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nieznany dotąd sprawca uszkodził ostrym narzędziem kilkanaście posadzonych w ubiegłym roku drzew.

strona 4

kto niszczy drzewa?
na zimno i ciepło
Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpoczął pozimowe  
remonty na kilkunastu tyskich ulicach.

Czas wyboru i walki
Jak plebiscyt 1921 roku i będące jego konsekwencją  
III powstanie śląskie wyglądały na ziemi tyskiej.

Rozczarowanie
Zamiast sześciu punktów w meczach 
z autsajderami GKS zdobył tylko punkt.3 13 16

nr 12/696

23 marca 2021 www.tyChy.pl ISSN 1898–7206

reklama

Ka
m

il P
es

za
t

To
m

as
z G

on
sio

r

Mistrz nie zagra 
o złoto
Przegrywając w Krakowie w meczu nr 6, GKS Tychy znalazł się poza 
finałem PHL. Nie licząc poprzedniego sezonu, taka sytuacja zdarzyła 
się po raz pierwszy od ośmiu lat – od 2013 roku.  str. 17
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nie krzykieM, 
lecz szepteM
Niestety, w związku sytu-
acją pandemiczną Mło-
dzieżowy Dom Kultury 
nr 1 nie mógł zorgani-
zować uroczystego pod-
sumowania 23. Między-
narodowego Konkursu 
Plastycznego „Ludzie lu-
dziom zgotowali ten los” 
im. Augusta Kowalczyka. 
Niemniej jednak została 
zorganizowana wirtualna 
wystawa prac laureatów, 
zaś dyplomy wraz z na-
grodami wysłano na adre-
sy placówek.
 stR. 8
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 15.03, OkOłO gODZ. 12.10 
straż POżarNa i POgOtO-
Wie zostały poinformowane, iż 
w przedszkolu przy ul. Śliwowej, 
5-letnie dziecko potrzebuje pilnej 
pomocy. Z pomocą ruszyli tyscy 
strażacy oraz załoga śmigłowca 
LPR – Ratownik 4. Dziecko zo-
stało otoczone opieką przez ra-
towników, a po kilkunastu minu-
tach na miejsce dojechał również 
naziemny zespół ratownictwa 
medycznego ze stacji w Katowi-
cach-Kostuchnie. Decyzją ratow-
ników dziecko wraz z lekarzem 
LPR zostało przetransportowane 
samochodem do szpitala w Kato-
wicach-Ligocie.
◆ POlicjaNci OtrZyma-
li 4.03 iNfOrmację O kra-
DZieży mOtOcykla suzuki 
o wartości 3500 zł spod bloku 
na ulicy Dębowej. Przystąpio-
no do poszukiwania sprawcy – 
po dwóch tygodniach funkcjo-
nariusze KM Policji w Tychach 
zatrzymali 35-letniego złodzie-
ja. Odzyskali też motocykl, któ-

ry wrócił do właściciela. Sprawca 
przyznał się do zarzutu kradzieży. 
O jego dalszym losie zdecyduje 
sąd. Za to przestępstwo kodeks 
karny przewiduje nawet 5 lat wię-
zienia.
◆ 16.03 Na słyNNym już 
Z cZęstych kOliZji skrZy-
żOWaNiu ul. Begonii – Budow-

lanych – Bocheńskiego doszło 
do kolejnego zderzenia, tym ra-
zem hyundaia i skody. Wjazd w ul. 
Bocheńskiego został całkowicie 
zablokowany, podobnie jak wjazd 
w ul. Bocheńskiego od skrzyżo-
wania z ul. Hlonda – Boczna. 
Z ustaleń policji wynika, iż kie-
rowca hyundaia, jadąc ul. Bego-
nii na wprost w ul. Bocheńskiego 
wjechał na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle, przy nadawanej 
zielonej strzałce w prawo, wymu-
szając pierwszeństwo przejazdu 
na kierowcy skody, który jechał 
ul. Budowlanych. Jedna z osób 
podróżujących skodą została 
przetransportowana do szpitala 
na dokładne badania. Utrudnienia 
w ruchu trwały ponad godzinę.
◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
krymiNalNegO kmP W ty-
chach PrOWaDZą POstę-
POWaNie w sprawie „naruszenia 
czynności narządu ciała”. Do zda-
rzenia doszło 26 lutego br. przy 
alei Jana Pawła II. W toku docho-
dzenia zabezpieczono zapis mo-
nitoringu, na którym została za-
rejestrowana osoba, mogąca mieć 
istotne informacje na temat tego 
zdarzenia. Tyska policja zwraca 
się do wszystkich, którzy rozpo-
znają osobę ze zdjęcia z prośbą 
o kontakt z Wydziałem Krymi-
nalnym Komendy Miejskiej Po-
licji (aleja Bielska 46) lub telefo-
nicznie: 47 85 512 80, tel. alarm. 
112, adres e-mail: kryminalny@
tychy.ka.policja.gov.pl. ls ●

Policjanci poszukują widocznego na zdjęciu mężczyzny.

Po raz kolejny w krótkim czasie doszło do kolizji na skrzyżowaniu 
ul. Begonii – Budowlanych – Bocheńskiego. 
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21 marca świętowaliśmy pierw-
szy dzień wiosny, niestety warun-
ki pogodowe niespecjalnie temu 
sprzyjały. Nie zniechęciło to jed-
nak licznej grupy tyskich morsów, 
zrzeszonych w klubie Tyskie Sini-
ce do wzięcia udziału w zakoń-
czeniu sezonu, połączonym z to-
pieniem marzanny.

– Wiosna odwołana, rozejść się 
– usłyszeliśmy żartobliwe hasło 
po wejściu na molo przy wypo-
życzalni sprzętu MOSiR w Papro-
canach. Minusowa temperatu-
ra, mocny wiatr, śnieg to warunki 
morsom niestraszne. – Wszystko 
jest w głowie, wystarczy się uspoko-
ić i delektować „srogim warunem” 
– rzeczowo wyjaśnił jeden z mor-
sów. I faktycznie na twarzach mor-
sów widoczne były tylko pozytyw-
ne emocje towarzyszące skokom 
do wody, pluskaniu się oraz oczy-
wiście topieniu marzanny. kp ●

ostatnia zimowa kąpiel zaliczona, marzanna zatopiona.

Morsy zakończyły sezon
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wRaz z nadejśCieM 
wiosny RuszyŁy ReMonty 
na tyskiCh dRogaCh. 
Chodzi gŁównie 
o uzupeŁnianie ubytków 
i napRawę nawieRzChni 
po ziMie.

– Prace te wykonywane są na bieżą-
co – mówi Artur Kruczek, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Tychach. – Obecnie do napraw 
wykorzystywane są głównie mie-
szanki mineralno-asfaltowe wy-
twarzane i wbudowywane „na cie-
pło” oraz „na zimno”.

Lista dróg, na których nieba-
wem rozpoczną się prace bu-
dowlane jest długa. Chodzi o ul. 
ul. Bocheńskiego, Budowlanych, 
Brzozową, Harcerską, Targiela, 
Turyńską, Oświęcimską, Poziom-
kową, Nałkowskiej, Dmowskiego, 
Edukacji, Grota-Roweckiego, Ko-
necznego i Wieniawskiego. Napra-
wy dotyczą również dróg grunto-
wych. Roboty przewidziano m.in. 
na ulicach: Dołowej, Gilów, Bła-
watków, Za drogą, Świerkowej, 
Agrestowej, Jakuba, Nadrzecznej, 
Barwnej i Mąkołowskiej.

Wraz z nadejściem lepszej 
aury ruszą poważniejsze pra-
ce. Chodzi o asfaltowe nakładki 
stosowane na dłuższych odcin-
kach. Łącznie na ten cel z budże-
tu miasta przeznaczono blisko 
3 mln. zł. W pierwszej kolejności 
do remontu przewidziano ulice: 
Oświęcimską (odcinek od ul. Ka-
towickiej do ul. Czarnej), Budow-

lanych (za skrzyżowaniem z ul. 
Glinczańską i Burschego) oraz al. 
Piłsudskiego (odcinek od ul. Ar-
mii Krajowej do ul. Jordana).

Jednym z poważniejszych dro-
gowych remontów, jaki zaplano-
wano w tym sezonie, będzie nowy 
asfalt na al. Bielskiej.

– Prace będą się koncentro-
wały na odcinku al. Bielskiej 
od skrzyżowania z ulicami Eduka-
cji i Budowlanych aż do wysokości 
ul. Sikorskiego – wyjaśnia dyrektor 
A. Kruczek – Tam, na wybranych 
fragmentach, stara nawierzchnia 
zostanie sfrezowana na całej sze-
rokości drogi, a w razie potrze-

by zostanie również uzupełniona 
podbudowa. Dopiero na tak przy-
gotowanym podłożu będzie ułożo-
na nowa asfaltowa nakładka.

W zakres prac wchodzi także 
regulacja urządzeń znajdujących 
się w drodze tj. studni kanaliza-
cyjnych oraz wpustów ulicznych. 
Miejscowo przewidziano także 
wymianę krawężnika. Ogłosze-
nie przetargu na remont al. Biel-
skiej planowane jest na kwie-
cień, co oznacza, że realizacji 
należy spodziewać się najwcześ-
niej w maju. Koszt ten inwestycji 
oszacowano na 2,5 mln. zł.
leszek sobieRaj ●

na zimno i ciepło
poziMowe ReMonty I INWESTycJE NA TySKIch DROGAch.
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Niebawem ciąg dalszy prac na al. Piłsudskiego. Wyremontowany 
zostanie odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Jordana.
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Niesamowitą wręcz determi-
nacją wykazała się osoba, któ-
ra w środku dnia (w miniony 
czwartek, 18 marca) zniszczyła 
kilkanaście drzew mieszczących 
się przy al. Bielskiej oraz al. Nie-
podległości.

Sprawa została zgłoszona 
na policję. Jeśli mają Państwo 
jakiekolwiek informacje o tym 
incydencie prosimy o kontakt 
z Tyskim Zakładem Usług Ko-
munalnych w Tychach lub Ko-
menda Miejską Policji.

Przy al. Bielskiej na wysokości 
numeru 69-71, na zieleńcu pomię-
dzy jezdniami oraz w podwórzu, 
zniszczone zostały m.in. kaszta-
nowce, które posadzono zaledwie 
w zeszłym roku. Rano ok. godz. 7 
jeszcze rosły i były zdrowe. W połu-
dnie korony były już ścięte ostrym 
narzędziem. Co roku wielu miesz-
kańców w tym miejscu zbierało 
ich owoce. Podobna sytuacja mia-
ła miejsce przy al. Niepodległości.

– Niestety to nie jest pierw-
sza taka sytuacja w naszym mie-

ście. Rok temu bardzo podobny 
incydent miał miejsce w Par-
ku Jaworek. Wówczas mieszka-
niec przy wykorzystaniu ostre-
go narzędzia zniszczył świeżo 
posadzone drzewka. Być może 
była to ta sama osoba. Tym ra-
zem zniszczono kilkanaście na-
sadzeń. Niestety, te drzewa nie są 
już do odratowania. Straty, jakie 
wyrządził sprawca, mogą sięgać 
nawet kilkunastu tysięcy złotych 
– relacjonuje Katarzyna Palka 
z TZUK. kaMil peszat ●

1 kwietnia Rusza 
naRodowy spis 
ludnośCi i Mieszkań. 
poCzątkowo MiaŁ 
tRwać do końCa 
CzeRwCa, jednak 
z uwagi na zagRożenie 
epideMiCzne zostaŁ 
pRzedŁużony do końCa 
wRześnia. podCzas 
spisu tRzeba będzie 
podać kilkadziesiąt 
danyCh, M.in. 
naRodowość, wyznanie, 
wyksztaŁCenie, zawód, 
Czas pRaCy, stopień 
niepeŁnospRawnośCi, 
ale także np. liCzbę 
pokoi w Mieszkaniu, Czy 
wŁasność Mieszkania 
lub budynku.

obowiązkowy samospis
W tym roku, po raz pierwszy 
w historii polskiej statysty-
ki publicznej, samospis inter-
netowy będzie obowiązkowy. 
Metodami uzupełniającymi 
pozostają spis telefoniczny lub 
bezpośredni kontakt z rachmi-
strzem spisowym. Każdy bę-
dzie miał obowiązek udzielania 
dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi. Jak poinformował Główny 
Urząd Statystyczny, samospis 
internetowy przeprowadzony 
będzie za pośrednictwem in-
teraktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej Główne-
go Urzędu Statystycznego htt-
ps://spis.gov.pl/. Każdy miesz-
kaniec Polski jest zobowiązany 
samodzielnie przeprowadzić sa-
mospis i uzupełnić dane w for-

mularzu spisowym. W aplikacji 
tej zastosowane zostaną metody 
uwierzytelniania, zaplanowane 
w taki sposób, aby jednoznacz-
nie identyfikować osobę doko-
nującą spisu. Będzie się to do-
konywało poprzez tzw. krajowy 
węzeł identyfikacji elektronicz-
nej – logowanie za pomocą 
profilu zaufanego, przy pomo-
cy banku lub innego dostawcy 
(bankowość elektroniczna) albo 
poprzez numer PESEL i nazwi-
sko rodowe matki – metoda op-
arta o dane administracyjne.

telefon, rozmowa…
W przypadku niedopełnienia 
obowiązku samospisu interne-
towego, osoby objęte spisem po-
wszechnym nie mogą odmówić 
przekazania danych metodą wy-
wiadu telefonicznego lub bezpo-
średniego, prowadzonego przez 
rachmistrza spisowego i reje-
strowanego na elektronicznym 
urządzeniu przenośnym. Ci, 
którzy z różnych powodów nie 
będą mogli dokonać samospisu, 
zobowiązani są zgłosić ten fakt 
służbom statystyki publicznej, 
dzwoniąc na numer infolinii 
spisowej (czynny od 15 mar-
ca: 22/279-99-99). Rachmistrz 
podejmie wówczas kilkakrotnie 
próby nawiązania kontaktu z re-
spondentami w różnych godzi-
nach. W przypadku wizyty rach-
mistrza, spis będzie realizowany 
z zachowaniem zasad reżimu sa-
nitarnego.

– Dla Tychów Centralne Biu-
ro Spisowe przewidziało 53 rach-
mistrzów spisowych. W trakcie 
naboru zgłosiło się 89 kandyda-
tów. Osoby, które wezmą udział 
w szkoleniu i zdadzą egzamin, 
a nie zakwalifikują się na rach-
mistrza spisowego, będą tzw. 
rachmistrzami rezerwowymi – 
poinformował nas Piotr Solik, 
naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich UM Tychy.

Rachmistrze będą znali nasz 
numer telefonu, gdyż na mocy 
ustawy dostawcy usług teleko-
munikacyjnych zobowiązani zo-
stali do przekazania Głównemu 
Urzędowi Statystycznemu da-
nych o abonentach, będących 
osobami fizycznymi, w tym nu-
meru telefonu kontaktowego. 
Warto dodać, iż w spisie po-
wszechnym nie są wykorzysty-
wane adresy e-mail.

tajemnica statystyczna
Niektórzy mają obawy o bezpie-
czeństwo przekazywanych da-
nych. Co na przykład w sytuacji, 

kiedy rachmistrz nie dotrzyma 
tajemnicy? Z odpowiedzi GUS 
wynika, iż dane zebrane podczas 
spisu mogą być wykorzystywa-
ne wyłącznie do opracowań, ze-
stawień i analiz statystycznych. 
Podlegają bezwzględnej ochro-
nie. Jest to tzw. tajemnica sta-
tystyczna. Udostępnianie lub 
wykorzystywanie tych danych 
dla innych niż podane w usta-
wie celów jest zabronione. Rach-
mistrze spisowi oraz inne osoby 
wykonujące czynności w imie-
niu i na rzecz statystyki publicz-
nej, mający bezpośredni dostęp 
do danych jednostkowych, są 
obowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej i mogą być dopuszczeni 
do wykonywania tych czynno-
ści po złożeniu pisemnego przy-
rzeczenia. Naruszenie tajemni-
cy statystycznej pociąga za sobą 
skutki prawne i może być zagro-
żone karą pozbawienia wolności 
do lat 5.

Jeśli chodzi o urządzenia mo-
bilne, którymi będą posługiwa-
li się rachmistrze, posiadają one 
ograniczenia na poziomie sprzę-
towym i systemowym, umożli-
wiające dostęp określonych osób 
wyłącznie do wybranych aplika-
cji. Dzięki scentralizowanemu 
zarządzaniu z poziomu admi-
nistratora możliwa jest zdalna 
konfiguracja urządzeń gwaran-
tująca jej aktualność i jednoli-
tość. Bezpieczeństwo danych 
zapewnia ich szyfrowanie 
i ochrona hasłami oraz możli-
wość zdalnego usunięcie danych 
w sytuacji zagrożenia przejęcia 
urządzenia mobilnego. Prowa-
dzony będzie stały monitoring 
aktywności urządzeń w cza-
sie pracy, który pozwoli na ich 
bieżącą lokalizację w terenie. 
Transfer danych z centrum 
przetwarzania i do niego, jest 
całkowicie oddzielony od pub-
licznego internetu (komunikacja 
przez prywatny APN). W sytua-
cji kradzieży urządzenia zapew-
niona jest możliwość jego zdal-
nego blokowania.

konsekwencje prawne
Osoba, która odmówi udziału 
w spisie lub udzielenia odpowie-
dzi na określone pytania podle-
ga karze grzywny. Konsekwencje 
prawne mogą ponieść także ci, 
którzy podadzą fałszywe infor-
macje. W tym przypadku podle-
gają karze grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2.
leszek sobieRaj ●

Jak już informowaliśmy, 25 lute-
go zakończyło się zbieranie wnio-
sków do tegorocznego tyskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Licz-
ba złożonych wniosków wynosi 
191, w tym 145 rejonowych oraz 
46 dla ogółu mieszkańców. Przy-
glądamy się propozycjom miesz-
kańców.

Najwięcej projektów (11) wpły-
nęło z rejonów Wilkowyje, Czu-
łów/Zwierzyniec, Jaroszowice/
Urbanowice/Wygorzele i Żwa-
ków. Mieszkańcy osiedla B złożyli 
9 wniosków, zaś najmniej aktyw-
ni byli mieszkańcy osiedli Z/Z1, 
Suble, Balbina, T oraz W. Tak jak 
w poprzednich edycjach tyszanie 
głównie wnioskowali o remonty 
chodników, budowę wiat śmietni-
kowych, miejsca parkingowe, boi-
ska, oświetlenie, doposażenie pla-
ców zabaw, nasadzenia zieleni czy 

montażu małej architektury takiej 
jak ławki czy kosze na śmieci. Po-
nadto autorzy projektów pamię-
tają również o integracji poprzez 
organizacje festynów, seansów 
kina plenerowego, warsztatów 
artystycznych dla dzieci i doro-
słych, zajęć ruchowych.

Przykładowe projekty doty-
czące ogółu mieszkańców doty-
czyły m.in. zakupu drona anty-
smogowego czy defibrylatorów 
AED na wyposażenie Tyskich 
Linii Trolejbusowych. Zapro-
ponowano zainstalowanie tab-
licy meteorologicznej na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany czy wybudowania ca-
łorocznego stoku narciarskiego 
w Parku Jaworek. Jeden z miesz-
kańców zaproponował organiza-
cję Festiwalu Światła na Dzikiej 
Plaży, inny imprezę „Kolorowe 

Tychy” w Parku Jaworek, pod-
czas której uczestnicy „kąpią się” 
w kolorowych proszkach wyrzu-
canych w powietrze.

Wnioski dotyczące poszczegól-
nych rejonów były nie mniej ory-
ginalne. Zaproponowano budowę 
placu do gry w bule, zasadzenie 
kwiatowego dywanu przy Rynku, 
poidełko z bryzą dla dzieci przy 
Potoku Tyskim czy budowę sta-
cji naprawy rowerów przy skwe-
rze Wilczy Kąt.

Od 13 lipca do 20 września za-
planowano promocję projektów. 
Głosowanie rozpocznie się 10 
września i potrwa do 20 wrześ-
nia. Każdy mieszkaniec Tychów, 
niezależnie od wieku, będzie 
mógł wziąć w nim udział i zde-
cydować, które projekty mają zo-
stać zrealizowane w następnym 
roku. kp ●

stok narciarski, dron antysmogowy, boisko do gry w bule.

Wnioski zebrane

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy 

al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 
przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

	lokalu mieszkalnego nr 75 w budynku wielolokalowym przy ul. Elfów 32;
	lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku wielolokalowym przy ul. Cienistej 21;
	lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku wielolokalowym przy al. Niepodległości 29;
	lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielolokalowym przy ul. Starokościelnej 2;
	lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku wielolokalowym przy al. Niepodległości 29;
	lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku wielolokalowym przy ul. Bema 3;
	lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku wielolokalowym przy ul. Batorego 96;
	lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku wielolokalowym przy ul. Brzozowej 14;
	lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku wielolokalowym przy al. Niepodległości 29;
	lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku wielolokalowym przy ul. Fitelberga 37;
	lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym przy ul. Cyganerii 39;
	lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielolokalowym przy ul. Arkadowej 6c;
	lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym przy ul. Budowlanych 74.

komunikaty

policja poszukuje bezmyślnego wandala.

niszczyciel drzeW

O godzinie 7 rano rosły zdrowo, w południe już były zniszczone. 

TZ
UK spisz się sam...

podCzas naRodowego spisu powszeChnego LUDNOŚcI I MIESZKAń NOWOŚcIą 
bęDZIE ObOWIąZKOWy SAMOSPIS INTERNETOWy.  

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
zwołuję na dzień 

25 marca 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 
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Czas najwyższy aby zbudzić się 
z zimowego snu. Tak postanowi-
li słuchacze tyskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. A najlep-
szym pomysłem na przebudzenie 
okazała się Zimowa Senioriada, 
po raz pierwszy zorganizowana 
w Tychach.

– Obostrzenia nie pozwoli-
ły na tradycyjny wyjazd do Rab-
ki, gdzie to rabczański Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku organizuje 
Ogólnopolską Zimową Senioriadę 
na Podhalu (w tym roku odbyła się 
już ósma impreza tego wydarze-
nia). Tak więc każdy Uniwersytet, 
który wyraził chęć uczestnictwa 
w tym przedsięwzięciu, zorgani-
zował rozgrywki w swoim mieście 
– informuje Joanna Kucz-Pieczka, 
kierownik UTW Tychy.

Tyski team reprezentowa-
ły dwie czteroosobowe drużyny 
brydżowe oraz 12-osobowa gru-
pa nordic walking.

Turniej brydżowy rozegrano 
w siedzibie UTW przy ul. Ciasnej 
3. Sędziował Ryszard Kiełczew-
ski – Arcymistrz Międzynaro-

dowy, trener I klasy, sędzia okrę-
gowy PZBS, wykładowca UTW 
Tychy. Zwycięzcami turnieju zo-
stali: Irena Adamska oraz Zbi-
gniew Arański.

W samo południe na trasę wy-
ruszyła grupa nordic walking, 
którą poprowadziła instruktorka 
UTW, Celina Śliwa-Kuźnik. Gru-
pa pokonała dystans ok. 7 km wo-
kół Jeziora Paprocańskiego. Naj-
szybciej ten dystans pokonała 
Grażyna Węgrzynek.

Wszyscy uczestnicy spotkali 
się na mecie, gdzie, jak opowia-
da Joanna Kucz-Pieczka, przy 
ognisku i śpiewie przy akompa-
niamencie gitary, uroczyście za-
kończono imprezę.

Przy Zimowej Senioriadzie ak-
tywnie pomogli Longina Giedwił-
ło – przewodnicząca Samorządu 
Słuchaczy UTW, która zorgani-
zowała grupę nordic walking i Ja-
cek Waloszek z grupy brydżowej, 
a także Paweł Giedwiłło z sekcji 
wokalno- muzycznej, który za-
dbał o oprawę muzyczną tego wy-
jątkowego wydarzenia. jM ●

Ale oczywiście najwięcej podpa-
leń dotyczy wiosennych miesię-
cy. W ub. roku w marcu tyscy 
strażacy gasili 28 pożarów traw, 
w kwietniu – 61. Łącznie w mi-
nionym roku do pożarów traw wy-
jeżdżano 116 razy – 38 w Tychach, 
78 w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim. Dla porównania – w 2019 
r. było 125 pożarów (Tychy – 65, 
powiat bieruńsko-lędziński – 60). 
Każdy pożar, spowodowany pod-
paleniem suchej trawy, niesie 
za sobą zagrożenie nie tylko dla 
środowiska i zwierząt, a także lu-
dzi. W 2020 roku w pożarach traw 
zginęło w Polsce 15 osób, w tym 
dwóch strażaków, obrażenia od-
niosły 54 osoby (14 strażaków). 
Strażacy zwracają także uwagę 
na fakt, iż 99 proc. pożarów traw 
to podpalenia umyślne.

W tym roku zanotowano już 
1.719 pożarów w skali w kraju, 
a województwo śląskie (227) jest 
na drugim miejscu, po woj. dol-
nośląskim (356). W Tychach było 
ich już 11 – 4 w Tychach (luty – 
1, marzec – 3), a w powiecie bie-
ruńsko-lędzińskim – 7 (luty 1, 
marzec 6).

Co roku strażacy zwracają 
się z apelem do mieszkańców, 
głównie rolników, o niewypala-
nie traw. Niestety, wiele osób na-
dal uważa, że wypalanie zwięk-
sza żyzność gleb. Tymczasem 
jest odwrotnie – w pożarze ginie 
wszystko, co użyźnia glebę i zie-
mia staje się jałowa. Zahamowany 
zostaje bardzo pożyteczny, natu-
ralny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powie-
trza, a do atmosfery przedostaje 

się wiele związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla 
ludzi jak i zwierząt. Niszczone są 
gniazda już zasiedlone (np. sko-
wronków) i miejsca lęgowe wie-
lu gatunków gnieżdżących się 
na ziemi i w krzewach. W pło-
mieniach giną pszczoły i trzmiele 
a także zwierzęta domowe, które 
przypadkowo znajdą się w za-
sięgu pożaru. Płomienie niszczą 

miejsca bytowania zwierzyny 
łownej, m.in. bażantów, kuro-
patw, zajęcy, a nawet saren. Giną 
płazy i mrówki, z których jed-
na kolonia może zniszczyć do 4 
milionów szkodliwych owadów 
rocznie, dżdżownice czy biedron-
ki. Od palącego się poszycia gleby, 
zapaleniu może ulec podziemna 
warstwa torfu, zalegająca nawet 
do kilkunastu metrów w głąb. Są 

to pożary długotrwałe, trwające 
nawet do kilku miesięcy.

Podczas wypalania traw, roz-
przestrzenianiu ognia sprzyjają 
powiewy wiatru. W przypadku 
gwałtownej zmiany jego kierun-
ku, pożary bardzo często wymy-
kają się spod kontroli i przenoszą 
na pobliskie lasy i zabudowania. 
Tak było w Tychach dwa lata 
temu, kiedy na parkingu przed 

jedną z firm na terenach przemy-
słowych spłonęło 7 samochodów 
a trzy inne uległy uszkodzeniu. 
Powodem było właśnie wypala-
nie trawy.

Dlatego za wypalanie trwa 
grożą poważne sankcje, poczy-
nając od mandatu w wysokości 
5 tysięcy złotych do kary 10 lat 
więzienia, a nawet 12 lat  w przy-
padku osób, które doprowadzi-
ły do czyjejś śmierci. W związku 
z tym, że do walki z procederem 
wypalania traw włączyła się tak-
że Unia Europejska, rolnik, któ-
ry łamie prawo, może otrzymać 
unijne dopłaty pomniejszone na-
wet o 20 procent. Dotyczy to nie 
tylko rolników korzystających 
z dopłat bezpośrednich ale tak-
że tych, którzy dostają wsparcie 
przy zalesianiu gruntów rolnych 
i dopłaty środowiskowe. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa może również pozba-
wić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczy-
we wypalanie przez niego traw. 
ls ●

pierwsza zimowa senioriada odbyła się wbrew pandemii.

chodzili 
i W karty grali

Grupa nordic walking na trasie w Paprocanach.

UT
W

Groźne dla ludzi i zwierząt
za wypalanie tRaw GROżą SUROWE SANKcJE KARNE ORAZ cOfNIęcIE DOPłAT

UM
 Ty

ch
y

jak wynika z danyCh stRaży pożaRnej, wypalanie 
tRaw to nie tylko wiosenny pRoCedeR. Łąki, 
Miedze, Rowy Czy pasy pRzydRożne pŁoną pRzez 
CaŁy Rok. w 2020 R. koMenda Miejska państwowej 
stRaży pożaRnej w tyChaCh tylko w styCzniu nie 
zanotowaŁa tego typu pożaRów, ale już w lutyM 
byŁy dwa, a np. w paździeRniku – 3, w listopadzie – 1.
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MaRia Czyżewska 
„MuRka” byŁa jednyM 
z aRChitektów, któRzy 
zapRojektowali budynki 
Mieszkalne w tyChaCh. 
ŁąCznie jest iCh pRawie 
200 i MieszCzą 12.700 
lokali, w któRyCh 
Mieszka okoŁo 40 
tys. osób. „albuM dla 
MuRki” z kolekCją 
zdjęć, związanyCh 
z pRojektaMi MaRii 
Czyżewskiej, jest CzęśCią 
wystawy „księżniCzki 
i dziewCzyny”, 
pRzygotowywanej 
pRzez MuzeuM Miejskie 
w tyChaCh.

Wystawa ta ma być prezentacją 
dokonań historycznych postaci 
kobiet, związanych z dzisiejszym 
województwem śląskim. Jak in-
formuje tyskie muzeum, „Kurato-
rzy wystawy – prof. dr hab. Irma 
Kozina i dr Patryk Oczko – do in-
terpretacji często nieoczywistych 
życiorysów Ślązaczek zaprosi-

li współczesne artystki z nasze-
go regionu, pracujące w różnym 
medium (malarstwo, grafika, pro-
jektowanie ubioru, projektowanie 
graficzne, film dokumentalny).”

Jedną z osób, które włączy-
ły się w projekt, jest Dorota Ha-
drian, która ma przygotować ko-
lekcję zdjęć „Album dla Murki”. 
Jest absolwentką Wydziału Rzeź-
by na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, a obecnie dokto-
rantką na Wydziale Sztuki kra-
kowskiego Uniwersytetu Peda-
gogicznego.

– Zgłosiło się już do mnie 11 
osób, z którymi będę się umawia-
ła teraz na rozmowy i zrobienie 
zdjęć – mówi Dorota Hadrian. 
– To niemałe wyzwanie, zważyw-
szy, jakie czas obecnie mamy i nie 
wiem, czy czas, jaki mam na jego 
realizację, nie zostanie wydłużony. 
Spędziłam w Tychach pierwszy 
tydzień, odwiedzałam budynki, 
które zaprojektowała Maria Czy-
żewska i spotykałam się z różny-
mi reakcjami mieszkańców. Byli 
tacy, którzy bez problemów po-

zwalali robić zdjęcia, opowiada-
li jak się mieszka, ale byli i tacy, 
który po prostu zamykali drzwi. 
Zdarzało się, że niektóre osoby 
dzwoniły do sąsiadów czy zna-
jomych, polecając mnie i wtedy 
było już łatwiej.

Jak wyglądają budynki zapro-
jektowane przez Marię Czyżew-
ską z zewnątrz, można się przeko-
nać samemu, jednak autorce zależy 
na pokazaniu ich od środka, przez 
pryzmat mieszkań, w których toczy 
się codzienne życie. Czy mieszka-
nia i bloki są wygodne, jak miesz-
kańcy zagospodarowali sobie tę 
przestrzeń, czego brakuje...

– Obserwując dokonania 
w projektowaniu budynków 
wielorodzinnych Marii Czyżew-
skiej, a pewnie tak jest również 
w przypadku innych architektów 
z tamtych czasów, widać dokład-
nie, jak we wcześniejszych latach 
ich pracę i pomysły tłumiły na-
rzucane odgórne wytyczne i jak 
potem następowało odchodze-
nie od tych ograniczeń. Archi-
tekci projektowali z większą fan-
tazją i polotem, stosowali różne 
elementy, jak loggie czy arkadie, 
które dodają budynkom prze-
strzeni, a mieszkańcom dodatko-
we miejsce do zagospodarowania. 
Bardzo odpowiadają mi np. pro-
jekty Marii Czyżewskiej, zrealizo-
wane na osiedlu K.

A zatem osoby, które mieszkają 
w jednym z bloków zaprojektowa-
nych przez Marię Czyżewską pro-
szeni są o kontakt z Dorotą Ha-
drian, tel. 668-533-310, e-mail: 

dorotahadrian@gmail.com. Oto 
wykaz tych budynków:
–   Osiedle B: ul. Bukowa 22;
–   Osiedle F4: al. Niepodległości 

77, 79–81; ul. kard. St. Wyszyń-
skiego 6–12, 16, 18, 22–28;

–   Osiedle D1: ul. Dębowa 6–8, 
24, 32, 40, 48; ul. K. Darwina 
12–14;

–   Osiedle F1: ul. Edukacji 25, 27, 
31, 33, 35; ul. H. i K. Wejcher-
tów, ul. Filaretów (całość);

–   Osiedle F2: ul. Edukacji 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55; ul. H. i K. Wej-
chertów, ul. Filaretów (całość);

–   Osiedle F2: ul. Filaretów (ca-
łość);

–   Osiedle D3: ul. K. Darwina 1, 
3, 7, 9, 15–21; ul. gen. H. Dą-
browskiego 49–55, 57, 61–67, 
69, 73–79, 81, 87–89, 91–93; ul. 
kard. St. Wyszyńskiego 46–48, 

56–58; al. Niepodległości 114, 
116, 122–126, 130–136, 138–
144, 146–152, 156–178, 180–
182, 184–186;

–   Osiedle G: al. Niepodległości 
194–200, 210–214, 218–220 ul. 
kard. St. Wyszyńskiego 31–37, ul. 
gen. Ch. de Gaulle’a (całość);

–   Osiedle M: ul. R. Dmowskiego 
6–14, 22–24; ul. St. Moniuszki, 
ul. W. A. Mozarta, ul. G. Mor-
cinka (całość);

–   Osiedle H5: ul. Krzyżowskich 
(całość);

–   Osiedle O: al. marsz. J. Piłsud-
skiego 45–51, 57–61, 67–69, 
73–75; al. Jana Pawła II 30–34; 
ul. Armii Krajowej 4–10, 14; ul. 
E. Orzeszkowej (całość);

–   Osiedle O1: ul. St. Jaracza (ca-
łość z wyjątkiem nr: 22, 22 a, 
24, 24 a, 24 b, 26, 26 a, 26 b);

–   Osiedle K: ul. L. Różyckiego, 
F. Konecznego, W. Korfante-
go, K. Kurpińskiego, M. Ku-
bicy, Konfederatów Barskich 
(całość);

–   przy ul. Myśliwskiej (w sąsiedz-
twie kościoła Ducha Świętego): 
ul. Myśliwska 4–4 a, 6–12, 8–10, 
14–16, 18–20–22, 24–26–28–
30, 32–34–36–38;

–   Osiedle L (zabudowa miesz-
kaniowa w rejonie ul. Myśliw-
skiej): ul. Legionów Polskich 
7–9, 15–17–19; St. Lencewicza 
2–4–6, 8–10–12–14–16, 18–20–
22, 30, 42–44–46, 48–50;

–   przy ul. H Sienkiewicza w Ty-
chach: 10–12–14;

–   uzupełniający budynek miesz-
kalny przy ulicy Myśliwskiej: 
ul. Legionów Polskich 30–32. 
ls ●

album dla murki 
spRawdź cZy MIESZKASZ W bUDyNKU ZAPROJEKTOWANyM PRZEZ MARIę cZyżEWSKą...

maria cZyżeWska „murka“ 

Ur. 26.04 1931 w Wilnie, zm. 5.01. 2013 w Tychach – autorka i 
współautorka projektów urbanistycznych oraz koncepcji zabu-
dowy mieszkaniowej, a także pawilonów handlowych i usługo-
wych m.in. w Tychach. Lata dziecięce spędziła w Wilnie, a 1945 
roku wraz z rodziną osiedliła się w Prudniku. W latach 1949–1956 
studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 
1955 roku wyszła za mąż za kolegę z uczelni – Andrzeja czyżew-
skiego, a z Tychami była związana była od 1958 roku i do począt-
ku lat 90. XX wieku pracowała w Miastoprojekcie Nowe Tychy.

Fragment dwupiętrowego mieszkalnego budynku tarasowego z trawnikiem 
i ogródkami na osiedlu L (ul. Myśliwska). Fot. Zygmunt Kubski, ze zbiorów Muzeum Miejskiego 

w Tychach. Źródło: www.abc.tychy.pl.fotografia.422.
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Z okazji setnej rocznicy powstań 
śląskich, w Galerii Juvenis Ami-
cus Artis, mieszczącej się w Ze-
spole Szkół nr 1, odbył się wer-
nisaż wystawy „Kraina czarnych 
diamentów” zorganizowany przez 
ZS nr 1 oraz Śląskie Towarzystwo 
Kultury.

„Sto lat temu. W latach 1919-
1921 trzy razy Górnoślązacy 
wzniecali zbrojny sprzeciw wo-
bec niemieckiego zaborcy. Tychy 
znajdują ważne miejsce na mapie 
wydarzeń powstańczych. Znad 
brzegów Jeziora Paprocańskiego 
ruszyli uzbrojeni Ślązacy, walczyć 
o polskość swojej ziemi podczas 
pierwszego zrywu powstańcze-
go. [...] Zapraszam serdecznie 
wszystkich mieszkańców mia-
sta do zwiedzania tej interesu-
jącej wystawy, która jest hołdem 
artystów i organizatorów złożo-
nym powstańcom śląskim” – na-
pisał w folderze wydanym z oka-
zji wernisażu prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba.

Wspomniana impreza odbyła 
się z wszelkimi honorami. Na ot-
warcie „Mazurka Dąbrowskiego” 
odśpiewał, wraz z zaproszony-

mi gośćmi, chór Presto Cantabile 
pod dyrekcją Agnieszki Zimnej, 
z akompaniującym na instru-
mentach klawiszowych Piotrem 
Pudełko. – Mam niebywały za-
szczyt inaugurować wystawę ar-
tystów profesjonalnych „Kraina 
czarnych diamentów” – rozpo-
częła Grażyna Jurek dyrektor 
ZS nr 1. – Nie odbyłaby się ona, 
gdyby nie obecna z nami Tere-
sa Wodzicka, która od kilku lat 
współpracuje ze szkołą jako ku-
rator galerii. Ogromne podzięko-
wania należą się naszym partne-
rom czyli Miejskiemu Centrum 
Kultury, Regionalnemu Cen-
trum Gospodarki Wodno-Ście-
kowej, Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, Rejono-
wemu Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Master Od-
pady i Energia, Przedsiębiorstwu 
Concret oraz tyskiej NSZZ So-
lidarność. Najbardziej jednak 
chciałam podziękować wszyst-
kim artystom, których prace 
mamy zaszczyt zaprezentować. 
2019 rok Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłosił rokiem powstań 
śląskich, a w tym roku uczynił 

to Senat RP. Tym bardziej włą-
czyliśmy się w obchody roczni-
cy wydarzeń, które zaowocowa-
ły tym, że część Górnego Śląska 
powróciła do macierzy – zazna-
czyła dyrektor ZS nr 1.

Podczas inauguracji młodzież 
szkolna przybliżyła twórczość 
śląskich poetów, którzy trakto-
wali o wydarzeniach sprzed stu 
lat. I tak z młodych gardeł za-
brzmiały wiersze m.in. Andrzeja 
Chmurnego „Nasza Wiara, Au-
gustyna Świdra „Jesień 1921 r.” 
i „Witaj jutrzenko” oraz „Rota 
Górnośląska” Jana Nikodema 
Jaronia. Zebrani mogli również 
wysłuchać „Rotę”, pieśń powstań-
czą „Do bytomskich strzelców” 
czy jedną z najbardziej znanych 
śląskich piosenek „Już zachodzi 
czerwone słoneczko” w wykona-
niu Tyskiego Chóru Mieszanego 
Presto Cantabile.

– Tytuł wystawy nawiązuje 
do słów Jana Pawła II – przypo-
mniała Teresa Wodzicka, prezes 
Śląskiego Towarzystwa Kultury. 
– „To ziemia, na której rodzą się 
diamenty” powiedział o Śląsku 
papież na lotniku Muchowiec. 

Odniósł się do wspaniałych sy-
nów i córek śląskiej ziemi, rów-
nież artystów. Tytuł wystawy ko-
responduje właśnie z nimi. Udało 
nam się zaprosić największych 
tuzów śląskiej plastyki. Czter-
nastu autorów zgłosiło 28 prac 
wykonanych w różnych techni-
kach takich jak: rysunek ołów-
kiem, piórkiem, serigrafia, col-
lage, akwarela, malarstwo olejne 
i akrylowe, grafika komputero-
wa, druk cyfrowy, plakat, lito-
grafia, rzeźba, medale i plakie-
ty. Tematyka części prac oscyluje 
ściśle wokół powstań śląskich 
i ich przywódców, ale wzrusza-
jące są też prace przedstawiające 
pejzaż z hałdami czy szybami ko-
palń. Cennymi dziełami są dwie 
litografie zmarłego przed dzie-
cięciu laty Jana Nowaka, które 
udostępniła nam córka. Nie spo-
sób opowiedzieć o wszystkich 
walorach dzieł znajdujących się 
na wystawie, dlatego serdecznie 
zapraszam do zwiedzania ekspo-
zycji – zachęciła prezes Wodzi-
cka, która również ułożyła sce-
nariusz wydarzenia.
kaMil peszat ●

niestety, w związku 
sytuaCją pandeMiCzną 
MŁodzieżowy doM 
kultuRy nR 1 nie 
MógŁ zoRganizować 
uRoCzystego 
podsuMowania 23. 
MiędzynaRodowego 
konkuRsu plastyCznego 
„ludzie ludzioM 
zgotowali ten los” iM. 
augusta kowalCzyka. 
nieMniej jednak zostaŁa 
zoRganizowana 
wiRtualna wystawa 
pRaC lauReatów, 
zaś dyploMy wRaz 
z nagRodaMi wysŁano 
na adResy plaCówek.

– Z przykrością podaliśmy tę in-
formację, gdyż wspomniany kon-
kurs w tym roku, jak i poprzed-
nich latach, cieszył się sporym 
zainteresowaniem – mówi Ma-
ciej Gruchlik dyrektor MDK nr 
1. – 23. edycja to ponad 350 na-
desłanych prac, z których jury 
w składzie: prof. Adam Pociecha, 
Bogusław Trybus, Anna Zaczkow-
ska, Robert Płaczek, nagrodziło 
19, wyróżniło 20 oraz zakwalifi-
kowało na wystawę 41 dzieł.

Wśród nagrodzonych pojawi-
li się uczestnicy m.in. z Słupska, 
Warszawy, Płocka, Wrocławia czy 
z Oświęcimia. Dyrekcja MDK nr 
1, po wcześniejszych uzgodnie-
niach z partnerem tj. Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w Oświęcimiu, postanowiła 
dwa lata temu poszerzyć tematy-
kę konkurs, przez co jedną z trzech 
kategorii tematycznych było „Dzie-
cko – współczesne obrazy zniewo-
lenia”. Pozostałe dwie to „Rodziny 
i dzieci w obozowej rzeczywisto-
ści” i „Dzieciństwo w Auschwitz 
– na podstawie wspomnień Bog-
dana Bartnikowskiego zawartych 
w książce „Dzieciństwo w pasia-
kach”. Tytuł książki był też tema-

tyką tegorocznej edycji konkur-
su. – Bardzo się cieszę z naszej 
współpracy z dyrekcją Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu i wspólnie 
wypracowanych rozwiązań. Do-
szliśmy do wniosku, że obóz Aus-
chwitz jest międzynarodowym 
i ponadczasowym symbolem ok-
rucieństwa, jakie człowiek może 
zgotować drugiemu człowiekowi. 
Niestety, patologie władzy oraz 
chore ideologie, które doprowa-
dziły do powstania obozów kon-
centracyjnych, wciąż są aktualne. 
Dlatego kontynuujemy kategorię 
odnoszącą się do współczesności, 
aby przypomnieć, że jako ludz-
kość, wciąż mamy do odrobienia 
lekcję z tamtych niegodnych czło-
wieczeństwa czasów – tłumaczy 
dyrektor Gruchlik.

zanim złapali za pędzle
Wśród nadesłanych prac domino-
wało głównie malarstwo i rysunek, 
ale pojawiły się również takie tech-
niki jak rzeźba, która jest rzadkoś-
cią w historii konkursu, kolaże, wy-
cinanki czy grafika komputerowa. 
Trzeba przyznać, że prace posiada-
ją ogromną moc wyrazu i są zaska-

kująco dojrzałe, jak na dzieła dzieci 
i młodzieży. Myśmy zwrócili uwagę 
na pracę czternastoletniego Eryka 
Mosora z MDK Bielany (Warsza-
wa), który w sugestywnej grafice 
komputerowej przedstawił straż-
ników obozowych jako antropo-
morficzne świnie. Osiemnasto-
letnia Aleksandra Chara z I LO 
w Biłograju zaprezentowała dający 
do myślenia portret dziecka w pa-
siakach na tle napisu „Śmierć czyni 
wolnym”, zaś nagrodzona Aleksan-
dra Tomala (17 lat) z MDK Świę-
tochłowice wykonała obraz obo-
zowej rodziny, której warsztatu nie 
powstydziliby się artyści profesjo-
nalni. – Widać ogromną pracę, jaką 
włożyli w swoje dzieła uczestnicy 
konkursu – mówi juror prof. Adam 
Pociecha. – Przede wszystkim wy-
konali ją, zanim złapali za pędzle. 
Widać, że zrozumieli niełatwą te-
matykę. Uderzające jest to, że po-
mimo tematycznego ciężaru, prace 
nie starają się wziąć uwagę widza 
krzykiem, lecz spokojnie argumen-
tują swoje racje. Jestem pod ich 
ogromnym wrażeniem. To ważny 
konkurs. Niestety, naoczni świad-
kowie odchodzą, a dzięki takim 
wydarzeniom możemy nieść ich 
świadectwo w przyszłość – dodał.

podsumowanie online
Organizator zamieścił w swo-
ich mediach społecznościowych 
materiał wideo podsumowują-
cy tegoroczną edycję, w którym 
wypowiedzieli się m.in. partne-
rzy, zastępca prezydenta Tychów 
do spraw społecznych czy była 
więźniarka Auschwitz. – Chciał-
bym podkreślić, że dla nas ten 
konkurs jest niezwykle ważny – 
zaznaczył Andrzej Kacorzyk, wi-
cedyrektor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu oraz dyrektor Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji o Aus-
chwitz i Holokauście. – Przez wiele 
lat uczestnicy konkursu mieli oka-

zję spotkania się w czasie finału 
z byłymi więźniami, którzy prze-
żyli Auschwitz. Ich świadectwa 
i relacje były integralną częścią 
konkursowej rzeczywistości. Wie-
my jednak o tym, że mamy przed 
sobą nowe wyzwania. Ludzie, tak 
jak podczas drugiej wojny świa-
towej, cierpią i teraz. Szczególnie 
najmłodsi. Niestety prześladowa-
nia, a nawet ludobójstwa to wciąż 
aktualny temat – dodał. – Pamięć 
o przeszłości, nawet tej najtrud-
niejszej, jest niezwykle ważna, 
do tego by budować lepsza przy-
szłość – zaznaczył Maciej Grama-
tyka, zastępca prezydenta Tychów. 
– Bardzo się cieszę, że w właśnie 
w Tychach w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 1 od ponad 20 
lat odbywa się konkurs „Ludzie lu-
dziom zgotowali ten los”, cieszący 
się niezmiennie dużą popularnoś-
cią w kraju i za granicą. To bar-
dzo ważne, by młodzi ludzie byli 
uwrażliwiani na to, co działo się 
w przeszłości, by wyciągnąć wnio-
ski i nie dopuścić nigdy więcej 
do takich wydarzeń – dodał.

Dzięki uprzejmości Muze-
um w Auschwitz w materiale za-
mieszczono rozmowę ze Zdzisła-
wą Włodarczyk byłą więźniarką 
KL Auschwitz. Mając 11 lat trafi-
ła do obozu wraz z całą rodziną. – 
Jak wybuchła wojna, miałam 6 lat. 
Mieszkaliśmy całą rodziną w War-
szawie. Życie w okupowanym mie-
ście to był koszmar. Zmagaliśmy 
się z ciągłym brakiem pożywienia 
i wody. Ogarniało nas wszędobyl-
skie zniszczenie materialne i psy-
chiczne. 1 sierpnia 1944 wybuchło 
powstanie, które dla nas trwało 
kilka dni. Zabrali nas umunduro-
wani żołnierze i pod groźbą na-
tychmiastowej śmierci wywieź-
li do obozu. Kto nie był w stanie 
chodzić, na miejscu zabijany był 
w bramie – wspomina pani Zdzi-
sława. Wideo z zapisem rozmowy 
można zobaczyć na kanale You-

Tube Młodzieżowego Domu Kul-
tury nr 1.

Paulina Strzoda wraz z wy-
chowankami MDK nr 1 przygo-
towała krótką etiudę artystyczną 
w formie teatralnej, komentują-
cą i podsumowującą tegoroczny 
konkurs. Wirtualny spacer po wy-

stawie podsumowującej tego-
roczną edycję konkursu również 
dostępny jest w mediach społecz-
nościowych MDK nr 1. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem ob-
jęło Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. kaMil peszat ●

14 artystów zaprezentowało 28 prac o tematyce śląskiej.

rocznica z pełnyMi honoraMi

nie krzykiem, lecz szeptem
podsuMowanie 23. konkuRsu plastyCznego „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS” ODbyłO SIę ONLINE.

24 MaRCa, środa
godz. 19 – XIII TySKI fESTI-
WAL MONODRAMU „MoTyf”: 
spektakl „bastylia” w wyk. Pio-
tra Rybaka (transmisja na ka-
nale youTube Teatru Małego)
godz. 21 – XIII TySKI fESTI-
WAL MONODRAMU „MoTyf”: 
spektakl „Imago” w wyk. Ni-
koli Mierzejewskiej (transmi-
sja na kanale youTube Teatru 
Małego)

25 MaRCa, czwartek
godz. 12 – XIII TySKI fESTI-
WAL MONODRAMU „MoTyf”: 
forum teatralne (transmisja 
na kanale youTube Teatru Ma-
łego)
godz. 16 – XIII TySKI fE-
STIWAL MONODRAMU „Mo-
Tyf”: spektakl „Trzy ćwierci 
do śmierci” w wyk. Karoliny 
Martin (transmisja na kanale 
youTube Teatru Małego)
godz. 17.30 – XIII TySKI fE-
STIWAL MONODRAMU „Mo-
Tyf”: spektakl „Nigdy nie było 
mi dobrze w czerwonym” 
w wyk. Joanny Sałek (transmi-
sja na kanale youTube Teatru 
Małego)

26 MaRCa, piątek
godz. 12 – XIII TySKI fESTI-
WAL MONODRAMU „MoTyf”: 
forum teatralne (transmisja 
na kanale youTube Teatru Ma-
łego)
godz. 16 – XIII TySKI fE-
STIWAL MONODRAMU „Mo-
Tyf”: spektakl „będzie ciasno” 
w wyk. Anety Spirydowicz 
(transmisja na kanale youTube 
Teatru Małego)
godz. 17.30 – XIII TySKI fE-
STIWAL MONODRAMU „Mo-
Tyf”: spektakl „33” w wyk. 
Mateusza Nędzy (transmisja 

na kanale youTube Teatru Ma-
łego)
godz. 18.30 – XIII TySKI fE-
STIWAL MONODRAMU „Mo-
Tyf”: spektakl „hermenegil-
da K.” w wyk. Doroty Kaczor 
(transmisja na kanale youTube 
Teatru Małego)

27 MaRCa, sobota
godz. 12 – XIII TySKI fESTI-
WAL MONODRAMU „MoTyf”: 
forum teatralne (transmisja 
na kanale youTube Teatru Ma-
łego)
godz. 17 – XIII TySKI fE-
STIWAL MONODRAMU „Mo-
Tyf”: Gala finałowa (transmi-
sja na kanale youTube Teatru 
Małego)

28 marca (niedziela)
godz. 15 – „ŚLUby PA-
NIEńSKIE – magnetyzm ser-
ca” spektakl Teatru Małego 
w Tychach (transmisja online 
na kanale youTube Teatru Ma-
łego)

29 MaRCa, poniedziałek
godz. 18 – SPOTKANIE Z PO-
DRÓżNIKIEM: „Albania – pięk-
na nieznajoma” – spotkanie 
online z Andrzejem Pasław-
skim (transmisja na profilu fb 
Klubu Wilkowyje McK)

uwaga: Na mocy decyzji 
rządowych, w związku z pan-
demia koronawirusa do 9 
kwietnia nieczynne będą m.in. 
Muzeum Miejskie i Miejska bi-
blioteka Publiczna (wrzutnia 
i książkomat będą działały). 
Koncerty AUKSO, spektakle 
Teatru Małego oraz planowa-
ne imprezy Miejskiego cen-
trum Kultury zostały przenie-
sione na inne terminy.

Masz w głowie kreatywne pomy-
sły, których jeszcze nie udało ci 
się zrealizować? Planujesz projekt 
artystyczny, ale nie wiesz, jak się 
za niego zabrać? Opisz pomysł, 
złóż wniosek i działaj z Miejskim 
Centrum Kultury w Tychach.

Dobrze już znany Tyski Bank 
Kultury rusza w tym roku już 
po raz siódmy, ale w zmienionej 
formule, pozwalając na całorocz-
ne składanie wniosków wszyst-
kim tyszanom, którzy zaskoczą 
ciekawym pomysłem artystycz-
nym. Bez względu na to, czy pla-
nujesz coś naprawdę dużego, czy 
może myślisz o mikroprojek-
cie – Tyski Bank Kultury daje 

możliwość zrealizowania tego, 
co dopiero chodzi ci po głowie. 
Specjaliści z MCK pomogą usy-
stematyzować pomysły, stworzyć 
plan działania i pomogą w roz-
promowaniu inicjatywy.

– Nieważne ile masz lat – je-
śli piszesz, muzykujesz, malu-
jesz, rzeźbisz, grasz, czy też speł-
niasz się w innych dziedzinach 
sztuki – chętnie zainwestujemy 
w twój talent i zaprezentujemy go 
na tyskiej scenie kultury. Na Two-
je pomysły czekamy od 15 marca 
do końca października, tak, aby 
jeszcze w roku 2021 móc zreali-
zować twoją wizję – zaznaczają 
organizatorzy. Mn ●

propozycja dla kreatywnych

bank kultury
Autor: Aleksandra Tomala, 17 lat. 

Placówka: MDK Świętochłowice
Nauczyciel: Joanna Szewczyk.
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BROWAROWA, CHŁODNICZA, 
DOJAZDOWA, GRANICZNA, ŁĄKOWA,

MŁYŃSKA, OBYWATELSKA, PODLESKA, 
SOSNOWA, WAŁOWA, WĄSKA

SEGREGOWANE 19 31 28

ZMIESZANE 2, 16, 30 14, 28 11, 25

BIO-KUCHENNE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 14, 28 12, 26 9, 23

POPIÓŁ 14 9

GABARYTOWE 19

BRZOSKWINIOWA, CZUŁOWSKA, 
JABŁONI, JAŁOWCOWA, KLONOWA, 

MAHONIOWA, ŚWIERKOWA, WIĄZOWA

SEGREGOWANE 8 6 4

ZMIESZANE 6, 20 4, 18 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 8, 22 6, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 13, 27 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 12

BURSZTYNOWA, JAKUBA, 
JAROSZOWICKA, KOŚCIELNA, KRZYWA, 

KS. SZKATUŁY, LIGONIA, MIŁA, 
POGODNA, PROMIENNA, RUBINOWA, 

RYMARSKA, SZMARAGDOWA, 
UŁAŃSKA, WSPÓLNA

SEGREGOWANE 28 26 24

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 9 9

GABARYTOWE 28

BZÓW, IRYSÓW, JAŚMINÓW, 
KONWALII, KWIATÓW, MAGNOLII, 
SZAROTEK, TULIPANÓW, ZIELONA

SEGREGOWANE 9 7 4

ZMIESZANE 8, 22 6, 20 4, 17

BIO-KUCHENNE 8, 22 6, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 15, 29 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 13

CHAŁUPNICZA, NIZINNA, 
REGIONALNA, REJA, REYMONTA, 

RUNOWA, SKALNA, ZRĘBOWA

SEGREGOWANE 26 31 28

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 20 14

GABARYTOWE 10

CIELMICKA

SEGREGOWANE 1 6 10

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 2 11

GABARYTOWE 25

CISÓW, CYTRYNOWA, CZARNA, 
JARZĘBINOWA, JODŁOWA, KALINOWA, 

LAWENDOWA, LESZCZYNOWA, 
POD LASEM, POMARAŃCZY, 

TOPOLOWA, WIOSENNA, 
ZWIERZYNIECKA (33)

SEGREGOWANE 9 7 4

ZMIESZANE 8, 22 6, 20 2, 17

BIO-KUCHENNE 6, 20 4, 18 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 8, 22 6, 20 2, 17

POPIÓŁ 6 7

GABARYTOWE 13

DAMROTA, DWORCOWA, 
MARII KONOPNICKIEJ, 

NOWOKOŚCIELNA, PIWNA, PRZEŚWIT, 
SKOŚNA, STUDZIENNA, ŹRÓDLANA

SEGREGOWANE 21 19 16

ZMIESZANE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 15

DERKACZY, KORMORANÓW, KOSÓW, 
MĄKOŁOWSKA, OBJAZDOWA, 

STRUSIA, WRONIA

SEGREGOWANE 23 21 18

ZMIESZANE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 14

DŁUGA

SEGREGOWANE 28 26 24

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 9 9

GABARYTOWE 28

DOŁOWA

SEGREGOWANE 7 5 2

ZMIESZANE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 16

DUNIKOWSKIEGO, HETMAŃSKA, 
HIEROWSKIEGO, ROLNA, 

STOCZNIOWCÓW 70

SEGREGOWANE 27 24 29

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 7, 21 7, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 7, 21 7, 20 4, 17

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 11

DWORSKA, ŁĄCZNA, MIODOWA, 
PASTERSKA, POPRZECZNA, 

SAMOCHODOWA

SEGREGOWANE 28 26 24

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 7 7

GABARYTOWE 28

FLAMINGÓW, ZIELONE WZGÓRZE

SEGREGOWANE 23 21 18

ZMIESZANE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 16

FRYCZA MODRZEWSKIEGO

SEGREGOWANE 2 7 4

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 9, 22 6, 19 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 9, 22 6, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 19 14

GABARYTOWE 13

GLINCZAŃSKA, GRZYBOWA, HAŃCZY, 
JAGODOWA, JEŻYNOWA, MALINOWA, 

MOSTOWA, STAWOWA, WODNA

SEGREGOWANE 27 24 29

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 7, 21 7, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 7, 21 7, 20 4, 17

POPIÓŁ 22 18

GABARYTOWE 11

ULICA ODPADY IV V VI ULICA ODPADY IV V VI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

GŁÓWNA, KOWALSKA, 
NOWOWIEJSKA, STOLARSKA

SEGREGOWANE 2 7 4

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 9, 22 6, 19 2, 16, 30

BIO-ZIELONE 9, 22 6, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 2 11

GABARYTOWE 13

HARCERSKA

SEGREGOWANE 26 31 28

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 10

HONORATY, KOPERNIKA, 
OWCZARSKA, ŻWAKOWSKA

SEGREGOWANE 27 24 29

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 7, 21 7, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 7, 21 7, 20 4, 17

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 11

HUTNICZA, NAD JEZIOREM, 
RYBITWY, WIENIAWSKIEGO

SEGREGOWANE 7 4 2

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 8, 20 5, 18 1, 15, 29

BIO-ZIELONE 8, 20 5, 18 1, 15, 29

POPIÓŁ 14 9

GABARYTOWE 31

JANA PAWŁA II

SEGREGOWANE 8 5 1

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 12, 26 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 26 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 27

JANKOWICKA, PARKOWA, 
PLAC ZBAWICIELA, SIKORSKIEGO, 

TARGIELA (do 72A, numery parzyste), 
TARGIELA (do 79, numery nieparzyste), 

ZACISZE, ZBOŻOWA, 
ZELWEROWICZA, ZIEMIAŃSKA, 

ZŁOTA, ŻÓŁKIEWSKIEGO, ZYGMUNTA

SEGREGOWANE 1 6 10

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

POPIÓŁ 14 9

GABARYTOWE 25

JAŚKOWICKA, KS. ŚWIERZEGO

SEGREGOWANE 26 31 28

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 23 18

GABARYTOWE 10

JASTRZĘBIA, SZCZYGLA

SEGREGOWANE 20 18 15

ZMIESZANE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 14

JEMIOŁOWA, KS. TISCHNERA, 
TOŁSTOJA

SEGREGOWANE 8 5 1

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 12, 26 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 26 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 14 9

GABARYTOWE 27

JURAJSKA, JUTRZENKI, PROSTA, 
ŚW. JÓZEFA, TETMAJERA

SEGREGOWANE 8 5 1

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 12, 26 10, 24 7, 21

BIO-ZIELONE 12, 26 10, 24 7, 21

POPIÓŁ 16 11

GABARYTOWE 27

KORALOWA, MYSŁOWICKA, 
POLNYCH KWIATÓW

SEGREGOWANE 28 26 24

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-ZIELONE 13, 27 11, 25 8, 22

POPIÓŁ 7 7

GABARYTOWE 28

KRÓTKA

SEGREGOWANE 20 18 15

ZMIESZANE 13, 27 11, 25 8, 22

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 15

KRUCZA, ŁABĘDZIA, PAWIA, 
 SKOWRONKÓW, SOWIA

SEGREGOWANE 20 18 15

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 6, 19 4, 17, 31 14, 28

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 16

KS. RADZIEJEWSKIEGO, RYDLA

SEGREGOWANE 27 24 29

ZMIESZANE 8, 21 5, 19 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 7, 21 7, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 7, 21 7, 20 4, 17

POPIÓŁ 20 14

GABARYTOWE 11

KURPIŃSKIEGO

SEGREGOWANE 26 31 28

ZMIESZANE 14, 28 12, 26 9, 23

BIO-KUCHENNE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

BIO-ZIELONE 1, 15, 29 13, 27 10, 24

POPIÓŁ 21 16

GABARYTOWE 10

LEGIONÓW POLSKICH (42)

SEGREGOWANE 15 13 10

ZMIESZANE 2, 16, 30 14, 28 11, 25

BIO-KUCHENNE 8, 22 6, 20 4, 17

BIO-ZIELONE 7, 21 5, 19 2, 16, 30

POPIÓŁ 7 2

GABARYTOWE 15

ULICA ODPADY IV V VI ULICA ODPADY IV V VI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00
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pRzez kilka ostatniCh 
wydań „twoiCh 
tyChów” pRobleMatykę 
plebisCytu 1921 Roku 
oRaz iii powstania 
śląskiego pRzybliżaŁ 
pRof. RyszaRd 
kaCzMaRek. końCząC 
jubileuszowy Cykl, 
waRto nieCo uwagi 
poświęCić wydaRzenioM 
tego okResu w tyChaCh.

Nadzorowany przez zachod-
nie mocarstwa plebiscyt na Gór-
nym Śląsku nie zakończył kon-
fliktu polsko-niemieckiego. Dla 
Górnoślązaków oznaczał on kon-
tynuację walki o niepodległość, 
bo jak się okazało, ostatecznie nie 
plebiscyt, a karabiny wyznaczyły 
kształt granicy. Konfrontacja obu 
narodów na śląskiej ziemi pozo-
stawiła po sobie ostre podziały, 
które zresztą dotąd całkowicie nie 
wygasły.

tychy za polską
Przypomnijmy – za Polską 
opowiedziało się w plebiscy-
cie ok. 40 proc. głosujących, 
za Niemcami ok. 60 proc. Jednak 
mieszkańcy Tychów i przyległych 
wsi generalnie głosowali za przy-
łączeniem do Polski – w gminie 
Tychy za Polską oddano 2.831 
głosów, za – Niemcami – 556, 
w Paprocanach – 386 za Polską 
i 40 za Niemcami, w Cielmicach 
– 423 za Polską i 24 za Niemcami, 
w Wilkowyjach – 306 za Polską 
i 40 za Niemcami, Jaroszowicach 
– 467 za Polską i 38 za Niemca-
mi, w Czułowie – 420 za Polską 
i 29 za Niemcami, w Urbanowi-
cach (gmina) – 586 za Polską i 37 
za Niemcami oraz 31 – za Polską 

i 13 – za Niemcami w tzw. obsza-
rze dworskim.

ks. Jan kapica
W Tychach i regionie aktywny 
udział w przeprowadzeniu ple-
biscytu brał m.in. ks. Jan Kapi-
ca, proboszcz parafii św. Marii 
Magdaleny w Tychach, nawo-
łujący do głosowania z Polską. 
Był zastępcą przewodniczącego 
Polskiego Komitetu Plebiscyto-
wego na powiat pszczyński. Czę-
sto był atakowany przez bojówki 
niemieckie, musiał się ukrywać 
u siostrzeńca Jana Kędziora 
w Pszczynie. Dużym echem od-
biły się jego przemówienia wy-
głoszone w Rudołtowicach, Starej 
Wsi, Chełmie czy Urbanowicach. 
Niemcy nazywali go „najcięższą 
artylerią”, jaką można było prze-
ciw nim wytoczyć.

W przededniu plebiscytu obie 
strony sprowadziły emigran-
tów, którym Traktat Wersalski 
gwarantował prawo głosu. Stro-
na niemiecka sprowadziła po-
nad 180 tys. niemieckich emi-
grantów, urodzonych na Śląsku, 
natomiast polska – tylko 10 tys. 
Część emigrantów z Niemiec za-
stała zakwaterowana w Pszczynie. 
Do powiatu pszczyńskiego przy-
było ogółem 6.616 osób, co sta-
nowiło 10 procent uprawnionych 
do głosowania. Część z nich trafi-
ła m.in. także do Cielmic – 12, Ja-
roszowic – 35, Urbanowic – 26.

niedziela palmowa 1921 r
Komisje plebiscytowe w poszcze-
gólnych gminach czyniły stara-
nia, aby pozyskać każdy głos 
za Polską. W dniu plebiscytu, 
w Niedzielę Palmową 20 marca 
1921 r. organizowany był m.in. 

dowóz osób starszych i chorych, 
by mogli wziąć udział w głoso-
waniu. W Czułowie dowożono 
osoby te furmankami, ozdobio-
nymi barwami polskimi, a po-
wozili nimi odświętnie ubrani... 
drużbowie. W pogotowiu cze-
kał odpowiednio ubrany kurier. 
Był to syn rolnika Malika, który 
jechał na koniu, przystrojonym 
również narodowymi barwami. 
Miał on dostarczyć wyniki gło-
sowania z Czułowa do Tychów, 
do komisji, która znajdowała się 
w sali u Strzeleckiego (obecnie 
„Polonez”).

Jednak pomimo tak zdecydo-
wanego poparcia, tyszanie nadal 
musieli czekać na przyłączenie 
do Polski. Niezadowolenie spo-
łeczne, propozycje podziału Ślą-
ska, doprowadziły w krótkim cza-
sie – w nocy z 2 na 3 maja 1921 
roku – do wybuchu III powstania 
śląskiego. Nie zaskoczyło to po-
wstańców ziemi pszczyńskiej. Już 
2 maja oddziały powstania były 
w pełnej gotowości bojowej, sku-
piały około 6 tysięcy ludzi. Ko-
mendantem powiatowym został 
Stanisław Krzyżowski, urodzony 
w Tychach podporucznik Woj-
ska Polskiego, bliski współpra-
cownik Wojciecha Korfantego. 
Sztab powiatowy miał swoją sie-
dzibę w Jankowicach, a potem 
w Tychach. 3 maja oddziały po-
wstańcze przystąpiły w poszcze-
gólnych gminach do rozbrajania 
niemieckiej policji i zajmowania 
urzędów. Do krwawych starć do-
szło na terenie nie istniejącej już 
dziś kopalni „Waleska” w Łazi-
skach Średnich. W Tychach po-
wstańcy zajęli bez oporu posteru-
nek policji, rekwirując broń.

oblężenie
Jeszcze tego samego dnia Stani-
sław Krzyżowski otrzymał rozkaz 
opanowania Mikołowa, by prze-
jąć kontrolę nad linią kolejową 
Rybnik – Katowice. Nie było 
to łatwe, gdyż w Mikołowie sta-
cjonował oddział włoskich wojsk 
rozjemczych, z którymi powstań-

cy mieli unikać starcia. Dlatego 
zdecydowano się na rozpoczęcie 
oblężenia miasta. Zamknięto do-
pływ wody i prądu, ograniczono 
dowóz żywności. Niemcy jednak 
nie poddawali miasta. W tej sytu-
acji, po kilku dniach – w nocy z 6 
na 7 maja – zorganizowano akcję 
zbrojną i wkrótce powstańcy opa-
nowali Mikołów, a Włosi zgodzili 
się na wejście oddziałów polskich 
do miasta i przejęcie dworca ko-
lejowego. W innych regionach 
Śląska nadal trwały walki, w tym 
w Kędzierzynie i Starym Koźlu, 
gdzie walczył 8 Pszczyński pułk 
piechoty, zwanym „pułkiem Ra-
taja”, w którym walczyli m.in. po-
wstańcy z Tychów. Jeszcze w cza-
sie powstania zmobilizowano 
batalion rezerwowy z Tychów, 
który skierowany został pod Wo-
dzisław i do końca powstania bro-
nił wyznaczonych pozycji.

podział i połączenie z polską
Tychy i okoliczne miejscowo-
ści, opanowane zostały przez 
powstańców i do końca czerw-
ca 1921 r. były pod ich kontrolą. 
W Pszczynie władzę wojskową 
jako komendant powiatowy peł-
nił Stanisław Krzyżowski, które-
mu podległa także żandarmeria 
powstańcza i straże obywatelskie. 
Dodajmy, iż w powstaniach wal-
czyli także jego bracia Franciszek, 
Paweł i Stefan, a ich siostra Maria 
Krzyżowska pełniła funkcję kie-
rowniczki oddziału sanitarnego 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
na powiat pszczyński. W Tychach 
zajmowała się organizacją służb 
medycznych. W sumie w powsta-
niach śląskich wzięło udział 647 
powstańców z Tychów, zginęło 
– 25.

W czerwcu 1922 roku Mię-
dzysojusznicza Komisja Rządzą-
ca i Plebiscytowa podjęła korzyst-
ne dla Polski decyzje w sprawie 
podziału Górnego Śląska, choć 
obszar przyznany wówczas Pol-
sce stanowił tylko ok. jednej trze-
ciej spornego terytorium. Po stro-
nie polskiej znalazła się większość 

dużych zakładów przemysłowych, 
powiaty: katowicki, rybnicki, lub-
liniecki, tarnogórski, Królewska 
Huta (późniejszy Chorzów), świę-
tochłowicki, bielski i cieszyński, 
a także Tychy wraz z okolicz-
nymi wsiami i całym powiatem 
pszczyńskim.

Symboliczne połączenie ziem 
śląskich z macierzą odbyło się 22 
czerwca 1922 roku poprzez uro-
czyste wkroczenie na nie polskie-
go wojska. Uroczystości odbywały 
się w wielu miastach, do Tychów 
oddziały dowodzone przez ge-
nerałów Stanisława Szeptyckie-
go i Kazimierza Horoszkiewicza 
przybyły 6 lipca 1922. Na tra-
sie przemarszu ustawiono sześć 
ozdobionych bram powitalnych. 
Żołnierze zostali powitani m.in. 
przez ks. Jana Kapicę, który był 
delegatem arcybiskupa wrocław-
skiego. Witając żołnierzy, ks. Ka-
pica powiedział: „Jesteśmy wolni. 
Kajdany, które nas krępowały już 
opadły… Dziś raduje się cała Pol-
ska, dziś cieszy się Górny Śląsk, 
bowiem wita Śląsk Polskę, a Pol-
ska wita Śląsk”. I dodał: „My, Ślą-
zacy nauczymy się od was braci 

Polaków z innych dzielnic ładnie 
mówić, a wy się od nas nauczycie 
ładnie pracować – a to będzie sil-
na Polska na Śląsku! ”

28 sierpnia do Tychów przy-
jechał marszałek Józef Piłsudski, 
który potem na rynku w Pszczy-
nie odznaczył m.in. Stanisława 
Krzyżowskiego orderem Virtu-
ti Militari.

nowe władze
Pierwsze posiedzenie polskich 
władz gminy Tychy odbyło się 
4 lipca 1922 r. Na kolejnych po-
siedzeniach zdarzały się kon-
flikty z niemieckimi ławnikami, 
wchodzącymi w skład zarządu 
gminy. Radni tyscy skarżyli się, 
że niektórzy członkowie zarządu 
piszą pisma do radnych w języku 
niemieckim. W lipcu 1921 rezyg-
nację z urzędu naczelnika gmi-
ny Tychy złożył Adrian Skupin, 
a jego obowiązki przejął Jan Dra-
bik. 28 lipca 1923 r. gmina wy-
brała nowego naczelnika, posła 
na Sejm RP Jana Wieczorka, któ-
ry pełnił swoją funkcje do wybu-
chu II wojny światowej.
opRaC. leszek sobieRaj ●

reklama

czas wyboru i walki
100 lat teMu ROZSTRZyGAły SIę LOSy GÓRNEGO ŚLąSKA.

nasze dziedziCtwo 

Ks. Jan Kapica (1866-1930), proboszcz tyskiej parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w latach 1898-1930. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego 

Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat pszczyński.

Franciszek Krzyżowski (1895-1979).Stanisław Krzyżowski (1893-1933).
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z n a j d z i e C i e  n a s  w  n a s t ę p u jąC yC h  M i e j s C aC h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

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

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

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

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

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

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

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

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

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kaRieRa/edukaCja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
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

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

Agencja Ochrony zatrudni rencistów do 
pracy w Tychach na stanowisku: pracownik 
ochrony. Wymagamy: niekaralności, dys-
pozycyjności, umiejętności współpracy w 
zespole, orzeczenia o niepełnosprawności. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca.

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 

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM

Os. "E" 50m2 II p. Cena 220 tys. Tel: 509 
904 546
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Tychy, os. C. M-3, 50 m2, po generalnym 
remoncie – I piętro z balkonem. 295 000 
zł. BN VOTUM: 501 503 735 

WYNAJMĘ
Wynajmę pomieszczenie na działalność 
gospodarczą 50 m2, os. B 507 746 533
Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905

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

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.
Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061

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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www.tychy.pl

oGłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.dRobne.tyChy.pl

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 użyt-
kowe tel. 886-309-196 www.ihn.com.pl

Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl

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

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Tychy Centrum Mieszkanie w stanie 
"developerskim", 37,4 m2, 180 tys., 9p, 
czynsz 320zł, piękny widok, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl

Tychy Arkadowa 50 m2, 2 pokoje, "do 
wejścia", 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

Do wynajęcia mieszkanie Tychy, Żwaków/
os. L, 41 m2, 2 pokoje, nowy blok z windą, 
czynsz 1800 zł/mc+ media, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, os. P, 48 
m2, 2 pokoje, nowy blok z windą i gara-
żem, czynsz 1800 zł/mc+ media, 519 595 
674, 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, 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 duży 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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w 
ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 
2 pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich 
w Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. 
Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 856, 
531 099 212, szczegóły na www.in-
domo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 
W ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdRowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
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! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

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:

Cywil – pełen życia, aktywny, dość 
duży psiak szuka domu. Przez kilka lat 
stróżował, od prawie roku – bezdom-
ny, w schronisku. 
Tyle w nim ener-
gii, tak cieszy się 
z towarzystwa 
człowieka... Daj-
my mu szansę!

Kontakt: Jola 884 948 603
Ania 508 818 821

inne:

reklama
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po baRdzo dobRyM 
poCzątku Rundy 
wiosennej nie 
tylko kibiCe liCzyli, 
że gks tyChy 
w dwóCh spotkaniaCh 
z zespoŁaMi z dna tabeli 
zdobędzie koMplet 
punktów. tyMCzaseM 
po poRażCe z sandeCją 
pRzyszedŁ tylko ReMis 
z beŁChatoweM…

W sobotnim meczu trener Artur 
Derbin został zmuszony do lekkie-
go przemeblowania składu swo-
jego zespołu. Zmiany dotyczyły 
zwłaszcza defensywy – za czer-
woną kartkę pauzował Konrad 
Jałocha, stoper Nemanja Nedić 
musiał wyjechać do Czarnogó-
ry w związku ze śmiercią ojca, 
a na boku obrony Bartosza Szeligę 
zastąpił Dominik Połap. Od pierw-
szej minuty zagrali też Łukasz Mo-
neta i Łukasz Norkowski, którzy 
ostatnio raczej wchodzili w dru-
giej połowie.

Naprzeciw tego „awaryjnego” 
składu GKS stanął imiennik z Beł-

chatowa, któremu bardzo zależy 
na wydostaniu się z dolnych re-
jonów tabeli. Goście dowodzi-
li tego już od pierwszych minut, 
grając agresywnie w defensywie 
i groźnie atakując. Przez większą 
część spotkania tyszanie nie po-
trafili sobie poradzić z taką grą 
rywala, stąd okazji bramkowych 
było jak na lekarstwo. Nie zmie-
niło się to po przerwie, stąd mecz 
zakończył się bezbramkowym re-
misem, który jednak trenera GKS 
jakoś specjalnie nie zmartwił.

– Ten mecz, ale i inne wyniki 
spotkań tej kolejki (porażki czo-
łowych zespołów tabeli – przyp. 
red.) pokazują jak trudno jest 
w tej lidze o każdy punkt – mówił 
na pomeczowej konferencji Artur 
Derbin. – Plusem tego dzisiejsze-
go meczu jest to, że możemy so-
bie dopisać jeden punkt.
gks tychy – gks Bełcha-
tóW 0:0. 
gks tychy: Odyjewski – Połap, 
Sołowiej, Szymura, Mańka – Biel 
(74' Steblecki), Paprzycki (65' J. 
Piątek), Norkowski, Grzeszczyk, 
Moneta (74' K. Piątek) – Lewicki 

(65' Nowak). Żółte kartki: Soło-
wiej, Mańka i Paprzycki.

W pozostałych meczach 21. ko-
lejki: Resovia – Termalica 3:1, Sto-
mil – Widzew 0:1, ŁKS – Zagłębie 
0:0, Odra – Sandecja 1:1, Miedź 
– Arka 1:2, Łęczna – Korona 0:1, 
Jastrzębie – Chrobry 0:1. Mecz 
Puszczy z Radomiakiem został 
przełożony na 24 marca. ww ●

i liga
1. Termalica 21 47 36:15
2. łęczna 21 41 42:23
3. łKS 21 40 42:23
4. gks tychy 21 37 31:18
5. Arka 21 35 29:21
6. Radomiak 20 34 26:16
7. Miedź 21 31 35:27
8. Widzew 21 31 20:21
9. Odra 21 30 21:24
10. chrobry 21 29 27:30
11. Korona 21 28 17:26
12. Puszcza 20 26 22:23
13. Stomil 21 23 20:28
14. Sandecja 21 21 21:33
15. Jastrzębie 21 19 18:34
16. Resovia 21 16 15:31
17. bełchatów 21 15 14:28
18. Zagłębie 21 13 16:30

występująCy 
w CentRalnej lidze 
junioRów zespóŁ gks 
tyChy u-17 spisuje 
się nadspodziewanie 
dobRze. podopieCzni 
tReneRów pRzeMysŁawa 
pitRego i MaRCina 
zeManka nie pRzegRali 
jeszCze MeCzu.

Po dwóch remisach (2:2 ze Ślą-
skiem Wrocław i 1:1 na wyjeździe 
z Ruchem), rywalem tyszan w trze-
ciej kolejce była Lechia Zielona 
Góra. Pierwsza połowa przebie-
gała pod wyraźne dyktando GKS, 

który udokumentował to dwoma 
golami – Natana Dzięgielewskiego 
i Michała Plocha. Po zmianie stron 
popularny „Dzięgiel” podwyższył 
na 3:0 i stało się jasne, że tyscy ju-
niorzy tego spotkania nie przegra-
ją. Co prawda gościom z Zielonej 
Góry udało się pokonać bramka-
rza GKS, ale na gola Dąbrowskiego 
odpowiedział Kacper Żelazowski 
i spotkanie zakończyło się pewnym 
zwycięstwem gospodarzy 4:1.

W pozostałych meczach 3. 
kolejki: Zagłębie Lubin – Górnik 
Zabrze 1:2, Raków Częstochowa 
– Ruch Chorzów 2:1, Rozwój Ka-
towice – Śląsk Wrocław 1:1.

Szansa na kolejne punkty na-
darzy się już w najbliższą niedzie-
lę, kiedy to GKS Tychy U-17 roze-
gra w Lubinie mecz z tamtejszym 
Zagłębiem, z którym tyszanie są-
siadują w tabeli. ww ●

Clj u-17 gR. C
1. Górnik 3 9 5:1
2. Raków 3 7 5:4
3. gks tychy 3 5 7:4
4. Zagłębie 3 4 3:2
5. Śląsk 3 3 5:5
6. Rozwój 3 1 2:5
7. Ruch 3 1 2:5
8. Lechia 3 1 1:5

W czwartek o godz. 18 Tyska Ga-
leria Sportu, oddział Muzeum 
Miejskiego w Tychach, zaprasza 
na spotkanie online z tyskimi 
amp futbolistami.

Amp futbol to dyscyplina 
sportu, o której zrobiło się głoś-
no w ostatnich latach za spra-
wą dobrych wyników naszej 

reprezentacji. Polacy to brązo-
wi medaliści Mistrzostw Euro-
py i ćwierćfinaliści Mistrzostw 
Świata. Tychy z kolei mają swo-
ich przedstawicieli w amp futbo-
lowej ekstraklasie. Są to, grający 
w klubie Podbeskidzie Kulood-
porni Bielsko-Biała, reprezen-
tant Polski Jacek Konieczny 

i Kamil Nowak, którzy podczas 
spotkania opowiedzą o swojej 
pasji.

Spotkanie poprowadzi Kamil 
Hajduk z TGS, a transmisję bę-
dzie można oglądać na faceboo-
kowych profilach Muzeum Miej-
skiego i Tyskiej Galerii Sportu.
kg ●

Bardzo źle rozpoczęli rundę re-
wanżową w IV lidze piłkarze GKS 
II Tychy. W dwóch, rozegranych 
na własnym terenie, spotkaniach 
nie zdołali ugrać nawet punktu.

O ile jednak z porażką tydzień 
temu z liderem można się było 
liczyć, o tyle strata wszystkich 
punktów z niżej notowaną dru-
żyną MRKS Czechowice-Dziedzi-
ce jest dużo bardziej bolesna. Tym 
bardziej, że zespół trenera Jarosła-
wa Zadylaka zagrał wzmocniony 
zawodnikami pierwszego zespołu: 
Kargulewiczem i K. Piątkiem.

Pierwsza połowa toczyła się 
przy optycznej przewadze gospo-
darzy i zakończyła się remisowo. 
Prowadzenie objęli w 22 min. go-
ście za sprawą Lewandowskiego, 
zaś pięć minut przed przerwą wy-
równał strzałem z dystansu Ma-
chowski.

Po zmianie stron nadal 
to tyszanie prowadzili grę, jed-
nak – podobnie jak w spotkaniu 
z Odrą – zawodziła ich skutecz-
ność, przez co wiele wskazywało 
na to, że mecz zakończy się po-
działem punktów. Niestety, w 80 
min. okres naporu GKS przerwa-
ła kontra czechowiczan, zakoń-
czona celnym uderzeniem Jon-
kisza, które przyniosło gościom 
trzy wyjazdowe punkty.

– W dwóch meczach traci-
my pięć goli, co dobitnie po-
kazuje jak słabo radzimy sobie 
w obronie. Nie możemy w me-
czach u siebie prezentować ta-
kiej piłki jak dzisiaj. Kolejny raz 
prowadzimy grę, stwarzamy so-
bie okazję i nie potrafimy zdo-
być gola. Na domiar złego rywa-
le skrzętnie wykorzystują każdy 
nasz błąd – powiedział po me-
czu szkoleniowiec rezerw Jaro-
sław Zadylak.

Mimo porażki GKS II Tychy za-
chował dziewiątą lokatę w tabeli, 
ale głównie dlatego, że… rywale 
nie rozegrali w tej kolejce swoich 
spotkań. O poprawienie bilansu 
nie będzie też łatwo w najbliższy 
weekend, kiedy to drużyna trene-
ra Zadylaka zmierzy się na wyjeź-
dzie ze Spójnią Landek.
gks ii tychy – mrks cZe-
chOWice-DZieDZice 1:2 (1:1). 
Gole: Machowski (40') oraz Le-
wandowski (22') i Jonkisz (80').
gks ii tychy: Dana – K. Rut-
kowski, Zarębski, Kopczyk, Ste-
faniak, Paluch (79' Biegański), 
Misztal (65' Krężelok), Machow-
ski, B. Rutkowski, Kargulewicz, K. 
Piątek. Żółte kartki: K. Rutkowski 
i K. Piątek.

W tej kolejce rozegrano tylko 
trzy spotkania w grupie II czwar-

tej ligi. Poza meczem w Tychach: 
Kuźnia – Unia Turza 2:4, Bełk 
– Iskra 3:0. Pozostałe spotkania 
zostały przełożone z powodu za-
grożenia epidemicznego lub złe-
go stanu boiska.

iV liga
1. Wodzisław 18 45 55:17
2. Unia Turza 19 38 45:28
3. Książenice 18 38 33:22
4. Landek 17 36 50:15
5. bełk 19 34 36:27
6. Rozwój 18 31 41:22
7. Jasienica 18 30 24:22
8. Kuźnia 19 28 37:36
9. gks ii tychy 19 25 42:37
10. czaniec 18 24 30:41
11. Podbeskidzie 18 24 35:33
12. łękawica 17 22 28:26
13. czechowice 17 21 26:26
14. Przyszowice 17 21 20:33
15. Radziechowy 17 13 18:37
16. Iskra 19 10 17:53
17. Odra centrum 32 18 29:91

Drużyna GKS II Tychy ro-
zegra we wtorek, 23 marca fi-
nał Pucharu Polski na szczeblu 
Podokręgu Tychy. Rywalem ty-
skich rezerw będzie III-ligowy 
Pniówek Pawłowice, a spotkanie 
rozegrane zostanie o godz. 15.30 
na bocznym boisku przy stadio-
nie Miejskim. ww ●

rozczarowanie
w dwóCh MeCzaCh Z AUTSAJDERAMI GKS ZAMIAST SZEŚcIU ZDObył TyLKO PUNKT.

tyskim rezerwom idzie tej wiosny jak po grudzie.

znoWu bez punktóW
tgs: Online z amp futbolistami.

o kulach po Marzenia

Jacek Konieczny jest tyszaninem i reprezentantem Polski.
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po remisach 
zwycięstwo
w MeCzu z tyskiMi junioRaMi GOŚcIE Z ZIELONEJ GÓRy NIE MIELI WIELE 
DO POWIEDZENIA.

Natan Dzięgielewski do gola w meczu z Ruchem dołożył dwa trafienia z Lechią Zielona Góra.
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Świetny występ w Pucharze Pol-
ski Juniorów i Juniorek Młod-
szych w Piasecznie zanotowała 
zawodniczka UKS Ippon Tychy 
Patrycja Stefaniuk, zdobywając 
brązowy medal. W zawodach 
startowało 356 uczestników, 
stoczono 467 walk, z których aż 
418 zakończyło się przez ippon. 
To najlepiej świadczy o poziomie 
i umiejętnościach startujących 
zawodniczek i zawodników.

Patrycja debiutowała w tej 
kategorii wiekowej. Pierwsze 
dwie walki (z Wiktorią Ziober 
z Karkosz Team i Natalią Ho-
rzelą z UKS Ahinsa) wygrała 
przez ippon, natomiast w walce 
o brązowy medal pokonała Zu-
zannę Mikołajczak z Koszalina 
przez trzymanie. W pojedyn-
ku o wejście do finału tyszanka 
przegrała jednak z zawodniczką 
Oliwią Hupert z Orkana Socha-
czew. Teraz Patrycja przygotowy-
wać się będzie do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Juniorek 
Młodszych), która odbędzie się 
w czerwcu. Zdobywając brązo-
wy medal zagwarantowała so-
bie udział w tych zawodach, bez 
konieczności startu w elimina-
cjach.

Bardzo dobrze spisały się w ko-
lejnej imprezie inne podopieczne 
Urszuli Bożek. Podczas silnie ob-
sadzonych zawodów International 
Judo League w Jaśle trzykrotnie 
stawały na podium. Po srebrne 
medale sięgnęły Marta Simon 
i Maja Warchoł, natomiast San-
dra Mokry wróciła z brązowym 
medalem. ls ●

pucharowy sukces Patrycji.

z ipponeM 
na podiuM

Patrycja Stefaniuk.

UK
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jednego zwyCięstwa 
bRakuje hokeistkoM 
atoMówek gks 
tyChy do zdobyCia 
bRązowego Medalu 
polskiej ligi hokeja 
kobiet. w sobotę 
pokonaŁy w oświęCiMiu 
unię 4:2.

Podopiecznym Dariusza Garbo-
cza i Beniamina Sławińskiego nie 
udało się awansować do finału, 

bowiem tę rywalizację przegrały 
ze Stoczniowcem Gdańsk. Pozo-
stał jednak do zdobycia brązowy 
medal i tyszanki są już o krok 
od sięgnięcia po to trofeum. 
W ogóle ostatnio Atomówki po-
lubiły brąz. Trzykrotne mistrzy-
nie Polski z lat 2007-2009, się-
gały po brązowe medale w 2017, 
2018 i w ubiegłym roku, kiedy 
rozgrywki przerwano, przyzna-
jąc brązowe medale Atomówkom 
oraz Unii.

Sobotni mecz rozstrzygnęła 
trzecia tercja. W pierwszej wy-
raźnie przeważała Unia, co zresz-
tą udokumentowała zdobyciem 
gola w 12 min. Po przerwie mecz 
się wyrównał, Atomówki zerwa-
ły się do walki i raz po raz stwa-
rzały sytuacje pod bramką rywa-
lek. W 27 min., po akcji Joanny 
Orawskiej i Eweliny Czarneckiej, 
krążek przejęła Sylwia Łaskawska 
i strzeliła nie do obrony, wyrów-
nując stan meczu. W ostatniej od-

słonie nasze zawodniczki zdecy-
dowanie przeważały. W 48 min. 
wykorzystały grę w przewadze 
i Czarnecka zdobyła gola (asy-
sta Dominiki Marczyk). Warto 
dodać, iż Ewelina Czarnecka jest 
najlepiej punktującą zawodnicz-
ką Atomówek w play off (trzecia 
w rankingu najskuteczniejszych 
play off PLHK) – w 5 meczach 
zdobyła 8 pkt za 3 gole i 5 asyst.

Ostatnie minuty były popisem 
skuteczności Orawskiej, która 
dwukrotnie pokonała bramkar-
kę Unii, zdobywając gole w 52 i 60 
min. strzałem do pustej bramki, 
bo wcześniej trener Unii wycofał 
bramkarkę.
uNia OśWięcim – atOmóW-
ki gks tychy 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). 
Bramki: Orawska 2, Łaskawska, 
Czarnecka.
atOmóWki gks: Sass – Marczyk, 
Garbocz, Czarnecka, Orawska, Ła-
skawska – Kędra, Pasiut, Górska, 
Churas, Solecka – Cieślewicz, Ra-
koczy, Huchel, Frankowska.

Rywalizacja toczy się do dwóch 
zwycięstw, a drugi mecz rozegra-
ny zostanie na Stadionie Zimo-
wym 27.03, o godz. 14.45.

W rywalizacji o złoty medal 1:0 
prowadzą hokeistki Polonii By-
tom, które w pierwszym meczu 
pokonały w Gdańsku Stoczniow-
ca 5:1 (0:0, 4:1, 1:0). ls ●

Jeden krok do brązu
w pieRwszyM MeCzu o tRzeCie MiejsCe PLhK ATOMÓWKI GKS WyGRAły Z UNIą OŚWIęcIM 4:2

W sezonie regularnym tyskie Atomówki wygrały trzy z czterech meczów z Unią 
Oświęcim – dwukrotnie w karnych 2:1, 4:3 oraz przegrały 2:4.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

pRzegRywająC 
w kRakowie w MeCzu 
nR 6, gks tyChy znalazŁ 
się poza finaŁeM phl. 
nie liCząC popRzedniego 
sezonu, taka sytuaCja 
zdaRzyŁa się po Raz 
pieRwszy od ośMiu 
lat – od 2013 Roku. 
w ostatniCh lataCh 
hokeiśCi pRzyzwyCzaili 
nas do tego, 
że jeśli nie zdobywają 
MistRzostwa, 
to pRzynajMniej są 
w finale. ale wCzoRaj 
podopieCzni kRzysztofa 
Majkowskiego ulegli 
CRaCoVii 1:4, i pRzegRali 
w CaŁej póŁfinaŁowej 
seRii 2:4.

Co się zatem wydarzyło w minio-
nym tygodniu? Na trzeci mecz 
tyszanie pojechali do Krakowa 
i pokonali rywali 3:2, a boha-
terem meczu został Bartek Je-
ziorski, który na 6 sekund przed 
końcem spotkania ustalił wynik 
meczu. GKS objął prowadzenie 
w serii 2:1.
cOmarch cracOvia – gks 
tychy 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). Bram-
ki: P. Szczechura, Pociecha, Je-
ziorski.

Obrońcy tytułu dobrze rozpo-
częli mecz nr 4, także w Krako-
wie. Od pierwszych minut dru-
żyna grała bardzo ofensywnie, 
a w 7 min., po świetnym zagra-

niu Wronki krążek przejął Dupuy 
i celnie strzelił pod poprzeczkę. 
Oba zespoły próbowały zadać ko-
lejne ciosy, co nastąpiło w drugiej 
tercji. Szczęście uśmiechnęło się 
do gospodarzy – grając w prze-
wadze Ignatowicz wyrównał stan 
meczu.

W trzeciej odsłonie na tafli 
rozgorzała prawdziwa walka, 
gra przenosiła się raz pod jed-
ną raz pod drugą bramkę. W 49 
min. na listę, strzelców wpisał się 
Csamango, ale w 52 min. sędzio-
wie podjęli kontrowersyjną de-
cyzję, która mogła mieć wpływ 
na losy meczu i całej rywaliza-
cji w półfinale. Sędzia sygnali-
zował karę dla zawodnika Cra-
covii, ale GKS utrzymał się przy 
krążku i zdobył bramkę. Arbi-
ter główny najpierw ją uznał, ale 
po konsultacji zmienił decyzję. 
Uzasadnieniem było to, iż w mo-
mencie sygnalizacji kary dla za-
wodnika Cracovii, jeden z hoke-
istów tej drużyny (Kapica) miał 
być w posiadaniu krążka. Gola 
nie uznano, a w końcówce meczu 
Cracovia zdobyła trzeciego gola 
pieczętując wygraną. Następnego 
dnia działacze GKS złożyli pro-
test, domagając się powtórze-
nia meczu i odsunięcia arbitrów 
od sędziowania play off. Czy Ka-
pica był w posiadaniu krążka, czy 
też było to przypadkowe odbicie? 
To kluczowe pytanie w tej spra-
wie. W myśl przepisów „posia-
danie krążka oznacza, że gracz 
prowadzący krążek na kiju, celo-
wo kieruje krążek do współpart-
nera lub blokuje (mrozi) krążek. 

Każdy przypadkowy kontakt lub 
odbicie od przeciwnika, bram-
ki lub band nie stanowi posia-
dania krążka”. Na video widać, 
że Kapica jedynie odbija krążek, 
kierując go wprost do zawodni-
ka… GKS.

PHL odrzuciła protest GKS, 
stwierdzając, iż „w momencie 
zagrania krążka przez zawodni-
ka Cracovii gra powinna zostać 
przerwana. W tej sytuacji błędem 
sędziów było to, że nie przerwali 
akcji i doszło do sytuacji bramko-
wej, jednak późniejsza ich reakcja 
była właściwa i zgodna z przepi-
sami”. Wynik został utrzymany, 

a to oznaczało, że Cracovia wy-
równała stan rywalizacji – 2:2.
cOmarch cracOvia – gks 
tychy 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Bram-
ka: Dupuy.

Niestety, w piątym meczu pół-
finału GKS Tychy przegrał 0:3. 
Po bezbramkowej pierwszej tercji, 
w 34 min. Cracovia objęła prowa-
dzenie po golu Nemeca, a w 38 
min. podwyższył Kapica. Od po-
czątku trzeciej odsłony Cracovia 
znów mocno zaatakowała. W 45 
min. po uderzeniu Jeziorskiego, 
sędziowie przejrzeli video i nie 
uznali bramki… Goście nadal nie 
zwalniali, a tyszanom ciągle bra-

kowało pomysłu na skuteczną ak-
cję. Kropkę nad „i” Cracovia po-
stawiła w 56 min., kiedy to Tiala 
znalazł się sam na sam z Raszką 
i celnie uderzył.
gks tychy – cOmarch cra-
cOvia 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Po pięciu spotkaniach Cracovia 
prowadziła w serii 3:2 i na szósty 
mecz tyszanie pojechali do Krako-
wa z nożem na gardle. Zaczęło się 
kiepsko dla tyszan, bo już w 3 min. 
krążek wpadł do bramki Raszki. 
Sędziowie jednak nie uznali gola. 
GKS zaatakował z większym im-
petem, jednak Kowalówka niezbyt 
się napracował, bo groźnych sy-

tuacji tyszanie stwarzali niewiele. 
W 8 minucie cieszyli się gospoda-
rze – podanie Sołowjowa otworzy-
ło Kapicy drogę do tyskiej bram-
ki. Hokeiści GKS nadal próbowali, 
jednak Cracovia nie popełniała 
błędów, a Kowalówka łapał każ-
dy krążek zmierzający do bramki. 
Wymiana ciosów trwała do końca 
pierwszej tercji, ale nie przyniosła 
zmiany wyniku.

Niestety, już w drugiej minucie 
kolejnej odsłony Cracovia pod-
wyższyła po indywidualnej akcji 
Nemeca. GKS rzucił się do ata-
ku – Bizackiemu z niebieskiej, 
Seedowi, Cichemu nie udało się 
pokonać Kowalówki. Kluczem 
do sukcesu Cracovii była gra 
defensywna, która nie pozwa-
la tyszanom rozwinąć skrzydeł. 
Gospodarze byli też skuteczniej-
si – w 32 min. na 3:0 podwyższył 
Goodwin.

29 sekund potrzebowała Cra-
covia w trzeciej tercji na strzele-
nie kolejnej bramki. Tym razem 
celnym uderzeniem popisał się 
Sołowjow i po tym golu w tyskiej 
bramce Raszkę zastąpił Murray. 
Dwukrotnie w tej tercji GKS grał 
w przewadze i tę drugą wykorzy-
stał w 52 min. Komorski, zdoby-
wając honorowego gola po poda-
niu Dupuya. W 58 min. Krzysztof 
Majkowski wycofał bramkarza, 
ale nie przyniosło to efektu…
cOmarch cracOvia – gks 
tychy 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Bram-
ka: Komorski.

O złoto zmierzą się Cracovia 
i JKH GKS Jastrzębie, które wyeli-
minowało GKS Katowice. ●

mistrz nie zaGra o złoto
gks tyChy pRzegRaŁ PÓłfINAłOWą SERIę Z cRAcOvIą I W DEcyDUJących MEcZAch TO DRUżyNA Z KRAKOWA ZMIERZy SIę Z JKh GKS JASTRZębIE.

Po przegranej rywalizacji półfinałowej z Cracovią, hokeistom GKS Tychy pozostały mecze 
o brązowy medal z GKS Katowice. Oto terminy spotkań (do trzech wygranych): 26.03 GKS 
Tychy – GKS Katowice, 27.03 GKS Tychy – GKS Katowice, 30.03 GKS Katowice – GKS Tychy. 

Ewentualnie: 31.03 GKS Katowice – GKS Tychy 03.04 GKS Tychy – GKS Katowice.
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z powodu stanu epidemii.

WstrzyMane 
rozgryWki
W związku z opublikowaniem 
kolejnego rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ograni-
czeń z powodu stanu epidemii – 
od soboty, 20.03 do co najmniej 
9 kwietnia Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji ponownie zamknął 
wszystkie obiekty sportowe dla 
amatorów, w tym Krytą Pływal-
nię. Podobnie jest w przypadku 
Wodnego Parku Tychy, który za-
mknął wszystkie strefy.

Jak stwierdzono w rozporzą-
dzeniu, „obiekty sportowe mogą 
działać wyłącznie na potrzeby 
sportu zawodowego i bez udziału 
publiczności”. Wstrzymana zo-
stała rywalizacja w piłkarskich 
ligach seniorskich. 20 i 21.03 
miały być rozegrane pierwsze 
mecze rundy wiosennej w ty-
skich klasach A i B. Natomiast 
zgodnie z planem przebiegać 
będzie rywalizacja w rozgryw-
kach młodzieżowych. Mecze te 
jednak odbywać się będą w re-
żimie sanitarnym i bez udziału 
publiczności. W przypadku IV 
ligi rozgrywki będą prowadzone 
po spełnieniu przez kluby wyma-
gań określonych w Rozporządza-
niu Rady Ministrów z 19.03 br.

Odwołanych zostało wiele im-
prez sportowych, w tym kolej-
na edycja Perły Paprocan, która 
miała być rozegrana w niedzie-
lę, 21.03. ls ●

W Gliwicach rozegrano Między-
wojewódzkie Drużynowe Mi-
strzostwa Młodzików 12 i 13-let-
nich. W rywalizacji wzięli udział 
najlepsi zawodnicy z województw 
śląskiego i opolskiego, w tym 23-
osobowa ekipa MOSM Tychy, 
złożona z uczniów Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 19.

Drużynie 13-latków nie udało 
się wywalczyć miejsca na podium 
– w klasyfikacji drużynowej za-
jęła czwarte miejsce za Gliwica-
mi, Dąbrową Górniczą i Radli-
nem. W zawodach wzięło udział 
26 klubów.

Spośród tyskiej ekipy najlepiej 
w tej kategorii wiekowej spisała 
się Karolina Wilk, która wywal-
czyła trzecie miejsce na dystansie 
100 m stylem grzbietowym z cza-
sem 1.13,27. Z kolei na 200 m tym 
samym stylem była czwarta.

Wśród 12-latków na trzecim 
stopniu podium stanęła Zuzan-
na Żerdka ze znakomitym rezul-
tatem na 200 m stylem klasycz-
nym 3.08,01. Blisko podium były 
też Michalina Ulman na 100 m 
stylem grzbietowym, dowolnym 
i motylkowym oraz Lena Po-
nińska również na 100 m stylem 
grzbietowym.

Na medal spisała się sztafeta 
4x50m stylem zmiennym mix, 
która zdobyła drugie miejsce. 
Zespół płynął w składzie: Lena 
Ponińska, Zuzanna Żerdka, Mi-

chalina Ulman i Kacper Szczurek. 
W punktacji drużynowej ekipa 
wywalczyła drugie miejsce na 23 
startujące kluby, zaraz za druży-
ną z Rudy Śląskiej.

Wszyscy zawodnicy to pod-
opieczni Justyny Andrzejewskiej, 

Barbary Baranowskiej i Aleksan-
dry Radek.

Ponownie barwy MOSM Ty-
chy reprezentuje Emilia Słabosz, 
była uczennica tyskiej SSP nr 19, 
która podjęła naukę w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Oświę-

cimiu. W drugiej rundzie Grand 
Prix Małopolski w Oświęcimiu, 
na 400 m stylem zmiennym była 
bezkonkurencyjna i uzyskała naj-
lepszy rezultat wśród wszystkich 
startujących dziewcząt 5.14,24. 
Z kolei na dystansie 400 m sty-

lem dowolnym wywalczyła dru-
gie miejsce z czasem 4.37,47. 
Obydwa rezultaty to rekordy ży-
ciowe zawodniczki na 50-metro-
wym basenie. W ogólnej klasyfi-
kacji Emilia zajęła trzecie miejsce. 
ls ●

emilia słabosz bezkonkurencyjna w Grand Prix Małopolski.

płyWackie talenty z „dzieWiętnastki”

Ekipa MOSM i Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 na Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików.Emilia Słabosz.
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W kolejnym meczu I ligi futsa-
lu piłkarze GKS pokonali Stal 
Mielec 4:0 i tym samym sprawi-
li piękny prezent Zbigniewowi 
Modrzikowi z okazji 50. rocz-
nicy urodzin. Po meczu były 
prezenty, „Sto lat”, ale Zbynek 
pewnie najbardziej cieszył się 
z kompletu punktów i czystego 
konta, które zachował w tym 
spotkaniu.

Tyszanie mieli nieco ułatwio-
ne zadanie, bo zajmujący przed-
ostatnią lokatę w tabeli rywale 
przyjechali w zaledwie 7-oso-
bowym składzie. Długo jednak 
trzeba było czekać na pierwszą 
bramkę gospodarzy. Co prawda 
od początku gra toczyła się pod 
dyktando GKS, ale drużyna gra-
ła niedokładnie, sporo było nie-
celnych zagrań i strzałów. Dopie-
ro pod koniec pierwszej połowy 

tyszanie przyspieszyli i bram-
karz rywali przeżył prawdziwą 
kanonadę. Piłka wpadła do siat-
ki jednak tylko raz – w 16 mi-
nucie prowadzenie dla zespołu 
uzyskał Sitko. Po przerwie na-
dal przeważali tyszanie, ale cią-
gle grali nieskutecznie. Były ude-
rzenia w słupek, w poprzeczkę… 
W 29 min. znakomicie jednak 
z dystansu przymierzył Kocha-
nowski, zdobywając drugą bram-
kę. Tyszanie nie zwalniali tem-
pa i pod bramką rywali często 
dochodziło do groźnych sytua-
cji. Także Modrzik musiał być 
czujny, bo akcje gości, zwłasz-
cza uderzenia Ślawskiego, mogły 
przynieść powodzenie. Końców-
ka spotkania należała do GKS. 
W 39 min. Bernat trafił na 3:0, 
a chwilę potem goście pogubi-
li się w defensywie, z czego sko-

rzystał Kochanowski, ustalając 
wynik spotkania.
gks futsal tychy – stal 
mielec 4:0 (1:0). Bramki: Ko-
chanowski 2, Sitko, Bernat.
gks futsal: Modrzik – Ber-
nat, Kołodziejczyk, Sitko, Cichy 
– Wróblewski, Banaszczyk, Ko-
kot, Kochanowski, Krzyżowski, 
Pytel, Migdał, Kumor.
1. Górnik 19 43 94-57
2. Sośnica 19 39 104-50
3. AZS Lublin 18 38 67-52
4. bSf bochnia 18 36 81-56
5. Nowiny 19 35 73-56
6. heiro 19 31 86-80
7. Unia 19 26 84-80
8. gks tychy 19 26 76-72
9. Gwiazda 19 19 85-104
10. Kamionka 19 13 57-75
11. AZS Wrocław 19 9 49-99
12. Stal 19 9 69-144 
ls ●

Koszykarze GKS Tychy doznali 
kolejnej wysokiej porażki, prze-
grywając w 28. kolejce ze Zni-
czem Pruszków 72:92.

Faworytem w tym meczu była 
wyżej notowana drużyna GKS, 
jednak to ekipie z Pruszkowa 
punkty były bardziej potrzeb-
ne. O ile bowiem tyszanie już 
wcześniej zapewnili sobie miej-
sce w ósemce, która niebawem 
przystąpi do rozgrywania play 
off, o tyle Znicz jeszcze mu-
siał walczyć o pewne miejsce. 
Zaczęło się obiecująco dla ty-
szan, bo choć goście prowadzi-
li przez większą część pierwszej 

kwarty, ostatecznie to GKS wy-
grał 25:23. W drugiej powięk-
szył przewagę do 8 punktów 
(37:29), ale potem Znicz szybko 
ją zniwelował i do przerwy pro-
wadził 43:39. W trzeciej kwar-
cie tyszanie niemal całkowicie 
oddali inicjatywę rywalom, a ci 
punktowali tyszan „trójkami” 
– seria 6 celnych rzutów dała 
Zniczowi 18 pkt i wywindowa-
ła wynik na 73:51. W ostatniej 
odsłonie goście spokojnie kon-
trolowali przebieg gry i pewnie 
wygrali.
gks tychy – ZB PrusZkóW 
72:92 (25:23, 14:20, 12:30, 21:19).

gks: Wrona 14, Kędel 13, Gro-
chowski 11, Trubacz 11, Woro-
niecki 10, Stryjewski 8, Karpacz 5, 
Jakacki 0, Mąkowski 0, Wspaniały 
0, Ziaja 0. ls

CzoŁówka tabeli i ligi:
1. Górnik 28 51 23-5
2. czarni 27 50 23-4
3. Sokół 28 47 19-9
4. WKK Wrocław 27 47 20-7
5. gks tychy 28 45 17-11
6. Krosno 28 43 15-13
7. Zb Pruszków 28 43 15-13
8. AZS Politechnika 28 42 14-14
9. Dziki 28 41 13-15

w dwóCh wyjazdowyCh 
MeCzaCh z Mks 
andRyChów, siatkaRze 
tks tyChy doznali 
dwóCh poRażek 
i RywaloM do awansu 
wystaRCzyŁa już 
tylko jedna wygRana. 
zapewne ChCieli 
zakońCzyć RywalizaCję 
podCzas sobotniego, 
tRzeCiego MeCzu, jednak 
z tyCh planów niC nie 
wyszŁo. w tyChaCh byli 
tylko tŁeM dla świetnie 
dysponowanej ekipy 
tReneRa MaRCina nyCza.

Już w pierwszym secie tyszanie 
sprawili rywalom tęgie lanie, 
wygrywając do 15. Gospoda-
rzom w tym meczu wychodzi-
ło w zasadzie wszystko, grali jak 
w transie. Goście nie zdołali ni-
czego mądrego wymyślić w dru-
gim secie i znów TKS wygrał wy-
soko – do 17. Czekaliśmy zatem 
na trzecią odsłonę, bo gdyby MKS 
wygrał, losy meczu mogły się jesz-
cze różnie potoczyć. Tymczasem 
siatkarze TKS ponownie zagrali 
bardzo skoncentrowani, zwycię-
żając do 18. „Ale łomot...” – na-
pisał w komentarzu do wyniku 
spotkania jeden z fanów MKS.

– Ten mecz przypominał dru-
gie spotkanie z Andrychowa – 
skomentował sobotnie starcie 
trener Marcin Nycz. – Graliśmy 
bardzo dobrze do trzeciego seta, 
ale coś się zacięło. Teraz „zasko-
czyło”, od początku narzuciliśmy 
rywalowi swój styl gry. We włas-
nej hali zawodnicy lepiej spi-
sywali się w polu serwisowym 

i na przyjęciu. Byliśmy też do-
kładniejsi i skuteczniejsi w ataku. 
Nadal więc jesteśmy w grze…

W tym meczu tyszanie zagrali 
jedną siódemką przez cały mecz, 
a trener Nycz nie wykorzystał ani 
jednego czasu, co najlepiej świad-
czy o przewadze i przebiegu me-
czu.
tks tychy – mks aNDry-
chóW 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).
tks tychy: Miller, Żłobecki, Ł. 
Dzierżanowski, Gepfert, Borzę-
cki, Krawczyk, Zborowski oraz 
D. Żłobecki, Płaneta, Wacho-
wicz, Fijałkowski, Blacha, Lasz-
czak, Pazgan.

A w niedzielę też było znako-
micie, bo drużynie Marcina Ny-
cza udało się wyrównać stan ry-

walizacji. Tym razem było więcej 
emocji, bo pierwszego seta wy-
grali goście do 21. Jednak w dru-
gim impet tyszan odebrał chęć 
gry rywalom, bo przegrali do 16. 
Także w kolejnych setach siat-
karze MKS Andrychów niewie-
le mieli do powiedzenia… W tej 
rundzie gra się do trzech zwy-
cięstw, więc na piąty, decydują-
cy mecz (31.03) tyszanie pojadą 
do Andrychowa.
tks tychy – mks aNDry-
chóW 3:1 (21:25, 25:16, 25:19, 
25:17). 
tks tychy: Miller, Fijałkowski, 
Dzierżanowski, Borzęcki, Kraw-
czyk, Zborowski, Gepfert oraz 
Żłobecki, Płaneta, Wachowicz, 
Blacha, Laszczak, Pazgan. ls ●

punkty, prezenty i czyste konto Zbigniewa Modrzika na… Abrahama.

sto lat dla zbynka

prowadzili 12 punktami, a przegrali różnicą 20 punktów.

dotkliWa porażka tks pokazał moc!
Mks andRyChów Rozbity W REWANżOWych MEcZAch.

Siatkarze TKS (czarne stroje) w znakomitym stylu pokonali 
MKS Andrychów i w serii do trzech zwycięstw jest 2:2.
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krzyżóWka z hasłeM sudoku
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hasło z krzyżówki nr 695: 
 HOKEJOWE PÓŁFINALY.  

Mówi się, że oCzy 
są zwieRCiadŁeM duszy, ale 
nie tylko. pewnie nie Raz 
widzieliśCie w telewizji 
lub na ŁaMaCh pRasy, 
kiedy oskaRżonyM o jakieś 
pRzestępstwo osoboM 
zasŁaniano oCzy CzaRnyM 
paskieM. dlaCzego? 
bo to wŁaśnie oCzy w dużej 
MieRze odpowiadają 
za identyfikaCję 
CzŁowieka. wystaRCzy 
je zasŁonić, naŁożyć 
CieMne okulaRy i już 
Może pojawić się pRobleM 
z RozpoznanieM nawet 
kogoś bliskiego. z tego 
powodu, dla MalaRza oCzy 
są kluCzowe – świadCzą 
o podobieństwie. a aMedeo 
Modigliani iCh nie MalowaŁ.

Ślepe modelki
Z portretów Modiglianiego patrzą na nas 
ślepe modelki – ich oczy są inne, jedno-
barwne, niezgodne z anatomią. Niemal 
puste oczodoły rodem z horroru. Jednak 
po chwili okazuje się, że te migdałowate 
pozbawione tęczówek i źrenic oczy, po-
kazują nam całą prawdę o pozującej oso-
bie. Tyle portretów, tylu ludzi, wielu w tej 
samej pozie, a jednak każdy inny, każdy 
obdarzony własną osobowością i charak-
terem. Jednobarwne oczy patrzą na nas, 
prowadzą dialog i to pełniejszy niż te 
namalowane realistycznie, które mimo 
pozornego podobieństwa, są o wiele 
bardziej odległe od wnętrza człowieka. 
Do tego jeszcze te łabędzie szyje, niena-
turalnie wydłużone dłonie i ciała… Ca-

łość jednak w jakiś przedziwny sposób 
współgra ze sobą, nie przekracza granicy 
kiczu. Ciągle jesteśmy osadzeni w sztu-
ce. W sztuce, która powstawała w ma-
łym studio na poddaszu, jakie mieściło 
się na słynnym paryskim wzgórzu Mont-
martre.

szklarnia modiego
Montmartre był mekką artystów. Na-
wet dziś, kiedy się tam wkracza, można 
odnieść wrażenie, że to już nie Paryż, 
a zupełnie inny świat. Świat, do którego 
ciągnęli pisarze, poeci, malarze, muzycy, 
a to głównie z powodu niskich cen naj-
mu. Bo Montmartre był dzielnicą biedo-
ty. W efekcie wykształceni intelektualiści, 
wrażliwi artyści mieszkali drzwi w drzwi 
z prostytutkami, kieszonkowcami i rze-
zimieszkami. Właśnie tam mieściło się 
studio Modiego – bo taki przydomek 

nadali malarzowi koledzy z artystycznej 
bohemy. To studio miało wyjątkowy kli-
mat, a jeden ze znajomych malarza opisał 
je tak: „Z ulicy można było dostrzec coś 
na kształt szklarni na kwiaty, albo szkla-
nej klatki usytuowanej u samego szczytu 
muru, podczas gdy w głębi znajdował się 
niewielkich rozmiarów ogródek. To ma-
ciupkie, ale przyjemne, z dwóch stron 
całkowicie przeszklone atelier”. Tam po-
wstały najpiękniejsze obrazy Modiglia-
niego – głównie portrety i… akty. Je ma-
lował na potęgę. Piękne, nagie modelki 
przewijały się nie tylko przez pracownię 
artysty, ale też i przez jego łóżko. To nie 
powinno dziwić…

szelma
Ze zdjęć patrzy na nas przystojny, kędzie-
rzawy brunet. Ma na sobie białą koszulę 
z szerokimi rękawami, włożoną do czar-

nych eleganckich spodni, a pod szyją za-
wiązaną lśniącą jedwabną apaszkę. Roz-
siadł się na stole, nonszalancko zarzucił 
nogę na blat i świdruje nas spojrzeniem 
czarnych oczu. Aż robi się gorąco! Modi 
przykładał dużą wagę do swojego wy-
glądu – by bardzo elegancki i uchodził 
za szykownisia Montmartre’u. Kobiety 
za nim szalały, a on to wykorzystywał. 
Taka szelma z niego była.

Ale – żeby dopełnić wizerunku szelmy 
– trzeba pamiętać, że Modi miał ogrom-
ny problem z alkoholem i z narkotyka-
mi. Potrafił wypić za jednym zamachem 
trzy kieliszki absyntu, a tu trzeba dodać, 
że absynt wytwarzany dziś nie ma nic 
wspólnego z tym absyntem, jaki pili ar-
tyści na Montmartrze. Wszystkiemu 
winne było specyficzne zioło, którego 
dziś już nie dodaje się do absyntu. Zo-
stało zakazane, ponieważ wywoływało 
psychodeliczne wizje. Po absyncie Mo-
digliani robił się agresywny, porywczy. 
Były też inne używki: opium i haszysz 
– wyjątkowo modne wówczas wśród 
bohemy. Ot, koledzy często znajdowali 
Amedeo nieprzytomnego na wycieracz-
ce przed drzwiami jego domu. Cóż… 
I tyle zostało z eleganta…

zamknięcie na otwarcie
Modigliani prowadził wyskokowe ży-
cie, przez co przylgnęła do niego łatka 
skandalisty. Szokował również w sztuce. 
Jedyna indywidualna wystawa malarza 
zasłynęła z tego, że została zamknięta 
i to w dniu otwarcia. Szef paryskiej po-
licji był zgorszony aktami i po kilku go-
dzinach pokaz kazał zamknąć. Modi nie 
poddał się i przechytrzył władze. Na drugi 
dzień usunięto obrazy z frontowych wi-

tryn galerii, zniknęły plakaty, ale w środ-
ku wszystko zostało po staremu. Każdy, 
kto wiedział, co w sztuce piszczy, zdawał 
sobie sprawę, że zakazane akty wciąż tam 
wiszą. Obecnie są to najbardziej znane 
dzieła malarza. Jeden z nich sprzedano 
za blisko 160 milionów dolarów.

Mówiono, że Modigliani rzeźbił akty 
na płótnie. Zresztą on tak naprawdę był 
rzeźbiarzem, ale zdrowie nie pozwoliło 
mu kontynuować tej drogi. Został przy 
malarstwie. Niemniej te rzeźbiarskie pró-
by nadały jego obrazom specyficzne ce-
chy. Widać w nich bryłę i kształt. Kreska 
jest zawsze zdecydowana, solidna, jak-
by wyciosana w kamieniu; jakby ruchy 
pędzla były uderzeniami dłuta. Czujemy 
tu materię obrazu, jego ciężar, dotykal-
ność. To sprawia, że bliżej nam do spor-
tretowanego człowieka. 
agnieszka kijas ●

daWno teMu W sztuce (240)szelma z montmartre’u

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.

Akt Modiglianiego, który oburzył paryską obyczajówkę, został 
sprzedany na aukcji za blisko 160 milionów dolarów.

baRan 21.iii-20.iV
Intensywny wysiłek zaowocuje słodką nagrodą. Nie 
będzie łatwo, ale zdołasz pokonać wszelkie prze-
szkody. Nić porozumienia połączy cię ze Strzelcem.

byk 21.iV-21.V
Za dużo czasu spędzasz w wirtualnej 
rzeczywistości, wyjdź na świeże powietrze. 
W pracy poczujesz na plecach oddech 
konkurencji. Działaj szybko!

bliźnięta 22.V-20.Vi
Gwiazdy wyznaczają najlepszy moment 
do działania. Teraz nie możesz przegrać! Masz 
szansę zrobić niezły i opłacalny interes.

Rak 21.Vi-22.Vii
Nie spiesz się z decyzjami, gdyż i tak o wielu 
Twoich wyborach przesądzi przypadek. Możliwe, 
że spotkasz teraz kogoś, kto cię zauroczy.

lew 23.Vii-22.Viii
Samotność będzie ci teraz dokuczać bardziej niż 
zwykle. Ale nie próbuj zapełnić pustki wiążąc się 
z byle kim. Za kolejnym zakrętem czeka na ciebie 
prawdziwa miłość.

panna 23.Viii-22.iX
Księżyc podkręci Twoje ambicje. Sprawy ułożą 
się lepiej, niż przypuszczałeś, mimo licznych 
przeszkód, które zmuszą cię do zmiany kursu.

waga 23.iX-23.X
Skoncentruj się na przyszłości. Nigdy nie jest 
za późno, by zmienić styl życia na zdrowszy. W pra-
cy nerwowa atmosfera, która da ci się we znaki.

skoRpion 24.X-21.Xi
Wszystko dobrze przemyśl i nie działaj pochopnie. 
Z każdej skomplikowanej sytuacji znajdziesz 
wyjście. Pamiętaj o bliskich, chętnie ci pomogą.

stRzeleC 22.Xi-21.Xii
Doskonały czas, by wyprostować skomplikowane 
relacje. Możesz zakończyć nieudany związek. Nie 
martw się, gdyż adoratorów nie zabraknie.

kozioRożeC 22.Xii-19.i
Wykaż większe zainteresowanie pracą. Wprawdzie 
konkurencja będzie silna, ale gdy się ogarniesz, 
to nie ma z Tobą szans. Uważaj na byka!

wodnik 20.i-18.ii
Mów jasno, czego oczekujesz. Mimo, że otoczenie 
nie zawsze będzie ci sprzyjać, doprowadzisz 
swoje zamierzenia do szczęśliwego finału.

Ryby 19.ii-20.iii
Zadbaj o swoje zdrowie, nie ignoruj żadnych ob-
jawów. Obecnie Twoja kondycja fizyczna i odpor-
ność na stres pozostawiają wiele do życzenia.
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horoskop

Szelmowski wzrok, rozmarzone 
spojrzenie i apaszka pod szyją 

– oto Amedeo Modigliani, czołowy 
skandalista Montmartre’u.
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