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kilkudziesięcioro mieszkańców posadziło 2 tysiące sadzonek kwiatów dla uczczenia pamięci ofiar covid-19.

nasza satysfakcja to pomoc innym
O zadaniach i roli Straży Miejskiej w roku jubileuszu 30-lecia 
rozmawiamy z jej komendantem Ryszardem Polcynem.

Weekend z kaczmarskim
Bohaterem ósmej edycji Festiwalu Słowa 
Logos Fest będzie legendarny bard.

piękne widowisko w Legnicy
Piłkarze GKS Tychy są coraz bliżej 
upragnionego awansu do Ekstraklasy.5 9 16
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Tychy 
w dobrej 
kondycji
Miasto Tychy zajęło 6. miejsce 
wśród miast na prawach powia‑
tu w Polsce – wynika z rankin‑
gu nadwyżki operacyjnej za lata 
2017‑2019. Ranking przygotowa‑
ło Pismo Samorządu Terytorial‑
nego „Wspólnota”. Zestawienie 
prezentuje kondycję polskich sa‑
morządów u progu pandemii.
Nadwyżka operacyjna netto per 
capita 2017‑2019 w mieście wy‑
nosi 606,03 zł. Pierwsze miejsce 
w tej kategorii zajął Sopot z nad‑
wyżką 1421,69 zł.  str. 4
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ tyscy strażacy wzięli 
uDział w akcji związaNej 
z wyPaDkiem, do jakiego do‑
szło 14.05 na trasie S1 w kie‑
runku Warszawy, przed węzłem 
Olszyce. Ze wstępnych ustaleń 
pracujących na miejscu policjan‑
tów wynika, że kierowca osobo‑
wego volvo z niewyjaśnionych 
przyczyn uderzył w tył naczepy, 
a następnie w bariery energo‑
chłonne. W wyniku zdarzenia 
kierowca osobówki doznał ura‑
zu głowy i drogą lotniczą został 
przetransportowany do szpitala 
w Katowicach Ochojcu. Na czas 
działań ratunkowych ruch w kie‑

runku Warszawy został całkowi‑
cie zablokowany, a w kierunku 
Tychów odbywał się tylko jed‑
nym pasem. Policjanci KMP Ty‑
chy prowadzą dalsze postępowa‑
nie w sprawie tego zdarzenia.

◆ POlicjaNci z wyDziału 
PreweNcji tyskiej kOmeN-
Dy zatrzymali Na gOrą-
cym uczyNku 26-latka, 
który zamierzał dokonać kradzie‑
ży z włamaniem do baku paliwa 
pojazdu ciężarowego. Śledczy już 
wcześniej podejrzewali go o sze‑
reg przestępstw popełnionych 
na terenie Tychów. 26‑latek był 

poszukiwany przez nich od oko‑
ło 3 miesięcy. Wcześniej był już 
zatrzymywany za przestępstwa 
przeciwko mieniu. Teraz posta‑
wionych mu zostało w sumie 6 za‑
rzutów, między innymi kradzieży 
sklepowych oraz kradzieży z wła‑
maniem, a także jednego usiłowa‑
nia. Łupem recydywisty padały 
najczęściej artykuły spożywcze, 
alkohol oraz paliwo. Łączna war‑
tość skradzionego mienia prze‑
kracza 5,5 tysiąca złotych. Sąd 
Rejonowy w Tychach zastosował 
wobec zatrzymanego środek za‑
pobiegawczy w postaci tymczaso‑
wego aresztowania. Za popełnio‑

ne czyny grozi mu nawet 10–letni 
pobyt w więzieniu.

◆ 10.05 tyscy POlicjaNci 
PrzePrOwaDzili Działa-
Nia „PręDkOść”, której ce‑
lem było zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa na drodze. Pod‑
czas prowadzonych działań po‑
licjanci skontrolowali łącznie 94 
pojazdy, z czego 73 kierujących 
zostało ukaranych mandatami 
karnymi z powodu nadmiernej 
prędkości.

◆ POlicjaNci wyDziału 
ruchu DrOgOwegO kmP 
zatrzymali 51-letNiegO 
kierowcę samochodu kia pican‑
to. Informację o podejrzeniu, 
że po ulicy Katowickiej w Ty‑
chach porusza się nietrzeźwy 
kierujący, dyżurny otrzymał 
od świadków. Na miejscu mun‑
durowi ustalili, że trzech męż‑
czyzn podejrzewając mężczyznę 
o jazdę na „podwójnym gazie” 
zablokowało mu drogę, po czym 
wyciągnęli kluczyki ze stacyjki. 
Badanie na zawartość alkoholu 
w organizmie 51‑latka wykazało 
prawie 3 promile alkoholu. Po‑
nadto po sprawdzeniu w poli‑
cyjnej bazie okazało się, że męż‑
czyzna nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami. 
Za jazdę w stanie nietrzeźwości 
kodeks karny przewiduje karę 
nawet 2 lat pozbawienia wolno‑
ści. Ls ●
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kondolencje

Danuta Grabiec urodziła się 
na Wileńszczyźnie w 1936 roku. 
Jej ojciec, który był kierownikiem 
szkoły powszechnej, został w li‑
stopadzie 1939 roku aresztowa‑
ny przez NKWD i przewieziony 
prawdopodobnie do Smoleńska, 
gdzie słuch po nim zaginął. Panią 
Danutę z matką i siostrami de‑

portowano w 1940 roku do Ka‑
zachstanu, skąd wróciły do Polski 
w 1946 roku. Tutaj Pani Danuta 
ukończyła prawo i pracowała 
jako sędzia w Kartowicach i Mi‑
kołowie. W 2006 roku objęła – 
jako długoletni czynny członek 
Związku Sybiraków – wakujące 
stanowisko prezesa Koła ZS w Ty‑

chach, którą to służbę pełniła aż 
do czasu choroby. To m.in. dzięki 
Jej staraniom miasto wzbogaciło 
się o dwa pomniki: „Zesłańcom 
Sybiru” przy Rondzie Sybiraków 
i pomnik pamięci ofiar Katynia 
w Parku Rodzinnym w pobliżu 
kościoła bł. Karoliny.
cześć jej paMięci!

Zmarła Danuta grabiec
W MINIONyM TyGODNIu cZłONKOWIE TySKIEGO KOłA ZWIąZKu SyBIRAKóW POżEGNALI 
SWOją PREZES DANuTę GRABIEc, KTóRA PO DłuGIEj chOROBIE ZMARłA 8 MAjA.

Na trasie S1 doszło do groźnego wypadku – osobowe volvo uderzyło w tył tira.
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Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 
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W sobotę 15 Maja 
tyszanie uczciLi paMięć 
osób, które zMarŁy 
Wskutek zarażenia 
WiruseM sars-
coV-2. punktuaLnie 
o godz. 11 na terenie 
zieLonyM za poMnikieM 
niepodLegŁa W MiejskiM 
parku soLidarności 
posadzono ponad 
dWa tysiące biaŁych 
begonii, tWorząc napis 
#niezapoMinajMy. 15 
Maja W kaLendarzu 
jest znany jako dzień 
poLskiej niezapoMinajki.

Wydarzenie rozpoczął zastęp‑
ca prezydenta Tychów do spraw 
społecznych Maciej Gramaty‑
ka. – To jest wyjątkowy moment 
z wielu powodów. Po pierwsze 
chcemy uczcić tych, którzy zmar‑
li z powodu covid. Ale myślimy 
o tym szerzej. Chcemy pamiętać 
o tych, którzy w wyniku wciąż 
panującej pandemii stracili życie, 
ale również poświęcili swój czas 
i zdrowie, aby jej przeciwdzia‑
łać. W ubiegłym roku o tej porze 
klaskaliśmy medykom będącym 
na pierwszej linii frontu. Dziś 
większość z nas odczuła skutki wi‑
rusa na sobie pośrednio lub bez‑
pośrednio. Po drugie, dziś po raz 
pierwszy od bardzo długiego cza‑
su możemy spacerować bez ma‑
seczek. Spotkania twarzą w twarz 
nabrały w końcu dosłownego zna‑
czenia. Pomimo wciąż ciężkiej sy‑

tuacji przynosi to świeży powiew 
optymizmu. Za chwilę każdy z nas 
posadzi białe begonie jako sym‑
bol solidarności wszystkich Polek 
i Polaków pamiętających o swoich 
bliskich, którzy przegrali z wiru‑
sem. Jest to odpowiedź na inicja‑
tywę prezydenta Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego.

Jak zauważyła prezes Woje‑
wódzkiego Szpitala Specjalistycz‑
nego Megrez Mariola Szulc, na po‑
czątku ubiegłego roku mało kto się 
spodziewał, że epidemia możne 
nas dotknąć tak boleśnie. – Zdecy‑
dowanie za wcześnie jest na pod‑
sumowanie, bo walka z wirusem 
wciąż trwa. Spotkaliśmy się tutaj, 
aby symbolicznie wyrazić solidar‑
ność z rodzinami ofiar pandemii. 

Z tego miejsca chciałabym bardzo 
podziękować pracownikom „wo‑
jewódzkiego” oraz wszystkim in‑
nym, którzy przez ostatni rok wy‑
konali tytaniczną pracę dla ogółu 
społeczeństwa. Choroba nie wy‑
biera i wśród kadry medycz‑
nej również zdarzały się przykre 
przypadki śmiertelnego zaraże‑
nia. Chciałabym również podzię‑
kować tyszanom, którzy wielo‑
krotnie wspierali służbę zdrowia 
w naszym mieście poprzez organi‑
zowanie licznych zbiorek i innych 
akcji – dodała prezes Megrezu.

W całym kraju na skutek za‑
rażenia wirusem SARS‑CoV‑2 
zmarło ponad 70 tys. osób, w Ty‑
chach to już ponad 750.
kaMiL peszat ●

Zalane piwnice, wezbrany Potok 
Tyski, nieprzejezdne tunele a na‑
wet uderzenie pioruna w dom – 
takie efekty przyniosło potężne 
oberwanie chmury i burza, któ‑
ra w miniony czwartek, 13 maja 
przeszła nad Tychami.

Serwis informacji alarmowej 
112tychy.pl nie nadążał za infor‑
mowaniem o kolejnych interwen‑
cjach i zalaniach. W ciągu nieco 
ponad godziny poinformowano 
o wielu zalanych czy nieprzejezd‑
nych ulicach m.in. Katowickiej, 
Łabędziej, Damrota, Wało‑
wej, Szkolnej, Hlonda, Dołowej, 
Obywatelskiej. Dodatkowo pio‑
run uderzył w budynek mieszkal‑
ny przy ul. Miodowej, w związku 
z czym na miejscu interweniowa‑

li strażacy. Woda wdarła się także 
do szkoły w Wilkowyjach.

– Około godziny 16 nad Tycha‑
mi, Chełmem Śląskim, Lędzinami 
i Imielinem przeszła silna ulewa. 
Stanowisko Kierowania Komen‑
danta Miejskiego otrzymało dużą 
ilość zgłoszeń o lokalnych podto‑
pieniach obiektów, posesji i ulic 
– relacjonuje Szczepan Komo‑
rowski oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po‑
żarnej w Tychach. – Zastępy Jed‑
nostki Ratowniczo‑Gaśniczej Ty‑
chy oraz jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej Imielin, Lędziny, 
Chełm Śląski, Bieruń Stary, Bie‑
ruń Nowy, podjęły 45 interwen‑
cji. W trakcie tych działań zastę‑
py z JRG Tychy, OSP Bieruń Nowy 

i OSP Imielin zostały przedyspono‑
wane do pożaru w piwnicy budyn‑
ku jednorodzinnego przy ul. Szkol‑
nej w Tychach. Interweniowaliśmy 
również w budynku mieszkalnym 
przy ul. Miodowej, w który ude‑
rzył piorun, uszkadzając komin. 
Wypompowaliśmy wodę ze szko‑
ły oraz magazynu w Wilkowyjach. 
Najwięcej interwencji wykonaliśmy 
na terenie miasta Tychy. Na szczęś‑
cie w wyniku burzy nikt nie doznał 
uszczerbku na zdrowiu. Najwięk‑
sze straty materialne odnotowali‑
śmy w budynku, w który uderzył 
piorun oraz w magazynie w Wil‑
kowyjach, gdzie zebrało się ponad 
50 cm wody, która zniszczyła ma‑
gazynowany towar – dodaje. 
kaMiL peszat ●

tychy nie Zapomną 
akcję sadzenia kWiatóW ZORGANIZOWANO Z INIcjATyWy PREZyDENTA STOLIcy RAFAłA 
TRZASKOWSKIEGO. 

W miniony czwartek przeszła nad Tychami burza.

Zalane miasTo

Podczas burzy takie widoki można było zauważyć w kilku miejscach w Tychach, 
m.in. pod tunelem łączącym ul. Damrota z Browarową. 
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W akcji brali udział zarówno najmłodsi, jak i seniorzy  
(na zdjęciu z przewodniczącą Rady Miasta Barbarą Konieczną)

Swoje begonie posadził także wiceprezydent Maciej Gramatyka.
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W niedzielę, 16 maja odbyła się 
msza święta z okazji 25‑lecia pa‑
rafii św. Franciszka i Klary w Ty‑
chach. Jubileusz obchodzono do‑
kładnie w 25. rocznicę powołania 
parafii, która do dziś funkcjonuje 
od 16 maja 1996 r.

Uroczystą mszę koncelebro‑
wał metropolita katowicki abp 
Wiktor Skworc wraz z m.in. pro‑
boszczem parafii o. Emilem Pac‑
ławskim, ks. prałatem Zenonem 
Ryznerem oraz ks. Januszem La‑
sokiem. Na obchodach pojawi‑
ła się delegacja władz miasta: za‑

stępca prezydenta Tychów Igor 
Śmietański oraz radna Urszula 
Paździorek‑Pawlik, którzy wrę‑
czyli kwiaty oraz przeczytali list 
gratulacyjny od prezydenta An‑
drzeja Dziuby. 

– Parafia to przede wszystkim 
wspólnota ochrzczonych, tych, 
którzy zostali zanurzeni w męce 
i śmierci Jezusa, a w Jego zmar‑
twychwstaniu powołani do no‑
wego życia – mówił metropoli‑
ta katowicki. Franciszkanie do 
Tychów przybyli 25 lat temu. W 
dawnym Urzędzie Gminy Papro‑

cany i Domu Harcerza urządzi‑
li wówczas tymczasową kaplicę 
i klasztor. Od 21 lat budują koś‑
ciół, który zaprojektował wybit‑
ny architekt Stanisław Niemczyk. 
Obecnie trwają prace wykończe‑
niowe w tzw. górnym kościele. 
Franciszkanie są jedynym mę‑
skim zakonem w Tychach. Obec‑
nie w klasztorze żyje 8 braci. O hi‑
storii parafii opowiada plenerowa 
wystawa ‑ 16 plansz ustawionych 
przed wejściem do kaplicy tym‑
czasowej przy ul. Paprocańskiej. 
kaMiL peszat ●

srebrny jubileusz parafii.

25 laT Z FrancisZkiem i klarą
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komunikat

RAPORT 
O STANIE GMINY MIASTA TYCHY

Informuję, że na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 27 maja 2021 r. przeprowadzanej w formie 
zdalnej, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Tychy podsumowującym 
działalność Prezydenta Miasta w roku 2020. W szczególności przedmiotem Raportu będzie 
realizacja programów oraz przyjętej strategii rozwoju miasta, wykonanie uchwał Rady Miasta, 
w tym Budżetu Obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie miasta mogą wziąć udział jego mieszkańcy. Każdy 
mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady Miasta Tychy 
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dzień zwołania sesji, podczas której ma być przedstawiany raport 
o stanie Miasta. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania 
przez Przewodniczącą Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos 
w debacie wynosi maksymalnie 15 osób, chyba że Rada Miasta Tychy postanowi o zwiększeniu 
tej liczby.

Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2020 r. zamieszczony został na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta: RAPORT O STANIE GMINY.

Istnieje możliwość zapoznania się z Raportem w formie papierowej po uprzednim 
zgłoszeniu tego faktu w Wydziale Obsługi Rady Miasta tel. 32/7763304.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty można składać w Urzędzie Miasta Tychy, 
poprzez wrzucenie zgłoszenia do skrzynki na korespondencję wystawionej przed Urzędem, 
do dnia 26 maja 2021 r. w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać imię, 
nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie, 
poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór karty zgłoszenia oraz wzór karty poparcia 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta: RAPORT O STANIE 
GMINY.

Podstawa prawna: art. 28aa, ust.6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
713 z późn. zm.).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
/-/Barbara Konieczna

zabaWa i Wypoczynek 
– teraz to MożLiWe 
na podWórku 
poMiędzy uLicaMi 
bibLioteczną, 
batorego 
i bukoWą. projekt 
zagospodaroWania 
tego obszaru zostaŁ 
zreaLizoWany 
dzięki budżetoWi 
obyWateLskieMu 
W tychach.

Jak informuje rzeczniczka praso‑
wa Urzędu Miasta Ewa Grudniok, 
prace przy projekcie pn. „Budowa 
chodnika, strefy biernego wypo‑
czynku oraz strefy zabaw dla dzie‑
ci na terenie podwórka pomiędzy 
ulicami: Biblioteczna 20‑22, Ba‑
torego 9‑13, Bukowa 33” zakoń‑
czyły się pod koniec 2020 roku, 
ale dopiero teraz, wiosną można 
w pełni docenić efekty.  

– Zrobiło się cieplej, wyro‑
sła trawa, jest naprawdę bar‑
dzo przyjemnie. Przestrzeń na‑
reszcie została uporządkowana. 
Mamy miejsce gdzie możemy od‑
począć, posiedzieć, a dzieci mają 
gdzie się bawić. Od początku za‑
leżało mi na prostych i natural‑
nych rozwiązaniach, by to co po‑
wstanie wpisywało się w zieleń, 
która jest dookoła. Drewno, nowe 
nasadzenia m.in. bluszcz, trawy 
ozdobne to wszystko tworzy kli‑
mat –mówi wnioskodawca pro‑
jektu Jakub Cikała.

Projekt kosztował ponad 230 
tys. złotych. Za tę kwotę wyko‑
nano rewitalizację terenów ziele‑
ni, wybudowano chodnik o dłu‑
gości 15 metrów, wykonano strefy 
biernego wypoczynku i strefę za‑
baw dla dzieci. Pojawiły się sto‑
jaki na rowery, kosze na śmieci 
i na psie odchody.  Odgrodzono 
podwórko od strefy gospodarczej 

oraz uporządkowano strefy z po‑
jemnikami na śmieci.

Projekt powstał w ramach Bu‑
dżetu Obywatelskiego, realizowa‑
nego w mieście od kilku lat.

– Budżet obywatelski daje 
mieszkańcom możliwość reali‑
zacji projektów, które są ważne 
dla ich lokalnych, małych spo‑
łeczności czy grup sąsiedzkich. 
To ważne, by mieli wpływ na to, 
jak przestrzeń wokół ich domów 
i mieszkań wygląda. To miesz‑
kańcy najlepiej wiedzą, jakie są 
potrzeby, a dzięki budżetowi oby‑
watelskiemu mogą swoje plany 
wcielać w życie   – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych.

W tegorocznej edycji BO tysza‑
nie zgłosili 191 propozycji (145 
rejonowych oraz 46 dla ogółu 
mieszkańców). W tej grupie zna‑
lazło się 9 projektów dotyczących 
osiedla B. ru ●

otrzyMujeMy Liczne 
sygnaŁy że Mieszkańcy, 
szczegóLnie dziaŁkoWcy 
i osoby posiadające 
przydoMoWe 
ogródki z MiŁą chęcią 
zagospodaroWują 
skrzynki które 
Mogą bezpŁatnie 
pobierać z tyskich haL 
targoWych.

– Te skrzyneczki to świetny po‑
mysł – mówi pani Zofia z osied‑
la Z. – Posiadam mały ogró‑
dek przed blokiem, w którym 
postawiłam sześć skrzyneczek 
i wykorzystuję je jako eko‑do‑
nice na zioła, które uprawiam. 
Do tego kilka plastikowych skrzy‑
nek mam w piwnicy do przecho‑
wywania słoików z przetworami. 
– To świetny pomysł z tymi tar‑
gowymi skrzynkami. Podobna 
skrzynka w sklepie budowlanym 
to koszt ponad 20 zł, a te całkowi‑
cie za darmo pobrałam z hal tar‑
gowych. Mam ich 10 więc łatwo 
policzyć że zaoszczędziłam 200 
zł. Skrzynie świetnie sprawdziły 
się również na moim balkonie – 
mówi pani Dorota z osiedla N. – 
Mieszkam na 4. piętrze a w po‑
branych skrzynkach zasadziłam 
ogórki i pomidory. Rodzajów 
skrzynek jest dużo, ale mi naj‑

bardziej spodobały się te drew‑
niane – dodaje.

– Skrzynki, które bezpłatnie 
oddajemy mieszkańcom, są peł‑
nowartościowym produktem, 
a podobne można nabyć w skle‑
pach ogrodniczych – mówi Ka‑
rolina Chemicz‑Pałys, dyrektor 
ds. marketingu i promocji w za‑
rządzającej Tyskimi Halami Tar‑
gowymi spółce „Śródmieście”. 
– Cała akcja ma również walor 
ekologiczny, który jest mi oso‑
biście bardzo bliski, stąd pomysł 
na prawdziwy recykling. Skrzyn‑
ki są różne: wzmocnione plasti‑
kowe do przenoszenia ciężkich 
rzeczy, oraz drewniane bardzo 
ładne, które z pewnością posłu‑
żą jako wyposażenie balkonu czy 
ogródka działkowego. Akcja cie‑
szy się dużą popularnością, obec‑
nie na obiekcie THT sprzedawcy 
oferują bardzo dużą ilość sezono‑
wych warzyw i owoców i to właś‑
nie w tych skrzynkach przyjecha‑
ły do nas pomidory, pieczarki, 
rzodkiewki, cytrusy itp. Zachę‑
camy mieszkańców do tego, aby 
przy okazji zakupów pobiera‑
li skrzynki, znajdują się one pod 
zadaszoną wiatą przy wejściu 
od strony Bramy Słońca. Świetnie 
nadadzą się nie tylko na balkon 
czy do ogrodu, ale często wyko‑
rzystywane są do przechowywa‑

nia rzeczy np. w garażu oraz przy 
transportowaniu np. w bagażniku 
samochodu – dodaje.

– Dla osób które pobiorą 
skrzynki i prześlą nam zdjęcie 
w jaki sposób wykorzystały skrzy‑
nie przewidujemy symboliczny 
prezent w postaci ekologiczne‑
go woreczka na drobne warzywa 
i owoce, wykonanego z firanek. 
Zachęcamy do udziału w akcji, 
zdjęcia można przesyłać na adres 
spółki „Śródmieście” lub na nasz 
profil facebookowy. Jednym sło‑
wem, zapraszamy na ekologiczne 
zakupy! – zachęca Karolina Che‑
micz‑Pałys. MW ●

Miasto tychy zajęŁo 6. 
Miejsce Wśród Miast 
na praWach poWiatu 
W poLsce – Wynika 
z rankingu nadWyżki 
operacyjnej za Lata 
2017-2019. ranking 
przygotoWaŁo 
pisMo saMorządu 
terytoriaLnego 
„WspóLnota”. 
zestaWienie prezentuje 
kondycję poLskich 
saMorządóW u progu 
pandeMii.

Nadwyżka operacyjna netto per 
capita 2017‑2019 w mieście wy‑
nosi 606,03 zł. Pierwsze miejsce 
w tej kategorii zajął Sopot z nad‑
wyżką 1421,69 zł. Na kolejnych 
miejscach znalazło się Świnouj‑

ście, Gliwice, Płock i Dąbrowa 
Górnicza.

– Na dobrą kondycję nasze‑
go miasta duży wpływ ma ra‑
cjonalne zarządzanie finansami 
miasta, wysokie dochody własne 
gminy m.in. z podatku PIT oraz 
skuteczne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, przede wszystkim 
środków europejskich. Mam jed‑
nak obawy, jak będą przedstawiały 
się wyniki rankingu w przyszłym 
roku ze względu na negatywne 
skutki pandemii oraz wzrost wy‑
datków ponoszonych przez sa‑
morządy np. na funkcjonowanie 
oświaty – mówi prezydent Ty‑
chów Andrzej Dziuba.

Z najnowszego rankingu przy‑
gotowanego przez Pawła Swiane‑
wicza i Julitę Łukomską wynika, 
że to duże miasta w największym 

stopniu ucierpiały na skutek spad‑
ku dochodów w 2020 roku. Jeśli 
chodzi o mniejsze miasta i gmi‑
ny, to są one silnie zróżnicowane 
pod względem kondycji finanso‑
wej samorządów – są wśród nich 
zarówno jednostki znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji, ale także 
liczba grupa samorządów, w któ‑
rych komfort zarządzania finansa‑
mi jest stosunkowo duży.

W gronie jednostek z nadwyż‑
ką per capita przekraczającą 1000 
zł nie ma ani jednego miasta wo‑
jewódzkiego (najlepszy rezultat 
notuje Gdańsk – 775 zł). Absolut‑
nym liderem rankingu jest gmi‑
na wiejska Kleszczów z nadwyżką 
na głowę mieszkańca przekracza‑
jącą 14 tys. zł. Następna w zesta‑
wieniu jest Rząśnia (ponad 4 
tys. zł). ru ●

Zakupy W stylu eko
bezpŁatne ekoskrzynki DLA KLIENTóW hAL TARGOWych.

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

przy al. Niepodległości 49  na VII piętrze  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–  bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 
1864/17 o pow. 216 m2, położonej w Tychach przy ul. Poziomkowej, z przeznaczeniem na 
miejsca postojowe związane z działalnością dzierżawcy, na okres do 3 lat.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Tychach, na wniosek Straży 
Miejskiej oraz Komendy Miejskiej 
Policji, wprowadził nowe, bardziej 
czytelne oznakowanie na terenie 
i w okolicy Ośrodka Wypoczyn‑
kowego w Paprocanach.

Nowe oznakowanie ma popra‑
wić bezpieczeństwo pieszych i ro‑
werzystów oraz przypomnieć kie‑
rowcom, że np. droga pożarowa, 
nie jest miejscem postoju dla sa‑
mochodów. Służby miejskie liczą 
także, że więcej znaków o obowią‑
zujących zasadach zapobiegnie de‑
wastacji terenu ośrodka (zdarza 
się, zwłaszcza latem, że samocho‑
dy parkują także na trawnikach).

– Prosimy, by kierowcy zwra‑
cali uwagę na oznakowanie i sto‑
sowali się obowiązujących zasad, 
to uchroni ich przed zbędnymi 
kosztami. Będziemy pilnować 
przestrzegania przepisów i egze‑
kwować m.in. parkowanie w miej‑
scach do tego nieuprawnionych – 
mówi komendant Straży Miejskiej 
w Tychach Ryszard Polcyn.

Ośrodek Wypoczynkowy Pa‑
procany to jedno z ulubionych 
miejsc spędzania wolnego czasu 
przez tyszan, ale także mieszkań‑
ców okolicznych gmin. Pięknie 
położony, daje wiele możliwości 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. ru ●

dla poprawy bezpieczeństwa na Paprocanach.

Zmiany w oZnakowaniU

komunikat

tychy W Dobrej 
konDycji
nasze Miasto W czoŁóWce rankingu NADWyżKI OPERAcyjNEj NETTO 2017–2019. 

noWe poDWórko 
na osieDlu b
efekt reaLizacji projektu ZGłOSZONEGO DO BuDżETu OByWATELSKIEGO.

Ekologiczne skrzynki efektownie wyglądają np. na balkonie.
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Urządzenia małej architektury stworzone zostały głównie z drewna.
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W tyM roku straż 
Miejska W tychach 
obchodzi jubiLeusz 
30-Lecia poWstania. 
od początku jej 
koMendanteM jest 
ryszard poLcyn, 
którego poprosiLiśMy 
o rozMoWę.

„twoje tychy”: rocznie tyska straż 
miejska notuje średnio 30.000 
interwencji, czyli dziennie 83 
interwencje. to bardzo dużo…
ryszarD POlcyN: – Rzeczy‑
wiście, to sporo. W tej liczbie 
jest jednak wszystko – zarówno 
sprawy dotyczące bezpieczeństwa 
i porządku w mieście, ale też 
drobne, błahe oraz te, które 
czasami przekazujemy do innych 
służb, bo nie leżą w naszej kom‑
petencji. Są tu również sprawy 
nietypowe, jednostkowe. Na przy‑
kład niedawno poinformowała 
nas starsza pani, że jej bezwładny 
mąż spadł z łóżka, a ona nie 
ma siły, by go podnieść, więc nasi 
strażnicy pojechali i pomogli. 
Spraw i problemów, z którymi 
zwracają się do nas mieszkańcy 
jest bardzo dużo, na każdą trzeba 
zareagować, odpowiedzieć.

w ostatnich miesiącach najwięcej 
interwencji związanych 
było z walką ze smogiem, 
z podejrzeniem o spalanie 
w piecach odpadów. cieszy, 
że świadomość mieszkańców 
wzrasta, ale ile z tych interwencji 
jest uzasadnionych?
– Minionej zimy przeprowa‑
dziliśmy 392 kontrole na skutek 
zgłoszeń mieszkańców oraz 
dodatkowo 57 wspólne kontrole 
z Wydziałem Komunalnym, 
Ochrony Środowiska i Rol‑
nictwa. Obecnie są one nieco 
utrudnione z uwagi na sytuację 
epidemiczną. Dodam, iż wnio‑
sków o ukaranie było około 10, 
mandatów – ponad 20. Problem 
jednak w tym, że niektóre 
osoby widząc, że z jakiegoś 
komina wydobywa się dym, są 
przeświadczone, że ktoś spala 
odpady. Jedziemy na kontrolę, 
a na miejscu okazuje się, 
że spalane są dozwolone paliwa, 
a nie np. plastiki. Zdarza się, 
że jedna osoba jest w stanie 
kilkanaście razy zadzwonić 
ze skargą na sąsiadów. Wydoby‑
wający się z komina dym, choć 
w jakimś stopniu zanieczyszcza 

środowisko, wcale nie musi 
oznaczać działania niezgodnego 
z prawem. Pod tym względem 
nasze ustawodawstwo kuleje, 
a przepisy prawa miejscowego 
nie są w stanie temu zaradzić. 
I choć dużo zostało już zrobione, 
np. zabronione jest palenie 
miałem czy flotem, wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Te zmiany 
następują bardzo wolno. Po‑
wodem jest także jakość paliwa 
– nie ma norm, więc najczęściej 
spalane są paliwa dozwolone, 
ale najniższej jakości, bo są 
najtańsze. Zazwyczaj komin 
kopci w momencie rozpalania 
ognia. Kiedy przyjeżdżamy 
na wezwanie, często dymu 
już nie ma. Pobrana przez 
nas próbka trafia do analizy, 
która trwa około miesiąca i jeśli 
stwierdzone są nieprawidłowo‑
ści, sprawa trafia do sądu.

w czasie epidemii wojewoda 
przekazał straże miejskie pod 
dowództwo policji. tak jest nadal?
– Tak. W pierwszym okresie 
obowiązywania tej decyzji 
straże miejskie miały zarzucić 
wszystkie działania, które nie 
mieszczą się w ramach walki 
z epidemią. To spowodowało, iż 
w kilku miastach prezydenci czy 
burmistrzowie próbowali potem 
obciążyć wojewodów kosztami 
funkcjonowania straży, z uwagi 
na to, że nie wykonywały one 
czynności statutowych, tylko 
rządowe. Jednak w Tychach, 
dzięki bardzo dobrej współpracy 
z policją, wypracowaliśmy złoty 

środek. Tak podzieliliśmy się 
rolami, obszarami działania, 
że mogliśmy pogodzić nasze 
statutowe obowiązki z tymi, jakie 
nałożono na nas z uwagi na stan 
epidemii.

w pierwszych dniach ogłoszenia 
stanu epidemii, braliście udział 
w przystosowaniu jednego 
z bloków szpitala megrez 
na potrzeby oddziału zakaźnego. 
Jakie inne działania podejmujecie?
– Pracowaliśmy przy przebudo‑
wie zarówno Szpitala Megez, jak 
i Szpitala Miejskiego. Niektórzy 
strażnicy zaangażowani byli bez‑
pośrednio w prace budowlane, 
przy stawaniu ścian działowych 
i przystosowaniu pomieszczeń. 
Inni dostarczali i rozładowywali 
materiały. Z obu tych placówek 
woziliśmy nawet po kilka razy 
dziennie testowe próbki krwi 
do laboratorium w Katowicach. 
Zajmowaliśmy się dystrybucją 
środków dezynfekujących w pla‑
cówkach oświatowych i różnych 
instytucjach. Ciągle pomagamy 
osobom starszym, dowożąc 
je na szczepienia. I chodzi tu nie 
tyle o samo przewiezienie. 
Początkowo myśleliśmy, 
że wystarczy samochód i jeden 
funkcjonariusz. Tymczasem 
zdarza się, że osoby te trzeba 
znieść kilka pięter, zawieźć 
często do Katowic, Chorzowa, 
Bytomia czy Siemianowic, 
na miejscu odczekać, bo jest ko‑
lejka, przewieźć po szczepieniu 
i pomóc dostać się na któreś tam 
piętro. Niekiedy zajmuje to sporo 

czasu i oznacza, że przy naszych 
możliwościach kadrowych, 
jeden patrol jest wyłączony 
na cały dzień, bo wyjazdów bywa 
kilka. Pomagamy też osobom 
znajdującym się na kwarantan‑
nie w robieniu zakupów, bo nie 
wszystkim wolontariusze mogą 
pomóc, czy przy wyprowadzaniu 
zwierząt. Tych działań jest 
bardzo dużo, a trzeba pamiętać, 
że strażnicy także chorują 
i przebywają na kwarantannie, 
co dodatkowo komplikuje pracę.

w ubiegłym roku strażnicy miejscy 
otrzymali nowe uprawnienia – 
mogą karać za brak deklaracji 
śmieciowej, czy poświadczenie 
nieprawdy przy jej wypełnianiu. 
Były już mandaty?
– Na razie tego nie robimy 
z uwagi na zaangażowanie w in‑
nych sprawach przede wszystkim 
związanych z epidemią. Jeśli 
chodzi o śmieci to problemem 
są nadal wysypiska w lasach, 
przy leśnych ścieżkach. Chodzi 
o gruz i odpady budowlane. Nie 
rozumiem dlaczego dla niektó‑
rych problemem jest zamówienie 
w czasie remontu kontenera 
w PSZOK‑u. Niemało jest skarg 
mieszkańców o podrzucaniu 
odpadów pod altany śmietni‑
kowe. Ktoś dzwoni, że trzeba 
przyjechać, bo osoba podjechała 
samochodem z rejestracją spoza 
Tychów i wyrzuca jakieś śmieci. 
Przyjeżdżamy i okazuje się, 
że to mieszkaniec osiedla tyle, 
że ma samochód w leasingu 
w innym mieście. Naszym zda‑

niem w mieście ciągle brakuje 
wystarczającej liczby koszy, stąd 
sporo śmieci przy chodnikach, 
alejkach, skwerach. Informujemy 
o tym odpowiednie jednostki, 
ale jak na razie bez skutku.

od kilku lat nie ma w tychach izby 
wytrzeźwień i osoby nietrzeźwe 
wożone są do sosnowca. ile było 
takich kursów w ubiegłym roku?
– Kiedy w Tychach była 
izba wytrzeźwień, co roku 
dowoziliśmy około tysiąca osób, 
policja nawet 2 tysiące. Teraz jest 
znacznie mniej. W ubiegłym roku 
wyjazdów do izby w Sosnowcu 
było 228. 38 osób dowieźliśmy 
do miejsca zamieszkania, 
a dodatkowo na wniosek policji 
zawieźliśmy do izby 53 osoby. 
W pierwszej kolejności staramy 
się zawieść pijanego do domu, ale 
nie zawsze da się to zrobić. Czasa‑
mi w mieszkaniu nikogo nie ma, 
nikt nie otwiera drzwi, albo pija‑
ny jest agresywny i nie można go 
pozostawić z rodziną. Kolejnym 
problemem jest transport do izby 
nietrzeźwych osób bezdomnych. 
Jeśli mają poniżej pół promila 
nie zostaną przyjęci i co wtedy 
z taką osobą zrobić? Nie chcą 
iść do noclegowni, nie mogą 
zostać w piwnicy, czy na klatce 
schodowej, a pozostawienie 
na mrozie byłoby skazaniem 
na śmierć. W mieście powinno 
działać przytulisko, ale niestety 
nadal go nie ma. Tymczasem 
w zimie mieliśmy 829 zgłoszeń 
dotyczących bezdomnych, a więc 
sporo. Nie mówię już o tym, 
że zabranie pijanego bezdomnego 
do samochodu i wiezienie przez 
wiele kilometrów nie jest takie 
proste. Ludzie nie zdają sobie 
sprawy, w jakim stanie są te 
osoby. A w czasie epidemii wiążą 
się z tym dodatkowe problemy. 
Samochód trzeba potem kilka 
razy umyć i dezynfekować. Bez‑
domnych odwiedzamy czasami 
kilka razy dziennie, pytamy jak 
im pomóc, nie raz zawozimy 
ciepłe ubrania. Dodam, że dwóch 
naszych funkcjonariuszy 
zostało wyróżnionych Nagrodą 
Prezydenta za uratowanie życia 
bezdomnemu – do czasu przy‑
jazdu pogotowia, reanimowali 
mężczyznę.

w tym roku mija 30 lat 
od powstania straży miejskiej 
w tychach…

– Patrząc na te trzy dekady 
naszej pracy wyraźnie widać, 
jak bardzo zwiększyła się 
sfera naszej działalności. 
Kiedyś dominowały sprawy 
ładu i porządku w mieście, 
teraz powierzono nam wiele 
innych obszarów. O niektórych 
mówiłem wcześniej, ale nie 
sposób nie wspomnieć, że ob‑
sługujemy miejski monitoring 
ze 120 kamerami. W ubiegłym 
roku mieliśmy 479 zgłoszeń 
o przejrzenie nagrań. Łącznie 
przeglądano 338 materiałów, 
z których 144 przekazaliśmy 
do policji i prokuratury. 
Z pewną satysfakcją przyznam, 
że dzięki temu ustalono 
sprawców przestępstw, m.in. 
kradzieży i rozbojów. Zajmu‑
jemy się także tzw. parkingiem 
policyjnym, gdzie trafiają auta 
np. nietrzeźwych kierowców. 
W ubiegłym roku przyjęliśmy 
89 takich samochodów. Ponad‑
to usunęliśmy 34 porzucone 
samochody z parkingów i dróg 
osiedlowych. Może zaskoczę 
wszystkich, jeśli opowiem, 
że w ciągu roku mieliśmy 
ponad tysiąc interwencji 
dotyczących zwierząt, z czego 
w 392 przypadkach chodziło 
o bezpańskie psy i koty, 
a w 777 – dzikich zwierząt. 
Część zwierząt przewieźliśmy 
do schroniska w Mikołowie. 
Ponadto prowadzimy działania 
profilaktyczne – co roku 
kilka tysięcy dzieci, rodziców 
i nauczycieli uczestniczy 
w spotkaniach organizowanych 
przez naszą funkcjonariuszkę. 
Omawiane są na nich kwestie 
szeroko rozumianego bez‑
pieczeństwa – od internetu 
po przepisy ruchu drogowego. 
Jest jeszcze biuro rzeczy 
znalezionych, jesteśmy jedną 
z nielicznych straży, które 
je prowadzi. I tutaj pracy też 
jest niemało, bo za każdym 
pozostawionym przedmiotem 
idą określone działania zwią‑
zane z ewidencją, ogłoszeniem, 
weryfikacją i wydaniem. Jestem 
komendantem Straży Miejskiej 
od początku i mam satysfakcję, 
że jako zespół potrafimy 
ludziom pomóc w różnych, czę‑
sto najtrudniejszych życiowych 
sytuacjach. I nikt nie zaprzeczy, 
że osób, którym pomogliśmy, 
jest coraz więcej.
Leszek sobieraj ●

nasZa satysfakcja to pomoc innym
rozMaWiaMy z ryszardeM poLcyneM, KOMENDANTEM STRAży MIEjSKIEj W TychAch.

Ryszard Polcyn.
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promocja

kto może starać się o grant?
O dofinansowanie może się 
starać każdy mieszkaniec, 
który spełni jednocześ-
nie dwa warunki: posiada 
i zlikwiduje kocioł węglowy 
klasy 3 według normy PN-EN 
303- 5:2012 lub bezklasowy 
oraz zastąpi go jednym z po-
niższych niskoemisyjnych 
źródeł ciepła:
·  przyłączeniem budynku 

do sieci ciepłowniczej,
·  k o t ł e m  g a z o w y m  l u b 

na biomasę –  jedynie 
w przypadku braku możli-
wości podłączenia budynku 
do sieci ciepłowniczej lub 
gdy podłączenie do tej sieci 
nie jest uzasadnione eko-
nomicznie.

W projekcie przewidziano 
środki na udzielenie grantów 
dla mieszkańców do kwoty 
5 527 000,00 zł. Dzięki temu 
miasto Tychy ma szansę po-
móc przy wymianie ponad 
345 źródeł ciepła. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Niezbędne dokumenty
Obecnie trwa etap nabo-
ru wniosków do projektu 
– formularze można złożyć 
elektronicznie lub w formie 
tradycyjnej, papierowej. 
Do wniosku należy załączyć 
następujące dokumenty:
·  zbiór oświadczeń,
·  oświadczenie współwłaś-

ciciela,
·  zdjęcia starego kotła,

·  pełnomocnictwo w przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika niebędącego właścicie-
lem/współwłaścicielem.

Po otrzymaniu decyzji ws. 
d o f i n a n s owa n i a  k a żd y 
mieszkaniec zostanie po-
wiadomiony o możliwości 
przystąpienia do projektu 
i realizacji umowy. Podpi-
sywanie umów planowa-
ne jest w drugim kwartale 
2022 roku. Na tym etapie 
każdy uczestnik będzie zo-
bowiązany do dostarczenia 
kosztorysu do podpisania 
umowy. Po podpisaniu umo-
wy będzie można przystąpić 
do realizacji inwestycji, a na-
stępnie konieczne będzie 
złożenie wniosku o wypłatę 
grantu.

Bez wychodzenia z domu
– Zachęcam, by wniosek 
złożyć online – podkreśla 
Bożena Nowak z Wydziału 
Rozwoju Miasta i Funduszy 
Europejskich. – Formularz 
został stworzony tak, że nikt 
nie powinien mieć problemu 
z jego wypełnieniem. Po jego 
złożeniu otrzymuje się powia-
domienie, w który zawarto 

wskazówki i wszystkie załącz-
niki konieczne do podpisania 
oraz wydruku dokumentu.
W przypadku wersji papie-
rowej ważne jest, aby wy-
pełnić wszystkie niezbędne 
dane, w szczególności dane 
kontaktowe, a następnie 
złożyć podpisany wniosek 
wraz z załącznikami w Biurze 
Obsługi Klienta w urzędzie 
Miasta Tychy, przy al. Nie-
podległości 49 (parter).

Dlaczego warto?
Wymiana pieców węglowych 
niesie ze sobą realne korzyści 
– także ekonomiczne. jednak 
ich likwidowanie podykto-
wane jest przede wszystkim 
uchwałą antysmogową. Wpro-
wadzone przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego regulacje 
mają na celu zapobieganie 
negatywnemu oddziaływaniu 
pieców na środowisko i zdro-
wie ludzi. Zgodnie z nimi w za-
leżności od daty produkcji pie-
ca mieszkańcy zobowiązani są 
wymienić stary kocioł do koń-
ca wyznaczonego roku:
·  kotły powyżej 10 lat od daty 

produkcji – do końca 2021 
roku,

·  kotły od 5 do 10 lat od daty 
ich produkcji – do końca 
2023 roku,

·  kotły poniżej 5 lat od daty 
ich produkcji – do końca 
2025 roku,

·  kotły klasy 3 lub 4 – do koń-
ca 2027 roku.

Przestrzeganie przepisów 
uchwały antysmogowej 
będzie kontrolowane. użyt-
kownicy, którzy do nich się 
nie zastosują, muszą się li-

czyć z karą grzywny do 5000 
zł lub mandatem do 500 zł.
szczegółowe informacje
jesteś zainteresowany? Wejdź 
na stronę www.niskaemisja.
pl/tychy i dowiedz się więcej! 

Szczegóły dotyczące pro-
jektu znajdziesz też na stronie 
urzędu Miasta Tychy (www.
umtychy.pl) oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej (bip.
umtychy.pl/jednostki-organi-
zacyjne-um/informacje/PRF).

skorzystaJ z dofinansowania i wymień kopciucha
już tylko do 28 maja 2021 roku możesz 
złożyć wniosek na wymianę pieca 
i skorzystać z dofinansowania.  
sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 
i gdzie można znaleźć informacje!

8 Maja, ruszyŁy pierWsze 
MetroLinie, czyLi noWe 
Linie autobusoWe. 
na początek będzie 
ich sześć, W tyM 
Linia M 18 na trasie 
tychy osiedLe „z1” – 
gLiWice pLac piastóW. 
doceLoWo Linii Ma być 
ponad 30. W obecnych 
rozkŁadach nastąpiŁy 
zMiany, dLatego 
zarząd transportu 
MetropoLitaLnego 
zachęca, aby 
z inforMacjaMi 
dotyczącyMi MetroLinii 
zapoznać się przed 
WyjścieM na przystanek.

Nowe połączenia to przede 
wszystkim więcej kursów przy‑
spieszonych między miastami. 
Dzięki temu rozwiązaniu pasa‑
żerowie ze Śląska i Zagłębia będą 
mogli łatwiej przemieszczać się 
po Metropolii i co istotne – 
na tych liniach obowiązuje pod‑
stawowy cennik biletów.

Jak już informowaliśmy pierw‑
sze metrolinie kursują na poniż‑
szych trasach: M1: Katowice Mi‑
ckiewicza (Katowice Dworzec) 
– Gliwice Arena Widowiskowo‑
Sportowa (przejazd po DTŚ); M2: 
Katowice Piotra Skargi (Katowice 
Dworzec) – Gołonóg Zajezdnia 
(Tworzeń Huta Katowice); M3: 
Katowice Piotra Skargi (Katowi‑
ce Dworzec) – Tarnowskie Góry 
Dworzec; M4: Katowice Piotra 
Skargi (Katowice Dworzec) – Za‑

górze Zajezdnia z kursami wydłu‑
żonymi do przystanku Ostrowy 
Górnicze Pomnik; M18: Tychy 
Osiedle „Z1” – Gliwice Plac Pia‑
stów; M24: Katowice Mickiewi‑
cza – Zabrze Goethego.

– Projekt zakłada wdroże‑
nie ponad 30 metrolinii, które 
w sumie będą pokonywać pra‑
wie 20 milionów kilometrów 
rocznie. W ciągu roku w dni ro‑
bocze zostanie zrealizowane po‑
nad 500.000 połączeń, a w so‑
boty oraz w niedziele i święta 
po ok. 80 tys. kursów. Skala pro‑
jektu jest zatem ogromna – po‑
wiedziała Małgorzata Gutowska, 
dyrektor ZTM.

Linia M18 powstała z prze‑
kształcenia linii E‑2. Trasa w kie‑
runku Gliwic: Tychy Osiedle „Z1” 
– Paprocany Pętla – Tychy Osied‑
le „T” – Tychy Piłsudskiego – Ty‑
chy Skałka – Tychy Osiedle „K” 
– Tychy Stoczniowców 70 – Ty‑
chy Hotelowiec – Tychy Dwo‑
rzec PKP (peron 5) – Mikołów 
Plac 750‑lecia – Mikołów Dwo‑
rzec PKP – Wygoda Skrzyżowa‑
nie – Przyszowice Skrzyżowanie 
– Ligota Zabrska Górna – Gliwi‑
ce Kujawska – Gliwice Wrocław‑
ska – Gliwice Plac Piastów.

Trasa w kierunku Tychów: 
Gliwice Plac Piastów – Gliwi‑
ce Dworcowa – Gliwice Strzo‑

dy – Gliwice Łużycka – Gliwice 
Kujawska – Ligota Zabrska Gór‑
na – Przyszowice Skrzyżowanie 
– Wygoda Skrzyżowanie – Mi‑
kołów Dworzec PKP – Mikołów 
Plac 750‑lecia – Tychy Dworzec 
PKP (peron 3) – Tychy Begonii – 
Tychy Stoczniowców 70 – Tychy 
Osiedle „K” – Tychy Skałka – Ty‑
chy Piłsudskiego – Tychy Osied‑
le „T” – Paprocany Pętla – Tychy 
Osiedle „Z1”.

ZTM zachęca do zapoznania 
się z pełną informacją o nowych 
połączeniach na www.metropo‑
liaztm.pl. Można również za‑
dzwonić na bezpłatną, całodobo‑
wą infolinię: 800‑16‑30‑30. Ls ●

Z inicjatywy dyrektor Zespo‑
łu Szkół nr 1 im. G. Morcin‑
ka w Tychach – Grażyny Jurek 
oraz prezes Śląskiego Towarzy‑
stwa Kultury – Teresy Wodzi‑
ckiej, przy współpracy Miejskie‑
go Centrum Kultury w Tychach 
od końca marca dostępne 
są w przestrzeni internetowej 
(na stronach poszczególnych 
placówek oświatowych) wy‑
kłady dla uczniów wszystkich 
szkół średnich z okazji stulecia 
Powstań Śląskich.

Profesor dr hab. Ryszard 
Kaczmarek – historyk, niezwy‑
kle zasłużony uczony i badacz, 
pracownik naukowo–dydak‑
tyczny Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach wygłosił wykład 
pt.,, III Powstanie Śląskie i jego 
znaczenie dla historii Polski”. 
Autor przedstawił w nim dzieje 
i przebieg zrywu zbrojnego Gór‑
noślązaków w latach 1919‑1921, 
skupiając się na III Powstaniu 
i na jego sukcesach: przyzna‑
niu Polsce około 1/3 spornego 
terytorium, na którym istniało 
wiele obiektów przemysłowych. 
Polsce przypadło 50% hutnictwa 
i 76% kopalń węgla. Powstało 
Województwo Śląskie z włas‑
nym sejmem i skarbem. Wła‑
dze urzędowały w nowopowsta‑
łym budynku w stylu art deco, 
który do dzisiaj służy jako sie‑
dziba Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. Ważną rolę speł‑
niało zorganizowane od pod‑
staw polskie szkolnictwo ogól‑

nokształcące i zawodowe, jak 
również inne agendy życia pub‑
licznego i kulturalnego. Roz‑
wój teatru, muzyki, czytelni‑
ctwa to tylko niektóre tematy, 
wokół których prof. Kaczmarek 
snuł swoje rozważania w kon‑
tekście znaczenia dla odrodzo‑
nej Polski wyników III Powsta‑
nia Śląskiego.

Z kolei dr Krystian Węgrzy‑
nek – polonista, nauczyciel, re‑
gionalista, wiceprezes Związ‑
ku Górnośląskiego, pracownik 
naukowy Instytutu Badań Re‑
gionalnych Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach, zaprezentował 
prelekcję,, Obraz Powstań Ślą‑
skich w literaturze polskiej”, 
w której omawia zarówno twór‑
czość poetycką i prozatorską po‑
wstańców śląskich, jak i utwory 
klasyków literatury polskiej pi‑
szących o Śląsku i powstaniach 
(np. Lucjan Rydel, Maria Ko‑
nopnicka, Julian Tuwim i Emil 
Zegadłowicz).

Obaj autorzy przesłali na‑
grania wykładów do Miejskie‑
go Centrum Kultury w Tychach, 
które poprzez Miejskie Centrum 
Oświaty w Tychach przekazało 
je do szkół średnich. Te z kolei 
wysłały je swoim nauczycielom 
i uczniom. W ten sposób wszy‑
scy podopieczni szkół ponad‑
podstawowych mogli poszerzyć 
swoją wiedzę historyczną i polo‑
nistyczną, a także uczcić w ten 
sposób setną rocznicę Powstań 
Śląskich. Mn ●

m 18 już jeźDZi
noWe Linie NA TRASAch GóRNOŚLąSKO-ZAGłęBIOWSKIEj METROPOLII.

 ZT
M

cenny pomysł na stulecie Powstań Śląskich.

Śląska hisToria 
w sieci

masz PytaNia luB wątPliwOści? zaDzwOń  

Na iNfOliNię: 721 747 447 

alBO NaPisz mail: tychy@Niskaemisja.Pl 
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20 Maja czwartek
godz. 18 – „MAGIcZNA FA-
SOLA” – spektakl familijny Tea-
tru Trójkąt (ogród Klubu McK 
Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

21 Maja piątek
godz. 18  - VIII LOGOS FEST: 
„Muzeum Kaczmarskiego” 
– koncert Teatru hoM (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

22 Maja sobota
godz. 11 – AuKSO4KIDS 
– Gama i pasażerowie: jerzy 
Maksymiuk – warsztaty mu-

zyczne dla dzieci (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – VIII LOGOS FEST: 
„Kaczmarski. Wszystko, co mi 
się zdarzy” – koncert (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

23 Maja niedziela
godz. 12 – AuKSO ON/SIDE 
– Matinee: Terry Riley – kon-
cert  (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 17 - VIII LOGOS FEST: 
„Kaczmarski subiektywnie” – 
koncert jacka Bończyka (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

reklama

W Miniony Weekend 
odbyŁa się europejska 
noc MuzeóW. W tychach 
z tej okazji MuzeuM 
Miejskie zaprosiŁo 
chętnych na zWiedzanie 
z oproWadzenieM 
po WystaWie „księżniczki 
i dzieWczyny”, której 
Wernisaż MiaŁ Miejsce 
W piątek. róWnież 
tyska gaLeria sportu 
przygotoWaŁa atrakcje 
dLa odWiedzających 
centruM Medyczne 
paprocany.

– Przywołujemy pamięć o wy‑
bitnych kobietach, aktywnych 
w miastach i osiedlach robotni‑
czych na Górnym Śląsku w ciągu 
ostatnich dwustu lat. Stanowią‑
ce punkt wyjścia do poszczegól‑
nych dzieł postacie historyczne 
niejednokrotnie bulwersowały 
swoje środowisko odważnym 
sposobem życia, wykraczającym 
poza ramy obyczajowe wyznacza‑
ne przedstawicielkom tak zwanej 
płci pięknej – mówi Aleksandra 
Matuszczyk, dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Tychach.

Gości po wystawie oprowa‑
dzali kuratorzy wystawy: dr hab. 
Irma Kozina i dr Patryk Oczko 
wraz z artystkami – Iloną Kan‑
clerz, Dorotą Hadrian, Wero‑
niką Siupką i Agatą Szymanek. 
Artystki w swoich pracach odnio‑
sły się do takich postaci jak Ma‑
ria Czyżewska, Daisy Hochberg 

von Pless czy Ewa Demarczyk. 
Warto podkreślić wielowątko‑
wość przedsięwzięcia. Ekspozycja 
prezentuje współczesne artystki 
twórczo związane z naszym re‑
gionem, pracujące w różnym me‑
dium (malarstwo, grafika, projek‑
towanie ubioru, projektowanie 
graficzne, film dokumentalny). 
Są wśród nich: Anita Baenisch–
Juda, Judyta Bernaś, Agnieszka 
Cieślińska–Kawecka, Dorota Ha‑
drian, Ewa de Iulis Błaszak, Ilona 
Kanclerz, Weronika Siupka, Sy‑
billa Skałuba, Monika Starowicz, 
Agata Szymanek, Ewa Zawadzka 
i Joanna Zdzienicka–Obałek.

cztery pokoje
– Poświęcamy wystawę kobie‑
tom. Dziś o kobietach prze‑
mówią kobiety, ale warto pod‑
kreślić, że bez mężczyzn by się 
to nie udało. Wybrane artystki 
oraz ich bohaterki nie są przy‑
padkowe. Witają państwa Tychy 
wybudowane m.in. przez Hannę 
Adamczewską‑Wejchert – mó‑
wiła dr Irma Kozina, w tle zaś 
z głośników wybrzmiewały listy 
miłosne Kazimierza Wejcherta. 
– Warto zwrócić uwagę na prace 
Ewy Zawadzkiej upamiętniające 
Wejchertów – poleca kurator wy‑
stawy. Ta składa się z czterech sal 
wystawowych: kobaltowy kos‑
mos, róż skory, czerwień i złoto. 
– Pierwsza odnosi się do związ‑
ku kobiecości z kosmosem, na‑
stępnie skupiamy się na kobie‑
cej cielesności w perwersyjnym 

zbliżeniu – relacjonował Łukasz 
Błażejewski. – W sali czerwieni 
pokazujemy kobiecą impulsyw‑
ność, która koreluje z kolorem 
krwi. Na samym końcu zaprasza‑
my do złotej sali, która podkre‑
śla kobiecą potęgę i siłę będące 
tematem nadrzędnym wystawy 
– dodał.

Jedną z ciekawszych upamięt‑
nionych postaci jest fizyk jądrowy 
Maria Goeppert‑Mayer, noblistka 
w dziedzinie fizyki. – Nazywana 
była przez kolegów „onion ma‑
donna” – przybliżyła postać kura‑
tor Kozina. – Prześmiewcze prze‑
zwisko odnosiło się do jej teorii 
twierdzącej, iż elektrony w atomie 
nie są zawieszone w przestrzeni, 
lecz poruszają się po powłokach 
na kształt cebuli. Swoje racje udo‑
wodniła, za co otrzymała najwyż‑
szą naukową nagrodę.

półwiecze gks
Muzeum wraz z Tyską Galerią 
Sportu przygotowało również 
atrakcje dla miłośników tyskie‑
go sportu. Chętnych oprowadza‑
no po wystawie fotograficznej 
„Narodziny klubu. 50 lat Górni‑
czego Klubu Sportowego Tychy 
(1971–2021)”, która udostępnio‑
na jest w Centrum Medycznym 
Paprocany. Przewodnikiem był 
Kamil Hajduk, który opowiadał 
o miejscach, ludziach i wyda‑
rzeniach, pokazując długą drogę 
do powstania w mieście wielosek‑
cyjnego klubu sportowego.
kaMiL peszat ●

Miejska gaLeria sztuki „obok” 
zaprezentoWaŁa prace roMana 
MaciuszkieWicza zebrane W cykLu 
„śWiat bez nas ii”. W Miniony piątek 
odbyŁ się Wernisaż, Wreszcie 
z udziaŁeM pubLiczności.

Powodów do radości było kilka. Pierwszy to oczy‑
wiście ponowne, od dłuższego czasu, otwarcie drzwi 
galerii dla zwiedzających. – Dla nas to szczególny 
moment, bowiem funkcjonowanie galerii bez żywego 
odbiorcy mija się z celem, zaś działania w internecie 
są zaledwie substytutem – mówił Wojciech Łuka, ku‑
rator galerii. – Z dzisiejszym gościem umawialiśmy 
się na wystawę już ponad rok temu. Udało nam się 
już zaprezentować część prac podczas wystawy online 
„Świat bez nas”. Dziś kontynuujemy tamte działania 
tutaj na miejscu i z otwartymi drzwiami – dodał.

Na wystawę składa się kilkanaście niezwykle bar‑
wnych, jednak oszczędnych w formie obrazów. Po‑
mimo minimalistycznej formy nie można odmówić 
im głębi. I nie chodzi tylko o głębię kolorów, które 
uwydatnia odpowiednio dobrane oświetlenie. – Wy‑
stawa „Świat bez nas II” jest refleksją nad pustką, 
która zawsze była w moich obrazach obecna, i któ‑
rą prezentowałem, a także sam odczytywałem jako 
niedopowiedzianą, tajemniczą przestrzeń, pełną róż‑
norakich obietnic – mówił podczas wernisażu Ro‑
man Maciuszkiewicz. – Teraz, w miarę upływu cza‑
su, postrzegam tę pustkę jako coś nieodwracalnego, 
bardzo namacalnie konkretnego nie tylko wymiarze 
indywidualnym, ale wręcz globalnym. I chociaż przy‑
biera, mam nadzieję, czasami atrakcyjnie malarską 
formę, obiecuje coraz mniej i, niestety, jest obrazem 
świata, który w coraz mniejszym stopniu zasługuje 

na naszą obecność. Wystawa ta nie jest jednak cał‑
kowicie pesymistyczna. Dopóki istnieje sztuka, do‑
póty zaświadczamy o naszej obecności. I choć sztu‑
ka karleje, podobnie jak świat wokół nas, to przecież 
karmimy się nią, przeżywamy, czasem jej wierzymy, 
często z nią polemizujemy, analizujemy, akceptujemy 
bądź odrzucamy. To nasz wspaniały przywilej. Tytuł 
wystawy jest zapożyczeniem z fascynującej książki 
Alana Weismana, w której autor opisuje świat, któ‑
ry wskutek nagłego zniknięcia, nieobecności nasze‑
go, ludzkiego gatunku, pozostał sam sobie. I ma się 
całkiem nieźle – dodał artysta.

Wystawa dostępna będzie od 14 maja do 18 
czerwca 2021 w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”.
kaMiL peszat ●

maloWana kolorem 
pustka
feeria barW, MINIMALISTycZNA FORMA 
I EGZySTENcjALNA PuSTKA NA WySTAWIE 
W GALERII „OBOK”.

księżnicZki i sportoWcy
MuzeuM Miejskie i tyska gaLeria sportu OBchODZIły EuROPEjSKą NOc MuZEóW. 

Prace Romana Maciuszkiewicza przyciągają uwagę m.in. kolorem.

Roman Maciuszkiewicz na tle jednej ze swych prac.

Wystawę tworzą 4 tematyczne sale. Na zdjęciu sala czerwona. 

23 Maja: „kaczMarski 
subiektyWnie” – kon-
cert jacka bończy-
ka, teatr MaŁy
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– Co roku Tyski Festiwal Słowa 
programujemy wokół dorobku in‑
nego autora. W minionych latach 
byli to m.in. Osiecka, Grechuta, 
Przybora, Młynarski czy Kofta, 
w tym roku sięgamy po twórczość 
Jacka Kaczmarskiego określane‑
go mianem poety wolności. My‑

ślę, że dziś jego twórczość brzmi 
wyjątkowo dojmująco i potrzeba 
nam jej bardziej niż kiedykolwiek 
w kraju nad Wisłą – mówi dyrek‑
tor organizującego festiwal Teatru 
Małego Paweł Drzewiecki.

Nieodłącznym elementem fe‑
stiwalu jest turniej recytatorski, 

który różni się od wszystkich in‑
nych tego rodzaju wydarzeń tym, 
że jego uczestnicy budują swymi 
wypowiedziami spójne widowi‑
sko poetyckie. – Drugi rok z rzę‑
du widowisko to zaprezentujemy 
online. Co istotne, okoliczność 
ta dała naszym recytatorom nowe 
możliwości prezentacji, bo oto ich 
partnerem stał się obiektyw ka‑
mery, a możliwość nagrania wy‑
stąpienia konkursowego pozwa‑
la na wypełnienie całego kadru 
przestrzenią, która buduje kon‑

tekst wypowiedzi artystycznej. 
Równie istotne będą zbliżenia, 
bliskie i dalekie plany, niedozwo‑
lone jest tylko jedno – montaż, 
który zniszczyłby prawdę wypo‑
wiedzi. Tego jak uczestnicy tur‑
nieju: młodzież, studenci i dorośli 
zinterpretują poezję Kaczmar‑
skiego dziś, jestem szczególnie 
ciekawy – zapewnia Paweł Drze‑
wiecki.

Utwory Kaczmarskiego wy‑
brzmią na scenie Teatru Małe‑
go w Tychach w najbliższy week‑
end, od 21 do 23 maja. Pierwszą 
z propozycji jest inspirowanym 
sztuką malarską program „Mu‑
zeum Kaczmarskiego”, zrealizo‑
wany według koncepcji Jakuba 
Kabusa. 

Tegoroczną festiwalową pre‑
mierą będzie wyreżyserowany 

przez Joannę Piwowar‑Anto‑
siewicz koncert: „Kaczmarski. 
Wszystko, co mi się zdarzy” 
w wykonaniu m.in. Iwony Lo‑
ranc, Joanny Halszki Sokołow‑
skiej, Marty Piwowar‑Wierzbi‑
ckiej, Mariusza Lubomskiego, 
Jerzego Jana Połońskiego, Krzysz‑
tofa Kulbickiego, Olka Różanka 
i Mariusza „Ozia” Orzechow‑
skiego. W ich interpretacji usły‑
szymy mniej znane utwory te‑
gorocznego patrona festiwalu, 
których wspólną osią jest czło‑
wiek, a ściślej mówiąc człowie‑
czeństwo, któremu czasami cięż‑
ko sprostać. 

Nurt koncertowy zwieńczy re‑
cital wielkiego admiratora twór‑
czości tegorocznego patrona 
Logos Fest – Jacka Bończyka za‑
tytułowany „Kaczmarski subiek‑

tywnie”. Wszystkie te wydarzenia 
odbędą się z ograniczoną liczbą 
publiczności, ale zapraszamy też 
na transmisje online na teatral‑
nym kanale YouTube. Program 
festiwalu dopełnią publikowane 
w sieci rozmowy redaktor Tere‑
sy Drozdy z artystami i dzien‑
nikarzami, którzy w swej pra‑
cy twórczej szczególnie blisko 
doświadczyli siły słowa, które 
wyszło spod pióra Jacka Kacz‑
marskiego. – Wierzę, że przygo‑
towane spotkania i koncerty, po‑
zwolą festiwalowej publiczności 
przypomnieć, a niekiedy także 
odkryć na nowo twórczość lite‑
racką autora „Wojny postu z kar‑
nawałem” – kończy Paweł Drze‑
wiecki, pomysłodawca i dyrektor 
artystyczny Logos Fest – Tyskie‑
go Festiwalu Słowa. WW ●

WeekenD Z kacZmarskim
festiWaL Logos fest NA SZcZęŚcIE TAKżE Z PuBLIcZNOŚcIą.

PrOgram festiwalu

Piątek, 21 maja
godz. 18 – „Muzeum Kaczmarskiego” – koncert; 
godz. 20 – rozmowa Teresy Drozdy z Krzysztofem Gajdą. 

sOBOta, 22 maja
godz. 12 – widowisko poetyckie laureatów Turnieju Recytatorskiego;
godz. 18 – „Kaczmarski. Wszystko, co mi się zdarzy” – koncert; 
godz. 20 – rozmowa Teresy Drozdy z Krzysztofem Nowakiem.

NieDziela, 23 maja
godz. 12 – widowisko poetyckie laureatów Turnieju Recytatorskiego;
godz. 17 – „Kaczmarski subiektywnie” recital jacka Bończyka;
godz. 19 – ogłoszenie werdyktu Turnieju Recytatorskiego VIII Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS 
FEST – edycja Kaczmarski.

uwaga!
Wejściówki na wszystkie koncerty w promocyjnej cenie 10 zł dostępne są w internecie oraz w kasie 
Teatru, która jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 10-18.
Transmisja festiwalu na kanale youTube (Teatr Mały Tychy).

pierWotnie ósMa edycja tyskiego festiWaLu sŁoWa 
Logos fest MiaŁa odbyć się jedynie W Wersji onLine. 
na szczęście przyspieszenie terMinu otWarcia 
teatróW spoWodoWaŁo, że z tWórczością WieLkiego 
barda będzie Można spotkać się także na żyWo.
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– W naszym gabinecie dużym za‑
interesowaniem cieszą się zabiegi 
przy użyciu urządzenia Medshape 
360 – mówi Andrzej Tajstra z ga‑
binetu Villa Urody w Tychach. 
– Jest to zaawansowany sprzęt 
przeznaczony do wykonywania 
zabiegów modelujących sylwet‑
kę oraz odmładzających zabiegów 
na twarz. Medshape 360 wyko‑
rzystuje technologię eliminującą 
nadmiar komórek tłuszczowych. 
Zachodzące podczas zabiegu pro‑
cesy detoksykujące oraz natlenia‑
jące tkankę sprawiają, że skóra 
staje się jędrna i odżywiona.

Medshape 360 swoją skutecz‑
ność zawdzięcza synergicznemu 
działaniu pięciu różnych funkcji 
takich jak vacum (podciśnienie), 
fale radiowe (RF), światło LED, 
Laser IR (infrared). – Podczas za‑
biegu skóra jest zasysana przez 

vacum i poddana działaniu fal RF 
biegnących przez tkankę pomię‑
dzy rolkami – tłumaczy Andrzej 
Tajstra. – Następuje przyspiesze‑
nie spalania tkanki tłuszczowej, 
co skutkuje wyszczupleniem i re‑
dukcją cellulitu. Fale radiowe RF 
działają w obrębie skóry właści‑
wej stymulując fibroblasty (ko‑
mórki skóry) do produkcji i re‑
generacji włókien kolagenowych. 
Podczas zabiegów pobudzony zo‑
staje układ limfatyczny i krwionoś‑
ny, zwiększa się także metabolizm 
w tkankach. Światło LED z kolei 
spowalnia procesy starzenia skóry 
(fotoodmładzanie) poprzez odpo‑
wiednią długość fali światła, która 
pobudza mechanizmy regeneracji 
komórek równocześnie zmniejsza‑
jąc ilość szkodliwych wolnych rod‑
ników. Światło podczerwone (in‑
frared) oczyszcza skórę i tkanki 
podskórne z toksyn a to przyczy‑
nia się do redukcji cellulitu, stymu‑
luje produkcję kolagenu a w efekcie 
końcowym ujędrnia skórę.

Najlepsze efekty uzyskujemy 
działając kompleksowo i warto 
tu wspomnieć nie tylko o syste‑
matycznych zabiegach ale rów‑
nież o piciu dużej ilości wody, 
świadomym odżywianiu czy 
zwiększeniu aktywności fizycz‑
nej. – W Villi Urody zachęca‑
my do terapii łączonych, któ‑
re zdecydowanie przyspieszają 
efekt. W zależności od indywi‑
dualnych  potrzeb wspomaga‑
my się karboksyterapią, lipoli‑
zą kawitacyjną, kriolipolizą lub 
falą uderzeniową. Po uzyskaniu 
oczekiwanego rezultatu należy 
pamiętać, że powtarzanie za‑
biegu przynajmniej raz na kil‑
ka tygodni pozwoli utrzymać 
na dłużej efekty zabiegu. En‑
dermologia jest praktycznie dla 
każdego. Jest to łatwy i skutecz‑
ny sposób na piękne ciało i dobre 
samopoczucie – dodaje Andrzej 
Tajstra, zapraszając jednocześnie 
do Villa Urody przy ul. Sienkie‑
wicza. as ●
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meDshape 360 W akcji
noWoczesna enderMoLogia DLA KAżDEGO.

bez WzgLędu na porę roku obserWujeMy rosnące zainteresoWanie zabiegaMi WyszczupLającyMi i 
ModeLującyMi ciaŁo. zabiegi te poMagają W szybkiM poWrocie do forMy po ciąży, znacznie WspoMagają 
kuracje odchudzające, popraWiają WygLąd i saMopoczucie. dzięki zastosoWaniu najnoWszej technoLogii 
poMagają pozbyć się uciążLiWej tkanki tŁuszczoWej, ujędrniają ciaŁo oraz redukują ceLLuLit.

ar
c.
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„twoje tychy”: Jest pan jednym 
z niewielu ortopedów dziecięcych, 
który przyjmuje w tychach. 
dlaczego jest tak mało specjalistów 
z tej dziedziny?
jacek kler: – Tak naprawdę 
nie istnieje odrębna specjalizacja 
ortopedii dziecięcej. Nasza od‑
rębność polega bardziej na tym, 
że pracujemy na oddziałach 
dziecięcych i znamy zagadnienia 
ortopedii wieku dziecięcego 
i dorastających.

czy pana zdaniem przydałby się 
w tychach oddział ortopedyczny 
dla dzieci?
– Nie wiem czy taki oddział 
w Tychach byłby dobrym 
wyjściem. Długie oczekiwanie 
na wizyty dotyczy jednak głów‑
nie poradni ortopedycznych. 
Zauważmy jednak, że to problem 
nie tylko tej specjalności. Inne 
poradnie także mają długie 
terminy oczekiwania na wizyty.

czym różni się ortopedia dziecięca 
od leczenia urazów u osób 
dorosłych? kto jest trudniejszym 
pacjentem?
– Jest wiele urazów wystę‑
pujących tylko u dzieci. Jest 
to związane z odrębnością 
budowy szkieletu kostnego 
w trakcie wzrostu. Wymusza 
to inne podejście do leczenia 
urazów u dzieci. A kogo trudniej 

się leczy – to bardzo indywidual‑
ne. Ważne, żeby rodzice dziecka 
współpracowali w tym procesie.

Jakie niepokojące objawy u dziecka 
zmuszają do wizyty u ortopedy? 
czy to tylko nierówno ułożone 
łopatki, ustawienie do środka stóp, 
garbienie? pomijam obowiązkowe 
wizyty związane z eliminacją 
dysplazji stawów biodrowych 
u maluszków?
– Zauważenie asymetrii 
w obrębie tułowia dziecka 
dotyczące barków, łopatek, ale 
też wcięć talii, asymetryczne 
układanie się mięśni w otoczeniu 
kręgosłupa, nietypowy wzorzec 
chodu, jak również ustawienie 
stóp powodujące obniżenie łuku 
stopy powinny zostać skontro‑
lowane u ortopedy. Często także 
dolegliwości bólowe w poszcze‑
gólnych rejonach układu 
ruchu związane ze wzrostem 
i rozwojem skłaniają do wizyt 
w poradni ortopedycznej.

Jakie najczęściej problemy 
dzieciaków, w tym małych tyszan, 
pan leczy? czy są to złamania, 
zwichnięcia, naderwania ścięgien 
a może właśnie wady postawy?
– Problemy, z którymi zgłaszają 
się mali pacjenci do poradni 
ortopedycznych, są bardzo 
różnorodne, nie można narzekać 
na nudę… Najczęstsze są chyba 
wady postawy. Problem moż‑
liwości wyleczenia jest bardzo 
indywidualny.

Jak można im zapobiegać? 
suplementacja, lepsze odżywianie, 
a może więcej ruchu?
– Na pewno ruch jest warun‑
kiem dobrego rozwoju układu 
ruchu u dzieci. Nie ma w tym 

wieku mowy o suplementacji, 
może z wyjątkiem witaminy D3, 
ale jedynie po potwierdzeniu jej 
niedoboru. Zamiast tego trzeba 
postawić na zrównoważoną dietę 
i zapobieganie otyłości.

u dzieci w wieku przedszkolnym 
problemem bywa płaskostopie 
podłużne lub poprzeczne. 
nieleczone będzie wpływać 
na chodzenie, na powstawanie 
kolejnych wad. mówi się 
o wkładkach ortopedycznych. 
Jakie są najlepsze? takie dostępne 
w sklepach czy termoplastyczne, 
robione na zamówienie?
– Ostatnio dużą popularność 
zdobywają indywidualnie 
wykonywane wkładki robione 
na zamówienie i dostosowane 
do rodzaju wady. Trzeba 
to jednak traktować indywidual‑
nie, bo nie wszystkie wady stóp 
powinny być leczone podpar‑
ciem stopy. Zdarza mi się zalecać 
małym pacjentom wkładki 
wykonywane seryjnie dostępne 
w sklepach medycznych.

 a czy poleca pan specjalne obuwie 
w przypadku koślawości stóp 
i wspomnianym płaskostopiu? Jeśli 
tak, to jakie?
– U małych dzieci w wieku przed‑
szkolnym znajdują zastosowanie 
buty z asymetrycznym obcasem 
Thomasa. Jeśli o mnie chodzi, 
nie lubię zlecać innych butów 
w leczeniu koślawości stóp.

dlaczego?
– Wolę wykorzystywać możliwo‑
ści wkładek, buty rzadziej dają 
taką skuteczność działania. Mają 
też wadę polegającą na ogra‑
niczeniu ilościowym. Musimy 
je dostosować do pory roku 
i innych uwarunkowań.

dziecko powinno chodzić po domu 
po kafelkach na bosaka czy 
w miękkich kapciach, skarpetkach 
antypoślizgowych? Jeśli tak lub nie, 
to dlaczego?
– Po kafelkach może nie boso, 
lepiej w skarpetkach z gumkami, 
mogą też być miękkie kapcie. 
Mamy wtedy dość swobodne 
ułożenie stopy na podłożu, ale 
chronimy stopę przed niepo‑
trzebnymi urazami.

od czego zależy i czy jest szansa 
na wyleczenie zaniedbanych wad 
postawy np. u dzieci 9-10 letnich: 
płaskostopia, pleców okrągłych, 
wklęsłych, prostych a nawet 
skolioz? i na czym polega leczenie 
wad postawy przez ortopedę?
– W tym wieku bardzo wiele 
można zdziałać odpowiednią 
rehabilitacją. Także zaniedbane 
wady nie oznaczają braku szans 
na wyleczenie, przynajmniej 
częściowe. Ortopeda diagno‑
zuje wady postawy. Powinien 
w razie potrzeby zlecać badania 
obrazowe, jak np. rtg i następnie 
współpracuje z fizjoterapeutami.

pana pacjentami są także młodzi 
sportowcy trenujący zawodowo lub 
amatorsko. wiele urazów powstaje 
u dzieci między 5. a14. rokiem 
życia, wedle badań wśród grających 
lub trenujących szermierkę, 
siatkówkę lub piłkę nożną. Jak 
zapobiegać ich urazom?
– Sportowcy są wymagającymi 
pacjentami. Chcą szybko się 
wyleczyć, żeby kontynuować 
swoją pasję. Nie zawsze tak się 
da. Należy szczególną uwagę 
poświęcić na przygotowanie się 
do treningów czy właściwej gry, 
dbać o właściwą rozgrzewkę 
unikając nagłych przeciążeń, 
którym ulegają nieprzygotowane 
mięśnie.

Jak im pan pomaga?
– Staram się służyć radą 
i pomocą w leczeniu urazów 
i schorzeń wynikających z ob‑
ciążeń powstających w trakcie 
uprawiania sportu.

Jakie w pana ocenie konsekwencje 
u dzieci, na ich posturę, problemu 
ortopedyczne, będzie miała nauka 
zdalna, w tym tak prowadzony 
wf, a wśród maluchów granie 
na telefonach?
– Po roku nauki zdalnej 
i znacznego ograniczenia aktyw‑
ności fizycznej daje się zauważyć 
większą liczbę dzieci z otyłością. 
To wpływa na postawę. Także 
bóle np. kręgosłupa spowodo‑
wane przesiadywaniem przed 
komputerem czy też używaniem 
smartfona są na pewno częstsze.
rozMaWiaŁa: 
aLicja badetko ●
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nie narZekam na nuDę
rozMoWa z Lek. Med. jackieM kLereM, SPEcjALISTą ORTOPEDII I chIRuRGII uRAZOWEj ORAZ ORTOPEDą DZIEcIęcyM, 
WSPółPRAcującyM Z FIZjOTERAPIA MDT W TychAch. 

Jacek Kler.
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Zdarza się, że nasze leki przekro‑
czą termin ważności, a po przyj‑
mowanych zastrzykach zostają 
nam w domu zużyte strzykawki. 
Co powinniśmy robić z takimi 
odpadami medycznymi?

– Warto pamiętać, że nie wol‑
no ich wyrzucać do śmieci lub ka‑
nalizacji – przestrzega Małgorza‑
ta Jędrzejczyk, rzecznik tyskiego 
Szpitala Megrez. – Leki zawiera‑
ją bowiem substancje, które nega‑
tywnie wpływają na środowisko, 
a także zdrowie i życie ludzi. Związ‑
ki chemiczne zatruwają też glebę, 
wodę, rośliny i zwierzęta.  Zuży‑
te strzykawki i igły stanowią na‑
tomiast grupę odpadów, które za‑

wierają materiał biologiczny. Jeśli 
wyrzucimy je razem z odpadami 
zmieszanymi, mogą być zagroże‑
niem dla osób sortujących śmieci.

Czy można zatem oddać 
je do apteki?

– Wiele aptek posiada specjal‑
ne pojemniki, w których można 
umieścić przeterminowane leki. 
Pomagają one w prawidłowej utyli‑
zacji preparatów medycznych – tłu‑
maczy M. Jędrzejczyk. – Apteki nie 
mają jednak możliwości przyjmo‑
wania zużytych strzykawek i igieł. 
Te, specjalnie zabezpieczone, po‑
winny być oddawane do punktu se‑
lektywnego zbierania odpadów ko‑
munalnych czyli PSZOK‑u. rn ●

gdzie wyrzucać, jak zabezpieczać?

leki i sTrZykawki
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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

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

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

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     

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

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. Cyganerii 15. 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
Tapicer u klienta Tel; 513 477 316

finanse:

POŻYCZKI 32/260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.
Upadłość konsumencka 577 993 
773

praca:

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

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
Szukam mieszkania , pokoju 784 201 403

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

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

Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2-3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
252 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735..
Sprzedam mieszkanie M4,62m2, kom-
fortowe ,niska zabudowa,1 piętro, oś 
T1,super lokalizacja, dużo zieleni. Cena 
397000,prywatnie.Tel 502 338 823

WYNAJMĘ

Mieszkanie M-2 po remoncie, umeblowa-
ne do wynajęcia. Tel. 501 677 492

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Posiadam garaż do wynajęcia na osiedlu 
Z. Tel. 608-643-385
Tychy ul. Budowlanych - Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 
501 503 735

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, po 
remoncie. cena 339000zł VIPART 509 
733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000zł, VIPART 790 855 188

autoreklama
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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 
72000 zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000zł VIPART 501 
396 663
Pisarzowice , dom pow 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 
188
Gostyń, działka, pow. 821 m2,cena 
125000 zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800zł + media VIPART 509 
733 977
Tychy centrum, do wynajęcia kawaler-
ka 36 m2, cena 1200zł + media 501 396 
663

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Tychy os. R, nowe budownictwo, kawa-
lerka 30 m2 z tarasem, w pełni wypo-
sażona, parter, na sprzedaż 269 tys. lub 
wynajem 1600 zł/mc 519 595 671 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.A 66,9 m3 parter, komfortowe 
3 pokoje po generalnym remoncie cena 
349.000zł 728 713 101, www.ASTON.
com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 270.000 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. D, mieszkanie na wynajem, 34 
m2, 1 pok. w pełni umeblowany, czynsz 
1400 zł/miesiąc, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 39,85 
m2, w pełni umeblowane, blisko węzła 
komunikacyjnego Hotelowiec i Placu Ba-
czyńskiego, czynsz 1590 zł/mc, 731-713-
100, 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 sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
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
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
Tychy, Balbina, dom do remontu pow. 
185 m2, działka 885 m2, cena 700.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 
169 m2, działka 273 m2. Dogodny do-
jazd do Tychów, Katowic. Cena 749.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy

NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

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

zdroWie:
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!

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

transport:

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

kupię / sprzedaM

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

zWierzęta:

Jestem sobie Chojrak. Dość duży, 
jasnorudy psiak po przejściach. Lubię 
ludzi, węszenie, smaczki. Przez kraty 
garnę się do każdego. Na spacerach 
nie przeszkadzają mi rowerzyści ani 
biegacze. Byłem w Radysach, skąd 
mnie uratowano. Czekam w schro-
nisku w Sosnowcu. Może właśnie 
na Ciebie? Może to Ty dasz mi szansę 
na prawdziwy Dom?

Kontakt: Hania 724 942 742

inne:
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Ciekawy mecz i aż siedem goli 
zobaczyli kibice, którzy przyszli 
w niedzielne popołudnie na mecz 
rezerw GKS Tychy z zespołem 
Unii Książenice.

Wyżej notowany w tabeli ry‑
wal zaskoczył tyszan w pierw‑
szych dwóch kwadransach, 
stworzył sobie kilka sytua‑
cji bramkowych, z których 
w 20 min. jedną wykorzystał. 
Na szczęście jeszcze przed prze‑
rwą podopieczni trenera Jaro‑
sława Zadylaka otrząsnęli się 
i w końcowych minutach pierw‑
szej odsłony dwukrotnie „skale‑
czyli” gości po strzałach Biegań‑
skiego i Kasprzyka.

W ciągu pierwszych dwóch 
kwadransów po zmianie stron 
tyscy rezerwiści wręcz rzucili się 
na rywala, a nokautujące Unię cio‑
sy zadali dwukrotnie Rutkowski 
i raz Kargulewicz, który 15 minut 
przed końcem wywindował wynik 
na 5:1 dla Trójkolorowych.

Co prawda przyjezdnym uda‑
ło się zdobyć jeszcze jednego gola, 
ale wysokiego zwycięstwa nie byli 
w stanie tyszanom odebrać. Tym 
samym drużynie GKS II Tychy 
udało się z nawiązką zrewanżo‑
wać za porażkę 1:3 w Książeni‑
cach w sierpniu ub. roku.
gks ii tychy – lks uNia 
książeNice 5:2 (2:1). Gole: 

Biegański (44’), Kasprzyk 
(45’), B. Rutkowski (62’, 67’), 
Kargulewicz (74’) oraz Bysiec 
(20’, 81’).
gks ii tychy: Dana – Połap, 
Zarębski (78’ Bielusiak), 
Kopczyk, Stefaniak (83’ Nowak), 
Kargulewicz, Krężelok (81’ 
Machowski), Misztal, Biegański 
(64’ Paluch), B. Rutkowski, 
Kasprzyk.

W pozostałych spotkaniach 
minionego weekendu: Podbeski‑
dzie II – Czechowice 1:3, Rozwój 
– Jasienica 1:1, Landek – Czaniec 
1:0, Przyszowice – Kuźnia 4:0, 
Unia Turza – Radziechowy 1:1, 
Łękawica – Bełk 1:5, Iskra – Wo‑
dzisław 3:4.  WW ●

iV Liga
1. Wodzisław 27 67 79:33
2. Landek 26 53 70:26
3. Książenice 27 51 49:41
4. Bełk 27 48 53:38
5. gks ii tychy 27 46 72:45
6. unia Turza 27 45 58:43
7. jasienica 26 41 38:39
8. Rozwój 27 41 51:36
9. Kuźnia 27 40 47:51
10. czaniec 27 38 40:50
11. czechowice 27 37 45:40
12. Podbeskidzie II 27 36 58:46
13. łękawica 27 30 39:48
14. Przyszowice 27 29 30:54
15. Radziechowy 27 26 30:52
16. Iskra 27 14 29:84
17. Odra centrum 32 18 29:91

zapraszaMy czyteLnikóW 
i kibicóW do udziaŁu W zabaWie, 
której ceLeM jest Wybór 
najLepszych sportoWcóW  
W 50-Letniej historii górniczego 
kLubu sportoWego tychy.

Plebiscyt na sportowca 50‑lecia organizu‑
jemy we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Górniczy Klub Sportowy oraz spółką Ty‑
ski Sport, Klubem Piłkarskim GKS Tychy, 

MOSiRem, Tyską Galerią sportu oddzia‑
łem Muzeum Miejskiego a także kibicami 
klubu‑jubilata. To właśnie przedstawiciele 
tych środowisk oraz reprezentant naszej 
redakcji dokonali wyboru nominowa‑
nych, których listę (w kolejności alfabe‑
tycznej) prezentujemy poniżej.

Wybierać można spośród 70 nazwisk, 
które publikujemy poniżej. Warto się po‑
spieszyć, gdyż dzisiaj publikujemy ostatni 
kupon plebiscytowy!

jak głosować
Oddać swój plebiscytowy głos, a właściwie 
dziesięć głosów, bo tyloma dysponuje każ‑
dy uczestnik, można na dwa sposoby:
–  zaznaczając 10 wybranych na zamiesz‑

czonym poniżej kuponie i dostarczając 
kupon (osobiście lub pocztą) na adres: 
Redakcja „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 
12, 43‑100 TYCHY;

–  wysyłając na adres: redakcja@twoje‑
tychy.pl e‑maila o tytule „Plebiscyt” 

z wypisanymi w treści listu nazwiska‑
mi i imionami maksymalnie dziesięciu 
sportowców z opublikowanej poniżej 
listy.

uwaga: Termin przyjmowania głosów 
upływa 22 maja br. Wyniki plebiscytu po‑
znamy na zaplanowanej na czerwiec jubi‑
leuszowej gali GKS Tychy.
Zapraszamy do zabawy.
WW ●

ANIOł Stefan (piłka nożna) ❏

BAcuL Robin (hokej) ❏

BAGIŃSKI Adam (hokej) ❏

BELIcA Michal (hokej) ❏

BIELENIN jan (piłka nożna) ❏

BIZAcKI Krzysztof (piłka nożna) ❏

BZDyRA Tomasz (koszykówka) ❏

cEBRAT Eugeniusz (piłka nożna) ❏

cOPIjA Mirosław (hokej) ❏

chRZąSTEK józef (hokej) ❏

cZARNyNOGA czesław (piłka nożna) ❏

cZERKAWSKI Mariusz (hokej) ❏

ĆWIKOWSKI Dariusz (zapasy) ❏

DRASyK Marian (hokej) ❏

DZIOPA Ryszard (boks) ❏

FRącKOWIAK Katarzyna (hokej kobiet) ❏

GARBOcZ Dariusz (hokej) ❏

GILEWIcZ Radosław (piłka nożna) ❏

GONERA Sebastian (hokej) ❏

GRODZKI Marek (zapasy) ❏

GRODZKI Michał (hokej) ❏

GRuTh henryk (hokej) ❏

GRZESZcZyK łukasz (piłka nożna) ❏

GRZyWIŃSKI Dariusz (zapasy) ❏

GuRAZDA janusz (hokej) ❏

hERMAN  ❏ Edward (piłka nożna)
hOjEŃSKI henryk (piłka nożna) ❏

juST Rudolf (hokej) ❏

KOMORNIcKI  ❏ Ryszard (piłka nożna)
KOMORSKI Filip (hokej) ❏

KOPcZyK łukasz (piłka nożna) ❏

KOTLORZ Michał (hokej) ❏

KuBIcA jerzy (piłka nożna) ❏

KWIATKOWSKI janusz (hokej) ❏

LANGER-KAłEK Lucyna (lekkoatletyka) ❏

MAŃKA Maciej (piłka nożna) ❏

MASTERNAK Mariusz (piłka nożna) ❏

MODRZIK Zbigniew (futsal) ❏

MySZOR Piotr (futsal) ❏

OGAZA Roman (piłka nożna) ❏

OLcZAK Paweł (koszykówka) ❏

OLIWA Krzysztof (hokej) ❏

OPRZONDEK Rafał (piłka nożna) ❏

PARZySZEK Adrian (hokej) ❏

PIEchAcZEK Marian (piłka nożna) ❏

POTRAWA Alfred (piłka nożna) ❏

RASEK Krzysztof (piłka nożna) ❏

RuS Mirosław (piłka nożna) ❏

SITKO Krzysztof (piłka nożna) ❏

SłONINA Michał (futsal) ❏

SOBEcKI Arkadiusz (hokej) ❏

SOjKA Eugeniusz (hokej) ❏

SPłAWIŃSKI Andrzej (pływanie) ❏

SZAchNITOWSKI Kazimierz (piłka nożna) ❏

SZłAPA Andrzej (futsal) ❏

SZuLc Zbigniew (piłka nożna) ❏

ŚLuSARcZK Artur (hokej) ❏

ŚMIEłOWSKI Krzysztof (hokej) ❏

ŚREDNIcKI henryk (boks) ❏

TuSZyŃSKI henryk (piłka nożna) ❏

WADAS jan (boks) ❏

WALENcIK Krzysztof  ❏

(zapasy)
WIDuch Mirosław  ❏

(piłka nożna)
WIEcZOREK Dariusz (hokej) ❏

WORWA Adam (hokej) ❏

WOŹNIcA Krystian (hokej) ❏

WOŹNIcA Michał (hokej) ❏

ZADyLAK jarosław (piłka nożna) ❏

ZAGóRSKI józef (hokej) ❏

żEDZIcKI Zbigniew (zapasy) ❏

plebiscyt na najlepsZego sportoWca 50-lecia gks tychy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko głosującego 
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gks tychy – unia książenice 5:2.

reZerwy gromią

kto najlepsZy W półWiecZu?
to już ostatnia szansa NA GłOSOWANIE W PLEBIScycIE NA SPORTOWcA 50-LEcIA GKS Tychy. DZIŚ PuBLIKujEMy OSTATNI KuPON.

Piłkarze rezerw skutecznie pną się w górę IV-ligowej tabeli.
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takiego spotkania 
nie poWstydziŁaby się 
poLska ekstrakLasa! 
W Meczu Miedzi Legnica 
z gks tychy MieLiśMy 
piękne akcje, eMocji aż 
nadto i pięć goLi.

To była istna „Sobota… Piąt‑
ków”, przynajmniej w pierwszej 
połowie meczu w Legnicy. Bra‑
cia Kacper i Jakub Piątek przy‑
pieczętowali znakomitą gę całej 
drużyny dwoma golami. Już w 5 
min. Łukasz Grzeszczyk urucho‑
mił z lewej strony Bartosza Sze‑
ligę, ten dośrodkował, a młodszy 
z braci strzałem z linii pola karne‑
go otworzył rezultat. Kilka minut 
później w pole karne gospodarzy 
wdarł się Bartosz Biel, jego strzał 
został co prawda zablokowany, ale 
piłka trafiła na lewą stronę pola 
karnego, do starszego z braci 
Piątków. Kuba popisał się strza‑
łem życia w samo okienko bramki 
Miedzi i po niespełna kwadransie 
GKS prowadził 2:0!

Przed przerwą miał jeszcze 
swoja szansę Biel, ale jego ude‑
rzenie głową ofiarnie obronił Le‑
narcik. Po drugiej stronie boiska 
odnotowaliśmy tylko jeden cel‑
ny strzał Zielińskiego, obroniony 
pewnie przez Konrada Jałochę.

„Miedzianka” wcale jednak 
nie zamierzała załamać się nie‑

korzystnym wynikiem, co poka‑
zała po zmianie stron, atakując 
od pierwszej minuty. Tyszanie 
nie byli dłużni, stąd publiczność 
miała okazję oglądać kapitalny 
mecz, w którym mnożyły się ak‑
cje z obu stron. Więcej szczęścia 
w tym okresie mieli gospodarze, 
co przyniosło im w 66 min. kon‑
taktowego gola, zdobytego głową 
przez Mijuškovića.

Po tym golu tyszanie przeżywali 
prawdziwą „obronę Częstochowy”, 
a w 71 min. tylko cud i intuicyjne 
wybicia Jałochy i Kamila Szymury 
zapobiegły stracie gola. O ile Kon‑
rad Jałocha brylował w bramce 
przez cały mecz, to jednak za wy‑
równującego gola dla Miedzi w 84 
min. właśnie jego trzeba obciążyć. 
Po dośrodkowaniu i główce Bed‑
narskiego tyski golkiper wypuścił 
piłkę z rąk, a ta wpadła do siatki. 
Wydawało się, że pewne zwycię‑
stwo wymknęło się graczom GKS 
z rąk, tymczasem kilkadziesiąt se‑
kund później na kapitalny strzał 
lewą nogą zdecydował się Wik‑
tor Żytek. Piłka odbiła się po dro‑
dze od jednego z piłkarzy Miedzi 
i myląc Lenarcika wpadła do siat‑
ki, dając zespołowi trenera Artu‑
ra Derbina zasłużone trzy punkty 
po pełnym emocji, znakomitym 
widowisku.
mieDź legNica – gks ty-
chy 2:3 (0:2). Gole: K. Piątek 

(5’), J. Piątek (13’), Żytek (86’) 
oraz Mijušković (66’) i Bednar‑
ski (84’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Szymura, Szeliga – K. 
Piątek (67’ Norkowski), Paprzycki 
(73’ Żytek), J. Piątek (67’ Steble‑
cki), Grzeszczyk, Biel (68’ Mone‑
ta) – Lewicki. Żółte kartki: Mań‑
ka, Grzeszczyk, Lewicki.

W pozostałych meczach 30. 
kolejki: Widzew – Termalica 1:1, 
Łęczna – Odra 1:1, Puszcza – ŁKS 
2:3, Jastrzębie – Stomil 2:0, Chro‑
bry – Zagłębie 1:0, Radomiak – 
Sandecja 3:0, Korona – Bełchatów 
3:0, Arka – Resovia 1:0. WW ●

i Liga
1. Termalica 29 60 52:24
2. gks tychy 30 56 41:23
3. Radomiak 30 56 41:19
4. Arka 29 52 42:27
5. łKS 30 51 52:34
6. łęczna 30 49 41:26
7. Miedź 29 43 42:32
8. Odra 30 43 30:33
9. chrobry 29 42 33:39
10. Widzew 30 41 27:32
11. Sandecja 29 40 38:41
12. Korona 30 38 26:39
13. Puszcza 29 34 28:37
14. Stomil 30 29 27:45
15. jastrzębie 30 28 27:43
16.Resovia 30 28 23:39
17. Zagłębie 30 23 27:41
18. Bełchatów 30 20 23:46 

piękne WiDoWisko  
W legnicy
fantastyczny Mecz I KOLEjNA WyGRANA WIcELIDERA Z TychóW.
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Atomówki GKS Tychy, odebrały 
brązowe medale za zdobycie trze‑
ciego miejsca w rozgrywkach Pol‑
skiej Ligi Hokeja Kobiet w sezo‑
nie 2020/2021. Wręczył je prezes 
Polskiego Związku Hokeja na Lo‑
dzie Mirosław Minkina.

Przypomnijmy, iż Atomów‑
ki dotarły do półfinałów mi‑
strzostw Polski, gdzie przegrały 
ze Stoczniowcem. Przystąpiły za‑
tem do spotkań o brązowy medal 

z Unią Oświęcim. W pierwszym 
meczu wygrały 4:2 i do zdoby‑
cia brązowego medalu pozosta‑
ła im tylko jedna wygrana. Nie‑
stety, do meczu rewanżowego nie 
doszło, bowiem sezon został prze‑
rwany z powodu obostrzeń, zwią‑
zanych z epidemią. PZHL podjął 
zatem decyzję o zakończeniu se‑
zonu i przyznaniu miejsc na pod‑
stawie rozegranych meczów w se‑
zonie zasadniczym oraz play off.

I tak trzykrotne mistrzynie 
Polski (2007‑2009), podopiecz‑
ne trenerów Dariusza Garbocza 
i Beniamina Sławińskiego, po raz 
czwarty zdobyły puchar i brązo‑
we medale.

Od początku maja dziewczyny 
solidnie przygotowują się do ko‑
lejnego sezonu. Trenują trzy razy 
w tygodniu, uczestnicząc na tym 
etapie w zajęciach ogólnorozwojo‑
wych i wytrzymałościowych. Ls ●

Kolejni hokeiści przedłużyli kontrakt z GKS Ty‑
chy. Do 30 kwietnia przyszłego roku w ekipie trój‑
kolorowych grać będą hokeiści zza Oceanu: Mi‑
chael Cichy, Jason Seed i Jean Dupuy.

Cała trójka to mocne punkty tyskiej ekipy. 
Najdłuższym stażem w GKS może pochwalić się 
30‑letni Michael Cichy, który trafił tutaj przed pię‑
cioma laty. Obdarzony przydomkiem „Cichy Za‑
bójca” jest jednym z najlepiej punktujących hoke‑
istów w zespole. W czasie gry GKS Tychy zdobył 
w sumie 94 bramki i zanotował 138 asyst. W mi‑
nionym sezonie zdobył 40 punktów w 41 me‑
czach. Strzelił 14 goli i zaliczył 26 asyst.

Bardzo wartościowym graczem okazał się Ka‑
nadyjczyk Jean Dupuy, który do tyskiego klubu 
trafił w ubiegłym roku. W poprzednim sezonie 
wystąpił w 44 spotkaniach, zdobył 15 bramek i za‑
notował 20 asyst, ale znany jest także z tego, że po‑
trafi rozstrzygać sporne kwestie w pięściarski spo‑
sób. Na ławce kar przesiedział najwięcej, bo 111 
minut. Pod tym względem kroku próbował mu 
dotrzymać Christian Mroczkowski, ale spasował 
przy 73 minutach.

Z kolei 29‑letni Jason Seed, który do zespo‑
łu także dołączył w ubiegłym roku szybko stal 
się mocnym punktem tyskiej obrony. Kanadyj‑
czyk, który posiada również włoskie obywatel‑
stwo, wystąpił w sezonie 2020/2021 w 48 spotka‑
niach, w których zgromadził 22 punkty – 2 gole 
i najwięcej spośród obrońców – 20 asyst. Ls ●

reklama

cichy, dupuy i seed zostają w GKS Tychy.

PrZedłUżone konTrakTy

prezes pzhL Mirosław Minkina udekorował tyskie hokeistki.
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Michael Cichy.

W niedzielnym, prestiżowym me‑
czu 5. kolejki PFL1 Tychy Falcons 
pokonali Silesię Rebels Katowice 
27:12.

Po pierwsze punkty sięgnęły 
Sokoły, a przyłożeniem popisał 
się po 17‑jardowej akcji powrot‑
nej (po przejęciu piłki zgubionej 
przez rywali) LaParish Lewis. 
Próba podwyższenia Rober‑
ta Szmielaka została jednak za‑
blokowana. Rywale przystąpili 
do ofensywy, jednak robili to bar‑
dzo nieskutecznie. Tyszanie nato‑
miast wykorzystali błąd przyjezd‑
nych – piłkę przejął Jules St. Ge 
i popisał się kolejnym efektow‑

nym touchdownem po 27‑jardo‑
wym biegu. Tym razem Szmielak 
się nie pomylił i na tablicy pojawił 
się wynik 13:0. Niestety, w dru‑
giej kwarcie kontuzji doznał roz‑
grywający Jules St. Ge i opuścił 
boisko. Zastąpił go LaParish Le‑
wis, który był autorem kolejnej 
zdobyczy punktowej. Szmielak 
także zanotował celne uderzenie 
i do przerwy było 20:0.

Z mocnym postanowieniem 
zmiany wyniku goście przystąpili 
do trzeciej kwarty, jednak nie po‑
trafili przechytrzyć tyszan, którzy 
ponownie imponowali grą defen‑
sywną. W trzeciej odsłonie żad‑

na z drużyn nie zdobyła punktów. 
Katowiczanie byli bardzo aktywni 
w końcówce meczu, ale o pokrzy‑
żowaniu planów uważnie i sku‑
tecznie grających w obu forma‑
cjach tyszan, nie było mowy. 
Ostatecznie Silesia zaliczyła dwa 
przyłożenia, a sukces gospoda‑
rzy przypieczętował touchdow‑
nem LaParish Lewis (podwyższe‑
nie Szmielak).
tychy falcONs – silesia re-
Bels katOwice 27:12 (13:0, 
7:0, 0:0, 7:12).

Kolejny mecz Tychy Falcons 
rozegrają 29 maja, ich rywalem 
będzie Warsaw Mets. Ls ●

Zespół GKS Tychy U‑17, wystę‑
pujący w Centralnej Lidze Ju‑
niorów miał w minioną niedzie‑
lę okazję wystąpić na głównej 
murawie Stadionu Miejskiego. 
Ten anturaż wyraźnie im paso‑
wał, bo podopieczni trenerów 
Przemysława Pitrego i Marcina 
Zemanka rozegrali dobry mecz, 
a co ważniejsze – pokonali lideru‑
jące w tabeli Zagłębie Lubin 2:1.

Mecz lepiej rozpoczęli goście, 
którzy już w 8 min. za sprawą 

Aleksandra Kubackiego objęli 
prowadzenie. Tyszanie rozkrę‑
cali się jednak z każdą minutą, 
a po przerwie ich wyższość nad 
liderem nie podlegała już dysku‑
sji. Dowodem na nią były dwa 
gole Doriana Orlińskiego w 54 
i 68 min., które dały tyszanom 
cenne trzy punkty.

– Chłopcy zostawili na boisku 
mnóstwo zdrowia i energii, po‑
kazali zaangażowanie zwłaszcza 
w końcówce meczu, kiedy mimo 

zmęczenia zdołali wykrzesać 
jeszcze siły, by wrócić na włas‑
ną połowę i dowieźć zwycięstwo 
do końca – powiedział po meczu 
trener Pitry.

Kolejny mecz zespół U‑17 ro‑
zegra w środę, 19 maja, kiedy 
to w zaległym spotkaniu podej‑
mie na własnym terenie Ruch 
Chorzów. W sobotę natomiast 
tyszanie zagrają w Zabrzu z wi‑
celiderującym Górnikiem. 
WW ●

cenne punkty w centralnej Lidze juniorów.

Pokonali lidera

W prestiżowym meczu Tych Falcon pokonały Silesię Rebels Katowice.

najlePsi na ŚląskU
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Tychy Falcons nadal są na zwycięskiej ścieżce – w niedzielę pokonali lokalnego rywala Silesia Rebels Katowice.
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Po przerwie spowodowanej ob‑
ostrzeniami związanymi z epi‑
demią, drużyny Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej ALPN wznowiły 
na dobre rywalizację.

W końcówce ubiegłorocz‑
nych rozgrywek rozegrano jed‑
no spotkanie, w którym All 
B&R przegrał z Zorzą Tacho‑
speed 2:4. W marcu rozegrano 
tylko trzy spotkania: Fenomen 
– Vestra Vesteris 12:1, Zorza – 
Olimpia 02' 2:1, Hard Plast – 
All B&R 4:1. Po kolejnej prze‑
rwie związanej z lockdownem, 
w maju wznowiono rozgrywki 
i w meczu na szczycie Zorza Ta‑
chospeed przegrała z Fenome‑
nem Ledger 1:2. Tym samym 
losy mistrzostwa praktycznie zo‑
stały rozstrzygnięte, bo trudno 

przypuszczać, by Fenomen roz‑
trwonił taką przewagę.

Oto pozostałe inne wyni‑
ki: Hard Plast – Vestra Veste‑
ris 10:2, Olimpia 02 – All B&R 
5:2, Fenomen Ledger – Olimpia 
02' 3:2 oraz Vestra Vesteris – All 
B&R, Hard Plast – Zorza Tacho‑
speed (mecze rozegrano po za‑
mknięciu tegonumeru TT).
1. Fenomen 12 34 98-31
2. Zorza 11 25 48-23
3. Olimpia 02 12 16 38-42
4. hard Plast 11 16 47-45
5. All Black’s & Red’s 11 8 32-66 
6. Vestra 11 0 24-80

W ramach półfinału Pucharu 
Ligi Zorza Tachospeed pokonała 
4:0 Olimpię 02, a drugie spotkanie, 
Fenomen Ledger – Hard Plast, za‑
planowano na 23 maja. Ls ●

Koszykarska drużyna MOSM Ty‑
chy zdobyła mistrzostwo Śląska 
U‑11, wygrywając w sali Spor‑
towej Szkoły Podstawowej nr 19 
w Tychach turniej finałowy.

Oprócz tyszan do decydujące‑
go turnieju awansowały zespo‑
ły Steli Cieszyn i MKS Dąbrowa 
Górnicza. Podczas imprezy roze‑
grano trzy mecze, z których dwa 
wygrała ekipa MOSM Tychy pod 
wodzą trenera Wojciecha Majche‑
rowicza.

Najpierw MOSM zmierzył się 
z zespołem z Dąbrowy Górni‑
czej. Do połowy spotkanie mia‑
ło wyrównany przebieg, jednak 
po przewie gospodarze zdomi‑
nowali grę, zwyciężając osta‑
tecznie 47:25. W drugim starciu 
MKS Dąbrowa Górnicza prze‑
grała ze Stelą Cieszyn 37:42. 
Decyzja o sukcesie tyszan za‑
padła w trzecim meczu naszej 
drużyny ze Stelą. Od początku 
koszykarze MOSM zagrali bar‑
dzo dobrze, objęli prowadzenie 
i do przerwy wygrywali 27:13. 
W trzeciej kwarcie wręcz zde‑

klasowali rywali, wygrywając 
14:2 i mecz zakończyli wygraną 
53:30, co zapewniło im tytuł mi‑
strzów Śląska.

Z kolei drużyna MOSM U‑17 
pod wodzą Aleksandra Ditmera 
i Wojciecha Jagiełki zajęła trze‑
cie miejsce w turnieju ćwierć‑

finałowym mistrzostw Polski 
w Gnieźnie. Tyszanie wygra‑
li jeden mecz, zanotowali dwie 
porażki. Ls ●

Po zawodach Pucharu Polski, za‑
wodniczki i zawodnicy Śląskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego w Ty‑
chach wystartowali w kolejnych 
ogólnopolskich zawodach – Aka‑
demickich Mistrzostwa Polski i 
ponownie wrócili z medalami.

Na strzelnicy w Bydgoszczy 
zaprezentowało się troje tyskich 
studentów z ŚTS, podopiecz‑

nych Krzysztofa Rymskiego. Na 
podium stanęły dziewczęta – po 
złoto sięgnęła Wioletta Pawluczek 
w konkurencji pistoletu sporto‑
wego, natomiast srebrny medal 
wywalczyła Weronika Paszek w 
pistolecie pneumatycznym. Z ko‑
lei Sebastian Szklanny zajął ósme 
miejsce w pistolecie pneumatycz‑
nym. Ls ●

Zawodniczki i zawodnicy UKS 
Ippon Tychy wystartowali w 
dwóch turniejach, przywożąc 
medalowe trofea.

W Bielsku‑Białej rozegrano 
Międzywojewódzkie Mistrzo‑
stwa Młodzików i Młodziczek w 
judo z udziałem 166 zawodników 
i zawodniczek z 43 klubów woje‑
wództwa śląskiego, małopolskie‑
go, świętokrzyskiego i podkarpa‑
ckiego. Bardzo dobrze spisała się 
zawodniczka UKS Ippon Tychy 
Kinga Cichoń, która po emocjo‑
nujących walkach zdobyła srebr‑
ny medal. 

Podopieczni Urszuli Bożek wy‑
startowali również w zawodach 
Grand Prix Południe w Bielsku‑

Białej. Dla wielu młodych judo‑
czek i judoków były to pierwsze 
zmagania po prawie rocznej prze‑
rwie. W sumie UKS Ippon zdobył 
14 medali. Po trzy złote sięgnęli: 
Nikola Jarosińska, Sandra Mo‑
kry, Nadia Sroka. Srebrne medale 
wywalczyli: Marta Simon, Dawid 
Czerwiński, Piotr Szczerba, Wik‑
toria Baron, Amelia Kozak, Pola 
Tajber, a brązowe: Klaudia Czer‑
wińska, Konrad Goliński, Lolita 
Mahei, Szymon Domański, Adam 
Krzyżowski. UKS Ippon reprezen‑
towali także: Maciej Grabiński, Ty‑
mofii Mahei, Mikołaj Kosowski.

Za tydzień napiszemy o pierw‑
szych startach Gwardii Tychy. 
Ls  ●

na akademickim podium.

wysTrZelały ZłoTo  
i srebro

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek 
i Grand Prix Południe.
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W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.

Fenomen blisko 
misTrZosTwa

drużyna u-11 najlepsza w finale.

misTrZowie Śląska Z mosm

Mistrzowie Śląska – drużyna MOSM Tychy U-11.

Ekipa UKS Ippon przywiozła 14 medali z zawodów Grand Prix.
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rezerWoWy zespóŁ 
koszykarski gks tychy 
aWansoWaŁ do turnieju 
finaŁoWego, W któryM 
staWką jest aWans 
do ii Ligi koszykóWki. 
Wcześniej podopieczni 
Wojciecha jagieŁki 
braWuroWo przeszLi 
przez ryWaLizację 
W grupie śLąskiej, 
poteM dWukrotnie 
pokonaLi aLdoM 
turaWa i aWansoWaLi 
do turnieju 
póŁfinaŁoWego.

Zawody półfinałowe rozegrano 
w Tychach w miniony weekend 
i w pierwszym meczu nasza re‑
zerwa zmierzyła się z Basketem 
Kwidzyn. Przez większą część 
spotkania ton grze nadawali go‑

ście, jednak tyszanie nie pozwa‑
lali im uzyskać znaczącej przewa‑
gi. Stało się tak jednak w trzeciej 
kwarcie, w której Kwidzyn objął 
prowadzenie 14 punktami. Ostat‑
nia odsłona należała do GKS 
i choć drużynie udało się odrobić 
stratę, ostatecznie wygrali rywa‑
le 93:87. Najwięcej punktów dla 
GKS II zdobyli: Szczepanek 26 
i Ziaja 17.

W sobotę tyszanie zmierzyli 
się z ŁKS i tym razem prowadzili 
od początku do końca spotkania. 
Znakomicie zaprezentował się 
Tomasz Bzdyra, który zdobył 28 
punktów i zanotował 13 zbiórek. 
Wszystko zatem zależało od nie‑
dzielnego starcia GKS II ze Skawą 
Wadowice. I rzeczywiście, mecz 
był bardzo zacięty, a w zależności 
od wyniku szanse na awans mia‑
ły wszystkie trzy zespoły! Tysza‑

nie prowadzili od początku spot‑
kania, do przerwy było 29:22. 
W trzeciej kwarcie podopieczni 
Wojciecha Jagiełki zagrali bardzo 
skutecznie i odskoczyli rywalom 
na 20 punktów (34:54), prowa‑
dząc w końcówce 66:44. Osta‑
tecznie GKS wygrał z Wadowi‑
cami 67:59, co dało awans obu 
zespołom.
mks skawa waDOwice 
– gks tychy ii 59:67.
gks ii: Bzdyra 19 (2 za 3), Zia‑
ja 16 (2), Danielak 10, Jakacki 8, 
Szczepanek 8 (2), Polakowski 4, 
Wspaniały 2, Machała 0, Gierlot‑
ka 0, Hadam 0.

– Bardzo się cieszę, że po pierw‑
szym przegranym meczu, któ‑
ry dla nas stanowił dużą nie‑
wiadomą, bo był pierwszym 
na takim szczeblu rozgrywko‑
wym, w dwóch następnych po‑

kazaliśmy, że potrafimy wyjść 
z dołka – powiedział trener Woj‑
ciech Jagiełka. – Jestem też dum‑
ny z tego, że nasz zespół tworzą 
sami tyszanie, nasi wychowanko‑
wie. To wprawdzie najniższy se‑
niorski szczebel rozgrywkowy, 
jednak ten młody zespół wspo‑
magany Tomkiem Bzdyrą, na‑
biera doświadczenia, bo są to już 
mecze o wysoką stawkę, z czoło‑
wymi zespołami. Awans do finału 
nie przyszedł łatwo, mecze miały 
swoją dramaturgię. Ostatni mecz 
wygraliśmy 8 punktami, co dało 
awans nam i Wadowicom. Zwy‑
cięstwo 4 punktami nie dawało 
nam awansu, przy wygranej 10 
pkt awansowalibyśmy my i Kwi‑
dzyn, a plus 7–8 – my i Wado‑
wice...

Turnieje finałowe rozegrane 
zostaną 28–30 maja. Ls ●

Pięściarz MOSM Tychy Bartło‑
miej Rośkowicz wystąpił na piąt‑
kowej gali Polsat Boxing Night 
i pokonał jednogłośnie na punkty 
Pawła Sulęckiego (Legionowska 
Akademia Sportów Walki).

Bartek, mistrz Polski młodzie‑
żowców sprzed dwóch lat, miał 
trudnego rywala. Paweł Sulęcki 
to reprezentant Polski, startował 
podczas niedawnych młodzieżo‑
wych mistrzostw świata w bok‑
sie w Kielcach, pokonując m.in. 
brązowego medalistę mistrzostw 
Europy juniorów. Odpadł jed‑
nak potem, przegrywając wal‑
kę z zawodnikiem z Uzbekista‑
nu. Tym razem jednak niewiele 
miał do powiedzenia w pojedyn‑
ku z tyszaninem.

– Bartek po prostu zdeklasował 
rywala, pokazując dojrzały i prze‑

myślany boks – powiedział trener 
Ryszard Dziopa. – Zrobił bardzo 
dobre wrażenie na obserwatorach 
gali, którzy podkreślali, że podczas 
gali był jednym z najlepiej boksu‑
jących technicznie zawodników.

Dodajmy, iż walkę Rośkowicz 
– Sulęcki sędziował w ringu Pa‑
weł Skrzecz – wicemistrz świa‑
ta i wicemistrz olimpijski z Mos‑
kwy. Ls ●

22 maja startuje 5. edycja Letnie‑
go Grand Prix Tychów w Siatków‑
ce Plażowej, organizowana przez 
MOSiR i TKS.

Będzie to jeden z trzech turnie‑
jów eliminacyjnych (kolejne od‑
będą się 5.06 i 12.06), a siatkarze 
spotkają się jeszcze na turnieju fina‑
łowym 19 czerwca. Wszystkie im‑
prezy będą rozgrywane na obiekcie 
MOSiR (ul. Brzozowa) i rozpoczy‑
nać się będą o godz. 9.30. Zgłoszenia 

do trzech turniejów eliminacyjnych 
przyjmowane będą w dniu zawo‑
dów w godzinach 9‑9.30. Turnie‑
je mają charakter otwarty – mogą 
brać udział amatorzy, jak również 
zrzeszeni w PZPS. Przed wejściem 
na obiekt i po każdym meczu na‑
leży zdezynfekować ręce.

W sytuacji, gdy warunki at‑
mosferyczne będą bardzo nieko‑
rzystne, organizator może odwo‑
łać turniej. Ls ●

na gali Polsat Boxing Night.

sUkces roŚkowicZa

Bartek Rośkowicz i trener Ryszard 
Dziopa podczas walki na gali.
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siatkówka plażowa.

Tyskie grand Prix
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M jak aleksander Mandziara
aleksaNDer maNDziara 
POPrOwaDził gks tychy 
DO wicemistrzOstwa 
POlski, ale częstO 
kOjarzONy Bywa 
jakO treNer, który 
ODPOwiaDał 
za PóźNiejszy OgrOmNy 
kryzys DrużyNy 
i w efekcie – sPaDek 
z ekstraklasy. gDzie leży 
PrawDa O szkOleNiOwcu?

Może jednak warto wziąć 
w obronę człowieka, który 
ma spore zasługi dla tyskiej piłki 
jako zawodnik i szkoleniowiec, 
a w późniejszych latach udowod-
nił, że na trenerskiej robocie zna 
się bardzo dobrze.

Mandziara był wychowankiem Stali łabędy, a prawie cała jego 
piłkarska kariera była związana z Szombierkami Bytom, wtedy 
mocną drużyną z ekstraklasy. Mandziara zdobył w jej barwach 
wicemistrzostwo kraju w 1965 roku. W sezonie 1971/72 dostał 
zgodę na grę w holenderskim zespole NAc Breda. Występował 
w nim przez rok, a trafił akurat na czas, w którym Ajax Amster-
dam i Feyenoord Rotterdam dominowały w europejskim futbo-
lu. Było się więc od kogo uczyć. Po powrocie do Polski Mandziara 
zagrał jeszcze dwa sezony dla GKS Tychy. On, Edward herman 
i Ginter Piecyk zostali sprowadzeni do III-ligowego klubu, aby 
pomóc mu w awansie. I Mandziara wzorowo wywiązał się z za-
dania. Był jedną z najważniejszych postaci drużyny. Po awansie 
do pierwszej ligi został asystentem trenera jerzego Nikiela. Miał 
papiery AWF i wiązał przyszłość z zawodem szkoleniowca.

Pozostanie zagadką, dlaczego po sezonie 1974/75 klub zde-
cydował się na powierzenie posady dotychczasowemu asysten-
towi. Być może uznano, że postęp może gwarantować młody, 
ambitny trener z dyplomem wyższej uczelni i głową pełną nauk 
wyniesionych z gry w zachodnim klubie.

Rzeczywiście, pod kierunkiem Mandziary GKS zrobił ogromny 
krok do przodu i zdobył nieoczekiwanie wicemistrzostwo Polski. 
Kilka miesięcy później GKS już jednak nie przypominał rewelacji 
sezonu, wylądował na dnie tabeli. Mandziara został zwolniony 
i obwiniony o późniejszy spadek do II ligi.

Wśród piłkarzy GKS opinie na temat trenera i jego metod 
pracy okazały się skrajne. Dla kilku z nich Mandziara był wciąż 
starszym kolegą, z którym przecież grali w jednej drużynie. Im 
chyba najtrudniej było przejść z relacji koleżeńskiej do układu 
trener – zawodnik. Ale byli też i tacy, którzy go bardzo chwalili 
za ciekawe treningi i znajomość piłkarskiej praktyki.

jerzy Kubica powiedział mi tak: – To był debiutant w tym fa-
chu. Różni ludzie mu podpowiadali, co ma robić. jak zaczęły się 
porażki, to się pogubił. Zaczął zrzucać winę na innych.

Natomiast józef Trójca wspominał trenera tak: – Świetny 
człowiek i trener. Nie dam na niego złego słowa powiedzieć. 
Zrobił z nas piłkarzy.

I komu tu wierzyć?
W 1978 roku rodzina Mandziarów podjęła decyzję o wyjeździe 

na stałe do RFN. Z certyfikatem niemieckiego związku piłkarskie-
go, uzyskanym podczas kursu w prestiżowej akademii w Kolonii, 
Mandziara kontynuował trenerską karierę. Tym, którzy w Ty-
chach spisali go już na straty, udowodnił, że zna swój fach.

W latach 1981-83 był trenerem drugoligowego Rot-Weiss 
Essen, następnie przeniósł się do Szwajcarii. Od 1984 do 1988 
roku był szkoleniowcem Berner Sport club young Boys. „Era 
Mandziary” – tak w Bernie mówi się o tym bardzo udanym dla 
klubu okresie.

To właśnie pod kierunkiem Mandziary young Boys zdoby-
li w 1986 roku jedenasty tytuł mistrza Szwajcarii oraz Puchar 
Szwajcarii (1987). W 1986 roku Mandziara znalazł się u szczytu 
trenerskiej kariery. Został w Szwajcarii wybrany Trenerem Roku.

W kolejnych latach nie powtórzył już sukcesów, jakie odnosił 
w yB. Pracował w Fc Biel, LASK Linz, Stahl Linz, SV Darmstadt 
98 i Fc Bern. Trenerską robotę zakończył w 1998 roku. Zmarł 
w 2015 roku w Niemczech. Miał 75 lat.
piotr zaWadzki, tyska gaLeria sportu ●
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Piłka NOżNa. i liga: 22.05 GKS Tychy – Termalika Nieciecza 
(godz. 12.40); iV liga: 22.05 GKS II Tychy – Podbeskidzie II 
(11); liga okręgowa: 22.05 Ogrodnik cielmice – Stal Bielsko 
(16), 22.05 Sokół Wola – OKS Zet Tychy (17); klasa a: 22.05 
Znicz jankowice – juWe jaroszowice (17), 23.05 Siódemka Ty-
chy – LKS Studzionka (17); klasa b: 22.05 Tysovia – Wisła Mała 
(17), 22.05 czułowianka Tychy – LKS Mizerów (17); iV liga 
kobiet: 22.05 Polonia Tychy – Niepokorni Orzesze (19).
siatkówka. Letnie grand prix tychów w siatkówce pla-
żowej. 22.05 I turniej eliminacyjny, godz.9.30.
lekka atletyka. 23.05 – 33. perła paprocan. Start w OW 
Paprocany w dowolnym czasie od godz. 8 do 13. Sześć dy-
stansów biegowych (od 7 km do maratonu) oraz 3 dystanse 
nordic walking (od 7 km do półmaratonu). Ls ●

na torze fiat chrysLer 
autoMobiLes poLand sa 
W bieruniu rozegrano 
trzecią W tyM roku 
rundę saMochodoWych 
MistrzostW tychóW, 
organizoWanych 
przez autoMobiLkLub 
zieMi tyskiej 
i co najWażniejsze 
– pierWszy raz od WieLu 
Miesięcy z udziaŁeM 
kibicóW. spragnionych 
WyścigoWych eMocji 
fanóW nie odstraszyŁa 
naWet deszczoWa 
aura, choć nadaL 
oboWiązyWaŁy 
ograniczenia 
i konieczność 
zachoWania dystansu.

Padający deszcz utrudniał kibi‑
com oglądanie, a dla kierowców 
stanowił nie lada wyzwanie. Nie‑
wątpliwą atrakcją były przejazdy 
braci Szejów – Jarosława i Mar‑
cina, znanych z tras Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski. Wystartowali rajdowym 
hyundaiem i20 R5. Na liście 
startowej można było też zna‑
leźć takie maszyny jak ford fiesta 
proto Przemysława i Anny Koło‑
dziejów czy pachnąca nowością 
toyota yaris GR. Ten ostatni sa‑

mochód zaprezentował faworyt 
zawodów – Artur Kobiela, pilo‑
towany tradycyjnie przez Kamila 
Walę. Kierowca ten zdominował 
rywalizację w klasie 4., wyprze‑
dzając Macieja Sarkę i Magdalenę 
Szymoniak (subaru impreza) oraz 
duet Mateusz Masełko/Konrad 
Masełko (subaru impreza). Kie‑

rowca toyoty zanotował też naj‑
lepszy czas całych zawodów.

W klasie 3. drugie zwycię‑
stwo z rzędu odnieśli Przemy‑
sław Mendrek i Justyna Sikora 
(honda civic), przed Dawidem 
Tomalą i Pauliną Kempką (hon‑
da civic) oraz Aleksandrem Ko‑
łodziejem i Pawłem Hojdem (re‑
nault clio). W klasie 2. Romuald 
Stasik i Grzegorz Pękala (citro‑
en C2) przełamali serię drugich 
miejsc i tym razem finiszowali 
na pierwszej pozycji, wyprzedza‑
jąc Tomasza Jasińskiego i Rado‑
sława Woźnicę oraz Pawła Li‑
powczana i Łukasza Zieję – obie 
załogi w hondach civic. W kla‑
sie 1. triumfowali Łukasz Semik 
i Krzysztof Wadas (fiat seicento). 
Wyprzedzili na mecie załogi: Ja‑
kub Włoch/Piotr Pisula (renault 
clio) i Delfin Orłowski/Sławomir 
Raczek (nissan almera).

W klasie RWD najszybsi byli 
Daniel Strojek i Ireneusz Pszczół‑
ka (bmw 330 E46). Paweł Rączka 

i Natalia Bury (bmw120ti) zajęli 
drugą pozycję, wyprzedzając Ja‑
rosława Piórkowskiego i Micha‑
ła Jawienia (bmw E46 compakt). 
W klasie PPC (peugeot i citroen) 
najszybszy był citroen C2 Marka 
Hohoła i Mariusza Szczepania‑
ka, a w klasie fiatów cinquecen‑
to i seicento (CENTO) triumfo‑
wali Wojciech Książek i Kamila 
Szczerba (cinquecento). Paweł Si‑
tek i Krzysztof Włodarczyk (łada 
2105) byli najlepszą załogą w kla‑
sie Retro.

Marek Mrówczyński i Paulina 
Sarna (ford fiesta) byli najszybsi 
w klasie Open 2WD. Co ciekawe 
w łącznej klasyfikacji byli o zale‑
dwie 0,16 sek. wolniejsi od Kobie‑
li. Bartłomiej Gilewski i Krystyna 
Deja (renault clio sport) triumfo‑
wali w klasie Open 2WD. W kla‑
sie Gość (dla zawodników z li‑
cencją) Piotr Żbikowski i Jakub 
Stupnicki (mitsubishi lancer) po‑
konali Kołodzieja w fieście proto. 
opr. Ls ●

Kolejną serię spotkań rozegra‑
ły drużyny niższych lig. W lidze 
okręgowej nasze drużyny sku‑
tecznie bronią się przed spad‑
kiem i prowadzą w grupie biel‑
sko‑tyskiej.
w klasie OkręgOwej Ogrod‑
nik podejmował LKS Rudołto‑
wice‑Ćwiklice i już na początku 
goście objęli prowadzenie. Ekipa 
Cielmic szybko jednak wyrów‑
nała – po akcji Kołodziejczyka, 
strzałem z 15 metrów Szafrański 
zdobył swoją pierwsza bramkę 
dla Ogrodnika. Ale na przerwę 
drużyna Grzegorza Chrząści‑
ka schodziła ze stratą jednego 
gola, bo piłkarze z Rudołtowic 
wykorzystali rzut karny, podyk‑
towany za zagranie ręką w polu 
karnym.

Niestety, po zmianie stron go‑
ście podwyższyli prowadzenie. 
Zawodnik przyjezdnych zdecy‑
dował się na strzał z ponad 30 m 
i Gąsior odbił przed siebie. Strzał 
rywali udało się zablokować Fol‑
tynowi, ale dobitka z ok. 5 me‑
trów była już nie do obrony. 

W końcówce meczu, po zagraniu 
Zająca wzdłuż bramki, piłkę wpa‑
kował do bramki Bojarski i było 
2:3. Gospodarze nie rezygnowa‑
li i w 90 min., po akcji Gurbisza 
i Gajewskiego, ten drugi podał 
piłkę na pole karne rywali, gdzie 
w idealnej sytuacji znalazł się Za‑
jąc. Nie zmarnował okazji strzela‑
jąc trzecią bramkę i zdobywając 
punkt dla drużyny.
lks OgrODNik – lks ry-
DłutOwice-ćwiklice 3:3 
(1:2). Bramki: Szafrański, Bojar‑
ski, Zając.
OgrODNik: Gąsior – Foltyn, 
Grzybek Granek, Józefowicz – 
Gurbisz Gajewski, Toporczyk, 
Kołodziejczyk (80' Chrząścik) – 
Szafrański (56' Bojarski), Wala, 
(70' Zając).

Z kolei OKS Zet Tychy zgar‑
nął całą pulę w meczu z KS Be‑
stwinka, wygrywając na wyjeź‑
dzie 2:1. Na czele tabeli są dwa 
tyskie zespoły:
1. Ogrodnik 13 25 39:15
2. zet tychy 12 24 24:15
3. Stal 12 24 28-14

4. czechowice 12 21 31-23
5. Piast 14 21 25-29
6. Wisła 12 20 25-23
7. Bestwinka 13 20 20-16
8. Pionier 14 16 28-33
9. Wola 13 16 18-30
10. Rudołtowice 12 6 13-25
11. Kaniów 13 4 9-37

w klasie a zanotowaliśmy 
niestety dwie porażki. Jeden 
z pretendentów do awansu – 
JUWe Jaroszowice przegrał 0:2 
z Leśnikiem Kobiór, a Siódem‑
ka Tychy uległa Stali Chełm Ślą‑
ski 1:8.
1. Studzionka 19 46 48-16
2. jaroszowice 19 45 63-26
3. Leśnik 19 45 56-28
4. Frydek 19 30 43-35
5. Woszczyce 19 28 52-35
6. jankowice 19 27 44-45
7. unia 18 25 29-36
8. Krupiński 18 24 33-39
9. Polonia 19 21 32-39
10. Stal 19 21 41-42
11. Brzeźce 19 20 23-40
12. Gardawice 18 18 26-35
13. siódemka 18 17 28-53

14. Iskra II 18 15 33-58
15. Kryry 19 13 30-54

w klasie B Czułowianka Tychy 
zanotowała kolejne efektowne zwy‑
cięstwo, pokonując Wisłę Małą 6:1. 
Bramki zdobyli: S. Dobroś 2, Wró‑
bel 2. Łusiewicz, Kostecki. Nie po‑
wiodło się natomiast Tysovii, która 
doznała 10. porażki w tym sezonie, 
przegrywając z Czarnymi w Pia‑
sku 2:4. Bramki dla Tysovii zdobyli: 
Przybyszewski i Furmann.
1. Goczałkowice 19 50 115-14
2. Fortuna 19 43 73-22
3. czułowianka 18 42 69-25
4. Wisła 41 13 60-41
5. Pniówek II 19 38 77-45
6. Gol 19 33 49-32
7. Lędziny II 18 32 45-33
8. czarni 19 28 42-58
9. Nadwiślan 17 23 26-43
10. Niepokorni 17 18 30-46
11. Warszowice 18 17 39-73
12. tysovia 18 16 38-63
13. Bojszowy II 19 8 30-81
14. Mizerów 19 6 15-64
15. Gardawice II 18 3 16-84
Ls ●

Ściganie Z kibicami
rozegrano 3. rundę SAMOchODOWych MISTRZOSTW TychóW

Rajdowi kierowcy Jarosław i Marcin Szeja w świetnym stylu pokonali słynną hopę

W klasie Retro trasę najszybciej pokonały łady 2105 i 2107.
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tyskie drużyny na czele grupy walczącej o utrzymanie w lidze okręgowej.

jUwe sTraciło PUnkTy
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hasło z krzyżówki nr 703:
ODmrażaNie gOsPODarki

sąsiadka pod narkotykiem
Kiedy powiedziałam mojej przyjaciółce 
Sławie Sibidze (która – nie wymawiając 
wieku – jest nieco ode mnie starsza), 
że będę pisać felieton o Witkacym, za‑
paliły jej się oczy i zawołała: „Ej, on 
malował moją sąsiadkę!”. Okazało się, 
że w młodości Sława mieszkała obok 
siedemdziesięcioletniej pani‑sąsiadki 
i ta sąsiadka znała Witkacego. Mistrz 
namalował ją dwukrotnie. Jeden por‑
tret wykonał na trzeźwo – bez wspo‑
magania – a drugi (jak sam podpisał) 
pod narkotykiem. Ten bezkompro‑
misowy artysta słynął bowiem z tego, 
że eksperymentował z różnymi wywro‑
towymi substancjami. W Zakopanem, 
do którego w tamtym okresie zjeżdżali 
się najosobliwsi ludzie z całej Polski, 
odbywały się tak zwane „orgie narko‑
tykowe”.

orgie w Zakopanem
Te osobliwe imprezy organizował rent‑
genolog Teodor Białnicki‑Birula, któ‑
ry serwował gościom kokainę. Rów‑
nocześnie badał im tętno, sprawdzał 

jak się czują i ogólnie dbał o to, żeby 
wszystko było w porządku. Całość 
traktował jak eksperyment. Witkacy 
również, ten potępiał używki. Twier‑
dził, że ich nałogowe przyjmowanie 
jest „funta kłaków warte”, bo rozleni‑
wia umysł. Powstało nawet zbiorowe 
opracowanie „Narkotyki”, które współ‑
tworzył Witkacy. Opisywał w nim 
wpływ kilku substancji psychoaktyw‑
nych na jego organizm – w tym ko‑
kainy właśnie. To nie był pochwalny 
hymn. Witkacy przestrzegał, że nar‑
kotyki to zło. Zatem po co je zażywał? 
Bo chciał sprawdzić, jak konkretny 
narkotyk zadziała na jego postrzega‑
nie świata i na twórczość. Informacje 
o tym, czym się uraczył w momencie 
malowania, skrzętnie odnotowywał 
na obrazach, stąd wiadomo konkret‑
nie co Witkacy brał, a czego unikał, 
gdy dany portret tworzył.

portrecik po pyfku
Skrót CO – oznaczał kokainę, a samo 
C – alkohol, z czego malarz osobno 
sygnował piwo, bo w jego rozumieniu 

piwo to nie alkohol a PYFKO – tak też 
je zapisywał. Swój symbol miała nawet 
kawa (cof) czy herbata (herb). Z kolei 
NPi (przy czym „pi” zapisywane ma‑
tematycznym symbolem π) oznaczało, 
że nie pił, a NP, że nie palił. Gdy obok 
tych skrótów pojawiała się cyfra – dajmy 
na to NP3, oznaczało to tyle, że Witkacy 
już od trzech dni nie pali. Zdarzały się 
tez adnotacje specjalne jak choćby p.p.c 
– prawie po ciemku, FBZ – fajka bez za‑
ciągania się, czy z.z. – zamiast zgwał‑
cenia. Akurat tej adnotacji na obrazie 
sąsiadki nie było, ale jakaś inna – nar‑
kotykowa – i owszem.

czarownica wykrzesana
Pierwszy portret sąsiadki powstawał 
na trzeźwo, natomiast nim Witkiewicz 
zaczął malować drugi, zażył narkotyki. 
Gdy zaczęły działać, stanął przed szta‑
lugą, oczy zapłonęły mu szaleńczym 
blaskiem i zakrzyknął: „A teraz! A te‑
raz wykrzeszę z ciebie diablicę, CZA‑
ROWNICĘ z ciebie zrobię!”. Sąsiadka 
początkowo przeraziła się, ale gdy zo‑
baczyła, że twarz z portretu coraz bar‑
dziej pięknieje – uspokoiła się. Efekt był 
olśniewający. Wzrok przyciągała pie‑
kielnie czerwona sukienka i czarny włos 
fikuśnie zakręcony nad czołem. Czuć 
było ruch. Co ciekawe, oba te obrazy – 
diabelski i grzeczny – wisiały na ścia‑
nie w salonie sąsiadki, ale właśnie ten 
ognisty uważała ona za swój idealny 
portret. Drugi uznawała za mało inte‑
resujący. Żałuję, że nie mogłam zoba‑
czyć tych dwóch portretów, żałuję też, 
że nie dane mi było poznać bohaterki 
tej opowieści, bo przypuszczam, że ona 
bardzo dobrze znała malarza. To wyni‑
ka z regulaminu.

różne typy
Otóż Witkacy postanowił otworzyć fir‑
mę portretową SI Witkiewicz, gdzie obo‑
wiązywał konkretny regulamin, którego 
jednym z punktów był zakaz jakiejkol‑
wiek krytyki. Malarz wprowadził też 
podział na kilka typów portretów. I tak: 
TYP A – były to portrety „wylizane”, czy‑
li taki nasz dzisiejszy Photoshop. Na ta‑
kich portretach podobieństwo było za‑
chowane, ale w gruncie rzeczy chodziło 
o upiększenie. Witkacy pozostawiał so‑
bie prawo do szaleństwa w tle, które mo‑
gło przemienić się w egzotyczną dżunglę 
tak jak w wypadku portretu, na którym 
namalował swoja żonę. TYP B był to typ 

realistyczny, gdzie lekko podkreślał pew‑
ne wady modela. Portretów TYPU C 
nie można było kupić. Witkacy okre‑
ślił je jako bezcenne. Wykonywał je dla 
swoich przyjaciół, najczęściej pod wpły‑
wem alkoholu oraz narkotyków i nie brał 
za nie pieniędzy. Tak jak miało to miej‑
sce w wypadku portretu sąsiadki. TYP D 
udawał bezcenny typ C, ale był tworzony 
na trzeźwo. Z kolei TYP E zakładał „do‑
wolną interpretację psychologiczną we‑
dług intencji Firmy”, a mówiąc wprost, 
artysta w tym stylu malował dziewczyny, 
które mu się podobały. I duchy… Ale 
o tym opowiem w kolejnym odcinku. 
agnieszka kijas ●

dawno TemU w sZTUce (247)a teraZ WykrZesZę 
Z ciebie cZaroWnicę!

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.

Typy portretów według Witkacego. U góry (od lewej): typ A, 
typ B, typ C. U dołu (od lewej): typ C, typ D, typ E.

byk 21.iV-21.V
Zamieszanie w pracy. Wiele się nauczysz 
i dowiesz, nie będzie dla ciebie rzeczy zbyt 
trudnych. Na horyzoncie namiętny romans.

bLiŹnięta 22.V-20.Vi
Zaskoczy cię nieoczekiwany przypływ uczuć 
ze strony domowników. Najbliżsi nie będą mogli 
się nacieszyć Twoją obecnością.

rak 21.Vi-22.Vii
Odkryjesz nowe możliwości rozwoju. Wszystko 
pójdzie po Twojej myśli. Nie obędzie się bez 
zawrotnego tempa zdarzeń i silnych emocji.

LeW 23.Vii-22.Viii
Twoje życie niespodziewanie nabierze 
intensywnych barw. Gwiazdy przypomną ci, 
co to namiętność, pasja i miłosne uniesienia.

panna 23.Viii-22.iX
czeka cię bardzo pracowity miesiąc. To, co sobie 
teraz zaplanujesz, uda ci się zrealizować. Księżyc 
pomoże ci w kwestiach finansowych.

Waga 23.iX-23.X
Podnieś sobie poprzeczkę i śmiało realizuj ma-
rzenia. Nie trać czasu na błahostki, to jest tydzień, 
w którym możesz naprawdę dużo osiągnąć.

skorpion 24.X-21.Xi
Warto teraz dać z siebie wszystko. Do działania 
popchnie cię Baran. Ale koniecznie unikaj 
konfliktów z bliskimi.

strzeLec 22.Xi-21.Xii
W sprawach uczuć spokój. W firmie nowe 
przedsięwzięcia. Porozmawiaj z kim trzeba, zbierz 
niezbędne informacje i zgromadź sojuszników.

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy przyniosą ci interesującą szansę 
towarzyską albo finansową. Pozbędziesz się 
zmartwień i spojrzysz na świat z uśmiechem.

Wodnik 20.i-18.ii
czeka cię wiele erotycznych pokus. Będziesz teraz 
szalenie atrakcyjny dla płci przeciwnej, dlatego 
nie drażnij partnera flirtami.

ryby 19.ii-20.iii
uważaj na niezbyt przemyślane inwestycje! Twoja 
nadgorliwość podziała innym na nerwy.

baran 21.iii-20.iV
Zachowaj spokój i dystans. Groźba zwolnienia w 
firmie nie dotyczy ciebie. jeśli walczysz o czyjeś 
serce, wkrótce zrozumiesz, że lepiej się poddać.
 Wróżka adrasteja teL. 692 893 871

horoskoP

„kLient Musi być zadoWoLony. nieporozuMienia 
WykLuczone” – tak brzMiaŁo Motto zaŁożonej przez 
Witkacego firMy portretoWej pod szuMną nazWą s.i. 
WitkieWicz. nie byŁa to jednak standardoWa firMa, 
W której robiono typoWe portrety na zaMóWienie. każdy, 
kto chciaŁ zostać uWieczniony przez artystę, MusiaŁ 
zastosoWać się do jasno sprecyzoWanego reguLaMinu. 
WynikaŁo z niego, że kLient nie MógŁ się spóŹnić, nie MógŁ 
Marudzić, a Wszystko, co naMaLoWaŁ Witkacy, MiaŁo się 
kLientoWi podobać, bo zWrotóW nie przyjMoWano.
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