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zyga już za metą
W 100-lecie plebiscytu na górnym Śląsku
Druga część rozmowy z historykiem  
prof. Ryszardem Kaczmarkiem 

z wielu perspektyw
Z Marcinem Zimnalem rozmawiamy  
o kolejnej edycji festiwalu Tychy Press Photo.

o finał z Cracovią
Już w najbliższy czwartek hokeiści GKS 
rozpoczną bój o awans do finału PHL.8 9 13
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Ule z elektrośmieci
W Tychach stanęło ostatnio dziesięć pojemników na zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny oraz baterie i tonery. Jest to ogólnopolski 
projekt Elektryczne Śmieci realizowany wspólnie przez Miasto Tychy 
z MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko.  str. 3
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Derby Dla Derbina
To był szczególny mecz, nie tylko ze względu na to, że grały ze sobą 
dwie drużyny z naszego województwa. Te derby były szczególne też 
dlatego, że gole dla GKS miał strzelać były „Zagłębiak” Lewicki, a trój‑
kolorowy zespół prowadził wychowany w Sosnowcu trener Artur 
Derbin.  str. 12
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ POlicjaNci ZWalcZa-
jący PRZeStęPcZOść gO-
SPODaRcZą ZatRZymali 
60-latka, który według ich 
wcześniejszych ustaleń, mógł 
posiadać oraz sprzedawać wyro‑
by tytoniowe bez polskich zna‑
ków akcyzy. Nielegalny towar 
w kartonach, znaleziono w jed‑
nym z tyskich butików. Łącznie 
stróże prawa znaleźli ponad 16 
tysięcy „lewych” papierosów, 
które miały trafić do sprzedaży. 
Straty budżetu państwa z tytułu 
niezapłaconej akcyzy wstępnie 
oszacowano na ponad 15 tys. zł. 
Za to przestępstwo kodeks karny 
skarbowy przewiduje karę do 3 
lat więzienia oraz dotkliwe kary 
finansowe.
◆ 4.03 Na SkRZyżOWaNiu 
al. BielSkiej Z ul. cygaNe-
Rii DOSZłO DO ZDeRZeNia 
dwóch aut. Ze wstępnych usta‑
leń policji wynika, iż kierująca 
audi, włączając się do ruchu z ul. 
Cyganerii, nie ustąpiła pierw‑
szeństwa przejazdu kierujące‑
mu mercedesem, który jechał 
al. Bielską w kierunku browaru. 

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie 
ucierpiał.
◆ tyScy StRażacy iNteR-
WeNiOWali PRZy POżaRZe 
pustostanu przy ul. Batorego. Jak 
się okazało paliły się składowane 
tutaj śmieci. Po kilku minutach 
pożar został ugaszony. Strażacy 
sprawdzili budynek oraz go od‑
dymili, a na czas działań gaśni‑
czych ruch na ul. Batorego był 
zablokowany.
◆ 28.02 DyżuRNy POlicji 
OtRZymał ZgłOSZeNie, 
że w jednym z domów jednoro‑
dzinnych przy ul. Borowej mogą 
znajdować się osoby potrzebujące 
pomocy. Zgłaszający poinformo‑
wał, że od kilku dni nie widział 
swoich sąsiadów w podeszłym 
wieku. Na miejsce udali się po‑
licjanci, strażacy i zespół ratow‑
nictwa medycznego. Po dotarciu 
na miejsce podjęta została decyzja 
o wejściu do budynku i w chwili 
gdy strażacy mieli przystąpić wej‑
ścia, zjawili się lokatorzy. Okazało 
się, że starsze małżeństwo korzy‑
stało z ładnej pogody i udało się 
na spacer.

◆ POlicjaNci Z kOmeNDy 
miejSkiej POlicji PROWa-
DZą POStęPOWaNie W SPRa-
Wie gRóźB kaRalNych oraz 
naruszenia nietykalności cieles‑
nej pasażera autobusu linii 137. 
Do zdarzenia doszło w dniu 20 
stycznia br., ok. godz. 19. Mo‑
nitoring zarejestrował wizeru‑
nek mężczyzny który może mieć 
istotne informacje w tej sprawie. 
W związku z tym policja zwra‑
ca się o pomoc w ustaleniu jego 
tożsamości. Chodzi o mężczyznę 
w wieku około 55‑65 lat, krępej 
budowy ciała, ubrany był w kurt‑
kę puchową koloru ciemnozielo‑
nego z kapturem, spodnie dżinsy 
koloru niebieskiego, buty kolo‑
ru czarnego. Wszystkich, którzy 
rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, 
proszeni są o kontakt z policją (al. 
Bielska 46), tel. 47 85 512 80, tele‑
fonem alarmowym 112 lub adre‑
sem e‑mail kryminalny@tychy.
ka.policja.gov.pl.
◆ NieZNaNy SPRaWca z ot‑
wartej mazdy, zaparkowanej przy 
ul. Konfederatów Barskich skradł 
saszetkę z dokumentami, kartą 
bankomatową oraz pieniędzmi. 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach.
◆ 3.03 Z PaRkiNgu PRZy ul. 
DęBOWej NieZNaNy SPRaW-

ca DOkONał kRaDZieży 
motocykla suzuki o wartości 
3500 zł.
◆  NieZNaNy SPRaWca 
Na PaRkiNgu PRZy ul. 
ZgRZeBNiOka DOkONał 
ZNiSZcZeNia ReNaulta me-
gaNe poprzez pomalowanie ele‑
mentów pojazdu farbą. Straty wy‑
noszą 5000 zł. ls ●

Policjanci znaleźli w jednym z butików ponad 16 tys. „lewych” papierosów.

Kto rozpoznaje mężczyznę 
ze zdjęcia?
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Inteligentny System Zarządzania 
i Sterowania Ruchem (w skró‑
cie ITS) to jedna ze sztandaro‑
wych inwestycji, jaka prowa‑
dzona jest obecnie w Tychach. 
Oprócz szeregu rozwiązań tele‑
informatycznych, które uspraw‑
nią poruszanie się po mieście, 
przebudowanych zostanie aż 40 
skrzyżowań. Aktualnie trwają 
prace w 5 lokalizacjach, a nieba‑
wem ruszą w kolejnych punktach 
Tychów. Co to oznacza dla kie‑
rowców?

Od poniedziałku – 8 marca 
– ekipy drogowe pracują na dwóch 
kolejnych skrzyżowaniach: ulic 
Mikołowskiej z Leśną oraz Kato‑
wickiej ze Zwierzyniecką. W tych 
miejscach należy spodziewać się 
nowych utrudnień w ruchu.

Co ważne, równolegle w ra‑
mach ITS prace trwają jeszcze 
na pięciu innych skrzyżowaniach: 
Mikołowska/Dołowa/Burschego, 
Mikołowska/Katowicka, Katowi‑
cka/Sadowa, Kopernika/Żwakow‑
ska, Katowicka/Tulipanów.

Na tym nie koniec. W najbliż‑
szym czasie do przebudo‑
wy przewidziano 10 kolejnych 
skrzyżowań: Sikorskiego/Toł‑
stoja, Sikorskiego/Żółkiewskie‑
go, Piłsudskiego/Tischnera, Nie‑
podleglości/Grota Roweckiego, 
Browarowa/Damrota, Bielska/
Budowlanych/Edukacji, Burs‑
chego/Andersa/Hlonda, Bielska/
Cienistej/Niepodległości, Biejska/
Czarnieckiego/Cyganerii, a także 
na ul. Sikorskiego w rejonie wjaz‑
du do parku wodnego. Mn ●

prace na skrzyżowaniach przybierają na sile.

mogą być UtrUDnienia
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Flash

W tyChaCh stanęŁo 
ostatnio dziesięć 
pojeMnikóW na zużyty 
sprzęt elektroniCzny 
i elektryCzny oraz 
baterie i tonery. jest 
to ogólnopolski 
projekt elektryCzne 
ŚMieCi, realizoWany 
Wspólnie przez Miasto 
tyChy z Mb reCyCling 
oraz FundaCją odzyskaj 
ŚrodoWisko.

– Troska o środowisko natural‑
ne jest jednym z naszych priory‑
tetów. Musimy chronić przyro‑
dę, ale naszym obowiązkiem jest 
także kształtowanie właściwych 
postaw proekologicznych oraz 
edukacja w tym zakresie. Dlate‑
go zdecydowaliśmy włączyć się 
w projekt Elektryczne Śmieci. 
Dzięki pojemnikom mieszkań‑
cy naszego miasta zyskają moż‑
liwość szybkiej i bezpiecznej uty‑
lizacji elektrycznych śmieci oraz 
baterii i tonerów – mówi Hanna 
Skoczylas zastępca prezydenta ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze pomysły na realiza‑
cję projektu Elektryczne Śmie‑
ci pojawiły się już w 2012 roku. 
– Od tamtej pory przetestowa‑
liśmy różne wersje pojemników, 
które umieściliśmy w gminach 
i miastach. Zdobyliśmy praktycz‑
ną wiedzę, jak skutecznie zbierać 
zużyty sprzęt elektryczny i elek‑
troniczny o małych gabarytach 
do 50 cm. Dla mieszkańców po‑
jemniki są najwygodniejszą i naj‑

prostszą możliwością pozbycia 
się elektrycznych śmieci zgodnie 
z wszelkimi normami i przepisa‑
mi prawnymi, a przede wszystkim 
w trosce o czyste środowisko. Sza‑
cuje się, że tylko w 2019 r. wytwo‑
rzyliśmy 54 miliony ton zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro‑
nicznego, a tylko 17% poddano re‑

cyklingowi. Pozostała część elek‑
trycznych śmieci albo jest nadal 
przetrzymywana w naszych go‑
spodarstwach domowych, albo 
trafiła na zwykłe wysypiska śmieci. 
Niestety, przy nawet najmniejszym 
uszkodzeniu np. pralki, świetlów‑
ki, tonera czy baterii, niebezpiecz‑
ne substancje jak: rtęć, azbest, 

ołów, freon, kadm, nikiel, chrom, 
lit mogą przedostać się do środo‑
wiska naturalnego. Substancje te 
poważnie zanieczyszczają glebę, 
wody gruntowe, a nawet powie‑
trze. Dla przykładu: jedna bateria 
guzikowa może skazić 400 litrów 
wody oraz 1 metr sześcienny gle‑
by – tłumaczy Zbigniew Wróblew‑
ski z MB Recycling. – Dlatego tak 
istotne jest prawidłowe postępo‑
wanie ze zużytym sprzętem elek‑
trycznym i elektronicznym.

ekologiczne ule
Z elektroodpadów można odzy‑
skać cenne surowce jak miedź, 
ołów, aluminium, a nawet zło‑

to. Analitycy z GlobeNewswire 
szacują, że w 2019 roku rynek 
gospodarki elektrycznych śmie‑
ci był wart 3,6 mld dolarów. – 
Mieszkańcy, wrzucając zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz‑
ny do czerwonych pojemników, 
zyskują podwójnie, a nawet po‑
trójnie. Po pierwsze, pozbywa‑
ją się potencjalnego zagrożenia 
z własnych domów. Po drugie 
chronią środowisko naturalne 
dzięki ponownemu wykorzysta‑
niu materiałów i surowców oraz 
przyczyniają się do powstania… 
miejskich pasiek. Elektryczne 
śmieci, wrzucone do czerwonych 
pojemników, zamieniamy bo‑
wiem na ekologiczne ule, w części 
wykonane z recyklingu. To dzięki 
mieszkańcom charakterystyczne 
czerwone domy dla pszczół już 
wiosną pojawią się w miastach 
objętych systemem „Elektryczne 
Śmieci” – mówi Bartłomiej Haj‑
duk prezes MB Recycling.

Autorem projektu uli oraz ich 
wykonawcą jest pszczelarz i gra‑
fik Tomasz Waśkiewicz. Czerwo‑
ny kolor uli nie jest przypadkowy. 
Pasieka ma przypominać miesz‑
kańcom miasta, że warto pra‑
widłowo utylizować elektrycz‑
ne śmieci.

Pasieka w mieście to nie tyl‑
ko nowy dom dla kilkudziesię‑
ciu tysięcy pszczół, „napszcze‑
lenie” środowiska miejskiego, 
lepsze zapylenie roślin w oko‑
licach pasieki. Miejskie parki, 
ogrody, skwery, łąki kwietne, 
balkony – różnorodność kwia‑
tów sprawia, że miód jest jedyny 
w swoim rodzaju. Warto podkre‑
ślić, że miód z miejskich pasiek 
nie zawiera w sobie żadnych sub‑
stancji szkodliwych. – Wszystkie 
badania miejskiego miodu wska‑
zują, że jest od wolny od ołowiu, 
kadmu oraz wszelkiego rodza‑
ju pestycydów. Ważne jest tak‑

że to, by pamiętać, że pszczoły 
mają swoje „normy” i nie zbie‑
rają nektaru z roślin, w których 
wyczują jakiekolwiek zanieczysz‑
czenia – podkreśla Kinga Rodkie‑
wicz, odpowiedzialna w Fundacji 
Odzyskaj Środowisko za miejskie 
pasieki.

Lokalizacja pojemników
Pełna listę miejsc, w których bę‑
dzie można utylizować elektro‑
śmieci opublikowaliśmy w nume‑
rze z 16 lutego. Charakterystyczne 
czerwone pojemniki mają docelo‑
wo stanąć m.in. na parkingu przy 
ulicy Czereśniowej (przy szkole), 
w pobliżu parkingu przy ulicy 
Wyszyńskiego (pomiędzy ulica‑
mi Dąbrowskiego, a Niepodległo‑
ści), przy Bramie Słońca na ulicy 
Dmowskiego, przed Krytą Pły‑
walnią na ulicy Edukacji, na ulicy 
Hetmańskiej (przy SP 22), na ulicy 
Hierowskiego (w pobliżu sklepu 
Lidl), ulicy Armii Krajowej (w po‑
bliżu sklepu Rossmann), na ulicy 
Orzeszkowej 7, ulicy Kościelnej 
(w pobliżu parkingu przy koście‑
le), na ul. Zaręby (parking przy SP 
nr 40) oraz w pobliżu skrzyżowa‑
nia ul. Borowa/Skalna (w rejonie 
SP nr 10). Ma ich być łącznie 17.

Projekt obejmuje także inno‑
wacyjną platformę edukacyjną: 
Szkolne Centrum Recyklingu. 
Strona dedykowana uczniom, 
rodzicom i nauczycielom za‑
wiera materiały w najróżniejszej 
formie: filmy, artykuły naukowe, 
bajki, scenariusze lekcji, wywiady 
radiowe, infografiki, quizy, rebu‑
sy, krzyżówki – wszystko po to, 
by nauka była jednocześnie za‑
bawą. Na platformie nie mogło 
oczywiście zabraknąć konkursów 
oraz programów partnerskich 
dedykowanych tyskim szkołom. 
Platforma edukacyjna działa pod 
adresem elektrycznesmieci.pl.
kaMil peszat ●

uLe z eLektroŚmieCi
zepsuty sprzęt elektroniCzny MOżNA Już ZuTyLIZOWAć W PRZEZNAcZONycH DO TEGO POJEMNIKAcH. 
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Takie ule wkrótce pojawią się na terenie miasta.
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elektRO-WySyPiSka

Niestety, przy powstałych pojemnikach na elektrośmieci powstały małe wysypiska śmieci. 
Przypominamy, ze do czerwonych pojemników  można wrzucać zużyty sprzęt o niewielkich 
gabarytach tj. laptopy, telefony, suszarki czy tostery (50 cm). W ramach kampanii mieszkańcy 
Tychów mogą wygodnie i bezpiecznie oddać również wielkogabarytowy sprzęt już w 72 godziny. 
Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 572 102 102 i zgłosić konieczność odbioru dużego AGD. 
Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, dzięki czemu część 
odzyskanych materiałów będzie mogła być wykorzystana do budowy uli z recyklingu, które już 
wiosną staną się integralnym elementem śląskiego krajobrazu. kp ●
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komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
Tychy, 9 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/489/21 z dnia 28 stycznia 

2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, 

Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I
Na podstawie art. 43 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. 2021, poz. 247), informuję o przyjęciu przez Radę 
Miasta Tychy Uchwałą Nr XXIV/489/21 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2021 r. dokumentu 
pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: DĄBROWSKIEGO, 

JANA PAWŁA II, GROTA-ROWECKIEGO I ARMII KRAJOWEJ – ETAP I
Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu planu miejscowego,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu 
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
–   ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
–   opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
–   propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.
Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy

Pl. Św. Anny 4 – z przeznaczeniem na szkołę tańca, fitness, itp.
powierzchnia 215,91m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 
2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 16,75 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy 
budynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia 23 marca 2021 r. przelewem na konto nr 

12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota ta 
podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 23 marca 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu
złożone osobiście w	  Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy

ul. Barona 30
lokal nr 103 parter powierzchnia 12,54m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 
2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 23 marca 2021 r. przelewem na konto nr 

12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota ta 
podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 23 marca 2021r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu
złożone osobiście w	  Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie przetargu. 
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony 
jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter. Informacji szczegółowych 
w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej tel. 32 776-30-57.

zakońCzyŁo się 
zbieranie WnioskóW 
do tegoroCznego 
tyskiego budżetu 
obyWatelskiego. 
ograniCzenia 
zWiązane z pandeMią 
koronaWirusa 
nie znieChęCiŁy 
MieszkańCóW Miasta 
– tyszanie zgŁosili 
190 propozyCji.

Teraz projekty będą sprawdza‑
ne m.in. pod kątem możliwości 

zrealizowania w ciągu jednego 
roku budżetowego oraz zgodności 
z obwiązującymi w mieście pla‑
nami i programami. Od 13 lipca 
do 20 września zaplanowano pro‑
mocję projektów. Głosowanie roz‑
pocznie się 10 września i potrwa 
do 20 września. Każdy mieszka‑
niec Tychów, niezależnie od wie‑
ku, będzie mógł wziąć w nim 
udział i zdecydować, które projek‑
ty mają zostać zrealizowane w na‑
stępnym roku. Lista wygranych 
projektów zostanie opublikowana 
na stronie razemtychy.pl do 7 paź‑

dziernika 2021 r. – Chciałbym po‑
dziękować wszystkim autorom 
złożonych projektów, wszystkim 
którzy złożyli podpisy na listach 
poparcia poszczególnych projek‑
tów, a także osobom, które praco‑
wały nad kolejną edycją budżetu 
obywatelskiego w naszym mieście. 
Dzięki waszej pracy i zaangażo‑
waniu zostanie zrealizowanych 
wiele świetnych pomysłów i pro‑
jektów, które zmienią nasze mia‑
sto – mówi Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych. kp ●

zarząd transportu 
Metropolitalnego 
poinForMoWaŁ, iż 
od 22 MarCa 40 punktóW 
obsŁugi klienta końCzy 
dziaŁanie W ForMie 
staCjonarnej.

Pasażerów, którzy z nich korzy‑
stali, zachęca się do załatwiania 
spraw zdalnie – poprzez Por‑
tal Klienta i aplikacje mobilne. 
W dalszym ciągu jednak działać 
będzie sieć blisko 800 punktów 
sprzedaży stacjonarnej, ponad 
120 automatów biletowych oraz 
10 Punktów Obsługi Pasażera.

Ta zmiana to efekt zachowania 
pasażerów, którzy coraz częściej 
wybierają zdalne kanały kontak‑
tu i sprzedaży.

– Zauważamy, że pasażerowie 
wolą i coraz chętniej korzystają 
z właśnie takich rozwiązań. Nie 
dziwi nas to, bo tak jest szybciej, 
wygodniej i bezpieczniej, szcze‑
gólnie w czasach pandemii – 
mówi rzecznik prasowy ZTM 
Michał Wawrzaszek.

Sprawy, które do tej pory pa‑
sażerowie załatwiali w Punktach 
Obsługi Klienta, np. związane 

z Kartą ŚKUP, będzie można za‑
łatwić bez wychodzenia z domu. 
Zamówione do 6 marca kar‑
ty ŚKUP będzie można odbie‑
rać w Punktach Obsługi Klienta 
do 20 marca. Karty nieodebra‑
ne, 22 marca zostaną przekaza‑
ne do Punktów Obsługi Pasażera. 
Natomiast karty zamawiane po 6 
marca będzie można nadal zama‑
wiać z przesyłką do domu przez 
Portal Klienta lub odbierać w 10 
Punktach Obsługi Pasażerów.

– Najważniejsze funkcje POK, 
czyli m.in. doładowanie karty, 
złożenie wniosku czy reklama‑
cji, będzie można załatwić przez 
Portal Klienta, aplikację „Mobilny 
ŚKUP” lub w automatach bileto‑
wych – wyjaśnia M. Wawrzaszek. 
– Zdajemy sobie sprawę, że choć 
większość pasażerów przesta‑
wi się na kanały zdalne, to część 
użytkowników preferuje kontakt 
z żywym człowiekiem. Dla nich 
pozostaje do dyspozycji sieć sta‑
cjonarnej sprzedaży biletów skła‑
dająca się blisko z 800 punktów. 
Ponadto cały czas funkcjonuje 10 
Punktów Obsługi Pasażera.

Przygotowania do przenie‑
sienia zadań Punktów Obsłu‑

gi Klienta zaczęły się kilkana‑
ście miesięcy wcześniej i były 
wdrażane stopniowo. W ubie‑
głym roku m.in. wprowadzo‑
no możliwość zamówienia karty 
ŚKUP do domu, zwiększono za‑
kres uprawnień Punktów Obsługi 
Pasażera i wydłużono ich godziny 
otwarcia. Coraz większą rolę od‑
grywa uruchomiona w zeszłym 
roku aplikacja mobilna „Mobilny 
ŚKUP”, która od dwóch miesięcy 
ma znacznie rozszerzone funk‑
cjonalności. W tej chwili aplikacja 
oferuje pełną ofertę produktową 
– łącznie z kupowaniem biletów 
okresowych.

– Będziemy analizować zacho‑
wania oraz oczekiwania pasaże‑
rów. Bierzemy pod uwagę możli‑
wość zwiększenia liczby Punktów 
Obsługi Pasażera – dodała Kami‑
la Rożnowska rzecznik GZM.

Jeśli chodzi o Tychy, to jak 
się dowiedzieliśmy w ZMT, dwa 
Punkty Obsługi Klienta – przy ul. 
Towarowej 2c oraz przy ul. Grota 
Roweckiego 53 zostaną przenie‑
sione do sieci. Pozostanie nato‑
miast działający Punkt Obsługi 
Pasażera przy ul. Piłsudskiego 
12. ls ●

„przy ul. katoWiCkiej 
W CzuŁoWie byŁo 
boCianie gniazdo 
zaWieszone na jednyM 
ze sŁupóW, ale boCiany 
uWiŁy sobie jeszCze 
jedno – po drugiej 
stronie uliCy. i WŁaŚnie 
to gniazdo zostaŁo 
uszkodzone. szkoda 
byŁoby, gdyby boCiany 
do niego nie WróCiŁy, 
a poza tyM Może ono 
zagrażać, gdyby ktoŚ 
tędy przeChodzi” – 
zWróCiŁ się do nas 
MieszkanieC CzuŁoWa.

Interwencję Czytelnika przekaza‑
liśmy do Wydziału Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta i w odpowie‑
dzi otrzymaliśmy informację, iż 
„nowe gniazdo na słupie ener‑
getycznym, jest w dobrym sta‑
nie, natomiast jego rozbudowa 
i ewentualne zasiedlenie w bie‑
żącym roku z dużym prawdopo‑
dobieństwem nie będzie miało 
miejsca z uwagi na dużą teryto‑
rialność bocianów w okresie lę‑
gowym. Para która zajmie „stare” 
rozbudowane gniazdo nie dopu‑
ści na tak małą odległość innej 
pary. Nowo powstałe gniazdo nie 
stwarza w chwili obecnej zagroże‑
nia, jednak Wydział Komunalny 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
zwróci się do właściciela słupa 
z prośbą o konsultacje z Regio‑
nalnej Dyrekcji Ochrony Środo‑
wiska w Katowicach, a następnie 
o przeniesienie gniazda” – czyta‑
my w odpowiedzi.

Jak się dowiedzieliśmy w Wy‑
dziale Komunalnym UM, w Ty‑
chach jest około 30 gniazd bo‑
cianów, głównie na działkach 
prywatnych lub słupach należą‑
cych do spółki Tauron Dystry‑
bucja. W związku z tym, UM 
Tychy nie ma możliwości inge‑
rencji w ich budowę lub napra‑
wę. W przypadkach zagrożenia 
dla mieszkańców, na prośbę Wy‑

działu, kilkakrotnie w naprawę 
gniazd angażowała się straż po‑
żarna.

W całej Polsce na słupach ener‑
getycznych należących do Tauron 
Dystrybucja jest ponad 2.200 
bocianich gniazd, z czego 400 
w woj. śląskim. Energetycy dbają 
o te gniazda w ramach akcji „Bo‑
ciany Taurona”. Jakiś czas temu 
Tauron podpisał porozumienie 
z Regionalną Dyrekcją Ochro‑
ny Środowiska w Katowicach 
o współpracy na rzecz bocianów. 
Konieczna jest bowiem stała we‑
ryfikacja gniazd, które zgłaszają 
mieszkańcy i samorządy. W ciągu 
ostatnich dwóch lat na zlecenie 
RDOŚ wyremontowanych zosta‑
ło 12 gniazd, w tym jedno w Ty‑
chach przy ul. Głównej.

Akcję „Bociany Taurona” fir‑
ma prowadzi w ramach własnych 
środków. Jednak mieszkańcy oraz 
urzędy, organizacje mogą zwra‑
cać się do RDOŚ w sprawie na‑
prawy gniazd lub montażu plat‑
formy metowo‑drewnianej czy 
słupa z platformą. Środki na ten 
cel pozyskiwane są z Wojewódz‑
kiego Funduszu Ochrony Śro‑
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jak nas poinformował rzecznik 
RDOŚ, w przypadku uzyskania 
środków „weryfikujemy i montu‑
jemy tam, gdzie potrzeby są naj‑
pilniejsze (od napisania wniosku 
do WFOŚiGW do wykonania 
upływa 1,5‑2 lat). Skupiamy się 

na naprawach, a nie montażu 
w nowych miejscach ponieważ 
bociany to gatunek przywiąza‑
ny do danego miejsca. Budując 
nową platformę w nowym miej‑
scu nie ma gwarancji, że zosta‑
nie zasiedlona, takie działania 
wymagają więc szerszej analizy. 
Nic nie stoi jednak na przeszko‑
dzie aby platformy były instalo‑
wane przez osoby fizyczne, orga‑
nizacje lub organy gmin”.

Warto też dodać, iż Tauron 
Dystrybucja w porozumieniu 
z ornitologami prowadzi akcję 
obrączkowania piskląt. W 2020 r 
zaobrączkowano 180 małych bo‑
cianów.
Poprzedniej zimy pierwsze bociany 
zawitały do nas już w styczniu.

– Rzeczywiście, w tym roku nie 
było jeszcze żadnych sygnałów, 
by pojawiły się gdzieś bociany – 
powiedział Jacek Wąsiński z Leś‑
nego Pogotowia w Mikołowie. 
– Pogoda, jaka panuje u nas nie 
ma dla bocianów większego zna‑
czenie, ma natomiast upływający 
czas. Na ich zachowanie w miej‑
scu, gdzie teraz przebywają wpływ 
mają warunki pogodowe, klimat, 
ciśnienie atmosferyczne. Najw‑
cześniej w swoich gniazdach po‑
jawiają się bociany, które zimu‑
ją w Polsce, a z roku na rok jest 
ich więcej, a także te, które zimę 
spędziły stosunkowo niedaleko 
– przezimowały w Czechach czy 
na Słowacji. leszek sobieraj ●

zanim WróCą z podróży
W tyChaCh jest iCh okoŁo 30. KTO DbA O bOcIANIE GNIAZDA?
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przenosiny do sieCi
ztM: 40 PuNKTóW ObSłuGI KLIENTA KOńcZy SWOJE STAcJONARNE DZIAłANIE.

pandemia nie zaszkodziła budżetowi Obywatelskiemu.

190 pomysłów! 
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Prezydent Miasta Tychy
Tychy, 9 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIII/465/20 z dnia 17 grudnia 

2020 r w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

Na podstawie art. 43 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), informuję o przyjęciu przez Radę 
Miasta Tychy Uchwały Nr XXIII/465/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. dokumentu 
pn.:

zmiana STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY

Z treścią zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Tychy” oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu Studium,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu 
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 
sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
– ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
–   opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
–   propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.
Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

komunikat

reklama

Jak informuje Wojskowy Komen‑
dant Uzupełnień w Tychach, ppłk 
Wojciech Zdrada, do dyspozycji 
uczniów pozostają trzy różnorod‑
ne programy:

CyBer.miL z klasą
Program oparty na utworzeniu 
klas o profilu „Cyberbezpieczeń‑
stwo i nowoczesne technologie 
informatyczne”.
•  prowadzony będzie przez 

3 pierwsze lata nauki w danym 
typie szkoły (liceum, techni‑
kum);

•  w każdej klasie ograniczona licz‑
ba uczniów (min.10, maks. 15);

•  interesujące obszary tematyczne: 
podstawy i historia kryptografii, 

podstawy algorytmiki, podsta‑
wy cyberbezpieczeństwa, zarzą‑
dzanie bezpieczeństwem danych 
i informacji;

•  zajęcia teoretyczne i praktycz‑
ne z wykorzystaniem nowoczes‑
nych systemów operacyjnych 
i pakietów obliczeń symbolicz‑
nych;

•  dotacje celowe na zakup nowo‑
czesnego sprzętu komputero‑
wego, lepsze wyposażenie szkół 
biorących udział w projekcie;

•  16 szkół zakwalifikowanych, ru‑
sza już we wrześniu 2021 roku! 
Lista szkół zakwalifikowanych 
do programu oraz szczegóło‑
we informacje o projekcie zna‑
leźć można na stronie: https://

www.wojsko‑polskie.pl/cyber
‑mil‑z‑klasa/

oddziały przygotowania 
Wojskowego
Kształcenie oparte na przygo‑
towaniu do płynnego przejścia 
do zawodowej służby wojsko‑
wej.
•  nauczanie wojskowe w klasach 

I‑III liceum I‑IV technikum;
•  zajęcia teoretyczne i praktyczne 

oraz obóz szkoleniowy w kla‑
sie IV liceum i klasie V techni‑
kum;

•  minimalna liczba zajęć realizo‑
wanych w programach to 230 
godzin, w tym 53 godziny teo‑
rii i aż 177 godzin zajęć prak‑
tycznych!

•  zajęcia prowadzone w szkole 
jak i w „patronackiej” jednost‑
ce wojskowej.

Certyfikowane Wojskowe klasy 
mundurowe
Starannie wyselekcjonowane 
klasy, w których uczniowie mają 
ułatwioną drogę do rozpoczęcie 
przygody z wojskiem.

•  już IV edycja pilotażowego pro‑
gramu;

•  od klasy II w ciągu trzech se‑
mestrów w ramach przedmio‑
tu „Edukacja wojskowa” łącznie 
185 godzin lekcyjnych, w tym 45 

godzin teorii i 140 godzin zajęć 
praktycznych;

•  możliwość skróconej służby 
przygotowawczej po zakończe‑
niu nauki;

•  dodatkowe punktu przy ubiega‑
niu się o przyjęcie na uczelnie 
wojskowe.
– Zdecydowana większość 

absolwentów i obecnych ucz‑
niów wypowiada się o swoim 
doświadczeniu w klasach o pro‑
filu wojskowym w samych su‑
perlatywach – zapewnia ppłk 
Wojciech Zdrada. – Niezależ‑
nie od ostatecznych wyborów 
zawodowych to dla nich oka‑
zja do nabycia pewności siebie, 

przełamania wewnętrznych ba‑
rier, przeżycia wspaniałej przy‑
gody, poznania ciekawych lu‑
dzi.

Aby dowiedzieć się więcej 
o poszczególnych programach 
oraz szkołach zakwalifikowa‑
nych do poszczególnych pro‑
gramów, można zajrzeć na stro‑
nę: Biuro do Spraw Programu 
„Zostań Żołnierzem Rzeczy‑
pospolitej”: https://www.woj‑
sko‑polskie.pl/biuro‑zostan
‑zolnierzem/lub zadzwonić 
do Wojskowej Komendy Uzupeł‑
nień w Tychach ul. Cyganerii 51 
tel. 261 124 780 (261 124 782). 
Mn ●

zaprojektuj sWoją przyszłoŚć!
klasy WojskoWe ZAPRASZAJą

reklama

uCznioWie ostatniCh klas szkóŁ podstaWoWyCh 
i iCh rodziCe z peWnoŚCią WŁaŚnie teraz 
zastanaWiają się, jaką szkoŁę Średnią Wybrać. 
jedną z popularniejszyCh opCji jest Wybór 
klasy o proFilu WojskoWyM. Warto Wybrać 
taką, którą rekoMenduje MinisterstWo obrony 
narodoWej, bo prograM nauCzania jest oparty 
o aktualne szkolenie WojskoWe, a po jej 
ukońCzeniu absolWenCi Mają MożliWoŚć 
zostania żoŁnierzaMi Wojska polskiego.
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narodoWy bank polski 
postanoWiŁ przyŁąCzyć 
się do nietypoWego 
projektu uniWersytet 
MaŁego przedsiębiorCy, 
którego poMysŁodaWCą 
i autoreM jest 
zWiązany z tyChaMi 
przedsiębiorCa 
i dydaktyk dr patryk 
szCzygieŁ. poCzątkoWo 
MiaŁa zostać 
utWorzona jedna 
grupa pilotażoWa, 
jednak dzięki WsparCiu 
W saMyCh tyChaCh 
zostanie utWorzonyCh 
6 grup. rekrutaCja 
trWa.

Projekt przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku 7‑11 lat, które 
odpowiedzą mailowo na pyta‑
nie „Kim jest przedsiębiorca? ” 
lub „Czego chciałbym nauczyć 
się o firmie? ”. Odpowiedzi nale‑
ży wysłać na adres ump@europa‑
house.eu. Utworzonych zostanie 
6 grup po 12 dzieci, które wezmą 
udział w dziesięciu spotkaniach 

2x45 min każde. W ramach 
projektu przewidziano liczne 
gry logiczne, strategiczne, które 
będą miały za zadanie wyzwo‑
lić w dzieciach małych przedsię‑
biorców. UMP jest bezpłatnym 
i innowacyjnym projektem, dzię‑
ki któremu dziecko pozna, czym 
naprawdę jest przedsiębiorczość 
i wyzwoli w sobie takie cechy 
jak: zaradność, komunikatyw‑
ność, kreatywność. Zajęcia po‑
prowadzi grupa doświadczonych 
trenerów, wykładowców akade‑
mickich i psychologów. Reali‑
zatorem projektu jest Fundacja 
„Europa House”.

przedsiębiorczość to postawa
– Na pomysł Uniwersytetu Ma‑
łego Przedsiębiorcy wpadłem, 
przyglądając się mojej żonie, 
która od zawsze angażowała się 
w charytatywną pracę z dziećmi 
– przyznaje dr Szczygieł. – Jako 
osoba z zacięciem do nauki ję‑
zyków, od lat zaszczepia to po‑
dejście wśród najmłodszych. Or‑
ganizuje liczne gry i zabawy 
i angażuje do nauki wszystkie 
zmysły oraz całą dziecięcą uwa‑
gę. Ona po prostu to kocha i wie‑
rzy w pracę u podstaw, dlatego 
ma świetne wyniki. Idąc tym tro‑
pem, zastanawiałem się, dlacze‑
go jedni przedsiębiorcy w chwi‑
li kryzysu (dajmy na to covid) 
tracą wszystko i nie potrafią się 
podnieść, inni zaś utrzymują 
się na fali, szybko reagują i wy‑
chodzą z tarapatów żywi. Od‑
powiedź jest prosta – postawa. 
Jako dydaktyk z dwunastoletnim 
stażem na uczelniach wyższych 
postanowiłem stworzyć miej‑
sce, gdzie będziemy kształto‑
wać odpowiednie postawy już 
od najmłodszych lat. Tak jak 
Anne‑Sophie zaszczepia fascy‑
nację językami, tak Uniwersytet 
Małego Przedsiębiorcy pomoże 
wyrobić odpowiednie postawy 
przedsiębiorczości, które będą 
procentować przez całe życie. 
Wnikliwie obserwuję system 
edukacji i widzę mnóstwo jego 
niedociągnięć. Znam doskonale 
rynek pracy i problem ubóstwa 
był tematem mojej pracy dok‑
torskiej, dlatego postanowiłem 
napisać program, który umoż‑
liwi jak najlepsze poruszanie się 
po rynku i da dzieciakom alter‑
natywną wiedzę do tej prezento‑
wanej w szkołach. Rodzice dość 
często zapisują dzieci na balet, 

szermierkę czy robotykę. Pewnie 
te zajęcia dają mnóstwo zabawy, 
ale rzadko przydają się w życiu. 
Inaczej jest z przedsiębiorczoś‑
cią, ta jest w nim niezbędna. 
Dziecko teraz przychodzi do ro‑
dzica i mówi „mamo daj” i czę‑
sto dostaje, przez co nie rozumie, 
skąd się biorą pieniądze i traci 
poczucie ich wartości. Pisząc 
program, postawiłem na rozwi‑
janie umiejętności kreatywnego 
myślenia i takiegoż podejścia 
do rozwiązywania problemów 
i konfliktów oraz dostosowywa‑
nia się do sytuacji.

swój produkt
Podczas zajęć dzieci zapoznają 
się z podstawowymi pojęciami, 
przejdą testy predyspozycji oraz 
wezmą udział w licznych grach 
edukacyjnych. Zajęcia podzielo‑
ne są na część teoretyczną, pod‑
czas której dzieci nauczą się jak 
oszczędzać, skąd się biorą pie‑
niądze, technik negocjacyjnych, 
a także poznają inspirujące hi‑
storie najmłodszych milionerów 
świata. Dzieci nauczą się jak za‑
kładać stronę internetową, krę‑
cić reklamę za pomocą telefonu 
komórkowego oraz sprzedawać 
wyprodukowaną przez siebie 
lemoniadę. – Przede wszystkim 
nacisk kładziemy na rozwój po‑
staw, które cechują przedsię‑
biorcze myślenie. Chcemy za‑
szczepić dzieciom umiejętność 
zdrowego podejścia do groma‑
dzenia środków, sztuki kompro‑
misu i siły uśmiechu. Oczywiście 
prócz umiejętności miękkich 
rozwiniemy umiejętności twar‑
de. Nasi mali studenci przejdą 
przez wszystkie fazy wystartowa‑
nia ze swoim biznesem. Zabawią 
się w producenta lemoniady. Za‑
projektują, stworzą a następnie 
rozdystrybuują swój unikalny 
napój ze swoim logotypem, ety‑
kietą, fanpagem oraz kampanią 
reklamową. To ma też wymiar 
symboliczny, bowiem chcemy 
pokazać, że z kwaśnej cytryny 
można zrobić słodką lemonia‑
dę. I na niej zarobić – tłumaczy 
dr Szczygieł.

Projekt realizowany jest z Na‑
rodowym Bankiem Polskim w ra‑
mach programu edukacji ekono‑
micznej, współfinansowany przez 
Katowicką Specjalną Strefę Eko‑
nomiczną oraz pod patronatem 
Okręgowej Izby Przemysłowo‑
Handlowej. kaMil peszat ●

z kWaŚnej Cytryny słodka Lemoniada
W tyChaCh rusza uniWersytet MAłEGO PRZEDSIębIORcy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu 
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, 
w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres 
trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty 
potwierdzające wysokość wykazanego dochodu, dowód tożsamości ze zdjęciem a także 
dokument potwierdzający zapłatę czynszu. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria 
ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 
6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria uprawniające do1.  otrzymania dodatku mieszkaniowego:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
	najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
	osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 

prawo do lokalu mieszkalnego,
	osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących 

ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
	innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 

wydatki związane z jego zajmowaniem,
	osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący 

im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2189,04 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, tj. 1563,60 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 01.03.2021 r 
najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 
dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, 
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 
w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi 
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, 
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny 
w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy 
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 z późn.zm.), świadczenia wychowawczego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 t.j.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 
z późn. zm.), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy 
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. 
U. z 2020 poz. 551 z późn. zm.), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 
(Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
(Dz. U. z 2020 poz. 1936 z późn.zm.).

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie wyklucza to możliwości otrzymania dodatku – jeśli 
bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek 
mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% 
wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego 
lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego 
lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami 
przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego 
(bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu 
jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę 
otrzymującą dodatek w wysokości:
	15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
	12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
	10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym 

i większym
* ten% stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie 
jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, 
a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:
– dla 1 osoby 35m2 +  30% = 45,5m2

– dla 2 osób 40 m2 +  30% = 52,0m2

– dla 3 osób 45m2  +  30% = 58,5m2

– dla 4 osób 55m2  + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2  +  30% = 84,5m2

– dla 6 osób 70m2  +  30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej 
powierzchni użytkowej o więcej niż:
	30% albo
	50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 

lokalu nie przekracza 60%.
W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się 
normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba 
niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, 
której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu 
zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:2. 
wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w	  dniu wydania decyzji 
(tj. 25,02 zł),
nie są	  spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy 
jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź najmu socjalnego),
w	 wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca 
dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem 
majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane 
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby 
majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących 
z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia 
oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania 
dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu 
reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i	 Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 589).

3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
w	 wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano 
na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której 
przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej 
wysokości.
osoba której przyznano dodatek nie opłaca na	  bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę 
dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania 
zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy
od	  wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie 
wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie 
nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa
z	 mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest 
wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie 
obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.

 Tychy, 2 marca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy

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

przy al. Niepodległości 49  na parterze,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

−  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 2643/37 o pow. 786 m2 
położonej w Tychach przy ul. Hutniczej 

−  zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 1894/77 o pow. 0,1763 ha 
przy ul. Żorskiej, działki nr 4356/77 o pow. 0,0240 ha oraz udziału po 2/64 w działkach 
nr 3540/76  o pow. 0,0339 ha i nr 3902/77 o pow. 0,2683 ha przy ul. Żubrów.

komunikat

Już wkrótce wystartują pierwsze zajęcia dla młodych przedsiębiorców. 

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

przy al. Niepodległości 49 na parterze 
został wywieszony wykaz z nieruchomością przewidzianą do

bezprzetargowego wydzierżawienia, położoną w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej, oznaczoną 

jako część działki nr 774/122 o pow. 20 m2 oraz część działki nr 935/122 o pow. 120 m2, czyli 

o łącznej pow. 140 m2, na cele ogrodu działkowego, na czas nieoznaczony.

komunikaty
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W poprzedniM nuMerze „tWoiCh 
tyChóW” zaMieŚCiliŚMy pierWszą 
CzęŚć rozMoWy z proF. ryszardeM 
kaCzMarkieM, której teMateM jest 
setna roCzniCa plebisCytu W naszyM 
regionie. dziŚ Ciąg dalszy rozMoWy, 
a za tydzień – jej dokońCzenie.

„twoje tychy”: po postanowieniach traktatu 
wersalskiego została utworzona międzysojusznicza 
komisja rządząca i plebiscytowa, która przejęła władzę 
na górnym Śląsku. na początku 1920 r. wkroczyły 
tu wojska alianckie, które miały utrzymać porządek 
i przygotować plebiscyt. jednocześnie powstały 
komisariaty plebiscytowe – polski i niemiecki – które 
rozpoczęły kilkunastomiesięczną kampanię na rzecz 
swoich państw. kto finansował tę kampanię?
PROf. RySZaRD kacZmaRek: – Polski Komi‑
sariat Plebiscytowy, kierowany przez Wojciecha 
Korfantego, miał swoją siedzibę w nieistniejącym 
już dziś budynku Hotelu Lomnitz w Bytomiu. 
Niemcy swój komisariat usytuowali przy ulicy 
Dworcowej w Katowicach. Obydwa komisariaty 
były finansowane przez rządy obu zainteresowa‑
nych państw: Polski i Niemiec. Część ówczesnej 
prasy polskiej czy niemieckiej to były wydawnictwa 
czysto komercyjne, działające w oparciu o zwykły 
rachunek ekonomiczny, a tylko czerpiące do‑
datkowe zyski z tego, że uzyskiwały zamówienia 
na materiały propagandowe. Ale powstały też tytuły 
prasowe w stu procentach finansowane przez rządy 
polski czy niemiecki, utworzone na cele kampanii.

Oprócz pieniędzy rządowych, były też dobrowol‑
ne składki. W całej Polsce (zresztą w Niemczech 
również) przez te kilkanaście miesięcy różne 
organizacje zbierały środki na pomoc dla Górnego 
Śląska. Ta akcja zaczęła się po I powstaniu śląskim, 
kiedy w prasie ogólnopolskiej – w Krakowie, 
Warszawie, Lublinie czy Poznaniu – zaczęły się po‑
jawiać artykuły o dramatycznej sytuacji związanej 
z represjami niemieckimi,

jakie to były represje? Bo do tej pory mówiliśmy raczej 
o kampanii pozytywnej, mającej zachęcić ludność 
do głosowania za jednym z państw.
– O represjach na początku mówiono w kontekście 
powstania w 1919 r., gdy ten teren był jeszcze pod 
jurysdykcją niemiecką. Wprowadzono wtedy sądy 
specjalne, działające na podstawie sądownictwa 
wojskowego. One kierowały sprawy polskich 
powstańców do sądu, albo nawet same wykonywały 
wyroki, w tym egzekucje. Dotyczyło to miejsc, 
w których walki były najbardziej intensywne, 
również Tychów. Tutaj co prawda nie doszło do tak 
dramatycznego zdarzenia, jak w Mysłowicach, gdzie 

publicznie rozstrzelano powstańców. Innych zamy‑
kano w więzieniach, gdzie oczekiwali na procesy. 
Duża część powstańców uciekła wówczas na drugą 
stronę granicy. W Polsce ukazywały się artykuły 
i broszury opisujące to wszystko, co budziło silne 
emocje społeczne. I to zapoczątkowało tworzenie 
komitetów pomocy dla Górnego Śląska. Częściowo 
były to składki rad miejskich w różnych miastach, 
częściowo zbiórki czysto rzeczowe, żywność.

Po stronie niemieckiej też były takie akcje, 
chociaż nie na tak dużą skalę, bo też sytuacja 
gospodarcza Niemców górnośląskich była lepsza. 
Należeli oni do warstwy mieszczańskiej i ich 
potrzeby mniej dotyczyły spraw bytowych, a raczej 
środków na prowadzenie kampanii plebiscytowej.

w swojej książce poświęconej powstaniom śląskim 
opisuje pan sytuację strony polskiej po drugim 
powstaniu. miała ona wówczas silniejszą pozycję 
w kampanii plebiscytowej; osiągnęła cele założone 
w powstaniu, była bardziej zwarta politycznie, miała 
skutecznego przywódcę wojciecha korfantego, 
cieszącego się wpływami u Francuzów. dlaczego przy 
takich przewagach wyniki plebiscytu były jednak dla 
polski niekorzystne?

– Można by odpowiedzieć trochę dzisiejszym ję‑
zykiem – bo tak chciał i zadecydował ówczesny 
„elektorat”. Każde głosowanie jest zawsze 
obarczone marginesem niepewności. Strona 
polska podchodziła do głosowania optymi‑
stycznie, ale wyniki pokazały, że tylko 40 proc. 
Górnoślązaków widziało swoją przyszłość 
w Polsce, a 60 procent w Niemczech. Obydwie 
strony analizowały potem ten wynik, padały 
w tych analizach różne argumenty. Najbardziej 
znany jest argument o wpływie tzw. imigrantów, 
czyli to, że przyjęto możliwość głosowania 
tych, którzy urodzili się na Górnym Śląsku, 
ale już na nim nie mieszkali. Podobnie trochę 
jak dzisiaj, prawo do udziału w wyborach 
parlamentarnych mają Polacy mieszkający 
za granicą. Ta decyzja okazała się ważna, zagło‑
sowało prawie 190 tysięcy imigrantów na około 
1,2 miliona głosujących. Imigranci mieli trochę 
inne karty do głosowania, więc wiemy jak 
głosowali. Na te 190 tysięcy osób 180 zagłoso‑
wało za Niemcami a tylko 10 tysięcy za Polską. 
To na pewno mocno wpłynęło na ostateczny 
wynik plebiscytu. Bez imigrantów zwycięstwo 
Niemiec też by nastąpiło, ale niewielką liczbą 
głosów, kilkoma procentami. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę, że obydwie strony od 1919 r. 
wiedziały, że imigranci wezmą udział w głoso‑
waniu. Zresztą początkowo był to też postulat 
strony polskiej, ponieważ sądzono, że dojdzie 
do masowego głosowania polskich górników, 
którzy wyjechali do Westfalii.

Analizując wyniki plebiscytu, trzeba pamiętać 
jeszcze o jednym. Chociaż na pierwszy rzut 
oka wygląda to jak wyraźne zwycięstwo strony 
niemieckiej i porażka strony polskiej, to patrząc 
na mapę widzimy wyraźną granicę pomiędzy 
powiatami głosującymi za Niemcami i za Polską. 
Ta granica przebiegała mniej więcej wzdłuż linii 
Odry i potem od Opola w stronę Olesna. W po‑
wiatach na wschód od tej linii mamy przewagę 
głosujących za Polską, a na zachód – narastającą 
przewagę głosujących za Niemcami. Oczywiście 
wyłączywszy miasta, bo miasta wyglądają na tej 
mapie jak rodzynki w cieście – nawet w powiatach 
w których przeważały głosy za Polską, miasta 
głosowały zdecydowanie za Niemcami. Gdyby 
patrzeć tylko przez powiaty i gminy to sytuacja 
wyglądałaby inaczej niż uśrednione liczenie 
głosów, które trochę zamazuje obraz ówczesnych 
nastrojów społecznych.

Dramatem wynikającym z wyniku głosowania 
było to, że wyniki plebiscytu nie pozwalały 
w żaden sposób rozwiązać problemu granicy 
w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Tutaj już 

nie wyglądało to jak ciasto z rodzynkami, tylko 
jak patchwork. Miejscowości takie jak Lipiny czy 
Świętochłowice głosowały za Polską, a zaraz obok 
Królewska Huta (dzisiaj Chorzów) zdecydowane 
za Niemcami. Wydzielenie granicy w oparciu 
o wyniki plebiscytu było tu niemożliwe.

jak to wyglądało w tychach i ówczesnym powiecie 
pszczyńskim?
– W powiatach pszczyńskim, lublinieckim 
i rybnickim przewaga ludności głosującej 
za Polską była olbrzymia. Tutaj oprócz miast 
powiatowych nie było innych dużych miast. 
Nawiasem mówiąc Bieruń był jedynym miastem 
na całym obszarze plebiscytowym, w którym 
zwyciężyła strona polska. Tychy nie posiadały 
wówczas praw miejskich, chociaż były już dużą 
wsią, liczącą około 4 tysięcy mieszkańców. Poza 
granicami Tychów, jako osobne gminy głosowała 
ludność: Paprocan, Urbanowic, Cielmic, Wil‑
kowyj, Jaroszowic. We wszystkich jednak tych 
miejscowościach przeważali głosujący za Polską. 
Na tym obszarze za Niemcami głosowały tylko 
te grupy, które były znane z działalności niemie‑
ckiej; mieszczaństwo, pracownicy browaru, część 
urzędników, właściciele niektórych gospodarstw 
rolnych, w części także pracownicy folwarczni. 
Po prostu ci, którzy byli Niemcami, bądź z tym 
państwem chcieli nadal wiązać swoją przyszłość.

Dokładnie za Polską zagłosowało w Tychach 
2831 osób, a za Niemcami 556. warto zaznaczyć, 
że w Tychach też głosowali imigranci. Było ich 205.

można powiedzieć, że za niemcami głosowali 
przemysłowcy, właściciele zakładów, mieszczaństwo, 
a za polską – raczej robotnicy i rolnicy?
– Można tak to interpretować, chociaż pamię‑
tajmy, że nie znamy dokładnie tego społecznego 
przekroju, kto jak głosował. Nie było wtedy 
badań, jakie mamy dzisiaj przy okazji wyborów 
i profilowania wyborcy w zależności od wieku, 
wykształcenia czy grupy społecznej. Oczywi‑
ście z jednostkowych deklaracji i ze składów 
organizacji po obydwu stronach, możemy 
wnioskować, że właśnie tak było: plebejusze 
głosowali za Polską, a ludzie lepiej sytuowani 
i wykształceni oraz urzędnicy za Niemcami. Ale 
trzeba być ostrożnym przy takich uogólnieniach 
i twierdzeniu, że to był konflikt głównie o cha‑
rakterze społecznym. On odgrywał pewną rolę, 
ale ludzie niezadowoleni z tego, jak się żyje, byli 
po obydwu stronach. W strajkach na kopalniach 
od 1918 roku do 1920 r. brali udział zarówno 
polscy robotnicy, jak i niemieccy.
rozMaWiaŁa: sylWia WitMan ●

W stuLeCie pLeBisCytu 
na górnym ŚLąsku – Cz. 2
rozMoWa Z HISTORyKIEM PROf. RySZARDEM KAcZMARKIEM

nasze dziedziCtWo

Tyszanin Leopold Granek podczas służby w 
Policji Plebiscytowej, ok. 1921 r. Reprodukcja 

w zbiorach Muzeum Miejskiego w Tychach.
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„twoje tychy”: gdybyś mógł 
przybliżyć naszym czytelnikom 
jak powstał pomysł na tychy press 
photo?
maRciN ZimNal: – Zaczęło 
się od tego, że 21 lat temu 
fotograf Dominik Gajda wpadł 
na pomysł, aby zorganizować 
tyski odpowiednik słynnego 
World Press Photo. W Teatrze 
Małym spodobał się ten pomysł 
i tam odbyła się pierwsza edycja 
Tychy Press Photo, wtedy jeszcze 
jako wystawa fotografii prasowej. 
Wzięło w niej udział siedmiu 
fotoreporterów związanych 
z lokalnymi mediami i mieszka‑
jących w tym mieście. Wzorem 
World Press Photo obowią‑
zywała zasada prezentowania 
tylko zdjęć z minionego roku. 
Wówczas pokazaliśmy zdjęcia 
Pawła Bilangowskiego („Tydzień 
w Tychach”), Sławomira 
Błacha („Echo”), Dominika 
Gajdy („Tydzień w Tychach”),  
Ireneusza Kaźmierczaka 
(„Gazeta Wyborcza”), Zbigniewa 
Marszałka („Nowe Echo”), 
Wojciecha Sznera („Dziennik 
Zachodni”) oraz moje („Echo”).

pamiętasz jakie tematy poruszały 
zdjęcia?
– Pamiętam swoje zdjęcie, 
które trafiło na wystawę. Była 
to dziura w drodze, ilustracja 
do interwencyjnego artykułu, 
w którym mieszkańcy Lędzin 
skarżyli się na jakość dróg. Pla‑
katowym zdjęciem promującym 

wystawę była praca Dominika 
Gajdy przedstawiająca kibiców 
hokejowych. Pamiętam jeszcze 
fotografię przedstawiającą 
procesję Bożego Ciała, portrety 
czy reportaż z pokazu mody.

kiedy zdecydowaliście się 
na formułę konkursową?
– Przez pierwsze trzy edycje 
Tychy Press Photo były 
tylko przeglądem fotografii 
prasowej tyskich fotografów. 
Z roku na rok coraz więcej 
autorów zgłaszało swoje prace 
na przegląd, stąd od czwartej 
edycji ruszyliśmy z konkursem. 
Wzorem World Press Photo 
przyjmowaliśmy prace tylko 
od zawodowych fotografów, 
którzy mogli udokumentować 
swoją współpracę z mediami. 
Wówczas pierwszą nagrodę 
zdobył Michał Grzybczak 
autor czarno‑białej fotografii 
o tytule „Jestem z miasta T.”, 
wykonanej na klatce schodowej. 
W pierwszym konkursie wzięło 
udział 18 autorów.

już w następnym roku 
otworzyliście się również 
na amatorów...
– Tak. Zasada konkursu „tylko 
dla zawodowych fotografów” 
funkcjonowała zaledwie przez 
jedną edycję. W 2005 roku boom 
na fotografię cyfrową trwał 
w najlepsze. Lustrzanki stały się 
dostępne dla szerszego użytkow‑
nika. Wielu próbowało swoich sił 

w tym temacie. Zaczęły zacierać 
się granice między profesjonal‑
nym fotografem a amatorem. 
Zdjęcia tych ostatnich zaczęły 
pojawiać się w największych 
ogólnopolskich mediach. Model 
fotoreportera z legitymacją 
prasową odchodził powoli 
do lamusa. Nastąpiła rewolucja 
technologiczna, która zmieniła 
świat fotografii. Nie mogliśmy 
tego ignorować.

przez kolejne lata konkurs 
zyskał na znaczeniu, aż w końcu 
w 2008 r. pojawił się gość specjalny 
arkadiusz ławrywianiec, 10 lat 
później na tychy press photo 
przyjechał chris niedenthal. chyba 
największa gwiazda dotychczas?
– Tak, zgadzam się, Niedenthal 
to najbardziej rozpoznawalne na‑
zwisko, jakie pojawiło się na TPP 
i jeden z dwóch laureatów World 
Press Photo, obok Andrzeja 
Grygiela – gościa z 2014 roku. 
Pierwszym był wspomniany 
Arek Ławrywianiec. W tym 
samym roku cześć zdjęć pierwszy 
raz pokazano w Galerii „Obok” 
znajdującej się wtedy na piętrze 
Teatru Małego. I tak rokrocznie 
zapraszaliśmy gościa specjalnego, 
aż do roku ubiegłego, kiedy 
to odważyliśmy się użyć słowa 
„Festiwal” i Tychy Press Photo 
stało się festiwalem fotografii 
dokumentalnej, na który 
zaprosiliśmy kilkoro gości, aby 
zaprezentowali nam swoje prace. 
Nie inaczej będzie w tym roku.

opowiedz, czego możemy się 
spodziewać?
– Przede wszystkim, za względu 
na panujący reżim sanitarny, 
nie będziemy mogli zorgani‑
zować gali wręczenia nagród 
z publicznością. Ta odbędzie 
się z udziałem samych autorów 
zakwalifikowanych na wystawę 
i Galeria „Obok” będzie 
ją transmitować na swoim kanale 
w serwisie YouTube. W takiej 
samej formule online odbędą się 
pokazy zaproszonych fotografów. 
W tym roku na konkurs wpły‑
nęło 406 zdjęć od 40 autorów. 
Cieszy nas większa liczba 
uczestników względem roku 
ubiegłego. Być może spowodo‑
wane jest to tym, iż zrezygno‑
waliśmy z wymogu dostarczenia 
nam wydrukowanych odbitek. 
Od tej edycji wymagamy tylko 
elektronicznych plików.
Co się tyczy zaproszonych gości, 
to Anna Lewańska jest naszym 
gościem specjalnym a zarazem 
przewodniczącą jury. W mi‑
nionym roku została laureatką 
I nagrody w kategorii „Ludzie, 
zdjęcie pojedyncze” w konkursie 

Grand Press Photo. Jej prace były 
wystawiane w kilkudziesięciu 
galeriach w Polsce, Australii, 
Irlandii i we Włoszech. Anna 
Lewańska obecnie pracuje jako 
fotograf freelancer i współpra‑
cuje jako fotoreporter z „Gazetą 
Wyborczą”. Drugim gościem jest 
Marzena Bugała laureatka między 
innymi konkursów „Obiektywnie 
Śląskie”, Śląska Fotografia 
Prasowa, Konkurs Fotografii 
Sportowej, Inny Czas, Wielkiego 
Konkursu Fotograficznego 
National Geographic i Human 
Doc. Następnie spotkamy się 
z Marcinem Gibą, którego zdjęcia 
z drona zachwyciły jurorów m.in. 
Sony World Photography Awards, 
Urban Photo Awards, Chromatic 
Photography Awards, Fine Art 
Photography Awards, Moscow 
International Foto Awards i To‑
kyo International Foto Awards. 
Ostatnim do wymienienia jest 
Irek Dorożański, który zdobywał 
nagrody na BZ WBK Press Foto 
czy Śląskiej Fotografii Prasowej.

jakie tematy dominowały wśród 
nadesłanych fotografii?

– To było nie do uniknięcia, 
żeby pandemia nie zdominowa‑
ła tegorocznego konkursu. Nasi 
uczestnicy pokazali ją z każdej 
możliwej strony. Zatem mamy 
zdjęcia, które oglądaliśmy 
w mediach głównego nurtu 
czyli lekarzy w kombinezo‑
nach, kolejki, puste ulice czy 
zamaskowanych przechodniów. 
Z drugiej zaś strony spotkaliśmy 
się z bardziej kameralnym 
i osobistym spojrzeniem na to, 
jak pandemia wpłynęła na co‑
dzienne życie, na skutki izolacji 
i zmianę relacji społecznych. 
Jeden temat, wiele perspektyw. 
To jest piękne w fotografii 
dokumentalnej, że umożliwia 
nam spojrzenie z tak wielu 
perspektyw.

gdzie będzie można je zobaczyć?
– Wszystkich chętnych zaprasza‑
my do Miejskiej Galerii Sztuki 
„Obok”, gdzie przedstawimy 89 
wybranych na wystawę fotografii 
uczestników konkursu. Wystawa 
będzie dostępna stacjonarnie, 
w godzinach otwarcia Galerii.
rozMaWiaŁ: kaMil peszat ●
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z WieLu perspektyW
rozMoWa z MarCineM ziMnaleM, JEDNyM Z ORGANIZATORóW KONKuRSu I WySTAWy TycHy PRESS PHOTO.

feStiWal fOtOgRafii DOkumeNtalNej tychy PReSS PhOtO 2021

SOBOta, 13 maRca, gODZ. 19.30
Pokaz zdjęć gościa specjalnego Anny Lewańskiej, otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród (kanał Galerii „Obok” w youTube).
NieDZiela, 14 maRca, gODZ. 17.00
Pokazy zdjęć Marzeny bugały, Marcina Giby i Irka Dorożańskiego (kanał Galerii „Obok” w youTube).
Wystawa pokonkursowa w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” będzie czynna do 16 kwietnia.
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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 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. 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

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

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości. Szybka i bezpieczna 
sprzedaż. BN VOTUM: 501 503 735

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

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
Os. „E” 50m2 II p. Cena 220 tys. Tel: 509 
904 546
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Tychy, os. C. M-3, 50 m2, po generalnym 
remoncie – I piętro z balkonem. 295 000 
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 

reklama
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www.tychy.pl

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

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 166010zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, działka 
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 
Paprocany możliwość zrobienia 3 po-
koi, balkon 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 bliź-
niaczej z garażem o pow. 129 m2 cena 
485.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter ,duże witryny o pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl

Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
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 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1673 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, brak planu 
zagospodarowania cena 418.250 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 399.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Działki i domy w Beskidach - duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531-823-300
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Mąkołowiec, dom szeregowy, o pow. 
138 m2, działka 189 m2, cena: 690.000 
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
Tychy Centrum Mieszkanie w stanie „de-
veloperskim”, 37,4m2, 180tys., 9p, czynsz 
320zł, piękny widok,  728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Tychy Arkadowa 50 m2, 2 pokoje, do wej-
ścia, 1 piętro, cena 259 000 zł, 519 595 
671 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
SPRZEDAŻ Mieszkań Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
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/indomotychy
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, odzna-
czenia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

zWierzęta:

Rózi nikt nie kochał, Rózi nikt nie gła-
skał, była głodzona. 
Dość duża sucz-
ka po przejściach, 
bardzo ładna, raczej 
lękliwa szuka domu 
na jesień życia.
Przebywa w schro-
nisku w Sosnowcu.

Kontakt: 698 760 053
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W miniony weekend rozgrywa‑
no zaległe spotkania w katowi‑
ckiej podgrupie ligi okręgowej, 
natomiast w grupie bielsko‑ty‑
skiej zaległy mecz Czechowice 
II – Rydułtowice zaplanowa‑
no na 28 marca. Nasze druży‑
ny, czekając na początek rundy 
wiosennej, rozgrywają mecze 
kontrolne...

Piłkarze Ogrodnika Cielmice 
mają na koncie sześć sparingów. 
Oto wyniki: 0:6 ze Spartą Kato‑
wice, 1:3 z JUWe Jaroszowice, 
3:6 z Niwą Nowa Wieś, 3:3 z LKS 
Gardawice, 2:3 z Siódemką Tychy 
i w minioną sobotę – 4:2 z Unią 
Bieruń. Z zespołem trenuje czte‑
rech młodych piłkarzy z Akade‑
mii Piłki Nożnej GKS i być może 
dołączą oni do kadry. Jeśli cho‑
dzi o ubytki, to skończyło się wy‑
pożyczenie Patryka Orlińskiego, 
który obecnie szuka klubu.

OKS Zet Tychy zaczął kiepsko, 
bo od 0:12 z czołową drużyną IV 
ligi Spójnią Landek. Kolejne me‑
cze: 8:1 z Czułowianką, 2:3 z dru‑
żyną GKS Tychy U‑19, 3:0 z Gar‑
dawicami, 8:1 ze Startem Mszana, 
4:4 z GKS Tychy U‑17.

Wszystko wskazuje na to, 
że JUWe Jaroszowice – wicelider 
klasy A przystąpi do rozgrywek 
w niezmienionym składzie. Oto 
wyniki sparingów: 3:2 z Legionem 
Bydlin, 4:3 z Przeciszovią Przeci‑
szów, 3:1 z Ogrodnikiem Cielmi‑
ce, 3:4 z Pionierem Pisarzowice, 
8:0 z Rotuzem Bronów.

B‑klasowa Tysovia pod wodzą 
nowego trenera Tomasza Rącz‑
kowskiego zremisowała w pierw‑
szym sparingu z Zaborzem Za‑
brze 6:6, kolejne mecze: 1:3 
z Siódemką Tychy, 2:2 z Podle‑
sianką, 0:5 z Hetmanem Katowi‑
ce, z Czułowianką 3:3 ls ●

W niższych ligach.

czas sparingów

Po dramatycznych ostatnich minutach meczu tyscy piłkarze 
dowieźli wygraną do końca meczu. Bartek Sitko w akcji 

na bramkę rywali. Z lewej – Michał Słonina.

Piłkarze GKS Futsal Tychy poko‑
nali w niedzielę Unię Tarnów 6:5 
i awansowali na 7. miejsce w ta‑
beli. Do przerwy prowadzili 3:1, 
pod koniec meczu – 6:2, ale w cią‑
gu ostatnich trzech minut rywale 
zdobyli trzy gole!

W pierwszej połowie GKS mu‑
siał odrabiać stratę, bo w 8 min. 
goście zdobyli prowadzenie. Ty‑
szanie długo się rozkręcali i zła‑
pali swój rytm dopiero po 10 mi‑
nutach, kiedy to najpierw Bartek 
Sitko, a potem Paweł Pytel próbo‑
wali strzelić wyrównującą bram‑
kę. Udało się to Michałowi Słoni‑
nie, do którego znakomicie zagrał 
Paweł Pytel. Swoją przewagę ty‑
szanie udokumentowali jeszcze 
dwoma golami. Po akcji Sitki 
ze Słoniną, piłkę do siatki wbił 
Paweł Lisiński, a chwilę później 
wynik na 3:1 do przerwy ustalił 
Grzegorz Migdał, strzelając pod 
poprzeczkę.

Znakomicie tyszanie rozpo‑
częli drugą połowę – niemal tuż 
po wznowieniu gry na 4:1 pod‑
wyższył Lisiński. GKS rozgrywał 
bardzo dobry mecz, ale też popeł‑
niał błędy, które oznaczały stra‑
ty. Po rozpoczęciu jednej z akcji 
przez Zbigniewa Modrzika pił‑
kę przejęli rywale i strzelili dru‑
gą bramkę. W odpowiedzi, w 35 
min. Filip Krzyżowski zdobył pią‑
tego gola. 

Rywale wycofali bramkarza 
i chwilę później Bartosz Kokot 
skierował piłkę do pustej bram‑
ki na 6:2. Z kolei w tyskiej bram‑
ce Modrzika zastąpił rezerwowy 

bramkarz Bartosz Gruszczyński. 
I wtedy zaczęły się emocje! Kie‑
dy do końca meczu pozostały trzy 
minuty, Unia zdobyła trzeciego 
gola. Rywale cały czas grali z lot‑
nym bramkarzem i po rozpoczę‑
ciu ostatniej minuty cieszyli się 
z gola numer 4! Sitko mógł jesz‑
cze dwukrotnie pokonać bram‑
karza przyjezdnych, tymczasem 
na 3,5 sekundy przed końcem 
meczu tyski bramkarz skapitulo‑
wał po raz kolejny... GKS rozpo‑
czął grę, ale na szczęście zawyła 
syrena kończąca spotkanie. Pro‑
wadząc spokojnie 6:2, w końców‑
ce tyszanie roztrwonili przewagę, 
racząc oglądających relację praw‑
dziwym horrorem.
gkS futSal tychy – uNia 
taRNóW 3:1. Bramki: Lisiński 
2, Słonina, Migdał, Krzyżowski, 
Kokot.
gkS futSal: Modrzik (Grusz‑
czyński) – Słonina, Sitko, Paweł 
Pytel, Lisiński – Banaszczyk, Ko‑
kot, Kochanowski, Krzyżowski, 
Kołodziejczyk, Kamiński, Migdał, 
Kumor. ls ●

1. Polkowice 17 40 85-51
2. AZS Lublin 17 38 66-48
3. Nowiny 16 31 62-44
4. bochnia 16 30 71-51
5. Sośnica 16 30 85-46
6. Heiro 17 30 82-72
7. gkS tychy 17 23 70-69
8. unia 17 22 70-75
9. Gwiazda 17 19 81-91
10. Kamionka 17 12 51-68
11. Stal 16 9 65-118
12. AZS Wrocław 17 3 41-96

11 goli w meczu GKS futsal – unia Tarnów.

zwycięski… horror
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

to byŁ szCzególny MeCz, 
nie tylko ze Względu 
na to, że graŁy ze sobą 
dWie drużyny z naszego 
WojeWództWa. te derby 
byŁy szCzególne też 
dlatego, że gole dla 
gks MiaŁ strzelać byŁy 
„zagŁębiak” leWiCki, 
a trójkoloroWy zespóŁ 
proWadziŁ WyChoWany 
W sosnoWCu trener 
artur derbin.

Lewicki co prawda gola nie zdo‑
był, ale mógł wraz z trenerem 
Derbinem cieszyć się po meczu 
z kolejnych trzech punktów, pią‑
tego z rzędu zwycięstwa i awansu 
na trzecie miejsce w tabeli, skąd 
już tylko dwa punkty do bez‑
pośredniego awansu do ekstra‑
klasy.

Tyszanie pewnie wygrali, choć 
początek niedzielnego meczu ka‑
zał obawiać się o jego losy. Goście 
rozpoczęli bowiem bardzo agre‑
sywnie, wysoko atakowali piłka‑
rzy GKS, zmuszając ich do błę‑
dów. Już w 10 min. cieszyli się też 
z prowadzenia, kiedy po stracie 
Oskara Paprzyckiego stworzyli 
pierwsze zagrożenie pod bram‑
ką Jałochy. Co prawda pierwsze 
uderzenie Konrad Jałocha obro‑
nił, ale Łukasz Sołowiej zbyt bli‑
sko wybił piłkę i po dobitce Pa‑
włowskiego mieliśmy 0:1.

Gospodarze szybko chcieli wy‑
równać i stworzyli kilka ku temu 
okazji. W 13 min. Maciej Mańka 
mógł zaskoczyć bramkarza Za‑
głębia strzałem w okienko, ale 
ten zdołał obronić strzał tyskiego 
obrońcy. Podobnie jak pięć mi‑
nut później, gdy z dystansu ude‑
rzał Bartosz Szeliga. Podopieczni 
trenera Derbina nie ustawali jed‑
nak w swych dążeniach i w koń‑
cówce pierwszej połowy oglą‑
daliśmy strzał Żytka głową 
minimalnie obok bramki oraz 
sytuację z 39 min., która wresz‑

cie przyniosła efekt bramkowy. 
Głównym architektem wyrów‑
nania był Kacper Piątek, który 
na prawym skrzydle boiska wy‑
manewrował kilku graczy Zagłę‑
bia, po czym posłał piłkę w pole 
bramkowe. Tam był Bartosz Biel, 
który przyłożył nogę na tyle sku‑
tecznie, że na przerwę piłkarze 
mogli zejść przy stanie 1:1.

Druga połowa rozpoczęła się 
od prowadzenia tyszan. W 55 
min. Bartosz Szeliga dośrodko‑
wywał pod bramkę do czającego 
się tam Wiktora Żytka i tak pod‑
kręcił piłkę, że ta zupełnie zasko‑
czyła nie tylko Żytka, ale i bram‑
karza gości…

Podrażnieni sosnowiczanie 
rzucili się do ataku, ale bez‑
błędnie sprawowała się defen‑
sywa GKS, a zmiany wprowa‑
dzone przez trenera Artura 
Derbina wzmocniły także dru‑
gą linię, która często stopowa‑
ła zapędy Zagłębia już w zarod‑
ku. Co prawda w 69 min. piłka 
wpadła do siatki GKS, ale wcześ‑

niej arbiter sygnalizował pozycję 
spaloną strzelca. W odpowiedzi, 
po dośrodkowaniu Żytka głową 
strzelał Łukasz Moneta, ale tra‑
fił w poprzeczkę.

Gdy w końcówce Zagłębie 
rzuciło na szalę wszystkie swo‑
je siły, zostało szybko skarcone 
przez gospodarzy. Długie poda‑
nie z defensywy przyjął na klat‑
kę piersiową wprowadzony kilka 
minut wcześniej Damian Nowak 
i po zrobieniu kilku kroków 
huknął na sosnowiecką bram‑
kę. Uderzenie pod poprzeczkę 
było tak precyzyjne, że golkiper 
gości nie miał najmniejszych 
szans na obronę i piąte z rzę‑
du ligowe zwycięstwo GKS sta‑
ło się faktem.
gkS tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 3:1 (1:1). Gole: Biel 
(39’), Szeliga (55’), Nowak (86’) 
oraz Pawłowski (10’).
gkS tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – K. Pią‑
tek (65’ Norkowski), Paprzycki 
(65’ Moneta), Żytek, Grzeszczyk 

(88’ Połap), Biel (79’ Steblecki) – 
Lewicki (79’ Nowak).

W pozostałych meczach 19. 
kolejki: Resovia – Łęczna 0:2, 
Radomiak – Chrobry 1:2, ŁKS – 
Widzew 2:2, Odra – Stomil 1:2, 
Termalica – Sandecja 2:2, Miedź 
– Bełchatów 3:0, Puszcza – Arka 
4:0, Jastrzębie – Korona 2:0. ●

1. Termalica 19 44 33:11
2. łęczna 19 38 30:13
3. gkS tychy 19 36 30:16
4. łKS 19 36 40:23
5. Arka 19 32 27:18
6. Radomiak 19 31 24:16
7. Miedź 19 30 34:25
8. Puszcza 19 26 22:22
9. chrobry 19 26 26:29
10. Odra 18 25 18:23
11. Widzew 18 24 18:21
12. Stomil 19 23 20:25
13. Korona 19 22 15:26
14. Jastrzębie 19 19 18:31
15. Sandecja 19 17 18:31
16. bełchatów 19 14 13:26
17. Resovia 19 12 12:30
18. Zagłębie 19 12 16:28

derBy dLa derBina
dzięki reMisoWi W derbaCh Łodzi TySZANIE PRZESKOcZyLI łKS LEPSZyM bILANSEM bEZPOŚREDNIcH MEcZóW I Są 
Już TRZEcI!

Mimo przeważających sił Zagłębia, Bartosz Biel wykończył dośrodkowanie 
Kacpra Piątka i zdobył pierwszego gola dla GKS.

W najbliższy weekend rundę wio‑
senną rozpoczną piłkarze IV ligi, 
w której występuje druga drużyna 
GKS Tychy.

Tyscy „rezerwiści” mocno prze‑
pracowali zimową przerwę i chcą 
zdecydowanie poprawić dziewią‑
tą lokatę, jaką zajmują po meczach 
jesiennych. Z optymizmem każą 
na to patrzeć rezultaty meczów 
kontrolnych, z których podopiecz‑
ni trenera Jarosława Zadylaka cztery 
wygrali, trzy zremisowali i tylko raz 
uznać musieli wyższość rywali.

W związku z wycofaniem się 
z rozgrywek zespołu MKP Odra 
Centrum, wszystkie pozostałe 
drużyny otrzymały po trzy punk‑
ty za walkowery; zmienił się tak‑
że terminarz rozgrywek w gru‑
pie II czwartej ligi. Stąd zamiast 
rozpoczynać rewanże spotkaniem 
z Iskrą Pszczyna – jak to było je‑
sienią – piłkarze GKS II Tychy 
wznowią sezon meczem z Odrą 
Wodzisław, a więc aktualnym li‑

derem tabeli, a którą w paździer‑
niku przegrali na wyjeździe 2:3. 
Potyczka odbędzie się w najbliż‑
szą niedzielę, 14 marca o godz. 12 
na sztucznym boisku przy stadio‑
nie Miejskim.

W kolejnych ligowych spot‑
kaniach rywalami tyszan będą: 
MRKS Czechowice‑Dziedzi‑
ce (u siebie 20/21.03), Spój‑
nia Landek (wyjazd 27/28.03), 
Kuźnia Ustroń (wyjazd 3/4.04), 
Jedność Przyszowice (u siebie 
10/11.04), Unia Turza Śląska 
(wyjazd 17/18.04), Iskra Pszczy‑
na (u siebie 24/25.04), Orzeł Łę‑
kawica (wyjazd 1/2.05), Decor 
Bełk (wyjazd 8.05), Unia Ksią‑
żenice (u siebie 15/16.05), Pod‑
beskidzie II (u siebie 22/23.05), 
Drzewiarz Jasienica (wyjazd 
26.05), Rozwój Katowice (u sie‑
bie 29/30.05), GKS Radziecho‑
wy‑Wieprz (u siebie 5/6.06), 
LKS Czaniec (u siebie12/13.06). 
WW ●

W minioną niedzielę piłkarski 
zespół GKS Tychy U‑17, po hi‑
storycznym awansie zadebiutował 
w rozgrywkach Centralnej Ligi 
Juniorów. Inauguracyjne spot‑
kanie na Stadionie Miejskim wy‑
padło bardzo obiecująco.

Tyszanie trafili do grupy C, 
w której grają ponadto: Ruch 
Chorzów, Lechia Zielona Góra, 
Zagłębie Lubin, Górnik Za‑
brze, Raków Częstochowa, Roz‑
wój Katowice i Śląsk Wrocław. 

I właśnie z tym ostatnim zespo‑
łem przyszło się podopiecznym 
trenerów Przemysława Pitrego 
i Marcina Zemanka zmierzyć 
na inaugurację.

Tyscy juniorzy zremisowali 
ze Śląskiem 2:2, a gole dla nasze‑
go zespołu zdobyli Michał Ploch 
(45’) i Miłosz Pawlusiński (55’). 
W kolejnym spotkaniu CLJ tysza‑
nie zagrają w najbliższy weekend 
na wyjeździe z Ruchem Chorzów. 
WW ●

rewanże w IV lidze bez Odry centrum.

liDer na start
remis w centralnej Lidze Juniorów.

UDany DebiUt
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W Ostrowcu Świętokrzyskim 
rozegrano Grand Prix Puchar 
Polski w pływaniu. W impre‑
zie startowało 956 zawodników 
z ponad 70 klubów, zawody roze‑
grano bez udziału publiczności, 
a kibice mogli śledzić zmagania 
zawodników dzięki relacji w in‑
ternecie.

Świetnie zaprezentowała się 
trójka zawodników Młodzieżo‑
wego Klubu Pływackiego Wodnik 
29 Tychy, podopiecznych Marka 
Mroza. Lider teamu, Dawid Wie‑
kiera sięgnął po złoto na 100 m 
stylem klasycznym (1.03,01), sre‑
bro na 200 m st. klas. (2.15,69) 
i po brąz na 200 m st. zmiennym 
(2.09,1). Ponadto był 8. na 50 m 
st. klas. (29,40).

Dawid po pierwszy raz w karie‑
rze zwyciężył w klasyfikacji OPEN 
Grand Prix Polski za najlepsze wy‑
niki w stylu klasycznym i poprawił 
dwa rekordy życiowe – na 100 m 
st. klas. oraz 200 m st. zm.

Ponownie wysoką formę za‑
sygnalizowała Wiktoria Radek, 
która przywiozła trzy medale: 
złoto na 100 m st. klas. (1.13,17) 
oraz dwa srebrne krążki na 50 m 
st. klas. (33,37) i 200 m st. klas. 

(2,38,45). Była także 5. na 200 m 
st. zm. (2,26,5). W każdej konku‑
rencji Wiktoria poprawiła swo‑
je rekordy życiowe, a w klasyfi‑
kacji dla najlepszej zawodniczki 
stylu klasycznego (wśród 16‑la‑
tek) zajęła drugą pozycję. Obec‑
nie tyska pływaczka przebywa 
na zgrupowaniu kadry narodo‑
wej juniorów w Ostrowcu Świę‑
tokrzyskim.

Kacper Komorowski na po‑
dium w Ostrowcu nie stanął, ale 
pływał wśród seniorów – był 11. 
na 100 m st. klasycznym (1.06,0) 
co jest jego nowym rekordem ży‑
ciowym. 200 m st. klas. przepły‑
nął w czasie 2.26,9 (drugi wynik 
w karierze), a ponadto ustanowił 
swój rekord na 50 m st. klas. – 
30,57, a na 200 m st. zm. zanoto‑
wał 2.17,5. ls ●

Muzeum Miejskie w Tychach za‑
prasza w czwartek (11.03) o godz. 
18 na spotkanie online z Jerzym 
Górą, popularnym dziennika‑
rzem sportowym Polskiego Ra‑
dia Katowice. Jerzy Góra to wie‑
loletni szef redakcji sportowej 
Radia Katowice. Pracuje w nim 
od 1978 roku z przerwami m.in. 
na szefowanie na Stadionie Ślą‑
skim i w Polskiej Lidze Hokeja. 
Redaktor J. Góra był wysłanni‑
kiem radia na największe imprezy 
sportowe – igrzyska olimpijskie, 

piłkarskie mistrzostwa świata 
i Europy.

Tematem spotkania, które po‑
prowadzi Piotr Zawadzki z Ty‑
skiej Galerii Sportu, będzie rola 
oraz znaczenie sportowego ra‑
dia kiedyś i obecnie. Mowa też 
będzie o kulisach pracy sprawo‑
zdawcy sportowego. Spotkanie 
towarzyszy wystawie „To idzie 
młodość. Życie sportowe na pla‑
cu budowy socjalizmu”, która jest 
prezentowana w Muzeum Miej‑
skim. kg ●

Kolejny start i kolejne medale 
judoczek i judoków UKS Ippon 
Tychy. Podopieczni Urszuli Bo‑
żek startowali w 8. Memoriale 
Pawła Pytlińskiego, zorganizowa‑
nym w obiektach Wisły Kraków. 
W związku z obostrzeniami licz‑
ba miejsc w poszczególnych kate‑
goriach była mocno ograniczona, 
co spowodowało, iż zawody były 
bardzo silnie obsadzone. Starto‑
wało 220 zawodniczek i zawod‑
ników z ponad 20 klubów z czte‑
rech województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskie‑
go i śląskiego. Zawody rozgrywa‑
ne były w pełnym rygorze sani‑
tarnym.

Dla większości tyskich judo‑
ków był to pierwszy udział w za‑
wodach judo po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią. UKS 
Ippon reprezentowało dziewięć 
osób i tyszanie wrócili z Krako‑
wa z pięcioma medalami. Na naj‑
wyższym podium stanęły Mar‑
ta Simon i Nadia Sroka. Srebrne 
medale wywalczyły Nikola Jaro‑
sińska i Kinga Cichoń, a brązo‑
wy – Konrad Goliński. O brązo‑
we medale walczyli również Piotr 
Szczerba, Szymon Fidor, Dawid 
Czerwiński, ale ostatecznie skla‑
syfikowani zostali na 5. lokatach. 
W turnieju uczestniczyła także 
Sandra Mokry. ls ●

W pierwszym meczu półfinału 
play off PLHK Atomówki GKS 
Tychy przegrały na Stadionie 
Zimowym 2:5 ze Stoczniowcem 
Gdańsk. Gra toczy się do dwóch 
zwycięstw.

Od pięciu sezonów w fina‑
le PLHK walczą Polonia Bytom 
i Stoczniowiec Gdańsk. Pięcio‑
krotnie tytuł mistrzowski zdoby‑
wały hokeistki Polonii, natomiast 
ekipa Stoczniowca musiała się za‑
dowolić srebrem. Determinacja za‑
wodniczek Stoczniowca, by zmie‑
nić tę sytuację i powtórzyć sukces 
z 2015 rok, kiedy to zdobyły mi‑
strzostwo, jest więc olbrzymia. Te‑
raz na ich drodze do finału stanęły 
Atomówki GKS Tychy.

Pierwszy mecz rozegrano w Ty‑
chach i Atomówki zaczęły bardzo 
dobrze, bo w 5 minucie za sprawą 
Sylwii Łaskawskiej (asysta Eweliny 
Czarneckiej) uzyskały prowadzenie. 
Długo jednak nie cieszyły się z gola, 
bo dwie minuty później wyrówna‑
ła Tetiana Oniszczenko, która po‑
nownie wpisał się na listę strzelczyń 
w 10 min. Pierwsza tercja zakoń‑
czyła się prowadzeniem Stoczniow‑
ca 3:1, bo kolejny gol padł w ostat‑
niej minucie tej odsłony.

W drugiej tercji tyszanki nieco 
odrobiły stratę – zdobyły kontak‑
tową bramkę w 15 minucie gry, 
po uderzeniu Aleksandry Gór‑
skiej. Na kolejne gole trzeba było 
czekać do ostatniej tercji, ale nie‑
stety wpadły one do tyskiej bram‑
ki – w 47 i 56 min.

W ten sposób rywalki są już 
tylko o krok od awansu do fina‑
łu, bowiem wystarczy im jedna 
wygrana. Rewanżowy mecz roze‑
grany zostanie 13.03 w Gdańsku, 
a ewentualnie trzecie spotkanie 
– dzień później również na lodo‑
wisku Stoczniowca.

atOmóWki gkS tychy 
– StOcZNiOWiec gDańSk 2:5 
(1:3, 1:0, 0:2). Bramki: Łaskawska, 
Górska.
atOmóWki gkS: Sass – Mar‑
czyk, Garbocz, Czarnecka, Oraw‑
ska, Łaskawska – Kędra, Pasiut, 
Górska, Churas, Solecka – Ma‑
nilewska, Rakoczy, Huchel, Fran‑
kowska, Cieślewicz – Śliski.

Do sporej niespodzianki do‑
szło na lodowisku w Oświęci‑
miu, gdzie w pierwszym półfi‑
nale Unia pokonała obrończynie 
tytułu – hokeistki Polonii By‑
tom 2:1. ls ●

W półfinale play off Polskiej Ligi Hokeja Kobiet.

atomówki bez zaliczki
sześć medali gp Pucharu Polski i rekordy życiowe.

woDnik coraz szybszy

Czołowi zawodnicy MKP 29 Wodnik Tychy (od lewej): Kacper 
Komorowski, Wiktoria Radek i Dawid Wiekiera.

Tyskie hokeistki są nieco dalej od finału PLHK niż ich rywalki z Gdańska.
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spotkanie z red. jerzym górą w TGS.

magia sportowego raDia

Memoriał Pawła Pytlińskiego.

pięć meDali

Ekipa UKS Ippon wróciła z Krakowa z kolejnymi medalami. 
Na zdjęciu judocy z trener Urszulą Bożek.
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W polskiej hokej lidze 
rozpoCzyna się druga 
runda play oFF, W której 
Cztery najlepsze 
zespoŁy WalCzyć będą 
o praWo gry W Finale. 
gks tyChy MusiaŁ Czekać 
na ryWala do szóstego 
MeCzu ćWierćFinaŁu. 
ostateCznie zostaŁa 
niM CoMarCh CraCovia. 
W drugiM póŁFinale jkh 
gks jastrzębie zagra 
z gks katoWiCe.

Tyszanie, podobnie jak hokeiści 
z Jastrzębia, najszybciej zakoń‑
czyli ćwierćfinałowy serial i mieli 
półtora tygodnia przerwy, którą 
wykorzystali na przygotowanie 
się do kolejnych meczów. Żeby 
nie wypaść z rytmu meczowego, 
trener Krzysztof Majkowski za‑
planował mecz sparingowy z Za‑
głębiem Sosnowiec. GKS wygrał 
4:1 (0:0, 1:1, 0:3), a bramki zdo‑
byli: Mroczkowski, P. Szczechura, 
Gościński i Marzec.

Tymczasem rywale ostatni 
tydzień spędzili na intensyw‑
ne grze. Najwięcej kontrowersji 
wzbudziła rywalizacja GKS Kato‑
wice z Unią Oświęcim, a wyniki 
pierwszych meczów były wręcz 
sensacyjne. W pierwszy spotka‑
niu 8:0 wygrała Unia, a w dru‑
gim 5:0 Katowice. I właśnie ten 
drugi mecz stał się powodem 
niemałego zamieszania. Zgodnie 
z regulaminem w każdej druży‑
nie musi wziąć udział w meczu 
co najmniej dwóch zawodników 
w wieku do 23 lat. Po spotka‑
niu pojawiły się wątpliwości czy 
w GKS Katowice zagrali Mateusz 
Zieliński i Szymon Mularczyk 
i posądzono klub o popełnienie 
błędu. Jak ostatecznie poinfor‑
mowały władze PHL z „wery‑
fikacji wideo, którą podjęli się 
przedstawiciele Polskiej Hokej 

Ligi po doniesieniach środowi‑
ska hokejowego o potencjalnym 
błędzie formalnym, którego po‑
twierdzenie skutkowałoby wal‑
kowerem na korzyść drużyny 
z Oświęcimia, nie można jedno‑
znacznie stwierdzić, że Zieliń‑
ski i Mularczyk nie brali udzia‑
łu w meczu, a tym samym brak 
było podstaw zmian zapisów 
w protokole ze spotkania”. Wy‑
nik 5:0 dla GKS Katowice został 
utrzymany. Rywalizacja toczyła 
się dalej – w kolejnych meczach 
było 4:2 dla Unii, a następnie 2:0 
i 3:2 (po dogrywce) dla Katowic. 
W serii Katowice prowadziły 
więc 3:2. Szósty mecz był praw‑
dziwą wojną nerwów. W regu‑
laminowym czasie było 1:1 (0:0, 
1:1, 0:0), rezultatu nie przyniosła 
też dogrywka, więc przystąpio‑

no do rzutów karnych. Decydu‑
jącego gola dla Katowic zdobył 
Grzegorz Pasiut.

Także w szóstym meczu ćwierć‑
finału play‑off Comarch Cracovia 
pokonała Energę Toruń 5:1 (1:0, 
1:1, 3:0) i wygrała całą serię 4:2. 
Zgodnie z regulaminem, rywalem 
GKS Tychy w półfinale play off 
miał być zespół, który po sezonie 
zasadniczym zajął najniższe miej‑
sce w tabeli. Cracovia była szósta 
i to z nią tyszanie zagrają w serii 
meczów, których stawką będzie 
finał PHL.

Półfinały play‑off zaplano‑
wano na 11 i 12 marca w Ty‑
chach i Jastrzębiu‑Zdroju. Oto 
terminarzyk: 11.03 GKS Ty‑
chy – Comarch Cracovia (18), 
JKH GKS Jastrzębie – GKS Ka‑
towice (18); 12.03 GKS Tychy – 

Cracovia (18) JKH GKS Jastrzę‑
bie – GKS Katowice (18); 15.03 
Cracovia – GKS Tychy (18.30), 
GKS Katowice – JKH GKS Ja‑
strzębie (18); 16.03 Cracovia – 
GKS Tychy (18.30), GKS Ka‑
towice – JKH GKS Jastrzębie 
(18). Ewentualnie kolejne ter‑
miny: 19.03 GKS Tychy – Cra‑
covia (18), JKH GKS Jastrzębie 
– GKS Katowice (18); 21.03 Cra‑
covia – GKS Tychy (18.30), GKS 
Katowice – JKH GKS Jastrzębie 
(18); 23.03 GKS Tychy – Cra‑
covia (18), JKH GKS Jastrzębie 
– GKS Katowice (18).

Mecze finałowe przewidziane 
są na 26 i 27.03 (mecze u wyżej 
rozstawionego), 30 i 31.03 (u ni‑
żej rozstawionego), ewentual‑
nie: 3, 6 i 9 kwietnia.
leszek sobieraj ●

o finał z CraCovią
hokeiŚCi phl ZAcZyNAJą DRuGA RuNDę PLAy Off

Kolejnym rywalem tyszan w drodze do mistrzostwa będzie Cracovia. Pierwsze mecze 
półfinałowe rozegrane zostaną na Stadionie Zimowym 11 i 12 marca.
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d jak druga liga
jeśli myślicie, że hOkejOWa 
DRużyNa gkS tychy 
ZaWSZe Biła Się WyłącZNie 
O miStRZOStWO POlSki, 
tO jeSteście W BłęDZie. 
ByWały lata, że uchODZiła 
Za ligOWegO SłaBeuSZa, 
a NaWet – O ZgROZO! 
– muSiała BieDOWać W ii liDZe. 
PO RaZ OStatNi ZDaRZyłO Się 
tO W SeZONie 1978/79…

A wydawało się, że do degradacji nie 
dojdzie. finisz sezonu w wykonaniu ty-
skich hokeistów był doprawdy impo-
nujący. Zabrakło zaledwie 4 punktów, 
by odrobić straty z kompletnie nieuda-
nej pierwszej części sezonu i uratować 
I ligę dla Tychów. W ogóle, tyscy kibice 
mieli prawo czuć się co najmniej sfru-
strowani, bo rok wcześniej z ekstrakla-
sy spadli piłkarze GKS.

Spadek hokeistów do II ligi zbiegł 
się w czasie z oddaniem do użytku 
nowego Stadionu Zimowego w Ty-
chach. Podobna sytuacja wydarzyła 
się wiele lat później – w 2015 roku pił-
karski GKS wyleciał z I ligi na miesiąc 
przed oddaniem do użytku Stadionu 
Miejskiego…

Wydawało się, że drugoligowe 
zesłanie hokeistów potrwa dłużej. 
We wcześniejszych sezonach II liga 
była podzielona na dwie grupy – 

północną i południową. W wyniku 
reorganizacji od 1978 wprowadzono 
jedną grupę łączną, do której weszły 
najlepsze zespoły z obu grup oraz 
trzej spadkowicze z I ligi: Tychy, cra-
covia i budowlani bydgoszcz. Awan-
sować miała tylko jedna drużyna.

Wprawdzie na inauguracje rozgry-
wek GKS przegrał w bytomiu z Polo-
nią 0:3, ale potem spisywał się coraz 
lepiej i tak naprawdę jedynym poważ-
nym konkurentem okazał się zespół 
z bydgoszczy.

Decydujące mecze 10 i 11 lutego 
1979 roku (grało się wtedy w soboty 
i niedziele) z budowlanymi tak opisy-
wał dziennikarz „Echa”:

„bydgoszczanie, stanowiący kolek-
tyw bardziej rosłych i lepiej kondycyjnie 
przygotowanych zawodników, prze-
ważali nad tyszanami szybszą jazdą, 
lepszym opanowaniem krążka i cel-
niejszymi strzałami na bramkę. Tysza-
nie przeciwstawili się im ogromną am-
bicją, wolą walki i rzadko spotykanym 
poświęceniem. Gdy bydgoszczanie ata-
kowali ich bramkę, rzucali się ofiarnie 
na taflę lodową, zatrzymując skutecznie 
lot krążka”. Autor relacji wychwalał też 
popisowe interwencje tyskiego bram-
karza Michała Grodzkiego.

Wychodzi na to, że drużyna bu-
dowlanych wszystkie atuty sporto-
we miała po swojej stronie, a mimo 
to GKS wygrał oba mecze – 3:1 i 6:1. 

czyżby naprawdę do sukcesu wystar-
czyła ambicja i szaleńcze rzucanie się 
w kierunku wystrzelanego przez ry-
wali krążka?

Zostawmy to… Po meczach 
na szczycie nasza przewaga nad bu-
dowlanymi urosła do 7 punktów. 
Do końca sezonu tyszanie mieli już 
tylko słabszych rywali i mogli pozwolić 
sobie w ostatniej serii sezonu na dwie 
wyjazdowe porażki w Sanoku.

bilans gry w II lidze w sezonie 
78/79: 36 meczów, 27 wygranych, 3 
remisy i 6 porażek. Na mecie 3 pkt. 

przewagi nad budowlanymi. bywało 
dziwnie. Jednego dnia tyszanie po-
trafili u siebie rozgromić Sanok 14:4, 
by następnego dnia zlekceważyć ry-
wali i z najwyższym trudem pokonać 
go 4:3. Na mecze na nowiusieńkim 
Stadionie Zimowym waliły wtedy tłu-
my. Spędzony w II lidze sezon okazał 
się być przełomem dla sekcji hokejo-
wej. Klub zamierzał zerwać z szyldem 
marudera, którego ambicją jest jedy-
nie uniknięcie degradacji do niższej 
ligi. Prezes hokeistów czesław Gelner, 
na co dzień dyrektor kopalni Piast 

oraz kierownik sekcji Gerard Stańczyk 
zabrali się ostro do roboty. W zespo-
le obok rutyniarzy coraz większą rolę 
zaczęli odgrywać młodsi zawodnicy. 
Do GKS po raz pierwszy w historii do-
łączyli wtedy gracze Podhala Nowy 
Targ: Adam Worwa, franciszek bry-
niarski i Jan Plewa.

Wiosną 1979 roku powrót do I ligi 
stał się faktem. W Tychach zaczęła się 
tworzyć drużyna, która już wkrótce 
miała stać się krajową rewelacją.
piotr zaWadzki,
tyska galeria sportu ●

alFabet tgs

Hokejowa drużyna GKS Tychy w sezonie 1978/79.
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W sobotniM MeCzu 
koszykarze gks tyChy 
pokonali trzeCi W tabeli 
zespóŁ Wkk WroCŁaW 
83:82. dzięki teMu 
zWyCięstWu zapeWnili 
sobie grę W play oFF 
na Cztery kolejki 
przed końCeM sezonu 
zasadniCzego.

Ale co to był za mecz! Końcówka 
tego spotkania była po prostu sza‑
lona. Ostatnią minutę gry tysza‑
nie rozpoczęli prowadząc 80:75. 
Rywale jednak, na 12 sekund 
do końcowej syreny, doprowadzili 
do wyrównania 80:80. A zatem 
dogrywka? Kiedy na tablicy były 
już tylko 4 sekundy i 80 setnych, 
Tomasz Prostak po przechwycie 
wpakował piłkę do kosza i rywa‑
le objęli prowadzenie, ciesząc się, 
jakby to był koniec meczu! Tym‑
czasem tyszanie zaczęli, piłkę do‑
stał Filip Stryjewski i na 10 set‑
nych sekundy przed syreną rzucił 
na 82:82, na dodatek był faulowa‑
ny! Co czuł Filip stając w tej sy‑
tuacji przed koszem? Jeden jego 
rzut miał zadecydować o zwycię‑
stwie lub dogrywce. Trafił! I było 
po meczu…

Zaczęliśmy od ostatniej se‑
kundy, ale od początku było 
to bardzo ciekawe i wyrównane 
widowisko. Sytuacja na prowa‑
dzeniu zmieniała się bez prze‑
rwy, w pierwszej kwarcie żadnej 
z drużyn nie udało się zdobyć 
znaczącej przewagi. Ostatecznie 
po pierwszej kwarcie jednym 
„oczkiem” prowadzili tyszanie. 
W drugiej odsłonie zaczęli moc‑
no i odskoczyli rywalom na kil‑
ka punktów. Nie była to jednak 
przewaga, która mogła dawać 
oddech. WKK Wrocław jest dru‑
żyną, która potrafi wykorzystać 
każdy błąd. Rywale dość szybko 

odrobili stratę i do przerwy pro‑
wadzili skromnie 39:37.

W trzeciej kwarcie obraz gry 
nie uległ zmianie, jednak z cza‑
sem tyszanie zaczęli uzyskiwać 
przewagę. Zagrali bardziej uważ‑
nie w defensywie, a znakomita 
gra Stryjewskiego, punkty Woro‑
nieckiego, trójka Trubacza dały 
GKS 10‑punktowe prowadzenie 
w połowie kwarty. I tego prowa‑
dzenia nie oddali do końca tej 
części gry. Jednak już na począt‑
ku ostatniej odsłony roztrwoni‑
li punkty – kilka błędów i strat 
spowodowało, że po niespełna 4 
minutach było 63:63. Ale i goście 
nie potrafili skutecznie przechylić 
szali zwycięstwa na swoją stronę. 
Nadal więc toczył się mecz „rzut 
za rzut”, a jak już wspomnieliśmy, 
ostatnią minutę tyszanie zaczęli 
prowadząc 80:75...

Na uznanie zasługuje cały ze‑
spół, ale jego bohaterem był nie‑
wątpliwie Filip Stryjewski. Dał 
GKS wygraną na ułamki sekun‑
dy przed końcem, ale zdobył też 
najwięcej punktów – 20, do cze‑

go dorzucił 9 zbiórek i 6 asyst. 
Double‑double skompletował 
natomiast Przemysław Wrona 
– 13 punktów (6/7 z gry) i 10 
zbiórek.
gkS tychy – Wkk WROc-
łaW 83:82 (22:21, 15:18, 25:16, 
21:27).
gkS: Stryjewski 20, Kędel 14, 
Mąkowski 14, Wrona 13, Woro‑
niecki 12, Trubacz 10, Grochow‑
ski 0, Karpacz 0, Śpica 0. ls ●

1. czarni 26 48 22-4
2. Górnik 25 45 20-5
3. WKK Wrocław 26 45 19-7
4. Sokół 26 43 17-9
5. gkS tychy 25 42 17-8
6. Krosno 26 40 14-12
7. Zb Pruszków 26 40 14-12
8. AZS Politechnika 26 39 13-13
9. łowicz 26 39 13-13
10. Śląsk II 26 38 12-14
11. Dziki 25 36 11-14
12. Kotwica 26 35 9-17
13. Pelplin 26 35 9-17
14. Pogoń 26 34 8-18
15. Wisła 26 34 8-18
16. Nysa 25 25 0-25

Wygrana W 0,1 sekundy!
Filip stryjeWski daŁ Wygraną – SZALONA KOńcóWKA MEcZu GKS TycHy – WKK WROcłAW.

Rzuca Filip Stryjewski, który rozegrał kapitalny mecz, zapewniając 
drużynie wygraną na 10 setnych sekundy przez końcem meczu!
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po zaledWie trzeCh 
MiesiąCaCh kieroWCy 
przystąpili do kolejnej 
edyCji saMoChodoWyCh 
MistrzostW tyChóW. 
Czasu na przygotoWanie 
Maszyn i... ForMy byŁo 
zateM bardzo nieWiele.

W niedzielę, 7.03 na torze testo‑
wym Fiat Chrysler Automobiles 
odbyła się pierwsza eliminacja 
SMT 2021. Rygory sanitarne spra‑
wiły, że na torze w Bieruniu znów 
zabrakło publiczności. Na szczęś‑
cie nie zniechęciło to uczestników 
– zawody tradycyjnie miały wyso‑
ką frekwencję.

Formuła zawodów pozostała 
niezmieniona – zawodnicy ry‑
walizowali na liczącej 2,8 km tra‑
sie. Nowością w tym sezonie jest 
klasa Retro, przeznaczona dla sa‑
mochodów wyprodukowanych 
przed 1990 r., oraz samochodów 
polskiej produkcji: fiatów 125p, 
126p i polonezów.

Najmocniejsze samochody ry‑
walizują jednak w klasie 4. W tej 
kategorii – i w całych zawodach 
– najszybszy był doskonale znany 
kibicom SMT Artur Kobiela, pilo‑
towany przez Kamila Walę. Dru‑
gie miejsce w klasie zajęli Mateusz 
Masełko i Dariusz Murzyn (sub‑
aru impreza) a na trzeciej pozycji 
finiszowali Michał Kareusz i Łu‑
kasz Dudzik (również subaru im‑
preza). W klasie 3 triumfowali 
ubiegłoroczni wicemistrzowie – 
Dawid Tomala i Paulina Kemp‑
ka (honda civic). Kolejne miejsca 
zajęli Aleksander Kołodziej z Pa‑
włem Hojdemem i Sebastian Bu‑
tyński z Adrianem Potępą – obie 
załogi startowały w renault clio.

Wicemistrz w klasie 2 w 2020 r. 
– Szymon Gańczarczyk, tym ra‑
zem pilotowany przez Sławomira 
Parzyka (honda civic) triumfował 

w tej kategorii w pierwszej rundzie 
nowego sezonu. Za nim finiszował 
drugi wicemistrz poprzedniego se‑
zonu – Romuald Stasik z pilotem 
Grzegorzem Pękalą (citroën C2) 
oraz załoga Sebastian Mega i Mi‑
chał Paciej (honda civic). W klasie 
1 również prym wiedli ubiegłorocz‑
ni zwycięzcy. Najszybsi byli Paweł 
Oślak i Michał Kociołek (fiat sei‑
cento) – wicemistrzowie z 2020 r. 
Drugie miejsce zajęli Jakub Włoch 
i Piotr Pisula (renault clio) – oni 
sezon 2020 zakończyli na trzeciej 
pozycji. Najniższy stopień podium 
zajęli Delfin Orłowski i Sławomir 
Raczek (nissan almera).

Klasa RWD tradycyjnie już zo‑
stała zdominowana przez kierow‑
ców samochodów bmw. Najszybsi 
na trasie byli Daniel Strojek i Ma‑
riusz Swatowski, a za nimi upla‑
sowali się Michał Parzych i Piotr 
Śliwa oraz Mikołaj Górecki i Ma‑
teusz Kacprzak. W klasie Open 
4WD triumfowali Piotr Żbikow‑
ski i Marcin Bieniak (mitsubishi 
lancer) a w Open 2WD Adrian 
Turoń (honda civic).

Wśród samochodów francu‑
skich (klasa PPC – peugeot i ci‑
troën) najlepiej wypadli Mateusz 
Poznański z Karoliną Sumerą (ci‑
troën saxo), wyprzedzając Damia‑
na Majchrzaka i Marka Gojnego 

(citroën saxo) oraz Leszka Ko‑
mendę i Kamila Nowaka (citroën 
C2). W klasie CENTO w czołówce 
uplasowały się fiaty cinquecento. 
Najszybszy był Adam Pawłowski 
z Mateuszem Bartosikiem przed 
Kacprem Włochem i Mateuszem 
Hanusiakiem oraz Wojciechem 
Książkiem i Kamilą Szczerbą.

W nowej klasie Retro można 
było zobaczyć cały przegląd kla‑
sycznych samochodów. Gównie 
były to konstrukcje z dawnego 
bloku wschodniego, ale nie zabra‑
kło też zachodnich marek. Naj‑
szybciej trasę zawodów pokonała 
łada 2105 prowadzona przez Pa‑
wła Sitka i Michała Cianciarę. Pu‑
char za drugie miejsce otrzymali 
Grzegorz Kozera i Piotr Depa (fso 
125p) a trzecie miejsce przypad‑
ło Robertowi i Katarzynie Gabry‑
szewskim w egzotycznym, wło‑
skim autobianchi A112 abarth.

Wysoką frekwencją cieszyła się 
klasa Gość, przeznaczona dla za‑
wodników z licencją. Zwycięstwo 
w tej kategorii wywalczyli Jacek 
Polok i Ryszard Ciupka (ford fie‑
sta), pokonując Damiana Kostkę 
i Kazimierza Gargasa (honda ci‑
vic) oraz Marka Mularczyka i Mi‑
chała Pacieja (fiat punto).

Kolejne zawody odbędą się 
18.04  opraC. ls ●

W styLu retro
kieroWCy rozpoCzęli noWy sezon SAMOcHODOWycH MISTRZOSTW TycHóW

Nowością w tym sezonie jest klasa Retro, przeznaczona dla 
samochodów wyprodukowanych przed 1990 r. oraz samochodów 

polskiej produkcji: fiatów 125p, 126p i polonezów.

Ja
ku

b T
us

zy
ńs

ki

14 | 9 MarCa 2021 www.tychy.plsporttWoje tyChy



trudno Wprost 
uWierzyć, że zygMunt 
hanusik nie żyje. 
niedaWno zadzWoniŁeM 
do niego z proŚbą 
o podzielenie się 
WspoMnieniaMi 
o ryszardzie 
szurkoWskiM. 
poWiedziaŁ Wtedy: 
– ten nasz peleton 
kurCzy się Coraz 
bardziej. W zeszŁyM 
roku odszedŁ staszek 
gazda, z któryM nie 
tylko się ŚCigaŁeM, ale 
razeM organizoWaliŚMy 
WyŚCigi – kryteria 
i WieloetapóWki przez 
tyChy i pszCzynę. no, 
a teraz rysiek…

Kilka dni temu Zygmunt Hanu‑
sik źle się poczuł, przeszedł zawał 
i dzień przed swoimi urodzinami, 
które przypadały 28 lutego, trafił 
do szpitala w Ochojcu. Późnym 
wieczorem, 4 marca zadzwoniła 
do mnie Jego żona, z informacją 
że Zygmunt zmarł. Miał 76 lat.

Był jednym z najwybitniejszych 
polskich kolarzy. Cztery razy star‑
tował w Wyścigu Pokoju, w cza‑
sach, kiedy była to najważniej‑
sza impreza sportowa w kraju. 
W 1970 roku zajął w niej trzecie 
miejsce w klasyfikacji general‑
nej. Był mistrzem Polski w 1970 
i brązowym medalistą w 1972. 
Startował w Igrzyskach Olimpij‑
skich w Meksyku w 1968 roku, 
mistrzostwach świata, w Tour de 
Pologne, a także w wielu wyści‑
gach zagranicznych, m.in. wy‑
grał wyścig Dookoła Algierii 
w roku 1970 i Tour du Loir et 
Cher w roku 1972. W roku 1971 
zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej wyścigu Dookoła Buł‑
garii i w wyścigu o Wielką Nagro‑
dę Annaby.

Miał duszę wojownika, ol‑
brzymie serce do walki i wprost 
niespożyte siły. Tak było od po‑
czątku, od chwili, kiedy jadąc 
rowerem na trening piłkarski 
Czułowianki, ot tak prześcignął 
na murckowskiej górce grupę 

kolarzy Górnika Lędziny. Pierw‑
szy dotarł na metę w okolicach 
Wzgórza Wandy i wrócił do Ty‑
chów. To właśnie wtedy trener Je‑
rzy Kuś zaproponował mu przyj‑
ście na treningi... I potem ten sam 
hart ducha, waleczność i zapał de‑
monstrował w elitarnym gronie 
kolarskiego peletonu.

zgolisz jak wygrasz
Zyga był człowiekiem niezwykle 
sympatycznym, lubianym przez 
kolegów i kibiców. Potrafił sobie 
zjednywać ludzi życzliwością, hu‑
morem i dowcipem. O jedynym 
„kolarzu z brodą” krążyło w pe‑
letonie wiele anegdot. Były trener 
reprezentacji Karol Madaj, po‑
wiedział mi kiedyś, że Hanusik 

był najzabawniejszym kolarzem 
z jakim przyszło mu pracować. 
Ta charakterystyczna broda po‑
jawiła się podczas zgrupowania 
reprezentacji w Bułgarii. – Wszy‑
scy wtedy zapuściliśmy brody – 
wspominał Hanusik. – Wyglą‑
daliśmy komicznie. Na lotnisku 
zaczęły się problemy. Koledzy 
golili się przy odprawie, a mnie 
się udało. „Wracaj z brodą – po‑
wiedział do mnie wtedy trener 
Henryk Łasak. – Zgolisz ją jak 
wygrasz Wyścig Pokoju”. Wyści‑
gu nie wygrałem, więc brody nie 
zgoliłem... do dziś.

kolega szurkowskiego
Zdarzają się przyjaźnie na całe 
życie. Jak mówił Hanusik, tak 

było w przypadku Jego i Szur‑
kowskiego.

– Choć różniło nas wiele, jakoś 
tak skumplowaliśmy się z Ryś‑
kiem, że bardzo często na wy‑
ścigach czy na zgrupowaniach 
mieszkaliśmy razem – opowia‑
dał. – Zawsze mieliśmy o czym 
rozmawiać, często mu pomaga‑
łem, innym razem on mnie. My‑
ślę, że tak powinno być w spor‑
towym teamie. Pomogłem mu 
wygrać Wyścig Pokoju, a w tym 
samym roku on pomógł mi zdo‑
być mistrzostwo Polski, kiedy 
oddał mi swój zapasowy rower, 
którym dojechałem do mety. 
Nasza przyjaźń przetrwała pró‑
bę czasu. Spotykaliśmy się wie‑
le razy. Jak jechał z Wrocławia 
do Warszawy to zawsze dzwonił, 
że wpadnie do mnie do Tychów 
na rolada i modro kapusta, jak 
mawiał. I gadaliśmy wtedy go‑
dzinami, a że zabierał ze sobą 
rower, jeździliśmy po mieście 
i okolicy. To symptomatyczne, 
że Zyga także na swój wieczny 
wyścig pojechał razem z Szur‑
kowskim – zmarł ledwie kilka ty‑
godni po nim…

Rodzina zawsze kibicowała 
Hanusikowi. W wywiadzie, któ‑
ry przeprowadziłem z nim przed 
kilku laty mówił: „Na Warto‑
głowcu mieliśmy gospodarstwo. 
Ojciec pracował na kolei, sio‑
stra na poczcie, matka zajmowa‑
ła się domem. Mam także bra‑
ta, który bardzo mi pomagał, 
bo jest mechanikiem samocho‑
dowym – to on przygotowywał 
mi rower na wyścigi. Ożeniłem 
się dość wcześnie, bo mając 23 
lata, a żony nie szukałem daleko 
– także pochodzi z Wartogłow‑
ca. Od początku była przychylna 
kolarstwu mimo, że zarabialiśmy 
wtedy grosze i naprawdę trudno 
było z kolarstwa wyżyć”.

Będzie memoriał
Poznałem Zygmunta Hanusika, 
kiedy karierę sportową miał już 
za sobą. Regularnie przyjeżdżał 
jednak z grupą młodych kolarzy, 
którymi się opiekował na orga‑
nizowany swego czasu Wyścig 

„Wieczoru”. Przy okazji był też 
gościem honorowym, który de‑
korował zwycięzców. Dla mło‑
dych zawodników, którzy stawiali 
pierwsze kroki w kolarskim rze‑
miośle, odebranie pucharu z rąk 
Hanusika to było coś! Kilka lat 
później, z okazji jakiegoś jubile‑
uszu „Dziennika Zachodniego”, 
poprosiłem Go o zorganizowa‑
nie imprezy kolarskiej dla naj‑
młodszych. Zgodził się z ochotą. 
Zawody odbyły się na bieżni sta‑
rego Stadionu Miejskiego, która 
do biegania już się właściwie nie 
nadawała, ale do jeżdżenia na ro‑
werze, owszem. Wyścig australij‑
ski, który Zyga wtedy zorganizo‑
wał, bardzo spodobał się uczniom 
tyskich szkół. Zresztą sam wsiadł 
na rower i… zostawił w tyle kilku 
nauczycieli.

Na sportowej emeryturze Zyg‑
munt Hanusik nie chciał zajmo‑
wać się wyłącznie pieczarkarnią, 
którą przez jakiś czas prowadził 
i swoją drugą wielką pasją czy‑
li hodowlą gołębi. Nadal chciał 
być blisko kolarstwa. Założył 
w Tychach klub Amico, w któ‑
rym ścigało się kilku znanych 
kolarzy, m.in. Sławomir Kohut 
(późniejszy zawodnik zawodo‑
wej grupy Amore e Vito i olim‑
pijczyk z Aten), Marcin Gembicz 

czy Krzysztof Mermer. Potem był 
kolejny klub czyli Kolarskie To‑
warzystwo Sportowe. Organizo‑
wał też wyścigi – najpierw wie‑
loetapówkę „4 Asy Fiata”, która 
swego czasu była jedną z najważ‑
niejszych imprez w kalendarzu 
Polskiego Związku Kolarskiego, 
a potem Tyskie Kryterium Fiata.

Wiosna to właśnie był czas, 
kiedy Zyga Hanusik mocno 
działał, żył kolejną edycją Kry‑
terium Fiata. Tak miało być rów‑
nież w tym roku, bo ta kolarska 
impreza jak zwykle znajdowa‑
ła się w lipcowym kalendarzu. 
Prezes Śląskiego Związku Ko‑
larskiego, Rafał Makowski po‑
wiedział: „Przygotowywał wy‑
ścig, zaplanowany na 17 lipca 
w Tychach. Miał być jego dy‑
rektorem. W tej sytuacji zapro‑
ponowałem, by ta impreza była 
pierwszym Memoriałem Zyg‑
munta Hanusika”.

Trudno doprawdy pogodzić się 
z tym, że Zygmunta Hanusika nie 
ma już wśród nas, że nie będzie 
Go w lipcu, na Kryterium.

I że nie usłyszę już w telefo‑
nie: „Kurde mole, no i co pan 
na to powie redaktorze...”
leszek sobieraj ●

zdjęcia: Muzeum Miejskie  
i prywatne archiwum Zgmunta Hanusika.

zyga WaLeCzne serCe
zMarŁ zygMunt hanusik, OLIMPIJcZyK, MISTRZ POLSKI, JEDEN Z NAJLEPSZycH POLSKIcH KOLARZy I WSPANIAły cZłOWIEK.

Zygmunt Hanysik i Ryszard Szurkowski: „Choć wiele nas różniło, jakoś tak skumplowaliśmy 
się z Ryskiem, że bardzo często na wyścigach czy zgrupowaniach mieszkaliśmy razem. 

Często mu pomagałam, inny razem on mnie... - wspominał po latach Hanusik.

Zygmunt Hanusik na treningu – wówczas jeszcze bez charakterystycznej 
brody, dzięki której był rozpoznawalny w kolarskim peletonie.

Przez lata „Hanysowi” i jego kolegom kibicowała cała Polska, 
a on zawsze chętnie spotykał się z fanami. Na zdjęciu 

Hanusik wśród górników przed szybem zjazdowym.

Zyga miał kolegów i przyjaciół w wielu krajach - na zdjęciu podczas 
Wyścigu Pokoju z kolarzami z NRD i Czechosłowacji.  
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Hasło z krzyżówki nr 693: 
ZA KILKA DNI DZIEŃ KOBIET.

Czysta matematyka
Główny bohater szybko prze‑
analizował, że jedyną drogą, 
by wszyscy koledzy spędzili 
wieczór w damskim towarzy‑
stwie jest zlekceważenie bogini. 
W przeciwnym razie, wejdą so‑
bie w paradę i nikt nie zdobędzie 
jej względów. Kolejno, gdy będą 
próbować podrywać pozostałe 
dziewczyny, te dadzą im kosza 
– wszak nikt nie chce być dru‑
gim wyborem. Co ciekawe, ta za‑
bawna obserwacja, stała się za‑
czynem do teorii gier z dziedziny 
matematyki konkurencji, która 
miała ogromny wpływ na eko‑
nomię, zrewolucjonizowała pro‑
ces negocjacji, a finalnie jej autor 
John Nash, został uhonorowa‑
ny nagrodą Nobla. No dobrze. 
To teraz przełóżmy to na język 
malarstwa.

W roli brzydkiej koleżanki
Gdyby w tej scenie zamiast 
aktorów obsadzić arcydzieła 
światowego malarstwa, to rola 
olśniewającej piękności bez 
wątpienia przypadłaby Mona 
Lisie. My – widzowie, tłumnie 

bijący do sali, w której ekspono‑
wana jest piękna Włoszka – za‑
gralibyśmy zapatrzonych w nią 
wielbicieli. Z kolei, grupą lekce‑
ważonych i niezauważanych ko‑
leżanek, zostałoby dzieło, które 
wisi dokładnie naprzeciwko Gio‑
condy – „Wesele w Kanie”.

„Wesele w Kanie” to obraz ko‑
los. Blisko 7 na 10 metrów płótna 
naciągniętego na solidny blejt‑
ram. Ale nawet taki gigant nie 
ma szans w starciu z Mona Lisą. 
W internecie aż roi się od zdjęć 
ukazujących napierający na Gio‑
condę tłum gapiów. „Wesele 
w Kanie” wisi za ich plecami 
i – prawdę mówiąc – nikt na nie 
nie patrzy. A szkoda, bo dzieje się 
tam sporo. Jak to na weselisku!

Wenecka biba
Znajdujemy się w samym środ‑
ku wielkiej weneckiej imprezy, 
co powinno nieco dziwić, ponie‑
waż cud w Kanie – a więc pierw‑
szy cud Jezusa, który za moment 
rozegra się na naszych oczach 
– miał miejsce w Palestynie. Jed‑
nak autor obrazu – Paolo Verone‑
se – w Palestynie nie był, a w We‑

necji i owszem, stąd ta nietypowa 
sceneria. Dla współczesnych mo‑
gła być wręcz zbyt codzienna – 
bo jakże tak przenosić biblijne 
wydarzenia do rzeczywistości. 
My dziś, patrząc na to spektaku‑
larne płótno, nie czujemy aż ta‑
kich emocji, ponieważ do tego 
typu monumentalnych scen 
przyzwyczaiło nas kino. Ale fak‑
tycznie, można odnieść wrażenie, 
że wystarczy zrobić krok, by zna‑
leźć się wśród rozbawionych we‑
selników. Och! Kogo tu nie ma! 
Karzeł zabawiający młoda parę 
– (ci siedzą z lewej strony stołu), 

muzykanci (wśród nich twórca 
obrazu, grający na instrumencie 
przypominającym dzisiejszą gi‑
tarę), a także sama Najświętsza 
Maryja Panienka i jej syn – Je‑
zus. Tak, mili Państwo, dokonało 
się! Przed chwilą Maryja szepnę‑
ła Jezusowi na ucho, że zabrakło 
wina dla gości. A przecież impre‑
za w toku! Cóż począć? Trzeba 
cudu! Tak oto na prośbę matki, 
Jezus przemienił wodę w wino, 
które leje się strumieniami z gli‑
nianych amfor. Wyborne – zdaje 
się mówić wystrojony w seledyno‑
wy kaftan mężczyzna, który tyle 

co spróbował cudownego napoju. 
No właśnie. Zdaje się…

Co tu tak cicho?
Wydawać by się mogło, że „Wese‑
le w Kanie” to dość głośny obraz. 
Niemal słyszymy skoczną mu‑
zykę, brzęk szkła, hałas tłucze‑
nia mięsa, jaki dobiega z kuch‑
ni na piętrze, gwar rozmów. Tyle 
że… Tyle że nikt tu ze sobą nie 
rozmawia. Wszystkie postacie 
mają zamknięte usta. Och! Jakże 
niesamowity moment uchwycił 
artysta – chwilę ciszy na wielkiej 
imprezie! Kolejny cud? Nic z tych 

rzeczy. To sprytny ukłon w stronę 
zleceniodawcy. Obraz powstawał 
dla Klasztoru św. Jerzego w We‑
necji i zawisnąć miał w refekta‑
rzu opactwa benedyktyńskiego, 
a zatem w jadalni, gdzie obowią‑
zywał zakaz rozmów. Dlatego, 
by uszanować zasady panujące 
w tym miejscu, uczestnikom we‑
sela odebrano głos. I tak trwa‑
ją w zawieszeniu, licząc, że już 
za moment, ktoś włączy przycisk 
„PLAY” na pilocie, a zabawa bę‑
dzie trwać dalej. Z drugiej stro‑
ny, może wcale nie zauważają tej 
przedziwnej stop‑klatki, bo wszy‑
scy zajęci są sobą i nikt nie patrzy 
w naszą stronę. Tylko jedne oczy 
skierowane są wprost na stojące‑
go przed obrazem widza – oczy 
Chrystusa. Jest tylko jeden mały 
problem: brak widza. Dziś przed 
eksponowanym w Luwrze „We‑
selem w Kanie” nikt nie stoi, nikt 
nie patrzy w twarz Chrystusa. 
Nikt, z wyjątkiem zawieszonej 
vis‑à‑vis Mona Lisy – pierwszej 
celebrytki wśród arcydzieł.

Drodzy Państwo, kiedy bę‑
dziecie mieli okazję zwiedzać 
Luwr, proponuję byście – z czy‑
sto naukowego punktu widzenia 
– na moment odwrócili się ple‑
cami do Giocondy. Z teorii pro‑
fesora Johna Nasha jasno wyni‑
ka, że podrywamy nie ten obraz, 
co trzeba. I nie jest to tylko czcza 
gadanina zahipnotyzowanej ma‑
larstwem felietonistki, a czysta 
matematyka. Czysta matematy‑
ka! agnieszka kijas ●

Dawno temU w sztUce (238)podryWamy nie ten oBraz, Co trzeBa
CaŁkieM niedaWno Wspólnie z Moją Córką 
oglądaŁaM po raz kolejny „piękny uMysŁ” 
– FilM o genialnyM MateMatyku i ekonoMiŚCie. 
jedna ze sCen rozgryWaŁa się W studenCkiM 
barze, do którego WeszŁa grupa MŁodyCh 
dzieWCzyn. WŚród niCh – ta jedna jedyna 
– Cud blond pięknoŚć, W którą WyCeloWane 
byŁy Wszystkie Męskie spojrzenia. jak 
to się Ma do MalarstWa? już WyjaŚniaM.

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.

„Wesele w Kanie” ma pecha. Ten gigantyczny obraz, wisi naprzeciwko „Mona Lisy” i mało kto go zauważa. 

ryby 19.ii-20.iii
Wiele rzeczy w swoim związku poukładasz, nie 
unikaj jednak trudnych rozmów. Ktoś może 
zaszkodzić Twoim interesom.

baran 21.iii-20.iv
Wkrótce odkryjesz, że piękna, wzniosła 
i pozbawiona zazdrości miłość to wcale nie 
mit. To, że mocno stąpasz po ziemi, zapewni ci 
sukces.

byk 21.iv-21.v
Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo nie 
wszystkimi sprawami uda ci się teraz łatwo 
pokierować. uważaj na Skorpiona.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Przed Tobą mnóstwo niespodzianek. Zanim 
zrobisz krok do przodu, będziesz musiał się 
cofnąć. Gwiazdy sugerują przejście na dietę.

rak 21.vi-22.vii
Jesteś na najlepszej drodze do sukcesu, więc 
śmiało możesz ruszyć ze swoimi projektami. 
Wykażesz się skutecznością, zręcznością 
i zaradnością.

leW 23.vii-22.viii
Mimo, że będziesz teraz bardzo aktywny 
i świetnie sobie poradzisz w każdej sytuacji, 
to jednak dopadną cię wątpliwości. 

panna 23.viii-22.iX
Twoja otwartość i serdeczność nie tylko zjednają 
ci przyjaciół, lecz także przyniosą sympatię osoby, 
na której bardzo ci zależy.

Waga 23.iX-23.X
Przed Tobą spokojny tydzień. Masz teraz szansę 
twórczo wykorzystać swój potencjał, sporo się 
nauczysz i zrealizujesz jedno ze swoich marzeń.

skorpion 24.X-21.Xi
Nie dasz się nabrać na czułe słówka i czcze 
obietnice partnera. Nie przeszkadzaj swojemu 
szczęściu, a wszystko potoczy się pomyślnie.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
bądź czujny i ostrożny, masz w pracy rywala! 
Poczucie jedności w związku to coś, czego 
najbardziej potrzebujesz.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Twoje propozycje spotkają się z dużą aprobatą 
bliskich. Zdołasz przekonać ich do większości 
Twoich pomysłów.

Wodnik 20.i-18.ii
Nie będziesz miał pod górkę, ale do pewnych rzeczy 
musisz się porządnie przyłożyć. Swoją nieposkro-
mioną wyobraźnią rzucisz wszystkich na kolana.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop
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