
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

kosztem 11 milionów zł zmodernizowano dwanaście budynków, zlokalizowanych przy ul. katowickiej.
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osada jak nowa
od strajków robotniczych po Manify
Jak Dzień Kobiet obchodzono kiedyś a jak  
piękna płeć świętuje w dzisiejszych czasach. 

W 100-lecie plebiscytu na górnym Śląsku
O ważnym wydarzeniu w dziejach regionu rozmawiamy 
z historykiem prof. Ryszardem Kaczmarkiem.

Mistrz już w półfinale
Hokeiści GKS w czterech meczach  
rozstrzygnęli kwestię awansu do półfinału PHL.5 10 14
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Sto lat 
to za mało
Zastępca prezydenta Tychów 
Igor Śmietański odwiedził Ana-
stazję Marecką, która 21 lutego 
skończyła 100 lat. Z okazji uro-
dzin gość wręczył jubilatce bukiet 
kwiatów oraz upominek w imie-
niu swoim oraz całego tyskiego 
samorządu. str. 4
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

◆ TyScy POlicjaNci, Zaj-
mujący Się ZWalcZaNiem 
PRZeSTęPcZOści NaRkOTy-
kOWej, zatrzymali 33-letniego 
mężczyznę, który w mieszkaniu 
miał amfetaminę. Łącznie stróże 
prawa przejęli narkotyki, z któ-
rych można było przygotować 
ponad tysiąc działek dilerskich. 
Zatrzymany usłyszał zarzut po-

siadania znacznej ilości narkoty-
ków. Prokurator objął mężczyznę 
policyjnym dozorem, a za popeł-
nione przestępstwo grozi mu do 
10 lat więzienia.

◆ 25.02, OkOłO gODZiNy 17, 
Na OSieDlu cZTeRy PORy 
ROku PRZy al. BielSkiej, kie-
rowca osobowej toyoty potrącił 

pieszą. 83-latka z obrażeniami cia-
ła trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych, a następnie została 
przewieziona do szpitala. 75-letni 
kierowca toyoty był trzeźwy. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczności 
tego zdarzenia. 

◆ Na ul. cielmickiej, 26.02 
OkOłO gODZiNy 22.40 Sa-

mOchóD OSOBOWy ściął słup 
i latarnię uliczną. Kierująca audi 
kobieta z niewyjaśnionych przy-
czyn utraciła panowanie nad po-
jazdem i zjechała z drogi. Na czas 
działań ruch na tym odcinku dro-
gi został całkowicie wstrzymany.  

◆ Na al. BielSkiej, W RejO-
Nie TaRgOWiSka, DOSZłO 

24.02 DO ZDaRZeNia DRO-
gOWegO. Na łuku drogi kie-
rowca opla stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w bariery 
energochłonne, a następnie ściął 
latarnie uliczną i zatrzymał się na 
kolejnych barierach kilkanaście 
metrów dalej. 

◆ 22.02 Na ul. mikOłOW-
Skiej, Tuż PRZeD SkRZyżO-

WaNiem Z ul. cZaRNą, doszło 
do zderzenia fiata z ciągnikiem 
siodłowym iveco. Z ustaleń po-
licji wynika, iż kierowca samo-
chodu ciężarowego przy zmianie 
pasa ruchu nie zachował należytej 
ostrożności i uderzył w osobów-
kę znajdującą się na prawym pa-
sie. Kierowca ciężarowego Iveco 
przyznał się do winy i przyjął na-
łożony mandat karny.  ls ●

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

Panu Robertowi Wardyń
z powodu śmierci

Ojca
składają

Dyrektor oraz Pracownicy

Miejskiego Zarządu

Budynków Mieszkalnych 

w Tychach

�  �

Pani doktor Sabinie Fijałkowskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

Ordynator, Koleżanki i Koledzy
z Oddziału wewnętrznego

oraz
Zarząd i Pracownicy

Szpitala Miejskiego w Tychach

z z

Koleżance Beacie Błaszczok
wyrazy głębokiego współczucia i otuchy

w trudnych chwilach
po śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

w Tychach

�  �

kondolencje

kondolencje

Jadący al. Bielską kierowca utracił panowanie nad swoim oplem i zatrzymał się na barierkach.
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przy pisaniu 
artykuŁu „podWyżka 
bez konsultacji”, 
który ukazaŁ się 
W poprzedniM Wydaniu 
„tWoich tychóW”, 
poprosiliŚMy rzecznika 
górnoŚląskiego 
przedsiębiorstWa 
WodociągóW Macieja 
zareMbę o odpoWiedź 
na kilka pytań.

Oto stanowisko GPW ws. za-
proponowanej podwyżki sta-
wek za wodę, przesłane nam już 
po publikacji artykułu.

„Najważniejsza przyczyna 
podwyżki to związane z pan-
demią zmniejszenie zapotrze-
bowania na wodę u naszych 
Klientów (komunalnych przed-
siębiorstw wodociągów i ka-
nalizacji). To ten nagły spadek 
spowodował obniżenie naszej 
sprzedaży i konieczność zmiany 
ceny. Co więcej, z prognoz wy-
nika, że spadek zapotrzebowania 
w gminach potrwa jeszcze przez 
następne lata, dlatego niezbęd-
ne było urealnienie ceny. To te 
nagłe zmiany (pandemia i spa-
dek zapotrzebowania na wodę 
u naszych Klientów) wpłynęły 
na koszt 1 m3 wody (który wzrósł 
o 10,5 proc.). Tym samym GPW 
było zmuszone podwyższyć cenę 
wody o 9,8 proc., aby zagwaran-
tować przychody zapewniające 
pokrycie kosztów utrzymania 
całego pierścieniowego syste-
mu sieci (który zapewnia cią-
głość dostaw najwyższej jakości 
wody) oraz realizację – niezbęd-

nych dla bezpieczeństwa regionu 
– inwestycji.

Dodajmy jeszcze wzrost kosz-
tów niezależnych od GPW (czy-
li m.in. wzrost ceny energii elek-
trycznej) oraz koszty niezbędnych 
modernizacji i kluczowych inwe-
stycji (zapewniamy Klientom bar-
dzo wysokie standardy bezawaryj-
ności i jakości oferowanej wody, 
a to wymaga stałych nakładów fi-
nansowych).

Podwyżka zacznie obowią-
zywać od 1 lipca 2021 r. i wy-
niesie 0,23 zł netto za 1 m3; jest 
to wartość stała dla wszystkich 
odbiorców (umowy są podpisy-
wane od razu na 3 lata). Miej-
skie przedsiębiorstwa wodocią-
gów były o planowanej zmianie 
informowane od dawna. Część już 
podpisała aneksy do umów”.

Jak wyjaśnia rzecznik, „zgod-
nie z przepisami prawa nasza 
cena wody nie jest opiniowana 
przez Wody Polskie. Zatwier-
dzanie taryf w WP obowiązu-
je za to przedsiębiorstwa wodo-
ciągów i kanalizacji – w ramach 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków”. I doda-
je: „Dotychczasowe praktyki sto-
sowane przed 2014 rokiem pro-
wadziły do zróżnicowania cen 
wody dla Klientów GPW. Dopie-
ro od 2014 roku GPW stosuje po-
litykę cenową opierającą się na za-
łożeniu przedstawienia wszystkim 
Klientom jednolitych cen i za-
sad: w 2014 roku cena za dosta-
wę wody wynosiła 2,25 zł/m3 net-
to, w 2015 roku cena za dostawę 
wody nadal wynosiła 2,25 zł/m3 
netto. I tak do 2019 roku.

GPW zaoferowało Klientom 
(posiadającym zezwolenie na pro-
wadzenie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę) możliwość uzyska-
nia upustu cenowego w wysokości 
0,06 zł netto za każdy 1 m3 zaku-
pionej wody – w stosunku do ceny 
podstawowej wynoszącej 2,25 zł 
netto za 1 m3 I uwaga: zaoferowa-
ny upust został ustalony w stosun-
ku do ceny bazowej, której poziom 
nie zmienił się od 2014 roku! Ko-
lejna zmiana miała miejsce dopie-
ro 1 czerwca 2019 roku, a stawka 
wyniosła 2,34 zł/m3 netto. Przyczy-
na? Również niezależna od GPW, 
czyli bardzo duża podwyżka ceny 
energii elektrycznej”.

Jak pisze rzecznik, każdy klient 
GPW jest traktowany równo. 
„Dlatego ujednoliciliśmy polity-
kę cenową i nie prowadzimy in-
dywidualnych negocjacji ceno-
wych dot. warunków dostawy 
wody. Wszyscy Klienci otrzyma-
li tę samą cenę za 1 m3 (od któ-
rej może zostać udzielony upust 
w oparciu o zasady, które są takie 
same dla wszystkich Klientów). 
Przy okazji, proszę zwrócić uwagę, 

że z ogólnodostępnych informa-
cji wynika, iż RPWiK w Tychach 
SA, w swoich aktualnie obowią-
zujących taryfach (zatwierdzo-
nych przez PGW Wody Polskie) 
– przewidziało możliwość wzro-
stu wysokości taryf w obsługi-
wanych przez siebie gminach. 
Dla Tychów są to stawki (ceny 
netto): 5,57 zł (od 17.10.2019 
do 16.10.2020),  5,62 zł 
od (17.10.2020 do 16.10.2021) 
i 5,68 zł od (17.10.2021 
do 16.10.2022)”. ls ●

W poprzednim (23.02) wy-
daniu tygodnika „Twoje Tychy” 
wkradł się błąd. W tekście „Pod-
wyżka bez konsultacji” napisano, 
że prezesem spółki Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
jest tyszanin Henryk Drob – były 
wiceprezydent Tychów i prezes 
spółki Tyski Sport. Tymczasem 
prezesem GPW jest rzeczywiście 
tyszanin Henryk Drob, ale nie ten, 
tylko inny – były tyski radny.

Wszystkich zainteresowanych 
oraz Czytelników redakcja „Two-
ich Tychów” za zaistniałą pomył-
kę serdecznie przeprasza.

dlaCZego podwyżka?
odpoWiedź GóRNOŚLąSKIEGO PRZEDSIębIORSTWA WODOcIąGóW.

SPROSTOWaNie

Z urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy żądanie sprostowania, 
które – zgodnie z prawem prasowym – publikujemy poniżej:
„Nieprawdziwa jest informacja podana w treści artykułu pt. „Pod-
wyżka bez konsultacji”, opublikowanego w tygodniku „Twoje Tychy” 
w dniu 23 lutego 2021 r., że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów SA należy do Marszałka Województwa Śląskiego i jest 
spółką samorządową kontrolowaną przez Marszałka Województwa 
Śląskiego”.
Do treści powyższego sprostowania odniesiemy się – zgodnie z pra-
wem prasowym – w następnym numerze „Twoich Tychów”.

Zgodnie z zapowiedziami, a także 
zgodnie z podjętą na styczniowej 
sesji uchwałą Rady Miasta, nale-
żąca do spółki „Śródmieście” 
działka przy al. Jana Pawła II zo-
stała wystawiona na sprzedaż.

Przetarg nieograniczony na na-
bycie i zagospodarowanie nieru-
chomości o łącznej powierzch-
ni niespełna 2,5 hektara, został 
ogłoszony w piątek, 26 lutego. 
Do końca marca przyjmowane 
będą oferty potencjalnych nabyw-
ców, które oprócz proponowanej 
ceny zawierać będą musiały także 
koncepcję zagospodarowania te-
renu, a ta także będzie oceniana 
przez grono ekspertów – archi-
tektów i urbanistów wyznaczo-
nych przez Urząd Miasta.

Cenę wywoławczą działek 
określono na poziomie 13 mln 
45 tysięcy zł netto (nieco ponad 
16 mln zł brutto). Zaproponowa-
na przez oferentów kwota będzie 
stanowić 70% punktów uzyska-
nych w przetargu; kolejne 30% 
będzie wyliczone na podstawie 
oceny przedstawionej koncepcji 
zagospodarowania tego terenu. 

W regulaminie przetargu okre-
ślone są także liczne warunki za-
gospodarowania, m.in. wysokość 
zabudowy, procent wymaganej 
powierzchni zielonej czy rodza-
je działalności, które będą mogły 
być tam prowadzone. Warunki 
te wynikają m.in. z uchwalonego 
kilka lat temu planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu.

Kwestia zbycia przez „Śródmie-
ście” rzeczonej działki wywołała 
dyskusję w mediach społecznoś-
ciowych. Część wypowiadających 
się widziałaby tam coś, co nazywa 
„Centrum”, czyli plac z obiektami 
gastronomicznymi, kinem samo-
chodowym i dużą ilością zieleni, 
innym nie przeszkadza to, że może 
tam powstać nawet kilkaset miesz-
kań, jeszcze inni nie maja nic prze-
ciwko temu, by teren pozostał 
w niezmienionym stanie.

Obawy budziła też ewentualna 
zabudowa tzw. „Zielonej osi”, ale 
szybko wyjaśniono, że tego tere-
nu sprzedawana działka nie obej-
muje, a możliwość jego zabudowy 
wyklucza plan zagospodarowania 
przestrzennego. WW

pustkowie przy al. jana pawła ii wreszcie będzie 
zagospodarowane.

Czekanie 
na konCepCje
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zastępca prezydenta 
tychóW igor ŚMietański 
odWiedziŁ anastazję 
Marecką, która 21 
lutego skończyŁa 100 
lat. z okazji urodzin 
goŚć WręczyŁ jubilatce 
bukiet kWiatóW oraz 
upoMinek W iMieniu 
sWoiM oraz caŁego 
tyskiego saMorządu.

Pani Anastazja cieszy się nie naj-
gorszym zdrowiem i pogodą du-
cha. – Szanowna pani Anastazjo. 
Z okazji tego wyjątkowego jubile-
uszu setnych urodzin proszę przy-
jąć moje wyrazy szacunku oraz 
najserdeczniejsze życzenia zdro-
wia, pomyślności i pogody ducha. 

Gratuluję osiągnięcia tak piękne-
go wieku, który dla nas wszyst-
kich jest cennym dziedzictwem. 
Pani wiedza i doświadczenie są 
bez wątpienia skarbnicą wiedzy 
dla kilku pokoleń. Niech ten 
szczególny dzień przyniesie pani 
wiele satysfakcji i miłych chwil 
spędzonych w gronie najbliż-
szych, a czas – kolejne wspaniałe 
i długie lata życia w zdrowiu – ży-
czył Igor Śmietański.

sposób na długowieczność
Pani Anastazja urodziła się w Mi-
chałkowicach i jest owocem związ-
ku Norberta i Łucji Mareckich. 
Imię, którym posługuje się do dziś, 
otrzymała w wyniku błędu urzęd-
nika, bowiem na chrzcie otrzyma-

ła Ana, zaś na drugie Stazja. Nie-
frasobliwy urzędnik, wietrząc błąd 
w zapisie, połączył oba imiona 
w jedno – Anastazja. W Michał-
kowicach skończyła szkołę podsta-
wową i często bywała w klasztorze. 
To tam nauczyła się ogrodnictwa 
i fachu krawieckiego, którym pa-
rała się przez całe życie. W ubie-
głym roku zrobiła np. 22 podusz-
ki. – Jako dzieci wszyscy byliśmy 
zdrowi, a było nas dwanaścioro 
rodzeństwa. W drodze do szkoły 
lubiłam zahaczyć o pola i zebrać 
na przykład trochę marchewek. 
Jadłam na miejscu, po wcześniej-
szym otarciu o ciuchy. Tak się jad-
ło i nikt nie chorował. W tamtych 
czasach to jedliśmy kapustę kiszo-
ną i kartofle i byliśmy zadowole-
ni. Dzisiaj taki dobrobyt mamy, 
a wszyscy chorzy... To od tej che-
mii w jedzeniu. Już wtedy uczyłam 
się oporządzać młodsze rodzeń-
stwo. Nie było pralek i innych ta-
kich, wszystko trzeba było ręcznie 
robić – wspomina jubilatka.

przymusowe prace
Kiedy we wrześniu 1939 roku 
wybuchła wojna, pani Anastazja 
trafiła do Niemiec na przymuso-
we prace. – To był bardzo ciężki 
okres. Pracowaliśmy codziennie 
na gospodarstwie, bez dnia wol-
nego przez trzy i pół roku. Gospo-
darz powiesił się w stodole zaraz 
po wybuchu wojny, zostawiając 
żonę z dwoma córkami. Musia-
łam opiekować się trzodą chlewną, 

a było tego sporo. 50 krów czy 300 
świń musiało dostać żreć. Wsta-
wałam o 4 rano i kładłam się spać 
późnym wieczorem. Nawet umyć 
się nie mieliśmy gdzie, a karmio-
no nas zupą. Kiedy miałam wol-
ną chwilę, to szyłam sobie odzież 
i bieliznę ze skrawków materiału, 
które znalazłam. Gdy moja mat-
ka zachorowała zawrócili mnie 
do Polski i w Siemianowicach pra-
cowałam jako elektroszwajserka 
(spawacz). Szwajsowałam beczki 

z prochem, krany i rozmaite ta-
kie tam. Ale przynajmniej płacili 
jakieś pieniądze za tę ciężką pra-
cę po dwanaście godzin dzien-
nie przez sześć dni w tygodniu – 
wspomina.

diagnoza: zgon
Po wojnie pani Anastazja osiad-
ła w Katowicach, gdzie poznała 
swojego męża. Co ciekawe, ma-
jąc 26 lat pani Anastazja otar-
ła się o śmierć podczas poro-
du. Straciła tyle krwi, że miała 
ledwo wyczuwalny puls. Lekarz 
stwierdził zgon i... kobieta tra-
fiła do kostnicy. Tam obudziła 
się w nocy wśród nieboszczy-
ków i ze strachu zaczęła krzy-
czeć. Na szczęście w tym samym 
czasie przywieziono kolejnego 
nieboszczyka. Pielęgniarka, 
słysząc wołanie w środku nocy 
z kostnicy, uciekła przestraszo-
na po pomoc. – To mi uratowa-

ło życie. Ciekawa jestem jaką 
miałby minę ten lekarz, gdyby 
się dowiedział, że pomylił się 
o co najmniej 74 lata! – śmieje 
się solenizantka.

teraz jest dobrze
Po czterech latach w Katowicach 
małżeństwo przeniosło się do Ty-
chów za większym mieszkaniem. 
– Przeprowadziliśmy się w 1954 r. 
Mąż był kierowcą, a ja doglądałam 
dzieciaków. Kiedy dzieciaki szły 
spać to szydełkowałam i szyłam. 
Lubiłam to bardzo. Sama robiłam 
zasłony, firany, obrusy, odzież dla 
dzieci czy sukienki. Również szy-
łam dla sąsiadów to zawsze jakiś 
grosz wpadł. I tak zleciało mi te 
100 lat. Teraz mogę powiedzieć, 
że jest dobrze – dodaje.

Aktualnie pani Anastazja 
mieszka z córką Beatą i jej mę-
żem. Doczekała się 5 wnucząt i 9 
prawnucząt.  kaMil peszat ●

sto lat to Za mało
tyszanka anastazja Marecka W TyM ROKu SKOńcZyłA 100 LAT.

Prezydent Miasta Tychy
2 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: 
Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską 

oraz Parkiem Jaworek w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/481/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, 
Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek
w Tychach. [1], [2]

Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym termi‑
nie do dnia 24 marca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, 
adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]
1) papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

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

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

3) poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały 
znajdują się:
1) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl/w zakładce: Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie 
przestrzenne → Marzec 2021.

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

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej

/‑/mgr Igor Śmietański

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

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

GGN.6833.37.2020.EN Tychy, 26 lutego 2021 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy
Działając na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., 
poz. 256 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 
ze zm.), art. 113 ust. 7 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce nie‑
ruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.),

Prezydent Miasta Tychy 
Zawiadamia

Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone zosta‑
ło postanowienie o przesunięciu terminu zakończenia postępowania dotyczącego ustalenia 
wysokości odszkodowania za działkę nr 2295/108 o pow. 0,0064 ha (KW Wykaz 1073 Ty-
chy) położoną przy ul. Piaskowej przejętą przez Gminę Tychy w związku z realizacją inwestycji 
drogowej pn.: „Budowa ulicy Palmowej i Piaskowej w Tychach – cz. II ulica Piaskowa 
(droga gminna klasy L)”.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpi‑
ło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
12 sierpnia 2020 roku została wydana decyzja nr 504/2020 Prezydenta Miasta Tychy 
zezwalająca na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy 
Palmowej i Piaskowej w Tychach – cz. II ulica Piaskowa (droga gminna klasy L)”, która 
stała się ostateczna 5 października 2020 roku. Zgodnie z tą decyzją nieruchomość położona 
w Gminie Tychy, oznaczona jako działka nr 2295/108 o pow. 0,0064 ha, znajdująca się 
w liniach rozgraniczających pasa drogowego stała się mocy prawa własnością Gminy Tychy.
Nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawy. Organ zdołał ustalić, że właściciel 
nieruchomości zmarł przed wszczęciem tego postępowania administracyjnego i nie może 
uznać ww. osoby za stronę w postępowaniu.
Ogłoszenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Znak Sprawy: GGN.6833.37.2020.EN

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

przy al. Niepodległości 49  na VII piętrze  
został wywieszony wykaz z nieruchomością przewidzianą do:

bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy 
ul. Jaśkowickiej,  oznaczonej jako działki nr 4302/44, 4303/44, 2315/26 i 4305/26 o łącznej 
pow. 1213 m2, na cele: parking odpłatny, droga dojazdowa i dojście piesze, zieleń oraz śmietnik, 
na okres 3 lat. 

komunikaty

Zastępca prezydenta Igor Śmietański poza złożeniem 
życzeń wręczył seniorce upominek.

Pani Anastazja żywiołowo opowiadała nam swoją historię.
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reklama

o ŚWięcie kojarzonyM 
kiedyŚ z goździkieM 
i rajstopaMi, 
a dziŚ obchodzonyM 
W zupeŁnie inny 
sposób rozMaWiaMy 
z aliną bednarz, 
tyszanką, badaczką 
historii kobiet radną 
sejMiku WojeWództWa 
Śląskiego 
i peŁnoMocniczką 
regionalną 
stoWarzyszenia 
kongres kobiet.

„twoje tychy”: dzień kobiet był 
przez lata w polsce świętem 
państwowym. czy był wówczas 
bardziej uroczyście obchodzony?
aliNa BeDNaRZ: – Mogę 
powiedzieć jak to wyglądało 
z mojej perspektywy, jak ja prze-
żywałam to święto w czasach 
komunizmu. Nie pracowałam 
w żadnym dużym zakładzie 
przemysłowym, więc nie do-
świadczyłam tego „uroczystego” 
wręczania goździka i rajstop. Ale 

pamiętam, że zawsze 8 marca 
po godzinie 16 na ulicach pełno 
było podchmielonych panów. 
Więc to oni chyba bardziej 
świętowali.

Międzynarodowy Dzień 
Kobiet przestał być świętem pań-
stwowym w 1993 roku, na skutek 
decyzji ówczesnej premier 
Hanny Suchockiej. Znamienne 
jest, że to kobieta premier 
zdegradowała Dzień Kobiet, 
ale też to, że kobiety przyjęły 
to raczej bez żalu. Na to święto 
panie patrzyły wtedy nieco 
pogardliwie. Najwyraźniej ten 
model świętowania, z jakim 
mieliśmy do czynienia w PRL, 
wcale nie dowartościowywał 
kobiet.

jak dzień kobiet jest odbierany 
i świętowany przez współczesne 
kobiety, które już chyba pożegnały 
się z etykietą „słabej płci”?
– Dzień Kobiet zaczął wracać 
do łask, gdy bardziej się sko-
mercjalizował, trochę na wzór 
Walentynek. Kolejne pokolenie 

młodych kobiet zaczęło święto-
wać na bardzo różne sposoby, 
bo i oferta restauracji, klubów, 
kin i teatrów stała się bardzo 
bogata. Popularne stały się 
integracyjne, babskie spotkania. 
I dziś już wyraźnie widać, że 8 
marca bawią się głównie kobiety. 
Część osób świętuje w taki właś-
nie sposób, zabawowy. Część 
spędza ten dzień podobnie jak 
Walentynki, z ukochanym. Ale 
jest też grupa kobiet, która chce, 
żeby to święto było czymś więcej 
niż tylko zabawą, pójściem 
na imprezę czy na zabawną 
farsę do teatru. Chcą mówić 
w tym dniu o sprawach ważnych 
dla kobiet. Działaczki ruchów 
lewicowych wymyśliły inną 
formułę świętowania – Manifę. 
Pierwsza Manifa odbyła się 
w Warszawie w 2000 roku 
pod hasłem „Demokracja bez 
kobiet to pół demokracji”, które 
stało się potem dość popularne. 
Na Śląsku w tym roku Manifa 
odbędzie się po raz trzynasty, 
tym razem pod hasłem „Moja 

siostra Rewolucja”. W tym roku, 
w świetle październikowej 
decyzji Trybunału Konsty-
tucyjnego, kobiety bardzo 
mocno odczuwają potrzebę 
solidarności.

Sięgnijmy do genezy Dnia 
Kobiet. Jest kojarzony z okresem 
PRL, ale tak naprawdę jest 
starszy, jego korzenie sięgają 
początków XX wieku i robotni-
czych ruchów socjalistycznych.

– Zaczęło się rzeczywiście 
od walki o poprawę warunków 
pracy, ale szybko doszły do tego 
postulaty sufrażystek o prawo 
wyborcze dla kobiet. Data 
8 marca wiąże się z wielką 
demonstracją kobiet, pracownic 
przemysłu odzieżowego, które 

właśnie tego dnia w 1908 roku 
wyszły na ulice Nowego Jorku 
i protestowały przeciwko złym 
warunkom, w których praco-
wały. Demonstrowało wówczas 
około 15 tysięcy kobiet. Rok 
później z inicjatywy Socjali-
stycznej Partii Ameryki 8 marca 
znowu odbył się marsz kobiet 
nawiązujący do tego protestu. 
Istnieje też wersja, według 
której ustanowienie Dnia Kobiet 
miało upamiętnić tragiczną 
śmierć 126 strajkujących 
pracownic jednego z zakładów 
odzieżowych. Właściciel fabryki 
zamknął strajkujące kobiety 
wewnątrz budynku, w którym 
następnie wybuchł pożar. Ale 
tu nie ma zgodności co do dat. 

Do pożaru doszło w 1911 r., 
natomiast 8 marca został usta-
nowiony Międzynarodowym 
Dniem Kobiet przez Drugą Mię-
dzynarodówkę w 1910 r. Stało 
się to z inicjatywy działaczki 
Klary Zetkin, przyjaciółki Róży 
Luksemburg. W Polsce po raz 
pierwszy obchodzono Dzień 
Kobiet w 1923 r. ale było 
to wydarzenie mało znaczące 
i raczej nieprzebijające się 
do powszechnej świadomości 
społecznej. Potem komuniści 
zagarnęli to święto i je zde-
precjonowali. Takie je właśnie 
pamiętamy i takiego święta 
potem nie chciałyśmy.
rozMaWiaŁa: 
sylWia WitMan ●

od strajków robotniCZyCh po manify 
dzień kobiet DAWNIEJ I DZIŚ. 

„O PaTRiOTkach Ze śląSka” – SPOTkaNie Z OkaZji DNia kOBieT.

8 marca o godz. 17. w tyskiej Mediatece odbędzie się spotkanie pt. „O patriotkach ze Śląska i poszu-
kiwaniu, odkrywaniu i opisywaniu kobiecych historii”.
Gościem spotkania będzie Alina bednarz – badaczka historii kobiet związanych z Górnym Śląskiem, 
współautorką książek „Patriotki ze Śląska”, „Patriotki ze Śląska. W służbie Polsce”, „Ambulansem przez 
Śląsk. cztery lekarki w powstaniach Śląskich”, komiksu „Patriotki ze Śląska. Historia polskiego ruchu 
kobiecego na Górnym Śląsku” oraz autorką książki „Tyski Szlak Kobiet. Spacerownik”.
Spotkanie poprowadzi dr Halina Sobańska, ekspertka historyczna projektów „Patriotki ze Śląska”.
uWAGA! Na spotkanie obowiązywać będą wejściówki, których liczba uzależniona jest od rządowych 
wytycznych dotyczących epidemii (tel. 32 438 04 75).

Alina Bednarz.
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czytelnicy pytają

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia podpisała umowę 
z Województwem Śląskim o do-
finansowanie dodatkowych 48 
połączeń kolejowych, które będą 
realizowane przez Koleje Śląskie. 
Na ten cel GZM przeznaczy około 
9,2 mln zł. Najwięcej, bo 23 połą-
czenia dotyczyć będą Tychów.

GZM co roku zwiększa dofi-
nansowanie połączeń kolejowych 
na swoim obszarze. W 2019 roku 
było to 1,2 mln zł, w 2020 rok 
– 6 mln zł, a w obecnym wynie-
sie około 9,2 mln zł. Najwięcej, 
bo 23 połączenia dotyczyć będą 
Tychów. Chodzi o relacje Tychy 
Lodowisko – Dąbrowa Górnicza 
Ząbkowice – 12 połączeń i Tychy 
Lodowisko – Katowice – 11 po-
łączeń. Ponadto 20 połączeń po-
jawi się na trasie Gliwice – Ka-
towice, 3 połączenia Sosnowiec 

Główny – Gliwice oraz 2 połą-
czenia Dąbrowa Górnicza Ząb-
kowice – Gliwice.

– Nie wstrzymujemy na-
szych działań na rzecz efek-
tywnego systemu komunikacji 
publicznej, opartego w przy-
szłości na tworzonej przez nas 
Kolei Metropolitalnej. Daje-
my mieszkańcom Metropo-
lii sygnał, że transport kolejo-
wy ma duży potencjał rozwoju, 
co jest ważne szczególnie teraz, 
w trudnych czasach pandemii, 
gdy sytuacja na rynku przewo-
zów ulega poważnym zawiro-
waniom. W sumie w tym roku 
przybędzie w nowym rozkła-
dzie jazdy 48 połączeń – powie-
dział Grzegorz Kwitek, członek 
zarządu Metropolii GZM.

Dofinansowaniem zostanie 
objętych więcej kursów po-

ciągów w dni robocze, a część 
z nich pojedzie w dłuższych re-
lacjach. Liczba pociągów, które 
są finansowane z budżetu GZM 
jest uzależniona od ilości tabo-
ru, jakim dysponują Koleje Ślą-
skie, a także od przepustowości 
linii kolejowych. Na głównych 
szlakach jest ona bliska wyczer-
pania, dlatego tak istotne jest 
dobudowanie dodatkowych to-
rów dla pociągów aglomeracyj-
nych. Takie rozwiązanie zakła-
dają wszystkie trzy inwestycyjne 
warianty przygotowanej przez 
Metropolię Koncepcji Kolei 
Metropolitalnej. Obecnie Me-
tropolia realizuje jedyny real-
ny do wykonania tzw. wariant 
0, czyli poprawę oferty przewo-
zowej przy jak najlepszym wy-
korzystaniu istniejących możli-
wości. ls ●

W parafii św. Krzysztofa w Ty-
chach przez pięć dni wystawiona 
była kopia Całunu Turyńskiego, 
z którą ks. Zbigniew Dudek jeździ 
od ponad 20 lat po świecie.

Ks. Zbigniew (paulista) jeździ 
po świecie z repliką Całunu Tu-
ryńskiego od 1998 roku. – Jesteśmy 
ogromnie wdzięczni ks. Zbignie-
wowi za odwiedziny naszej para-
fii. Rekolekcje odbywały się 3 razy 
dziennie, oczywiście przy zachowa-
niu dystansu społecznego oraz ry-
goru sanitarnego – zaznaczył pro-
boszcz parafii ks. Zenon Ryzner.

Replika wykonana jest w skali 
1:1. – Jest to wierna kopia Całunu 
Turyńskiego czyli płótna pogrze-
bowego, w które zawinięto ciało 
Jezusa Chrystusa. Wymiary płót-
na wynoszą 1,1 na 4,36 metra i jest 
ono wykonane w splocie jodełko-
wym. Po dwóch tysiącach lat mate-
riał nabrał koloru kości słoniowej. 

Na całunie znajdują się odbicia cia-
ła torturowanego Chrystusa. Jest 
to jedyny relikt, który od 2 tysięcy 
lat pojawia się na łamach historii 
a zarazem najważniejsza relikwia 
w tradycji chrześcijańskiej. Główne 
rysy twarzy Syna Bożego są pod-
stawą dla wszystkich wyobrażeń 
twarzy Jezusa. Odbicie na całunie 
powstało podczas zmartwychwsta-

nia. Eksplozja światła i ciepła na-
świetliła na białym prześcieradle 
jak na kliszy negatyw fotograficz-
ny z krwi, potu, mirry i aloesu – 
przybliżył ks. Zbigniew.

Paulista przebywał w Tychach 
od środy do niedzieli (17-21 lu-
tego). Były to już jego 449. reko-
lekcje z Całunem.
kaMil peszat ●

górnośląsko-zagłębiowska Metropolia: więcej kursów na kierunkach Tychy Lodowisko – Dąbrowa 
Górnicza Ząbkowice oraz Tychy Lodowisko – Katowice.

23 nowe połąCzenia

kopia słynnej tkaniny pokazana została w Tychach.

RekolekCje z Całunem

Przez pięć dni ks. Zbigniew Dudek opowiadał 
tyszanom historię Całunu Turyńskiego.
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GóRka w paRku 
jawoRek
– Chodzi mi o górkę w Parku 
Jaworek, ale nie tę dużą, gdzie 
w zimie jest po prostu tłok, ale 
mniejszą, bliżej. ul. Stoczniow-
ców. Może by ją nieco powięk-
szyć, zrobić też poręcz, bo dzie-
ci, tych najmłodszych jest też tutaj 
bardzo dużo. W ogóle był projekt 
zmodernizowania parku i zrobie-
nia tu różnych atrakcji, ale jakoś 
o tym ucichło. Czy zamierzania 
dotyczące parku nadal są aktual-
ne? – pyta Czytelnik.

W 2018 roku powstała kon-
cepcja zagospodarowania Parku 
Jaworek, którą  przygotował Ro-
bert Skitek z pracowni RS+. Jak 
się dowiedzieliśmy w Urzędzie 
Miasta, realizacja przedsięwzię-
cia podzielona zostanie na kilka 
etapów. Jedną z pierwszych in-
westycji ma być wodny plac za-
baw. Na pytanie o przygotowania 
do realizacji projektu odpowiada 
Jan Cofała, naczelnik Wydziału In-
nowacji i Inwestycji: – Pracowni-

cy naszego wydziału przygotowali 
opracowanie dotyczące propono-
wanych kierunków działań rewi-
talizacyjnych terenu parku. Inwe-
stycja „Aktywny Jaworek” będzie 
realizowana w tym roku zgodnie 
z projektem. Obecnie oczekuje-
my na pozwolenie wodno-praw-
ne w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę. Jednak ze względu 
na covid, okres uzyskania po-
zwolenia znacząco się wydłuża. 
Czas ten planujemy poświęcić 
na przeprowadzenie pogłębio-
nych badań geotechnicznych dla 
projektowanego obszaru. Zasad-
ność dogłębnego przeanalizowa-
nia podyktowana jest obserwacja-
mi zalegającej wody po okresach 
wysokich opadów oraz przegnicie 
nowych nasadzeń zleconych przez 
TZUK w ostatnim czasie.

Do tej pory, w związku z rewita-
lizacją Parku Jaworek, sfinansowa-
no wykonanie koncepcji oraz do-
kumentacji projektowej za 135.300 
zł, za wykonanie operatu wodno-
prawnego zapłacono 4.674 zł, 1.349 
kosztowało udzielenie pozwolenia 
wodno-prawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych. ls ●

Co z obiadami 
z „wRzoSu”?
Otrzymaliśmy telefon od naszej 
czytelniczki uskarżającej się na po-
gorszenie obiadów, które dostarcza 
seniorom Dzienny Dom Pomo-
cy Społecznej „Wrzos”. O wyjaś-
nienie zwróciliśmy się do Pawła 
Grosmana dyrektora placówki: – 
Faktycznie jakiś czas temu mieli-
śmy remont kuchni, z tego powo-
du mogliśmy dostarczać naszym 
podopiecznym tylko tak zwany su-
chy prowiant. Jednak wszystko już 
wróciło do normy i gotujemy peł-
nowartościowe posiłki. Produkty 
użyte do przygotowania posiłków 
są dostarczane przez wyłonionych 
w postępowaniu o zamówienia 
publiczne dostawców. Są one kon-
trolowane przy odbiorze towaru 
oraz w momencie przygotowania 
posiłków, celem wyeliminowania 
ewentualnych nieprawidłowości. 
Jeżeli ktoś nie jest zadowolony 
z naszego jadłospisu lub ma aler-
gie pokarmowe, istnieje możliwość 
dostosowania przygotowywanych 
posiłków do diety osób korzystają-

cych ze wsparcia. Taką informację 
należy nam zgłosić. Dotychczas nie 
otrzymywaliśmy wiadomości o nie-
zadowoleniu z naszych usług.
Przykładowy jadłospis na przyszły 
tydzień wygląda następująco: po-
niedziałek – (1) Pieczywo miesza-
ne, masło, kiełbasa krakowska, (2) 
zupa krem z dyni, ziemniaki, su-
rówka z kapusty kiszonej, krup-
niok, kompot, (3) bułka maślana 
miodzik; wtorek – (1) pieczywo 
mieszane, masło, pasta twarogo-
wa z tuńczykiem, (2) zupa rosół 
z makaronem, ziemniaki, kapusta 
kiszona zasmażana, kotlet schabo-
wy, kompot; środa – (1) pieczywo 
mieszane, masło, pasta jajeczna, 
(2) zupa ogórkowa z ryżem, ziem-
niaki, sałata ze śmietaną, podudzie 
z kurczaka, kompot, (3) rogal ma-
ślany, gruszka; czwartek – (1) pie-
czywo mieszane, masło, polędwica 
drobiowa, (2) zupa pieczarkowa, 
kasza gryczana, ogórek kiszony, 
gulasz z żołądków, kompot, (3) pą-
czek, piątek – pieczywo mieszane, 
masło, serek topiony, (2) zupa gry-
sikowa, ziemniaki, ryba w warzy-
wach, kompot, (3) bułka pszenna, 
masło, kabanos drobiowy. kp ●

W lutyM zostaŁy 
zakończone 
prace dotyczące 
terMoModernizacji 
i Modernizacji 
dziesięciu 
Wielorodzinnych 
budynkóW 
Mieszkalnych 
zlokalizoWanych 
przy ul. katoWickiej, 
W obrębie 
dzielnicy osada 
oraz poŁożonych 
W nieWielkiej 
odlegŁoŚci budynkóW 
o nuMerach 207 
i 209. noWe oblicze 
otrzyMaŁo Łącznie 98 
Mieszkań.

Prace  zostały  rozpoczę-
te w czwartym kwartale 2018 
roku i były prowadzone w opar-
ciu o dokumentacje projektową 
opracowaną w 2015 roku przez 
Spółdzielnie Pracy „Inwestpro-
jekt – Katowice”.

– Zakres prac obejmował 
wykonanie ocieplenia ścian ze-
wnętrznych, renowację elewacji 
z cegły, wymianę lub naprawę 
dachów, wzmocnienia stropów 
nad piwnicami oraz renowację 
klatek schodowych i przebu-
dowę stref wejściowych do bu-
dynków, jak również wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej 
– wylicza Agata Goc, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Tychach. W ra-
mach przedsięwzięcia zostały 
także zmienione źródła ogrze-
wania – piece węglowe zostały 
zastąpione ekologicznymi, dwu-
funkcyjnymi kotłami gazowymi 
z zamkniętą komorą spalania. 
W budynkach wymieniono in-
stalacje wewnętrzne: elektrycz-
ną, gazową, centralnego ogrze-
wania, centralnej ciepłej wody 
oraz wod-kan. Po zakończeniu 

prac lokale zostały odnowione 
i wyposażone w urządzenia sa-
nitarne, kuchenki gazowe oraz 
czujniki czadu. Całość prac 
prowadzona była w uzgodnie-
niu i pod nadzorem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

Przy realizacji zadania Gmi-
na skorzystała z dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniesie 
ok. 11 mln zł., w tym ok. 6 mln 
dofinansowania.

Zwieńczeniem wykonanych 
prac termomodernizacyjnych 
będą zagospodarowania tere-
nów wokół budynków. – Zabez-
pieczyliśmy na to środki w bu-
dżecie gminy. Do końca czerwca 
zostanie wykonane rozpoczęte 
już zagospodarowanie podwór-
ka przy ul. Katowickiej 207 i 209. 
Trwa postępowanie przetargowe 
na wyłonienie wykonawcy, który 
wykona drogi wewnętrzne, par-
kingi, chodniki, obiekty małej 
architektury: altany śmietniko-
we, ławki, kosze na śmieci, sto-
jaki na rowery i place zabaw – 
mówi Hanna Skoczylas, zastępca 
prezydenta Tychów ds. zrówno-
ważonego rozwoju.

Na zagospodarowanym te-
renie nie zabraknie też nowe-
go oświetlenia oraz bogatej ro-
ślinności.

– Ponadstuletnia Osada 
to wyjątkowe miejsce na ma-
pie Tychów, w którym można 
zobaczyć w mieście prawdziwe 
familoki. Zależało nam, by za-
chować wyjątkowość tego miej-
sca, a jednocześnie poprawić 
warunki mieszkaniowe i pod-
nieść atrakcyjność tego osiedla 
– mówi prezydent Tychów An-
drzej Dziuba.
Mn ●

po trWających kilka 
tygodni negocjacjach 
pŁacoWych, W tyskiM 
zakŁadzie Fca poland 
oraz bielskiM 
Fca poWertrain 
przedstaWiciele 
dyrekcji podpisali 
ze zWiązkaMi 
zaWodoWyMi 
porozuMienie 
o podWyżce pŁac. 
choć odbiega ona 
od WczeŚniejszych 
żądań nszz 
solidarnoŚć, 
jak stWierdziŁa 
przeWodnicząca 
zWiązku, na tę chWilę 
„jest to już kWota 
do przyjęcia”.

Przypomnijmy, iż w styczniu zakła-
dowa Solidarność wystąpiła w try-
bie sporu zbiorowego z żądaniem 

podwyżki stawki o 5 zł za godzinę, 
co dawałoby podwyżkę miesięcz-
nego wynagrodzenia o ok. 800 zł 
brutto. Z przyczyn formalnych dy-
rekcja zakładu nie uznała jednak 
trybu sporu zbiorowego, bo jego 
wprowadzenie wymagałoby wy-
powiedzenia Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy podpisanego 
przez wszystkie związki. Rozmo-
wy płacowe kontynuowano zatem 
od początku lutego z udziałem 
wszystkich działających w FCA 
związków. I wówczas przedstawi-
ciele dyrekcji zaproponowali pod-
wyżkę o 350 zł brutto miesięczne. 
Związkowcy jednak ją odrzucili. 
W ubiegłym tygodniu obie strony 
wynegocjowały jednak porozumie-
nie, które przewiduje wzrost wy-
nagrodzeń o 2,27 zł na godzinę, 
co razem z 18-procentową premią 
regulaminową oznacza podwyż-
kę o 450 zł miesięcznie. Ponadto 
w obu zakładach FCA pracowni-

kom wypłacone zostanie jednora-
zowe wyrównanie za cztery mie-
siące, czyli od października 2020, 
w wysokości 1.800 zł.

– Wystartowaliśmy z wyższymi 
żądaniami – podwyżki stawki o 5 
zł za godzinę i nadpłaty od wrześ-
nia, ale uznaliśmy, że kwota, któ-
ra teraz padła, czyli 450 złotych 
i nadpłata od października jest 
do przyjęcia, choć nie do końca 
satysfakcjonująca – powiedziała 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
NSZZ Solidarność FCA. – Poro-
zumienie wchodzi w życie od 1 
lutego, więc już teraz pracowni-
cy otrzymają wyższą pensję. Dy-
lemat pojawi się jednak w chwi-
li, kiedy w naszym zakładzie będą 
zatrudniani pracownicy np. Opla, 
gdzie stawki są znacznie więk-
sze, a różnica w zarobkach – ko-
losalna, bo większa o ok. 2.800 zł 
brutto miesięcznie. To efekt wie-
loletnich zaniedbań płacowych 

w FCA. Wskazywaliśmy nie raz, 
że skoro firma ma zyski, powinna 
zwiększać wynagrodzenie niwelu-
jąc różnice w zarobkach w odnie-
sieniu do innych zakładów bran-
ży motoryzacyjnej. Tak się jednak 
nie stało.

Tymczasem w Fiat Chrysler 
Automobiles trwają przygotowa-
nia do uruchomienia produk-
cji nowych modeli Jeepa, Fiata 
i Alfy Romeo z napędem hybry-
dowym i elektrycznym. Produk-
cja pierwszego z nich ma się roz-
począć w drugiej połowie 2022 
roku. Szykują się przyjęcia do pra-
cy, m.in. trwa przygotowywanie 
pomieszczeń na nowe szatnie. Jak 
zapowiedziało kierownictwo gru-
py Stellantis, w środę 3 marca, zo-
staną opublikowane wyniki finan-
sowe za czwarty kwartał i cały rok 
2020 dla Fiat Chrysler Automobi-
les i 12Groupe PSA.
leszek sobieraj ●

podwyżki w fCa
Wzrost Wynagrodzeń O 450 Zł I JEDNORAZOWE WyRóWNANIE ZA 4 MIESIącE W WySOKOŚcI 1.800 Zł. osiedle po 

remonCie
MiejMy nadzieję, żE MIESZKAńcy OSADy ZADbAJą 
O NOWą WSPóLNą WłASNOŚć.
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ryby 19.ii-20.iii
W uczuciach gorąco! Na horyzoncie szykuje 
się płomienny romans. To doskonały czas 
na realizację marzeń i poszerzanie wiedzy.

baran 21.iii-20.iV
uda ci się zmienić to, do czego od dawna się 
przymierzasz. Nie zgadzaj się, aby wszystko 
spoczywało na Twoich barkach.

byk 21.iV-21.V
czeka cię sporo pracy, jednak wysiłek nie 
pójdzie na marne. Każdy Twój trud się opłaci. 
Zdobędziesz większe pieniądze i uznanie wśród 
znajomych.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Przed Tobą czas ważnych przemyśleń 
i porządkowania. Nie tylko domowych rupieci, ale 
przede wszystkim uczuć i relacji z innymi ludźmi.

rak 21.Vi-22.Vii
Los się w końcu do ciebie uśmiechnie. będziesz 
tryskać energią, więc wykorzystaj to i nie 
pozwalaj sobie na leniuchowanie.

leW 23.Vii-22.Viii
Nadchodzi właściwy moment na konkretne 
działania. Dobrze przyjrzyj się propozycjom, które 
wkrótce otrzymasz.

panna 23.Viii-22.iX
Z łatwością zwrócisz na siebie uwagę otoczenia. 
Mów otwarcie o swoich uczuciach i nikogo nie 
udawaj. bądź sobą!

Waga 23.iX-23.X
Gwiazdy dodadzą ci pewności siebie, 
serdeczności i uprzejmości. Poradzisz sobie 
ze sprawami, z którymi dotąd miałeś same 
kłopoty.

skorpion 24.X-21.Xi
W sprawach sercowych stabilizacja i spokój. 
W pracy natomiast czekają cię wielkie zmiany. 
Przyjaciele trzymają kciuki!

strzelec 22.Xi-21.Xii
Ktoś zbiera się na odwagę, by wyznać ci uczucia. 
Teraz nie doceniasz czegoś, co potem może mieć 
dla ciebie wielką wartość.

koziorożec 22.Xii-19.i
To będzie czas gorących uczuć i wielkich 
namiętności. Nadchodzi czas, na który czekałeś. 
Nie prześpij tego tygodnia!

Wodnik 20.i-18.ii
Twoja kariera wreszcie ruszy z kopyta. będziesz 
w dobrym nastroju, a wiele planów uda ci się 
zrealizować nawet lepiej, niż zakładałeś.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

hoRoSkop

„twoje tychy”: pandemia 
to wyjątkowy okres również dla 
strażaków?
PiOTR SZOjDa: – Cały czas 
jesteśmy na pierwszej linii 
frontu. Wykonując swoje obo-
wiązki narażamy się na kontakt 
z niebezpiecznym wirusem, 
który towarzyszy nam od marca 
ubiegłego roku. To był bardzo 
trudny rok, pomimo tego, 
że mieliśmy nawet czterokrotnie 
mniej pożarów niż miejscowych 
zagrożeń. Ta mniejsza liczba 
pożarów może wynikać stąd, że, 
przebywając w domu, miesz-
kańcy mieli większy nadzór 
nad swoim dobytkiem. Tak 
samo odnotowaliśmy mniejszą 
ilość podpaleń lasów czy traw, 
co również można powiązać 
z rzadszym przemieszczaniem 
się ludzi po leśnych drogach. 
Trudność, o której wspomnia-
łem, spowodowana była oczy-
wiście pandemią. W marcu, 
kiedy to wszystko się zaczęło, 
byliśmy angażowani do wielu 
akcji związanych z covidem, 
chociażby stawialiśmy polowe 
izby przyjęć przy szpitalach czy 
też odciążaliśmy pogotowie ra-
tunkowe w wyjazdach dotyczą-
cych tak zwanych izolowanych 
działań medycznych, bowiem 
każdy strażak musi przejść 
kurs kwalifikowanej pomocy 
medycznej i okresowo zaliczać 
egzamin recertyfikacyjny. 
Ponadto wypełnialiśmy nasze 
codzienne obowiązki, stosując 
się do wyjątkowego reżimu 
sanitarnego. W ubiegłym roku 
mieliśmy 3459 wyjazdów na na-
szym terenie, plus wyjazdy poza 
nasz obszar działania, które 
wynikają z funkcjonowania 
Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaśniczego. Są to zazwyczaj 
wyjazdy dotyczące większych 
pożarów jak choćby pożar 
wysypiska w Sosnowcu, przy 
gaszeniu którego pomagaliśmy 
przez kilkanaście godzin. 
Wówczas nasz teren działania 
zabezpieczały jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych, 
których w powiecie bieruńsko-
lędzińskim jest dziesięć.

czy z powodu panującej pandemii 
zauważyliście inne zachowanie 
mieszańców względem 
strażaków?
– Oczywiście, zwłaszcza 
na początku. Wiele osób rozu-

mowało w taki sposób, że skoro 
my jesteśmy na pierwszej linii 
frontu i na co dzień mamy 
styczność z wirusem, to sami 
możemy nieść zagrożenie. 
W skrajnych przypadkach 
mieszkańcy odmawiali nam 
możliwości wejścia na teren 
ich posesji. Takie sytuacje 
na szczęście możemy zaliczyć 
do zdecydowanej mniejszości. 
Pomimo pracy w niezwykle 
ciężkich warunkach udało nam 
się zachować pełną dyspozy-
cyjność i zdrowie strażaków 
przez najbardziej gorący okres. 
Dopiero pod koniec roku wirus 
pojawił się w naszych szeregach, 
ale dzięki zastosowanym 
procedurom nie sparaliżował 
pracy naszej komendy. Mogę 
przyznać, że przedsięwzięte 
rozwiązania sprawdziły się.

ubiegły rok to nie tylko 
walka z covidem. udało się 
przeprowadzić remont oraz 
pozyskać nowy sprzęt.
– Faktycznie, udało nam się 
pozyskać fundusze na mo-
dernizację systemu łączności 
radiowej bezprzewodowej, 
który służy do porozumiewania 

się zastępów ratowniczych 
ze stanowiskiem kierowania 
oraz wszystkich służb ratow-
niczych ochrony przeciwpo-
żarowej. Łączny koszt razem 
z remontem głównej stali 
dyspozytorskiej to ponad 350 
tys. zł. Tutaj podziękowania 
należą się samorządowi 
za partycypowanie w kosztach 
remontu. Zakupiliśmy również 
dwie kamery termowizyjne, 
pozwalające nam szybciej 
zlokalizować źródło pożaru. 
Urządzenia te dają nam 
pogląd na sytuację za ścianą 
lub w sytuacji ogromnego 
zadymienia ograniczającego 
widoczność. Zakupiliśmy 
również nowe poduszki 
pneumatyczne za 140 tys. zł. 
Te, które mieliśmy, eksploato-
waliśmy od 20 lat. Sprzęt ten 
jest bardzo potrzebny. Ostatnio 
używaliśmy go podczas 
zdarzenia na Nitroerg SA, gdzie 
musieliśmy podnieść jedną 
z konstrukcji żelbetowych. 
Takie poduszki są w stanie 
podnieść ciężar do 74 ton. 
Zakupiliśmy również zestaw 
narzędzi akumulatorowych 
za 17 tys., które są wykorzysty-

wane w działaniach z zakresu 
ratownictwa technicznego. 
Jak widać, udało nam się 
trochę tego sprzętu pozyskać. 
Wszystko po to, aby zwiększyć 
efektywność naszych działań 
w stosunku do potrzeb naszego 
obszaru chronionego.

sprzęt bez użytkownika jest 
jednak bezużyteczny. nie od dziś 
wiadomo, że w całej polsce 
w straży pożarnej brakuje ludzi. 
jak sytuacja wygląda w tychach?
– W naszej komendzie pracuje 
100 funkcjonariuszy oraz 3 
osoby cywilne. Na taką ilość 
zdarzeń w naszym rejonie 
powinniśmy to zatrudnienie 
zwiększyć do ok. 180 funk-
cjonariuszy. Trzeba pamiętać, 
że pracujemy w systemie 
trzyzmianowym i ośmiogodzin-
nym, zaś zdarzenia, do których 
wyjeżdżamy, potrafią trwać 
od kilkudziesięciu minut 
do nawet kilku dni. Oczywiście 
Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy daje nam możliwości 
korzystania z zasobów innych 
komend. Korzystamy z takiej 
możliwości przy większych 
zdarzeniach. W minionym 

roku był to pożar wysypiska 
na ul. Katowickiej oraz pożar 
Papierni. Wtedy do Czułowa 
przyjechało 18 zastępów 
ratowniczych, część z komend 
z Pszczyny, Mikołowa, 
Katowic i Mysłowic. Ta sytuacja 
pokazuje jak dobrze działa ten 
system. Z tego powodu mogę 
powiedzieć, że patrząc na nasz 
rejon, jesteśmy na dobrym 
poziomie jeżeli chodzi o ilość 
etatów. Codziennie wystawiamy 
18 strażaków, co pozwala nam 
na obsadzenie 3 samochodów 
gaśniczych, drabiny, samocho-
du technicznego oraz ciężkiego 
samochodu ratowniczo-
gaśniczego.

są jeszcze wspomniane ochotnicze 
straże pożarne. w jaki sposób 
uzupełniają wasze działania?
– Kiedyś na terenie miasta 
faktycznie funkcjonowały 
Ochotnicze Straże Pożarne. 
Były to jednostki w zakładach 
pracy m.in. w Browarach 
Książęcych czy na ZREMB-ie. 
Aktualnie na naszym obszarze 
działania działa dziewięć 
OSP w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym 
i jedna poza tym systemem. 
Są jeszcze zakładowe jednostki 
na Fiacie – „SIRIO POLSKA” 
oraz ZSR KWK Piast. Jeżeli 
chodzi o zakładowe jednostki, 
to przede wszystkim tacy 
strażacy są zawsze na miejscu 
i doskonale znają teren działa-
nia, w tym wszelkie instalacje 
technologiczne w zakładzie. 
Ich pomoc w razie zagrożenia 
jest nie do przecenienia. Co się 
tyczy działań OSP, to w ich 

skład wchodzą tzw. druhowie, 
którzy muszą zdobyć odpo-
wiednie kwalifikacje, aby móc 
wypełniać swoje obowiązki. 
My jako Komenda prowa-
dzimy odpowiednie kursy 
i szkolenia z tego zakresu. 
Co roku przeprowadzamy ich 
kilka. Druhowie składają nam 
również informacje o swoich 
potrzebach i razem dobieramy 
potrzebne kursy i szkolenia. 
Aby zostać druhem OSP 
trzeba mieć ukończone 18 lat, 
przejść kilkumiesięczny kurs, 
a następnie zdać egzamin. 
Oczywiście młody strażak 
może przystąpić do kolejnych 
kursów specjalistycznych 
np. dla kierowców, ope-
ratorów, naczelników czy 
dowódców. Rozmieszczenie 
takich jednostek zawsze jest 
poprzedzone analizą zabezpie-
czenia operacyjnego, tak aby 
zapewnić optymalny dojazd 
do zdarzenia.

słowo na koniec...
– Przede wszystkim chciałbym 
podziękować radnym, prezy-
dentowi oraz całemu tyskiemu 
samorządowi za ogromne 
wsparcie, które otrzymujemy. 
Pan prezydent ufundował 
nagrody dla strażaków, dzięki 
czemu z zeszłym roku po raz 
pierwszy wyróżniono 14 funk-
cjonariuszy. Prócz oczywistych 
gratyfikacji finansowych takie 
działania podnoszą morale 
w drużynie. A to jest w naszym 
fachu bezcenne, bowiem 
my wchodzimy tam, skąd 
wszyscy uciekają.
rozMaWiaŁ: kaMil peszat ●

wChodZimy tam, skąd wsZysCy uCiekają
rozMoWa z piotreM szojdą KOMENDANTEM MIEJSKIM PAńSTWOWEJ STRAży POżARNEJ W TycHAcH.

Komendant tyskiej PSP  Piotr Szojda.
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z Mojej póŁki

CaRavaGGio
Przez wielu uważany za tego, któ-
ry urodził się po to, aby zniszczyć 
malarstwo. Przez innych podzi-
wiany, jako jedna z najważniej-
szych postaci w historii sztuki. 
Opowiadania, film, eseje, próba 
odpowiedzi, kim naprawdę był, 
co próbował nam powiedzieć, 
dlaczego jego obrazy do dzisiaj 
intrygują, zastanawiają, czego 
my w nich szukamy?
Caravaggio, bo o nim mowa. Dla 
mnie też jedna z postaci, które in-
trygują. Właśnie niedawno ukazał 
się album pod tytułem „Caravag-
gio – Stwarzanie widza”. To tylko 
ponad 300 stron, ale nie sposób 
albumu przeglądać trzymając go 
w rękach. Trzeba położyć na sto-
le. Ilustracje, a to one przeważają, 
są bardzo szczegółowe, to znaczy 
dany obraz jest tak podzielony, 
że możemy zobaczyć najdrob-
niejsze szczegóły. A tym samym 
zauważyć to, co kiedyś umknę-
ło naszej uwadze. Jak zawsze bo-
wiem to detale, szczegóły, zwłasz-
cza w malarstwie mają olbrzymie 
znaczenie. Historia niejednego 
obrazu zmieniała się w zależno-
ści od tego, kto co dostrzegł, jak 
i od interpretacji owych detali.

Album, którego autorem jest 
Giovanni Careri – zajmujący się 
historią, teorią sztuki, antropo-
logią, relacjami między architek-
turą, rzeźbą i malarstwem – pró-
buje nam pokazać nie tylko to, 
co obrazy Caravaggia przedsta-
wiają, ale co ważniejsze: jak ma-
larz próbował nam je zaprezen-
tować. Innymi słowy, dlaczego 
na jego obrazach są takie a nie 
inne detale? Jakie też myśli prze-
chodzą nam przez głowę, kiedy 
patrzymy na te obrazy? Careri 
próbuje poprzez analizę spoj-
rzeń, gestów, dotyku, relacji ar-
tysty z modelem pokazać, jak Ca-
ravaggio „tworzył widza”.
Ten album to nie tylko biogra-
fia Caravaggia, znana już chyba 
do imentu wszystkim wielbicie-

lom tego malarza, lub opis kiedy 
dane dzieło mogło powstać, w ja-
kiej sytuacji i dlaczego. To prze-
de wszystkim próba odpowie-
dzi na pytanie: dlaczego patrząc 
na obrazy Caravaggia, zawsze 
jesteśmy zaskoczeni, zdumieni, 
a nawet przestraszeni. Czyżby 
Caravaggio mówił nam coś, cze-
go my sami nie chcemy sobie po-
wiedzieć?
Careri w analizie obrazów reli-
gijnych, mocno podkreślając re-
alizm chrześcijański Caravaggia, 
idzie dosyć daleko. Warto ten al-
bum czytać w różnorakim sensie, 
aby spróbować odczytać samemu, 
poszukać swojego Caravaggia.
Czy Caravaggio nie naruszył na-
szego spokoju? Jak to jest, że pa-
trząc na „Niewiernego Tomasza” 
czy „Ecce homo” odczuwam nie-
pokój. Co chciał we mnie wzbu-
dzić Caravaggio, jak sobie wyob-
rażał widza patrzącego na swoje 
obrazy?
Jedno jest pewne – dla mnie był 
tym który radykalnie zmienił 
konwencję malarskie w owym 
czasie.
jan MazurkieWicz ●

giovanni Careri. 
Caravaggio. 

wydawnictwo jedność.

tyski FotograFik 
grzegorz krzysztoFik 
otrzyMaŁ stypendiuM 
MarszaŁka 
WojeWództWa 
Śląskiego W dziedzinie 
kultury, dzięki 
któreMu udaŁo Mu 
się Wydać książkę 
FotograFiczną „Ślady”. 
liczy 64 strony, 
na których znajduje 
się 31 zdjęć autorskich 
oraz 14 FotograFii 
Wykonanych przez 
dzieci biorące udziaŁ 
W projekcie edu.dance.

„twoje tychy”: – proszę przybliż 
naszym czytelnikom tematykę 
wydawnictwa.
gRZegORZ kRZySZTOfik: 
– Zdjęcia pochodzą z trzeciej 
edycji projektu edu.DANCE, 
łączącego elementy arteterapii, 
teatru ruchu oraz tańca. Jego 
uczestnikami były głównie 
dzieci i młodzież niepełno-

sprawna. Bardzo się cieszę, 
że udało mi się zrealizować 
wystawę zdjęć, która miała 
miejsce podczas premiery 
spektaklu będącego efektem ich 
pracy. Tekst do książki napisały 
panie prowadzące zajęcia czyli 
Sylwia Hefczyńska-Lewan-
dowska, Natalia Dinges oraz 
Adriana Świątek. Długo się 
zastanawiałem o czym ma być 
ta książka, co wcale nie jest 
takie oczywiste. Ona nie jest 
o mojej fotografii tylko o tym 
projekcie, na który złożyły się 
setki godzin pracy z dzieciaka-
mi, czasami ciężkiej ale bardzo 
satysfakcjonującej. Zależało mi, 
żeby to nie był kolejny album 
fotograficzny tylko właśnie 
książka fotograficzna. Różnica 
jest taka, że album to zbiór 
tematycznie spójnych zdjęć, zaś 
książka już o czymś opowiada. 
Ma swój początek, rozwinięcie 
i koniec, sekwencja zdjęć nie 
jest przypadkowa, tworzy 
spójną całość.

jak trafiłeś do projektu edu.
dance?
– Miałem okazję fotografować 
końcowy spektakl z drugiej 
edycji i już wtedy zrozumia-
łem, że mam do czynienia 
z wydarzeniem niezwykłym. 
Zdjęcia z tego spektaklu bardzo 
spodobały się rodzicom dzieci, 
oraz organizatorom projektu. 
Dlatego też przy planowaniu 
trzeciej edycji zostałem zapro-
szony do zespołu. Moja praca 
trwała pół roku, bo tyle trwały 
przygotowania do spektaklu 
związanego z trzecią edycją. 
Spotykaliśmy się co najmniej 
raz w tygodniu i starałem się być 
na każdej próbie. Wykonałem 
około czterech tysięcy zdjęć, 
z których musiałem wybrać 
kilkadziesiąt. Nie było to łatwe. 
Koniec końców sam wyselek-
cjonowałem sto zdjęć, a o dalszą 
selekcję poprosiłem znajomych 
fotografów. Pomógł mi między 
innymi Maks Skrzeczkowski, 
któremu bardzo dziękuję.

na pewno posługiwałeś się jakimś 
kluczem doboru. jakim?
– Podczas wyboru zdjęć posłu-
giwałem się dwoma kluczami. 
Przede wszystkim szukałem 
relacji między trenerami a tymi 
dziećmi. Interesował mnie 
rozwój oraz tworzenie tych 
relacji. Przez ten czas, jaki z nimi 
spędziłem, byłem świadkiem bu-
dowania prawdziwych i trwałych 
więzi, co też chciałem pokazać. 
Drugim kluczem były emocje 
dzieci czy dokładniej mówiąc ich 
stany emocjonalne. Udało mi się 
utrwalić na fotografiach radość, 
smutek, tremę czy fascynację. 
Obserwowałem całe spektrum 
emocjonalnych stanów. Tak też 
nazwałem wystawę towarzyszącą 
spektaklowi – „Stany”.

książkę za to zatytułowałeś 
„ślady”...
– Tytuł ma podwójne zna-
czenie. Pierwsze, te bardziej 
oczywiste, odnosi się do tytułu 
spektaklu, nad którym dzieciaki 
pracowały. Drugie oznacza 
ślady, jakie projekt zostawił 
we wszystkich uczestnikach, 
trenerach i osobach związanych 
z wydarzeniem. Sam, patrząc 
na te zdjęcia, zdaję sobie sprawę 
jak bardzo ten reportaż rozwinął 
moje wyobrażenie na temat 
niepełnosprawności, jakie 
zostawił we mnie ślady.

opowiedz o tych śladach.
– Dzieci zmagające się 
z niepełnosprawnościami to był 
dla mnie zupełnie nieznany 
obszar. Miałem możliwość 
przekonać się o tym, jak bardzo 
te dzieci są otwarte na drugiego 
człowieka. Tak samo jak my, one 
również potrzebują kontaktu 
z drugim człowiekiem i potrafią 

ten kontakt nawiązywać z dużo 
większym zaangażowaniem. 
Muszę przyznać, że to trochę 
utrudniało pracę, bo aż lgnęły 
do mnie. Chciały pozować, 
wygłupiać się przed obiektywem, 
więc musiało upłynąć trochę 
czasu, aby się mną „znudziły” 
i przestały zwracać uwagę. 
Wtedy dopiero udawało mi się 
łapać momenty, na których 
mi zależało jako fotografowi.

dom kogo trafiły twoje książki?
– Trafiły przede wszystkim 
do uczestników projektu oraz 
wszystkich zaangażowanych. 
Również instytucje miejskie 
takie jak Teatr Mały, Miejskie 
Centrum Kultury, Muzeum 
Miejskie dostały swój eg-
zemplarz. Kilka egzemplarzy 
zostawiłem dla siebie i mam 
zamiar je udostępniać podczas 
wydarzeń fotograficznych 
takich jak Tychy Press Photo czy 
podczas spotkań Tyskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego. Wiele 
zawdzięczam tyskiemu radnemu, 

Sławkowi Wróblowi, mojemu 
bliskiemu koledze. To on podsu-
nął mi pomysł, żeby wystartować 
w programie stypendialnym. 
Samo by mi to do głowy nie 
przyszło, ale spróbowałem i do-
stałem to stypendium. Udało się 
wydrukować 150 egzemplarzy.

warto zatem było próbować?
– Chciałbym zachęcić wszyst-
kich fotografów amatorów 
(którym w sumie sam jestem) 
do tego, aby próbowali swoich sił 
w programach stypendialnych 
czy innych konkursach. W sumie 
to chciałbym zachęcić do tego 
wszystkie osoby zajmujące 
się działalnością artystyczną. 
Jestem najlepszym przykładem, 
że naprawdę warto. Otrzymałem 
stypendium, dzięki któremu 
ukazała się książka z moimi 
zdjęciami. Wydawałoby się, 
że takie rzeczy są przeznaczone 
dla zawodowców czy osób 
po wyższych uczelniach sztuk 
pięknych. Jak widać nie tylko.
rozMaWiaŁ: kaMil peszat ●

nie tylko dla ZawodowCów
rozMoWa z grzegorzeM krzysztoFikieM, bENEfIcJENTEM STyPENDIuM MARSZAłKA WOJEWóDZTWA ŚLąSKIEGO.

2 Marca wtorek
godz. 19 – KONcERT POZOR 
TRIO (transmisja online na ka-
nale youTube Miejskiego cen-
trum Kultury)

4 Marca czwartek
godz. 13 i 15 – NIE-MA 
– spektakl naj naj dla dzieci 
w wieku 1-3 lat (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Emma” (MbP Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

5 Marca piątek
godz. 9.30 – KOTy TRZy 
– spektakl Teatru Gry i Ludzie 
(transmisja online na kanale 
youTube Teatru Małego)

6 Marca sobota
godz. 11 – bAJKOTEKA: pro-
jekcja filmu dla dzieci „bara-
nek Shaun: farmageddon” 
(MbP Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 16 – MAMA bOHATE-
RA – spektakl Teatru Gry i Lu-
dzie w cyklu Scena Młodego 
Widza (Teatr Mały, ul. Hlon-
da 1)
godz. 19 – DOMINIK WANIA 
– koncert z cyklu Next Wave 

(Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

7 Marca niedziela
godz. 17 – KONcERT HANNy 
bANASZAK z zespołem (Teatr 
Mały, ul. Hlonda 1)

8 Marca poniedziałek
godz. 17 – O PATRIOTKAcH ZE 
ŚLąSKA i poszukiwaniu, odkry-
waniu i opisywaniu kobiecych 
historii – spotkanie z Aliną bed-
narz z okazji Dnia Kobiet (MbP 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

7 Marca: koncert hanny banaszak 
z zespoŁeM – teatr MaŁy.
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górny Śląsk zostaŁ 
ustanoWiony obszareM 
plebiscytoWyM 
na Mocy artykuŁu 88. 
traktatu Wersalskiego, 
kończącego i Wojnę 
ŚWiatoWą. zgodnie 
z ideą „saMostanoWienia 
narodóW”, której 
orędoWnikieM byŁ 
prezydent stanóW 
zjednoczonych 
WoodroW Wilson, 
to ludnoŚć 
zaMieszkująca 
górny Śląsk MiaŁa 
W poWszechnyM 
gŁosoWaniu 
zdecydoWać W jakiM 
państWie Widzi sWoją 
przyszŁoŚć.

Z tej decyzji ani Polska ani Niem-
cy nie były zadowolone. Górny 
Śląsk był jednym z kluczowych 
gospodarczo regionów ówczes-
nej Europy. Odbudowujące się 
po okresie zaborów i I wojnie 
światowej państwo polskie bar-
dzo liczyło na ten region. Liczy-
ły także Niemcy, w których gra-
nicach Górny Śląsk pozostawał 
przez ostatnie kilka wieków. Wę-
giel z górnośląskich kopalni miał 
być istotnym źródłem dochodu 
dla przegranego w I wojnie świa-
towej państwa niemieckiego, ob-
ciążonego dotkliwymi reparacja-
mi na rzecz innych państw.

Decyzja o przeprowadzeniu 
plebiscytu spowodowała niemal 
natychmiast kampanię propa-
gandową z obu stron – polskiej 
i niemieckiej – a także przygoto-
wania do ewentualnych działań 
zbrojnych. O przebiegu kampa-
nii plebiscytowej, powstaniach 
śląskich, wynikach plebiscytu, 
a także ich wpływie na ostatecz-
ny kształt granicy polsko-niemie-
ckiej rozmawiamy z prof. Ryszar-
dem Kaczmarkiem.

„twoje tychy”: decyzja 
o przeprowadzeniu plebiscytu 
zapadła w 1919 r. jakie były 
ówczesne niemcy i ówczesna 
polska? pomiędzy czym i czym 
mieli wybierać Górnoślązacy?
PROf. RySZaRD kacZ-
maRek: – Trzeba pamiętać, 
że plebiscyt miał miejsce dopiero 
w 1921 r., a traktat wersalski 
podpisano 28 czerwca 1919 r. 
Pomiędzy decyzją o przepro-
wadzeniu plebiscytu a samym 
głosowaniem upłynęło dużo 
czasu i w tym czasie dynamicz-
nie zmieniała się sytuacja doty-
cząca stosunków politycznych 
w Europie. A to ona odgrywała 
kluczową rolę w rozstrzygnięciu 
konfliktu o Górny Śląsk. 
O ile w 1919 r. pozycja Francji 
(największego sprzymierzeńca 
„sprawy polskiej” wśród aliantów 
– przyp. SW) była jeszcze bardzo 
mocna, to w 1921 r. Francja 
sama szukała już potwierdzenia 

dla swojego bezpieczeństwa 
w Europie i była bardziej skłonna 
do kompromisów politycznych.

Druga rzecz to sytuacja 
wewnętrzna na Górnym Śląsku. 
Sama decyzja konferencji 
wersalskiej o przeprowadzeniu 
plebiscytu nie przesądzała 
jeszcze o tym, że on szybko 
się odbędzie. Traktat musiał 
zostać ratyfikowany przez 
parlamenty obydwu krajów. 
Jeżeli chodzi o Niemcy, stało się 
to dopiero na początku 1920 r. 
A więc jeszcze przez pół roku 
po podpisaniu traktatu państwo 
niemieckie traktowało obszar 
Górnego Śląska jako należący 
do Rzeszy Niemieckiej. Do koń-
ca 1919 r. stacjonowało tutaj 
wojsko niemieckie, niemiecka 
policja i urzędnicy.

Trzecia kwestia, chyba 
najbardziej istotna, była związana 
z bardzo szybko zmieniającą się 
sytuacją Niemiec i Polski, czyli 
dwóch zainteresowanych państw. 
Przypomnijmy, że głosowanie 
nie miało dotyczyć deklaracji 
narodowościowej. W akcie 
głosowania nie deklarowano czy 
jestem Polakiem czy Niemcem, 
tylko czy chcę w przyszłości 
mieszkać w państwie niemieckim 
czy polskim. Obydwa państwa 
miały swoje pozytywy i negaty-
wy. Jeśli chodzi o Niemcy, było 
to państwo przegrane w I wojnie 
światowej i w związku z tym 
obarczone całym szeregiem 
zobowiązań i odszkodowań 
wojennych, które Niemcy miały 
płacić przez wiele lat, aż do lat 
60. XX wieku. Tak się oczywiście 
nie stało, ale takie były wówczas 
perspektywy. To nie skłaniało 
do głosowania na państwo, które 
miało być tak bardzo obcią-
żone ekonomicznie. Do tego 
dochodziła bardzo niepewna 
wewnętrzna sytuacja polityczna 
w Niemczech. W wielu krajach 
Rzeszy Niemieckiej nadal do-
chodziło do wystąpień zarówno 
skrajnej prawicy jak lewicy, 
mających charakter rewolucji czy 
puczów wojskowych.

Z kolei w Polsce, nawet jeżeli 
w 1919 r. wydawać się mogło 
że sytuacja się powoli stabilizuje 
po problemach z tworzeniem się 
państwa po 123 latach zaborów, 
to w 1920 r. doszło do załamania 
związanego z sytuacją na froncie 
wschodnim, więc pozycja Polski 
też wcale nie była silna.

Oczywiście można wymienić 
cały szereg innych czynników, 
które wpływały na sytuację 
Górnoślązaków i na ich 
decyzje. W okresie powojennym 
sytuacja zwykłej rodziny – jeśli 
chodzi o zaopatrzenie, finanse, 
możliwości znalezienia pracy 
– nie była zbyt optymistyczna. 
Mamy więc do czynienia z ty-
pową sytuacją po zakończeniu 
wojny i to jeszcze – w przypadku 
Niemiec – wojny przegranej.

te pozytywy i negatywy były 
z pewnością wykorzystywane 
w działaniach propagandowych. 
jaka narracja dominowała 
w kampanii plebiscytowej 
po jednej i po drugiej stronie? 
jak polska i niemcy próbowały 
przekonać Górnoślązaków 
do głosowania?
– Odwoływano się do wszelkiego 
rodzaju argumentów. Tych 
gospodarczych, o których już 
mówiłem, używano często nega-
tywnie, do przestrzegania przed 
katastrofą gospodarczą w razie 
wyboru strony przeciwnej. 
Ale były także i próby pozy-
tywnej propagandy, po stronie 
polskiej mówiono o państwie 
odradzającym się, w którym 
zostaną spełnione postulaty 
socjalne: ośmiogodzinny dzień 
pracy, likwidacja bezrobocia 
itd. Używano też argumentów 
historycznych. Obydwie strony 
usilnie przekonywały, że Górny 
Śląsk jest etnicznie polski albo 
niemiecki, dowodzono kto 
był tu pierwszy, Słowianie czy 
Germanie, jakim językiem po-
sługują się Górnoślązacy. Paleta 
argumentów była olbrzymia. 
Wszystko, co mogło przemawiać 
na korzyść jednej ze stron, 
było wykorzystywane, również 
pamięć o lokalnych konfliktach 
między Niemcami i Polakami.

Ten okres walki propagan-
dowej był bardzo długi. Myślę 

że piętnastomiesięczna kampania 
wyborcza jest dziś dla nas 
trudna do wyobrażenia. Ale 
pamiętajmy, że po 100 latach 
od tych wydarzeń żyjemy już 
w zupełnie innym społeczeń-
stwie. O wydarzeniach dowia-
dujemy się dziś w ciągu sekundy, 
w 1918 r. tak oczywiście nie 
było. Nie było nie tylko telewizji 
i internetu, ale nawet radia, które 
wydaje nam się już archaicznym 
medium. Dlatego też ludzie nie 
byli wówczas bombardowani 

informacją od rana do nocy. Rolę 
w kampanii odgrywała głównie 
prasa i spotkania bezpośrednie, 
wiece, które odbywały się 
zazwyczaj w soboty (mimo nadal 
sześciodniowego tygodnia pracy), 
a przede wszystkim w niedziele.

oprócz działań propagandowych 
w okresie przed plebiscytem 
miały miejsce dwa powstania 
śląskie, a więc walka była nie 
tylko na argumenty. kto z kim 
walczył w i i ii powstaniu śląskim, 
z kogo rekrutowały się oddziały 
po jednej i po drugiej stronie? 
i jaki był udział państwa polskiego 
i niemieckiego w walkach?
– Mamy czasem tendencję 
do traktowania wszystkich 
trzech powstań śląskich jako 
jednego wydarzenia, ale każde 
z nich miało inne przyczyny, 
przebiegało w inny sposób 
i w innej sytuacji zewnętrznej 
i wewnętrznej. Pierwsze po-
wstanie śląskie, które w Tychach 
miało szczególnie dramatyczny 
przebieg, było akurat słabo 
związane z kampanią plebiscy-
tową. Co prawda wybuchło już 
po ustaleniach wersalskich, ale 
jeszcze przed ratyfikacją traktatu. 
To powstanie było raczej próbą 
ominięcia plebiscytu. Gdyby 
udało się je zwycięsko zakoń-
czyć, to plebiscyt prawdopodob-
nie by się nie odbył, zadziałałby 
polityka faktów dokonanych.

Drugie powstanie śląskie 
w 1920 r. było już nieco inne 
i wyraźnie odnosiło się do kam-
panii plebiscytowej. Wybuchło 
trochę żywiołowo, bo w wyniku 
wydarzeń w Katowicach, które 
dziś pamiętamy głównie 
ze względu na zamordowanie 
wówczas doktora Andrzeja 
Mielęckiego. Potem w Hołduno-
wie doszło do spalenia domów 
kolonistów niemieckich. Tak 
zwanych kolonistów, bo oni 
mieszkali tam już od ponad 
stu lat. Ale głównym celem 

drugiego powstania, od początku 
wyraźnie określonym przez 
dyktatora powstania Wojciecha 
Korfantego, miała być likwidacja 
niemieckiej Sicherheitspolizei 
(SiPo) i powołanie w jej miejsce 
mieszanej polsko-niemieckiej 
policji plebiscytowej. I ten cel 
udało się osiągnąć.

Uczestnikami powstań byli 
oczywiście głównie Górno-
ślązacy, ale kadra dowódcza 
z miesiąca na miesiąc była coraz 
częściej zasilana przez Wojsko 
Polskie. Widać to już w drugim 
powstaniu, a w trzecim bez tej 
pomocy trudno sobie wyobrazić 
dwumiesięczne walki. Tam 
wtedy już pomoc kadrowa 
i materiałowa Państwa Polskiego 
była organizowana na dużą skalę.

Po stronie niemieckiej 
w pierwszym powstaniu walczy-
ła regularna armia niemiecka, 
która wówczas jeszcze na tym 
terenie stacjonowała. W drugim 
powstaniu nie było już tu re-
gularnych wojsk niemieckich. 
Działała podziemna organizacja 
o charakterze dywersyjnym, ale 
główną rolę odgrywała właśnie 
ta policja SiPo, której rozwiąza-
nia żądał Korfanty. Większość 
ataków polskich oddziałów 
powstańczych była skierowana 
właśnie na posterunki SiPo.

W trzecim powstaniu po stro-
nie niemieckiej zmobilizowano 
oddziały znane pod nazwą 
Samoobrony albo Selbstschutzu. 
One były bardzo różnorodne; 
od Górnoślązaków zrzeszonych 
w organizacjach bojowych, 
po ochotników z Rzeszy 
Niemieckiej, walczących we Frei-
korpsach. Ale jak wspomniałem, 
trzecie powstanie miało już 
charakter zupełnie inny niż dwa 
poprzednie powstania.
rozMaWiaŁa:
sylWia WitMan ●

Ciąg dalszy rozmowy 
w kolejnym numerze tt.

w stuleCie plebisCytu 
na górnym Śląsku – CZ. 1
rozMoWa Z HISTORyKIEM PROf. RySZARDEM KAcZMARKIEM

nasze dziedzictWo

PROf. DR haB. RySZaRD kacZmaRek

Historyk, profesor zw. dr hab., pracownik Instytutu Historii uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępca Dyrektora biblioteki 
Śląskiej do spraw Instytutu badań Regionalnych. Główne zainte-
resowania badawcze: historia Polski XX wieku, historia Niemiec 
XIX-XX wieku, historia Śląska. Autor wielu publikacji, m.in.: Pod 
rządami gauleiterów, Katowice 1998; Górny Śląsk podczas II woj-
ny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” 
a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej 
Rzeszy, Katowice 2006; Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010 
(wyd. niem.: Polen in der Wehrmacht, Oldenburg 2017); Historia 
Polski 1914-1989, Warszawa 2010; Polacy w armii Kajzera, Kraków 
2014 (wyd. ang.: Poles in Kaiser’s Army On the front of the first 
World War, berlin, bern, bruxelles, New york, Oxford, Warszawa, 
Wien 2020); Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna 
polsko-niemiecka, Kraków 2019. Współredaktor historii Górnego 
Śląska (Historia Górnego Śląska, red. J. bahlcke, D. Gawrecki, R. 
Kaczmarek, Gliwice 2011; wyd. niem.: Geschichte Oberschle-
siens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Oldenburg 2015). Redaktor 
naczelny czasopisma „Zaranie Śląskie. Seria nowa”. członek Komisji Historycznej dla Śląska (Historische 
Kommission für Schlesien). Laureat Nagrody Identitats za książkę historyczną roku 2015 i nagrody 
tygodnika „Polityka” za najlepszą monografię historyczną 2019.

Polski plakat propagandowy z czasów kampanii plebiscytowej.
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reklamareklama

lipo laser, zWany 
też ziMnyM lasereM, 
jest urządzenieM, 
które eMituje ŚWiatŁo 
o dŁugoŚci 650nM. 
Wiązka ŚWietlna 
poprzez poszczególne 
WarstWy skóry 
kieruje się do koMórek 
tŁuszczoWych, 
W których pod jej 
WpŁyWeM dochodzi 
do reakcji cheMicznej 
Mającej na celu 
rozbicie triglicerydóW 
na Wolne kWasy 
tŁuszczoWe i glicerol. 
przekazyWane 
są one do ukŁadu 
liMFatycznego, 
a następnie Wydalane 
z organizMu. proces 
ten uŁatWiony jest 
poprzez dodatkoWe 
gŁoWice uMieszczone 
W okolicy WęzŁóW 
chŁonnych 
znajdujących się 
najbliżej obszaru 
poddaWanego 
zabiegoWi, styMulujące 
ukŁad liMFatyczny.

Światło lasera nie niszczy błon 
komórek tłuszczowych, a jedy-
nie w wyraźny i kontrolowany 
sposób wpływa na ich objętość. 
Przypomina to proces wysuszania 
dojrzałych winogron, tak by stały 
się rodzynkami.

– Laser działa jedynie na komór-
ki tłuszczowe, nie uszkadza oko-
licznych tkanek czy naczyń krwio-
nośnych. Co równie istotne, sposób 
generowania wiązki promieni lase-
rowych zapobiega nadmiernemu 
rozluźnieniu skóry i nie stwarza za-
grożenia powstania nierówności – 
zapewnia Izabela Tajstra z gabinetu 
Villa Urody w Tychach.

dlaczego lipo laser
Urządzenie działa na komórki 
tłuszczowe znajdujące się pod po-
wierzchnią skóry. Redukcja ich 
jest procesem trudnym i nieko-
niecznie przynoszącym zadowa-
lające efekty nawet przy pomo-
cy diety lub ćwiczeń fizycznych, 
które zazwyczaj pozyskują ener-
gię z głębiej położonych komórek 
tłuszczowych. A zatem osoby re-
gularnie ćwiczące, a mające prob-
lem z redukcją tłuszczyku płycej 
położonego, mogą śmiało zdecy-
dować się na ten zabieg.

– Ponadto zabieg wysmukla syl-
wetkę i przynosi efekt zregenerowa-
nej, odmłodzonej skóry. Zaletą jest 
także to, że zabieg lipo laserem jest 
łatwy, lekki, przyjemny, bezproble-
mowy a przy tym bezbolesny i sku-
teczny. Zabieg jest dedykowany 
praktycznie dla każdego – zachę-
ca ekspertka z Villi Urody.

jak wygląda zabieg?
Na wybraną partię ciała przykła-
dane są cztery głowice emitują-
ce wiązki laserowe i powodujące 

rozpad triglicerydów. Zabieg jest 
całkowicie bezbolesny i niein-
wazyjny, dający jedynie uczucie 
delikatnego ciepła. W zależności 
od wielkości obszaru poddawane-
go zabiegowi, może on trwać 10-
40 minut. Do zabiegu kwalifikują 
się nie tylko miejsca powszech-
nie znane z odkładania się w nich 
tłuszczu, czyli uda, brzuch, po-
śladki czy boki, ale także ramiona, 
łydki i podbródek.

jak często?
Aby uzyskać pożądany efekt, 
warto przyjąć zabiegi w serii, 
dwa razy w tygodniu. W trakcie 
kuracji należy zastosować lekko-
strawną dietę, pić dużo płynów 
i wdrożyć wysiłek fizyczny, który 
może pogłębić pożądane efekty 
nawet o 150%, ale też eliminuje 
efekt jo-jo i przeciwdziała ewen-
tualnym zatorom limfatycznym. 
Chociaż zabieg jest skuteczny sam 
w sobie, to osoby borykające się 
ze złożonym problemem cellulitu 
czy nadmiarem tkanki tłuszczo-
wej mogą połączyć go z zabiegami 
drenującymi i ujędrniającymi.

przeciwskazania
• ciąża i karmienie piersią,
•  metalowe lub silikonowe im-

planty w okolicy poddawanej 
zabiegowi,

• rozrusznik serca,
• problemy dermatologiczne,
Ze schorzeń warto wymienić cho-
robę nowotworową. as ●

radiofrekwenCja 
mikroigłowa
poŁączenie dWóch rodzajóW zabiegóW W JEDEN DAJE ZNAKOMITE EfEKTy.

Światłem w tłusZCZ
noWoczesna technologia W SłużbIE DLA cIEbIE.

jeŚli chcesz 
zlikWidoWać 
rozstępy i blizny, 
WygŁadzić zMarszczki, 
zlikWidoWać 
rozszerzone pory 
skórne lub zWiększyć 
napięcie skóry tWarzy, 
szyi i ciaŁa – to ten 
zabieg jest stWorzony 
WŁaŚnie dla ciebie.

To rozwiązanie łączące dwie nie-
zwykle skuteczne metody: mi-
kronakłucia skóry oraz radiofre-
kwencję, potocznie nazywaną falą 
radiową. Oba zabiegi, stosowane 
osobno, przynoszą rewelacyjne 
efekty, jednak dopiero ich połą-
czenie potrafi zdziałać prawdzi-
we cuda.

Mikronakłuwanie, poprzez 
mechaniczne uszkodzenia skó-
ry, intensywnie pobudza natural-
ne procesy regeneracyjne, wpły-
wając korzystnie na produkcję 
włókien podporowych, jak ko-
lagen i elastyna. Ponadto two-
rzenie mikrokanałów powodu-
je lepszą penetrację składników 
aktywnych, przez co zdecydowa-
nie wzrasta efektywność danego 
preparatu.

Z kolei fala radiowa, czyli 
prąd o częstotliwości radiowej, 
powoduje chwilowe podgrza-
nie, co daje natychmiastową od-
powiedź, czyli obkurczenie włó-
kien kolagenowych, przyczyniając 
się do pobudzenia procesów re-
generacyjnych i uelastycznienia 
skóry. Działanie ciepłem stymu-
luje fibroblasty do produkcji no-
wej sieci białek.

Jednoczesne połączenie obu 
metod znajduje zastosowanie 
w przypadku redukcji blizn, roz-
stępów, liftingu i zwiększenia 
napięcia oraz wygładzenia skó-
ry, a także zwężenia rozszerzo-
nych ujść gruczołów łojowych. 
Szerokie spektrum działania, jak 
również niezwykła skuteczność 
w redukcji najczęściej spotyka-
nych problemów skóry, sprawia, 
że radiofrekwencja mikroigło-
wa ponownie zyskuje na popu-
larności i staje się gabinetowym 
must have!

Rosnąca popularność radio-
frekwencji mikroigłowej wyni-
ka z kilku powodów. Niewątpli-
wie jednym z nich jest wysoka 
efektywność zabiegu w przypad-
ku zwalczania bardzo częstych 
problemów skóry, takich jak 
wiotkość skóry, blizny potrądzi-
kowe, rozstępy oraz rozszerzone 
ujścia gruczołów łojowych. Dzię-
ki radiofrekwencji mikroigłowej 
możemy skutecznie zniwelować 
nawet wieloletnie blizny i roz-
stępy, a także wyraźnie ujędrnić 

skórę, której wiotkość jest wyni-
kiem różnych czynników, w tym 
ciąży, odchudzania lub po prostu 
procesu starzenia się. Dodatko-
wo dużym atutem tej metody jest 
zdecydowanie głębsza penetracja, 
niż w przypadku laserów frakcyj-
nych, których głębokość działania 
to ok. 1,7 mm, gdy w przypad-
ku radiofrekwencji mikroigłowej 
to nawet 3,5 mm!
Mgr kosMetologii 
joanna pilszek
– gabinet unique ●
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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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo‑
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Elektryk. Tel. 504 877 825
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel‑
ki,  Tel. 504 625 566
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
Malowanie, gładź, płytki TANIO 694 423 810
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Finanse:

POŻYCZKI 32/260‑00‑33, 516‑516‑611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN‑
SE Sp. z o.o.
Zatrudnię osobę do pomocy w dużym 
ogrodzie Tel 513 344 44
Upadłość konsumencka 577 993 
773

praca:

Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
kucharkę . Możliwość  pracy stałej i do‑
rywczej tel: 516 175 264

nieruchoMoŚci:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. 
MOŻE BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z 
PROBLEMEM: ‑ZADŁUŻONE, ‑ KOMOR‑
NIK, ‑HIPOTEKA, ‑WYKUP LOKATOR‑
SKI, ‑SPRAWY SPADKOWE, ‑ POMOC 
PRAWNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ. 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 
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www.tychy.pl

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

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

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

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Tychy ul. Budowlanych ‑  Lokal Użytko‑
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M‑3 , 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M‑3 , parter, 49m2,cena 
205000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. O, M‑3, 48,4 m2, 10 piętro, cena 
240000zł VIPART 501 396 663
Czechowice , M‑3 , 2 piętro, 49,9m2, cena 
195000zł VIPART 790 855 188
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 
663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, dział‑
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia M‑4, parter po 
remoncie, 65m2, cena 1500zł + media 
VIPART 509 733 977
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, 
oś H. Parter, cena 640000zł VIPART 501 
396 663

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję 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? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze‑
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? ‑ zadzwoń 731 713 100
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie‑
ruchomość. Może być zadłużona, z prob‑
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat‑
ność. Zadzwoń: 607‑383‑000
Tychy Arkadowa 50 m2, 2 pokoje, „do wej‑
ścia”, 1 piętro, cena 259.000 zł, 519 595 
671 www.ASTON.com.pl
Tychy Arctowskiego 52 m2, 2 pokoje 
mieszkanie do wejścia, cena 272 000 zł, 
519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy, 3 pokoje 70 m2, po generalnym 
remoncie, cena 385.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. 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 cał‑
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda‑
rowana, 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
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bez Większych 
probleMóW hokeiŚci 
gks tychy pokonali 
W pierWszej serii 
play oFF ciarko sts 
sanok i aWansoWali 
do póŁFinaŁu. 
W niedzielnyM 
spotkaniu nr 4 W serii, 
zWyciężyli W sanoku 
4:1, a o zWycięstWie gks 
przesądziŁa peWnie 
Wygrana druga tercja.

Tyszanie znakomicie zaczęli ćwierć-
finałowy serial z Ciarko STS Sanok, 
wygrywając wysoko w pierwszym 
meczu 5:0. Cała drużyna rozegrała 
bardzo dobry mecz, klasą dla siebie 
był jednak Paul Szczechura, który 
zdobył dwie bramki, a przy obu 
asystował mu Jean Dupuy. Tysza-
nie świetnie zagrali w defensywie, 
pewnie bronił też Raszka. Obroń-
cy tytułu mieli przewagę przez cały 
mecz, a o ich przewadze świadczy 
też bilans strzałów – 39:10. Jednak 
to, że w pierwszym meczu wszyst-
ko układało się po myśli GKS, wca-
le nie znaczyło, że tak też będzie 
w następnych spotkaniach. I rze-
czywiście...
gkS Tychy – ciaRkO STS Sa-
NOk 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Bramki: 
P. Szczechura 2, Novajovsky, Ma-
rzec, Mroczkowski.

W drugim meczu tyszanie mu-
sieli się o wiele bardziej napra-
cować niż w pierwszym, rywa-
le zagrali z większą determinacją. 
Ciekawostką jest, że wszystkie gole 

padły, kiedy zdobywająca je dru-
żyna grała w przewadze. Pod-
opieczni Krzysztofa Majkowskie-
go opanowali tę sztukę znakomicie 
– z ośmiu goli, które w play off 
strzelili Sanokowi, połowę zdoby-
li grając w przewadze. Tym razem 
dwukrotnie bramkarza z Sanoka 
pokonał Michael Cichy, ale kolejny 
bardzo dobry mecz zanotował Paul 
Szczechura, który po dwóch run-
dach ćwierćfinału play off okazał 
się najlepiej punktującym zawod-
nikiem tej fazy rozgrywek.
gkS Tychy – ciaRkO STS Sa-
NOk 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Bramki: 
Cichy 2, P. Szczechura.

– Niestety, tym co rzucało się 
w oczy była nasza nieskuteczność 
– skomentował drugi mecz tre-
ner tyszan Krzysztof Majkowski. 
– Stworzyliśmy mnóstwo sytua-
cji w tym kilka sam na sam, ale 
brakowało wykończenia. Dlate-
go wynik cały czas był na styku. 
Zresztą zaczęliśmy to spotkanie 
od czterominutowego osłabie-
nia i potem też sporo było kar. 
Na szczęście dobrze się bronili-
śmy i myślę, że to był dzisiaj klucz 
do sukcesu.

Po dwóch meczach rywalizacja 
przeniosła się na lodowisko w Sa-
noku. Sobotnie starcie tyszanie 
także rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść, jednak z trzech dotychczaso-
wych meczów, właśnie ten był dla 
tyszan najtrudniejszy. Z każdym 
meczem Sanok grał z większą de-
terminacją i w trzecim spotkaniu 
gospodarze do ostatniej sekundy 

próbowali doprowadzić do wyrów-
nania. W końcówce meczu dwu-
krotnie grali w podwójnej przewa-
dze. Ostatecznie wygrali obrońcy 
tytułu, którym do awansu do pół-
finału wystarczało już tylko jedno 
zwycięstwo.
ciaRkO STS SaNOk – gkS Ty-
chy 2:3 (2:1, 0:2, 0:0). Bramki: 
Cichy 2, A. Szczechura.

– Oczywiście cieszy to trzecie 
zwycięstwo, jednak na koniec 
sami zafundowaliśmy sobie hor-
ror. Po pierwszej i drugiej tercji 
powinniśmy prowadzić zdecydo-
wanie i z postawy zespołu w tych 
odsłonach można być zadowo-
lonym. W trzeciej tercji za dużo 
było niepotrzebnych fauli i zrobi-
ło się bardzo nerwowo. Dobrze, 
że wybroniliśmy ten wynik...

W czwartym meczu także nie-
spodzianki nie było – hokeiści 
GKS Tychy zwyciężyli w Sanoku 
4:1, a o zwycięstwie GKS przesą-
dziła pewnie wygrana druga ter-
cja. Tym samym mistrzowie jako 
pierwsi zameldowali się w półfi-
nale play off.
ciaRkO STS SaNOk – gkS Ty-
chy 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Bramki: 
Dupuy 2, A. Szczechura, Jezior-
ski.
gkS Tychy: Murray (Lewar-
towski) – Ciura, Novajovsky; 
Dupuy, P. Szczechura, Wronka – 
Seed, Biro; A. Szczechura, Cichy, 
Mroczkowski – Mesikammen, 
Kotlorz; Gościński, Komorski, Je-
ziorski – Bizacki, Martin; Marzec, 
Rzeszutko, Galant. ls ●

Hokeistki Atomówek GKS Tychy 
także mają za sobą udany występ 
w ćwierćfinale play off. Dwukrot-
nie pokonały Kozice Poznań i za-
grają w półfinale.

W pierwszym meczu z Kozica-
mi w Poznaniu tyszanki nie dały 
szans rywalkom, pewnie wygry-
wając 5:0. Podopieczne Dariu-
sza Garbocza objęły prowadze-
nie w 15 min., po golu Eweliny 
Czarneckiej (asysta Sylwii Ła-
skawskiej). Podwyższyły w dru-
giej tercji, kiedy grały w osłabie-
niu, a na listę strzelczyń wpisała 
się Aleksandra Górska. Jeszcze 
w tej samej tercji zdobyły gola – 
tym razem skuteczna pod bramką 
Kozic była Karolina Churas, któ-
rej asystowała Czarnecka. Także 

Czarnecka wystawiła krążek Jo-
annie Orawskiej – zdobywczyni 
czwartego gola w 42 min. Ato-
mówki ustaliły wynik w 57 min., 
grając w przewadze – gola zdoby-
ła ponownie Orawska.
kOZice POZNań – aTOmóW-
ki gkS Tychy 0:5 (0:1, 0:2, 0:2). 
Bramki; Orawska 2, Czarnecka, 
Górska i Churas.

W niedzielę tyszanki przy-
pieczętowały sukces, wygrywa-
jąc z Kozicami w Tychach 3:1. 
W 16 min. prowadzenie zdobyła 
Sylwia Łaskawska, a kolejny gol 
padł po pół godzinie gry, kiedy 
tyszanki grały w osłabieniu. W 35 
min. bramkarkę rywalek poko-
nała Pamela Cieślewicz. Niespeł-
na minutę później kontaktowego 

gola zdobyły Kozice. Na szczęś-
cie nasze zawodniczki niemal na-
tychmiast podwyższyły, bowiem 
od 38 min. za sprawą Eweliny 
Czarneckiej objęły prowadzenie 
3:1 i nie oddały go już do koń-
ca meczu.
aTOmóWki gkS Tychy – kO-
Zice POZNań 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). 
Bramki: Łaskawska, Cieślewicz, 
Czarnecka.

W drugiej parze I rundy play 
off PLHK Unia Oświęcim po-
konała 6:4 i 11:0 KS Cracovia 
1906. W półfinałach zmierza 
się: Stoczniowiec – Atomówki 
GKS Tychy oraz Polonia Bytom 
– Unia Oświęcim. Gra toczy się 
do dwóch zwycięstw: 6.03, 13 lub 
14.03. ls ●

gks tychy nigdy 
jeszcze nie WygraŁ 
W olsztynie, Więc jadąc 
do stolicy WarMii Mieli 
szansę na odniesienie 
historycznego 
zWycięstWa. i szansę tę 
Wykorzystali!

Mecz ze znacznie niżej lokują-
cym się w tabeli Stomilem tysza-
nie rozpoczęli bez Oskara Paprzy-
ckiego, który pauzował za żółte 
kartki i w linii pomocy musiał 
go zastąpić Łukasz Norkow-
ski. Rozpoczęli bardzo dobrze, 
bo od szybkiego prowadzenia 
już w 11 min. spotkania. Maciej 
Mańka dośrodkował ze skrzydła 
pod bramkę Stomilu, gdzie naj-
wyżej ze wszystkich wyskoczył 
Szymon Lewicki i głową poko-
nał Skibę.

Stracony gol rozzłościł go-
spodarzy, którzy ani myśleli od-
dać pole i za wszelką cenę dążyli 
do wyrównania. Sztuka ta uda-
ła im się jeszcze przed przerwą 
– w 33 min. Szczutowski poko-
nał Konrada Jałochę i na przerwę 
piłkarze schodzili przy rezultacie 
remisowym.

Przed drugą połową mogli-
śmy mieć pewne obawy, gdyż 
po zmianie stron to olsztynianie 
grali z wiatrem, który w pierwszej 
części wyraźnie sprzyjał zespołowi 
trenera Artura Derbina. Na szczęś-
cie ze Stomilu nieco uszło powie-
trze, w ich szeregi zaczął wkradać 
się chaos i nie byli już tak groźni 
jak przed przerwą.

Gdy wydawało się, że mecz za-
kończy się dość sprawiedliwym 
remisem, na pięć minut przed 
końcowym gwizdkiem padło roz-
strzygnięcie. Sebastian Steblecki, 
który kwadrans wcześniej wszedł 
na boisko za Łukasza Grzesz-
czyka, otrzymał piłkę od Łuka-
sza Monety i posłał ją w okoli-
ce bramki gospodarzy. Dzięki 
porywowi wiatru po tym ni do-
środkowaniu ni strzale piłka nie-
spodziewanie przelobowała Ski-
bę i wpadła do siatki za plecami 
zaskoczonego golkipera Stomi-
lu. Olsztynianie jeszcze próbowali 
w końcówce walczyć o remis, ale 
bezskutecznie i drugie wiosenne 
zwycięstwo GKS Tychy stało się 
faktem.

– Stadion Stomilu to bardzo 
trudny teren i zawsze ciężko tu się 
gra, więc jesteśmy podwójnie ura-
dowani tym zwycięstwem – po-
wiedział po meczu trener Ar-
tur Derbin. – Co prawda więcej 
konkretnych sytuacji podbram-
kowych mieli dzisiaj gospodarze, 
ale determinacja moich zawod-
ników i wiara w końcowy sukces 
sprawiła, że się nam poszczęści-
ło. Mówię o szczęściu, bo przy 
tym „centrostrzale” Stebleckie-
go wiatr wyraźnie stał po naszej 
stronie. Cieszymy się z kolejne-
go zwycięstwa, ale myślami jeste-
śmy już przy niedzielnej potyczce 
z Zagłębiem Sosnowiec – dodał 
trener Derbin.

Z przedostatnim w tabe-
li Zagłębiem tyszanie zagrają 
w najbliższą niedzielę o godz. 

12.40 na własnym stadionie. 
Wierzymy, że wezmą srogi re-
wanż za porażkę 0:3 we wrześ-
niu w Sosnowcu.
STOmil OlSZTyN – gkS Ty-
chy 1:2 (1:1). Gole: Szczutowski 
(33’) oraz Lewicki (11’) i Steble-
cki (85’).
gkS Tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – Kar-
gulewicz (46’ Moneta), Norkow-
ski, Żytek, Grzeszczyk (69’ Steb-
lecki), Biel (90’ Połap) – Lewicki 
(69’ Nowak). Żółta kartka: Kar-
gulewicz.

W pozostałych meczach 18. 
kolejki: Widzew – Radomiak 
1:1, Korona – Chrobry 2:2, Arka 
– Jastrzębie 1:0, Resovia – Pusz-
cza 2:1, Bełchatów – Łęczna 1:2, 
Sandecja – Miedź 2:0, Zagłębie – 
Termalica 1:1, ŁKS – Odra 2:1.
Wojciech Wieczorek ●

1. Termalica 18 43 31:9
2. łKS 18 35 38:21
3. łęczna 18 35 28:13
4. gkS Tychy 18 33 27:15
5. Arka 18 32 27:14
6. Radomiak 18 31 23:14
7. Miedź 18 27 31:25
8. Odra 17 25 17:21
9. Widzew 17 23 16:19
10. chrobry 18 23 24:28
11. Puszcza 18 23 18:22
12. Korona 18 22 15:24
13. Stomil 18 20 18:24
14. Sandecja 18 16 16:29
15. Jastrzębie 18 16 16:31
16. bełchatów 18 14 13:23
17. Zagłębie 18 12 15:25
18. Resovia 18 12 12:28

Sparingowemu starciu druży-
ny GKS II Tychy z IV-ligowym 
AKS Mikołów towarzyszył do-
datkowy aspekt. Szkoleniowcem 
mikołowian jest bowiem Tomasz 
Wolak, który do niedawna przez 
wiele lat był trenerem… tyskich 
rezerw. Z tej konfrontacji zwycię-
sko wyszedł aktualny trener GKS 
Jarosław Zadylak, którego zespół 
wygrał z AKS 2:0.

W pierwszej połowie ogląda-
liśmy dobre widowisko, w któ-

rym z obu stron nie zabrakło za-
angażowania i kilku dogodnych 
sytuacji bramkowych. Najlepszą 
miał Nowak, który w 33 min. 
przegrał pojedynek z bramka-
rzem AKS.

Po zmianie stron przewagę 
osiągnęli gospodarze i udoku-
mentowali ja dwoma golami. 
Najpierw w 57 min. A. Biegań-
ski zamienił na gola podanie 
Kasprzyka, a potem tenże Bie-
gański obsłużył podaniem Palu-

cha, który ustalił rezultat spot-
kania.
gkS ii Tychy – akS mikOłóW 
2:0 (0:0). Gole: Biegański (57’) 
i Paluch (76’).
gkS ii Tychy: Dana (46’ Sip) 
– K. Rutkowski, Zarębski, Kop-
czyk (81’ Bielusiak), Rabiej (77’ 
Hachuła), Paprzycki, Misztal 
(46’ Paluch), B. Rutkowski (64’ 
Krężelok), Nowak (46’ Machow-
ski), Biegański, Kasprzyk.
ls ●

hokeistki dwukrotnie wygrały w pierwszej rundzie play off i awansowały do półfinału PLHK.

atomówki pRzeGnały koziCe

Po rozegraniu czterech meczów, na czele statystyki play off jest trójka zawodników GKS Tychy: 1. Paul Szczechura 
– 7 pkt (3 gole, 4 asysty), 2. Michael Cichy – 7 pkt (na zdjęciu z lewej, 3+4), 3. Alex Szczechura – 6 (z prawej, 3+3).

mistrZ już w półfinale
hokeiŚci pokonali sts sanok W cZTEREcH MEcZAcH I cZEKAJą NA RyWALI
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trener tomasz Wolak przegrał ze swoimi byłymi podopiecznymi.

zwyCięSkie RezeRwy

wiatr sprZyja lepsZym
piŁkarze gks Wygrali W olsztynie I uTRZyMALI DWuPuNKTOWy DySTANS DO PODIuM.

Na inaugurację sezonu w Tychach GKS bezbramkowo zremisował ze Stomilem. 
W minioną sobotę w Olsztynie górą byli „Trójkolorowi”.
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W 1/8 pucharu polski 
piŁkarze gks Futsal 
tychy przegrali 
z MistrzeM polski, 
rekordeM bielsko-biaŁa 
3:8 i odpadli z dalszej 
ryWalizacji.

Mecz z tyszan z Rekordem pod 
każdym względem był wyjątkowy. 
Tyscy piłkarze mieli okazję 
zmierzyć się z pięciokrotnym 
mistrzem Polski, uczestnikiem 
Ligi Mistrzów i ekipą, która także 
w tym sezonie zdecydowanie 
lideruje Futsal Ekstraklasie, 
pewnie zmierzając po kolejny 
tytuł. W pierwszoligowej, dość 
smutnej dla tyskich kibiców 
futsalu rzeczywistości, takie 
spotkanie było niczym prawdziwe 
piłkarskie święto. Był to również 
wyjątkowy mecz dla tyskich 
kibiców, bo choć zabrakło ich 
na trybunach, mogli obejrzeć 
bezpośrednią i profesjonalnie 
przeprowadzoną przez Mariusza 
Niemczewskiego i Jarosława 
Zabraniaka relację z hali przy al. 
Piłsudskiego.

Prowadzenie szybko objęła 
drużyna prowadzona przez ty-
szanina, Andrzeja Szłapę. GKS 
jednak szybko wyrównał po golu 
Pawła Lisińskiego. W odpowie-
dzi Rekord dwukrotnie pokonał 
Zbyszka Modrzika, udowadnia-
jąc, że kontroluje to, co się dzie-

je na parkiecie. Tyszanie nadal 
jednak próbowali, co przynio-
sło efekt – kontaktową bramkę 
Filipa Krzyżowskiego. Do prze-
rwy na listę strzelców wpisał się 
także Bartłomiej Sitko, tyle tylko, 
że tym razem pokonał… Zbysz-
ka Modrzika. Ten samobójczy gol 
ustalił wynik do przerwy na 4:2 
dla gości.

Po zmianie stron przewaga 
mistrzów była już bezdyskusyj-
na i piłkarze Rekordu konsekwen-
tnie punktowali tyszan, spycha-
jąc ich do defensywy. Przy stanie 
7:2 Szymon Cichy (wychowanek 
Rekordu) zdobył trzecią bramkę, 
ale chwilę później rywale przy-
pieczętowali awans, wygrywając 
ostatecznie 8:3.
gkS fuTSal Tychy – RekORD 
BielSkO-Biała 3:8 (2:4). Bram-
ki dla GKS: Lisiński, Krzyżowski, 
Cichy.
gkS fuTSal: Modrzik (Grusz-
czyński) – Słonina, Sitko, Cichy, 
Lisiński – Kokot, Banaszczyk, 
Krzyżowski, Paweł Pytel, Dwó-
rznik, Migdał, Kumor.

W miniony weekend w roz-
grywkach I ligi mieliśmy przerwę, 
a rywalizację drużyny wznowią 
6-7.03. Piłkarze GKS Futsal podej-
mować będą Unię Tarnów, z którą 
sąsiadują w tabeli. Nie trzeba do-
dawać, iż komplet punktów po-
prawiłby sytuację GKS w tabeli 
i nastroje w ekipie. ls ●

Bardzo dobrze spisały się za-
wodniczki UKS Ippon Tychy 
w rozegranych w Bytomiu mi-
strzostwach Śląska w judo. Za-
wodniczki z naszego miasta 
trzykrotnie stawały na podium. 
Podczas imprezy uczestnicy i or-
ganizatorzy przestrzegali zaleceń 
sanepidu dotyczących rozgrywa-
nia imprez sportowych.

Spośród podopiecznych trener 
Urszuli Bożek najlepiej spisała 
się Marta Simon, która w katego-
rii młodziczek, startując ze star-
szymi dziewczętami, zdobyła 
tytuł mistrzowski. Po wicemi-

strzostwo sięgnęła będąc rów-
nież młodszą zawodniczką, Na-
dia Sroka.

W kategorii juniorek młod-
szych natomiast tyski klub re-
prezentowała Patrycja Stefaniuk, 
która w tym roku dołączyła do tej 
kategorii wiekowej i także wywal-
czyła tytuł wicemistrzyni Śląska. 
Dodajmy, iż piąte miejsce zajęła 
Kinga Cichoń, po zaciętej walce 
o brązowy medal. Swój sporto-
wy debiut w tak ważnym i wy-
magającym turnieju miała także 
młodsza od rywalek Nikola Jaro-
sińska. ls ●

gks futsal 
poZa puCharem
po porażce Z MISTRZEM POLSKI.

Mistrzostwa Śląska w judo.

ippon na podium

Pięcioosobowa ekipa dżudoczek UKS Ippon na mistrzostwach 
Śląska 2021 wywalczyła trzy medale.
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kolejne sukcesy tyskiej 
pływaczki.

dwa 
medale 
emilii
Tyska Pływaczka Emilia Słabosz 
bardzo dobrze spisała się w roze-
granych w Oświęcimiu zawodach 
z cyklu Grand Prix Małopolski, 
przywożąc dwa medale.

Od 1 lutego Emilia podjęła na-
ukę w Szkole Mistrzostwa Spor-
towego w Oświęcimiu i zmieni-
ła barwy klubowe, przechodząc 
z Wodnika do MOSM Tychy, 
którego zresztą jest wychowan-
ką. W swoim pierwszym star-
cie w Grand Prix Małopolski 
w Oświęcimiu zaliczyła dwa zna-
czące wyniki.

Tyszanka okazała się bezkon-
kurencyjna na 800 m stylem do-
wolnym wygrywając z czasem 
9.33,62 oraz okazała się najlep-
sza na 200 m stylem zmiennym 
– 2:29,43. W klasyfikacji ogólnej 
zawodniczek 15-16 letnich Emilia 
zajęła trzecie miejsce. Warto do-
dać, iż mityng w Oświęcimiu ro-
zegrano na pływalni 50-metrowej, 
co ma duże znaczenie w przygo-
towaniach do letniego sezonu.

O starcie pływaków MKP 29 
Wodnik Tychy w Pucharze Polski 
napiszemy za tydzień. ls ●

dobiegŁa końca 
zasadnicza częŚć 
sezonu siatkarskiego 
W ii lidze. W ostatniej 
kolejce tks tychy 
pokonaŁ start 
naMysŁóW 3:0 i zajMując 
czWarte Miejsce 
W tabeli, aWansoWaŁ 
do play oFF. W siatkóWce 
ryWalizacja o aWans 
przebiega jednak 
dWustopnioWo, 
bo nie Wystarczy 
okazać się najlepszyM 
W ryWalizacji 
z zespoŁaMi sWojej 
grupy.

Niemal do końca trwał wyścig 
o czwarte miejsce w tabeli, pre-
miowane awansem do play off. 
W poprzedniej kolejce tyszanie 
pokonali swojego najgroźniej-
szego konkurenta MKS II Będzin 
3:2, jednak w tabeli mieli tylko je-
den punkt przewagi nad zespo-

łem z Będzina i na rozstrzygnięcie 
trzeba było poczekać do ostatniej 
kolejki. W 18. serii rywalem re-
zerwy będzińskiego MKS był 
lider, MKS Andrychów, który 
wygrał 3:1. Tyszanie natomiast 
zmierzyli się z jedną z najsłab-
szych drużyn stawki – Startem 
Namysłów. I podopieczni Mar-
cina Nycza wygrali pewnie 3:0.

– Start po raz kolejny okazał się 
niezbyt wymagającym rywalem 
i nasza wygrana była niezagro-
żona – powiedział trener Marcin 
Nycz. – Poza tym mecz Będzina II 
z Andrychowem rozegrany został 
wcześniej i znaliśmy jego wynik. 
Z dużym spokojem zatem pode-
szliśmy do tego spotkania, a w cza-
sie meczu każdy z zawodników do-
stał swoje kilka minut i mógł się 
pokazać przed play off. Dałem 
też chwilę odpoczynku naszym 
pierwszoplanowym graczom i te-
raz skupiamy się już tylko na tym, 
by wymyślić taktykę i przygotować 
do meczu z Andrychowem.

TkS Tychy – STaRT Namy-
SłóW 3:0 (25:17, 25:20, 25:15).
TkS Tychy: Żłobecki, Ł. Kraw-
czyk, D. Krawczyk, Wachowicz, 
Fijałkowski, Zborowski, Gepfert 
oraz Borzęcki, Demcio, Pazgan, 
Blacha, Miller, Płaneta.

Tym sposobem TKS Tychy za-
chował czwarte miejsce w tabeli 
z 4 punktami przewagi nad MKS 
II Będzin.
1. Andrychów 18 47 48-12
2. Kęczanin 18 46 49-15
3. AZS częstochowa 18 40 46-19
4. TkS Tychy 18 36 40-25
5. MKS II będzin 18 32 36-27
6. Miasteczko Śl. 18 24 27-31
7. Rybnik 18 24 29-35
8. AT Jastrzębski 18 14 22-44
9. Namysłów 18 6 10-51
10. AZS Politechnika 18 1 6-54

Po zakończeniu rundy za-
sadniczej zespoły z miejsc 1-4 
utworzą dwie pary finałowe (1-4 
i 2-3), które rozegrają play off 
do trzech zwycięstw. Rywalem 

Tychów będzie zespół MKS An-
drychów. Zwycięzcy tych spot-
kań uzyskają awans do turniejów 
półfinałowych, w których zagra-
ją przedstawiciele innych grup 
II ligi. Z kolei drużyny z miejsc 
7-10 utworzą dwie pary play-out 
(7-10, 8-9) i też będą rywalizo-
wały do trzech wygranych me-
czów. Przegrani spadną do ligi 
wojewódzkiej.

Mecze play off zostaną rozegra-
ne w następujących terminach: 13 
i 14.03 w Andrychowie oraz 20, 
21.03 w Tychach, ewentualnie 5 
mecz – 31.03 w Andrychowie.

– Cieszy mnie fakt, iż do gry 
wrócili zawodnicy, którzy przez 
część sezonu pauzowali z powo-
du kontuzji – dodał trener Nycz. 
– Jako ostatni na parkiecie poja-
wił się Zborowski i play off zagra-
my już w pełnym składzie. Bardzo 
dobrze znamy rywala, także dość 
specyficzne warunki, jakie panu-
ją w hali w Andrychowie. Jestem 
zatem dobrej myśli. ls ●

Z andryChowem w play off
siatkarze tks ZAGRAJą W KOLEJNEJ fAZIE RyWALIZAcJI O AWANS. PIERWSZE MEcZE – 13 I 14 MARcA NA WyJEźDZIE.

Emilia Słabosz.

W niedzielnyM Meczu 25. 
kolejki i ligi koszykarze 
gks tychy pokonali 
W krakoWie WisŁę 67:58.

Po przerwie spowodowanej kwa-
rantanną, koszykarze GKS Tychy 
wrócili na ligowe parkiety. Takie 
wybicie z meczowego i treningo-
wego rytmu na finiszu rywaliza-
cji, kiedy do zakończenia sezonu 
zasadniczego pozostało już tylko 
6 meczów, na pewno nie jest ko-
rzystne dla zespołu. Dlatego ki-
bice zastanawiali się jak będzie 
wyglądał powrót tyszan do ligi. 
Z jednej strony mieli za rywa-
la jedną z najsłabszych drużyn 
w tabeli – zajmującą przedostat-
nie miejsce Wisłę Kraków, ale 
z drugiej to właśnie z tą drużyną 
GKS przegrał w pierwszej rundzie 
na własnym parkiecie (74:87), 
co chwały mu raczej nie przy-
nosi. Jadąc do Krakowa tyszanie 
bardzo chcieli zrewanżować się 
za tę porażkę.

I pierwsza kwarta wydawa-
ła się potwierdzać te chęci. Ty-
szanie od początku złapali rytm 
i prowadzili przez całą kwartę. 
Bardzo dobrze punktowali Śpi-
ca i Stryjewski, a kiedy 4 minu-
ty przed końcem tej części gry 
„trójkę” rzucił Woroniecki, GKS 
prowadził 10 punktami – 20:10. 
Jednak w drugiej kwarcie tysza-
nie zaczęli grać mniej uważnie, 
popełniali błędy i nie byli już tak 
skuteczni. Co prawda początko-
wo wywindowali wynik do 26:12, 
ale potem punktowali gospoda-
rze, którzy systematycznie zaczę-
li odrabiać straty. Trzyminutowy 
przestój tyszan sporo ich kosz-
tował, bo Wisła zmniejszyła dy-
stans do jednego punktu. Osta-
tecznie sytuację poprawiła trójka 
Stryjewskiego i rzut z akcji Wo-
ronieckiego… Do przerwy pod-
opieczni Tomasza Jagiełki pro-
wadzili 35:32.

Od początku trzeciej kwar-
ty trwała wymiana ciosów. Go-

spodarze ponownie zaatakowali, 
GKS odpowiadał, a oba zespoły 
kilka razy zmieniały się na pro-
wadzeniu. To była najbardziej wy-
równana kwarta i dopiero w koń-
cówce tyszanie ponownie wrócili 
na prowadzenie – ta część meczu 
zakończyła się 51:47 dla GKS. 
Znakomity początek czwartej 
odsłony w wykonaniu Stryjew-
skiego (punkty z akcji i „trójka”) 
pozwolił odskoczyć drużynie 
na 7 punktów i tego prowadze-
nia GKS nie oddał już do końca 
spotkania. O cenne punkty posta-
rał się też Trubacz, widując wynik 
na 61:49. W końcówce GKS spo-
kojnie kontrolował już przebieg 
meczu i wygrał różnicą 9 punk-
tów, biorąc rewanż za przegraną 
w pierwszej części sezonu.
TS WiSła kRakóW – gkS Ty-
chy 58:67 (12:24, 20:11, 15:16, 
11:16).

gkS: Stryjewski 22, Śpica 16, 
Trubacz 16, Woroniecki 5, Kar-
pacz 2, Kędel 2 (10 zb.), Mąkow-
ski 2, Wrona 2, Grochowski.
1. czarni 25 47 22-3
2. WKK Wrocław 25 44 19-6
3. Górnik 24 43 19-5
4. Sokół 25 41 16-9
5. gkS Tychy 24 40 16-8
6. Krosno 25 38 13-12
7. Księżak 25 38 13-12
8. Zb Pruszków 25 38 13-12
9. Śląsk II 25 37 12-13
10. AZS Politechnika 25 37 12-13
11. Dziki 24 35 11-13
12. Kotwica 25 34 9-16
13. Decka 25 34 9-16
14. Pogoń 25 32 7-18
15. Wisła 25 32 7-18
16. Nysa 24 24 0-24

Kolejny mecz GKS Tychy 
– WKK Wrocław rozegrany zo-
stanie 6 marca. ls ●

rewanż kosZykarZy
zWycięski poWrót PO KWARANTANNIE.

Tyszanie pokonali przedostatni zespół tabeli, teraz podejmują 
wicelidera – WKK Wrocław. Z numerem 6 Piotr Karpacz.
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Hasło z krzyżówki nr 692: 
KRÓTKI LUTY UCIEKA.

ojciec Vincenta Van 
gogha zMarŁ. zabrakŁo 
czasu na pojednanie. 
by zapoMnieć o ciężkich 
przeżyciach, Vincent 
kolejny raz ratuje 
się ucieczką W sztukę. 
żarliWie pracuje nad 
obrazeM, jaki Ma zostać 
zgŁoszony na coroczną 
i jednoczeŚnie najWiększą 
WystaWę MalarstWa 
– paryski salon. z taką 
propozycją WyszedŁ jego 
brat theo – znany paryski 
Marszand.

przy kolacji
Vincent realizuje swój cel z niemal fana-
tycznym oddaniem. Dnie i noce spędza 
w pracowni. W powietrzu unosił się za-
pach kwaśnego wina i farby, a w głowie 
przemęczonego artysty kłębiły się myśli 
– często skrajne. Bo przecież dzieło god-
ne tego, by zawisnąć na tak znamienitej 
wystawie, musiało być majstersztykiem 
samo w sobie. Niedoceniany van Gogh 
zwyczajnie bał się, że poddany pod osąd 
krytyki, zostanie odrzucony i wyśmia-
ny. Nie mógł odmówić – w końcu przez 
wiele lat, niekiedy bardzo arogancko, 
zarzucał bratu, że ten nie promuje jego 
sztuki jak należy. Gdyby teraz się wy-
cofał, Theo wypominałby mu to przy 
każdej możliwej okazji.

Olśnienie przyszło nagle, kiedy od-
wiedził swoją wiejską muzę Gordinę 
de Groot. Miał wykonać jej portret, ale 
że trafił akurat na porę kolacji, zastał 
dziewczynę podczas spożywania rodzin-
nego posiłku. Właśnie ta scena, z udzia-

łem Gordiny i jej bliskich, stała się te-
matem jego obrazu.

arcydzieło rodzi się w bólach
Pomysł już miał. Gorzej z warsztatem. 
W tamtym okresie portrety van Gog-
ha przypominały karykatury. Malarz 
nie potrafił poradzić sobie z prawid-
łowym rozmieszczeniem światłocienia 
i z kiepskim rezultatem stosował skró-
ty perspektywiczne. A przecież zależa-
ło mu, by przenieść na płótno ponure 
wnętrze, jakie rozświetlać miał jedynie 
skąpy blask naftowej lampy. Ba! W do-
datku chodziło o scenę zbiorową. Nie 
mógł sobie pozwolić na błędy. Chciał, 
by obraz stał się zwieńczeniem jego pię-
cioletnich wysiłków i potwierdzeniem 

talentu. Kierowany ambicją, zakasał rę-
kawy i po stworzeniu niezliczonej liczby 
szkiców i studiów, zabrał się za malowa-
nie. Niedługo potem wiedział, że po-
niósł porażkę.

rudzielec przy stole
Obraz przedstawia czterech chłopów 
skupionych wokół talerza ziemniaków. 
Choć założenie było dobre, wykonanie 
pozostawiało wiele do życzenia. Zaczął 
od początku. Tym razem na większym 
płótnie. Za pierwszym podejściem Vin-
cent malował z natury, z kolei drugie 
płótno powstawało w pracowni. Kom-
pozycję wzbogacił o dodatkową akcję 
– oprócz ziemniaków pojawia się kawa. 
Ponadto nie patrzymy już tylko na ob-

cych sobie chłopów, ale na członków 
rodziny. Co ciekawe, malarz wprowa-
dził nową postać – rudowłosego męż-
czyznę. Czy to przypadek, a może van 
Gogh w ten symboliczny sposób oso-
biście dołączył do zasiadających przy 
stole wieśniaków? Nie wiadomo. Wia-
domo natomiast, że i ta wersja nie była 
do końca trafiona.

kończ waść, wstydu oszczędź!
Vincent przesadził. Nanosił tak dużo 
zmian, że farba miejscami była zbyt gru-
ba. Kruszyła się i odpadała. Na szczęście, 
w międzyczasie malarz zlecił wykonanie 
kilku odbitek litograficznych, tak by za-
prezentować swoją wizję bratu. Jego ob-
sesja pogłębiała się. Malował z pamięci 
– nie potrzebował już ani swoich wcześ-
niejszych studiów, ani wizyt w domu 
państwa de Groot. Cały czas wprowadzał 
poprawki – bez ładu i składu – tak jakby 
nie zdawał sobie sprawy, że w pewnym 
momencie obraz trzeba skończyć. Aż 
w końcu na sztaludze stanęła ostatecz-
na wersja. Z chwilą, gdy miał ją wysłać 
do Theo, spanikował – bo co będzie, gdy 
paryska śmietanka artystyczno-dzien-
nikarska uzna, że to bubel, ledwie cień 
chwały wielkich mistrzów pokroju Rem-
brandta, szaro-bura nuda zaprezento-
wana na zbyt dużym płótnie? W koń-
cu pokonał obawy, zapakował dzieło 
do skrzyni i nadał przesyłkę.

w kolorze błota
Obraz jest brudny, w kolorze błota. Na-
wet grubo nałożona brunatno-brązowa 
farba, sprawia wrażenie ociężałej. Czyż-
by ona też, podobnie jak zgromadzeni 
wokół stołu wieśniacy, była zmęczona 

po mozolnej pracy w pocie czoła? „Za-
leży mi na przekazaniu tego, że ludzie 
skupieni wokół ziemniaków w świetle 
lampki, orali ziemię rękoma, którymi 
teraz jedzą. Chce pokazać, że prawdzi-
wie i ciężko pracowali na to, co spoży-
wają”. Gdy Vincent pisał te słowa, był 
pewny, że stworzył dzieło. Rozpierała 
go duma i z niecierpliwością oczekiwał 
opinii brata.

Co na to theo?
Theo miał zgoła inne zdanie na temat 
kolacji wieśniaków i zastanawiał się ja-
kich użyć słów, by delikatnie poinformo-
wać o tym Vincenta. W opanowanym 
przez impresjonistów Paryżu, nie było 
miejsca dla tak mrocznej wizji. Także 
Rappard – przyjaciel van Gogha – wy-
raził w swoim liście mocno krytyczną 
opinię: „Mój drogi, stać cię na szczęście 
na więcej. Drobna rączka kobiety w tle 
– jakże nieprawdziwa. Jakie powiąza-
nie istnieje między dzbankiem na kawę 
i ręką, która go trzyma? Widać, że dzba-
nek ani nie stoi, ani nie jest trzymany. 
Jakże więc, wisi? Dlaczego mężczyzna 
po lewej nie ma kolana, dlaczego rękę 
ma o metr za krótką, dlaczego brakuje 
mu połowy nosa, i dlaczego ta kobieta 
po lewej musi mieć zamiast nosa rodzaj 
małej fajki, z krostą na końcu? Sztuka 
jest zbyt istotna, by tak lekce ją sobie 
ważyć”.

Te reakcje rozwścieczyły Vincenta, 
który z właściwą sobie determinacją 
i butą stanął w obronie swojego dzie-
ła. I słusznie, ponieważ dziś ten niepo-
zbawiony błędów obraz, uważany jest 
za jego pierwsze arcydzieło.
agnieszka kijas ●

dawno temu w SztuCe (237)kartofle do salonu

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

Obraz „Jedzący kartofle” został namalowany grubymi pociągnięciami pędzla 
i przy użyciu ciemnych barw. Uznawany jest za pierwsze arcydzieło van Gogha.
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