
szłej zimy w ogóle nie było lodu, 
a dwa lata temu lód odpowied-
niej grubości mieliśmy zaledwie 
przez kilka dni.

Gruba warstwa śniegu spo-
wodowała, że bojer nie mógł się 
przez nią przebić, dlatego stalowe 
ostrza trzeba było zastąpić „nart-
kami”. I to wystarczyło, by po roz-
pędzeniu ruszył z miejsca...

Pomysł z detroit
Czasami dziennikarze mają do-
bre pomysły. W tym przypadku 
chodzi o „Detroit News”, który 
w 1937 roku zorganizował kon-
kurs na wykonanie niedrogiego, 
przenośnego bojera, by lepiej 
promować żeglarstwo lodowe. 
Konkurs wygrał William D. Sarns 
z Michigan, który zaprojektował 
najbardziej popularny ślizg lodo-
wy o nazwie DN – od inicjałów 
gazety.

– Projekt tego ślizgu trafił 
do Europy w 1960 roku, a do Pol-
ski kilka lat później – wyjaśnia 
tyski konstruktor. – Na początku 
lat 70. było już ponad 200 takich 
ślizgów. Właśnie w tamtych la-
tach kupiłem dokumentację, któ-
rą teraz bez problemów można 
ściągnąć z internetu. Pierwszy 
bojer zbudowałem w Hucie Pa-
prockiej, w pomieszczeniu, gdzie 
działał Yacht Club.

konstrukcje pana jana
W żeglarskim środowisku Jan 
Nych, uchodzi za prawdziwą 
złotą rączkę. Budował łodzie, 
żaglówki, katamarany, kajaki. 
Był też kajak-kanadyjka (canoe), 
którym pływał po Bałtyku. Mu-
siał ją zarejestrować w Urzędzie 
Morskim i wypisać na burcie nu-
mer. W ten sposób stał się po-
siadaczem jedynej... pełnomor-
skiej kanadyjki. Zbudował też 

kilka konstrukcji żeglarstwa lo-
dowego, w tym bojery i iceflyer 
(konstrukcja, przypominająca 
bojer z tym, że maszt znajduje 
się za sternikiem, a żagiel jest 
wzięty z windsurfingu). I jesz-
cze landsailer (pojazd na kołach 
z żaglem) oraz skki trikke – po-
jazd zaopatrzony w trzy nartki 
(przednia połączona z kierowni-
cą), na którym narciarz (?) mknie 
na stojąco.

Zacznij od łyżwożagli
Jan Nych zaczął jednak od łyż-
wożagli, które są znakomitą za-
bawą dla dzieci. Ubiera się łyżwy, 
a „żagiel” to konstrukcja wyko-
nana z listewek bambusowych 
lub lekkich rurek i kawałka tka-
niny. Zamiast tkaniny może też 
być folia. Jan Nych prezentuje 
zdjęcie chłopaka, który wziął 
fragment... wejścia do tunelu fo-
liowego i konstrukcja znakomicie 
się spisała imitując żagiel.

– Taki żagiel trzyma się w rę-
kach i skręcając nim można kie-
rować, halsować i pędzić przed 
siebie z taką prędkością, że aż 
zatyka – nawet 80-90 km/godzi-
nę. To naprawdę robi wrażenie. 
Do żeglowania na lodzie można 
też wykorzystać deskę z żaglem. 
Lekki żagiel przytwierdzony jest 
do deski, pokrytej powłoką anty-
poślizgową, do której przymoco-
wane są trzy płozy – dodaje Jan 
Nych.

lód to żywioł
Patent sternika lodowego Jan 
Nych uzyskał w 1970 roku. Na Je-
ziorze Paprocańskim nie tylko 
sam latał, ale nauczył poruszać 
się bojerem sporą grupę tyskich 
żeglarzy.

– Lód trzeba traktować jak je-
den z żywiołów, jak wodę czy 
ogień – tłumaczy J. Nych. – Z tym 
nie ma żartów i zanim zdecydu-
jemy się uprawiać żeglarstwo lo-
dowe czy bawić w łyżwożagle, 
trzeba go poznać. Moim zda-

niem, nauczyciele i rodzice po-
winni z dziećmi iść na akweny 
i tłumaczyć co to jest lód, kiedy 
można na niego wejść, a kiedy 
nie wchodzić. Nie wystarczy po-
wtarzać, żeby zimą nie wchodzić 
na lód; trzeba też powiedzieć dla-
czego. To na przykład, że na po-
czątku zimy lód ma strukturę kry-
staliczną, jest bardziej zbity, ale 
pod koniec zimy powstaje tzw. 
lód śniegowy, mniej wytrzymały. 
W zależności od miejsca, na Je-
ziorze Paprocańskim jest kilka 
rodzajów lodu i trzeba wiedzieć, 
gdzie mogą czyhać niespodzian-
ki. Żeglarstwo lodowe może być 
wspaniałą przygodą, ale z zacho-
waniem określonych zasad. War-
to też zaopatrzyć się w tzw. kolce 
lodowe asekuracyjne. Jest to pro-
sty w konstrukcji przyrząd do sa-
moratowania.

Magiczny sport
Jak mówią żeglarze lodowi, lata-
nie na bojerze to nie tylko spo-
ra dawka adrenaliny i wspaniały 
sport, ale też wyjątkowe wra-
żenia. Żeglarz ma przed sobą 
przestrzeń, białą taflę, po której 
mknie (osiąga trzykrotną pręd-
kość wiatru) nie napotykając 
na przeszkody. A przy pięknej 
zimowej pogodzie ma się wra-
żenie, że to jakaś magia. Może 
to właśnie ta odrobina roman-
tyzmu sprawia, że właśnie Po-
lacy należą do ścisłej światowej 
czołówki, a klasą dla siebie jest 
Karol Jabłoński. W jakiej innej 
dyscyplinie polski sportowej 
może się pochwalić 12 tytułami 
mistrza świata? A do tego zdo-
był jeszcze 5 tytułów wicemistrza 
świata, a w mistrzostwach Europy 
– 7 złotych, 5 srebrnych i 3 brą-
zowe medale. No i do tego mnó-
stwo tytułów mistrzowskich w że-
glarstwie. Zresztą Polska ma całą 
plejadę bojerowych znakomitości 
i w tym zimowym sporcie jeste-
śmy prawdziwą potęgą.
leszek sobieraj ●

Pogoda dla… Bojerów
warunki do lodowego żeglowania W PAPROcANAch POjAWIły SIę PO RAZ PIERWSZy OD DWóch LAT.

Tyski konstruktor Jan Nych prezentuje lodowe kolce własnej produkcji.

Na Jeziorze Paprocańskim pojawił się nowy, 2-osobowy bojer.

Na zaległe spotkanie z wicelide-
rem tabeli i jednym z głównych 
kandydatów do awansu jecha-
li tyszanie z pewnymi obawami, 
po raz pierwszy bowiem w tym 
roku mieli wyjść na trawiaste boi-
sko. Jak się okazało, obawy były 
płonne, bo GKS znakomicie roz-
począł wiosnę (a właściwie zakoń-
czył rundę jesienną), gromiąc ŁKS 
Łódź 3:0.

W pierwszej jedenastce „Trój-
kolorowych” pojawiła się dwój-
ka debiutantów: Wiktor Żytek 
i Kamil Kargulewicz, który już 
w 4 min. miał doskonałą okazję 
do zdobycia gola, ale po podaniu 
Bartosza Biela z bliska posłał pił-
kę obok słupka. Chwilę wcześniej 
Lewicki źle trafił w piłkę po po-
daniu bardzo aktywnego Biela, 
a następnie strzał Bartosza Sze-
ligi obronił Malarz.

Po tak energicznym i dobrym 
początku, potem było już… co-
raz lepiej. Co prawda gospoda-
rze po mniej więcej kwadransie 
otrząsnęli się ze sporej przewagi 
GKS, ale dobra gra gości w defen-
sywie sprawiła, że w pierwszej po-
łowie ŁKS nie zagroził poważnie 
bramce Konrada Jałochy. Z drugiej 
strony placu gry Malarz miał na-
tomiast sporo pracy, broniąc m.in. 
dwa znakomite strzały Łukasza 
Grzeszczyka w 21 i 22 min.

Rezultat otwarli tyszanie w 40 
min. meczu. Po wrzucie z autu, po-
danie przedłużył głową Żytek, pró-
bował uderzyć przewrotką Grzesz-
czyk, ale do piłki dopadł ostatecznie 
Biel i bez trudu umieścił ją w siat-
ce. Na przerwę piłkarze schodzili 
więc przy dość niespodziewanym 
prowadzeniu GKS 1:0.

Po zmianie stron, w 53 min. Ja-
łocha z najwyższym trudem wy-
bronił kolegów po błędzie Ne-
dića, ale zaraz potem nastąpiło 
pięć minut, które wstrząsnęły 
Łodzią. W 54 min. w pole kar-
ne wpadł Bartosz Szeliga, a że nie 
był specjalnie mocno atakowany 
przez rywali, bez trudu podwyż-
szył na 2:0. W 57 min. w zamiesza-
niu pod bramką Malarza w słupek 
strzelił Oskar Paprzycki, a dobitka 
Kargulewicza była już skuteczna 

i zupełnie odebrała drużynie tre-
nera Stawowego nadzieje na ko-
rzystny rezultat. Co prawda w 64 
i 72 min. dwukrotnie w doskona-
łej sytuacji był Sekulski, ale za każ-
dym razem Jałocha wspinał się 
na wyżyny swoich umiejętności 
i bronił z wielkim refleksem.

GKS wygrał zatem na wyjeź-
dzie 3:0 i zbliżył się do czołówki 
tabeli I ligi. Do miejsca premio-
wanego bezpośrednim awan-
sem podopieczni trenera Der-
bina mają już tylko dwa punkty 
straty. – Jesteśmy bardzo szczęś-
liwi, wszystko dobrze nam się po-
składało – mówił na pomeczowej 
konferencji szkoleniowiec GKS. – 
Miała być energia, zaangażowa-
nie, realizacja założeń taktycz-
nych i dobry wynik, i to wszystko 
było! Bardzo szybko zaaklimaty-
zowali się w zespole dwaj debiu-
tanci, ale wielkie słowa pochwały 
należą się całej drużynie – podsu-
mował Artur Derbin.
łks łóDź – gks tychy 0:3 
(0:1). Gole: Biel (40'), Szeliga 
(55'), Kargulewicz (57').
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – 27. 
Kargulewicz (69' Norkowski), Pa-
przycki (69' Moneta), Żytek (87' 
J. Piątek), Grzeszczyk (77' Steble-
cki), Biel – Lewicki (77' Nowak). 
Żółte kartki: Żytek, Szeliga i Pa-
przycki.

W innym zaległym sobotnim 
meczu: Widzew – Korona 2:0.

1. Termalica 17 42 30:8
2. łKS 17 32 36:20
3. łęczna 17 32 26:12
4. gks tychy 17 30 25:14
5. Radomiak 17 30 22:13
6. Arka 17 29 26:14
7. Miedź 17 27 31:23
8. Odra 16 25 16:19
9. Puszcza 17 23 17:20
10. Widzew 16 22 15:18
11. chrobry 17 22 22:26
12. Korona 17 21 13:22
13. Stomil 17 20 17:22
14. jastrzębie 17 16 16:30
15. bełchatów 17 14 12:21
16. Sandecja 17 13 14:29
17. Zagłębie 17 11 14:24
18. Resovia 17 9 10:27

gks wygrał na boisku wicelidera!

znakomity koniec 
(początek) rundy

Pomeczowej radości w tyskiej szatni trudno się dziwić.
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Bartosz Szeliga tuż po zdobyciu drugiego gola dla GKS.
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Na lodowisku Jantor w Katowi-
cach-Janowie rozpocznie się 23.02 
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży. Startuje 8 drużyn, w tym 
ekipa MOSM Tychy.

O medale Mistrzostw Polski Ju-
niorów Młodszych walczyć będą: 
Polonia Bytom, MOSM Tychy, KS 
Katowice Naprzód Janów, Podha-
le Nowy Targ, ŁKH Łódź, MKS 
Sokoły Toruń, MKS Cracovia, 
UKS Niedźwiadki MOSiR Sa-
nok. Mecze będą transmitowane 

na oficjalnym kanale Polski Ho-
kej na YouTube.

W pierwszym meczu 23.02 
MOSM Tychy zagra z Polonią By-
tom (wszystkie mecze pierwszej 
fazy, MOSM Tychy będzie rozpo-
czynał o godz. 9). Kolejne mecze: 
24.02 MOSM Tychy – ŁKH Łódź, 
25.02 Podhale Nowy Targ – MOSM 
Tychy, 26.02 dzień przerwy, 27.02 
– mecze półfinałowe (godz 12 
i 15.45), 28.02 – mecz o 3. miejsce 
(12), finał – 15.45. ls ●

dzisiaj, 23.02 
rozpoczyna się 
najważniejsza częŚć 
sezonu hokejowego 
– rozgrywki play oFF. 
groMiąc w gdańsku 
stoczniowca 10:0, 
hokeiŚci gks tychy 
zapewnili sobie Miano 
najlepszej drużyny 
sezonu zasadniczego 
i do play oFF przystępują 
z pierwszego Miejsca. 
w ćwierćFinale zMierzą 
się zateM z 8. zespoŁeM 
tabeli, czyli z sts sanok.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Zupełnie nieoczekiwanie finiszo-
wi sezonu zasadniczego towarzy-
szyły niemałe emocje. Po serii 
zwycięstw, tyszanie odrobili stratę 
do JKH GKS Jastrzębie i wygry-
wając w Toruniu, wrócili na fotel 
lidera na dwie kolejki przed za-
kończeniem rundy zasadniczej. 
O tę pierwszą lokatę w sezo-
nie zasadniczym warto walczyć, 
bo oznacza ona grę w ćwierćfi-
nałach z najsłabszym zespołem, 
jaki znalazł się w play off, czyli 
w tym sezonie jest to Ciarko STS 
Sanok.

wpadka z Zagłębiem
Ligowy terminarzyk znakomi-
cie ułożył się tyszan, bowiem 
w ostatnich dwóch meczach gra-
li z najsłabszymi zespołami PHL. 
Tymczasem na ostateczne roz-
strzygnięcia musieliśmy pocze-
kać do ostatniego meczu. A stało 
się tak dlatego, że w Sosnowcu 
mistrz Polski nieoczekiwanie 
przegrał z przedostatnią druży-
ną tabeli – Zagłębiem.

W ostatniej rundzie sezonu 
sosnowiczanie przebudzili się – 
wygrali z Energą 4:3 w dogrywce, 
a potem z Sanokiem 4:2. Podbu-
dowani zwycięstwami przystąpili 
do meczu z GKS i po 3 minutach 
objęli prowadzenie. Tyszanie wy-
równali jeszcze w pierwszej tercji, 
a gola zdobył Jean Dupuy. W sos-
nowieckiej ekipie znakomicie za-
grał duet Aleksandr Wasiljew – 
Jewgienij Nikiforow, który był 
autorem trzech pierwszych goli, 

windując wynik na 3:1. I takim 
właśnie rezultatem zakończyła się 
druga tercja. Potem oba zespoły 
zagrały bardzo ofensywnie, gorzej 
natomiast było z grą defensywną. 
Michael Cichy „złapał kontakt”, 
ale po kolejnej akcji Wasiliewa 
i Nikiforowa było 4:2 dla Zagłę-
bia. W sumie rosyjski tandem 
zdobył w tym meczu cztery gole 
– obaj gracze zaliczyli po dwa tra-
fienia i po dwie asysty.

Jeszcze 15 minut przez końcem 
meczu sosnowiczanie prowadzi-
li 4:2. Tyszanie ruszyli jednak 
do ataku i popisali się trzybram-
kową serią. Najpierw strzelił 
Bartek Jeziorski, potem Patryk 
Wronka (w osłabieniu) wyrównał 
na 4:4 i kiedy GKS ponownie grał 
w osłabieniu, bramkę na 5:4 zdo-
był Filip Komorski. Na niespełna 
trzy minuty przed końcem me-
czu gospodarzom udało się wy-
równać. Wynik się nie zmienił 
do ostatniej syreny, a w dogrywce, 
20 sekund przed końcem tej czę-
ści gry, o zwycięskiego gola posta-
rał się Aleksandr Rodionov.
ZagłęBie sOsNOWiec – gks 
tychy 6:5 (1:1, 2:0, 2:4, 1:0). 
Bramki: Dupuy, Cichy, Jeziorski, 
Wronka, Komorski.

GKS Tychy przegrał, ale prze-
grało także Jastrzębie 2:3 z Cra-
covią i tyszanie pozostali lide-

rem. Jednak, aby zacząć play off 
z pierwszego miejsca, musie-
li w ostatniej kolejce pokonać 
Stoczniowca, nie oglądając się 
na to, co zrobi Jastrzębie.

Zwycięskie ostatki
I tak się stało, a o przebiegu me-
czu ze Stoczniowcem najlepiej 
świadczy wynik...
gks tychy – stOcZNiOWiec 
gDańsk 10:0 (4:0, 4:0, 2:0). 
Bramki: Szczechura 2, Rzeszutko, 
Biro, Kogut, Novajovsky, Dupuy, 
Cichy, Kotlorz, Mroczkowski.
gks tychy: Raszka (od 40 
min. Lewartowski) – Ciura, No-
vajovsky; Dupuy, P. Szczechu-
ra – Wronka – Martin, Biro; A. 
Szczechura, Cichy, Mroczkow-
ski – Havlik, Kotlorz; Kogut, Ko-
morski, Jeziorski – Bizacki, Me-
sikammen; Witecki, Rzeszutko, 
Galant.

końcowa tabela sezonu 
zasadniczego:

1. gks tychy 36 83 151-91
2. jastrzębie 36 81 152-80
3. Energa 36 69 127-80
4. Katowice 36 63 109-77
5. unia 36 62 105-94
6. cracovia 36 59 128-100
7. Podhale 36 57 103-89
8. Sanok 36 38 74-115
9. Zagłębie 36 22 88-160
10. Stoczniowiec 36 6 40-191

statystyka mistrzów
A oto garść danych statystycz-
nych, przygotowanych przez por-
tal hokej.net na podsumowanie 
pierwszej części sezonu. Tysza-
nie zdobyli najwięcej punktów 
– 83 (drugie Jastrzębie – 81), 
są na drugim miejscu w liczbie 
strzelonych goli – 151 (Jastrzębie 
– 152), zdobyli najwięcej punk-
tów na własnym lodowisku – 48 
(Energa – 44). GKS zajął drugie 
miejsce w liczbie punktów zdoby-
tych na wyjeździe – 35 (ex aequo 
z Katowicami), najwięcej Jastrzę-
bie – 38. GKS odniósł najwięcej 
zwycięstw w regulaminowym 
czasie – 25, podobnie jak Jastrzę-

bie i najmniej porażek w czasie 
60 minut gry – 6 (Jastrzębie – 8). 
Jest na drugim miejscu w ilości 
goli zdobytych w przewadze – 36 
(Jastrzębie – 38). Tyszanie są dru-
gim zespołem pod względem 
skuteczności gry w przewadze 
– 22,1 proc. (Jastrzębie 25,5 proc.) 
i na 4. miejscu w skuteczności gry 
w osłabieniu – 85,9 proc. (Unia 
– 89,5 proc.). Tyscy hokeiści od-
dali 1.312 strzałów, co daje im 4. 
miejsce (najlepsza jest Cracovia 
– 1.372). Byli obok Podhala naj-
częściej karanym zespołem – 533 
minut (Podhale 616).

kto z kim?
Ćwierćfinały play off rozpocznie 
u siebie drużyna notowana wy-
żej w tabeli. Pierwsze mecze 23 
i 24 lutego, a wyjazdowe spotka-
nia – 27 i 28 lutego (gra toczy się 
do czterech zwycięstw). Grają: 
GKS Tychy – Ciarko STS Sanok, 
JKH GKS Jastrzębie – Podhale 
Nowy Targ, Energa Toruń – Co-
march Cracovia, GKS Katowice 
– Unia Oświęcim.

W tym sezonie tyszanie czte-
rokrotnie spotykali się z STS Sa-
nok i wszystkie mecze wygra-
li. Ale pierwsze mecze okazały 
się wyrównane – GKS wygrał 
różnicą jednej bramki – po 3:2. 
W trzecim meczu zwyciężył 3:1, 
a w ostatnim – 5:0. Play off rzą-
dzi się swoimi prawami i bywa, 
że drużyna niżej notowana po-
trafi zmobilizować się i postawić 
faworytowi. To przecież ostatnia 
szansa, by odegrać w sezonie ja-
kąś rolę i pokazać się sponsorom 
i kibicom. Tu obowiązuje już tyl-
ko jedna zasada – rzucić na szalę 
wszystkie swoje atuty, a jeśli prze-
grać, to z honorem. Dlatego trze-
ba się liczyć z każdym rywalem. 

W ubiegłym roku o tej porze, 
kiedy zakończył się sezon zasad-
niczy i drużyny miały przystąpić 
do play off, rozgrywki przerwa-
no. Teraz hokeiści rozegrają de-
cydujące mecze, jednak nadal da-
leko jest do normalności. Nadal 
nie ma kibiców i energii płyną-
cej z trybun... ●

Prezes Tyskiego Sportu Krzysz-
tof Woźniak podpisał w minio-
nym tygodniu umowę ze spółką 
Oxy Flow, na mocy której tyscy 
hokeiści wykorzystają komory 
hiperbaryczne w swoich planach 
treningowych. Zalety tlenotera-
pii hiperbarycznej doceniły takie 
gwiazdy sportu jak Tiger Woods, 
Cristiano Ronaldo czy LeBron Ja-
mes. Od 16 lutego do tego zac-
nego grona dopisać można mi-
strzów Polski.

– Przez najbliższy rok będzie-
my testować tę bardzo dobrze za-
powiadającą się technologię. Nie 
jest tajemnicą, że takie komory 
od jakiegoś czasu są stosowane 
w sporcie profesjonalnym, a naj-
bardziej profesjonalna i najlepsza 
drużyna hokeja na lodzie w Pol-
sce powinna być na bieżąco z no-
winkami, które legalnie pozwalają 
zwiększyć wydolność zawodni-
ków i skrócić okres rekonwale-
scencji – mówił podczas podpi-
sania umowy prezes Krzysztof 
Woźniak.

Stosowanie terapii tlenem 
w komorach hiperbarycznych 
jest tematem zainteresowań śro-
dowisk naukowych. – Dotychczas 
udało się potwierdzić i udoku-
mentować wiele korzyści. Nale-
żą do nich m.in. poprawa me-
tabolizmu, szybsza regeneracja 
po wysiłku fizycznym, zmniej-
szenie stanu zapalnego i redukcja 
obrzęków, zredukowanie do mi-
nimum lub całkowite wyelimino-
wanie zakwaszenia mięśni, wzrost 
komórek macierzystych, zmniej-
szenie poziomu odwodnienia or-
ganizmu, zwiększenie wydolności 
organizmu, podwyższenie pozio-
mu tlenu w tkankach – wylicza 
Tomasz Bieniek, współwłaściciel 
Oxy Flow. – To wszystko przekła-
da się na wydolność w sporcie. 
Jedno z badań wykazało, że tleno-
terapia w połączeniu z fizykotera-

pią zmniejszyła aż o 70 proc. czas, 
w którym gracze odzyskali peł-
ną sprawność fizyczną po obcią-
żeniu ścięgien, stawów i mięśni. 
Skrócony okres był wystarczający 
na wyleczenie powstałych urazów 
– dodaje Maciej Woźniak, drugi 
współwłaściciel Oxy Flow.

jak to działa?
W warunkach normalnych do-
starczanie tlenu do organizmu 
pozostaje uzależnione od ukrwie-
nia konkretnego obszaru cia-
ła. W warunkach panujących 
w komorze hiperbarycznej tlen 
ma właściwość przenikania na-
wet do nieukrwionych miejsc 
organizmu. Zwiększenie pozio-
mu tlenu stwierdza się również 
we krwi, limfie i płynie mózgowo
-rdzeniowym. Głównym celem tej 
terapii jest podawanie tlenu pod 
zwiększonym ciśnieniem, zwykle 
2,5 razy większym niż ciśnienie 
otoczenia. Ekspozycja na tlen hi-
perbaryczny mobilizuje komórki 
macierzyste do działań napraw-
czych. Przebywanie w komorze 
hiperbarycznej pobudza szpik 
kostny do produkcji komórek 
macierzystych. Dzięki terapii hi-
perbarycznej ich liczba zwiększa 
się aż ośmiokrotnie. Oddychając 
czystym tlenem pacjent dostar-
cza do organizmu 15 razy więcej 
tlenu niż oddychając normalnie. 
Zabieg w komorze hiperbarycznej 
trwa mniej więcej 45–60 minut, 
ale podzielony jest na trzy cykle 
przedzielone kilkuminutowymi 
przerwami.

– Cieszymy się z kolejnego 
partnera. Pomimo epidemii sta-
ramy się rozszerzać wachlarz na-
szych sponsorów i doceniamy 
każdą podpisaną umowę. Robi-
my, co możemy, żeby pomóc na-
szej drużynie w drodze do szó-
stego mistrzostwa – skwitował 
prezes Tyskiego Sportu. kp ●

na PoCZątek 
Z sanokieM
gks tychy najlepszą drużyną sezonu zasadniczego. TERAZ cZEKAją NAS EMOcjE hOKEjOWEGO PLAy Off

Zwycięstwem 10:0 ze Stoczniowcem tyszanie przypieczętowali sukces w sezonie zasadniczym.

Christian Mroczkowski – najskuteczniejszy zawodnik GKS. Zagrał 
we wszystkich 36 meczach, zdobywając 37 pkt – 19 goli, 18 asyst.
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hokejowe igrzyska w Katowicach.

moSm na olimpiadzie

tlenoterapia pomoże hokeistom zdobyć kolejną koronę?

dotlenienie 
miStrzów

Prezes Tyskiego Sportu Krzysztof Woźniak (w środku) 
po podpisaniu umowy z właścicielami firmy Oxy Flow.
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Od kilku tygodni piłkarze niż-
szych lig przygotowują się 
do wznowienia rozgrywek. Cie-
kawie zapowiada się rywalizacja 
w lidze okręgowej, która w tym 
sezonie rozgrywana jest na zmie-
nionych zasadach.

Ogrodnik Cielmice znalazł 
się w grupie, która walczyć bę-
dzie o utrzymanie. Tyszanie li-
derują z 23 pkt, ale mają o dwa 
mecze rozegrane więcej niż ich 
najgroźniejsi rywale – BKS Biel-
sko z 18 pkt. Z kolei OKS Zet Ty-
chy jest w tej grupie na 4. miejscu 
z 15 pkt, ale też ma o dwa me-
cze mniej niż Ogrodnik. Przy-
pomnijmy, iż nowym trenerem 
Zetki, w miejsce Tomasza Rącz-
kowskiego, został Krzysztof Skiba. 
W meczach sparingowych na po-
czątek Zetka wygrała z B-klaso-
wą Czułowianką 8:1, potem ule-
gła zespołowi U-19 GKS Tychy 
2:3 (bramki: Ptak i Migdał), a na-
stępnie pokonała LZS Gardawice 
3:0 (Pustelnik, Rolka, Fortuna). 

W sobotnim sparingu tyszanie 
wygrali z LKS Start Mszana 8:1.
W klasie a – wszystko po sta-
remu. Drużyny rozpoczną rundę 
wiosenną meczami zaległymi 13 
marca. Pełna kolejka odbędzie się 
20.03. JUWe Jaroszowice bardzo 
poważnie myśli o awansie – po 14 
meczach jest wiceliderem z 33 pkt, 
tracąc do Studzionki tylko punkt. 
Zespół trenera Dawida Frącko-
wiaka zanotował w sparingach: 
JUWe – Legion Bydlin 3:2 (Ci-
bor, Czupryna, Żogała), JUWe – 
Przeciszovia 4:3 (Cibor, Augusty-
niak, Czupryna, Krzczuk), JUWe 
– Ogrodnik Cielmice wynik 3:1 
(Cibor 2, Czupryna).
W B‑klasOWej Tysovii nowym 
szkoleniowcem został Tomasz 
Rączkowski, były trener OKS Zet. 
Drużyna zaczęła od 6:6 z Zabo-
rzem Zabrze (Furman 3, Wadas 
2, sam.), a następnie: 1:3 z Sió-
demką Tychy (Biesiadecki), 2:2 
z juniorami Podlesianki (Wanod, 
Przybyszewski). ls ●

w 17. kolejce i ligi gks 
Futsal tychy przegraŁ 
na wyjeŹdzie z FutsaleM 
nowiny 2:6 i zajMuje 
obecnie 8. Miejsce 
w tabeli.

Faworytem meczu w Nowinach 
byli gospodarze, którzy są na trze-
cim miejscu z sześcioma punk-
tami straty do prowadzących 
Polkowic i czterema do drugie-
go w tabeli AZS Lublin. Właśnie 
to drugie miejsce daje drużynie 
prawo gry w barażach o ekstra-
klasę i piłkarze z Nowin nie mar-
nują żadnej okazji do zdobycia 
kompletu punktów.

Niestety, z Nowin nie nade-
szły pomyślne wieści dla tyskich 
kibiców. Zaczęło się dobrze, 
bo w 6 min. GKS objął prowa-
dzenie po golu Bartłomieja Sit-
ki. Chwilę później jednak boisko 
musiał opuścić Zbigniew Modrzik, 
który ucierpiał na skutek uderze-
nia. I niebawem było już 1:1 – 
ponownie, ale tym razem samo-
bójczego gola strzelił Sitko. Ale 
tyszanie znów objęli prowadze-
nie po golu Pawła Pytla i szkoda, 
że do przerwy gospodarze wyrów-
nali. Po zmianie stron gole zdoby-
wali już tylko piłkarze z Nowin. 
Tyszanom okazji nie brakowało, 
ale ich wysiłki nie przyniosły re-
zultatu. W końcówce GKS zagrał 
z „lotnym” bramkarzem i wówczas 
padły decydujące gole.

– To był jeden z najsłabszych 
meczów w naszym wykonaniu, 

szwankowała dyscyplina taktyczna 
i gra defensywna – skomentował 
trener Michał Słonina. – Na doda-
tek straciliśmy dwóch naszych za-
wodników – obaj strzelcy bramek 
doznali kontuzji i oczywiście Zby-
nek Modrzik. Rozmawiałem jed-
nak z nim na drugi dzień po me-
czu i powiedział, że czuje się już 
dobrze.
futsal NOWiNy – gks fut‑
sal tychy 6:2 (2:2). Bramki: 
Sitko, Pytel.
gks futsal: Modrzik, Grusz-
czyński – Słonina, Sitko, Bernat, 
Cichy, Piotr Pytel, Paweł Pytel, 
Kokot, Lisiński, Kumor, Krzy-
żowski.
1. Polkowice 16 37 80-48
2. AZS Lublin 16 35 65-48
3. Nowiny 16 31 62-44

4. bochnia 16 30 71-51
5. Sośnica 15 27 78-46
6. heiro 16 27 74-65
7. unia 16 22 65-69
8. gks tychy 16 20 64-64
9. Gwiazda 16 19 74-83
10. Kamionka 15 12 48-56
11. Mielec 16 9 65-118
12. AZS Wrocław 16 3 41-95

Teraz w rozgrywkach ligowych 
nastąpi dwutygodniowa przerwa, 
ale w środę, 24.02 GKS Futsal 
Tychy zmierzy się w 1/8 Pucha-
ru Polski z aktualnym Mistrzem 
Polski, Rekordem Bielsko-Biała. 
Zapowiadają się więc spore emo-
cje – mecz będzie transmitowa-
ny na kanale facebookowym GKS 
Futsal Tychy oraz na youtube. Po-
czątek – godz. 17. ls ●

atomówki GKS

poznały 
rywalki
Dobiegły końca rozgrywki se-
zonu zasadniczego Polskiej Ligi 
Hokeja Kobiet. W niedzielę 
Atomówki GKS Tychy pozna-
ły swoje rywalki w ćwierćfinale 
play off.

Jak już informowaliśmy, pod-
opieczne trenerów Beniamina 
Sławińskiego i Dariusza Garbo-
cza zakończyły rozgrywki w gru-
pie A PLHK na trzecim miejscu. 
Do ostatniej kolejki trwała na-
tomiast rywalizacja w grupie 
B, gdzie ważyły się losy drugie-
go miejsca. Ostatecznie zajęły 
go Kozice Poznań i właśnie one 
będą rywalkami tyszanek. 

Pierwszy mecz Atomów-
ki rozegrają 27.02 w Poznaniu, 
a dzień późnej będą podejmowa-
ły rywalki w Tychach. W drugiej 
parze KS Cracovia zmierzy się 
z Unią Oświęcim. Mecze toczyć 
się będą do dwóch zwycięstw.

Na zwycięskie zespoły z tych 
spotkań czekać będą dwie naj-
lepsze drużyny grupy A – mi-
strzynie Polski Polonia Bytom 
i wicemistrzynie – Stoczniowiec 
Gdańsk. I właśnie Stoczniowiec 
zmierzy się w meczach półfina-
łowych ze zwycięzcą konfron-
tacji GKS Atomówki – Kozice 
Poznań. Zwyciężczynie spotka-
ją się w finale, pokonane nato-
miast zagrają o brązowy medal.

Przypomnijmy, iż nasze ho-
keistki bronią wywalczonego 
przed rokiem brązowego meda-
lu MP (ex aequo z Unią Oświę-
cim). ls ●

W sobotę koszykarze GKS 
Tychy nie rozegrali meczu I ligi 
z Górnikiem Wałbrzych. Powód? 
Jeden z zawodników tyskiej 
drużyny otrzymał pozytywny 
wynik na obecność COVID-19. 

Po trzech zwycięstwach z rzędu, 
tyskich koszykarzy czeka teraz 
przymusowa przerwa. Treningi 

drużyny zostały zawieszone aż 
do odwołania, a na kwarantannie 
przebywa nie tylko koszykarska 
ekipa, ale także wszystkie osoby, 
które miały kontakt z zarażonym. 
Przełożono rzecz jasna sobotni 
mecz z Górnikiem Wałbrzych, 
który rozegrany zostanie w środę, 
10 marca. ls ●

Mecz koszykarzy z górnikiem przełożony na 10 marca.

na kwarantannie

w niższych ligach.

trenują i grająZłe nowiny Z nowin
Mistrz polski PuchAROWyM RyWALEM GKS fuTSAL Tychy.

Michał Słonina, grający trener  GKS liczy na dobry 
występ drużyny w meczu z mistrzem Polski.

j jak ginter 
jendyczek
kilka DNi temu Zmarł giNter 
jeNDycZek, ŚWietNy PiłkarZ, 
ZDOByWca PremierOWegO 
gOla Na miejskim staDiONie 
W tychach.
To było w słonecznym maju 2015 
roku. usiedliśmy w ogrodzie państwa 
Pnioków w Wesołej z dwoma dawny-
mi asami miejscowego Górnika: jó-
zefem Pniokiem i Ginterem jendycz-
kiem. Obaj z tego samego rocznika 
– 42, obaj bardzo zasłużeni dla klubu, 
który od 1971 roku – w wyniku fuzji 
– stał się częścią GKS Tychy.

Piliśmy kawę, jedliśmy kołocz poda-
ny przez panią domu, a panowie snuli 
wspomnienia o swojej grze w Górniku. 
Oczywiście, znacznie więcej do powie-
dzenia miał wygadany pan józef, jego 
kolega ograniczał się do potwierdza-
nia lub dopowiadania historii. Na ko-
niec spotkania towarzyszący nam Ka-
mil, wielki entuzjasta piłki, zrobił nam 

pamiątkową fotografię. Niestety, obaj 
moi towarzysze ze zdjęcia kopią już 
piłkę w niebiańskiej drużynie. W 2019 
roku odszedł do niej józef Pniok, 
a dosłownie kilka dni temu Ginter 
jendyczek – strzelec pierwszej bram-
ki na otwartym w 1970 roku stadionie 
miejskim w Tychach. Ten historyczny 
gol padł 18 października podczas III-li-
gowego meczu Górnika Wesoła (wtedy 
gospodarza obiektu w Tychach) ze Sta-
lą Stalowa Wola. Górnicy wygrali 2:1, 
a jendyczek strzelił gola po podaniu 
Pnioka, kapitana drużyny.

jendyczek, zwany przez kibiców 
i kolegów, „Pikusiem”, był prawdziwą 
lokalną gwiazdą. W historii futbolu 
takich asów można znaleźć bez liku. 
Są znani i szanowani w swoim śro-
dowisku, ale z różnych przyczyn nie 
decydują się spróbować sił w lepszym 
towarzystwie. jendyczek taki właśnie 
był. Kiedy drużyna Górnika Wesoła 
zmieniła szyld na GKS Tychy, rozegrał 
w nowych barwach niespełna sezon 
i zdecydował się na powrót do Weso-
łej. Pniok wrócił zresztą jeszcze szyb-

ciej. Tam, pośród swoich, „Pikuś” czuł 
się najlepiej i dobiegając trzydziestki 
nie potrzebował już żadnych innych 
wyzwań sportowych. Ani w Tychach, 
ani nigdzie indziej. jak słyszałem, 
miał oferty z silnych klubów z Kato-
wic czy Sosnowca, ale konsekwen-
tnie odmawiał. czy zrobił dobrze czy 
źle, nie mnie osądzać. Pewnie mógł 
się stać w polskiej ekstraklasie kimś 
w rodzaju Mariana janoszki, który 
dopiero po trzydziestce zdecydował 
się na transfer ze swojego Ruchu Ra-
dzionków do GKS Katowice i z miejsca 
stał się czołowym napastnikiem ligi.

Wysoki, mocno zbudowany jendy-
czek był bramkostrzelnym zawodni-
kiem, prawdziwym łowcą goli. Tak 
wspomina go obrońca jerzy brzo-
zowski, który grał z nim w Górniku 
Wesoła:

– Ginter sam sobie potrafił wy-
pracować sytuacje strzeleckie. Kiwał 
przeciwników i wychodził na pozycję. 
Miał prawdziwe „kopyto”, więc często 
decydował się na strzały, nawet z 30 
metrów potrafił celnie kropnąć. Rzu-
ty wolne to też była jego specjalność. 
Kiedyś dostał nawet powołanie do pol-
skiej Kadry b – opowiadał mi brzozow-

ski, który w 1976 roku został z GKS Ty-
chy wicemistrzem Polski.

Popisem graczy z Wesołej był mecz 
1/16 finału Pucharu Polski z cracovią 
w 1966 roku. Występująca wtedy 
w A-klasie drużyna z Wesołej pokona-
ła pierwszoligowca 4:1, a jendyczek 
i Pniok strzelili po dwa gole.

17 lutego w kościele pw. Matki bo-
żej fatimskiej w Mysłowicach Wesołej 
odbył się pogrzeb Gintera jendycz-
ka. Słynny bombardier Górnika miał 
79 lat.
piotr zawadzki,
tyska galeria sportu ●

alFabet tgs

2015 rok. Autor Alfabetu w towarzystwie Józefa Pnioka (z lewej) i Gintera Jendyczka.

1966 rok. Wspólna fotografia piłkarzy Górnika Wesoła i Cracovii przed meczem Pucharu 
Polski. Siódmy od lewej stoi Ginter Jendyczek, a drugi od prawej Józef Pniok.
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hasło z krzyżówki nr 691: 
DZISIAJ OSTATKI.

Można powiedzieć, 
że FilMowa biograFia Fridy 
kahlo to trochę takie girl 
power, bo to kobieta – julie 
taylor – nakręciŁa FilM 
o kobiecie, a w gŁówną 
rolę wcieliŁa się boska 
Meksykańska aktorka 
salMa hayek, która 
gra równie boską 
Meksykańska Malarkę. 
zresztą hayek tak 
niezwykle Mocno weszŁa 
w buty Fridy, że podczas 
zdjęć saMa chwyciŁa 
za pędzel i naMalowaŁa 
kilka obrazów w stylu 
swojej bohaterki.

oscary i naszyjnik
Kiedy film był gotowy i zobaczyła go 
siostrzenica malarki, to była ona pod 
tak ogromnym wrażeniem gry Salmy, 
że w dowód wdzięczności sprezento-
wała aktorce naszyjnik, jaki należał 
do Fridy. Rolę docenili też krytycy 
i recenzenci, a także Akademia Fil-
mowa, ponieważ Hayek dostała nomi-
nację do Oscara. Zresztą łącznie tych 
nominacji było aż 6, ale w konsekwen-
cji skończyło się na dwóch statuetkach 
– za charakteryzację i za muzykę ory-
ginalną.

Całość opowiada historię życia ma-
larki od momentu tragicznego wypad-
ku komunikacyjnego, który na zawsze 
zmienił życie osiemnastoletniej wów-
czas Fridy. I na tę scenę – na scenę wy-
padku – chciałabym zwrócić szczególną 
uwagę. Jest przepiękna, niebywale poe-
tycka, choć też ocenzurowana.

szkolny mundurek
Tego feralnego dnia, gdy Frida wsiadła 
do tramwaju, obok niej stanął malarz. 
Miał przy sobie różne przybory malar-
skie – farby, pędzle, a także złoty pył. 
Malarskie złoto, jakie dodaje się do far-
by, by uzyskać złoty odcień. Kiedy do-
szło do zderzenia pojazdów, złoty pył 
wystrzelił w powietrze, a równocześnie 
metalowa poręcz przeszyła ciało Fridy 
na wylot. W dodatku podmuch gorą-
cego powietrza zerwał z dziewczyny 
ubranie. Frida nie mogła się ruszyć. 
Leżała przeszyta poręczą, przytomna, 
skutkiem czego wręcz wyła z bólu. 
Była całkowicie naga, zakrwawiona 
i oprószona złotem. Wyglądała prze-
dziwnie – jak tancerka rewiowa i tak 
też powiedział jeden z przechodniów, 
który na jej widok wołał, że trzeba po-
móc tej rannej tancerce. W filmie jest 
to pokazane bardzo wymownie, z tym 
że Frida cały czas ma na sobie szkolny 
mundurek.

By nie zdradzać szczegółów, powiem 
tylko, że fabuła krąży wokół burzliwe-
go związku malarki z uznanym artystą 
– konkretnie muralistą – Diego Rive-
rą. Z racji pochodzenia Fridy, akcja roz-
grywa się głównie w Meksyku, a sporo 
ujęć nakręcono w słynnym Casa Azul 
– czyli Niebieskim Domu. Ale nie tym 
prawdziwym.

niebieski dom
Casa Azul to legendarna posiadłość ma-
larki, w której dziś mieści się Muzeum 
Fridy Kahlo w Meksyku. Niebieski Dom 
widać z daleka i zawdzięcza on swoją 
nazwę niezwykle żywemu, kobaltowemu 
kolorowi elewacji. Nie sposób go prze-
oczyć. Jest tak samo barwny i wyrazisty 
jak jego właścicielka. Właśnie tam Frida 
Kahlo spędziła większość swojego ży-
cia – najpierw był to jej dom rodzinny, 
a następnie zamieszkała w nim wspólnie 
z Diego Riverą. Po śmierci żony Rivera 
przekazał Casa Azul państwu. Postawił 

jeden warunek – budynek miał zostać 
przemianowany na muzeum. Tak też 
się stało. Muzeum jednak nie zgodziło 
się, by zdjęcia do filmu kręcono w nie-
bieskiej willi i trzeba było stworzyć jej 
dokładną atrapę. Ten wyczyn zasługu-
je na wielkie brawa, ponieważ w filmie 
udało się dosłownie odtworzyć świat 
Fridy. Nad tym, by zbudować w studio 
replikę domu artystki pracowało aż 150 
osób, skutkiem czego powstał scenogra-
ficzny majstersztyk.

king kong, kościotrupy i sukienka
Podczas seansu warto zwrócić uwa-
gę na obrazy Fridy, jakie pojawiają się 
na ekranie. Prace malarki nienachal-
nie ożywają na naszych oczach. Wy-
wieszona za oknem sukienka zaczyna 
powiewać, portret ślubny Diega i Fridy 
zaczyna się ruszać, faluje woda w wan-
nie, na ziemię sypią się obcięte włosy... 
Wyszło cudnie.

Tylko jednego zabiegu nie rozumiem 
– to znaczy rozumiem, co on miał wy-
razić, tylko nie rozumiem, po co go uży-
to. Chodzi mi o animację, jaka pojawia 
się po tym jak Frida trafia na stół ope-
racyjny. Wówczas na ekranie widzimy 
koszmarne kościotrupki –symbol lekarzy 
i połączenia z zaświatami. Choć tradycja 

Meksyku odwołuje się mocno do takich 
kościotrupów, to wystarczy rzut oka na te 
szkielety, by zrozumieć, że coś poszło nie 
tak. Wyszło słabo. Na szczęście cała sek-
wencja trwa kilka sekund. Dla równowa-
gi animowana scena przyjazdu do Nowe-
go Jorku jest już OK. Zwłaszcza zabawne 
nawiązanie do King Konga.

la bruja
Z pewnością „Frida” to bardzo plastycz-
ny film, który przenosi nas do zalanego 
słońcem Meksyku. Całość dopełnia re-
welacyjna ścieżka dźwiękowa. Gwaran-
tuję, że tango, jakie odtańczyła Frida po-
rywając na parkiet piękną femme fatale, 
o którą zabiegali wszyscy obecni na sali 
mężczyźni, spowoduje, że zrobi się Wam 
gorąco. Z kolei uśmiech wywoła dość 
tragikomiczna scena, w której grająca 
Fridę Salma śpiewa piosenkę „La bruja” 
– czyli czarownica. Bo Frida to trochę 
taka czarownica. Rzuciła na nas urok 
i trwamy tak od lat pod wpływem jej 
czarów. Kaleka brzydula, która stała się 
ikoną piękna, gracji i mody. Słabowite 
chucherko, które jest wzorem do naśla-
dowania dla wszystkich osób, szukają-
cych siły i odwagi. Kolorowy ptak, który 
nie daje o sobie zapomnieć.
agnieszka kijas ●

dawno temu w Sztuce (236)la Bruja, ZnaCZy CZarowniCa

DrODZy cZytelNicy!

Więcej o fridzie opowiem podczas spotkania z cyklu „czwartki z paletą” w MbP 
Tychy, na które Państwa serdecznie zapraszam. Odbędzie się ono w najbliższy 
czwartek, 25 lutego, o godzinie 18. Wstęp wolny. Przypomnę, że czekam na zgło-
szenia tematów do kolejnym malarskich felietonów. Można je przesyłać mailem: 
redakcja@twojetychy.pl lub na adres: „Twoje Tychy” al. Piłsudskiego 12. Wspól-
nie 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

Aktorka Salma Hayek (po prawej) niezwykle mocno weszła w rolę Fridy (po lewej)
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