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pandemia i zastosowane w tychach rozwiązania komunikacyjne zmniejszyły liczbę zdarzeń drogowych w 2020 roku.
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Jest bezpiecznieJ
będzie kolumbarium
Na terenie cmentarza w Wartogłowcu powstanie  
miejsce pochówku dla ponad tysiąca urn.

Marzenia o „osi kultury”...
Rozmawiamy z dyrektorką Muzeum Miejskiego  
w Tychach Aleksandrą Matuszczyk.

Mocna odpowiedź gks
Po porażce w pierwszym meczu tyscy 
koszykarze wzięli rewanż na Sokole Łańcut.4 9 14

nr 15/699

13 kwietnia 2021 www.tychy.pl ISSN 1898–7206

reklama

O spalarni 
na sesji
Ewentualna budowa spalarni od-
padów w Tychach wzbudza nie-
małe emocje. Dla jednych jest 
to najprostszy sposób na roz-
wiązanie problemu odpadów, 
inni zwracają uwagę na ekologię, 
twierdząc, że bezemisyjna spa-
larnia jest mitem. Na ostatniej 
sesji Rady Miasta Tychy wróco-
no do tego tematu.

– W budżecie miasta nie 
ma żadnej pozycji związanej z bu-
dową spalarni i miasto nie będzie 
inwestorem – powiedział prezy-
dent Andrzej Dziuba. – Nie mogę 
natomiast odpowiadać za pod-
mioty prywatne. str. 3
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 5.04, PO gODziNie 11, Dy-
żurNi KOmeNDy miejSKiej 
POlicji i Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
otrzymali zgłoszenie, że na chod-
niku obok budynku wielorodzin-
nego przy ul. Dąbrowskiego leży 
mężczyzna. Na miejsce wysłano 
patrole, karetkę pogotowia, we-
zwano też helikopter Ratownik 
4. Jak się okazało, około 30-let-
ni mężczyzna wypadł (wysko-
czył) z okna na 13. piętrze klatki 
schodowej pobliskiego budynku 
wielorodzinnego. Lekarz z załogi 
LPR stwierdził zgon. Na miej-
sce wezwany został policyjny 
technik kryminalistyki, grupa 
dochodzeniowo-śledcza oraz 
prokurator. Policjanci KMP Ty-
chy pod nadzorem prokuratury 
prowadzą dalsze czynności ma-
jące na celu wyjaśnienie tego tra-
gicznego zdarzenia.

◆ 10.04 POiNfOrmOwaNO, 
iż w jeDNym z mieSzKań 
w blOKu Przy ul. żwa-
KOwSKiej 23-27 może znaj-
dować się mężczyzna, który 
od dłuższego czasu nie był wi-
dziany przez sąsiadów. Strażacy 
pojawili się na miejscu m.in. wo-
zem z drabiną. Przyjechał rów-
nież patrol policji. Mundurowi 

weszli do mieszkania na czwar-
tym piętrze, wyważając okno 
balkonowe. Jak informuje por-
tal 112tychy.pl, obawy sąsiadów 
potwierdziły się. W mieszkaniu 
znajdowały się zwłoki mężczy-
zny. Trwa wyjaśnianie przyczyny 
i okoliczności śmierci lokatora.

◆ POlicjaNci zwalcza-
jący PrzeStęPczOść gO-
SPODarczą zatrzymali 
24-latKa, który według ich 
wcześniejszych ustaleń, mógł 
posiadać oraz sprzedawać wy-
roby tytoniowe bez polskich 
znaków akcyzy. Nielegalny to-
war znaleziono w samochodzie 
i nieruchomościach należących 
do zatrzymanego. Łącznie prze-
jęto 40 tysięcy papierosów, któ-
re miały trafić do sprzedaży. 
Straty Skarbu Państwa z tytułu 
niezapłaconej akcyzy wstępnie 
oszacowano na blisko 38 tysięcy 
złotych. Za to przestępstwo ko-
deks karny skarbowy przewiduje 
karę do 3 lat więzienia oraz do-
tkliwe kary finansowe.

◆ 9 KwietNia OKOłO gO-
DziNy 19 tyScy Strażacy 
Otrzymali zgłOSzeNie 
o zadymieniu w lesie od strony 
Gostyni. Po dotarciu na miejsce 

okazało się, że przyczyną zady-
mienia jest ognisko pozostawio-
ne bez dozoru. Ognisko szybko 
ugaszono, jednak niedaleko tego 
miejsca doszło do kolejnego po-
żaru – drewna.

◆ DO grOźNegO zDarzeNia 
DrOgOwegO DOSzłO 7.04, 
OKOłO gODziNy 17 na skrzy-
żowaniu ul. Mikołowska – Burs-
chego – Dołowa. Ze zgłoszenia 
wynikało, że doszło do zderzenia 
osobowego chevroleta z dostaw-
czym iveco, w wyniku czego do-
stawczak przewrócił się na bok. 
Ruch w kierunku Mikołowa zo-
stał całkowicie zablokowany. Po-
licjanci WRD KMP Tychy wy-
znaczyli objazd oraz przystąpili 
do kierowania ruchem na skrzy-
żowaniu. Niestety, wielu kierow-
ców nie potrafiło w sposób od-
powiedni odczytać sygnałów 
wydawanych przez policjanta 
kierującego ruchem i wjeżdża-
li pod prąd w ul. Mikołowską. 
Kierowcy uczestniczący w zde-
rzeniu byli trzeźwi i na szczęście 
nie ucierpieli. Z ustaleń policji 
i relacji uczestników zdarzenia 
wynika, że kierowca chevroleta, 
jadąc ul. Burschego w kierunku 
ul. Dołowej, uderzył w bok do-
stawczego Iveco. W wyniku tego 

uderzenia samochód dostawczy 
przewrócił się na bok. W samo-
chodzie dostawczym doszło 
do wyrwania całego tylnego 

zawieszenia z mostem napędo-
wym. Usuwanie uszkodzonego 
auta trwało blisko dwie godziny. 
Kierowca chevroleta został uka-

rany mandatem karnym. Działa-
nia na miejscu zdarzenia zakoń-
czone zostały po blisko trzech 
godzinach. ls ●
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Wyrazy głębokiego współczucia
Pani 

Annie Wolnik
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 10 

im. Gustawa Morcinka w Tychach

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Kilka dni temu pojawiła się in-
formacja o opublikowaniu w sie-
ci danych użytkowników porta-
lu społecznościowego Facebook, 
w tym także z Polski. Zanotowano 
również próby logowań do innych 
serwisów internetowych poprzez 
wykorzystanie opcji „Zaloguj się 
przez konto Facebook”.

Sprawcy, korzystając z tej 
metody próbują zalogować się 
do innych serwisów, wykorzy-
stując dane użytkowników por-
talu Facebook. Według ustaleń 
policji, potencjalni pokrzywdze-
ni otrzymali w ostatnim okresie 
czasu na swoje skrzynki mailowe 
informacje o konieczności akty-

wacji konta. Dane zostały wyko-
rzystane m.in. do prób aktywacji 
usługi streamingowej, co w kon-
sekwencji mogłoby doprowadzić 
do pozyskania innych wrażliwych 
danych np. numerów kart płatni-
czych, numerów PESEL.

W przypadku otrzymania maila 
z linkiem do aktywacji nie powin-
no się podejmować żadnej akcji. 
Jest to próba przejęcia konta przez 
sprawców z możliwością przeję-
cia naszych danych. Policja przy-
pomina, by regularnie dokonywać 
zmian haseł dostępu do swoich 
zasobów cyfrowych i tam, gdzie 
to możliwe, stosować uwierzytel-
nianie dwuskładnikowe. ls ●

policja ostrzega użytkowników Facebooka.

Uważaj na te linki

Wypadek na skrzyżowaniu Mikołowskiej z Burschego wyglądał groźnie, ale nikomu nic się nie stało.
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ewentualna budowa 
spalarni odpadów 
w tychach wzbudza 
nieMaŁe eMocje. 
dla jednych jest 
to najprostszy sposób 
na rozwiązanie 
probleMu odpadów, 
inni zwracają uwagę 
na ekologię, twierdząc, 
że bezeMisyjna 
spalarnia jest MiteM. 
na ostatniej sesji rady 
Miasta tychy wrócono 
do tego teMatu.

– W budżecie miasta nie ma żad-
nej pozycji związanej z budową 
spalarni i miasto nie będzie in-
westorem – powiedział prezy-
dent Andrzej Dziuba. – Nie 
mamy takich zamiarów i środ-
ków. Natomiast nie mogę odpo-
wiadać za podmioty prywatne, 
które przygotowują się do takiej 
inwestycji.

Z analiz przeprowadzonych 
przed kilkoma lat temu przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolię wynika, iż nawet 
przy uwzględnieniu wysokiego 
wskaźnika recyklingu, o którym 
mówią przepisy unijne, czyli 65 
procent, masa odpadów wytwa-
rzanych na terenie GZM będzie 
zbyt duża, by gminy mogły so-
bie z nimi poradzić bez spalarni. 
Jak jednak wiadomo, najpierw 
wojewoda, a potem sąd zakwe-
stionowali plany GZM o utwo-
rzeniu spółki, która miała wybu-
dować spalarnię. Zdecydowano 

się zatem na inne rozwiązanie 
i obecnie mówi się, że na tere-
nie Metropolii prawdopodobnie 
powstanie kilka mniejszych in-
stalacji, by utylizować odpady 
i mieć z tego prąd i energię.

– W tym przypadku nie cho-
dzi o spalarnię śmieci, co o uty-
lizację paliwa alternatywnego 
RDF (powstającego w wyniku 
wysortowania oraz przygoto-
wania frakcji odpadów, charak-
teryzujących się wysoką wartoś-
cią opałową – przyp. LS) – dodał 
prezydent Dziuba. – Firma Ma-
ster produkuje duże ilości tego 
paliwa i najprostszym rozwią-
zaniem jest przekształcenie go 
termicznie w sposób bezpieczny, 

zgodnie ze wszystkimi zasada-
mi i uzyskanie energii elektrycz-
nej oraz ciepła. Nie mamy takiej 
instalacji, w związku z tym Ma-
ster wywozi produkowane pa-
liwo do podmiotów, które wy-
grały przetarg. Za to spalenie 
czegoś, co daje kaloryczność wę-
gla z okolicznych kopalń, pła-
cimy 500 złotych za tonę. Jest 
to element bardzo wpływający 
na koszty związane z gospodar-
ką odpadami. Pojawia się też py-
tanie – jeżeli cementownia, za-
miast kupować węgiel za kilkaset 
złotych za tonę spala nasz RDF, 
a my jeszcze płacimy jej 500 zło-
tych za tonę, to dlaczego sami 
tego nie robimy? Są podmioty 

prywatne zainteresowane taką 
utylizacją RDF i wtedy ciepło 
i prąd moglibyśmy dostarczać 
do sieci, do naszych odbiorców. 
Myślę, że większość miast Śląska 
pójdzie prawdopodobnie w ta-
kim kierunku i będzie lokalizo-
wać mniejsze instalacje na włas-
nym terenie. Na razie jednak nie 
wiadomo kto, gdzie i na jakich 
zasadach będzie budował tego 
typu instalacje.

Prezydent wskazał, iż pod-
miotem czy partnerem w tego 
typu przedsięwzięciu mogłaby 
by być firma Master, która pro-
dukuje RDF. Podał przykład Po-
znania, gdzie Instalację Termicz-
nego Przekształcania Odpadów 

wybudowano w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Gmi-
na Poznań, negocjując warunki 
umowy z partnerem prywatnym, 
zapewniła sobie, że przez 20 lat 
będzie określona cena odbioru 
tych odpadów z gminy Poznań.

– Nam także marzy się taka 
sytuacja, bo wówczas możemy 
mieć wpływ na ten składnik 
stawki za opłatę śmieciową. Nad 
wszystkimi bowiem nikt nie jest 
w stanie zapanować, chociażby 
nad opłatą marszałkowską, która 
jest zupełnie poza nasza kontro-
lą. A w tej sytuacji będzie wia-
domo, że przez np. 20 lat cena 
odbioru odpadów nie ulegnie 
zmianie. ls ●

CO z trOlejbUsami?
– usłyszałam ostatnio 
od znajomego, że trolejbusy mają 
jeździć inaczej niż dotychczas. 
czy to prawda? dojeżdżam 
trolejbusem do chorej mamy 
i boję się, że będę miała problem 
z dojazdem.
ODPOwiaDa marciN rO-
gala, PrezeS tySKich liNii 
trOlejbuSOwych: – Czas 
pandemii to bardzo trudny okres 
dla całej komunikacji publicz-
nej. Sporo osób pracuje zdalnie, 
młodzież nie dojeżdża do szkół, 
wpływy z biletów są znacznie 
niższe niż w latach ubiegłych. 
Nie ukrywam, że dyskutujemy 
o tym, co zrobić w takiej sytuacji, 
czy np. nie wprowadzić w tygo-
dniu weekendowych rozkładów 
jazdy, skoro napełnienie jest nie-
wielkie. Rozważamy różne opcje. 
Na razie jednak żadne decyzje nie 
zapadły.

Od red.: Od siebie dodajmy, 
że pracownicy Tyskich Linii Tro-
lejbusowych weszli w ostatnich 
dniach w spór zbiorowy z kie-
rownictwem firmy i domaga-
ją się kilkusetzłotowych podwy-
żek. ww ●

czytelnicy 
pytająo spalarni na sesJi

w budżecie Miasta NIE MA żADNEj POZycjI ZWIąZANEj Z buDOWą SPALARNI I MIASTO  NIE bęDZIE INWESTOREM

Tak ma wyglądać ekologiczna spalarnia śmieci w Krakowie.
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Na tyskich cmentarzach – co na-
turalne – robi się powoli coraz 
mniej miejsca. Z kolei coraz wię-
cej osób decyduje się na krema-
cję swoich bliskich zmarłych, 
stąd w Tychach zauważono 
– zresztą także pod wpływem 
uwag mieszkańców – potrze-
bę zbudowania kolumbarium, 
czyli miejsca pochówku dedy-
kowanego dla urn z prochami 
zmarłych.

– W tej chwili jesteśmy na eta-
pie projektowania – informuje 
Ewa Grudniok, rzecznik Urzę-
du Miasta. – Zgodnie z umową 
projekt ma być gotowy do koń-
ca kwietnia i wtedy przystąpi-
my do wyłonienia wykonawcy 
i w konsekwencji do realizacji 
inwestycji – dodaje.

Kolumbarium znajdzie swo-
je miejsce na terenie cmentarza 
komunalnego w dzielnicy Warto-

głowiec. Składać się ma z dwuna-
stu modułów, mieszczących po 48 
nisz. W każdej niszy będzie miej-
sce na dwie urny, co daje w sumie 
miejsce dla ponad 1100 urn.

Jak się dowiedzieliśmy, w przy-
szłości podobna inwestycja rea-
lizowana będzie na drugiej z ko-
munalnych nekropolii – przy ul. 
Barwnej. Projektowanie kolumba-
rium przy Barwnej ma się skoń-
czyć jeszcze w tym roku. ww ●

W ubiegłym tygodniu Tyski 
Zakład Usług Komunalnych 
rozpoczął nasadzenia kwit-
nących roślin cebulowatych. 
W wielu punktach w naszym 
mieście już można cieszyć się 
wiosenną atmosferą dzięki kro-
kusom, narcyzom i tulipanom. 
Wkrótce nasadzone zostaną 
również kamasje oraz czosn-
ki ozdobne. W sumie kwiata-
mi ozdobiono 6,5 tys. metrów 
kwadratowych.

Cebulowatymi obsadzono 
pasy zieleni wzdłuż al. Bielskiej 
i ul. Katowickiej. Przy ul. Grota 
Roweckiego i al. Niepodległo-
ści można podziwiać krokusy 
i narcyzy, zaś na pasie drogo-
wym przy al. Jana Pawła II cie-
szą oko wszystkie trzy gatunki. 
Ozdobne rośliny pojawiły się 
również przy pomniku Wej-
chertów, wzdłuż chodnika od ul. 
Braterskiej do ul. Bocheńskiego 
(okolice Rynku), przy ul. Bego-
nii i Cienistej oraz na ul. Burs-
chego (przy lampce górniczej). 
TZUK przyozdobił również te-
reny zielone między Mediateką 
a al. Piłsudskiego.

Wkrótce na rabatach poja-
wiają się kolejne kwitnące ro-
śliny. W sumie zostanie posa-
dzonych 16.540 sztuk bratków 
w różnych kolorach i odcie-
niach: żółtym, pomarańczo-
wym, fioletowym i białym. Brat-
ki będzie można zobaczyć m.in.: 
na Rondzie Harcerska-Żwakow-
ska, na ul. Budowlanych (przy 
budynku sądu), przy ul. Grota 
Roweckiego, przy Placu Wolno-
ści, w Parku Miejskim Solidar-
ności za pomnikiem „Niepod-
legła” oraz przy Urzędzie Stanu 
Cywilnego.
kaMil peszat ●

Ze względu na pogarszający 
się stan techniczny budynku 
„ZREMB” na terenie OW Papro-
cany, w minioną środę rozpoczęła 
się rozbiórka obiektu. Koszt re-
montu przewyższał wartość bu-
dynku, stąd taka decyzja. Szerzej 
o decyzji i samym budynku pisa-
liśmy w „Twoich Tychach” kilka-
naście tygodni temu.

– Wybudowany został dla klu-
bu żeglarskiego – mówił w roz-
mowie z nami Zbigniew Biela kie-
rownik ośrodka w Paprocanach. 
– Na początku nie był tak duży. 
Na parterze były pomieszczenia 
klubowe, hangar, a u góry punkt 
obserwacyjny dla ratowników. 

Potem dobudowana została wy-
stająca część wsparta na słupach. 
Kiedy budynek został przejęty 
przez miasto, na parterze miała 
swoją siedzibę i zaplecze sekcja 
kajakowa MOSM, a na piętrze 
działała restauracja „Przystań” 
– wspomina.

Przeprowadzono już prace 
związane z ogrodzeniem tere-
nu budowy oraz prace polega-
jące na demontażu pozostałego 
wyposażenia. Aktualnie rozbiór-
ka budynku nie powoduje prze-
szkód w przemieszczaniu się. 
W czwartek rozpoczął się de-
montaż elewacji ocieplającej bu-
dynek, który potrwa około tygo-

dnia. Cała rozbiórka nie powinna 
trwać dłużej niż miesiąc. – Teren 
przy budynku został wygrodzo-
ny w taki sposób, by można było 
swobodnie przejść ścieżką w kie-
runku pałacyku w Promnicach. 
Podczas pracy ciężkiego sprzę-
tu przy wyburzaniu konstruk-
cji budynku, będzie jednak trze-
ba czasowo wyłączyć cały teren. 
O dokładnym terminie tego za-
mknięcia będziemy informować 
– mówi Hanna Skoczylas, zastęp-
ca prezydenta Tychów ds. zrów-
noważonego rozwoju. Po wybu-
rzeniu teren zostanie uprzątnięty 
i obsadzony trawą.
kaMil peszat ●

prace rozbiórkowe powinny trwać około miesiąca.

zremb rOzbierany

Już wkrótce po obiekcie na jeziorem nie pozostanie nawet ślad.

dobiegają końca prace projektowe.

będzie kOlUmbariUm

Tak, według projektu, będą wyglądać moduły wartogłowieckiego kolumbarium.
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tyski zakład usług komunalnych rozpoczął kwietne nasadzenia.

w tyChaCh jUż wiOsna

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

Pl. Św. Anny 4 - z przeznaczeniem na szkołę tańca, fitness, itp. 

powierzchnia 215,91m2 
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go do 
prowadzenia danej działalności - na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu  28 kwietnia  2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy 
al. Niepodległości  49 - sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi      14,24 zł/m2 
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy 
budynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1500 zł do dnia  27 kwietnia 2021 r.  przelewem na konto  

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 27 kwietnia 2021 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu - 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która 
wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu  
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej - parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej  tel. 32 776-30-57.
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W Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym Megrez u osób po-
wyżej 6. roku życia wykonywane 
są testy antygenowe w kierunku 
zakażenia SARS CoV-2. To jed-
no z badań wykorzystywanych 
w diagnostyce koronawirusa 
uznanych przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (WHO). Bada-

nie można wykonać przez 7 dni 
w tygodniu 24 godziny na dobę. 
Koszt testu wynosi 115 zł.

Materiał pobierany jest w ozna-
czonym punkcie wymazowym 
obok Izby Przyjęć przez wykwa-
lifikowany personel medyczny 
i z zachowaniem procedur bez-
pieczeństwa. Odbiór wyników 

odbywa się w Nocnej i Świątecz-
nej Opiece Zdrowotnej przez cały 
tydzień.

Przy zgłoszeniach grup powy-
żej 50 osób istnieje możliwość 
wykonania testów przez zespół 
wyjazdowy w siedzibie klienta, 
o ile znajduje się w obrębie 20 
kilometrów od szpitala. rs ●

test antygenowy w Megrezie. 

O każdej pOrze
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Mniej zdarzeń 
drogowych przy 
jednoczesnyM dużyM 
wzroście liczby 
saMochodów. tak 
prezentuje się 
Miniony rok 
na tyskich drogach. rok 
wyjątkowy, bowieM 
ograniczenia 
związane z pandeMią 
koronawirusa wpŁynęŁy 
na zachowania 
kierowców.

by było bezpieczniej
Urzędnicy, wspólnie z policją, 
przeanalizowali wszystkie koli-
zje i wypadki z 2020 roku oraz 
ich przyczyny. Na tej podstawie, 
inżynierowie ruchu z Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów w Ty-
chach przygotowali szczegółowy 
raport bezpieczeństwa.

– Dzięki takiej analizie widzi-
my, jakie miejsca są najbardziej 
niebezpieczne. Badamy czynni-
ki, które mają bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców, a co najważniejsze: 
w oparciu o te dane podejmujemy 
decyzje dotyczące poprawy bez-
pieczeństwa na drogach w mie-
ście – mówi Artur Kruczek, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach.

Cały dokument liczy ponad 
80 stron i służy nie tylko do ana-
lizy bieżącej sytuacji. To bardzo 
bogaty materiał, który pozwa-
la zestawić dane i porównać jak 

na przestrzeni lat zmienił się po-
ziom bezpieczeństwa ruchu w na-
szym mieście.

– W ciągu ostatnich 20 lat licz-
ba samochodów zarejestrowanych 
w Tychach wzrosła aż dwukrotnie. 
W 2001 roku było ich około 50 ty-
sięcy, a na koniec roku 2020 blisko 
109 tysięcy – wyjaśnia A. Kruczek 
– Co ciekawe, pomimo wzrostu 
ruchu obserwujemy znaczny spa-
dek liczby zdarzeń drogowych: 
o 20% w stosunku do roku 2019. 
To bardzo dobra wiadomość, po-
nieważ oznacza, że na tyskich dro-
gach jest znacznie bezpieczniej.

W 2020 roku liczba zdarzeń 
drogowych spadła względem 2019 
roku z poziomu 1607 do 1290 
(w tym 1240 kolizji i 50 wypad-
ków). Jeżeli chodzi o najgorsze 
w skutkach wypadki śmiertelne 
to ich liczba zmalała z 6 do 4.

Jak przyznają urzędnicy, mi-
niony rok na tyskich drogach był 
wyjątkowy. – Pandemia korona-
wirusa przyczyniła się do znaczą-
cego zmniejszenia liczby uczest-
ników ruchu drogowego, a nie 
od dziś wiadomo, że im niższe 
natężenie ruchu, tym wyższa 
prędkość, która jest najczęstszą 
przyczyną wypadków – dodaje 
dyrektor Kruczek.

Puste drogi zachęcają kierow-
ców do przekraczania prędkości, 
skutkiem czego w statystykach 
odnotowano nieznaczny wzrost 
liczby rannych (z 42 do 46) oraz 
wypadków z udziałem pieszych 
(z 16 do 23).

ochrona pieszego
– W ostatnich latach nasze dzia-
łania koncentrowały się prze-
de wszystkim na ochronie pie-
szego. To szczególny uczestnik 
ruchu, który w starciu z samo-
chodem ma najmniejsze szanse – 
mówi Piotr Tarach, główny inży-
nier ruchu w Miejskim Zarządzie 
Ulic i Mostów w Tychach.  

Z myślą o pieszych w mie-
ście wybudowano azyle drogo-
we. Stanowią one bufor, dzięki 
któremu można przejść przez uli-
cę „na dwa razy”. Ponadto uspa-
kajają ruch w rejonie przejścia 
i uniemożliwiają wyprzedzanie 
bezpośrednio przed przejściem 
oraz inne niebezpieczne sytuacje 
na drodze. Kolejnym dobrym 
rozwiązaniem  jest oświetlenie 
wertykalne. 

– Oświetlenia wertykalne 
są bardzo nowoczesną formą 
doświetlenia tarcz przejść dla 
pieszych. Tego typu rozwiąza-
nia powodują, że zarówno samo 
przejście jak i strefa oczekiwa-
nia pieszego są lepiej widoczne. 
Chodzi o uzyskanie odpowied-
niego kontrastu między sylwetką 
pieszego, a tłem czyli najczęściej 
jezdnią. Osoby ubrane w jasne 
jak i ciemne ubrania są przy tego 
typu oświetleniu doskonale wi-
doczne – tłumaczy Piotr Tarach.

spojrzenie w przyszłość
Gromadzenie i analizowanie da-
nych o zdarzeniach drogowych 
ma pomóc wskazać obszary, które 

wymagają zmian i konkretnego 
działania. W planach na ten rok 
jest m.in. budowa kolejnych wysp 
azylowych (na ulicach Bocznej, 
Bibliotecznej, Mikołowskiej, Cie-
nistej), wyniesionych przejść dla 
pieszych i progów zwalniających. 
W ramach realizowanych inwe-
stycji oraz bieżących remontów 
zostanie poprawiona zarówno 
istniejąca infrastruktura rowero-

wa jak i wybudowane będą nowe 
drogi rowerowe, mi.in wzdłuż 
ul. Edukacji, Budowlanych, Pił-
sudskiego, Bielskiej oraz Grota-
Roweckiego.

– Największe nasze siły będzie-
my kłaść na ochronę pieszych 
i rowerzystów, czyli najbardziej 
narażonych uczestników ruchu. 
Nadal będziemy prowadzić po-
litykę polegającą na uspokojeniu 

ruchu na głównych ciągach ko-
munikacyjnych, budować azyle 
dla pieszych i drobniejsze rze-
czy poprawiające widoczność 
w osiedlach, w rejonie skrzy-
żowań, wyjazdów z dróg czy 
z przejść dla pieszych. Wdraża-
ny obecnie system ITS zakłada 
również priorytetowanie pojaz-
dów komunikacji zbiorowej – wy-
mienia A. Kruczek. Mn  ●

Jest Widoczna popraWa
raport bezpieczeństwa PODSuMOWAŁ ROK 2020 NA TySKIch DROGAch.

pierwsze podpórki dla rowerzystów już są!

by jeździłO się płynniej

Budowa licznych azyli dla pieszych, jak tego na ul. Grota-Roweckiego, 
przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa na tyskich drogach.

Tychy wprowadzają kolejne 
udogodnienia dla rowerzystów. 
Na pierwszych skrzyżowaniach 
zamontowano specjalne pod-
pórki, które mają ułatwić płynna 
jazdę. Teraz, czekając na zielone 
światło, rowerzyści nie będą mu-
sieli już schodzić z jednośladu.

Pierwsze podpórki dla rowe-
rzystów zamontowano na kilku 
skrzyżowaniach w Tychach: ulic 
Budowlanych/Begonii, Budow-
lanych/Glinczańska, Stoczniow-
ców 70/Legionów Polskich oraz 
na przejeździe pieszo-rowero-
wym przez ul. Edukacji w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Fitelber-
ga. Mają one ułatwić rowerzystom 
zatrzymanie w czasie oczekiwania 
na zielone światło bez konieczno-
ści zsiadania z roweru.

– To duże ułatwienie dla ro-
werzysty, szczególnie jeśli ma on 
buty przypięte do pedałów – wy-
jaśnia Artur Kruczek, dyrektor 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów w Tychach. – Rowerzy-
sta podjeżdża do skrzyżowania 
i w sytuacji, gdy ma czerwone 
światło może się przy takiej pod-
pórce zatrzymać, podeprzeć ręką 
lub nogą. Gdy dostaje sygnał zie-
lony, to odpycha się i płynnie ru-
sza w drogę.

Docelowo nowe podpórki 
mają pojawić się na tych skrzy-
żowaniach w mieście, gdzie po-
prowadzony jest ruch rowerowy. 
Łącznie zamontowanych zosta-
nie ponad 100 takich urządzeń. 
– W Tychach montaż podpórek 
jest nowością, ale podobne roz-
wiązania można spotkać już m.in. 
w Warszawie czy w Katowicach – 
dodaje dyrektor Kruczek.

Co ważne, podpórki powsta-
ją w ramach trwającej w Tychach 
budowy Inteligentnego Systemu 
Zarządzania i Sterowania Ru-
chem. System ten to komplek-

sowe rozwiązanie, które ułatwi 
poruszanie się po mieście. Sko-
rzystają nie tylko kierowcy, ale 
głównie rowerzyści, piesi i ko-
munikacja zbiorowa.

– W ramach ITS zostaną za-
montowane czujniki ruchu, któ-
re będą wykrywać rowerzystę 
i znacznie przyspieszą przejazd 
przez skrzyżowanie. Wysyłają one 
sygnał, co znacznie skraca czas 
oczekiwania na zielone światło 
i nie wymaga od rowerzysty in-
terakcji i naciśnięcia przycisku. 
Zielone światło zapala się auto-
matycznie – tłumaczy Arkadiusz 
Bąk zastępca dyrektora MZUiM 
ds. realizacji inwestycji.

Pamiętajmy, że ITS cały czas 
jest w fazie realizacji, a pełna 
funkcjonalność systemu (wraz 
ze wspomnianą detekcją rowe-
rzystów), zostanie uruchomio-
na z chwilą, gdy prace dobiegną 
końca. Mz ●

Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne poprawiły nie tylko płynność ruchu 
drogowego, ale i zmniejszyły liczbę kolizji i wypadków.
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W tym roku po raz kolejny kilka-
dziesiąt miast przystąpi w dniach 
1-30 czerwca do rywalizacji o ty-
tuł Rowerowej Stolicy Polski. Jed-
nak już teraz trwa oficjalny tre-
ning miast, który rozpoczął się 21 
marca i potrwa do 21 maja. Każdy 

mieszkaniec może przyłączyć się 
do zabawy i wykręcać kilometry 
dla swojego miasta. W ubiegło-
rocznej rywalizacji Tychy zajęły 
21. miejsce. Tyszanie przejecha-
li w sumie 58.966 kilometrów, 
spędzili na rowerach prawie 
cztery tysiące godzin oraz spalili 
2.237.876 kalorii

Aby wziąć udział w trenin-
gu, a później rywalizacji, nale-
ży pobrać bezpłatną aplikację 
Aktywne Miasta i wybrać mia-
sto, dla którego chce się zbierać 
kilometry. W zmaganiach mogą 
wziąć udział wszyscy, którzy jeż-
dżą na rowerze i są posiadacza-
mi telefonu komórkowego. Apli-
kacja działa na terenie całego 
świata, dlatego każdy uczestnik 
bez względu na miejsce, w któ-
rym się znajduje, może kręcić 
kilometry dla swojej drużyny. 
Udział mieszkańców w akcji bę-
dzie również miał nieoceniony 
wpływ podczas planowania za-
gospodarowania przestrzenne-
go i tworzenia nowej infrastruk-
tury rowerowej. Dzięki danym 
z aplikacji (szczegółowej sta-
tystyce przejazdów, tzw. mapie 
ciepła) urzędnicy dowiedzą się, 
którymi drogami i ścieżkami ro-
werowymi tyszanie poruszają się 
najczęściej i jakie kierunki obie-
rają najchętniej.

– Zaczęliśmy nasz trening 21 
marca. Od tamtej pory przejecha-
liście ponad 330.000 km. Bawi 
się z nami już 46 miast. To daje 
imponującą liczbę 4847 aktyw-
nych użytkowników. Najdłuż-
szy dystans jak do tej pory po-
konała Bydgoszcz – 73.892 km. 

Na drugim miejscu plasuje się 
Biała Podlaska 35.787 km. Po-
dium zamyka Gorzów Wielko-
polski – 22.737 km. W treningu 
udział biorą 1754 panie i 3093 
panów. Damy pokonały już 
74.095 km, dżentelmeni wykrę-
cili 258.690 km. Imponujące są 
indywidualne osiągnięcia. Tutaj 
na pierwszych miejscach: Stani-
sław Cyrul – 2027.27 km, Jacek 
Jeżewski – 1590.88 km, Witosław 
Szczepankiewicz – 1582.48 km 
– informują organizatorzy za-
bawy. W tegorocznej rywaliza-
cji o Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski wprowadzono kategorie 
ze względu na wielkość miast. 
Oprócz kategorii Open miasta 
będą rywalizować z podobny-
mi pod względem liczby miesz-
kańców. Funkcjonować będą na-
stępujące kategorie: do 50 tys. 
mieszkańców, od 50 do 65 tys., 
od 65 do 100 tys., od 100 do 200 
tys. i powyżej 200 tys. mieszkań-
ców.

Organizatorem akcji jest Mia-
sto Bydgoszcz, a pierwsza edycja 
została przeprowadzona w 2019 
roku. Celem projektu jest przede 
wszystkim propagowanie aktyw-
nego wypoczynku, promocja tu-
rystyki rowerowej, promocja jaz-
dy rowerem, jako alternatywnego 
środka transportu oraz wdrażanie 
idei smart city w miastach. Szcze-
gółowe informacje dotyczące ak-
cji, regulaminu aplikacji i rywa-
lizacji, pozostałych uczestników 
a także ranking miast, będzie 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.rowerowastolica-
polski.pl. kaMil peszat ●

w najbliższą sobotę, 
niedzielę i poniedziaŁek 
odbędzie się bieg 
ku paMięci dziadka 
wieśka & babci halinki. 
o śp. dziadku wieśku 
i jego wnuczku Marku, 
którzy razeM stworzyli 
grandpa gang, 
pisaliśMy już kiedyś 
w „twoich tychach”. 
teraz Marek wendreński 
wspoMnianyM biegieM 
chce nie tylko uczcić 
paMięć po dziadku, 
ale również zachęcić 
do wspólnej 
aktywności.

– Gdy dziadek stracił nogę, po-
stanowiłem zrobić wszystko, żeby 
mu w tej trudnej sytuacji pomóc. 
Od zawsze uprawiałem sport, 
którym zresztą dziadek mnie za-
raził, więc naturalne dla mnie 
było, że tę energię oddam mu 
kiedyś z nawiązką. Któregoś dnia 
po prostu wpadłem na pomysł 
i postawiłem dziadka przed fak-
tem dokonanym – wspomina pan 
Marek. – Zadzwoniłem do niego 
i powiedziałem, że zaczynamy 

przygotowywać się do półmara-
tonu, bo jesteśmy zgłoszeni i nie 
ma odwrotu. W 2018 r. zaczęliśmy 
wspólnie biegać. Powstał z tego 
Grandpa Gang. Wspólnie prze-
biegliśmy trzy półmaratony oraz 
jeden maraton. Mieliśmy oczywi-
ście chęci na więcej m.in koronę 
maratonów oraz półmaratonów, 
jednak zdrowie dziadka szybko 
się pogorszyło i niestety w ubie-
głym roku zmarł. Następnie pa-
łeczkę przejęła babcia, z którą 
w takiej formule przebiegliśmy 
już półmaraton i ultramaratony. 
Niestety, babcia też teraz jest cięż-
ko chora – dodaje.

Założenia biegu są bardzo pro-
ste: w ciągu 86 min (19 kwietnia 
Wiesław Kaczor obchodziłby 86. 
urodziny) każdy biegnie na dowol-
nym dystansie. – Chodzi o wspól-
ną aktywność, co w dzisiejszych 
czasach ma ogromne znaczenie. 
Nasz bieg dedykujemy również 
osobom, które przez obecną sytu-
ację podupadły na zdrowiu psy-
chicznym. Dlatego też promujemy 
go pod nazwą #NIEJESTEŚSAM – 
tłumaczy organizator. Bieg odbę-
dzie zarówno w wersji wirtualnej 
(17-19 kwietnia) oraz stacjonar-

nej (tylko 18 i 19 kwietnia). – Każ-
dy, kto chce wziąć udział w biegu 
wirtualnie, może zmierzyć swo-
ją aktywność fizyczną dowolna 
aplikacją i swój wynik zamieścić 
w przygotowanym do tego poście. 
W niedzielę i poniedziałek planu-
jemy pobiec wyznaczoną trasą, 
tam gdzie biegaliśmy najczęściej 
z dziadkiem oraz babcią – zachęca 
pan Marek. Start 18 kwietnia odbę-
dzie się o godzinie 10 na Paproca-
nach w Tychach (zbiórka pod Pira-
midą), zaś 19 kwietnia o godzinie 
10 w Parku Śląskim w Chorzowie 
(zbiórka pod pomnikiem górni-
ków). Wyniki każdego zawodnika 
będą kolekcjonowane pod postem 
utworzonym tuż przed wydarze-
niem. Na podstawie opublikowa-
nych wyników organizator stworzy 
podsumowanie biegu.

W pakiecie startowym znajduje 
się: koszulka GrandpaGang, pa-
miątkowy medal oraz niespo-
dzianki od partnerów biegu. 
Dodatkowo do pierwszych 100 
pakietów organizator dołączył 
książkę „Maraton pokoleń” opisu-
jącą losy wnuczka i dziadka. Za-
pisać się można na stronie grand-
pagang.pl kaMil peszat ●

dla dziadka i babci
w tychach odbędzie się ciekawy bieg Ku PAMIęcI.
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ściągnij aplikację i pedałuj dla miasta.

tyChy trenUją

reklama

Od 29 marca samorządy w całej 
Polsce przygotowują się do uru-
chomienia punktów szczepień 
masowych. Także w Tychach 
rozpoczęto intensywne starania 
o utworzenie takich punktów. 
Dzięki pracy i zaangażowaniu 
wielu osób, w naszym mieście 
przygotowano 2 takie punkty: 
jeden na Hali Sportowej przy ul. 

Piłsudskiego, a drugi na Stadio-
nie Miejskim przy ulicy Edukacji. 
- Szacujemy, że dziennie w każ-
dym z punktów będzie mogło się 
zaszczepić 500 tyszan i tyszanek. 
Zrobimy wszystko, by jak naj-
szybciej wyszczepić wszystkich 
chętnych mieszkańców i pomóc 
w walce z pandemią. Jesteśmy 
gotowi do działania. Na chwilę 

obecną nie wiemy jeszcze kiedy 
i w jakim zakresie punkty zosta-
ną uruchomione oraz kiedy będą 
mogły rozpocząć się szczepienia. 
Mamy nadzieję, że w najbliższych 
dniach poznamy odpowiedzi na 
te pytania. Będziemy o tym infor-
mować na bieżąco – mówi Ewa 
Grudniok, rzecznik Urzędu Mia-
sta Tychy. Mn ●

punkty szczepień Masowych w Tychach.

w hali i na stadiOnie

Boksy przygotowane przez miasto w Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego 
czekają na decyzję rządu w sprawie szczepień masowych.
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wedŁug danych 
państwowej agencji 
rozwiązywania 
probleMów 
alkoholowych (parpa) 
z 2019 r. szacuje 
się, że w polsce 
uzależnionych jest 
od 600 do 800 tys. 
osób, a ponad 3 Mln 
pije szkodliwie lub 
nadużywa alkoholu. 
jest to probleM, który 
dotyczy wielu rodzin. 
niektóre zMagają 
się z niM od pokoleń. 
z okazji światowego 
dnia trzeźwości, który 
jest obchodzony 15 
kwietnia, rozMawiaMy 
na ten teMat 
z szyMoneM plutą, 
MagistreM psychologii 
i specjalistą 
psychoterapii 
uzależnień.

„twoje tychy”: czym jest tzw. 
kultura picia?
SzymON Pluta: – Jest 
to zjawisko odnoszące się 
do kultury spożywania alkoholu 
w danym kraju lub regionie. 
Można powiedzieć, że co kraj, 
to obyczaj. Np. w paśmie 
krajów śródziemnomorskich 
dominuje spożycie wina, często 
do posiłków. Czym dalej na pół-
noc, tym Europejczycy piją 
coraz to mocniejsze alkohole, 
np. wódkę w Rosji czy krajach 
skandynawskich. W innych 
krajach np. islamskich spożycie 
alkoholu z powodów religijnych 
nie występuje w ogóle. Przyzwo-
lenie na picie alkoholu w Polsce 
jest ogromne, pokazują to staty-

styki dotyczące wieku inicjacji 
alkoholowej wśród młodzieży. 
Szacuje się, że po alkohol sięga 
ponad 92% 15- i 16-latków 
oraz 96% 17- i 18-latków. 
Do upicia się przyznała się 
niemal połowa piętnastolatków 
i ponad 65% siedemnastolatków. 
Ma na to wpływ używanie 
alkoholu w świadomości 
Polaków: piją na urodziny 
dziecka, na jego chrzciny, 
na jego komunii. Polacy piją 
przy okazji każdej uroczystości, 

imprezy. Oczywiście nie popa-
dajmy w skrajność, bo pewne 
nawyki Polaków powoli się 
zmieniają. Coraz częściej słyszę 
o bezalkoholowych urodzinach, 
imprezach, sylwestrach. Jednak 
nadal ogromna liczba Polaków 
nie wyobraża sobie pewnych 
uroczystości czy wydarzeń 
niecelebrowanych używaniem 
alkoholu.

czy okazjonalne picie może 
prowadzić do uzależnienia?

– Nie istnieje coś takiego jak 
nieszkodliwa dawka alkoholu. 
Alkohol, niezależnie od dawki, 
zawsze jest szkodliwy dla 
wszystkich tkanek, dlatego 
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) wycofała się z określenia 
„bezpieczne picie”, wprowadzając 
termin „picie na poziomie 
niskiego ryzyka szkód”. Każde 
używanie, nawet okazjonalne, 
może z czasem prowadzić 
do uzależnia. Oczywiście 
musi na to złożyć się wiele 
czynników natury biologicznej, 
psychologicznej i środowiskowej, 
ale warto pamiętać, że alkohol 
jest bardzo silnie uzależniającą 
substancją, a uzależnienie może 
rozwijać się przez wiele lat.

kto szczególnie powinien uważać 
na alkohol?
– Zasadniczo wszyscy powinni 
zwracać uwagę na swój styl 
picia. Osoby przed uzyskaniem 
pełnoletniości nie powinny 
używać alkoholu w ogóle. 
Natomiast osoby, które mają 
różnorakie schorzenia zdrowot-
ne oraz osoby z problemami 
natury psychicznej, np. choru-
jące na zaburzenia depresyjne, 
lękowe lub inne problemy 
psychiatryczne, powinny zwró-
cić szczególną uwagę na swoje 
używanie alkoholu.

w jaki sposób rozmawiać 
o alkoholu z młodzieżą?
– Przedstawiać fakty na temat 
alkoholu, sposobu jego działania 
i wpływu na organizm, odnieść 
się do konsekwencji używania 
(ze szczególnym uwzględ-
nieniem używania u osób 
młodych). Postawić na fakty,  

a nie domysły czy inne „prawdy 
ludowe”. Odpowiadać na każde 
pytanie. Szanować zdanie 
młodego człowieka i to, że może 
się z nami nie zgadzać. Należy 
też pamiętać, że młodzież jest 
w stanie zweryfikować nasze 
wiadomości w dziesięć minut 
za pomocą Internetu. Wszelkie 
moralizowanie, grożenie 
czy potępienie nie działa. 
Ważne, by w takich rozmowach 
budować zaufanie, aby młody 
człowiek przyszedł do nas, jeśli 
będzie miał wątpliwości.

z czym zmaga się osoba 
uzależniona i dlaczego musi pić?
– Uzależnienie jest chorobą i jak 
każda choroba niesie za sobą 
konsekwencje w ważnych obsza-
rach życia. Chyba najpoważniej-
szymi konsekwencjami, z jakimi 
zmaga się osoba uzależniona, 
są problemy w relacjach ro-
dzinnych oraz innych relacjach 
społecznych, problemy w sferze 
zdrowia psychicznego. Warto 
podkreślić, że uzależnienie po-
woduje silny przymus picia, tzw. 
głód alkoholowy, który często 
jest napędzany cierpieniem 
spowodowanym konsekwen-
cjami picia i potrzebą doznania 
ulgi, którą osoba uzależniona 
wiąże z wypiciem kolejnej dawki 
alkoholu. To jest psychologiczna 
pułapka.

kiedy należy zgłosić się na terapię? 
jak ona przebiega?
– Na terapię warto się zgłosić, 
gdy zaczyna nas niepokoić 
nasze picie, np. często myślimy 
o piciu, doświadczamy tzw. 
urwanych filmów, picie 
staje się głównym źródłem 
przyjemności, regulujemy 
nastrój za pomocą alkoholu, 
słyszymy uwagi od bliskich osób 
zaniepokojonych naszym piciem 
itp. Warto wówczas zgłosić się 
do specjalisty – on przepro-
wadzi wywiad diagnostyczny. 
Jeśli okaże się, że nasze picie 
jest już szkodliwe lub jesteśmy 
uzależnieni, możemy skorzystać 

z odpowiedniej dla swojej 
problematyki formy leczenia. 
Zazwyczaj jest to terapia indy-
widualna i grupowa na różnych 
stopniach zawansowania. Średni 
czas trwania pełnego cyklu 
terapii to ok. 1,5 roku.

jak pomóc osobie uzależnionej?
– Przede wszystkim warto 
z nią porozmawiać – okazać jej 
troskę, zaproponować pomoc, 
np. podać kontakt do ośrodka 
leczenia uzależnień. Jeżeli z jej 
strony pojawia się silny opór 
przed jakąkolwiek zmianą, 
co zdarza się stosunkowo często 
i wprawia bliskich w bezsilność, 
rodzina może skorzystać 
z pomocy psychologicznej 
w Poradni Leczenia Uzależnień. 
W skrajnych przypadkach osobę 
uzależnioną zgłasza się do Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
która może zarekomendować 
osobie uzależnionej leczenie.

czy są sytuacje, w których należy 
pozostawić alkoholika samemu 
sobie?
– Trudne pytanie. Zasadniczo 
nie łatwo jest zostawić 
kogoś w potrzebie. Jeśli ktoś 
naprawdę potrzebuje pomocy 
i o nią prosi, to powinniśmy 
go wspierać. Natomiast należy 
pamiętać, że uzależnienie jest 
chorobą związaną w dużej 
mierze z psychiką, a wieloletnie 
używanie alkoholu wpływa 
na osobowość i funkcjonowanie 
osoby uzależnionej. Jeśli ktoś, 
mimo podjętych prób leczenia, 
nadal nie chce zmieniać swojego 
życia, jest szkodliwy dla bliskich 
(przemoc fizyczna, psychiczna, 
ekonomiczna), warto roz-
ważyć szukanie pomocy dla 
siebie. Oczywiście nie można 
jednoznacznie określić, kiedy 
„uciekać z tonącego okrętu”, 
to indywidualna sytuacja każdej 
rodziny. Jednak trzeba chronić 
siebie, przede wszystkim.
rozMawiaŁa:
Magdalena kulus ●

przystań kajakowa nad 
jezioreM paprocany 
zostaŁa noMinowana 
do nagrody w konkursie 
na najlepszą 
przestrzeń publiczną. 
tyM razeM obiekt, 
zaprojektowany przez 
roberta skitka, bierze 
udziaŁ w plebiscycie 
polska architektura 
2020.

Laureaci konkursu wybrani zo-
staną za pośrednictwem interne-
towego głosowania, które zakoń-
czyło się 12 kwietnia o 23.59 oraz 
przez profesjonalne jury, w skład 

którego weszli laureaci poprzed-
nich edycji. Do tegorocznej edy-
cji plebiscytu można było zgła-
szać obiekty zrealizowane w 2020 
roku oraz te, które nie wzięły 
udziału w Polskiej Architekturze 
2019, a zostały oddane do użyt-
ku w 2019 roku. – Kryteria wy-
boru najciekawszych obiektów 
to ich funkcjonalność, innowa-
cyjność, zgodność z aktualnymi 
trendami społecznymi, środowi-
skowymi oraz technicznymi. Szu-
kaliśmy też prac biur i zespołów, 
które nie należą jeszcze do głów-
nego nurtu polskiej architektury, 
a wyróżniają się ambicją i twór-
czym podejściem do projektowa-

nia – komentuje redakcja Grupy 
Sztuka Architektury organizatora 
plebiscytu.

Budynek przystani podzielo-
ny został, zarówno funkcjonal-
nie jak i wizualnie, na dwie czę-
ści. Od strony jeziora znajdują się 
drewniane schody, które w czasie 
zawodów pełnią funkcję trybun. 
Z drugiej strony nowoczesny wy-
gląd przystani nadają szare pane-
le elewacyjne z włókno-cementu. 
Całość tworzy atrakcyjną, dostęp-
ną dla mieszkańców przestrzeń 
publiczną. – Jako autorom pro-
menady zależało nam, aby była 
ona kontynuowana aż do plano-
wanej dalej mariny żeglarskiej. 
W konsekwencji tego założenia 
nowa przystań kajakowa staje się 
jej częścią. Główny ciąg prome-
nady biegnie przy samej wodzie, 
a ściany obiektu zostały wycofa-
ne i schowane za wyniesionymi 
drewnianymi siedziskami, któ-
re podczas organizowanych za-
wodów służą za trybuny. Tylna 
ściana uzyskała odmienny cha-
rakter: ze względu na wymagania 
pożarowe zastosowano szare pły-
ty włókno-cementowe – opisywał 
projekt Robert Skitek.

Wyniki głosowania inter-
natów poznaliśmy13 kwiet-
nia (po oddaniu tego nume-

ru do druku) natomiast wyniki 
głosowania ekspertów zostaną 
ogłoszone na uroczystej Gali 
Plebiscytu Polska Architektura 
XXL 2020, która odbędzie się 
w maju 2021. Tyska przystań 
walczy o laury z dziesięcioma 
kontrkandydatami, którymi są: 
biurowiec na wąskiej działce 
w Krakowie (CAVU Architekci, 
indygoDESIGN); centrum me-
dyczne Nowy Gurewicz w Ot-
wocku (Grupa 5 Architekci); 
osiedle Nowy Strzeszyn w Po-
znaniu (Insomia); Dom Wie-
lopokoleniowy we Wrocławiu 
(Major Architekci); Muzeum Jó-
zefa Piłsudskiego w Sulejówku 
(PIG Architekci); biurowiec fir-
my EXG w Częstochowie (OVO 
Grąbczewscy); osiedle Riverview 
w Gdańsku (APA Wojciechow-
ski); Elektrownia Powiśle w War-
szawie (APA Wojciechowski); 
szklany biurowiec Press Glass 
Polska k. Częstochowy (Konior 
Studio); Nobu Hotel w Warsza-
wie (Medusa Group)

Wcześniej tyska przystań znala-
zła się w ścisłym finale konkursu 
Building of the Year 2021 organi-
zowanego przez portal ArchDaily.
com, który miesięcznie przyciąga 
ponad 13 milionów czytelników. 
kaMil peszat ●

silny przymus picia
w związku ze światowyM dnieM trzeźwości ROZMAWIAMy Z SZyMONEM PLuTą, SPEcjALISTą TERAPII uZALEżNIEń.

przystań znoWu W szrankach
po raz kolejny doceniono TySKą PRZESTRZEń PubLIcZNą.

6 Objawów uzależNieNia

1.  Silna, natrętna potrzeba, tzw. przymus picia, głód alkoholowy. 
2.  upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych 

z piciem, tj. trudności w powstrzymaniu się od picia, kontrolo-
waniu ilości wypijanego alkoholu, częstotliwości picia.

3.  Zespół abstynencyjny: zespół cech fizjologicznych, które 
występują, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub przery-
wane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudno-
ści, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, 
wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, 
niepokój, drażliwość, lęki, padaczka alkoholowa, objawy 
psychotyczne - omamy wzrokowe, słuchowe, klinowanie, 
czyli używanie alkoholu w celu reintoksykacji). chory używa 
alkoholu lub innej substancji, np. leków niezleconych przez 
lekarza, by złagodzić wymienione objawy lub też uniknąć 
ich wystąpienia.

4.  Zmiana tolerancji na alkohol: najczęściej mowa jest o 
zwiększeniu tolerancji alkoholu. Ta sama dawka alkoholu nie 
przynosi oczekiwanego efektu, a więc powstaje potrzeba spo-
życia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu. 
W zaawansowanej fazie uzależnienia dochodzi do spadku 
tolerancji.

5.  Zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zainte-
resowań, obowiązków. 

6.  Picie alkoholu mimo świadomości jego negatywnych skutków 
(szczególnie dla zdrowia).

jeżeli zauważasz u siebie któryś z tych objawów i ma on cha-
rakter powtarzalny, warto udać się do specjalisty na wstępną 
konsultację lub wykonać jeden z dostępnych w Internecie testów 
przesiewowych, np. test AuDIT.

gDzie SzuKać POmOcy?

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień (32) 720-52-42•	
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych •	
(32) 776-35-09
Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia •	
uzależnień MENS SANA ul. bukowa 20 Tychy, tel. 32 327 51 83, 
e-mail: osrodek@mens-sana.pl

Szymon Pluta.
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„twoje tychy”: – za nami 2020 rok, 
dość trudny także dla instytucji 
kultury. na szczęście większość 
z nich jednak nie próżnowała...?
Aleksandra Matuszczyk: – Dla 
nas to był bardzo pracowity czas. 
Udało się ukończyć i zaprezen-
tować dwukrotnie publiczności 
tyskiej wyprodukowany przez 
nas wspólnie z Miastem Tychy, 
a wyreżyserowany przez Marcina 
Zasadę film „Niemczyk – ostatni 
buntownik architektury”. Mimo 
stosunkowo niewielkiej (z uwagi 
na pandemię) liczby widzów, 
film został bardzo dobrze 
przyjęty, a dyskusje, które 
odbyły się po obu jego pokazach, 
po raz kolejny pokazały nam, 
jak niezwykłą, skomplikowaną 
i niezależną postacią był 
Stanisław Niemczyk. Ten 
projektant najlepszej powojennej 
tyskiej świątyni – kościoła pw. 
Ducha Świętego – bez wątpienia 
zasługuje na opracowanie 
znacznie pełniejsze. Zadanie 
opracowania całej spuścizny 
architekta przed nami.
Film – mimo pandemicz-
nego ograniczonego zasięgu 
i braku zaplanowanych pokazów 
w kinach studyjnych – rezonuje 
i przynosi efekty: czeka nas 
w tym roku współpraca z Naro-
dowym Instytutem Architektury 
i Urbanistyki oraz z Muzeum 
Narodowym w Krakowie 
nad wystawami, których 
istotnym elementem będą 
projekty Stanisława Niemczyka; 
opracowania domaga się także 
program ikonograficzny wnętrza 
świątyni, który wykonał Jerzy 
Nowosielski.
Przywołuję tu Jerzego No-
wosielskiego nie bez powodu 
– w minionym roku udało nam 
się nabyć podczas aukcji trzy 
unikatowe szkice polichromii 
tyskiej świątyni. Zespół szkiców 
obejmuje kilkadziesiąt rysunków 
– ponieważ zaczęły się poka-
zywać na aukcjach, będziemy 
je bacznie obserwować i w miarę 
możliwości kupować, aby 
wzbogacać muzealną kolekcję.
Ale trzymamy też rękę na „spo-
łecznym pulsie”, poszerzając 
kolekcję również o to, co bliższe 
naszej codzienności – tym 
przemianom i wydarzeniom 
społecznym, które obserwujemy 
na ulicach.

Fotograficzne zbiory Muzeum 
wzbogaciliśmy też o zbiorowy 
portret czasu kobiecych 
protestów – oczami kilkunastu 
fotografek i fotografów regionu. 
Te zdjęcia będą nabierać ciężaru 
w czasie – mam nadzieję, że na-
darzy się okazja, aby je pokazać 
publiczności. To przedsięwzięcie, 
którego kuratorem jest Michał 
Łuczak – fotograf, artysta wizu-
alny, kurator wystaw, członek 
międzynarodowego kolektywu 
skupiającego fotografów 
z Europy Środkowo-Wschodniej 
„Sputnik Photos”.

wydaliście także „kronikę szkoły 
w paprocanach”...
Tak, trudno o tym nie 
wspomnieć. „Kronika szkoły 
w Paprocanach” to z wielu 
powodów świetna praca, którą 
wykonaliśmy ze wspólnotą lokal-
ną Paprocan w ramach budżetu 
obywatelskiego – a wcześniej 
z dr Edelgardą Foltyn, która 
rękopisy piszących w języku 
niemieckim sześciorga nauczy-
cieli (z lat 1849–1909) przetłu-
maczyła i opatrzyła przypisami, 

obficie wyjaśniając konteksty. 
Starannie ją wydaliśmy – wsparci 
projektanckim doświadczeniem 
Tomasza Bierkowskiego, jednego 
z najlepszych w Polsce typogra-
fów i projektantów publikacji, 
szczególnie naukowych.

wciąż mamy czas pandemii. czy 
miało to i ma w waszej pracy jakieś 
znaczenie?
Pierwszym naszym impulsem, 
imperatywem wręcz, była próba 
uchwycenia tego fenomenu, 
jakim było pierwsze przecież 
od czasu stanu wojennego 
– „przymusowe” zamknięcie 
ludzi w domach. W ankiecie 
„Tychy w czasach pandemii”, któ-
rą będziemy w nadchodzącym 
czasie analizować, zadaliśmy 
kilkadziesiąt pytań – odpowie-
działo na nie około 600 osób.
Potrzebowaliśmy też obrazu 
pandemii – o fotograficzny 
portret miasta w tym czasie 
poprosiliśmy dwóch fotorepor-
terów związanych z Tychami 
– Grzegorza Krzysztofika 
i Artura Pławskiego. Pod koniec 

minionego roku wybór ich zdjęć 
trafił do muzealnej kolekcji.
Należy też wspomnieć o ważnym 
dla nas działaniu, które ma zwią-
zek z poczuciem podtrzymywa-
nia więzi z naszymi odbiorcami: 
bardzo ważne było dla nas 
– w muzeum – wysłanie sygnału, 
że oto jesteśmy, nie tracimy 
Was z oczu, chcielibyśmy się 
z Wami spotykać, a daliśmy 
temu wyraz serią „Pocztówek 
na dobre! (jutro)” umieszczany-
mi w skrzynkach pocztowych 
mieszkańców Tychów.
W sukurs czasowi pandemii 
przyszedł też nasz zdigitalizowa-
ny zasób fotografii: „abc.tychy.
pl”, który jest mapą architektury 
miasta oraz socjologicznych ob-
serwacji, zrealizowaną w latach 
1951–1989 przez 8 fotografów: 
Andrzeja Czyżewskiego, Marka 
Nowickiego, Michała Cały, 
Stanisława Kasperowicza, Irene-
usza Kaźmierczaka, Zygmunta 
Kubskiego, Krzysztofa Pileckiego 
i Zygmunta Wieczorka.
Ta strona to nie tylko fotografie, 
to także eseje napisane przez 
zaproszonych przez nas 

autorów oraz, co w zeszłym 
roku ze względu na zdalną 
edukację było ważne, scenariusze 
edukacyjne przygotowane przez 
muzealne edukatorki – możliwe 
do pobrania i do realizacji 
zarówno w okolicznościach 
edukacji szkolnej, jak i w pracy 
nad rodzinnymi archiwami 
fotograficznymi.

a jakie plany ma kierowana przez 
panią placówka na 2021 rok?
Można by snuć: jeśli czas 
i okoliczności pozwolą, 
na pewno zrealizujemy długo 
oczekiwaną wystawę, której 
kuratorką jest prof. Irma Kozina: 
„Księżniczki i Dziewczyny”. 
Prace nad nią trwają już około 
2 lat, a jej istotą jest prezentacja 
dokonań historycznych postaci 
kobiet związanych z dzisiejszym 
województwem śląskim 
za pomocą realizacji współczes-
nych twórczyń z tego regionu, 
a jednocześnie przedstawienie 
wybranych dzieł tych twór-
czyń za pomocą malarstwa, 
grafiki, instalacji, działań 
multimedialnych. Wśród tych 

historycznych kobiet znajdą się 
Hanna Adamczewska-Wejchert 
i Maria Czyżewska – urbanistka 
i architektka, którym swoje 
prace poświęcą Ewa Zawadzka 
i Dorota Hadrian. Liczymy też 
na spotkania – zarówno z kura-
torką, jak i artystkami, których 
formę będziemy dobierać.
Mamy wielką nadzieję na roz-
poczęcie współpracy z widzami 
(odbiorcami) niewidomymi 
i słabo widzącymi; projekt nosi 
tytuł „Kadry dzielnicy – po-
wrót do przeszłości” i będzie 
efektem spacerów i warsztatów 
zapoczątkowanych w 2020 
roku, którymi będziemy chcieli 
się podzielić. Działanie to jest 
okazją do przybliżenia wiedzy 
o dziejach miasta, jego architek-
turze, a także ukazania znacze-
nia, jakie dla dokumentowania 
lokalnej historii mają prywatne 
archiwa oraz fotografowanie 
przestrzeni. Stanie się to poprzez 
organizację czasowej wystawy 
z zapewnieniem dostępności 
osobom z dysfunkcją wzroku – 
niewidomym, słabowidzącym, 
seniorom. Do współpracy 
przy jej tworzeniu zaproszone 
zostanie lokalne koło Polskiego 
Związku Niewidomych. Wysta-
wie towarzyszyć będą warsztaty 
i dyskusje.

w minionym roku mówiło 
się też o nowej siedzibie 
muzeum miejskiego. macie sny 
i marzenia o przeprowadzce 
na al. piłsudskiego?
Tak, to marzenie mocno w nas 
„siedzi” i ono w ogromnej 
mierze zależy od naszego udziału 
w pozyskiwaniu unijnych 
funduszy w perspektywie finan-
sowej na lata 2021-2027! Mam 
nadzieję, że za 10 lat zobaczymy 
się w nowo otwartej siedzibie 
muzeum – w środkowej, 
dzisiaj niedokończonej części 
niepowstałego zespołu szkół 
municypalnych. Otworzymy 
tutaj docelową siedzibę muzeum 
– z wystawą stałą, możliwością 
jednoczesnej realizacji wystaw 
czasowych, otwartymi dla 
wszystkich pracowniami 
konserwacji papieru i fotografii, 
kawiarnią, księgarnią oraz po-
tencjałem na organizację polifo-
nicznych wydarzeń kulturalnych. 
Będziemy je realizować wspólnie 
z naszymi sąsiadami: Orkiestrą 
Aukso, Miejską Biblioteką 
Publiczną, a także – ze względu 
na nasze zainteresowanie historią 
i współczesnymi dziejami sportu 
– tyskim MOSiRem.
Ta siedziba jest ulokowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
osi zielonej – wspaniałego 
– dziś bardzo współczesnego 
założenia urbanistycznego 
Hanny Adamczewskiej-Wejchert 
i Kazimierza Wejcherta.
Będziemy o tym mówić 
i będziemy tego uczyć, będziemy 
opowiadać o konceptach – zrea-
lizowanych i niezrealizowanych 
– nowych miast, utopiach 
i czynnikach miastotwórczych, 
tworząc, obok osi zielonej, oś 
kultury, która pomoże bez wąt-
pienia przy tworzeniu się, wciąż 
niepewnej i płynnej tożsamości 
mieszkańców tego miasta.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●
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marzenia o „osi kultury”...
o pracowityM roku 2020 I PLANAch NA PRZySZŁOŚć ROZMAWIAMy Z ALEKSANDRą MATuSZcZyK, DyREKTORKą MuZEuM MIEjSKIEGO W TychAch.

Dyrektor Aleksandra Matuszczyk i makieta planowanej przyszłej siedziby Muzeum Miejskiego – między Mediateką a Halą Sportową przy al. Piłsudskiego.
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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! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504625566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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:
Zaopiekuję się zwierzętami a czas 
nieobecności właścicieli w domu jed-
norodzinnym Te. 605 492 878

Agencja Ochrony zatrudni rencistów do 
pracy w Tychach na stanowisku: pracow-
nik ochrony. Wymagamy: niekaralności, 
dyspozycyjności, umiejętności współ-
pracy w zespole, orzeczenia o niepełno-
sprawności. Oferujemy: elastyczny grafik, 
stałe miejsce pracy, gwarantujemy wyna-
grodzenie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. 32 219-25-57

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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 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

autoreklama
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Tychy, os. C. M-3, 50 m2, po generalnym 
remoncie – I piętro z balkonem. 295 000 
zł. BN VOTUM: 501 503 735 

WYNAJMĘ
Posiadam garaż do wynajęcia na osiedlu 
Z. Tel. 608-643-385
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: 666865777 

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, po re-
moncie. cena 339000zł VIPART 509 733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. C, M-3, 53,8 m2, 3 piętro, cena 
250000zł VIPART 509733966
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. 696 m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, działka 
1020 m2,cena 580000 zł VIPART 501 396 663
Pisarzowice , dom pow 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 188
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800zł + media VIPART 509 
733 977
Tychy centrum, do wynajęcia kawalerka 
36m2, cena 1200zł + media 501 396 663

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Tychy Centrum Mieszkanie w stanie „de-
veloperskim”, 37,4 m2, 179 tys., 9p, czynsz 
320zł, piękny widok, 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101 www.ASTON.com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, cena 299.000 zł, 731 
713 100 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, do wynajęcia – możliwe krót-
kie terminy, kawalerka 21 m2, słonecz-
ne, umeblowane mieszkanie po remon-
cie, czynsz 1.400 zł, 602 627 610, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Balbina, 64 m2, do wynajęcia 2 po-
kojowe przestronne eleganckie mieszka-
nie, czynsz 2.300 zł, 728 713 101, www.
ASTON.com.pl
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, 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, Cielmice, działka 1457 m2, cena 
167.555 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Tychy, Wygorzele 1667 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
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 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
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. Cena 759.000 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 szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl
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 możliwośc zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 pietro cena 310.000 zł 
tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl

Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2 cena 485.000 
zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 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/ mce 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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ 
w ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWOR-
COWA – 2 pokoje, 51m2 ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 lub 531 
099 212

Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. Nie-
podległości, 2 pokoje, 55m2– INDOMO 
tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, 
Mikołów Centrum– INDOMO tel. 531 
099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnosto-
jący- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STAN DEVELOPERSKI – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TY-
CHACH NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – ZAPRA-
SZAMY- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!
Rehabilitacja po udarach, w ch. Par-
kinsona, SM, SMA. tel. 664 747 215

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

reklama

autoreklama
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porażka i zwycięstwo 
– tak dla koszykarzy 
gks tychy rozpocząŁ 
się play oFF. 
w sobotę tyszanie 
wysoko przegrali 
z sokoŁeM Łańcut 68:93, 
natoMiast w niedzielę 
odpowiedzieli rywaloM 
MocnyM uderzenieM, 
wygrywając 93:85. 
w rywalizacji tych 
zespoŁów MaMy zateM 
reMis, a gra toczy się 
do trzech wygranych.

Potencjał obu zespołów jest wy-
równany, czego dowiodły loka-
ty drużyn po sezonie zasadni-
czym i ostatni mecz, minimalnie 
przegrany przez GKS. Tymcza-
sem play off zaczął się kiepsko 
dla tyszan, bo w sobotnim me-
czu z Sokołem nasi koszykarze 
wyraźnie ustępowali rywalom. 
Sokół szybko objął prowadzenie 
i nie oddał go do końca pierw-
szej kwarty. Potem gospodarze 
powiększyli przewagę, dwu-
krotnie rzucając za 3 punkty 
i zakończyli pierwszą połowę 
z 13 punktami na plusie. Trze-
cia kwarta przyniosła remisowe 
rozstrzygnięcie, a w czwartej 
nie nastąpił oczekiwany zryw 
GKS. Ekipa z Łańcuta zaimpo-
nowała dobrze zorganizowaną 
grą defensywną i skutecznością, 
w tym 50-procentową w rzutach 
za 3 (17/34), a znany z wystę-
pów w trójkolorowych barwach 
Michał Jankowski zaliczył punk-
ty we wszystkich swoich pięciu 
próbach rzutów z dystansu.
SOKół łańcut – gKS ty-
chy 93:68 (26:17, 21:17, 16:16, 
30:18).
gKS tychy: Stryjewski 16, Wo-
roniecki 13, Wrona 11, Kędel 7, 
Grochowski 6, Trubacz 6, Śpica 

5, Mąkowski 2, Ziaja 2, Karpacz 
0, Wspaniały 0.

Jednak w niedzielę, w drugim 
meczu na parkiecie rywali, do gry 
przystąpiła odmieniona drużyna 
GKS. Tyszanie zaskoczyli rywali 
konsekwentną grą w ataku. Pod 
koszem rywali brylował Śpica, 
który w pierwszej kwarcie zdo-
był 9 punktów. Tyszanie wygrali 
pewnie, a w drugiej nie zwalniali 
tempa, i  choć pod koniec kwarty 
stracili impet, prowadzili do prze-
rwy pięcioma punktami. I tym ra-
zem trzecia kwarta nie przyniosła 
rozstrzygnięcia, więc o wygranej 
znów miało zadecydować ostat-
nie rozdanie. Podopieczni Toma-
sza Jagiełki przystąpili do niego 
z 5-punktowym prowadzeniem 
i mocnym postanowieniem, żeby 
nie zmarnować szansy. Grali 
uważnie w obronie i ustrzegli się 

poważniejszych błędów. Bardzo 
dobrze w tej kwarcie spisywali się 
Stryjewski i Śpica i prowadzenie 
GKS w tej kwarcie ani przez mo-
ment nie zostało zagrożone. Oby 
w takim stylu tyszanie kończyli 
kolejne mecze! Najwięcej punk-
tów dla GKS zdobył Paweł Śpica – 
26 (11/20 z gry) i siedem zbiórek, 
a Marcin Woroniecki zakończył 
mecz z 17 pkt (5/7 za trzy).
SOKół łańcut – gKS ty-
chy 85:93 (20:28, 25:22, 19:19, 
21:24).
gKS tychy: Śpica 26 (2 za 3), 
Trubacz 13 (3), Kędel 10, Stryjew-
ski 9 (2), Wrona 5 oraz Woronie-
cki 17 (5), Karpacz 6, Grochowski 
6 (2), Mąkowski 1.

Teraz na dwa mecze gra prze-
nosi się do Tychów, a na Sokoła 
drużyna GKS czeka 17 i 18 kwiet-
nia. ls ●

W tym roku rywalizacja o mi-
strzostwo Polski w futbolu amery-
kańskim rozpocznie się w najbliż-
sza sobotę, 17 kwietnia. Tego dnia 
Tychy Falcons zmierzą się z War-
saw Eagles. Najwyższa klasa roz-
grywkowa Polskiej Futbol Ligi 
liczy obecnie 7 zespołów: Byd-
goszcz Archers, Tychy Falcons, 
Silesia Rebels, Warsaw Eagles, 
Warsaw Mets, Kraków Kings, 
Lowlanders Białystok.

Sezon podzielony został 
na 4 fazy: runda zasadnicza, wil-
dcards, półfinały i finał. Każdy ze-
spół rozegra 6 meczów w sezonie 
zasadniczym – po trzy na włas-
nym boisku i na wyjeździe. Dru-
żyny z miejsc 1-6 wezmą udział 
w fazie postseason, a najwyższą 
ligę rozgrywkową opuści ostatnia 
drużyna. Ligowa rywalizacja po-
trwa do 17 lipca, kiedy to rozegra-
ny zostanie Polish Bowl XVI.

Jak rolę w tym sezonie ode-
grają tyscy futboliści? Przypo-
mnijmy, iż drużyna zadebiuto-
wała w rozgrywkach w 2011, 
w 2016 roku sięgnęła po mi-
strzostwo PLFA1, a do półfina-
łów LFA1 awansowała w latach 

2018, 2019, 2020. Poprzednie 
rozgrywki Sokoły zakończyły 
półfinałową porażka z Lowlan-
ders. W tym sezonie główny tre-
ner Michał Kołek postawił prze-
de wszystkim na wzmocnienie 
defensywy. Do składu wrócili 
bracia Jacek Sikora i Dominik Si-
kora, Grzegorz Dominik, Kamil 
Knapik, Michał Sysak (ostatnio 
w Ostrava Steelers), Jacek Kozub, 
Mateusz Błazik i Robert Szmie-

lak z Panthers Wrocław. Pojawił 
się Mateusz Turalski, a w skła-
dzie są też LaParish Lewis oraz 
nowy rozgrywającym wychowa-
nek Kentucky State (2. Dywizja 
NCAA), Jules St. Ge, który może 
się okazać kluczowym zawodni-
kiem zespołu. Zdaniem niektó-
rych, jeśli Jules St. Ge spełni po-
kładane w nim nadzieje, drużyna 
może skutecznie powalczyć o mi-
strzostwo. ls ●

tychy Falcons rozpoczynają rozgrywki PFL.

z warsaw eagles  
w premierze sezOnU

mocna odpoWiedź Gks
reMis W ćWIERćFINAŁOWEj SERII KOSZyKARZy

W 2016 roku Tychy Falcons sięgnęli po mistrzostwo 
PLFA1. Jak będzie w tym sezonie?
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Po dwóch meczach w Łańcucie, Sokół przyjeżdża 
teraz na dwa spotkania do Tychów.
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w ostatnich pięciu 
spotkaniach 
podopieczni trenera 
artura derbina 
zdobyli zaledwie dwa 
gole, co nie najlepiej 
świadczy o oFensywie 
gks. tyMczaseM sobotni 
Mecz w kielcach 
przegraliśMy przez 
Fatalny bŁąd obrony 
i braMkarza.

Korona też strzela ostatnio niezbyt 
dużo goli, ale nie traci ich w ogó-
le, więc nie przegrywa. Podobnie 
w sobotę, od pierwszych minut 
gospodarze przypuścili szturm 
na bramkę Konrada Jałochy i już 
w 3 min. sprawdzili jego formę. 
Po raz drugi tyska ławka zadrżała 
w 12 min. kiedy Jałocha nie sięg-
nął piłki i tylko interwencja Nedića 
zapobiegła utracie gola. Czarnogó-
rzanin był bohaterem także dwóch 
kolejnych sytuacji, gdy w 19 i 30 
min. popełnił błędy, które mogły 
skończyć się źle.

Oceniając pierwszą poło-
wę spotkania, trzeba przyznać, 
że to gospodarze zagrali lepiej 
i stworzyli więcej sytuacji bram-
kowych. Ataki pozycyjne ty-
szan były bardzo czytelne, kon-
try nie wychodziły, a o strzałach 
w światło bramki można było za-
pomnieć.

Po zmianie stron, bardzo 
szybko zmienił się rezultat me-
czu. W 52 min. po przejęciu pił-
ki przez Koronę w środku boiska, 
dalekim podaniem uruchomio-
ny został Łukowski, który wygrał 
pojedynek biegowy z Maciejem 
Mańką (bo stoperzy nie zdąży-
li wrócić), minął wychodzącego 
niepotrzebnie poza pole karne 
Jałochę i z bliska umieścił piłkę 
w pustej bramce GKS.

Dopiero stracony gol nieja-
ko obudził graczy przyjezdnych. 
Zespół Artura Derbina ruszył 
do bardziej zdecydowanych ata-
ków, zaczęły pojawiać się strzały 
na bramkę. Próbował Kacper Pią-
tek, próbowali Wiktor Żytek i Łu-
kasz Sołowiej, ale albo uderzenia 
były mało precyzyjne, albo instynk-
townie bronił je Zapytowski.

Ostatni kwadrans to już niemal 
ciągły napór chcących wyrównać 
tyszan, choć mogli to przypłacić 

stratą drugiego gola. Na szczęście 
w 82 min. Łukowski trafił z rzutu 
wolnego w poprzeczkę. Zmiany 
rezultatu nie przyniosły też strza-
ły głową Mańki i Nedića w ostat-
nich fragmentach spotkania, stąd 
klubowy autobus wracał do Ty-
chów nieobciążony nawet jednym 
punktem.

– Żal tego przegranego me-
czu, żal sytuacji z drugiej poło-
wy, żal też kuriozalnie straconej 
bramki – komentował po meczu 
trener Artur Derbin. – W I po-
łowie zbyt mało zrobiliśmy jeśli 
chodzi o kreowanie sytuacji. W II 
połowie było już lepiej, ale choć 
było blisko, to dzisiaj chyba nie 
byliśmy w stanie zdobyć bram-
ki – dodał.

Miejmy nadzieję, że na dyspo-
zycję GKS i powrót do wygrywa-
nia meczów dobrze wpłynie nieco 
dłuższa przerwa, bo kolejne spot-
kanie z Radomiakiem na włas-
nym boisku zostanie rozegrane 
dopiero we wtorek, 20 kwietnia, 
dokładnie 50 lat po dacie powsta-
nia naszego klubu.
KOrONa Kielce – gKS tychy 
1:0 (0:0). Gol: Łukowski (52’)
gKS tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – Kargu-

lewicz (46’ K. Piątek), Paprzycki 
(60’ J. Piątek), Żytek (81’ Steble-
cki), Grzeszczyk, Biel (60’ Mone-
ta) – Nowak (46’ Lewicki). Żółte 
kartki: Nedić i Grzeszczyk.

W pozostałych meczach 24. 
kolejki: Widzew – Puszcza 0:0, 
Jastrzębie – Łęczna 1:1, Chrobry 
– Miedź 0:0, Arka – Odra 1:1, Re-
sovia – ŁKS 1:0, Bełchatów – Sto-
mil 2:3, Sandecja – Zagłębie 2:1. 
Spotkanie Radomiak – Termalica 
zostało przełożone. ww ●

i liga
1. Termalica 21 47 36:15
2. Łęczna 24 45 36:18
3. ŁKS 24 43 44:26
4. gKS tychy 24 41 32:19
5. Radomiak 22 40 30:16
6. Arka 23 36 30:23
7. Widzew 24 35 22:24
8. Miedź 24 33 35:28
9. Puszcza 23 33 26:24
10. Odra 24 33 24:27
11. Korona 23 32 18:26
12. Sandecja 24 30 30:35
13. chrobry 24 30 27:35
14. Stomil 24 26 24:37
15. Resovia 24 21 17:32
16. jastrzębie 24 20 20:39
17. Zagłębie 24 19 22:33
18. bełchatów 24 16 17:33

Trzy poprzednie wiosenne mecze 
GKS II Tychy na własnym stadionie 
kończyły się porażkami, stąd rezul-
tat niedzielnego spotkania z niżej 
notowaną Jednością Przyszowice 
wcale nie był łatwy do przewidze-
nia. Na szczęście podopieczni tre-
nera Jarosława Zadylaka przełama-
li złą passę i pewnie wygrali, choć 
swoją dominację w całym meczu 
potrafili udokumentować dopiero 
w ostatnim kwadransie.

Worek z bramkami rozwiązał 
w 73 min. Kamil Szymura, kilka 
minut później podwyższył Do-
minik Połap, a w samej końcówce 
dwa trafienia dołożył Dawid Ka-
sprzyk.

W najbliższą sobotę przed ty-
skimi rezerwami trudne zada-

nie – wyjeżdżają do Turzy Ślą-
skiej na mecz z wiceliderem.
gKS ii tychy – jeDNOść 
PrzySzOwice 4:0 (0:0). Gole: 
Szymura (73’), Połap (79’) i Ka-
sprzyk (84’ i 88’).
gKS ii tychy: Odyjewski – Połap, 
Szymura, Kopczyk, K. Rutkow-
ski, Misztal (46’ J. Piątek), Nor-
kowski (72’ Biegański), K. Piątek 
(46’ Pawlusiński), B. Rutkowski, 
Kargulewicz (46’ Machowski), Ka-
sprzyk. Żółta kartka: Kasprzyk.

W pozostałych spotkaniach tej 
kolejki: Książenice – Wodzisław 
0:5, Kuźnia – Czaniec 3:1, Rozwój 
– Landek 2:1, Jasienica – Bełk 3:1, 
Radziechowy – Łękawice 1:0, Isk-
ra – Podbeskidzie II 4:7, Czecho-
wice – Unia Turza 1:4. ww ●

iV liga
1. Wodzisław 21 52 67:20
2. unia Turza 22 44 53:32
3. Książenice 21 42 37:30
4. Landek 20 40 58:19
5. bełk 22 38 14:31
6. Rozwój 21 37 45:27
7. jasienica 21 34 31:31
8. gKS ii tychy 22 31 50:42
9. Kuźnia 22 31 40:44
10. Podbeskidzie II 21 31 46:38
11. Łękawica 20 26 31:28
12. czechowice 19 24 32:30
13. czaniec 20 24 31:46
14. Przyszowice 20 21 20:44
15. Radziechowy 20 19 22:39
16. Iskra 22 11 24:65
17. Odra centrum 32 18 29:91 

do pusteJ bramki
po FatalnyM bŁędzie deFensywy PIŁKARZE GKS Tychy PRZEGRALI Z KORONą 0:1.

Bramce Korony tyszanie zaczęli poważnie zagrażać dopiero w końcówce meczu.
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rezerwy gks pną się w górę tabeli.

Ostatni kwadrans
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d jak dziób pingwina

rywalem tySKich hOKeiStów, Który Na NaSzym 
lODOwiSKu SwOją grą zawSze gwaraNtOwał 
emOcje i walKę DO KOńcOwej SyreNy, był KieDyś 
bailDON KatOwice.

baildon nigdy nie zdobył mistrzostwa kraju, ale przez wiele 
sezonów, szczególnie w latach 70., znajdował się w ścisłej 
czołówce ligi. Klub nigdy nie był bogaty, nie miał swojego 
lodowiska, a wielu czołowych zawodników z powodów finan-
sowych przenosiło się do innych drużyn. Do Tychów z baildo-
nu pod koniec lat 70. przenieśli się np. Michał Grodzki, janusz 
Kwiatkowski i bronisław Garbocz.

baildon, kiedy w sezonie 1980/81 przyjechał na mecz 
do Tychów, wciąż był jeszcze niezłym zespołem. Występowały 
w nim gwiazdy już uznane (ale i trochę wyblakłe), jak Tade-
usz Obłój i Robert Góralczyk, jak i wschodzące – jan Piecko 
i jerzy christ.

Zapamiętałem, że mecz był pełen emocji. To był sezon, 
w którym GKS Tychy jak najsłuszniej został obwołany ligową 
rewelacją, miał zakończyć rozgrywki zdobyciem brązowego 
medalu. W tym czasie niemal każdy mecz na Stadionie Zimo-
wym zapełniał trybuny do ostatniego miejsca.

Zawodnicy obu drużyn prześcigali się w efektownych za-
graniach. u tyszan szalał na lodzie atak chrząstek – Małysiak 
– Worwa, u katowiczan błyszczała trójka christ – Obłój – czar-
nomski. bramkarze GKS-u i baildonu nie mieli swojego dnia, 
obaj zostali zmienieni.

Ostatni fragment meczu doprowadził 2,5 tys. widzów 
do stanu najwyższych emocji. Na 41 sekund przed końcem 
gry – przy wyniku 6:5 dla tyszan – baildon wycofał z tafli bram-
karza i wprowadził w jego miejsce szóstego gracza. „Sport” tak 
opisywał końcówkę spotkania w Tychach:

„Widzowie wstają z miejsc, tyszanie wystawiają pierwszą 
piątkę. Rozgorzała zacięta walka o krążek. Szóstka hutników 
nie schodzi z tercji gospodarzy, górnicy się bronią, czas pły-
nie, do końca 7 sekund, błąd hutników, krążek przechwytują 
gospodarze. Adam Worwa rwie do przodu, do końca meczu 
4 sekundy, przed nim tylko obrońca baildonu ustawiony 
w bramce, strzał Worwy i 7. bramka dla górników.”

To nie był jednak koniec emocji na lodowisku. Po zdobyciu 
gola na 7:5 zawsze pełen temperamentu góral Worwa wy-
mownym i prowokacyjnym gestem pokazał rywalom „gdzie 
się zgina dziób pingwina”. Do awantury miedzy zawodnikami 
obu drużyn wprawdzie nie doszło, ale Góralczyk – zdenerwo-
wany porażką w tak niefortunnych okolicznościach – wytrącił 
na koniec arbitrowi krążek z ręki. W efekcie Worwa i Góralczyk 
otrzymali 10-minutowe kary. A dziennikarz „Sportu” napomi-
nał Worwę: „Nikt nie broni mu się cieszyć z celnego strzału, 
zwłaszcza w opisanej sytuacji, trzeba to jednak czynić kultu-
ralnie. Również przegrywać trzeba umieć i smutne, że trzeba 
o tym przypominać tak zasłużonemu zawodnikowi, jakim jest 
Robert Góralczyk”.

Po sezonie 1981/82 sekcja hokejowa baildonu została roz-
wiązana. Wielka szkoda, bo tyskiej drużynie ubył rywal, który 
zawsze potrafił się jej postawić.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

alFabet tgs

Adam Worwa, jedna z legend hokejowego GKS Tychy.
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Futsalowe ostatki bez punktu.

pOrażka 
na kOnieC
Piłkarze GKS Futsal Tychy ro-
zegrali ostatni mecz sezonu 
2020/2021, przegrywając 3:4 
z Heiro Rzeszów.

Gospodarze musieli odrabiać 
dwubramkową stratę, bowiem w 4 
i 5 minucie, dwukrotnie Grusz-
czyńskiego pokonał Dmitriev. Od-
powiedzieli stosunkowo szybko, 
bo już w 6 min. kontaktowego gola 
zdobył Kokot. Niestety, trzy minu-
ty później rywale podwyższyli, ale 
chwilę potem wynik do przerwy 
na 2:3 ustalił Piotr Pytel.

Po przerwie rywale skupili się 
na grze defensywnej i szukali oka-
zji z kontrataków. Tyszanie nato-
miast atakowali i w 30 min. cel-
nym strzałem popisał się Cichy, 
wyrównując stan meczu. I kiedy 
wydawało się, że oba zespoły po-
dzielą się punktami, na 3 sekundy 
przed końcem spotkania Pawlak 
wykorzystał chwilę nieuwagi ty-
szan i zdobył zwycięską bramkę.
gKS tychy – heirO rzeSzów 
3:4 (2:3). Bramki: Kokot, Piotr 
Pytel, Cichy.
gKS tychy: Gruszczyński 
(Wróblewski) – Bernat, Sitko, Ci-
chy, Lisiński – Banaszczyk, Kokot, 
Kochanowski, Krzyżowski, Paweł 
Pytel, Piotr Pytel, Migdał. ls ●
1. Górnik 22 4 118-67
2. Sośnica 22 48 115-55
3. bSF bochnia 22 48 102-67
4. AZS Lublin 22 42 79-68
5. Nowiny 22 41 92-69
6. heiro 22 38 97-88
7. unia 22 29 94-95
8. gKS tychy 22 27 85-91
9. Gwiazda 22 19 95-120
10. Kamionka 22 16 68-86
11. AZS AWF Wrocław 22 12 57-109
12. Stal 22 10 80-167

Przerwane rozgrywki Polskiej Ligi 
Hokeja Kobiet nie zostaną dokoń-
czone. Zarząd Polskiego Hokeja 
na Lodzie postanowił przyznać 
miejsca w rozgrywkach na pod-
stawie meczów rozegranych w 
sezonie zasadniczym oraz spot-
kań fazy play-off. Oznacza to, że 
Atomówki Tychy, podobnie jak 
hokeiści GKS sięgnęły po brązo-
wy medal.

Tyszanki, trzykrotne mistrzy-
nie Polski (2007-2009) po raz 
czwarty w historii zdobyły brą-
zowe krążki. W ubiegłym roku 
rozgrywki przerwano przed fazą 
decydujących gier, stąd brązowe 
medale przyznano i Atomówkom 
i Unii Oświęcim. W tym sezonie 
jednak pierwsze mecze play off 
zostały już rozegrane – tyszanki 
pokonały Unię Oświęcim 4:2 i w 
serii do dwóch zwycięstw objęły 
prowadzenie. Niestety, w przeci-
wieństwie do seniorów, seniorki 
nie dokończyły sezonu i nie do-

szło do rozegrania drugiego spot-
kania w Tychach… Dodajmy, iż 
poprzednio po brązowe medale 
nasze hokeistki sięgały w sezo-
nach 2016/2017 i 2017/2018.

W podobnym momencie za-
trzymała się rywalizacja o zło-
ty medal. W pierwszym star-
ciu Polonia Bytom pokonała w 
Gdańsku Stoczniowca 5:1 i w tym 
momencie rozgrywki również 
przerwano. Tak więc kolejność 
na zakończenie sezonu PLHK 
jest następująca: 1. Polonia By-
tom, 2. Stoczniowiec Gdańsk, 3. 
Atomówki GKS Tychy , 4. Unia 
Oświęcim, 5. Kozice Poznań, 6. 
Cracovia 1906, 7. Białe Jastrzę-
bie, 8. Kojotki Naprzód Janów, 9. 
Podhale Nowy Targ.

W sezonie zasadniczym z ty-
skiej ekipy najlepiej punktowały 
Karolina Churas (12 meczów) – 
9 pkt (6 goli i 3 asysty) i Sylwia 
Łaskawska (9 meczów) – 7 pkt 
(4 gole, 3 asysty). W play off na-

tomiast na 3. miejscu wśród naj-
skuteczniejszych uplasowała się 
Ewelina Czarnecka (5 meczów) 
– 8 pkt (3 gole, 5 asyst), a w czo-
łowej „10” były jeszcze Joanna 
Orawska (5 meczów) – 6 pkt (4 
gole, 2 asysty) i Sylwia Łaskaw-
ska (5 meczów) – 6 pkt (3 gole, 
3 asysty).

Tyskim zespołem opiekowa-
li się trenerzy Dariusz Garbocz 
i Beniamin Sławiński, a w tym 
sezonie w kadrze występowały: 
bramkarki Małgorzata Burda-
Krokosz, Martyna Sass, Amelia 
Nowacka oraz Karolina Churas, 
Pamela Cieślewicz, Ewelina Czar-
necka, Laura Frankowska, Oli-
wia Garbocz, Aleksandra Gór-
ska, Weronika Huchel, Wiktoria 
Kędra, Sylwia Łaskawska, Patry-
cja Manilewska, Dominika Mar-
czyk, Joanna Orawska, Karolina 
Pasiut, Klaudia Pelic, Adriana So-
lecka, Amelia Rakoczy, Aleksan-
dra Śliski. ls ●

Sezon hokejowy 2020/2021 zo-
stał zakończony także w mło-
dzieżowych rozgrywkach. Dla 
zespołów MOSM Tychy nie były 
one szczególnie udane, zwłaszcza 
w starszych kategoriach wieko-
wych. Obie nasze drużyny zajęły 
dalsze lokaty.

Zespół Młodzieżowej Ligi Ju-
niorów (w zespole MOSM gra-
li zawodnicy z roczników 1994 
i 1991), występujący w I lidze, za-
jął ostatecznie 11. przedostatnie 
miejsce. W 22 meczach zdobył 15 
punktów. Mistrzostwo przypad-
ło Polonii Bytom – 55 pkt. Z ko-
lei w Centralnej Lidze juniorów 

drużyna zakończyła rywalizację 
na 9. miejscu i nie udało się jej 
wywalczyć awansu do mistrzostw 
Polski. Oba zespoły prowadzą tre-
nerzy Janusz Kwiatkowski i Da-
riusz Garbocz, wspomagani or-
ganizacyjnie przez Mirosława 
Filipa, Edward Rodaka i Mateu-
sza Lewandowskiego. W związ-
ku z przerwanymi rozgrywkami 
młodzieżowymi, PZHL przyznał 
ex aequo mistrzowski tytuł ho-
keistom Polonii Bytom i UKS 
Niedźwiadki Sanok, a brązowy 
medal, również ex aequo – Pod-
halu Nowy Targ i MKS Sokoły 
Toruń.

Lepiej spisali się juniorzy 
młodsi MOSM, którzy także 
pod wodzą duetu Kwiatkowski
-Garbocz awansowali do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
gdzie zajęli 6. miejsce. Tutaj decy-
zją PZHL złoto przypadło ex ae-
quo Unii Oświęcim i UKS Niedź-
wiadki Sanok, a brąz – Sokołom 
Toruń i JKH GKS Jastrzębie.

Niezależnie od eliminacji 
do Olimpiady, drużyna MOSM ju-
niorów młodszych wystartowała 
w rozgrywkach okręgowych, zdo-
bywając wicemistrzostwo Śląska.

Drużyna młodzików Krzysz-
tofa Majkowskiego sięgnęła 

po mistrzostwo Śląska i wywal-
czyła awans do finałowego tur-
nieju mistrzostw Polski, zajmu-
jąc ostateczne 6. miejsce. Sukcesy 
odnosiły także młodsze drużyny. 
Zespół żaków starszych Beniami-
na Sławińskiego zdobył wicemi-
strzostwo Śląska, natomiast złoty 
medal w mistrzostwach Śląska wy-
walczyła ekipa żaków młodszych 
Tomasza Cichonia. Mikrusy Woj-
ciecha Majkowskiego zdobyły brą-
zowy medal w rozgrywkach woj. 
śląskiego. W barwach MOSM 
trenują jeszcze dwa zespoły mini 
hokeja Wojciecha Majkowskiego 
i Wojciecha Maja. ls ●

zakończył się sezon w Polskiej Lidze hokeja Kobiet.

atOmówki także brązOwe

Tyskie Atomówki mają w dorobku trzy tytuły mistrzowskie oraz 4 brązowe medale.
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podsumowanie rozgrywek hokejowych drużyn MOSM Tychy.

im młOdsi tym lepsi

Drużyna młodzików MOSM Tychy zdobyła mistrzostwo Śląska i zajęła 6. miejsce w mistrzostwach Polski.
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hasło z krzyżówki nr 698: 
NIE WYCHODź BEZ MASKI.  

nie wieM kiM jesteśMy. 
My-widzowie. jaka 
naM przypadŁa rola? 
peŁzającego robaka, 
a Może eterycznego ducha? 
pewne jest tylko to, że z tej 
perspektywy nie MogŁo 
patrzeć żadne ludzkie oko. 
znajdujeMy się bowieM 
wewnątrz sarkoFagu. 
tuż przy czaszce. czaszce 
króla.

Jak wygląda król?
Ho, ho, ho! To było nie lada wyzwa-
nie! Namalować wszystkich władców 
– królów i książąt – jacy stali na czele 
naszego kraju. Tylko… Tylko jak na-
malować króla, skoro nie wiadomo jak 
on wyglądał? Jak stworzyć wierny por-
tret, skoro koronowani modele daw-
no już nie żyją, skoro nie zachowały 
się ich wierne wizerunki, a te które 
są, wzajemnie się wykluczają? Takie-
go zadania mógł podjąć się tylko sam 
mistrz Jan Matejko. Artysta podszedł 
do sprawy bardzo poważnie. Jego se-
kretarz zapisał: „W rysunkach kró-
lów Matejki wszelkie szczegóły: czy 
rysów twarzy, czy stroju, czy innych 
oznak, mają swe historyczne znacze-
nie, a nic dowolnego, coby nie miało 
spójni z samą osobą, nie spotyka się 
wcale”. Jednak pomimo tej całej precy-
zji, jakiej artyście odmówić nie można, 
nie był on w stanie stworzyć wiernych 
wizerunków królów, a jedynie ich wy-
obrażenia. Wizje oparte na nierzadko 
szczątkowych, literackich opisach. Sku-
tek jest taki, że patrzymy na naszych 
władców oczami Matejki. Jak wygląda-

li naprawdę? Nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast, że spośród wszystkich kró-
lewskich portretów, ten który przedsta-
wia Kazimierza Wielkiego może być 
najwierniejszy. Dlaczego?

kości władcy
Działo się to 14 czerwca 1869 roku. 
Na Wawelu. Grupa rekonstruktorów 
miała rozpocząć renowację sarkofagu 
Kazimierza Wielkiego. Dokładnie mó-
wiąc chodziło o renowację cenotafu, czy-
li pustego grobowca. Uważano bowiem, 
że faktyczny grób króla znajdował się 
w innym miejscu, a wzniesiony powy-
żej wspaniały sarkofag ma charakter wy-
łącznie symboliczny. Podczas prac kon-
serwatorskich, najpierw zdjęto zdobione 
marmurowe płyty pomnika, pod którymi 

standardowo znajdowała się prosta mu-
rowana skrzynia. Kiedy jeden z uczest-
ników, uderzył w ścianę młotkiem, 
by sprawdzić na ile jest ona wytrzymała, 
stało się coś, czego nikt się nie spodzie-
wał: „wypadło z tej ściany kilka kamieni, 
a poprzez otwór w ten sposób zrobiony, 
pokazało się wnętrze grobu i w nim kości 
Kazimierza Wielkiego”.

czaszka w koronie
Takiemu odkryciu trzeba było się do-
kładnie przyjrzeć. Zarządzono komisyj-
ne oględziny. Okazało się, że pierwot-
nie królewska trumna zamocowana była 
na czterech metalowych prętach, które 
znajdowały się mniej więcej na wyso-
kości dwóch stóp nad posadzką sarko-
fagu. Z biegiem lat drewno zbutwiało, 
trumna rozpadła się, a szczątki władcy 
rozsypały się na dnie grobowca. Najbar-
dziej przejmujący był widok królewskiej 
czaszki, na której wciąż osadzona była 
złota, wysadzana klejnotami korona. 
Korona króla.

Co znamienne, wśród członków ko-
misji wizytującej grobowiec, znalazł się 
także sam Jan Matejko. Był tak poruszo-
ny wydarzeniem, że od razu chwycił ołó-
wek i na miejscu wykonał kilka szybkich 
szkiców. Udokumentował na nich wnę-
trze sarkofagu, królewską czaszkę oraz 
insygnia i ostrogi monarchy. Kolejno – 
już w swojej pracowni – zasiadł przed 
sztalugą i zaczął malować.

przez dziurę w ścianie
Młody mężczyzna z pochodnią w ręku 
spogląda przez dziurę powstałą w ścianie 
grobowca. Czyżby to sam Jan Matejko? 
Taki podobny. Na jego twarzy maluje się 

szok, ale i powaga. W tej sekundzie jest 
już świadomy, że oto dane mu jest jako 
pierwszemu wejrzeć do wnętrza grobu 
władcy Polski – Kazimierza Wielkiego. 
Na dnie sarkofagu widać rozkruszone 
części trumny, resztki szat, kości kró-
la oraz czaszkę w koronie. My – widzo-
wie – znajdujemy się tuż obok tej głowy, 
tuż przy krótszej betonowej ścianie sar-
kofagu. Tam, gdzie żaden człowiek nie 
ma prawa być.

trzy pogrzeby
Następnego dnia po oględzinach zacne 
gremium złożone głównie z profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i duchow-
nych zadecydowało, że nie godzi się, 
by król Polski leżał na podłodze. Władcę 
trzeba było ponownie pochować – swoja 
drogą miał być to jego trzeci pogrzeb. 
Pierwszy odbył się dwa dni po śmierci 
Kazimierza Wielkiego, bowiem chciano 
zrobić to przed przyjazdem do Krakowa 
następcy tronu Ludwika Andegaweń-
skiego – króla Węgier. Próżny wysiłek, 
bowiem Andegaweńczyk postanowił, 
że w takim razie króla trzeba pochować 
ponownie, tak by i on mógł uczestniczyć 
w uroczystości.

Nim jednak królewskie szczątki zo-
stały pochowane po raz trzeci, wcześniej 
dokładnie je zbadano. Po wszystkim spo-
rządzono protokół, gdzie wypunktowa-
no znalezione rzeczy i kości. Szczególnie 
ważny okazał się opis lewej nogi, której 
kość udowa była zupełnie spróchniała 
i pokruszona. To potwierdziło zapisy 
z kronik, zgodnie z którymi monarcha 
podczas polowania spadł z konia i do-
znał bardzo poważnych obrażeń nogi, 
co doprowadziło do jego śmierci. Dla 

historyków ważny był też fakt, że króla 
pochowano z jego oryginalnymi insyg-
niami koronacyjnymi, czyli na bogato! 
Skoro dwór mógł sobie pozwolić na za-
mknięcie w grobie takiego skarbu, zna-
czyło to, że Polska w tamtych czasach 
miała się dobrze.

król jak żywy?
Kiedy po latach Matejko tworzył por-
tret Kazimierza Wielkiego, skorzystał 
ze szkiców, jakie wykonał w dniu oglę-
dzin królewskiego grobowca. Zwłaszcza 
z rysunków czaszki. To znaczy, że twarz, 
na jaką patrzymy nie jest tylko natchnio-
ną wizją artysty, a rekonstrukcją. Tak 
oto powstał najbardziej prawdopodob-
ny portret jednego z najwybitniejszych 
władców Polski – Kazimierza III Wiel-
kiego. agnieszka kijas ●

dawnO temU w sztUCe (242)trup W koronie

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.

Kto tu na kogo patrzy: my na szczątki 
króla, czy to może jego duch zerka 

na nas z wnętrza swojego grobu?

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy sprzyjają teraz krótkim romansom 
i flirtom. Możesz sobie teraz przypomnieć o kimś, 
kto darzył cię wielkim uczuciem.

byk 21.iV-21.V
Warto rozejrzeć się teraz za dodatkową gotówką, 
żebyś za chwilę nie musiał zaciskać pasa. Nie prze-
gap okazji, która pojawi się pod koniec tygodnia.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Idealny czas do szczerych rozmów. Nie warto 
dłużej odkładać tych, które mogą pomóc wyjaśnić 
narastające od jakiegoś czasu nieporozumienia.

rak 21.Vi-22.Vii
Twoje życie ma teraz szansę nabrać tempa. Raczej 
nie będziesz się przejmować opiniami innych 
i zrobisz wszystko po swojemu. Możesz liczyć 
na pomoc byka.

lew 23.Vii-22.Viii
Księżyc sprawi, że będziesz trzymać innych 
na dystans. Dręczyć cię mogą obawy, 
że z Twoim zdrowiem jest coś nie tak. Zadbaj 
o siebie.

panna 23.Viii-22.iX
Na horyzoncie przypływ energii i wiele 
możliwości. Twój optymizm wpłynie bardzo 
pozytywnie na relacje rodzinne.

waga 23.iX-23.X
Nie wszystko ułoży się po Twojej myśli. Ale 
w sypialni zawita już prawdziwa wiosna. Samotne 
Wagi mają szansę na nową miłość.

skorpion 24.X-21.Xi
jeśli pojawią się większe wydatki, to mogą być 
kłopoty. bez wsparcia bliskiej osoby się nie 
obejdzie. uważaj, by się nie pokłócić w pracy.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wszystko będzie ci teraz sprzyjać. chłodna głowa 
pomoże ci wybrnąć z każdej sytuacji. uważaj 
jedynie na dawne miłości.

koziorożec 22.Xii-19.i
Odwaga nadal będzie ci sprzyjać. Możesz 
działać, gdyż wiosna to dobry moment dla ciebie 
na zmiany.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy szykują ci dużo szans i okazji. Nie 
pozwól, żeby zmarnował ci je zły humor. 
W stałych związkach temperatura wrzenia.

ryby 19.ii-20.iii
Idź do przodu, ale pamiętaj o dyplomacji. 
Pamiętaj, że małe szanse też są warte grzechu. 
Obudzi się w Tobie natura buntownika.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

hOrOskOp

Czy tak wyglądał Kazimierz III Wielki?
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