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covid z nagrodami
Rozwiązania godne naśladowania
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka gościł  
w tyskiej oczyszczalni ścieków i w Wodnym Parku Tychy. 

bez ludzi nie ma handlu
Trudna sytuacja handlowców z piętra  
Tyskich Hal Targowych przy al. Piłsudskiego.

z kubą piątkiem w bramce
Po serii pięciu zwycięstw piłkarze GKS 
znaleźli w Nowym Sączu pogromcę.3 7 17
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Pożegnanie  
Zygmunta Hanusika
W sobotę, 13.03 pożegnano Zygmunta Hanusika, jednego z legen-
darnych polskich kolarzy. Na cmentarzu w Wartogłowcu rozbrzmiał 
hejnał Wyścigu Pokoju, a w niebo  pofrunęły gołębie. str. 4
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BrąZ 
Z DuBaju
Znakomicie spisała się tyska triat-
hlonistka Alicja Pyszka-Bazan 
podczas rozegranych w Dubaju 
zawodów Ironman 70.3, zdoby-
wając brązowy medal.

Impreza przeprowadzona zosta-
ła na dystansach: 1,9 km pływania, 
90 km jazdy na rowerze i 21,1 km 
biegu (liczba 70.3 to suma dy-
stansów w przeliczeniu na mile: 
1,2+56+13,1=70,3 mile).

To dobry prognostyk przed 
wrześniowymi mistrzostwami 
świata Ironmann 70.3 w stanie 
Utah w USA, do których tyszan-
ka się przygotowuje.

 str. 19
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ tym raZem WNucZek Był 
PraWDZiWy... Na początku 
marca policja otrzymała zgłosze-
nie dotyczące kradzieży pieniędzy 
z mieszkania. Łupem złodzieja 
padło ponad 80 tysięcy złotych 
w różnych walutach. Zgłaszają-
cy nie wiedział, kto mógł zabrać 
pieniądze. W wyniku śledztwa 
okazało się, że pieniądze skradł 
30-letni wnuk pokrzywdzonego. 
Senior postanowił złożyć wnio-
sek o ściganie i ukaranie człon-
ka rodziny, który zdążył wydać 
prawie dwa tysiące złotych. Po-
zostałą kwotę policjanci odzyskali 
i wróciła do właściciela. Mężczy-
zna usłyszał już zarzut kradzieży, 
do której się przyznał. Grozi mu 
5 lat więzienia.
◆ 13 marca, PO gODZiNie 17 
DyżurNy kmP tychy OtrZy-
mał ZgłOsZeNie, że podczas 
prac budowlanych przy jednym 
z domów na ul. Modrzewiowej 
odkopany został niewybuch 
z czasów II wojny światowej. Pod-
jęto decyzję o ewakuacji miesz-
kańców czterech pobliskich do-
mostw – łącznie 14 osób. Przed 
godziną 19 policyjni pirotechnicy 
w eskorcie patroli policji wywieźli 
niebezpieczne znalezisko na po-
ligon, gdzie został on unieszkod-
liwiony.
◆ Na skrZyżOWaNiu al. 
Bielskiej Z ul. cZarNieckie-
gO DOsZłO 12.03 DO ZDe-

rZeNia nissana i mazdy. Uszko-
dzony nissan zatarasował wyjazd 
z ul. Czarnieckiego na al. Bielską. 
Całe zdarzenie zostało zareje-
strowane przez kamerkę zamon-
towaną w samochodzie jedne-
go z uczestników. W zdarzeniu 
nikt nie ucierpiał. Ze wstępnych 
ustaleń policji, jak i nagrania vi-
deo wynika, że kierowca nissana, 
przejeżdżając z ul. Cyganerii w ul. 
Czarnieckiego, wymusił pierw-
szeństwo przejazdu na jadącym 
al. Bielską kierowcy mazdy. Kie-
rowca nissana nie zgodził się jed-
nak z opinią policjantów.
◆ W kOtłOWNi sZkOły POD-
staWOWej Nr 37 PrZy ul. 
kONecZNegO DOsZłO 10.03 
DO WyBuchu kotła gazowe-
go. Na czas działań ruch na ul. 
Konecznego został wstrzymany. 
Po dotarciu na miejsce straża-
cy stwierdzili, że doszło do za-
płonu mieszaniny gazowo-po-
wietrznej przy kotle. Pracownik 
szkoły doznał poparzenia dłoni, 
jednak po założeniu opatrunku 
przez ratowników medycznych 
pozostał na miejscu. W wyniku 
tego zdarzenia pomieszczenie 
wraz z wyposażeniem nie ule-
gło uszkodzeniu. Nie było ko-
nieczności ewakuacji uczniów 
i pracowników szkoły. Przyczy-
ny i okoliczności tego zdarzenia 
wyjaśniają policjanci KMP Ty-
chy. ls ●

podziękowania

kondolencje

Skradzione przez wnuczka i odzyskane przez 
policję pieniądze trafiły do właściciela.
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O magii sPOrtOWegO raDiaFlash

Kolejnym wydarzeniem, związanym z wystawą „To idzie młodość. życie sportowe na placu budowy 
socjalizmu” w Muzeum Miejskim, było spotkanie z red. Jerzym Górą z Polskiego Radia Katowice 
(na zdjęciu z prowadzącym rozmowę Piotrem Zawadzkim, kierownikiem Tyskiej Galerii Sportu).
Gość – w przeszłości także dyrektor Stadionu Śląskiego i prezes PHL – opowiadał 
o tym, jak zmieniała się praca dziennikarza radiowego na przestrzeni lat, o wpływie pandemii 
na dziennikarstwo sportowe, a także o legendach radia i transmisjach, które przeszły do historii. 
Było mnóstwo ciekawostek i anegdot...
A 20 marca, o godz. 11, Tyska Galeria Sportu zaprasza na spacer po Osiedlu A „Śladami początków 
sportu w mieście” połączony ze zwiedzaniem wspomnianej wystawy. Zapisy: tel. 515-717-430, e-mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl (liczba uczestników ograniczona). Prowadzenie: Piotr Zawadzki. ls ●
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w związku 
z pRzygotowywaną 
tRansFoRMacją 
eneRgetyczną 
kRaju MinisteRstwo 
kliMatu i ŚRodowiska 
zapoznaje się z dobRyMi 
pRaktykaMi, MożliwyMi 
do wdRożenia 
w zakResie budowy 
eneRgetyki 
RozpRoszonej 
z wykoRzystanieM 
lokalnego potencjaŁu 
pRodukcji eneRgii 
elektRycznej i cieplnej.

Delegacja rządowa na czele z Mi-
chałem Kurtyką – ministrem kli-
matu i środowiska, Ireneuszem 
Zyską – pełnomocnikiem rządu 
ds. odnawialnych źródeł energii, 
Maciejem Chorowskim – pre-
zesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Krystianem 
Szczepańskim – dyrektorem In-
stytutu Ochrony Środowiska, 
odwiedziła w minionym tygo-
dniu zarówno tyską oczyszczal-

nię ścieków jak i działający z nią 
w synergii Wodny Park Tychy. 
W spotkaniu wziął udział rów-
nież prezydent Tychów Andrzej 
Dziuba.

Innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii za-
pewniające obu tyskim obiektom 
samowystarczalność energetycz-
ną zaprezentował Zbigniew Gie-
leciak – prezes zarządu Regio-
nalnego Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej. Goście do-
pytywali m.in. o technologicz-
ne aspekty związane z produk-
cją biogazu oraz wykorzystania 
do jego produkcji odpadów bio-
degradowalnych. W Wodnym 
Parku Tychy ministerialna de-
legacja obejrzała bioelektrocie-
płownię oraz największe atrak-
cje tego obiektu.

Duże wrażenie zrobiła skala, 
zastosowane technologie i umie-
jętność wykorzystania regional-
nego rynku odpadów do wy-
twarzania energii elektrycznej 
i cieplnej i zasilania nimi najbar-
dziej energochłonnych obiek-

tów komunalnych. – Synergia 
energetyczna obu tyskich obiek-
tów jest godna upowszechnie-
nia i naśladowania przez inne 
samorządy – podkreślili zgod-
nie członkowie ministerialnej 
delegacji.

– Priorytetem transformacji 
energetycznej powinno być opar-
cie jej o gospodarkę komunalną 
z wykorzystaniem osadów i odpa-
dów komunalnych. Do tego jed-
nak potrzebna jest zmiana ure-
gulowań prawnych i stworzenie 
systemów wsparcia finansowego 
i prawnego przez rząd, zwłaszcza 
w kontekście możliwości pozyski-
wania środków europejskich – za-
znaczył Andrzej Dziuba, prezy-
dent Tychów.

Zbigniew Gieleciak zwrócił 
uwagę na możliwości wykorzy-
stania potencjału biogazowego 
do samobilansowania się spo-
łeczności energetycznych poprzez 
klastry energetyczne. Przedstawił 
także porównanie potencjałów 
różnych systemów energetycz-
nych, opartych m.in. o fotowol-
taikę i biogaz. kp ●

rozWiązania godne naŚladoWania
Rządowa delegacja ODWIEDZIłA TycHy.

Podczas wizyty delegacji ministerialnej w tyskiej oczyszczalni ścieków. Od prawej: 
minister Michał Kurtyka, prezydent Andrzej Dziuba i prezes Zbigniew Gieleciak.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy  

ul. Barona 30 
lokal nr 214 I piętro   powierzchnia 75,19m2, 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  31 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy  al. Niepodległości  
49 - sala 102 o godz. 920

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 21,60 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  30 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 30 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 216 I piętro   powierzchnia 22,99m2 
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  31 marca  2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości  49 - sala 100 o godz. 930

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi  21,60 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  30 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 30 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 lokali użytkowych położonego w Tychach przy  

ul. Barona 30 
1/ lokal nr 423 III piętro   powierzchnia  23,32m2 
2/ lokal nr 424 III piętro   powierzchnia  22,99m2 
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  31 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości  49 - sala 100
lokal nr 1  o godz. 900

lokal nr 2  o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu. 
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 18,00 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 za każdy lokal - do dnia  30 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 30 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.

komunikaty

w sobotę, 13.03 
na cMentaRzu 
w waRtogŁowcu 
pożegnano zygMunta 
hanusika, jednego 
z legendaRnych 
polskich kolaRzy.

We mszy św. odprawionej w koś-
ciele pw. św. Marii Magdaleny 
oraz uroczystościach pogrzebo-
wych na cmentarzu uczestniczyła 
najbliższa rodzina, przyjaciele, ko-
ledzy, w tym byli i obecni zawod-
nicy oraz trenerzy. Przybyli także 
przedstawiciele Polskiego Związ-
ku Kolarskiego, Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych, 
Fiat Chrysler Automobiles, władz 
miasta Tychy i kibice.

Odejście Zygmunta Hanusika 
po raz kolejny w krótkim czasie 
pogrążyło w żałobie polskie kolar-
stwo. W ubiegłym roku zmarł Sta-
nisław Gazda, w lutym – Ryszard 
Szurkowski, a teraz Zygmunt Ha-
nusik, popularny „Zyga”. Przypo-
mniano Jego drogę do kolarstwa, 
największe sukcesy, wspomina-
no jakim był sportowcem, trene-
rem i człowiekiem. W kościele 
i nad grobem Zygmunta Hanu-
sika o swoim przyjacielu mówił 
znakomity przed laty kolarz, zwy-
cięzca Tour de Pologne, uczestnik 
mistrzostw świata i Wyścigu Po-
koju, Józef Gawliczek.

– Bez względu na to, czy 
to było zgrupowanie czy wy-
ścig, czy Zyguś wygrywał czy 

przegrywał, czy była to ostra 
walka, czy odnosił kontuzje, za-
wsze był sobą – serdeczny, żar-
tujący, lubiany przez wszystkich. 
Nigdy też nie wstydził się tego 
skąd pochodzi, nie wstydził się 
śląskiej mowy, którą wszystkich 
rozweselał. 6 sierpnia ubiegłego 
roku spotkaliśmy się w Pszczy-
nie. Jakże było wesoło, ileż rado-
ści i wspomnień z dawnych lat! 
Dlaczego tak szybko musieliśmy 
się rozstać…?

Kiedy składano do grobu trum-
nę, rozbrzmiał pamiętny hejnał 
Wyścigu Pokoju, a z klatek wy-
puszczono w niebo stado gołę-
bi, akcentując dwie pasje, który-
mi Zygmunt Hanusik żył przez 
lata. ls ●

Pożegnanie zygmunta Hanusika
na cMentaRzu w waRtogŁowcu ROZBRZMIAł HEJNAł WyŚcIGu POKOJu, A W NIEBO  
POfRuNęły GOłęBIE.
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Pogrzeb Zygmunta Hanusika zgromadził wielu sympatyków jego wielkiego kolarskiego talentu.

dziecko, w jednyM 
z doMów pRzy ul. 
tetMajeRa, zadŁawiŁo 
się klockieM lego 
i potRzebowaŁo pilnej 
poMocy. w związku 
z tyM, że nie byŁo 
wolnej kaRetki, 
wezwano ŚMigŁowiec 
lpR. ten nie MógŁ 
jednak wylądować, 
ponieważ byŁo już 
po zMRoku, a w tychach 
nie Ma odpowiedniego 
lądowiska. na dodatek 
pilot nie MiaŁ 
upRawnień do lotów 
z noktowizją.

Załoga śmigłowca została 
na miejsce przywieziona przez 
strażaków z Katowic. Po przyby-
ciu lekarza i ratowników podję-
ta została decyzja o transporcie 
4-letniej dziewczynki do szpitala 
w Katowicach-Ligocie. Dziew-
czynka pod opieką rodzica oraz 
lekarza i ratownika LPR została 
przewieziona do szpitala samo-
chodem rodziców. Tutaj lekarze 
udzielili dziecku pomocy i wyję-
li klocek.

Do niedawna funkcję lądo-
wiska pełnił plac pod „Żyrafą”, 
czyli pomnikiem Walki i Pracy, 
znajdujący się przy ul. Edukacji, 
blisko szpitala.

Jak nas poinformowała Ewa 
Grudniok, rzecznik UM w Ty-
chach, z dokumentów posiada-
nych przez Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
UM wynika, że już w 2009 r wy-
dział – we współpracy z Komen-
dą Miejską Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Tychach – podjął 
działania mającą na celu wyzna-
czenie miejsca przystosowanego 
do startów i lądowań śmigłowców 
LPR do działań nocnych. 

– 30 października 2009 r. prze-
kazano do Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
zgłoszenie, w którym wytypowa-
no plac pod „Żyrafą” jako inne 
miejsce przystosowane do star-
tów i lądowań w mieście Tychy. 
Z uwagi na brak odpowiedzi 
ze strony Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej, 
a także Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego uznano, że wnio-

sek został zaakceptowany. Od lat 
wielokrotnie śmigłowce LPR lą-
dowały w Tychach (m.in. na pla-
cu pod „Żyrafą”) i nigdy nie sły-
szeliśmy o żadnych problemach. 
Nie otrzymaliśmy w tej sprawie 
żadnej korespondencji, ani infor-
macji telefonicznej. Nie wiedzie-
liśmy, że to miejsce nie spełnia 
kryteriów i jest potrzeba wyzna-
czenia innego miejsca. Z pew-
nością mając taką informacje, 
miejsce to zostałoby wyznaczo-
ne, bo zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców jest priorytetem. 
W ubiegłym tygodniu wysłali-
śmy e-maila do LPR z sześcioma 
wytypowanymi miejscami gmin-
nymi do lądowania śmigłowców. 
11 marca br. Dział Operacji Lot-
niczych wstępnie zaakceptował 
dwie lokalizacje oraz wyznaczył 
pracownika do przeprowadzenia 
ostatecznej weryfikacji – dodała 
Ewa Grudniok. ls ●

ŚmigłoWiec 
nie WylądoWał
dziecko potRzebowaŁo poMocy, PILOT NIE MIAł uPRAWNIEń, NIE ByłO TEż GDZIE 
POSADZIć HELIKOPTERA.

komunikaty
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daMian dRogosz 
z tychów wystąpiŁ 
w tRzeciej edycji 
pRogRaMu ninja 
waRRioR polska 
i zakwaliFikowaŁ się 
do ŚcisŁego FinaŁu. 
z toReM eliMinacyjnyM 
poRadziŁ sobie 
w ŚwietnyM czasie 
2:22:05 (najlepszy czas 
eliMinacji).

„twoje tychy: ” – podstawowe 
pytanie. jak pan się tam znalazł?
DamiaN DrOgOsZ: – 
Po prostu zgłosiłem się. Nie 
potrzebowałem zachęt, sam 
sobie wyznaczam cele do osiąg-
nięcia, często absurdalne. Ten 
wydał mi się ciekawy – wystąpić 
w programie i pokonać tor. Nie 
sądziłem, że mnie wybiorą, 
bo do pierwszej edycji było ok 
10 tys. zgłoszeń. Wzięli mnie 
jako zawodnika rezerwowego, 
spędziłem na planie zdjęciowym 
cały dzień i mogłem przyglądać 
się zmaganiom uczestników. 
Myślę, że sporo mi to po-
mogło podczas tegorocznej 
edycji. Po pierwsze tak się 
nie stresowałem, po drugie 
przez te 10 godzin na planie 
zdążyłem się większość 
przeszkód nauczyć na pamięć. 
Nie liczyłem, że jednak wezmą 
mnie do kolejnej edycji, bo nie 
miałem żadnej „historii”. Nie 
jestem alkoholikiem po przej-
ściach, nie wychowały mnie 
wilki, zarabiam na życie jako 

budowlaniec i jestem szczęśliwie 
zakochany – jednym słowem 
nuda. Napisałem więc w karcie 
zgłoszeniowej, że nie będę 
niczego wymyślał, kocham moją 
smerfetkę i tyle.

i dostał się pan, przeszedł 
eliminacje z najlepszym czasem 
i koniec końców będziemy oglądać 
pańskie zmagania w finale. jest 
satysfakcja?

– Pewnie, że jest. Moim planem 
było nacisnąć ten guzik na mecie 
toru przeszkód. Na drugiej 
przeszkodzie już zrobiło mi się 
gorąco, bo osunęła mi się jedna 
ręka i sytuacja była nietęga. 
Prawie spadłem do wody, ale 
szybko się ogarnąłem i udało 
się zażegnać zagrożenie. 
Od jakiegoś czasu borykam się 
z rwą kulszową i trochę mi ból 
przeszkadzał podczas programu, 

nie chciałem o tym wspominać 
na wizji, żeby później nie było 
gadania, że się głupio tłumaczę. 
Ale faktycznie była to pewna 
niedogodność.

Były specjalne przygotowania pod 
program?
– Trudno tu mówić o spe-
cjalnych przygotowaniach. 
Trzymam formę cały rok, a na-
wet całe życie. Co roku startuję 
w licznych biegach z przeszko-
dami jak np. Runmageddon. 
Obiektywnie patrząc to sam tor 
Ninja Warrior nie jest jakoś wy-
jątkowo ciężki do przejścia. Jego 
trudność głównie polega na tym, 
że ma się tylko jedną jedyną 
próbę, a tę ogląda cała Polska. 
Myślę, że większość zawodników 
poradziłaby sobie z torem przy 
kolejnym podejściu.

mocny chwyt się chyba przydał? 
wszak startował pan kiedyś 
w zawodach siłowania na rękę.
– Faktycznie się przydały lata 
spędzone na siłowaniu. Swego 
czasu zdobyłem dwukrotnie 
tytuł wicemistrza kraju i byłem 
w kadrze Polski. Jeździłem 
również na mistrzostwa Europy 
czy świata, ale bez większych 
sukcesów. Poza tym po 5 latach 
dopadły mnie kontuzje i musia-
łem zrezygnować. Przerzuciłem 
się wtedy na bieganie. Potem 
na bieganie po schodach, a od 4 
lat pokonuję wspomniane tory 
przeszkód. Staram się startować 
tak co 3 miesiące, aby się nie 

zasiedzieć. Ogólnie jestem raczej 
z tych, co nie potrafią siedzieć 
i się nudzić. Ostatnio zainte-
resowałem się jogą z powodu 
wspomnianej dolegliwości. 
Żaden lekarz nie jest mi w stanie 
pomóc, więc wziąłem sprawy 
w swoje ręce i muszę przyznać, 
że widzę efekty.

największy sukces sportowy?
– W 2019 r. wygrałem w katego-
rii masters Runmageddon. Jeżeli 
chodzi o popularność, to występ 
w Ninja Warrior jest niewąt-
pliwie największym sukcesem. 
Moim osobistym największym 
osiągnięciem to dojechanie 
z Tychów na Mazury rowerem 
w 48 godzin. Zrobiłem wówczas 
670 km na takim zwykłym 
rowerze górskim. Po 280 km 
zaczęła mnie noga boleć i ledwo 
doszedłem do motelu. Na drugi 
dzień ból nie zniknął, ale 
mój cel także, więc wsiadłem 
na rower i dokręcałem te kolejne 
390 km. To była prawdziwa 
walka ze sobą. Tak, gdybym 
miał wybrać swoje największe 
osiągnięcie sportowe, to właśnie 
tamto zwycięstwo uważam 
za swój największy sukces.

po co pan to zrobił?
– Dość często mnie o to pytają. 
Po co ja wyznaczam sobie te 
kolejne cele, po co sprawdzam, 
gdzie jest moja granica. 
Odpowiedź jest tak prosta, jak 
to pytanie: bo mogę. Mogę po-
kazać samemu sobie, że ludzkie 

granice są zdecydowanie dalej, 
niż nam się wydaje. Kiedyś 
uważano, że nie jest możliwe 
przebiec 100 m poniżej 10 
sekund. Do czasu, aż Jim Hines 
nie złamał tego czasu. O dziwno, 
po nim w tym samym roku ten 
czas złamali kolejni. Nasz mózg 
to zadziwiająca struktura. Kiedy 
otrzymuję pierwsze sygnały, 
że dochodzę do swoich granic, 
to wiem, że dobiłem zaledwie 
do 30% swoich możliwości. 
To mechanizm, który ma za za-
danie zabezpieczyć siły i energię 
na sytuacje krytyczne. Ale 
ja chcę sprawdzić, gdzie te moje 
zapasy się kończą. Jeden pasterz 
z Australii przebiegł 875 km 
podczas biegu Melbourne-
Sydney. Miał 61 lat, na starcie 
pojawił się w roboczym ubraniu 
i kaloszach. Biegł przez 5 dni, 
15 godzin i 4 minuty, pobijając 
rekord biegu o 2 dni, bo… 
nie wiedział, że można spać 
podczas zawodów. Ta historia 
mnie zainspirowała. Później 
sam wystartowałem w kaloszach 
w biegu na 10 km i zacząłem 
badać te swoje granice. Raz 
ułożyłem sobie taki pięciobój – 
20 km biegu, 200 km rowerem, 
200 pięter po schodach, 200 
metrów przechadzki na rękach 
(z przerwami) i 200 pompek 
na koniec w 20 godz. Zrobiłem 
to w 19 h 55 min. Dochodzę 
do wniosku, że jak kiedyś umrę 
podczas jakiegoś biegu, to potem 
jeszcze trochę przebiegnę.
RozMawiaŁ: kaMil peszat ●

umrzeć i jeszcze trocHę Przebiec
RozMowa z daMianeM dRogoszeM – TySZANINEM, fINALISTą PROGRAMu NINJA WARRIOR POLSKA.

Damian Drogosz.
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Zarząd Transportu Metropolital-
nego zainstalował w 18 gminach, 
na blisko 90 przystankach komu-
nikacji miejskiej kolejne tablice 
Systemu Dynamicznej Informa-
cji Pasażerskiej. To urządzenia, 
dzięki którym pasażerowie wie-
dzą, za ile minut przyjedzie ich 
autobus, trolejbus czy tramwaj.

W ostatnim czasie uruchomio-
no 59 nowych tablic, a kolejnych 
30 czeka na odbiór techniczny. 
Specjaliści z ZTM i GZM spraw-
dzają m.in. dokumentację tech-
niczną oraz właściwe działanie 
tablic. Dzięki każdej z nich pa-
sażerowie mogą dowiedzieć się, 
za ile minut przyjedzie dany auto-
bus, tramwaj lub trolejbus. W su-
mie podróżnym służy już 309 ta-
kich urządzeń w 22 gminach

– Rozwój Systemu Dynamicz-
nej Informacji Pasażerskiej to bar-
dzo ważny punkt naszej działalno-

ści – mówi Małgorzata Gutowska, 
dyrektor Zarządu Transportu Me-
tropolitalnego. – Chcemy w jak 
największym stopniu ułatwiać 
przemieszczanie się komunikacją 
publiczną; w porównaniu do po-
przednich wersji, nowe urządze-
nia mają dodatkowe udogodnie-
nia. Chodzi m.in. o wyświetlanie 
informacji po obu stronach oraz 
ich zmieniony kształt, dzięki cze-
mu treści są bardziej czytelne. Po-
nadto na każdej tablicy znajduje 
się kamera, która dba o bezpie-
czeństwo i przeciwdziała aktom 
wandalizmu. Docelowo urucho-
mimy ponad 550 elektronicznych 
tablic.

W Tychach jest 10 nowych tab-
lic (trwają odbiory techniczne) – 
po dwie na przystankach: Tychy 
Brama Słońca, Tychy Dmowskie-
go, Tychy Osiedle K, Tychy Nie-
podległości i Tychy Tęcza. ls ●

po Raz dRugi z Rzędu 
tyska dRukaRnia 
inteRnetowa piga.pl 
znalazŁa się w Rankingu 
pRestiżowego dziennika 
„Financial tiMes 1000”. 
Ranking obejMuje 
1000 najszybciej 
Rozwijających się 
FiRM z 32 kRajów 
euRopejskich.

W rankingu tym uwzględnio-
no firmy, które odnotowały naj-
większą dynamikę wzrostu przy-
chodów w latach 2016-2019 r. 
Brano pod uwagę firmy, które 
w roku rozpoczęcia rankingu, 
czyli 2016, zanotowały przycho-
dy od 100 tys. euro wzwyż oraz 
te, które w roku kończącym, czyli 
2019 miały przychód co najmniej 
1,5 mln euro.

Firma Piga.pl zajmuje się pro-
dukcją i sprzedażą online poligra-
fii dla klientów indywidualnych 
i biznesowych. W 2014 roku za-
łożył ją i nadal jest jej prezesem 
Mateusz Gabryś. Nie jest to jego 
pierwsze przedsięwzięcie bizne-
sowe. Były koszykarz GKS Ty-
chy trafi do biznesu w wieku… 
15 lat. Założył wydawnictwo, któ-
re, będąc właścicielem praw au-
torskich elektronicznej muzy-
ki relaksacyjnej, z powodzeniem 
sprzedawało w internecie nagra-
nia. Równocześnie zajął się sprze-
dażą oprogramowania interneto-
wych systemów aukcyjnych oraz 
reklamami umieszczonym w win-
dach bloków mieszkalnych i biu-

rowców. Zaczął od Bielska-Białej, 
a potem poprzez założoną przez 
siebie Grupę Mediową Valere roz-
winął działalność na Katowice, 
Częstochowę, Kraków, Wrocław, 
Poznań, Łódź i Stargard Szcze-
ciński. W 2012 roku, po zaledwie 
kilku latach działalności trafił 
do „50-tki” najbardziej kreatyw-
nych postaci w polskim biznesie 
miesięcznika „Brief ”. 22-letni ty-
szanin znalazł się wówczas w do-
borowym towarzystwie – razem 
z Ireną Eris (założycielką znane-
go laboratorium kosmetyczne-
go), Wojciechem Krukiem (właś-
ciciel firmy jubilerskiej) i Rafałem 
Brzoską (właścicielem i prezesem 
InPost).

– Sprzedałem moją pierwszą 
firmę i całkowicie związałem się 
z rynkiem poligraficznym, któ-
rego internetową wersję uważa-
łem wówczas za najbardziej przy-
szłościową – mówi. M. Gabryś. 
– Chciałem zbudować nowoczes-
ną działające na rynku e-commer-
ce, dostępną 24 godziny na dobę, 
z szerokim wachlarzem produk-
tów i oferującą usługi najwyż-
szej jakości. Po latach okazało 
się, że miałem rację, idąc w tym 
kierunku. Aby być konkurencyj-
nym trzeba udoskonalać działa-
nia mające bezpośredni wpływ 
na trzy elementy: czas realiza-
cji zamówienia, obsługę klienta 
i technologię. Obecnie nasza fir-
ma działa na zasadzie holdingu – 
w Tychach mamy główną spółkę, 
posiadającą udziały w spółkach 
zależnych m.in. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Czechach, 
na Słowacji i w innych miastach 
w Polsce. Zamówienia trafia-
ją do nas z całego świata, a jed-
nym z głównych naszych ryn-
ków są Stany Zjednoczone. Stale 
zwiększamy moce produkcyj-
ne, otwieramy się na nowe rynki 
i grupy produktów. W sensie or-
ganizacyjnym, od ubiegłego roku 
powiększyliśmy się dwukrotnie.

W 2016 i 2017 roku piga.pl zo-
stała laureatem nagród konkursu 
„E-gazela Biznesu” organizowa-
nego przez portal biznesowy i ga-
zetę Puls Biznesu, a w 2018 roku 
w badaniu portalu Onet.pl i Pol-
skiego Instytutu Badań Jakości 
piga.pl uznana została za Najlep-
szą Drukarnię Internetową. Rok 
2020 przyniósł pierwsze notowa-
nie firmy w rankingu „Financial 
Times 1000”. Zdaniem Mateusza 
Gabrysia, trudniej było obronić 

to miejsce, niż znaleźć się w nim 
po raz pierwszy.

– To, że przychody rosną, jesz-
cze nie gwarantuje miejsca w ran-
kingu FT, bowiem tutaj liczy się 
ich dynamika, a trudno „dyna-
micznie rosnąć” cały czas – do-
daje M. Gabryś. – Dlatego fakt, 
że naszą firmę „Financial Times” 
uhonorował po raz drugi z rzędu, 
na pewno jest powodem do satys-
fakcji. To dowodzi, że stale musi-
my szukać nowych lub optymal-
nych rozwiązań biznesowych 
i technologicznych, reagować 
na zmieniający się rynek. Sytu-
acja związana z epidemią, kiedy 
biznes w dużym stopniu prze-

niósł się do sieci, na pewno nam 
nie zaszkodziła, a raczej pomo-
gła. Poza tym wiele osób robi-
ło w tym czasie remonty miesz-
kań i domów, stąd też zauważalny 
wzrost obrotów, głównie produk-
tów związanych z drukiem deko-
racji wnętrz, jak fototapety, obra-
zy na szkle. Z drugiej strony cały 
czas musimy analizować rynek 
i ewentualne skutki, jakie może 
przynieść spowolnienie gospo-
darcze. Działalność w sieci, sprze-
daż produktów i usług nie powin-
na tego odczuć bardzo dotkliwie, 
jednak musimy być przygotowani 
na każdą ewentualność. 
leszek sobieRaj ●

w tychach zainstalowano 10 nowych urządzeń  
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

taBlice Z… kamerami

W Tychach trwają odbiory techniczne kolejnych 
tablic informacyjnych przy przystankach.

W rankingu Financial times
piga.pl PO RAZ DRuGI Z RZęDu WŚRóD NAJSZyBcIEJ ROZWIJAJącycH SIę fIRM EuROPEJSKIcH.

Ostatnio da się zauważyć trend 
na rynku nieruchomości zmienia-
jący sposób najmu lokali komer-
cyjnych. Wirtualne biuro polega 
z grubsza na przeniesieniu się z biu-
rowców do zacisza domowego.

Wirtualne biuro, e-biuro (ang. 
Virtual Office) to usługa polega-
jąca na outsourcingu obsługi biu-
rowej bez konieczności fizycznej 
obecności w danym miejscu, wraz 
z obsługą sekretariatu. Umożliwia 
to zmniejszenie kosztów przed-
siębiorstwa związanych z wynaj-
mem przestrzeni biurowej oraz 
zatrudnianiem pracowników.

Jest to o nowoczesne rozwią-
zanie, które sprawdzi się u osób 
chcących np. pracować zdalnie. 
– Nasza oferta szczególnie skie-
rowana do tych osób, które za-
równo samodzielnie prowadzą 
firmę jak i do innych podmio-
tów gospodarczych, które nie 
chcą wynajmować biura przez 
cały miesiąc, jedynie od czasu 
do czasu potrzebują spotkać się 
z kontrahentami – mówi przed-
stawiciel spółki „Śródmieście”, 
zarządzającej budynkami biuro-
wo-szkoleniowymi w Tychach. 
– Osoby indywidualne, firmy 

i instytucje, mogą w wirtualnym 
biurze zarejestrować działalność 
pod naszym adresem, skorzystać 
ze skrytki pocztowej, zamówić 
obsługę dokumentacji przez se-
kretariat (np. na życzenie klien-
ta skanujemy pisma na wskazany 
adres poczty elektronicznej), ko-
rzystać z pomieszczeń biurowych 
dla organizacji spotkań. Nasza 
oferta zaczyna się już od 30 zł 
miesięcznie w przypadku zare-
jestrowania swojej działalno-
ści pod naszym adresem, kolej-
ne pakiety są dodatkowo płatne 
– dodaje. aR ●

przedsiębiorcy chcą oszczędzać na czym się da.

Wirtualne Biuro tańsZe
Mateusz Gabryś.
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kupcy z tyskich hal 
taRgowych od wielu 
lat stanowią ważną 
częŚć oFeRty handlowej 
dostępnej w naszyM 
MieŚcie. większoŚć 
z nich handlowyM 
RzeMiosŁeM zajMuje 
się od dziesięcioleci, 
dzięki czeMu doskonale 
znają swój asoRtyMent 
i sŁużą nieocenioną 
poMocą swoiM 
klientoM. pandeMię 
odczuli wszyscy, jednak 
to handlaRze tak 
zwaną „pRzeMysŁówką” 
zMagają się 
z największyMi 
pRobleMaMi.

Na powierzchni 4 tys. m kw. 
(pierwsze piętro Tyskich Hal 
Targowych) znajdują się aż 82 
stanowiska handlowe, które uzu-
pełniają spożywczą ofertę obiek-
tu. Wśród oferowanych towarów 
można znaleźć wysoko gatunko-
wą konfekcję męską oraz damską, 
bawełniane piżamy, bieliznę oraz 
stroje kąpielowe. Panie zakupią 
tu modne pantofle panowie zaś 
eleganckie obuwie. Wybierając się 
na zakupy na piętro THT spotka-
my się z szeroką ofertą odzieży 
sportowej, ale też garniturów, 
koszul oraz wszelkich dodatków 
czy odzieży dla puszystych. Przed 
sezonem szkolnym czy wakacyj-
nym warto zaopatrzyć się w ple-
caki, tornistry, torby podróżnicze 
czy codzienne torebki. Rodzice 
docenią szeroki wybór wózków 
dla dzieci oraz akcesoria dla nie-
mowląt. Pierwsze piętro oferuje 
również usługi kosmetyczne, fry-
zjerskie oraz gastronomiczne.

trudne czasy
Pomimo tak szerokiej oferty ty-
scy kupcy przeżywają teraz jeden 
z najtrudniejszych okresów w ka-
rierze. – Handluję już 30 lat, ale 
nie przypominam sobie tak cięż-
kiej sytuacji – przyznaje Krzysz-
tof Terlecki. – Spadek sprzedaży 
jest ogromny. Co się sprzedaje 
najlepiej? Nic się nie sprzeda-
je, nie ma ludzi! W najlepsze 
miesiące byliśmy pozamykani, 
to jest od kwietnia do września. 
Jak już pozwolono nam handlo-
wać, to znowu nie ma z kim. Ak-
tualnie jest marzec i jest pusto. 
Pierwsze miesiące roku nigdy nie 

są dobre dla handlu, ale tak źle 
to jeszcze nigdy nie było. Wszy-
scy mamy nadzieję, że się odbije-
my w tym roku, ale to taka trochę 
nadzieja ściętej głowy. Klient tra-
fia się raz na dzień, więc o czym 
tu mówić? Jakiś czas temu posze-
rzyłem asortyment. Dotychczas 
sprzedawałem głównie markową 
odzież sportową, teraz handluję 
również garniturami i modą mę-
ską. W tym sezonie będą modne 
kraty i takie też garnitury moż-
na u mnie dostać. Oczywiście 
krój i deseń klasyczny też mam 
– dodaje.

Podobny staż w handlu ma Mi-
rosław Etlinger. – Sam handluję 

od 10 lat, wcześniej z żoną 20, 
to razem 30. Korzystam z pomo-
cy rządowej, ale starcza jej jedy-
nie na opłaty, a przecież trzeba 
jakoś żyć. Mam bogato zatowa-
rowany sklep. Głównie toreb-
ki, galanteria damska i pościel. 
To są dobre produkty, tańsze 
niż te od znanych projektantów 
mody, ale wykonywane z tej sa-
mej jakości materiałów. Po-
ściel za to mam wysokogatun-
kową od polskich producentów, 
a nie jakąś tanią chińszczyznę. 
Od początku miesiąca sprzeda-
łem 7 produktów, a jest już dzie-
siątego marca. Dziś przyszły dwie 
panie i kupiły po torebce.

– Buty sprzedaję od 29 lat 
– chwali się Adam Bojaczuk. 
– Początki były dobre. Pamiętam 
jak sprzedawałem 30 czy nawet 
40 par dziennie. Później wielkie 
sieciówki i galerie handlowe od-
ciągnęły klienta, ale źle nie było. 
Dopiero od jakichś 4 lat można 
mówić o tendencji zniżkowej. Te-
raz mówić trzeba o tendencji ze-
rowej – z kwaśnym uśmiechem 
przyznaje pan Adam. – A nawet 
gorszej, gdyż coraz trudniej jest 
wyjść na zero. Dziwię się temu, 
bo buty mam porządne, od pol-
skiego producenta. Współpracu-
ję z nim od wielu lat i zwroty lub 
gwarancje zdarzały się niezwykle 
rzadko. Sam chodzę w butach, któ-
re sprzedaję, po kilka ładnych lat. 
Aktualnie wcale w tych moich bu-
tach tak wygodnie nie jest. Pomoc 
rządowa dobrze wygląda w telewi-
zji i radio. Śmiechy sobie z nas ro-
bią, w szczególności ZUS, a swoje 
opłaty musiałem uiścić z emerytu-
ry. Tak, z emerytury, z której opła-
cam składki ZUS na emeryturę, 
na której jestem. Cyrk! Zapowiada 
się, że ten miesiąc nie będzie inny. 
Póki co sprzedałem 6 par – zazna-
cza sprzedawca.

Mając na względzie powyższe, 
planując zakupy, warto zajrzeć na 
Tyskie Hale Targowe i skorzystać 
z oferty lokalnych sprzedawców, 
których z pewnością ucieszy 
wizyta, a my zaopatrzymy się w 
wysokiej jakości towary. THT 
to niewątpliwe ważny punkt 
na mapie Tychów, które do 
funkcjonowania potrzebuje nas, 
klientów. kaMil peszat ●

otRzyMaliŚMy list 
od naszego czytelnika, 
w któRyM uskaRża się on 
na zaŚMiecanie teRenu 
gaRaży Mieszczących 
się pRzy ul. lencewicza 
pRzez spożywających 
taM alkohol.

„Szanowna Redakcjo. Jak co roku 
cyklicznie powtarza się problem 
zaśmiecania ternu przy blasza-
nych garażach zlokalizowanych 
przy ul. Lencewicza. Z faktu usy-
tuowania jednego z garaży po-
wstał zaułek, w którym chętnie 
pije się piwo zakupione w po-
bliskim sklepie, prowadząc oży-
wione rozmowy. Dobry gospo-
darz, jeśli dba o estetykę miejsca, 
to od czasu do czasu sprząta swój 
teren, gdy najemcy jego gara-
ży śmiecą, wychodząc z założe-
nia, że wystarczy coś wystawić 
za ogrodzenie i problem znika. 
Przy takim podejściu rośnie góra 
śmieci, których nikt nie sprząta, 
co Państwo widzicie na załączo-
nych zdjęciach. Za chwilę ruszy 
wegetacja roślin, to trawa częś-
ciowo „ukryje” ten problem. 
Jeśli jesteście Państwo bezrad-
ni w swoich działaniach wobec 
właściciela terenu, to może na-
leżałoby go zobowiązać do wy-
konania ogrodzenia w granicach 
działki z obu stron, by zlikwido-
wać przejście i istniejący zaułek. 
A może dodatkowo na rogu bu-
dynku przy ul. Lencewicza 50 za-
montować atrapę kamery i infor-
mację o monitorowaniu terenu, 
która skutecznie problem by zli-
kwidowała? ”

nie ma takich przepisów
Czytelnik na własną rękę inter-
weniował w Urzędzie Miasta. 
„Działka, na której znajdują się 
garaże, jest własnością prywatną, 
więc możliwości gminy w zakresie 
realnego wpływu na jej zagospo-
darowanie są ograniczone. Brak 
jest przepisów, które dałyby nam 
prawo do nakazania jej ogrodze-
nia. Niestety, mimo wielu prowa-
dzonych działań informacyjnych, 
część mieszkańców naszego mia-
sta traktuje tereny niezabudowane 
jako miejsce do wyrzucania śmie-
ci. Dopóki nie zmieni się świa-
domość mieszkańców, problemy 
zaśmiecania będą jeszcze długo 
istniały” – odpowiedziała wów-
czas kierownik referatu regulacji 
stanów prawnych nieruchomości 
Anna Grudka.

Po otrzymaniu takiej odpo-
wiedzi czytelnik polemizował: 
„Miasto, posiadając Straż Miej-
ską z przypisanymi jej uprawnie-

niami, w zgodzie z prawem może 
cyklicznie odwiedzać takie miej-
sca i nakładać mandaty. Przecież 
funkcjonariusze straży miej-
skich i gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w dro-
dze mandatu karnego”. Zwróci-
liśmy się zatem po komentarz 
do kierownika ds. operacyjnych 
Straży Miejskiej w Tychach Sła-
womira Gurdka. – Dzielnicowy 
Straży Miejskiej Miasta Tychy 
pod koniec grudnia 2020 roku 
wystosował pismo do właścicie-
la terenu, w którym zobligował 
go do usunięcia odpadów. Pod-
czas ponownych kontroli rejonu 
stwierdził usunięcie zanieczysz-
czeń, co zostało przedstawione 
w załączonej dokumentacji fo-
tograficznej. Informuję ponadto, 
że funkcjonariusze straży miej-
skiej nie posiadają uprawnień, 
w ramach których byliby upraw-
nieni do nałożenia na właścicie-
lu terenu obowiązku wykonaniu 
ogrodzenia. Nadmieniam jedno-
cześnie, że dzielnicowy tutejszej 
jednostki, podczas rutynowych 
działań w podległym rejonie, pro-
wadzi nadzór nad spożywaniem 
napojów alkoholowych w miej-
scu publicznym. Jeżeli ujawni ja-
kikolwiek czyn stanowiący zna-
miona zabronionego, zastosuje 
sankcje przewidziane prawem – 
wyjaśnia.

dzwonić? dzwonić!
Sam właściciel nieruchomości 
nie widzi możliwości ogrodze-
nia terenu. – Ludzie muszą mieć 
dostęp do garaży, zaś założenie 
szlabanu nie rozwiązałoby prob-
lemu, bo ten ogranicza dostęp je-
dynie pojazdom. To, że piją przy 
garażach, nie jest przecież moją 
winą. Co się tyczy wspomnianych 
śmieci, to regularnie teren sprzą-
tam. Proszę udać się na miejsce 
i sprawdzić – przedstawił swoje 
stanowisko właściciel. Na miej-
scu byliśmy i faktycznie rażące-
go nieporządku nie widzieliśmy. 
Zapytaliśmy mieszkańców pobli-
skiego bloku, co myślą o sytuacji. 
– A to jest jakaś sytuacja? No piją 
na garażach, to żadna nowość. Ale 
póki jest spokój i nie ma krzyków 
po nocach, to komu to przeszka-
dza? A, że śmiecą, to już bardzo 
nieładnie – skomentował miesz-
kaniec. – Jak komu to przeszka-
dza, niech dzwoni na policję. 
Ja co prawda mieszkam trochę 
dalej, ale jak urządzają sobie liba-
cje pod moimi oknami, to dzwo-
nię i szybko przyjeżdżają. Dzwo-
niłem regularnie i problem się 
rozwiązał – dodaje kolejny.
kaMil peszat ●

garażoWy Pat
Mieszkaniec twieRdzi, żE PIJą I ŚMIEcą, WłAŚcIcIEL 
TERENu TWIERDZI, żE SPRZąTA.

bez ludzi nie ma Handlu
tRudna sytuacja handlowców z tyskich hal handlowych. KIEDyŚ SPRZEDAWALI PO 40 PAR BuTóW DZIENNIE, 
DZISIAJ… LEDWIE KILKANAŚcIE W MIESIącu.

reklama

W zaułku przy garażach zawsze można znaleźć mnóstwo 
pustych butelek, które zostawiają piwosze.
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Krzysztof Terlecki z obawą i smutkiem patrzy w przyszłość.

Mirosław Etlinger także odczuł związany z covidem spadek sprzedaży.
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twoje tychy: jest pani młodą 
emerytką, urodzoną po ii wojnie 
światowej, więc pani dzieciństwo 
nie było chyba trudne. dużo pani 
pamięta z tamtych lat?
DaNuta BONcal: – Urodzi-
łam się w 1955 roku w Tychach. 
Mieszkaliśmy w domku 
browarnianym, prawie cała 
rodzina pracowała w browarze 
koło chłodni, w pobliżu 
wiaduktu na ul. Mikołowskiej. 
Mama Łucja była pracownikiem 
biurowym, tata Roman zginął 
w wypadku podczas służby 
wojskowej w Szczecinie, wioząc 
rodzącą kobietę do szpitala. 
Ja miałam wtedy tylko 4 
miesiące, więc go nie pamiętam. 
Mama w wieku 20 lat została 
wdową. To była prawdziwa 
tragedia, ale mogłyśmy liczyć 
na pomoc, głównie rodziny. 
Mama wyszła ponownie za mąż 
za sąsiada, operatora ciężkiego 
sprzętu budowlanego w Instalu 
w Katowicach. Gdy miałam 3 
latka rodzice dostali mieszkanie 
na osiedlu „C”, w którym 
na świat przyszedł mój brat An-
drzej. Wyciągałam go z różnych 
opresji, gdyż był bardzo żywio-
łowym chłopakiem. Pamiętam 
że na naszym osiedlu mieszkało 

dużo „Kresowiaków”. Chłopcy 
byli ogoleni na łyso i biegali 
w spodenkach za kolana. Mówiło 
się że gadali po rusku i trochę się 
ich baliśmy na początku. Szybko 
jednak się zintegrowaliśmy.

Pamiętam z tamtego okresu 
dużo gliny na ulicach i ogromne 
ciężarówki. Tychy były jednym 
wielkim placem budowy. Jak las 
stało mnóstwo żurawi budow-
lanych. Miasto budowano nie 
tylko dla Ślązaków, ale przede 
wszystkim dla przyjezdnych 
z całej Polski. Nazywaliśmy ich 
„gorolami”. Na początku miesz-
kali w tzw. wulcach (hotelach 
pracowniczych). Miejscowi 
chłopcy bili się z przyjezdnymi 
niemiłosiernie. Powoli zanikała 
mowa śląska. Czasami mam 
wrażenie, że miejscowych została 
tylko garstka. Mojego ojczyma, 
ktory był dla mnie najlepszym 
ojcem, wszyscy bardzo lubili, 
a szczególnie dzieci, którym 
dawał do „kapski” (kieszonki) 
cukierki.

Niestety, nie mogłam się nim 
długo nacieszyć, bo po naro-
dzinach brata zostałam oddana 
na wychowanie dwóm ciotkom: 
Marcie i Weronice, siostrom 
babci, które mieszkały na osiedlu 

„B” i ubierały się w strój śląski: 
jakle, kiecki, fortuch i godały 
po śląsku. Codziennie chodziłam 
z nimi do kościoła pw. Marii 
Magdaleny. W maju dodatkowo 
na nabożeństwo majowe, które 
bardzo lubiłam. W Boże Ciało 
sypałam kwiatki. Pamiętam 
piękne procesje, w których 
uczestniczyły gospodynie 
pięknie ubrane w śląskie stroje, 
na głowach miały czepce. Młode 
dziewczyny z kółka maryjnego 
niosły na ramionach duże figury 
świętych.

W weekendy odwiedzaliśmy 
rodziców, brodząc często w bło-
cie. Ciotki nauczyły mnie wielu 
pożytecznych rzeczy, w tym 
wyszywania – haftu, szycia, 
robienia na drutach, Na szczęście 
oprócz towarzystwa ciotek 
miałam na podwóku koleżankę 
Ilonkę Fuchs, z którą chętnie się 
bawiłam. Grałyśmy w „chłopa”, 
rysowanki na chodniku i w dwa 
ognie. Pamiętam jak Marek 
Grot, znany dziennikarz telewi-
zyjny organizował w Tychach 
„Turniej Żółtej Żyrafy”. Tychy 
były podzielone tak jak osiedla 
na drużyny sportowe, które 
miały różne nazwy zwierząt: 
żubry, żbiki itd, które z sobą ry-

walizowały. Tak zaczęła się moja 
przygoda ze sportem: gra w piłkę 
i chodzenie na szczudłach. Nie 
chodziłam do przedszkola, 
bo nie było takiej potrzeby.

i przyszedł czas na prawdziwą 
edukację. gdzie ona się zaczęła?
W 1961 roku rozpoczęłam 
8-letnią SP nr 11, obecnie 
im. M. Curie-Skłodowskiej. 
Do tej pory przechowuję 
na pamiątkę zdjęcie z drewnia-
nym piórnikiem. Siedzieliśmy 
w ławkach z kałamarzami. 
Wszyscy uczniowie ubrani 
byli w mundurki z białymi 
kołnierzykami. Mimo dużej 
dyscypliny nie było mi łatwo, 
gdyż byłam jedyną Ślązaczką 
w klasie i gdy na pytanie pani 
Lis odpowiadałam po śląsku, 
słychać było salwę śmiechu. 
Byłam zdumiona, bo dla mnie 
pelargonie to były muszkaty, 
wychodziłam na dwór a nie 
na pole, coś znodłam a nie 
znalazłam! Szybko musiałam 
się nauczyć mówić, a nie godać. 
Pomogła mi w tym moja nieży-
jąca już dziś koleżanka Bogusia 
Trąska. W podstawówce grałam 
w piłkę ręczną, która mi była 
bliższa niż lekkoatletyka. 
Lubiłam malować akwarelą, 
co mi nieźle wychodziło. Moje 
obrazy były prezentowane 
na szkolnych wystawach. Chcąc 
ładnie wyglądać, zaczęłam 
przerabiać stare ciuchy na nowe, 
a gdy rodzice kupili mi maszynę 
do szycia – byłam w swoim 
żywiole. Szyłam różne piękne 
stroje i nie musiałam chodzić 
w ubraniach szytych taśmowo. 
Za spódniczki i spodnie dla 
koleżanek dostawałam 10 zł, 
za co kupowałam sobie książki 
i modne wtedy płyty gramo-
fonowe w formie pocztówek. 
W wakacje chodziłyśmy z grupą 
koleżanek na Paprocany takim 
jarem prowadzącym przez 
pola obsiane zbożem. Woda 
w jeziorze nie była zbyt czysta, 
ale kąpałyśmy się. W drodze 
powrotnej zbierałam na polach 
kwiatki i tak czas szybko leciał.

co zdecydowało o wyborze szkoły 
średniej: sport czy krawiectwo?
– Nasza drużyna piłki ręcznej 
była naprawdę bardzo dobra, 
grałyśmy z chłopakami 
w „Metalówce”. Zaproponowano 
nam abyśmy po podstawówce 
przyszły do liceum sportowego. 
Miała tam powstać sekcja 
piłki ręcznej. Gdy zdałyśmy 
egzaminy, miałyśmy do wyboru 
lekkoatletykę lub koszykówkę. 
Było ciężko, gdyż zupełnie nie 
byłyśmy na to przygotowane. 
Oprócz nauki miałyśmy 2 
treningi w tygodniu. Często 
wyjeżdżałyśmy na mecze i obozy 

sportowe m.in. do Zawoi, 
gdzie w zimie biegałyśmy 
po śniegu w... tenisówkach. 
Wieczorem były dyskoteki, 
które bardzo lubiłam. W wieku 
18 lat zakochałam się w moim 
przyszłym mężu i nie ukoń-
czyłam liceum, gdyż na świat 
przyszła córka. Maturę zdałam 
w liceum wieczorowym już jako 
mężatka.

i co po maturze? praca, studia czy 
gospodyni domowa, jak kiedyś się 
pisało w dowodach osobistych?
Podjęłam pracę w Przedsię-
biorstwie Produkcji Elementów 
Budowlanych w Łaziskach 
Górnych „YTONG”. Z tej firmy 
dostałam mieszkanie w Tychach 
na osiedlu „M”. Ciężkie to były 
czasy. Stan wojenny, nic nie moż-
na było kupić. Tylko na kredyt 
MM dla młodych małżeństw. 
Mąż wyjechał do pracy w Cze-
chosłowacji. Nasze małżeństwo 
nie przetrwało rozstania i się 
rozpadło. W 1982 roku przenio-
słam się do pracy w Browarze, 
gdzie dyrektorem był wówczas 
Jan Jamruszkiewicz, późniejszy 
prezydent Tychów. Pracowałam 
w dziale administracyjno-
socjalnym, zajmowałam się m.in. 
organizacją wycieczek i wczasów 
dla pracowników, kolonii letnich 
dla dzieci, a także sprowadza-
niem ziemniaków i warzyw 
oraz ryb dla pracowników. Nasz 
browar prowadził współpracę 
z browarem w NRD, dzięki 
czemu pracownicy wyjeżdżali 
na urlop góry Harz lub nad 
morze do Bansin, a Niemcy 
wypoczywali w Szczyrku 
i Ustce. Potem Browary 
zaczęły się prywatyzować, 
mieliśmy dobrego inwestora 
z RPA. Wszyscy pracownicy 
od najwyższego do najniższego 
szczebla dostali tzw. premię 
prywatyzacyjną. Mogliśmy 
wówczas kupić za to z drugim 
mężem dom w Piasku, który 
wyremontowaliśmy. Nasz 
browar stał się potentatem 
piwnym na skalę światową, 
czego nigdy się nie spodziewa-
łam. Praca mnie pasjonowała. 
Niestety, pojawiły się problemy 
zdrowotne i musiałam przejść 
na rentę. Przez dwa lata leczyłam 
się, nie udało mi się jednak 
wrócić do pracy. Na emeryturze 
zajmowałam się domem, chorym 
teściem, który mieszkał z nami, 
potem śmiertelnie chorym 
ojcem. Zajmowało mi to dużo 
czasu, ale wytchnienia szukałam 
w ogrodzie, który w tamtym 
okresie był wielkim wyzwaniem 
i stał się nową pasją. Gdy zmarł 
ojciec, a potem teść, przenio-
słam się z moją chorą matką 
do Pszczyny. Po jej śmierci 
zaczęłam się zastanawiać co dalej 

zrobić z moim samotnym 
życiem? Tychy, które opuściłam 
na prawie 20 lat, zawsze były 
mi bliskie. Moja koleżanka Ania, 
która po śmierci męża sprze-
dała dom i kupiła mieszkanie 
na osiedlu „U” przekonała mnie 
do podobnego kroku. Pszczyna 
była dla mnie za mała, a w Ty-
chach szybko się odnalazłam. 
Kupiłam mieszkanie, które 
wyremontowałam i wróciłam 
do swoich korzeni. Tutaj jestem 
naprawdę szczęśliwa.

na pewno pani się nie nudzi 
i tryska energią życiową?
Na emeryturze zaczęłam żyć 
na nowo. Uczęszczam na zajęcia 
na UTW, działam w Klubie 
Seniora, jeżdżę na rowerze, 
spaceruję, chodzę do aquaparku, 
wędruję po górach z Klubem 
Turystów Optymistów „KTO”, 
a co roku wyjeżdżam z kole-
żanka Anną zagranicę. Nie 
ma czasu na nudę i narzekania. 
Spotykamy się i wspominamy 
dawne czasy z przyjaciółkami, 
z którymi pracowałam, 
celebrujemy wspólnie urodziny. 
To piękna tradycja. Związki 
Zawodowe Browarów Tyskich 
nie zapominają o swoich byłych 
pracownikach. Raz w roku 
wyjeżdżamy na wycieczkę, a dwa 
razy jesteśmy zapraszani na po-
częstunek i degustację złocistego 
trunku i możemy z koleżankami 
i kolegami z dawnej pracy 
powspominać stare czasy. Miło 
popatrzeć na nowoczesny 
browar, który jest wizytówką 
naszego pięknego miasta.

tylko pozazdrościć, że mimo 
trudnych czasów pandemii, 
w jakich żyjemy od roku, 
ma pani tyle optymizmu i chęci 
na spotkania i realizację życiowych 
pasji. co w życiu według pani jest 
najważniejsze?
Rodzina, szczególnie rodzice, 
którzy dla mnie byli zawsze 
na pierwszym miejscu. Córka, 
zięć i wnuk są moją ostoją i je-
stem z nich dumna. Trzeba dbać 
o zdrowie i przyjaciół, których 
warto mieć. Teraz to z nimi 
spędzam najwięcej czasu 
i wzajemnie sobie pomagamy. 
Długotrwałe przyjaźnie są dla 
mnie bardzo cenne. Nie wolno 
odgradzać się od ludzi, mimo 
trudnych czasów, ale spędzać 
czas w gronie pozytywnie my-
ślących, cieszących się każdym 
nowym dniem i z optymizmem 
patrzących w przyszłość. Mimo 
różnych trudności nauczyłam 
się cieszyć życiem i smakować 
je na nowo. Po burzy zawsze 
wygląda słońce, a życie jest zbyt 
krótkie, by pić złe wino!
rOZmaWiała:
DaNuta WeNcel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

życie jest zbyt krÓtkie,  
aby Pić złe Wino!
„jeŚli chcesz być nadzieją pRzyszŁoŚci, Musisz pRzejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież FRanciszek podczas Światowych dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 Roku. na ŁaMach echa w latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z senioRkaMi i senioRaMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM wnu-
czętoM”. powstaŁa z nich książka, któRa ukazaŁa się we wRzeŚniu 2019 Roku. wywiady cieszyŁy się dużą populaRnoŚcią nie tylko wŚRód ludzi staRszych, sięgali 
po nie MŁodzi, odkRywając w nich Różne ciekawe, czasaMi histoRyczne Rzeczy. na pRoŚbę tyskiej Rady senioRów wRacaMy do RozMów z tyskiMi senioRaMi tyM 
RazeM na ŁaMach tygodnika twoje tychy w nadziei, że będą one wspaRcieM na te tRudne czasy pandeMii koRonawiRusa, któRe kiedyŚ Miną.

DANuTA BONcAL - lat 65, Ślązaczka z dziada pradziada, emerytka, ma córkę Aleksandrę, wnuka Macieja. 
Działa w klubie seniora, lubi podróże, wędrówki po górach, spacery nad morzem, jazdę na rowerze, 
dużo czyta, każdy rodzaj literatury, szczególnie pamiętniki.
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w popRzednich 
dwóch nuMeRach 
„twoich tychów” 
opublikowaliŚMy dwie 
częŚci RozMowy, jaką 
w stulecie plebiscytu 
na góRnyM Śląsku 
pRzepRowadziliŚMy 
z pRoF. RyszaRdeM 
kaczMaRkieM. dzisiaj 
dokończenie RozMowy.

„twoje tychy”: w plebiscycie 
przeprowadzonym na górnym 
Śląsku 20 marca 1921 roku była 
niewyobrażalna jak na dzisiejsze 
standardy frekwencja – 97,5 
procenta uprawnionych oddało 
swoje głosy.
PrOf. rysZarD 
kacZmarek: – Trzeba 
tu zaznaczyć, że było 
to jedno z pierwszych głosowań 
z udziałem kobiet. Co prawda 
w wyborach do niemieckiego 
Zgromadzenia Narodowego 
w 1919 r. też mogły brać już 
udział kobiety, ale strona polska 
bojkotowała te wybory. Więc 
jeżeli chodzi o Górny Śląsk 
to plebiscyt był pierwszym 
głosowaniem, w którym wzięli 
udział wszyscy mieszkańcy 
powyżej 21. roku życia. Rzeczy-
wiście ta frekwencja może nam 
się dziś wydawać imponująca, 
ale w XIX wieku ona również 
osiągała takie poziomy. Wówczas 
jeszcze bez kobiet, ale zdecydo-
wana większość uprawnionych 
brała udział w powszechnych 
wyborach parlamentarnych. 
Po prostu ludzie wówczas dość 
mocno się angażowali. Ale 
my dziś znów zaczynamy zbliżać 
się do wysokiej frekwencji, 
co pokazują kolejne wybory.

jeżeli chodzi o sam przebieg 
głosowania 20 marca 1921 r. – czy 
przebiegało spokojnie? komisje 
były mieszane, zasiadali 

w nich i polacy i niemcy. czy 
są udokumentowane jakieś 
zakłócenia, incydenty?
– Wszystkie relacje są tu zgodne, 
że głosowanie odbyło się nad 
wyraz spokojnie. Pierwsze 
informacje o wynikach, które 
pojawiły się po kilku dniach, 
były jednak zaskoczeniem, 
szczególnie dla strony polskiej. 
Z kolei ze strony Niemców 
nastąpiło upojenie sukcesem 
– oni przedstawiali te wyniki 
jako bezdyskusyjne zwycięstwo 
Niemiec i zakończenie kwestii 
przynależności Górnego Śląska. 
Podobnie zareagowali mieszkań-
cy nadgranicznych powiatów 
wschodnich, uznając, że kwestia 
przyłączenia ich do Polski jest 
przesądzona. Takie manife-
stacje odniesionego triumfu 
spowodowały w kilku miejscach 
starcia i niepokoje. Jednak 
samo głosowanie przebiegło 
spokojnie, z dużą dojrzałością 
społeczeństwa.

ale kwestia wyznaczenia granicy 
była wciąż otwarta. po plebiscycie 
wybuchło trzecie powstanie 
śląskie.
– Obydwie strony jakby zapo-
mniały o tym, że sam plebiscyt 
nie był jeszcze momentem 
wyznaczenia granicy. W trak-
tacie wersalskim, w artykule 
88 i dołączonym do niego 
obszernym aneksie wyraźnie 
zapisano, że po plebiscycie 
decyzja należy do mocarstw, 
a właściwie do Rady Najwyższej 
Ligi Narodów. W oparciu 
o wyniki plebiscytu, w siedzibie 
Międzysojuszniczej Komisji 
Rządzącej i Plebiscytowej 
w Opolu miała być przygoto-
wana propozycja przebiegu 
granicy, po czym miała być ona 
przesłana państwom alianckim 
do akceptacji. Ale zanim to się 
stało, wybuchło powstanie, więc 

decyzja w sprawie granic zapadła 
dopiero w październiku.

Można dyskutować, na ile 
wyniki plebiscytu w 1921 r. po-
mogły w wyznaczeniu ostatecz-
nej granicy polsko-niemieckiej, 
kiedy sąsiadujące ze sobą 
gminy głosowały niekiedy 
krańcowo odmiennie. Plebiscyt 
na Górnym Śląsku nie był 
jedynym plebiscytem, było 
ich kilka w różnych miejscach 
Europy. To był pomysł – zresztą 
bardzo szlachetnie uzasadniony 
– przywieziony do Europy przez 
prezydenta Wilsona: niech lud-
ność tu mieszkająca rozstrzyg-
nie, w jakim państwie chce się 
znaleźć. To bardzo nowoczesne 
podejście do problemu, niestety, 
jak się okazało, w praktyce 
niemożliwe do zrealizowania. 
Prawo do samostanowienia 
narodów, na którym się 
opierała koncepcja plebiscytów, 
w Europie wówczas się nie 
sprawdziło. To kontynent zbyt 
skomplikowany etnicznie 
i kulturowo, żeby udało się 
wykreślić jakiekolwiek granice 
w ten sposób. Na Górnym 
Śląsku plebiscyt nie zakończył 
konfliktu, on trwał dalej. A po II 
wojnie światowej granica prze-
sunęła się daleko na zachód, nad 
Nysę Łużycką, o czym nawet nie 
myślano w 1921 r.

na ile trzecie powstanie śląskie 
wpłynęło na kształt granic 
ustalony w 1921 roku?
– Trzecie powstanie nazwałem 
w mojej książce nieznaną wojną 
polsko-niemiecką, co prawda 
niewypowiedzianą, ale prowa-
dzoną przy olbrzymim zaanga-
żowaniu polskiej armii, zarówno 
jeśli chodzi o zaopatrzenie, 
broń, jak i kadry dowódcze 
i przygotowanie planu powsta-
nia. Podobnie było po stronie 
niemieckiej. Kiedy Niemcy 

zorientowali się – mniej więcej 
po tygodniu od wybuchu po-
wstania – że nie będzie to takie 
powstanie jak dwa poprzednie, 
zaczęli robić to samo, co Polacy. 
To powstanie było próbą obrony 
posiadania polskiego na Górnym 
Śląsku. Wyniki plebiscytu 
w interpretacji niemieckiej 
mogły doprowadzić do tego, 
że Polska nie otrzymałaby ani 
skrawka Górnego Śląska, albo 
najwyżej trzy powiaty, w których 
przewaga głosów polskich była 
bardzo wyraźna. To oznaczałoby, 
że cały przemysł, z wyjątkiem 
kopalni pszczyńskich, znalazłby 
się po stronie niemieckiej. 
Przychylność do interpretacji 
niemieckiej coraz bardziej było 
widać po stronie Włochów 
i Brytyjczyków. Siła polityczna 
przychylnych stronie polskiej 
Francuzów w tym okresie 
malała. To spowodowało silne 

zaangażowanie państwa pol-
skiego, które było już w lepszej 
sytuacji. W roku 1920 taka po-
moc wojskowa byłaby nie do po-
myślenia ze względu na sytuację 
na froncie wschodnim w wojnie 
polsko-radzieckiej. Na granicy 
polsko-niemieckiej latem 1920 
roku nie było żadnych regular-
nych wojsk polskich, wszystkie 
poszły do obrony linii Wisły. 
Więc gdyby plebiscyt odbył 
się rok wcześniej, z pewnością 
nie można byłoby wtedy liczyć 
na pomoc wojskową z Polski 
na wielką skalę.

trzecie powstanie śląskie nazywa 
się powstaniem wygranym.
– Patrząc z perspektywy 
politycznej i tego, że Polska 
zyskała jednak jedną trzecią 
obszaru plebiscytowego i dość 
sporą część obszaru przemy-
słowego, niewątpliwie można 

je uznać za sukces. Natomiast 
wojskowo powstanie skończyło 
się klinczem. Na początku 
powstania (wybuchło 3 maja 
1921 r. – przyp. SW), aż 
do kontrofensywy niemieckiej 
25 maja, sukcesy strony polskiej 
widać wyraźnie; przesunięcie 
się na linię Odry, do Olesna. 
Później, przy większym 
zaangażowaniu niemieckim i bez 
wsparcia aliantów trudno byłoby 
obronić te zdobyte tereny. Cel 
niemiecki był wtedy taki, żeby 
przesunąć linię walk z powrotem 
pod granicę Polską, dotrzeć 
do Bytomia, Zabrza i Gliwic. 
Do tego nie doszło, ponieważ 
na obu stronach wymuszono 
rokowania, więc wojskowo był 
to konflikt nierozstrzygnięty. 
Politycznie jednak Polska 
niewątpliwie uzyskała sukces.
RozMawiaŁa:
sylwia witMan ●

W stulecie Plebiscytu 
na gÓrnym Śląsku – cz. 3
RozMowa Z HISTORyKIEM PROf. RySZARDEM KAcZMARKIEM

nasze dziedzictwo

Grupa powstańców z Tychów i Paprocan (Paprocany był wówczas samodzielną gminą) więzionych po upadku 
I powstania śląskiego w Świętoszowie (j. niem. Neuhammer). Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

Ulotki i plakaty plebiscytowe, ok. 1921 r. Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach.
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w tychach dzień kobiet 
tRwa od 8 MaRca 
pRzez kolejne 22 dni. 
to za spRawą wspólnego 
pRojektu Miejskiego 
centRuM kultuRy 
i justyny biskup-
nauMienko pod tytuŁeM 
„nasze dziewczyny 
z osiedla”, któRy 
zRealizowano w RaMach 
tyskiego banku kultuRy.

Justyna Biskup-Naumienko 
na co dzień pracuje w Młodzie-
żowym Domu Kultury nr 2, gdzie 
uczy malarstwa. Skończyła lice-
um o profilu ceramika, zaś na stu-
diach zgłębiała litografię, reżyse-
rię teatru dla dzieci i młodzieży 
oraz ogólny profil artystyczny. 
Aktualnie realizuje się również 
jako „Bajkoopowiadacz” w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Sama 
również pisze bajki.

Od 8 marca codziennie 
na fanpage’u MCK publikowany 
jest jeden z 22 portretów jej autor-
stwa, przedstawiający imienniczki 
tyskich osiedli tj. Anny, Barbary, 
Balbiny, Danuty, Doroty, Eweliny, 
Felicji, Genowefy, Honoraty, Ka-
roliny, Lucyny, Łucji, Magdaleny, 
Natalii, Olgi, Pauliny, Reginy, Stelli, 
Teresy, Urszuli, Weroniki i Zuzan-
ny. – Projekt rozpoczęliśmy równo 
rok temu, ale od zawsze tematem 
moich prac były kobiety – przy-
znaje malarka. – Kiedy przepro-
wadziłam się do Tychów i zauwa-
żyłam, że nazwy osiedli pochodzą 
od żeńskich imion, pomyślałam, 

że świetnie byłoby sportretować 
imienniczki osiedli. Okazało się 
to trudnym zadaniem, ale udało się 
sportretować wszystkie 22 imiona, 
choć nie każda imienniczka miesz-
ka na odpowiadającym jej imieniu 
osiedlu – tłumaczy.

Ogłoszono castingi i wykonano 
fotografie, na podstawie których 
później miały powstać portrety. – 
Muszę szczerze przyznać, że catin-
gi nie przyniosły spodziewanego 
efektu. Zainteresowanie, z jakim 
się spotkały, było mniejsze, niż się 
spodziewaliśmy. Uruchomiliśmy 
wtedy pocztę pantoflową i szuka-
liśmy chętnych wśród znajomych. 
Wówczas trwała epidemia covid, 
która mocno ograniczyła moż-
liwość dotarcia do „dziewczyn 
z osiedla”. Wiele osób zaangażo-
wało się w poszukiwania i w koń-

cu udało się. Jestem każdej z nich 
ogromnie wdzięczna. Najwięk-
sze trudności miałam ze znalezie-
niem pani Felicji. Doszło do tego, 
że na pierwszą wystawę, która to-
warzyszyła we wrześniu festiwa-
lowi Light&Sound, namalowałam 
moje wyobrażenie kobiety noszą-
cej tę imię. Później jednak zgłosiła 
się do nas tyszanka Felicja i aktual-
nie mamy komplet. Wiele z moich 
„dziewczyn” pojawiło się osobiście 
na tej wystawie. To było niesamo-
wite przeżycie widzieć ich reakcje 
i niejednokrotnie silne emocje – 
cieszy się autorka portretów.

Podczas malowania portretów 
pani Justyna pracowała z foto-
grafiami prezentującymi tyszan-
ki. Część, jak już wspomniano, 
wykonana była podczas castin-
gów, pozostałe pochodziły z do-

mowych albumów. – Moim za-
miarem nie było skopiowanie 
fotografii. Fotorealizm mnie nie 
interesuje, od tego są właśnie foto-
grafie. Oczywiście chciałam, żeby 
osoby portretowane rozpoznały się 
na moich płótnach. Jednak portre-
towanie to zawsze proces twórczy 
i starałam się pokazać moje boha-
terki tak, jak ja je postrzegam. Za-
leżało mi jednak, żeby namalować 
realne osoby, które później będą 
mogły swój portret pokazać zna-
jomym. Lub odwrotnie – znajomi 
przez przypadek rozpoznają spor-
tretowaną osobę na wystawie. My-
ślę, że to może spowodować po-
wstanie lub zacieśnienie relacji. 
Ważnym dla mnie był wymiar 
społeczny tego projektu, nie tylko 
artystyczny. Mam nadzieję, że ot-
worzy on symbolicznie drzwi i bę-
dziemy mieli okazję bliżej poznać 
osoby, które mieszkają obok nas – 
opowiada portrecistka.

W ramach projektu zostanie wy-
dany album, w którym znajdzie się 
krótki rys historyczny miasta napi-
sany przez dr. Patryka Oczko oraz 
historie każdej ze sportretowa-
nych tyszanek. Wystawa na żywo 
będzie prezentowana w przestrze-
ni „Okno na kulturę” w Gemini 
Park Tychy w dniach od 12 do 17 
kwietnia. Ostatnie dwa dni wysta-
wy, tj. 16 i 17 kwietnia będą zwień-
czone działaniami artystycznymi 
autorki wystawy. – Nie chcę zdra-
dzić szczegółów moich działań, 
ale zapraszam wszystkich w te dni 
do „Okna na kulturę” – zachęca 
pani Justyna. kaMil peszat ●

reklama

sPortretoWać osiedla
22 poRtRety PRZEDSTAWIAJą IMIENNIcZKI TySKIcH OSIEDLI.

Justyna Biskup-Naumienko podczas pracy nad portretem.

M
CK

16 MaRca, wtorek
godz. 18 – ScENA TEATRu 
TV: „Noc czerwcowa” w reż. 
Andrzeja Wajdy (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)

17 MaRca, Środa
godz. 17 – SPOTKANIE Z PO-
DRóżNIKIEM Piotrem Moj-
żyszkiem (Klub McK urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy 
– spotkanie z Krzysztofem Re-
spondkiem (MBP Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

18 MaRca, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: 
projekcja filmu dla dorosłych 
„Na noże” (MBP Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SPOTKANIE ON-
LINE z Joanną Gierak-Onosz-
ko, autorką książki „27 śmierci 
Toby’ego Obeda” (profil fa-
cebookowy Muzeum Miej-
skiego)

godz. 19 – cZWARTEK Z TE-
ATREM dla dorosłych: „Weź 
mie we stowie nikt się nie do-
wie” – spektakl w wykonaniu 
grupy Ognista Małpa (Klub 
McK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)

19 MaRca, piątek
godz. 18 – cZAS NA ARcHI-
TEKTuRę: „Od projektowania 
wnętrz po kształtowanie kra-
jobrazu” – spotkanie z archi-
tektem Robertem Skitkiem 
(Muzeum Miejskie, pl. Wol-
ności 1)

20 MaRca, sobota
godz. 11 – BAJKOTEKA: pro-
jekcja filmu dla dzieci „Robacz-
ki z Zaginionej Dżungli” (MBP 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – SPAcER Z Mu-
ZEuM: Na tropie początków 
sportu w „Nowych Tychach” 
– wędrówka z Piotrem Za-
wadzkim połączona ze zwie-
dzaniem wystawy w Muzeum 
Miejskim (zbiórka: Akademia 
cafe, ul. Andersa 22)
godz. 11 – AuKSO4KIDS 
– „Gama i pasażerowie: D – Je-
rzy Maksymiuk” – warsztaty 
muzyczne dla dzieci (online)

21 MaRca, niedziela
godz. 12 – MATINEÉ – Philip 
Glass – niedzielny koncert po-
łudniowy AuKSO Orkiestry Ka-
meralnej Miasta Tychy (Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – „Wielki świat” 
spektakl w cyklu Scena Mło-
dych (Pasaż Kultury Androme-
da, pl. Baczyńskiego)

17 MaRca, ŚRoda 
godz. 18 – spotkanie 
z kRzysztoFeM Re-
spondkieM, Mbp Me-
diateka

Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl
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40 uczestników, 
406 zdjęć, 89 pRac 
na wystawie, 3 
wyRóżnienia 
oRaz 4 nagRody – 
to podsuMowanie 21. 
edycji konkuRsu tychy 
pRess photo, któRy 
od ubiegŁego Roku 
RozszeRzyŁ swoją 
FoRMuŁę do Miana 
Festiwalu FotogRaFii 
dokuMentalnej. 
najważniejszą 
nagRodę za najlepszy 
FotoRepoRtaż 
otRzyMaŁa wiktoRia kot 
za cykl „stReFa zeRo”.

Nadesłane prace oceniali jurorzy: 
Rafał Klimkiewicz, Arkadiusz 
Ławrywianiec, Wojciech Łuka, 
Marcin Zimnal (sekretarz jury), 
zaś przewodniczyła im Anna Le-
wańska. – Zdjęcia, które napłynę-
ły na tegoroczny konkurs, w du-
żej mierze traktowały o pandemii, 
co nie powinno nikogo dziwić 
– zauważyła przewodnicząca. – 
Bardzo mało nadesłano portre-
tów. W większości fotografowie 
skupili się dosłownie na swoim 

podwórku, co pokazuje wpływ 
obostrzeń na tematykę zdjęć. Te 
pokazywały często puste ulice 
czy po prostu odrapane ściany. 
Chciałabym odnieść się do pracy, 
która otrzymała nagrodę za naj-
lepsze zdjęcie. Laureatka Magda-
lena Tekla powiedziała: „Na tym 
zdjęciu nie ma właściwie nic, ale 
to zdjęcie mówi wszystko”. Ta fo-
tografia doskonale podsumowu-
je sytuację, w której my wszyscy 
się znaleźliśmy. Samotność, od-
osobnienie, wykluczenie, ale też 
brak możliwości fotografowania 
tego, co i gdzie się chce. Idealne 
podsumowanie minionego roku 
– skomentowała Anna Lewańska, 
odnosząc się do minimalistycz-
nej pracy „Samotna Wielkanoc” 
prezentującej dwa puste krzesła 
przy stole.

Jak już wspomnieliśmy, na-
grodę za najlepszy fotoreportaż 
otrzymała Wiktoria Kot za „Stre-
fę zero” o szpitalnej rzeczywi-
stość w czasach covidu. Nie spo-
sób dyskutować z decyzją jury, 
gdyż jest to po prostu świetny 
reportaż z dziennikarskim zacię-
ciem. Autorka ze swoim obiekty-
wem przekroczyła pierwszą linię 

szpitalnego frontu w czasie za-
razy, skąd przyniosła kadry po-
kazujące codzienność medyków 
czyli poświęcenie, ekstremalne 
warunki pracy i zwykłe ludzkie 
wyczerpanie. Jury w tej kategorii 
postanowiło przyznać także dru-
gą nagrodę, którą otrzymał Mi-
chał Janusiński za zbiór pt. „Po-
radnik Antywirusowy” z bardzo 
mocnym zdjęciem dokumentują-
cym pracowników domu pogrze-
bowego w strojach ochronnych 
podczas wykonywania swojej 
pracy. Nagrodę w kategorii naj-
lepsze zdjęcie\fotoreportaż wyko-
nane w Tychach otrzymał Artur 
Pławski za cykl „Boxed”, wyróż-
nienie trafiło do Tomasza Dziu-
banego za pracę „Budzące się 
miasto”. W kategorii najlepsza 
fotografia nagrodzono Magdale-
nę Teklę („Samotna Wielkanoc”), 
wyróżniono Mariusza Machnika 
(„Paprocany we mgle”) oraz Jaku-
ba Spodymka („Na ratunek dzi-
kiej gęsi”). Wystawa pokonkurso-
wa będzie dostępna stacjonarnie 
do 16 kwietnia (Galeria „Obok” 
w Pasażu Kultury Androme-
da), zaś 30 prac trafi do dziesię-
ciu trolejbusów, czyli do Galerii 

„Na szelkach” – owocu współpra-
cy Miejskiej Galerii „Obok” i Ty-
skich Linii Trolejbusowych.

Odwiedzający wystawę mogą 
liczyć na fotograficzną ucztę, 
gdyż tegoroczne prace prezen-
tują wysoki poziom i szeroką 
tematykę. Warto zatrzymać się 
przy fotoreportażu Mateusza 
Czecha dokumentującym prote-
sty, które miały miejsce w War-
szawie po tragicznej śmier-
ci George'a Floyda. Tematykę 
świątecznych porządków dość 

gorzko i ironicznie potraktował 
Grzegorz Krzysztofik, który udo-
wodnił, że doskonale rozumie 
o co chodzi w bressonowskiej te-
orii decydującego momentu. Ag-
nieszka Seidel-Kożuch po raz ko-
lejny pokazała jak świetnie czuje 
geometrię obrazu, zaś reszta czyli 
Michał Anioł, Marzena Bugała, 
Marek Bański, Agata Cichy, Ire-
neusz Kaźmierczak, Agnieszka 
Kopeć, Aleksandra Grabowska, 
Miłosz Kopiś, Ewelina Kosma, 
Małgorzata Kucia, Marta Polo-

czek, Fryderyk Parwicki oraz 
Marcin Zarzyna zaprezentowali 
się z niemniej udanej strony.

Poza konkursem odbyły się 
również spotkania z zaproszony-
mi gośćmi czyli: Anną Lewań-
ską, Marzeną Bugałą, Irkiem Do-
rożańskim oraz Marcinem Gibą. 
Niestety, ze względu na panują-
cy reżim sanitarny były to spot-
kania online, które wciąż moż-
na zobaczyć na kanale YouTube 
Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”. 
kaMil peszat ●
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z Mojej póŁki

Poeta 
Z ProWincji
Co to jest prowincja? Niby wiemy, 
wszystko położone gdzieś poza 
dużymi miastami. Jedni chcą się 
za wszelką cenę, czasami bardzo 
wysoką, wyrwać z owej prowincji, 
inni chcą tam pozostać, albo wró-
cić. Tadeusz Różewicz, wybitny 
poeta, świadomie wybierał miasta 
gdzieś na uboczu. Jak sam o sobie 
mówił, nie chce należeć do żad-
nego środowiska. To środowisko 
literackie, bo o nim mówimy, prze-
szkadzało Różewiczowi w myśle-
niu. Każde takie środowisko wy-
twarza jakieś sytuacje, a poecie nie 
zawsze to odpowiadało.

Andrzej Zawada w książce 
„Pracownia literacka”, zbiorze 
esejów i mniejszych form lite-
rackich, pochyla się nad kilko-
ma najwybitniejszymi pisarza-
mi i pisarkami; Olga Tokarczuk, 
Wisława Szymborska, Julia Har-
twig, Jarosław Iwaszkiewicz, Mi-
ron Białoszewski, Jerzy Pilch, 
Czesław Miłosz.

Każdy z tych esejów, to próba 
odpowiedzi na inne pytanie, ale 
wszystkie się koncentrują wokół 
jednego, generalnego: po co pi-
szą czy pisali? Jakich odpowiedzi 
szukali, co ich zmuszało, zmusza 
do zasiadania nad pustą kartką 
papieru. No, dziś pewnie przed 
komputerem.

Wracam do Tadeusza Różewi-
cza. Mamy rok Różewicza, pew-
nie ukaże się jeszcze wiele tekstów 
o poecie. Mamy też rok Stanisła-
wa Lema, ale tu jestem dziwnie 
spokojny. Mało kto podejmie się 
analizy jego tekstów. Tu trzeba 
by mieć taką wiedzę jaką miał 
autor „Wysokiego Zamku”.

Różewicz świadomie wybie-
rał prowincje. W Gliwicach też 
unikał tzw. środowiska. Zresz-

tą takowego nawet wtedy kiedy 
tu mieszkał nie było. To miasto 
przez lata było „rządzone” przez 
ludzi z Politechniki Śląskiej, lwo-
wiaków, wilniaków.

Tadeusz Zawada analizuje 
ową prowincję poety, który prze-
cież przez lata jednak wyjeżdżał 
na różne spotkania za granicę. 
I było ich, tych spotkań nawet 
bardzo sporo. Może więc jed-
nak była to jakaś forma ucieczki 
na prowincję? A może Różewicz 
uprawiał swoistą grę z nami? Ta-
deusz Zawada też chyba ma takie 
poczucie, że ta prowincja była dla 
poety swoistym azylem. A jeśli 
tak, to przed czym uciekał? Wol-
ność milczenia? Może na te i inne 
pytania, bo zagadek w życiu Róże-
wicza jest sporo, odpowie Magda-
lena Grochowska, która jak wiem 
pisze biografię poety.

Julia Hartwig, dla mnie pierw-
sza dama poezji polskiej. Każde 
spotkanie z Nią było dla mnie 
przeżyciem. Wyraźnie czułem, 
że siedzę naprzeciw prawdzi-
wej damy. I podobnie jest z Jej 
poezją. Ludzie, miejsca, przeży-
cia, doznania, olśnienia, epizody, 
chwile, osadzają się w wierszach 
Julii Hartwig – zdaniem Andrze-
ja Zawady – jako dziedzictwo, 
jako jednostkowe dary, i zara-
zem okruchy uniwersalnej regu-

ły. Bo być może jest tak, jak pi-
sze Julia Hartwig, „wszyscy poeci 
świata piszą jeden wiersz”.

Andrzej Zawada w tekście 
„O istnieniu pośród świata” przy-
tacza zdanie Williama Faulkne-
ra – „Raz za razem opowiadam 
tę samą historię, o moim istnie-
niu pośród świata. Choć może nie 
każdy jest tego świadomy’’.

Wydaje się, że wszyscy, o któ-
rych pisze w swojej książce An-
drzej Zawada, piszą właśnie o tym 
samym. Tyle, że w różny sposób 
wybierają swoje ścieżki, swoją 
drogę. Ten wybór podyktowany 
jest ich nastawieniem do życia, 
biografią, przeczytanymi książ-
kami, spotkanymi osobami.

Dlatego tak fascynująca jest li-
teratura, poezja. Za każdym bo-
wiem dziełem stoi konkretna 
postać. Tak jak Andrzej Zawa-
da zawsze będę wracał do Mi-
łosza, szukał razem z nim odpo-
wiedzi na kilka podstawowych 
pytań. Z Julią Hartwig fascyno-
wał się Francją, Paryżem. A czy-
tając Wisławę Szymborską będę 
pamiętał o uwadze Andrzeja Za-
wady, że „poezję Wisławy Szym-
borskiej łatwo się czyta, ale nie-
łatwo o niej rozmawia”.

Kilkanaście tekstów o tak róż-
nych czasami poetach, pisa-
rzach. I każdy zmusza do refleksji. 
Co bardzo ważne, nie są to tzw. 
teksty literaturoznawcze czyli 
nudne analizy. Nie, wręcz prze-
ciwnie, czytając owe teksty, mia-
łem wrażenie, że podobnie czy-
tamy literaturę, prozę, poezję. 
A tym samym świat, jakkolwiek 
pompatycznie by to nie zabrzmia-
ło. Bo kto czyta nie błądzi, to wie-
my od zawsze, tyle, że nie wszy-
scy. jan MazuRkiewicz ●

andrzej zawada.
„Pracownia literacka”

Wrocławskie 
Wydawnictwo Warstwy

zaraza na zdjęciacH
w Minioną sobotę ODByłO SIę PODSuMOWANIE TycHy PRESS PHOTO 2021.

Wiktoria Kot odbierająca z rąk kuratora Galerii „Obok” Wojciecha Łuki nagrodę za najlepszy fotoreportaż.
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tyski seRwis bosch seRvice 
gleba już teRaz zapRasza 
do pRzedsezonowego 
pRzeglądu kliMatyzacji. 
MaRzec i kwiecień 
to dobRy MoMent 
na weRyFikację. 
dlaczego?

– Zimą, z reguły od listopa-
da do marca kierowcy w ogóle 
nie używają klimatyzacji. Dobrą 
praktyką jest jej włączanie w tym 
okresie przynajmniej 1-2 razy 
w miesiącu na około 10 minut. 
Ten prosty trik pozwala zapo-

biec nadmiernemu wysychaniu 
poszczególnych elementów, po-
nieważ olej sprężarkowy jest roz-
prowadzany po wszystkich ele-
mentach układu.

– Jesień i zima to czas, w którym 
kanaliki wentylacyjne są szcze-
gólnie narażone na zabrudzenia. 
Mogą zostać lekko, a nawet całko-
wicie zatkane. Wówczas zmniejsza 
się efektywność nawiewu. Dodat-
kowym problemem może być tak-
że zwiększona wilgotność w au-
cie. Jeżeli po dużym deszczu lub 
czyszczeniu auta w myjni widzisz 
mokrą podłogę przy siedzeniu kie-

rowcy lub pasażera, to być może, 
winne tej sytuacji są zapchane ka-
naliki wentylacyjne.

– O istnieniu klimatyzacji 
i komforcie jazdy, jaki ona za-
pewnia, przypominamy sobie, 
gdy prognozy pogody zapowiadają 
wysoką temperaturę. Wtedy wszy-
scy chcą sprawdzić czy napełnić 
układ klimatyzacji. Obsługujemy 
wszystkich, jednak czas oczeki-
wania może się wówczas wydłu-
żyć. Bądź sprytniejszy i umów się 
na wizytę przed sezonem!
andRzej gleba 
– bosch seRvice gleba ●

centRuM MotoRyzacyjne 
techcaR to nie tylko stacja 
kontRoli pojazdów, Myjnia 
Ręczna i bezdotykowa, 
waRsztat saMochodowy 
i Rzeczoznawcy. 
od niedawna 
w swojej oFeRcie centRuM 
Ma Również wynajeM 
pRzyczep, lawet a nawet 
kaMpeRów. tyM ostatniM 
pRzyglądaMy się z większą 
uwagą.

W czasach pandemii zapanowa-
ła w naszym kraju moda na tzw. 
karawaning czyli wakacje w kam-
perze. – Samochody kempingo-
we to prawdziwe domy na kołach 
z bardzo funkcjonalną zabudo-
wą. Wybór jest tak różnorodny, 
że każdy zainteresowany będzie 
w stanie idealnie dopasować kam-
pera do własnych potrzeb – prze-
konuje Piotr Niedziela, właściciel 
Centrum Motoryzacyjnego Tech-
car. – Podróż kamperem to prze-
de wszystkim ogromna swobo-
da. Tam jest nasz dom, gdzie się 
zatrzymamy. Bardzo popularne 
bywają ostatnio wyjazdy na nar-
ty. Dzięki kamperowi nie musi-
my martwić się o zakwaterowa-
nie. Chciałbym obalić również 
mit, że w kamperze jest zimno. 
Wszystkie kampery w naszej ofer-
cie mają klimatyzację oraz ogrze-
wanie, zatem jest tak, jak w naj-
lepszym hotelu – dodaje.

Kamperem można się zatrzy-
mać tam, gdzie nie jest to zabro-
nione, czyli praktycznie wszędzie 
z wyłączeniem parkingów pod-
ziemnych przy galeriach han-
dlowych (ograniczenia wyso-
kościowe). – Dopuszczalna masa 
całkowita naszych kamperów 
wynosi 3,5 tony, czyli nie trzeba 
mieć na nie dodatkowych upraw-
nień, płacić dodatkowych opłat 
drogowych, takich jak chociażby 
opłata Viatoll, a wjeżdżać moż-
na tam gdzie zwykłą osobówką. 
Nasze pojazdy bardzo łatwo się 
prowadzi, gdyż posiadają moc-
ne i ekonomiczne silniki Forda 
o mocy 170 KM z podwójnymi 
turbosprężarkami oraz posiada-
ją automatyczne skrzynie bie-
gów. Wielu klientów ceni sobie, 
że prędkości przelotowe tych po-
jazdów są zbliżone do samocho-
dów osobowych. Ponadto nasze 
kampery są wyjątkowo dobrze 
wyposażone, przystosowane 
do wyjazdów zimowych, czyli 
dostosowane dla najbardziej wy-
magających klientów. Jednak ceny 
za ich wynajem są bardzo atrak-
cyjne i niższe niż u konkurencji 
– zapewniają w Techcarze.

Wielu kamperowiczów preferu-
je rozbijanie się „na dziko”, gdzieś 
przy lesie czy jeziorze. Miejsc 
do biwaku jest mnóstwo. Warto 
rozważyć też pola kempingowe, 
które mają niesłychanie szeroką 
ofertę. To już małe miasteczka 

– aquaparki, sklepy, restauracje 
tematyczne, sauny itp. Dodat-
kowo położenie campingów czę-
sto jest lepsze niż hoteli. Latem 
możemy się rozbić w pierwszej 
linii brzegowej tuż przy morzu, 
zaś zimą na postój możemy wy-
brać miejsce przy samych wycią-
gach na parkingach, wiec blisko 
do gondoli. – Warto zauwa-
żyć jeszcze jedną ważną sprawę 
w dobie pandemii. Nawet gdy za-
mknięte zostaną granice, to nasze 
plany, mając dom ze sobą, mo-
żemy skorygować i zmienić, nie 
ryzykując, że będziemy musieli 
odwołać cały urlop. Poza tym ka-
rawaning to styl życia, pod któ-
rym kryją się różnorodne emocje. 
To synonim wolności, z którego 
korzystam osobiście wraz z rodzi-
ną od wielu lat – zauważa Piotr 
Niedziela.

Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że jeszcze więcej osób niż 
dotychczas stawia na ten rodzaj 
wakacyjnego wypoczynku. Nie 
trzeba korzystać ze wspólnych sa-
nitariatów i można samemu go-
tować. Ryzyko kontaktu z innymi 
jest dużo mniejsze niż w dużych 
hotelach. Już teraz warto zare-
zerwować u nas kampera w do-
godnym dla siebie terminie, za-
nim pojawi się pierwsze wiosenne 
słońce, a z jego nadejściem roz-
dzwonią się telefony potencjal-
nych klientów – dodaje Piotr Nie-
dziela. as ●

bądź sPrytny i WyPrzedź innycH!
teRaz jest dobRy czas NA ZAJęcIE SIę KLIMATyZAcJą W SWOIM AucIE.

kamPer – synonim 
WolnoŚci
w centRuM MotoRyzacyjnyM techcaR MOżNA NA WAKAcJE WyPOżycZyć DOM 
NA KółKAcH.
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to, że saMochody Ładnie 
wyglądają na dużych 
Felgach, że do wysokich 
saMochodów Łatwiej 
się wsiada, wygodniej 
jeździ – to wieMy 
(My użytkownicy 
oRaz pRoducenci). 
zainteResowanie 
saMochodaMi typu suv 
Mocno pRzewyższa 
chęć zakupu typowego 
sedana czy koMbi. 
duże saMochody, duże 
Felgi, szeRokie opony 
– są wyzwanieM dla 
seRwisów oponiaRskich.

Póki samochody miały felgi 
do 16 cali, ich ważenie – by nie 
biły a kierownica nie wibrowała 
– można było wykonać na każ-
dej, niekoniecznie precyzyjnej 
wyważarce. Od czasu jednak 
kiedy – za gustem kupujących, 
producenci szykują nam aktual-
nie samochody na pięknych alu 
(bo na stalowych, nowych samo-
chodów już się nie sugeruje) – 
ważenie bez efektów ubocznych 
jest wymagające. Duży, ciężki 
samochód, ze źle wyważonymi 
felgami, ucierpi. Na układzie 
jezdnym począwszy od nie-
równomiernego zużycia opon 
po szybsze zniszczenie drążków, 
sworzni, wahaczy, mostów, łącz-
ników i amortyzatorów. Wszyst-

ko wymienione zaczyna się – 
często – od sezonowej wymiany 
opon, od nieodpowiedniego ich 
wyważenia.

Jeżeli z wyżej wymienionym je-
steśmy w stanie się zgodzić to ro-
dzi się pytanie – kiedy wiadomo, 
że wymiana opon została wyko-
nana prawidłowo?

Niestety w dużej mierze jeste-
śmy zdani na sprzęt/wyposaże-
nie serwisu.

jest gwarancja
Gwarancją jest optymalizacja 
układu jezdnego. Takową moż-
na wykonać najczęściej na wy-
ważarkach z testem drogowym. 
Maszyna poprzez wałek docisko-
wy i sztuczną inteligencję, której 

podczas ważenia określa się stro-
nę demontowanej opony np. pra-
wy tył, mierzy siły jakie przeno-
si opona – od ściągania w prawo 
lub lewo, po bicie, wysokość bież-
nika, by zasugerować – montaż 
np. na „lewy przód”.

Często, dzięki optymalizacji 
mamy 100% pewność, że opona 
jest po właściwej stronie samo-
chodu a jej kontakt z jezdnią, całą 
powierzchnią – dzięki czemu wy-
korzystanie optymalne!

Serwis samochodowy i ogu-
mienia WULKDRIVE z Tychów 
przy ul. Żółkiewskiego 101 – spe-
cjalista w zakresie doboru, sprze-
daży i montażu opon, od kilku lat 
doświadcza zalety, przez zadowo-
lenie i bardzo dobre opinie klien-

tów, jakie przyniósł zakup wywa-
żarki z testem – Hunter GSP9712. 
Maszyna wartością dorównują-
ca dobremu samochodowi god-
na jest dobrych samochodów. 
Cała usługa z wymianą/monta-
żem to koszt 240 zł. + czas w ser-
wisie – około 1h.

oni powinni, pozostali mogą
Posiadacze np. X5/6, GLA/C, 
Q5/7, Touareg powinni optyma-
lizować układ jezdny. Pozostali 
mogą skorzystać z typowej usługi 
– w odpowiednio niższej (rynko-
wej) cenie – od 60 zł. – na tej sa-
mej maszynie, bez testu. – Serwis 
pracuje na trzech stanowiskach, 
na wymianę zapisuje w godz. 
od 7 do 22, telefonicznie 32 

329 61 18 lub online – https://
kalendarz.wulkdrive.pl/rezer-
wacja – by nie kolejkować, nie 
gromadzić – tylko bezpiecznie 
obsługiwać klientów. Płatności 
przyjmowane są gotówką i kar-
tą. Można również przelewem, 
przez stronę www.wulkdrive.pl, 
dodać do koszyka usługę, przejść 
dalej – do celu. Firma również 
od lat gwarantuje szerokie por-
tofolio opony – około 10 000 
rodzajów – w najniższej cenie, 
szlifowanej do całej polskiej kon-

kurencji wg Ceneo – słyszymy 
w serwisie Wulkdrive.

WAŻNE – opony moż-
na wybrać ze strony www ser-
wisu, by bez zaliczki zamówić 
np. telefonicznie. Za całość za-
płacić po montażu.

Jeżeli dbasz o swój samochód, 
szukasz pewności, niskiej ceny, 
nie chcesz tracić czasu – bo kie-
rownica bije – polecamy serwis 
samochodowy WULKDRIVE 
z Tychów przy ul. Żółkiewskiego 
101.  aRkadiusz piRóg ●

koła dobrze WyWażone
duże saMochody POWINNy OPTyMALIZOWAć uKłAD JEZDNy.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtoRek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kaRieRa/edukacja:

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:

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

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 

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 MALO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
BUDOWA DOMÓW, DACHY, WIĘŹBY, 
WYKAŃCZANIE WNĘTRZ, OCIEPLANIE 
PODDASZY. TEL. 503-150-674.
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 694 423 
810
Myję okna 518 175 721

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

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

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

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

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 

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492

Tychy ul. Budowlanych - Lokal Użytkowy 
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

autoreklama
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Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 
663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia M-4, parter po 
remoncie, 65m2, cena 1500zł + media 
VIPART 509 733 977
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, 
oś H. Parter, cena 640000zł VIPART 501 
396 663

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5300 m2 tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
HIT!! Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Pa-
procany możliwość zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 piętro cena 315.000 zł 
tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl

Tychy os B 2 pokoje + sypialnia, po re-
moncie, wysoki standard, parter z ogród-
kiem, w pełni wyposażone gotowe do 
wejścia bez kosztów meble w cenie, cena 
289.000 zł tel.886-309-197
Tychy-Paprocany 3 pokoje 1 piętro, duży 
balkon, niska zabudowa, po remoncie, 
woda ciepła z sieci tel.733- 476-805 , 
www.ihn.com.pl
Tychy- Paprocany 3 pokoje 1 piętro, duży 
balkon, niska zabudowa, woda ciepła z 
sieci tel.733- 476-805 , www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie z garażem cena najmu 2250 zł + 
garaż + media + kaucja tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia kawalerka os B 1150 zł + 
media + kaucja tel.733- 476-805 , www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie 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 
użytkowe tel. 886-309-196 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Tychy Centrum Mieszkanie w stanie „de-
veloperskim”, 37,4 m2, 180tys., 9p, czynsz 
320zł, piękny widok, 731 713 100 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
Tychy Arctowskiego 52 m2, 2 pokoje 
mieszkanie do wejścia, cena 269.000 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, os B, 50 
m2, 2 pokoje, 1p, nieumeblowane, czynsz 
1500 zł/mc+ media, 731 713 100, www.
ASTON.com.pl

Kobiór, ul. Błękitna, działka 707 m2, 
wszystkie media w drodze, cena 159.000 
zł, www.ASTON.com.pl 519 595 671
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, 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
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

Bieruń, przy głównej drodze, dom bliźniak 
do kapitalnego remontu, pow. 240 m2, 8 
pokoi, działka 787 m2, cena 350.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2 ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/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 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

tRanspoRt:

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

kupię / spRzedaM:

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam monety „PRL” ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

zwieRzęta:

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

inne:
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Po zremisowanym na inaugu-
rację rozgrywek Centralnej Ligi 
Juniorów U-17 meczem ze Ślą-
skiem Wrocław (2:2), drużyna 
prowadzona przez Przemysława 
Pitrego i Marcina Zemanka tym 
razem zagrała pierwsze wyjazdo-
we spotkanie w sezonie.

Tyscy juniorzy wyjechali w so-
botę do Chorzowa, gdzie zmie-
rzyli się ze swoimi rówieśnikami 
z Ruchu. Podobnie jak ze Ślą-

skiem, także i tym razem padł re-
mis (1:1), choć przez niemal całą 
drugą połowę tyszanie prowadzili 
po golu Natana Dzięgielewskiego 
z 48 min. Dopiero w ostatnich se-
kundach gry gospodarze wyrów-
nali, wykorzystując rzut karny.

W najbliższy weekend junio-
rzy GKS zagrają kolejne spotka-
nie, tym razem na własnym te-
renie podejmą Lechię Zielona 
Góra. ww ●

podopieczni 
tReneRa jaRosŁawa 
zadylaka niedobRze 
Rozpoczęli Rundę 
wiosenną w iv lidze, 
ulegając na wŁasnyM 
teRenie lideRowi. 
po Meczu cieszyŁo się 
ok. 50 kibiców odRy, 
któRzy pRzyjechali 
z wodzisŁawia i zza 
siatki ogRadzającej 
sztuczne boisko pRzy 
stadionie MiejskiM 
dopingowali swoich 
piŁkaRzy.

Ich doping jednak nie na wiele 
by się zdał, gdyby w początko-
wych fragmentach spotkania ty-
szanie wykorzystali sytuacje bram-
kowe, które sobie wypracowali. 
W ciągu pierwszego kwadransa 
aż czterokrotnie mogli umieścić 
piłkę w siatce, ale mający doskona-
łe okazje Kasprzyk, Połap, B. Rut-
kowski i Paluch nie zdołali poko-
nać bramkarza Odry.

Po otrząśnięciu się z chwilo-
wego naporu gospodarzy, z bie-
giem czasu także wodzisławianie 
zaczęli zagrażać bramce Odyjew-
skiego i bardzo szybko pokaza-
li, że u nich ze skutecznością jest 
tego dnia znacznie lepiej. W 22 
min. tyski golkiper przepuścił pił-
kę po dobitce Wodeckiego, a trzy 
minuty później skapitulował 
po raz drugi po strzale Tarki.

W drugiej odsłonie okazało się, 
że celowniki tyskich rezerwistów 
wcale nie są lepiej nastawione. 
Mimo kilku okazji do pokonania 
broniącego bramki Odry Antko-
wiaka, rezultat nie ulegał zmianie, 

aż do 80 minuty, kiedy to… padł 
trzeci gol dla gości. Honor GKS II 
Tychy uratował w końcówce spot-
kania Kopczyk, który po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego głową 
ustalił wynik meczu.

– Przegraliśmy zasłużenie, 
bo rywal wykazał się większą 
determinacją i przede wszystkim 
skutecznością – mówił po meczu 
trener Jarosław Zadylak. Trze-
ba to będzie szybko poprawić, 
bo już w następną niedzielę ko-
lejne spotkanie na własnym boi-
sku – o godz. 13 tyskie rezerwy 
podejmą MRKS Czechowice-
Dziedzice.
gks ii tychy – mks ODra WO-
DZisłaW Śląski 1:3 (0:2). Gole: 
Kopczyk (87’) oraz Wodecki (22’), 
Tarka (25’) i Zieliński (80’).
gks ii tychy: Odyjewski – K. 
Rutkowski, Szymura, Kopczyk, 
Połap (82’ Jochemczyk), Stefaniak 
(70’ Nowak), B. Rutkowski, Pa-
luch, Misztal (57’ Machowski), J. 
Piątek, Kasprzyk. Czerwona kart-
ka: Kasprzyk (dwie żółte); żółta 
kartka: K. Rutkowski.

W pozostałych meczach 18. 
kolejki: Rozwój – Unia Turza Ślą-
ska 1:2, Jasienica – Przyszowice 
0:1, Łękawica – Czaniec 1:2, Iskra 
– Kuźnia 1:1, Bełk – MRKS Cze-
chowice 2:2, Landek – Książeni-
ce 5:2, Radziechowy – Podbeski-
dzie II 2:1.

iv liga
1. Wodzisław 18 45 55:17
2. Książenice 18 38 33:22
3. Landek 17 36 50:15
4. unia Turza 18 35 41:26
5. Rozwój 18 31 41:22
6. Bełk 18 31 33:27

7. Jasienica 18 30 24:22
8. Kuźnia 18 28 35:32
9. gks ii tychy 18 25 41:35
10. czaniec 18 24 30:41
11. Podbeskidzie II 18 24 35:33
12. łękawica 17 22 28:26
13. Przyszowice 17 21 20:33
14. czechowice 16 18 24:25
15. Radziechowy 17 13 18:37
16. Iskra 18 10 17:50
17. Odra centrum 32 18 29:91

Odra Centrum wycofała się 
z rozgrywek, więc za jej mecze 
w rundzie rewanżowej przyzna-
no rywalom walkower 3:0. 
ww ●

ogrodnik liderem w grupie 
spadkowej.

ostatnie 
sParingi
Piłkarze niższych klas odlicza-
ją już dni do inauguracji rundy 
wiosennej rundy, a Śląski Związek 
Piłki Nożnej zamieścił tabelę gru-
py spadkowej bielsko-tyskiej ligi 
okręgowej (punkty z jesieni). Jak 
się okazuje liderem w tej grupie 
jest Ogrodnik Cielmice.

1. Ogrodnik 10 23 34-9
2. Stal 8 18 23-9
3. Bestwinka 10 17 18-10
4. Zet tychy 8 15 14-11
5. Piast 10 15 19-22
6. Pionier 10 13 24-25
7. Sokół 10 13 15-23
8. Wisła 8 10 16-22
9. czechowice II 7 6 15-17
10. Przełom 10 4 8-29
11. Rudołtowice 7 2 7-16

W minionym tygodniu Ogrod-
nik nie rozgrywał sparingu, nato-
miast OKS Zet pokonał A-klaso-
wego Sokoła Żywiec 7:0. 

Z zespołów występujących w 
klasie A, JUWe Jaroszowice wy-
grał z Fortuną Wyry 2:0, po golach 
Cibora i Frąckowiaka. Drużyna 
zagrała w składzie: Kwiatkowski 
– Haśnik (65’ Woźniak), Roszak 
(60’ Nyga), Banaś, Puto – Hor-
nik, Karlik (75’ Jakubczyk), Ci-
bor (55’ Augustyniak), Szlosarek 
– Frąckowiak (70’ Mendrowski), 
Gąsior (80’ Flisak).

Grająca w klasie B Tysovia prze-
grała 4:5 z Chełmkiem II. ls ●

nieskuteczni
na inauguRację Rundy RezeRwy GKS PRZEGRAły Z ODRą WODZISłAW 1:3.

w centralnej lidze Juniorów u-17.

Drugi remis

Mimo ekwilibrystycznych często starań, piłkarze rezerw zdołali zdobyć tylko jednego gola.
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

zespóŁ gks tychy stRaciŁ 
nie tylko punkty, ale 
i swojego etatowego 
bRaMkaRza. konRad 
jaŁocha otRzyMaŁ 
bowieM w końcówce 
Meczu czeRwoną 
kaRtkę i następny Mecz 
z beŁchatoweM będzie 
oglądaŁ z tRybun.

Podopieczni trenera Artura Der-
bina rozpoczęli spotkanie z San-
decją w tym samym składzie w ja-
kim wybiegli na niedzielny mecz 
z Zagłębiem. Rozpoczęli jednak 
źle, bo niemal od pierwszej se-
kundy pozwolili przeciwnikom 
narzucić ich styl gry, polegający 
na agresywnym atakowaniu już 
przy wyprowadzaniu piłki przez 
tyszan, wysokim pressingu i skra-
caniu pola gry. Na efekt nie trzeba 
było długo czekać – już w 3 min. 
tyszan od utraty gola ratować mu-
siała poprzeczka po strzale Ogo-
rzałego.

Piłkarze GKS nie potrafili sobie 
poradzić z agresywną grą Sande-
cji, zadania nie ułatwiał też stan 
murawy na stadionie przy ul. Ki-
lińskiego, na której znacznie le-
piej czuli się gospodarze. I to oni 
w 25 min. otworzyli wynik me-
czu: Ogorzały znalazł w polu 
bramkowym Chmiela, po uderze-
niu którego piłka odbiła się jesz-
cze od słupka i wpadła do siatki 
obok bezradnego Jałochy.

Na wyrównanie czekać mu-
sieliśmy do ostatnich sekund 

pierwszej połowy. Wtedy to miała 
miejsce sytuacja, która w obozie 
Sandecji wzbudziła niemałe kon-
trowersje. Do długiego podania 
za linię obrony wyskoczył Szy-
mon Lewicki, ale nie sięgnął pił-
ki, która po plecach asystujących 
mu obrońców trafiła do Łukasza 
Grzeszczyka, który niespodzie-
waną sytuację sam na sam bezli-
tośnie wykorzystał. Piłkarze i cały 
sztab szkoleniowy Sandecji do-
magał się nieuznania gola i od-
gwizdania spalonego Lewickiego, 
który choć sam piłki nie dotknął, 
to jednak przeszkadzał obrońcom 
i niejako zmusił ich do popełnie-
nia błędu. Sędzia zdania jednak 
nie zmienił, a dodatkowo ukarał 
ławkę rezerwowych gospodarzy 
żółtą kartką.

Jeśli gol „do szatni” miał pod-
ciąć Sandecji skrzydła, to zabieg 
ten najwyraźniej się nie powiódł, 
bo już pięć minut po zmianie 
stron sądeczanie ponownie wy-
szli na prowadzenie. Co prawda 
pierwszy strzał jednego z napast-
ników Konrad Jałocha obronił, 
ale przy dobitce Chmiela nie miał 
już szans i było 2:1 dla miejsco-
wych. Chwilę później powinni 
oni jeszcze podwyższyć prowa-
dzenie, ale Portugalczyk w biało
-czarnych barwach Rafael Victor 
w idealnej sytuacji strzelił wprost 
w Jałochę.

Konrad Jałocha był też głów-
nym bohaterem sytuacji z 87 
min., kiedy to nie zdążył wybiec 
do piłki i musiał faulem zatrzy-
mać szarżującego piłkarza Sande-
cji. Arbiter bez namysłu pokazał 
Jałosze czerwoną kartkę, a że tre-

ner Derbin wykorzystał już limit 
zmian, między słupki musiał sta-
nąć któryś z graczy z pola. Wybór 
padł na jednego z… najniższych 
w zespole Jakuba Piątka, który 
w długiej bluzie mierzącego pra-
wie dwa metry Jałochy wyglądał 
dość komicznie. Ważne jednak, 
że nie dał się w ostatnich minu-
tach pokonać, choć tak po praw-
dzie nie miał ani jednej okazji 
by się swym bramkarskim kun-
sztem wykazać.

– Nasza seria zwycięstw dzisiaj 
się skończyła – podsumował mecz 
trener Artur Derbin. – To nie był 
nasz dzień. Na tym ciężkim tere-
nie trzeba było grać bezpośred-
nio, a my byliśmy dziś spóźnie-
ni w reakcjach, choć mimo tej 
nieszczęsnej interwencji Jałochy 
mogliśmy się pokusić o punkt – 
dodał.
saNDecja NOWy sącZ – gks 
tychy 2:1 (1:1). Gole: Chmiel 
(25’ i 50’) oraz Grzeszczyk (45’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – K. Pią-
tek (46’ Moneta), Paprzycki (66’ 
Steblecki), Żytek (46’ Norkowski), 
Grzeszczyk, Biel (84’ J. Piątek) – 
Lewicki (66’ Nowak). Czerwona 
kartka: Jałocha; żółte kartki: Sze-
liga i Żytek.

W pozostałych meczach 20. 
kolejki: Widzew – Chrobry 1:0, 
Radomiak – Jastrzębie 2:0, Koro-
na – Puszcza 1:0, Arka – Łęczna 
0:2, Resovia – Miedź 0:0, Bełcha-
tów – Termalica 1:2, Zagłębie – 
Odra 0:2, Stomil – ŁKS 0:2. ●

i liga
1. Termalica 20 47 35:12
2. łęczna 20 41 32:13
3. łKS 20 39 42:23
4. gks tychy 20 36 31:18
5. Radomiak 20 34 26:16
6. Arka 20 32 27:20
7. Miedź 20 31 34:25
8. Odra 20 29 20:23
9. Widzew 20 28 19:21
10. Puszcza 20 26 22:23
11. chrobry 20 26 26:30
12. Korona 20 25 16:26
13. Stomil 20 23 20:27
14. Sandecja 20 20 20:32
15. Jastrzębie 20 19 18:33
16. Bełchatów 20 14 14:28
17. Resovia 20 13 12:30
18. Zagłębie 20 12 16:30

z kubą Piątkiem 
W bramce
bez punktów WRócILI TySZANIE Z WyJAZDu DO NOWEGO SącZA I PO PIąTyM MEcZu 
PRZERWALI SERIę ZWycIęSTW Z RZęDu.
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Nemanja Nedić (nr 6) skakał najwyżej, ale efektu to nie przyniosło.

W meczu z Bełchatowem Konrad Jałocha będzie musiał pauzować.
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atomówki gks tychy 
przegrały półfinał.

mecZ 
o BrąZ
Po sobotniej porażce w wyjaz-
dowym meczu ze Stoczniowcem 
Gdańsk 0:4, hokeistki Atomówek 
GKS Tychy zagrają o brązowy 
medal mistrzostw Polski.

W pierwszym meczu półfi-
nału Polskiej Ligi Hokej Kobiet 
Atomówki GKS uległy w Ty-
chach drużynie Stoczniowca 
2:5. W rewanżowym spotka-
niu w Gdańsku także prze-
grały, tym razem 0:4 (gra to-
czy się do dwóch zwycięstw). 
Podopieczne Dariusz Garbo-
cza zanotowały dobre dwie 
pierwsze tercje, dotrzymywały 
kroku rywalkom, a broniąca ty-
skiej bramki Martyna Sass, za-
chowała czyste konto. Dopie-
ro w trzeciej tercji zawodniczki 
Stoczniowca skuteczniej zaata-
kowały, zdobywając kolejno 
cztery gole. Prowadzenie uzy-
skały w 42 minucie, kiedy ty-
szanki grały w osłabieniu, ko-
lejne gole padły w 47 i 57 min., 
a ostatnia bramka w 60 minu-
cie, kiedy trener tyszanek wy-
cofał bramkarkę.
stOcZNiOWiec gDańsk – 
atOmóWki gks tychy 4:0 
(0:0, 0:0, 4:0).
gks atOmóWki: Sass – Mar-
czyk, Garbocz; Czarnecka, Oraw-
ska, Łaskawska – Kędra, Pasiut; 
Górska, Churas, Solecka – Ma-
nilewska, Rakoczy; Huchel, Fran-
kowska.

Tyszanki zagrają teraz o brą-
zowy medal z Unią Oświęcim. 
Pierwszy mecz odbędzie się 
20.03 w Oświęcimiu. A w fina-
le PLHK ponownie zmierzą się 
Polonia Bytom i Stoczniowiec 
Gdańsk. ls ●

za naMi dwa pieRwsze 
Mecze póŁFinaŁowe phl 
poMiędzy gks tychy 
a coMaRch cRacovią. 
tyszanie nie w peŁni 
wykoRzystali atut 
swojego lodowiska 
– pieRwszy Mecz 
pRzegRali 2:5, w dRugiM 
natoMiast wygRali 
4:2, wyRównując stan 
Rywalizacji.

Pierwsze spotkanie lepiej zaczęli 
rywale, bo już w 3 min. zdoby-
li prowadzenie – w sytuacji sam 
na sam z Raszką znalazł się Ka-
pica i pewnie strzelił. Kilka razy 
niebezpiecznie było pod tyską 
bramką, rywalom rewanżowali się 
natomiast m.in. Galant i Wronka. 
Ten drugi przymierzył w 13 min. 
i zaskoczył broniącego krakow-
skiej bramki Pieriewozczikowa. 
Obie drużyny do końca pierwszej 
tercji próbowały zmienić wynik, 
ale bez efektu. Zmieniła go na-
tomiast pierwsza minuta drugiej 
tercji, a właściwie już 17 sekunda, 
kiedy to na listę strzelców wpi-
sał się Sołowjow. Tyszanie szyb-
ko chcieli odrobić stratę, nieste-
ty, w 28 min. Ferrara pojawił się 
przed tyską bramką i silnie ude-
rzył. Było 3:1 dla Cracovii. Tysza-
nie nie rezygnowali, ale strzały 
Cichego i A. Szczechury obro-
nił Pieriewozczikow. Wysiłki go-
spodarzy przyniosły jednak efekt 
bramkowy – w 38 min. strzelał 
Ciura, a odbity krążek skierował 
do bramki Mroczkowski.

Wydawało się, że po zdoby-
ciu kontaktowej bramki tyszanie 

pójdą za ciosem. Jednak po raz 
trzeci tercję lepiej zaczęli goście, 
podwyższając wynik na 4:2 w 42 
min. (Murphy), a kolejny i ostatni 
w tym meczu cios zadał tyszanom 
Kapica w 49 min. Do końca me-
czu rywale umiejętnie się bronili, 
a tyszanom nie udało się znaleźć 
drogi do krakowskiej bramki.
gks tychy – cOmarch cra-
cOvia 2:5 (1:1, 1:2, 0:2). Bramko 
dla GKS: Wronka i Mroczkow-
ski.

Do drugiego meczu tyszanie 
przystąpili z kilkoma roszadami 
w ustawieniu piątek, ale prze-
de wszystkim z większym ani-
muszem i impetem niż w pierw-
szym spotkaniu. Teraz to GKS 

od pierwszych minut nadawał ton 
grze i akcja gospodarzy w 4 min. 
przyniosła powodzenie – bram-
kę rywali objechał Mroczkow-
ski, podał do Aleksa Szczechury, 
a ten pokonał Pieriewozczikowa. 
W odpowiedzi Cracovia przypuś-
ciła atak na bramkę Raszki i kil-
ka razy było naprawdę groźnie. 
Jednak z tych pojedynków tyski 
bramkarz wychodził zwycięsko. 
Tyszanie coraz częściej gościli 
pod bramką Cracovii i kiedy Ko-
morski zdecydował się na strzał 
z dystansu, krążek trafił w słupek 
i wpadł do bramki. Jeszcze w tej 
samej minucie, w odstępstwie za-
ledwie 36 sekund, GKS wyszedł 
na trzybramkowe prowadzenie 

– akcję Cichego i A. Szczechury 
ładnym uderzeniem wykończył 
Mroczkowski.

Druga tercja zaczęła się od gry 
w przewadze Cracovii, bo na ław-
kę kar zjechał A. Szczechura. Ty-
szanie bronili się jednak sku-
tecznie, a ze strzałami Dudasa, 
Goodwina, Murphy’ego radził so-
bie Raszka. Tyski zespół o wiele 
lepiej prezentował się w grze de-
fensywnej, mniej było strat i błęd-
nych decyzji. Jednak w tej tercji 
gospodarze nie mieli zbyt wielu 
sytuacji, by podwyższyć, w od-
różnieniu od rywali, którzy raz 
po raz zatrudniali tyskiego bram-
karza. W końcówce tercji tyszanie 
mieli okazję podwyższyć, jednak 

Gościńskiemu, Dupuy i Marcowi 
nie udało się zaliczyć trafienia.

Trzecia tercja zaczęła się od sy-
tuacji Morczkowskiego, który sta-
nął oko w oko z Pieriewozcziko-
wem, ale nie zdołał go pokonać. 
W odpowiedzi Ferrara znalazł się 
przed bramką Raszki i po celnym 
uderzeniu zmniejszył dystans. Sy-
tuacja na lodowisku zaczęła wy-
mykać się tyszanom spod kon-
troli, bo minutę później rywale 
zdobyli kontaktową bramkę, któ-
rej autorem okazał Sołowjow. 
A że nieszczęścia chodzą para-
mi, na ławkę kar zjechał Dupuy. 
Dostał 20 plus 5 minut za nie-
sportowe zachowanie, co ozna-
czało pięciominutową grę w prze-
wadze dla Cracovii. Rozpoczął 
się ostrzał bramki Raszki, prze-
rywany kontrami tyszan… Go-
spodarze przetrwali na szczęście 
czas gry w osłabieniu. Na 80 se-
kund przed końcem rywale po-
stawili wszystko na jedną kartę 
– do boksu zjechał Pieriewozczi-
kow. I w 59 min. Komorski strze-
lił do pustej bramki, ustalając wy-
nik meczu.
gks tychy – cOmarch cra-
cOvia 4:2 (3:0, 0:0, 1:2). Bramki: 
Komorski 2, Szczechura, Mrocz-
kowski.

W półfinałowej serii play off 
jest zatem remis 1:1, mecze nr 3 
i 4 – w Krakowie 15 (odbył się już 
po zamknięciu tego numeru TT 
i 16.03, a potem drużyny wrócą 
do Tychów. W drugim półfinale 
2:0 prowadzi JKH GKS Jastrzę-
bie, po wygranych z GKS Kato-
wice 4:3 w dogrywce i 2:1.
leszek sobieRaj ●

stan rÓWnoWagi
eMocjonująca walka o FinaŁ W POLSKIEJ HOKEJ LIDZE

Tak ze swojego gola w drugim meczu cieszył się Alexander Szczechura.
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W wyjazdowym meczu 19. kolejki 
piłkarze GKS Futsal Tychy minimal-
nie przegrali z BSF Bochnia 2:3.

Tyszanie musieli zacząć od od-
rabiania strat, bowiem w 8 minucie 
gospodarze uzyskali prowadzenie. 
Drużyna z Bochni bardzo uważnie 
grała w defensywie, dobrze także 
bronił także Favretto i GKS miał 
spore problemy, by doprowadzić 
do wyrównania. Po jednej z akcji 
tyszan piłkę przejęli gospodarze i 
szybka kontra przyniosła im kolej-
ną bramkę. Do przerwy wynik już 
się nie zmienił, więc gospodarze li-

czyli na to, że na własnym parkie-
cie nie będą mieli większych prob-
lemów z pokonaniem tyskiej ekipy 
i zrewanżują się jej za porażkę w 
pierwszej rundzie 2:5. 

Tymczasem po zmianie stron 
tyszanie ruszyli z impetem i już w 
pierwszej minucie kontakt z rywa-
lem złapał Słonina. Minutę później 
piłkarze GKS cieszyli się z drugiej 
bramki, której autorem był Lisiń-
ski. Oba zespoły wyraźnie przyspie-
szyły, raz po raz stwarzając sobie 
okazje do zdobycia gola. Niestety, 
w 33 min., po rzucie rożnym, go-

spodarze zdobyli trzecią bramkę. 
Na dwie minuty przed końcem me-
czu trener Słonina poprosił o czas, 
a następnie tyszanie zagrali z lot-
nym bramkarzem. Wynik meczu 
już się jednak nie zmienił.
Bsf BOchNia – gks futsal 
tychy 3:2 (2:0). Bramki: Słoni-
na, Lisiński.
gks futsal: Gruszczyński – Sło-
nina, Sitko, Bernat, Cichy - Kokot, 
Paweł Pytel, Migdał, Lisiński, Ba-
naszczyk, Kamiński, Kumor. 
Po 18 kolejkach GKS Futsal zajmuje 
8. miejsce z 23 punktami. ls ●

Tytuł, będący cytatem z filmu 
„Grek Zorba” dobrze określa 
niespodziewanie wysoką poraż-
kę, jakiej doznali koszykarze GKS 
Tychy w wyjazdowym meczu z li-
derem – Czarnymi Słupsk, prze-
grywając 48:96.

Czarni od początku dykto-
wali warunki gry. Szybko wyszli 
na kilkupunktowe prowadzenie, 
ale dopiero w końcówce pierw-
szej kwarty zarysowała się bar-
dziej znacząca przewaga gospo-
darzy. W drugiej odsłonie Czarni 
przyspieszyli, skutecznie rozbi-

jali ataki tyszan, zmuszając ich 
do popełniania błędów. W poło-
wie kwarty Czarni prowadzili 13 
punktami, ale do przerwy mie-
li już 20 punktów na plusie, bo-
wiem wygrywali 51:31.

Obraz gry nie zmienił się 
w trzeciej kwarcie – Czarni pro-
wadzili różnicą 22 punktów, 
a w końcu – 33! Tyszanie próbo-
wali rzucać z dystansu, bowiem 
pod tablicami ich wysiłki mocno 
ograniczali bardzo konsekwen-
tnie grający w defensywie go-
spodarze. Przed ostatnią kwartą 

Czarni prowadzili 73:42, a bilans 
ostatniej odsłony 24:6 (gospoda-
rze zanotowali 21-punktową se-
rię) dla rywali najlepiej świadczy 
o przewadze lidera nad tyszana-
mi. Porażka różnicą 49 punktów 
to prawdziwy nokaut…
cZarNi słuPsk – gks ty-
chy 97:48 (22:14, 29:17, 22:11, 
24:6).
gks tychy: Stryjewski 11, Tru-
bacz 10, Kędel 8, Wrona 8, Wo-
roniecki 6, Mąkowski 3, Karpacz 
2, Grochowski 0, Jakacki 0, Pola-
kowski 0, Ziaja 0.

Dodajmy, iż kilka dni wcześniej 
GKS zmierzył się w zaległym me-
czu z Górnikiem Wałbrzych i tak-
że przegrał 74:88 (18:18, 28:20, 
13:29, 16:21). ls ●

1. czarni 27 50 23-4
2. Górnik 27 49 22-5
3. WKK Wrocław 27 47 20-7
4. Sokół 27 45 18-9
5. gks tychy 27 44 17-10
6. Krosno 27 42 15-12
7. AZS Opole 27 41 14-13
8. Pruszków 27 41 14-13
9. Śląsk II 27 40 13-14
10. łowicz 27 40 13-14
11. Dziki 27 39 12-15
12. Kotwica 27 36 9-18
13. Decka 27 36 9-18
14. Prudnik 27 35 8-19
15. Wisła 27 35 8-19
16. Nysa 27 28 1-26

48:96 koszykarzy  w meczu z liderem - czarnymi Słupsk.

jaka Piękna katastrofa…
Futsaliści gks odrobili dwubramkowa stratę, ale ostatecznie przegrali jedną bramką.

Było Blisko…

Koszykarze GKS Tychy już wcześniej zapewnili sobie miejsce w play off.

To
m

as
z G

on
sio

r

… ten przegrywa w pięciu. To siat-
karskie porzekadło sprawdziło się 
w drugim meczu półfinałowym 
MKS Andrychów- TKS Tychy. 
Tyszanie prowadzili 2:0, w trze-
cim secie mieli kilka piłek meczo-
wych, jednak ostatecznie przegra-
li mecz po tie breaku 2:3.

W obu meczach emocji nie 
brakowało, choć dwa pierwsze 
sety sobotniego spotkania Andry-
chów wygrał do 20 i 21. Jednak 
w trzecim secie tyszanie zagra-
li z dużą determinacją i skarcili 
pewnych już siebie rywali, wygry-
wając 25:23. Czwartego seta pod-

opieczni Marcina Nycza także za-
częli z impetem i wydawało się, 
że doprowadzą do wyrównania. 
MKS zagrał jednak lepiej w koń-
cówce i wygrał na przewagi.
mks aNDrychóW – tks tychy 
3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 26:24).

Emocje rozgorzały na nowo 
w niedzielnym starciu. Tysza-
nie dość łatwo uporali się z rywa-
lem w pierwszym secie, w drugim 
również zagrali znakomitą partię 
i w pełni zasłużenie wygrali 25:23. 
Trzeci set był prawdziwym mara-
tonem, a wynik 34:32, niestety dla 
Andrychowa, pokazuje jak wy-

równana to była gra. W końcówce 
tyszanie mieli kilka piłek meczo-
wych, rywale – setowych. Ostatecz-
nie znów lepiej w ostatnich wymia-
nach spisał się MKS. Wczwartym 
secie gospodarze wygrali dość pew-
nie do 18, a w tie breaku prowadzili 
od początku, zwyciężając 15:12.
mks aNDrychóW – tks ty-
chy 3:2 (17:25, 23:25, 34:32, 
25:18, 15:13).

W fazie play-off walka toczy 
się do trzech wygranych meczów, 
MKS prowadzi 2:0. Kolejny mecz 
rozegrany zostanie w w Tychach, 
20 marca. ls ●

dwie wygrane Mks andrychów w siatkarskim play off z TKS Tychy.

kto nie WygryWa W trZecH setacH…
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s jak strumienie szampana

cZy mOżNa OsZaleć Ze sZcZęŚcia PO POrażce? 
jak NajBarDZiej! 19 maja 2012 rOku PiłkarZe 
gks tychy PrZegrali Z rakOWem cZęstOchOWa, 
ale PO OstatNim gWiZDku sęDZiegO kąPali się 
W strumieNiach sZamPaNa.

Z tym szampanem to oczywiście przesada, było to raczej 
znacznie tańsze wino musujące, ale szampan zawsze brzmi 
lepiej.

feta doszła do skutku, bo tego właśnie dnia – na kolejkę 
przed zakończeniem sezonu grupy zachodniej II ligi – tyszanie 
mieli już zapewniony awans na zaplecze ekstraklasy. Na po-
wrót na ten poziom rozgrywkowy GKS czekał aż 18 lat.

Po rundzie jesiennej tyszanie prowadzili w tabeli, mając 
3 punkty przewagi nad chrobrym Głogów, Miedzią Legnica 
i chojniczanką. Dwa czołowe miejsca gwarantowały awans 
do I ligi. W przerwie zimowej konkurenci polecieli na zgrupo-
wania do ciepłych krajów, natomiast nasi zawodnicy treno-
wali na sztucznej trawie w Tychach i zaliczali krótkie obozy 
w Kamieniu koło Rybnika.

5 maja 2012 roku po nieoczekiwanej porażce 1:3 z Elaną To-
ruń na własnym boisku (dokładniej: na stadionie w Jaworznie, 
który służył GKS-owi jako domowy obiekt na czas budowy 
nowej areny w Tychach) GKS stracił pozycję lidera na rzecz 
Miedzi. Powiało lekkim niepokojem. W tym czasie do walki 
o awans włączyła się Bytovia…

Kto wie, czy najważniejszym meczem sezonu nie okazał 
się wyjazd 16 maja do Głogowa. GKS wygrał tam 1:0 po golu 
Damiana Szczęsnego. Na dodatek idąca dotąd jak burza By-
tovia zaczęła tracić punkty: najpierw 1:2 w Rybniku, a po-
tem 1:6 u siebie z calisią. Tak to się więc szczęśliwie ułożyło, 
że mimo wspomnianej porażki z Rakowem tyszanie awans 
mieli w kieszeni. Warto przypomnieć skład GKS z tego pa-
miętnego meczu: Struski – Mańka, Kopczyk, Balul (Lesik), 
Mączyński, feruga, czupryna (Bizacki), Babiarz (Wawoczny), 
Kupczak, Szczęsny, Sobczak (Malicki). Z tej ekipy w kadrze 
trójkolorowych wciąż pozostaje Maciej Mańka, natomiast 
Krzysztof Bizacki znajduje się w gronie zarządzającym sekcją 
piłkarską.

Napastnik Szczęsny po świetnym sezonie dostał szansę gry 
w ekstraklasowym Podbeskidziu, ale nie za bardzo tam sobie 
poradził i po pół roku wrócił do Tychów. Warto dodać, że na fi-
niszu rozgrywek ze składu GKS zniknął kluczowy obrońca Kry-
stian Odrobiński, który trafił do szpitala i przeszedł poważną 
operację. Szanowany przez kibiców „Odro” nie wrócił już 
na boisko i znalazł się potem w trenerskim sztabie GKS.

Kibice po awansie bawili się z piłkarzami najpierw na sta-
dionie w Jaworznie, a potem na tyskim placu Baczyńskiego. 
„Awans już mamy, na nowy stadion czekamy” – skandowali.

Na ostatni mecz do żagania tyszanie pojechali już wylu-
zowani i zremisowali 1:1. W końcowej tabeli GKS był drugi 
za Miedzią i o 5 pkt. wyprzedził Bytovię.

Po zakończeniu udanego sezonu klub niespodziewanie nie 
przedłużył kontraktu z trenerem Piotrem Mandryszem, który 
przepracował u nas dwa lata. Mandrysz był doświadczonym 
szkoleniowcem, który miał w swoim cV zarówno efektowne 
awanse, jak i wstydliwe spadki. Do dziś zdania na temat tej 
decyzji są podzielone. Jedni wskazują, że Mandrysz gwaranto-
wał kolejne postępy. Inni zwracali uwagę na jego trudny cha-
rakter. W każdym razie po erze Mandrysza trenerska karuzela 
w GKS zaczęła się kręcić coraz szybciej (Tomasz fornalik, Piotr 
Mrozek, Jan żurek, Przemysław cecherz, Tomasz Wolak, To-
masz Hajto), co skończyło się degradacją do II ligi w czerwcu 
2015 roku. piotR zawadzki, tyska galeRia spoRtu ●

alFabet tgs

Łukasz Kopczyk w otoczeniu kolegów z drużyny i kibiców 
cieszy się z awansu do I ligi na stadionie w Jaworznie.
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W tym roku najlepszych kierow-
ców Samochodowych Mistrzo-
stwach Tychów gościł Teatr Mały. 
Automobilklub Ziemi Tyskiej 
podsumował tutaj miniony se-
zon sportowej rywalizacji na to-
rze FCA, organizując uroczystą 
galę, oczywiście w warunkach 
obostrzeń. Poinformowano także 
o nowościach, jakie czekają kie-
rowców w tym roku. O niektórych 
pisaliśmy przed tygodniem, w re-
lacji z pierwszej próby SMT 2021.

– W tym roku zaplanowali-
śmy osiem eliminacji SMT i mam 
nadzieję, że wszystkie się odbę-

dą – powiedział Grzegorz Wró-
bel, prezes AZT. – W 2020 roku, 
mimo pandemii, zorganizowali-
śmy cały cykl, choć z obostrzenia-
mi i pewnymi zmianami organi-
zacyjnymi. Dodatkowo chcemy 
przeprowadzić Tyską Barbórkę 
i Supersprint, który odbędzie się 
podczas prologu Rajdu Śląska, 
przy Stadionie Śląskim. Do SMT 
wprowadziliśmy trzy kolejne kla-
sy, oprócz tradycyjnych, związa-
nych pojemnością silnika, czy 
markami. Mamy coraz więcej 
aut przerabianych w szerszym 
zakresie, niż dopuszcza homolo-

gacja – są to samochody mocniej-
sze i szybsze i pojadą w klasach 
open 2WD i 4WD – w zależności 
od tego, czy są napędzane na jed-
ną czy dwie osie. Będzie też kla-
sa z historycznymi pojazdami, 
które są bardzo dobrze utrzyma-
ne i przygotowane, ale nie mają 
szans z nowymi modelami aut. 
Nie ma natomiast w regulaminie 
klasy samochodów elektrycznych, 
gdyż FIA nie doprecyzowała jesz-
cze przepisów związanych z bez-
pieczeństwem tych samochodów 
podczas zawodów, a my musimy 
się do nich stosować.

Podczas uroczystej gali uhono-
rowano pucharami najlepsze za-
łogi SMT 2020: klasa 1: 1. Łu-
kasz Semik, 2. Paweł Oślak/Michał 
Kociołek. 3. Jakub Włoch; kla-
sa 2: 1. Grzegorz Dobrzański/
Agnieszka Dobrzańska, 2. Szy-
mon Gańczarczyk/Anita Master-
nak, 3. Romuald Stasik/Grzegorz 
Pękala; klasa 3: 1. Sebastian Boj-
doł/Andrzej Mrowczyk, 2.Dawid 
Tomala/Paulina Kempka, 3. Grze-
gorz Ira/Damian Drob; klasa 4: 
1. Artur Kobiela/Kamil Wala, 2. 
Grzegorz Pudełko, 3. Łukasz Ko-
biela; klasa ceNtO: 1. Woj-
ciech Najgrodzki/Mateusz Solar-
czyk, 2. Adam Pawłowski/Mateusz 
Bartosik, 3. Marek Mendela, kla-
sa gOŚć: 1. Jacek Polok/Przemy-
sław Bijałd, 2. Jakub Lesiak/Pa-
weł Oślak, 3. Tomasz Mrzygłód/
Krzysztof Janik; klasa PPc: 1. 
Artur Kłaptocz, 2. Kamil Pniok, 
3. Krzysztof Bednarski/Jakub Sie-
maszko; klasa rWD: 1. Kacper 
Bieniek/Tomasz Jabłoński, 2. Da-
niel Strojek, 3. Wojciech Honkisz/
Jakub Rozmus; klasa OPeN: 1. 
Piotr Żbikowski/Marcin Bieniak, 
2. Dariusz Murzyn/Michał Ma-
sełko, 3. Sławomir Potapiuk/Se-
bastian Haraf.

Oto klasyfikacja Avia Max At-
tack (punty przyznawane są za za-
jęcie miejsc od 1. do 5. w klasie 
na wszystkich próbach sporto-
wych wszystkich rund): 1. Łukasz 
Semik (181 pkt), 2. Dawid Toma-
la (161 pkt), 3. Sebastian Bojdoł 
(157 pkt). ls ●

znakoMicie spisaŁa się tyska tRiathlonistka  
alicja pyszka-bazan podczas RozegRanych 
w dubaju zawodów iRonMan 70.3, zdobywając 
bRązowy Medal.

Impreza przeprowadzona została na dystansach: 1,9 km pły-
wania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu (liczba 70.3 
to suma dystansów w przeliczeniu na mile: 1,2+56+13,1=70,3 
mile).

Od startu tyszanka w zajmowała jedno z czołowych lokat 
w swojej kategorii wiekowej. Pływanie zakończyła na trzecim 
miejscu z czasem 28,18 i lokatę tę utrzymywała po wyścigu 
kolarskim. Jak się okazało, ucieczka trójki zawodniczek: Alicji 
Pyszki-Bazan, Lottie Lucas (Wielka Brytania) i Kristiny Ko-
chetkowej (Rosja) okazała się decydująca. Podczas ostatniej 
konkurencji – biegu zawodniczki utrzymały przewagę nad 
rywalkami, a Polka przebiegła na metę jako trzecia. Jej czas 
to 4.44,41. Do zwyciężczyni Lottie Lucas straciła 18,31.

– Decyzja o starcie w Dubaju zapadła niemal w ostatniej 
chwili, bo część zaplanowanych imprez jest po prostu od-
woływanych – mówiła po zdobyciu medalu. – Mnie jednak 
bardzo zależało na tych zawodach – w tym roku najważniej-
szą imprezą są wrześniowe mistrzostwa świata Ironmann 
70.3 w stanie Utah w USA, które będą rozgrywane właśnie 
w takich warunkach, przy wysokich temperaturach, jakie 
panują obecnie w Dubaju. Chciałam się po prostu spraw-
dzić, zebrać doświadczenia. Problem w tym, że trzy tygo-
dnie temu doznałam kontuzji. Robiłam wszystko, by móc 
wystartować. Były konsultacje z lekarzami, różne zabiegi, 
ale niestety, nie udało mi się całkowicie wyleczyć kontuzji 
i noga nadal bolała. Mniej to było odczuwalne w pływaniu, 
nawet w jeździe rowerem, natomiast obawiałam się biegu, 
bo wiedziałam, że nie pobiegnę „na maksa”, tylko na tyle, 
ile tego dnia będę mogła. Wystarczyło jednak do zajęcia 
trzeciego miejsca, co sprawiło mi wielką satysfakcję. Wy-
niki w biegu mam o wiele lepsze i ta świadomość na pew-
no doda mi motywacji do solidnych przygotowań do mi-
strzostw świata.

Dodajmy, iż w Dubaju bardzo dobrze spisali się inni re-
prezentanci Polski – Anna Lechowicz wygrała swoją kate-
gorię wiekową, a Patryk Bielik i Bartosz Sarbak zajęli pią-
te miejsca. ls ●

automobilklub ziemi tyskiej podsumował rywalizację w Samochodowych Mistrzostwach Tychów w 2020 roku.

mistrZoWie oDeBrali PucHary

brąz z dubaju
alicja pyszka-bazan NA PODIuM IRONMAN 70.3

Uroczyste podsumowanie samochodowej rywalizacji odbyło się Teatrze 
Małym z zachowaniem obostrzeń i rygorów sanitarnych.
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Tyska triathlonistka Alicja Pyszka-Bazan zdobyła w Ironman 70.3 
w Dubaju brązowy medal. Teraz czekamy na jej kolejne starty, 

przede wszystkim na występ w mistrzostwach świata.
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Hasło z krzyżówki nr 694: 
W MARCU JAK W GARNCU. 

van gogh pRzyjechaŁ 
do aRles – MaŁej wioski 
na poŁudniu FRancji – ziMą. 
dokŁadnie 18 lutego 1888 
Roku. to pRzeŁoMowy 
MoMent w biogRaFii 
aRtysty, bowieM pobyt 
w tej niepozoRnej, 
pRowansalskiej 
MiejscowoŚci RozpocząŁ 
najbaRdziej twóRczy 
okRes w jego życiu. czeMu 
opuŚciŁ paRyż, gdzie 
MieszkaŁ wRaz ze swoiM 
bRateM theo i dlaczego 
wybRaŁ akuRat aRles? 
tRudno powiedzieć.

dlaczego?
Wyjazd van Gogha z Paryża był nie-
spodziewany, zwłaszcza, że jego relacja 
z bratem układała się bardzo dobrze. 
Theo bardzo przeżył ich rozłąkę: „Kie-
dy Vincent przyjechał tu przed dwo-
ma laty, nie spodziewałem się, że tak 
bardzo się do siebie przywiążemy, a te-
raz kiedy zostałem sam w mieszkaniu, 
odczuwam dotkliwą pustkę… Ostatnio 
tak wiele dla mnie znaczył” – pisał w li-
ście do siostry Wil. Co zatem skłoniło 
Vincenta do tak gwałtownego wyjaz-
du? Spekulowano, że van Gogh – jako 
zwolennik wiejskiego życia – czuł się 
zmęczony gwarem wielkiego miasta. 
To, co inspirowało kolorową francuską 
bohemę – zabawa, tańce, rywalizacja – 
jego nudziło. Za dużo ruchu, za dużo 
szumu, za dużo blichtru. Męczyły go 
ciągłe spory i animozje w artystycz-
nym grajdołku Paryża. „Schronię się 
gdzieś na południu, żeby nie widzieć 

tych wszystkich malarzy, którzy jako 
ludzie są mi wstrętni”, i jak pomyślał, 
tak zrobił. Dopiero po latach okaza-
ło się, że prawdziwym powodem jego 
wyjazdu była troska o brata. Mieszka-
jąc pod wspólnym dachem, prowadzili 
bardzo rozrywkowy tryb życia. Duże 
ilości alkoholu, kawy i papierosów oraz 
wizyty w domach publicznych, spowo-
dowały, że Theo podupadł na zdrowiu, 
a niechlubną pamiątką po łóżkowych 
przygodach z przypadkowymi dziew-
czynami był syfilis. Vincent zdał sobie 
sprawę, że jeżeli zostanie w Paryżu, 
ściągnie młodszego brata na złą drogę. 
By go chronić, musiał odejść. A dlacze-
go do Arles? Tego nie wie nikt.

małomiasteczkowy styl
Arles nie powitało malarza słońcem. 
Ponura zimowa aura, chmurne niebo, 
a nawet gruba warstwa śniegu, nie po-
zwoliły mu w pełni cieszyć się wido-
kiem barwnego krajobrazu. Zatrzymał 
się w pensjonacie Carrel, gdzie wynajął 
pokój za 19 franków. To było tymcza-
sowe rozwiązanie, bo docelowo plano-
wał znaleźć mieszkanie z pracownią. 
Jako malarz, postanowił poznać lokal-
ne środowisko twórcze i swoje pierw-
sze kroki skierował do galerii, a tam… 
A tam ROZCZAROWANIE! Prezento-
wane obrazy były liche, a ich poziom 
żenujący. Zawiedli go także mieszkań-
cy. Po lekturze niezwykle popularnej 

wówczas w Paryżu i przy tym niezwy-
kle zabawnej książki Alphonsea Dau-
deta, wyobrażał sobie arleńczyków jako 
ciepłych i życzliwych. Rzeczywistość 
okazała się daleka od literackiej fikcji. 
Van Gogh był obcy, a obcych należało 
traktować z nieufnością i dystansem. 
Samotny Vincent nie potrafił zawią-
zać nawet pobieżnej znajomości. By-
wały dni, kiedy nie odezwał się do ni-
kogo ani słowem, poza zamówieniem 
kolacji lub kawy. Aż tu nagle przyszła 
wiosna…

ach, to ty!
A jak przyszła, to buchnęła. Z chwili 
na chwilę ponury krajobraz Arles prze-

mienił się w bajkową krainę pełną ko-
lorów i zapachów. W sadach zakwitły 
drzewa: jabłonie, grusze, wiśnie, more-
le, brzoskwinie; wybujały róże na żywo-
płotach, a całe miasteczko budziło się 
do życia. Vincent nigdy wcześniej nie 
był świadkiem tak gwałtownej eksplozji 
przyrody – w jego ojczystej Holandii 
przejście z zimy do wiosny zachodziło 
stopniowo i nigdy aż tak spektakular-
nie. Odebrał to jako symbol odrodzenia 
i oczyszczenia. „Zacznę od tego, że te 
okolice wydają mi się pięknem dorów-
nywać Japonii – relacjonował. – Gdy-
bym tylko poznał to miejsce w wieku 
lat dwudziestu pięciu, a nie trzydziestu 
pięciu. Wtedy pociągała mnie szarość, 
albo brak koloru. Ale to… Nie potrze-
buję tu japońskich drzeworytów. Mówię 
sobie – jestem w Japonii”. Oczarowany, 
biegał po okolicznych sadach malując 
wielobarwne drzewa owocowe. Stwo-
rzył całą serię prac pod wspólnym 
tytułem „Kwitnące sady”. Miał plan, 
by sprzedawać je w zestawach po trzy 
sztuki, jako tryptyki dekoracyjne. I tak 
wraz z wiosną w sercu artysty rozbu-
dziła się nadzieja na lepsze jutro. Ech… 
Byle do wiosny! Byle do wiosny!
agnieszka kijas ●

DaWno temu W sZtuce (239)byle do Wiosny!

DrODZy cZytelNicy!
Przypominam, że czekam na Wasze 
zgłoszenia tematów do kolejnym 
malarskich felietonów. Można 
je przesyłać mailem: redakcja@
twojetychy.pl lub na adres: „Twoje 
Tychy” al. Piłsudskiego 12. Wspólnie 
odkryjmy tajemnice najwspanialszych 
malarskich płócien.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

„Kwitnące sady” to seria obrazów, które holenderski artysta Vincent van Gogh stworzył w Arles wiosną 1888 roku.

Ryby 19.ii-20.iii
W Twojej głowie zaczną rodzić się fantastyczne 
rzeczy. Zwiększona aktywność zawodowa 
przyniesie ci całkiem przyzwoite dochody.

baRan 21.iii-20.iv
Będziesz teraz podatny na miłosne zauroczenia 
i erotyczne pokusy. Emocje nie przysłonią ci 
jednak rozsądku. W pracy spokojna stabilizacja.

byk 21.iv-21.v
Nawał spraw i pilnych obowiązków, które 
zafunduje ci Księżyc – nie przestraszy cię, a tylko 
zmotywuje do działania.

bliźnięta 22.v-20.vi
Nie będzie teraz dla ciebie zbyt trudnych spraw 
do załatwienia. Twoja energia i entuzjazm będą 
zaraźliwe. uważaj jednak na Byka, bo chce ci 
zaszkodzić!

Rak 21.vi-22.vii
Na horyzoncie mnóstwo spraw do załatwienia 
i zorganizowania. Wszyscy zechcą Twojej pomocy, 
a Ty nie będziesz umiał odmówić.

lew 23.vii-22.viii
Tydzień rozpocznie się niewielkimi problemami, 
które na szczęście do piątku miną. Sytuacja 
szybko się ustabilizuje.

panna 23.viii-22.iX
Znajdziesz wreszcie czas dla swojej drugiej połowy. 
Zechcesz ją mocno wspierać, razem jesteście 
w stanie rozwiązać zadawniony problem.

waga 23.iX-23.X
Zmagać się będziesz z przedwiosennych 
zmęczeniem. Zadbaj więc o swoje samopoczucie 
i nie żałuj pieniędzy na drobne przyjemności 
i relaks.

skoRpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy wyciszą Twoje emocje i złagodzą lęki. 
Poradzisz sobie ze wszystkim, nawet bez wsparcia 
ze strony najbliższych. uważaj na drodze.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
W stałych parach może być wybuchowo, nie 
romansuj z byle kim. Gwiazdy podpowiedzą ci, 
co robić, by przegonić nudę z Twojego życia.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Opłać zaległe rachunki i skalkuluj każde ryzykow-
ne przedsięwzięcie. Bądź ostrożny i nie pozwól 
nikomu wytrącić cię z równowagi.

wodnik 20.i-18.ii
Twój partner nie będzie teraz ani ugodowy, 
ani potulny. czeka cię czas napięć i kłótni. Na 
szczęście w pracy wszystko ułoży się po Twojemu.
 wRóżka adRasteja tel. 692 893 871

HoroskoP
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