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pandemiczny remont
Mieszkańcy bloku przy ul. Begonii skarżą się  
na remont elewacji w czasie szczytu epidemii.

Internet kulturalny jak nigdy
Aktywność tyskich instytucji kultury przeniosła  
się z sal widowiskowych do internetu.

Mistrzowie wśród mistrzów
11. edycja plebiscytu na sportowca  
roku 2019 rozstrzygnięta.3 10 14
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pożegnanie tegorocznych maturzystów przebiegło bez pompy, za to z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

świadectwa odebrane 
 w maskach

strona 5
reklama

Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM
W WyjątkoWych 
okolicznościach
Niestety, epidemia wirusa 
SARS-CoV-2 zatacza co-
raz szersze kręgi; rząd za-
powiada wprawdzie znie-
sienie licznych ograniczeń, 
ale póki co wielu przedsię-
biorców zmuszonych było 
do zawieszenia swoich dzia-
łalności. Na rynku wciąż 
działają nieliczne podmio-
ty, których działalność jest 
niezbędna do sprawnego 
funkcjonowania społeczeń-
stwa. Jak wygląda dzień 
pracy w tej wyjątkowej sy-
tuacji? O tym mówią nasi 
rozmówcy. str. 8‑9
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Dyżur reporterA

tel. 789 069 424
e-mail: redakcja@twojetychy.pl Na państwa telefony czekamy

we wtorek w godz. 9.30–15.30
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Naszemu redakcyjnemu koledze

red. Leszkowi Sobierajowi

wyrazy najgłębszego  

współczucia i otuchy  

w trudnych chwilach po stracie

Mamy
składają

koleżanki i koledzy  

z „Twoich Tychów”

oraz Zarząd i pracownicy  

Śródmieście Sp. z o.o.

kondolencje

kondolencje

◆ DWóch mężcZyZN ujęłO 
W miNiONym tygODNiu Pi-
jaNegO kieROWcę meRce-
DeSa. 65-latek jechał całą szero-
kością jezdni, „zygzakiem”, a gdy 
się zatrzymał przy sklepie i wy-
siadł, ledwo trzymał się na no-
gach. Świadkowie powiadomili 
mundurowych. Badanie alkoma-
tem wykazało w jego organizmie 
prawie 2 promile alkoholu i teraz 
odpowie przed sądem. Za kiero-
wanie pojazdem w stanie nietrzeź-
wości grozi kara do 2 lat więzienia 
oraz wysoka grzywna i długolet-
ni zakaz prowadzenia pojazdów. 
Do kolejnego takiego przypadku 
doszło na al. Niepodległości. 42-
letni mieszkaniec Tychów zauwa-
żył wsiadającego do samochodu 
mężczyznę, który miał problemy 
z utrzymaniem równowagi. Na-
tychmiast podbiegł do pojazdu 
i uniemożliwił mu dalszą jazdę. 
Przytrzymał go do czasu przy-
jazdu patrolu policji. 45-letni kie-
rowca audi miał ponad 2 promile, 
na dodatek nie miał prawa jazdy, 
które zostało mu cofnięte. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd.
◆ W BuDyNku WielORO-
DZiNNym PRZy al. Pił-
SuDSkiegO DOSZłO 20.04, 
PO gODZ. 20 DO POżaRu. 
Okazało się, że wydobywający 
się dym to efekt pożaru instala-
cji elektrycznej. Z budynku ewa-

kuowano 83 osoby. Dodatkowo 
strażacy przy użyciu drabiny me-
chanicznej sprawdzili mieszkania, 
których nikt nie otwierał. Spale-
niu uległa instalacja elektryczna 
i skrzynki bezpiecznikowe w 12 
mieszkaniach. Po godzinie 21 po-
żar został ugaszony. Około godzi-
ny 21.40 podjęta została decyzja 
o włączeniu zasilania w pionach 
gdzie nie doszło do pożaru i po-
wrocie mieszkańców do swoich 
mieszkań. Przyczyny i okoliczno-
ści pożaru zostaną ustalone przez 
biegłego z zakresu pożarnictwa. 
Niestety, po raz kolejny strażacy 
mieli ogromny problem z podjaz-
dem pod budynek – na drogach 
pożarowych, pomimo wielu ak-
cji profilaktycznych, zaparkowane 
były pojazdy mieszkańców.
◆ POlicjaNci Zajmują-
cy Się ZWalcZaNiem PRZe-
StęPcZOści NaRkOtykOWej 
wpadli na trop mężczyzny, którego 
podejrzewali o posiadanie więk-
szej ilości zabronionych substan-
cji. 29-latka zatrzymali do kon-
troli drogowej. Po przeszukaniu 
jego mercedesa, znaleźli w pleca-
ku dużą ilość narkotyków – bli-
sko 1.400 tabletek ecstasy, o czar-
norynkowej wartości 42 tys. zł. 
Na wniosek policji i prokuratury 
sąd zastosował wobec zatrzymane-
go tymczasowy areszt. Grozi mu 
do 10 lat więzienia. ls ●
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ruszyŁa zapowIadana 
rozbudowa geMInI 
park tychy. po dwóch 
latach od otwarcIa, 
galerIa handlowa 
powIększona zostanIe 
o blIsko 7 tys. Metrów 
kw. I po rozbudowIe 
będzIe Ich MIaŁa 44 
tysIące. w nowej częścI 
znajdzIe sIę kIno, nowe 
lokale gastronoMIczne, 
punkty usŁugowe oraz 
strefy zabaw dla dzIecI.

Inwestycja realizowana jest od pół-
nocnej strony Gemini Park, a nowa 
część zostanie nadbudowana nad 
istniejącym parkingiem zewnętrz-
nym, który po otwarciu nowej czę-
ści znajdzie się pod galerią.

– Szacujemy, że prace potrwa-
ją ponad rok – powiedział To-
masz Misztalewski, dyrektor Ge-
mini Park Tychy. – Pierwszy etap 
potrwa do połowy czerwca i za-
kończy się przygotowaniem fun-
damentów nowej części obiektu. 
Wykonane zostały już prace roz-
biórkowe nawierzchni parkingu 
zewnętrznego wraz z drogą, trwa 
rozbiórka elewacji, daszków i słu-
pów oświetleniowych. Rozpoczę-
ły się też roboty ziemne oraz fun-
damentowe. Równocześnie trwają 
rozmowy z najemcami. Mamy kil-
ka pomysłów, zwłaszcza w ofercie 
gastronomicznej, a jednym z nich 
jest restauracja, która byłaby zaple-
czem dla strefy ekonomicznej.

Wykonawcą inwestycji jest 
Bielskie Przedsiębiorstwo Bu-

downictwa Przemysłowego SA 
Na budowie pracuje obecnie 60 
osób, a w związku z trwającą epi-
demią, wprowadzono zaostrzony 
rygor sanitarny. Robotnicy pra-
cują w maseczkach, zachowu-
jąc odpowiedni odstęp między 
sobą. Obowiązują szczególne 
zasady higieny dotyczące m.in. 
częstego mycia rąk, nie dotyka-
nia twarzy, nosa i oczu, stosowa-
nia wyłącznie przygotowanych 
przez kierownictwo budowy 
środków myjących i odkażają-
cych. Przed wejściem do busa 
i na teren budowy, każdemu ro-
botnikowi mierzona jest tempe-
ratura ciała. Prowadzone są tak-
że regularne dezynfekcje m.in. 
szatni, busa pracowniczego, ja-
dalni. ls ●

w MInIonyM tygodnIu 
tyska spóŁdzIelnIa 
MIeszkanIowa 
„oskard” rozpoczęŁa 
reMontowanIe 
budynku MIeszkalnego 
MIeszącego sIę 
przy ul. begonII 6‑8. 
podczas gdy wcIąż 
panują ogranIczenIa 
zwIązane ze swobodnyM 
przeMIeszczanIeM 
sIę, wykonywane 
prace bywają 
bardzo ucIążlIwe 
dla przebywających 
wewnątrz MIeszkańców. 
chodzI zwŁaszcza 
o gŁośne I Irytujące 
odgŁosy wIercenIa.

List od lokatora
Jeden z lokatorów wspomnianego 
budynku postanowił podzielić się 
z naszą redakcją swoim stosun-
kiem do remontu, odbywającego 
się w tak niezwykłych czasach. 
„Witam Panie Redaktorze. Piszę 
do Pana z pytaniem: czy zechcia-
ły Pan zwrócić uwagę na prob-
lem z remontem ściany szczy-
towej bloku przy ul. Begonii 6-8 
od strony południowej w czasie 
gdy wszyscy MUSIMY siedzieć 
w domu? Nasze dzieci muszą się 
uczyć zdalnie z domu, nauczycie-
le z naszego bloku muszą uczyć 
te dzieci zdalnie z domu, wielu 
z nas musi pracować z domu, 
osoby starsze i chore generalnie 
nie powinny nigdzie wychodzić 
poza niezbędnymi potrzeba-
mi, a my nawet nie mamy gdzie 
uciec, by na przykład pracować 
zdalnie, bo wszystkie kawiarnie 
i restauracje są zamknięte. Nie 
da się nawet rozmawiać przez 
telefon. Nasze, i tak trudne z ra-
cji pandemii, życie staje się kosz-
marem poddanym wymyślnej 
torturze hałasem. Proszę przyjść 
do naszej klatki na parter i po-
stać chwilę – w mieszkaniach, 
zwłaszcza od strony ściany, nie 
da się żyć, nie da się nic zrobić, 
po godzinie tego hałasu człowiek 
jest zmęczony, a do tego nigdzie 
nie może wyjść – jak tu praco-
wać, uczyć się? Rozmawiałem 

z kilkoma mieszkańcami zaraz 
na początku tygodnia, gdy tylko 
rozpoczęły się prace przygoto-
wawcze, wysłałem maila do Spół-
dzielni z prośbą o natychmiasto-
we wstrzymanie prac. Dzwoniłem 
też parę razy. Wiem, że niektórzy 
mieszkańcy też.” – pisał w swoim 
liście czytelnik.

Dodajmy jeszcze, iż w bezpo-
średnim sąsiedztwie tego wieżow-
ca znajduje się budowa budyn-
ku mieszkaniowo-usługowego, 
prowadzona przez prywatnego 
inwestora, co jeszcze potęguje 
hałaśliwe niedogodności dla prze-
bywających z powodu pandemii 
w domach lokatorów.

stanowisko spółdzielni
Jak długo potrwa remont, czy nie 
dało się go wykonać w innym 

terminie, ile czasu potrwają pra-
ce najbardziej hałasogenne czyli 
wiercenia? Na te pytania odpo-
wiedział nam zastępca prezesa ds. 
techniczno-eksploatacyjnych Ty-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Oskard”, Wojciech Sądel: – Fak-
tycznie na początku tygodnia roz-
poczęliśmy przygotowania do prze-
prowadzenia docieplenia elewacji 
szczytowych budynku przy ul. Be-
gonii. Budynek wymaga tych prac, 
na których przecież skorzystają 
najbardziej mieszkańcy, a nie spół-
dzielnia. Rzeczywiście, początkowa 
faza prac tj. odwierty wykonywane 
w celu wzmocnienia płyt warstwo-
wych, może być bardzo uciążliwa 
dla mieszkańców przebywających 
w swoich lokalach. Wszyscy zda-
jemy sobie z tego sprawę. Dlatego 
tego typu prace zawsze wykony-

wane są w godzinach, w których 
mieszkańcy na co dzień przeby-
wają w pracy. Bardzo prosimy 
o wyrozumiałość i pragnę zwrócić 
uwagę, że tak duży remont nie jest 
planowany z tygodnia na tydzień. 
To wymaga przygotowania doku-
mentacji, uzyskania stosownych 
pozwoleń i ogłoszenia przetargu. 
Po kilku nieudanych postępowa-
niach przetargowych, w końcu 
w ubiegłym roku udało się wy-
łonić wykonawcę i podpisać sto-
sowne umowy. Zawarte są w nich 
terminy wykonania prac i kary 
dla każdej ze stron, za ich niedo-
trzymanie. Nikt z nas nie mógł 
przypuszczać wtedy, że znajdzie-
my się wszyscy w tak niezwykłej 
sytuacji. Na szczęście 19 kwietnia 
nastąpiło poluzowanie obostrzeń 
i mieszkańcy mogą się swobodniej 

przemieszczać. Nie możemy tych 
prac wstrzymać, bo przecież wy-
konawca musi pracować według 
swojego wewnętrznego harmono-
gramu. Naruszenie terminu spo-
woduje opóźnienia przy innych 
projektach, za takie ewentualno-
ści w umowie przewidziane są wy-
sokie kary, których każda ze stron 
pragnie uniknąć. Oczywiście, mo-
glibyśmy nakazać wykonawcy zejść 
z rusztowań i dochodzić swoich 
praw w sądzie tłumacząc się siłą 
wyższą, ale proszę mi uwierzyć, 
że żaden sąd nie wziąłby takich 
tłumaczeń na poważnie. Co może-
my zrobić, aby rozwiązać problem? 
Skontaktujemy się z wykonawcą 
i poprosimy, aby dołożył wszelkich 
starań i przyspieszył ten etap re-
montu jak tylko się da – obiecał 
prezes spółdzielni.

Z naszych informacji wyni-
ka, że zgodnie z umową ter-
min wykonania prac jest wyzna-
czony na okres od 20 kwietnia 
do 16 sierpnia.

co tak hałasuje?
Aby zrozumieć co dokładnie 
dzieje się na południowej ścia-
nie budynku skontaktowaliśmy 
się z inspektorem nadzoru Stani-
sławem Rajwą. – Harmonogram 
prac obejmuje docieplenie dwóch 
ścian (północnej i południowej) 
wełną mineralną. Remontowa-
ny budynek jest skonstruowany 
w systemie W-70 (wielka pły-
ta), którego ściany zewnętrzne 
są ścianami wielowarstwowymi, 
podzielonymi na konstrukcyjne 
i wykończeniowe czyli izolacyj-
ne. Naszym zadaniem m.in. jest 
wzmocnienie warstwy izolacyjnej 
do kotwic warstwy konstrukcyj-
nej. Takie działania przeprowa-
dza się we wszystkich budynkach 
W-70, żeby nie dopuścić do wy-
padku rozwarstwienia, co zda-
rzało się w przeszłości. Wyko-
nujemy odwierty na głębokości 
30 cm w warstwie izolacyjnej, 
aby założyć wtapianą na żywicy 
kotew w warstwie konstrukcyj-
nej na głębokości 6 cm. Opisane 
przed chwilą zadanie jest właś-
nie tym najbardziej uciążliwym 
ze względu na hałas, bo drgania 
roznoszą się po całej płycie – wy-
jaśnił inspektor.

najgorsze za lokatorami
Po naszej interwencji otrzymali-
śmy telefon od wiceprezesa Sąde-
la, który poinformował, że wyko-
nawca zmobilizował swoje siły i te 
najbardziej uciążliwe prace zosta-
ły zakończone. – Udało się dojść 
do porozumienia i ten etap mamy 
już za sobą. Mieszkańcy wciąż 
będą narażeni na pewnie niedo-
godności, ale wierzę, że będą one 
o wiele mniej uciążliwe – poinfor-
mował prezes.

Miejmy nadzieję, że do mo-
mentu rozpoczęcia prac na ścia-
nie północnej, największe ob-
ostrzenia stanu epidemii będą 
już tylko historią.
kaMIl peszat ●

PandemicZny remont
MIeszkańcy budynku przy ul. begonII uskarżają sIę NA prZeproWADZANe prAce reMoNtoWe NA eLeWAcjI.

Gemini Park – roZdZiał druGi
rozpoczęŁa sIę rozbudowa centruM handlowego. prAcA prZy ZAoStrZoNyM ryGorZe SANItArNyM.
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Ściana południowa budynku przy ul. Begonii poddawana jest teraz zabiegom ocieplającym i upiększającym.

Ka
m

il P
es

za
t

3|28 kwIetnIa 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



POżaR W leSie

Fo
t. 

11
2t

yc
hy

.p
l

flash

W miniony piątek 24.04 po godz. 15 doszło do jednego z najgroźniejszych pożarów 
w regionie. ogień wybuchł na polanie w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Kobiór, pomiędzy 
tychami, a Gostynią, w rejonie tzw. Starej piły. Na miejsce przybyli strażacy z tychów 
i Mikołowa oraz z kilku jednostek oSp z powiatu mikołowskiego. policjanci i strażnicy miejscy 
zabezpieczali teren. Do działań wezwano także samoloty gaśnicze Dromader, które dokonały 
sześciu zrzutów wody. Działania gaśnicze zakończono około godziny 1 w nocy. ls ●

Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 
30 kwietnia 2020 r. na godz. 1300 

sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji
(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikat

w chwIlI, gdy 
wojewódzkI szpItal 
specjalIstyczny Megrez 
zostaŁ przeksztaŁcony 
w zakaźny, jedyną 
placówką szpItalną 
w tychach, w której 
Można szukać poMocy 
przy Innych 
schorzenIach nIż 
coVId‑19, zostaŁ szpItal 
MIejskI. jak MówI dr n. 
Med. Marek krawczyk 
– dyrektor szpItala – 
sytuacja jest trudna, 
ale odczuwane jest 
też ogroMne wsparcIe 
z różnych źródeŁ.

„Każdy czasem choruje, nieko-
niecznie na koronawirusa – na-
pisała do nas w zeszłym tygodniu 
czytelniczka z Tychów, która była 
zmuszona korzystać z pomocy 
POZ w Szpitalu Miejskim. – Tyle 
dobrego w jednym miejscu daw-
no nie doświadczyłam. W czasach 
pandemii koronawirusa wszyst-
ko jest utrudnione. Ale lekarze, 
pielęgniarki starają się jak mogą. 
Doceńmy to!”.

Takie głosy to z pewnością 
miód na serce personelu me-
dycznego, który w ostatnim cza-
sie wykonuje pracę w jeszcze 
trudniejszych i niebezpiecznych 
warunkach niż zwykle. Jednak 
samo dobre słowo nie wystarczy. 
Szpital, by mógł działać i poma-
gać pacjentom, potrzebuje wspar-
cia także w postaci fizycznej i fi-
nansowej.

nowe procedury
– Sytuacja pandemii zupeł-
nie zmieniła organizację pracy 
w szpitalu – mówi dr n. med. 
Marek Krawczyk. – W porad-
niach specjalistycznych i podsta-
wowej opiece zdrowotnej działa-
my w warunkach teleporad. Jeśli 
pacjent wymaga bezpośredniej 
konsultacji lekarskiej, jest uma-
wiany w poradni na konkretną 
godzinę. Zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami każdy pacjent 
wchodzący do szpitala jest pod-
dawany triażowi (procedura me-
dyczna umożliwiająca przypisanie 
pacjenta do grupy ryzyka) obo-
wiązującemu w szpitalach nieza-

kaźnych. Ma to na celu zapobie-
żenie zakażeniom COVID-19. 
W oddziałach szpitalnych odro-
czono wszelkie przyjęcia plano-
we i diagnostyczne, izba przyjęć 
działa w warunkach ostrego dy-
żuru. Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna działa bez zakłóceń – 
zapewnia dyrektor.

Pacjenci zgłaszający się 
do Szpitala proszeni są o kon-
takt przez domofon celem do-
konania pierwszej weryfikacji. 
W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa epidemiologicznego pacjen-
ci wchodzą do szpitala różnymi 
wejściami, np. dedykowanymi 
dla izby przyjęć, poradni specja-
listycznych, podstawowej opieki 
zdrowotnej, dla pacjentów onko-
logicznych, etc.

bezcenna pomoc
– Codzienna praca w warunkach 
epidemii uczy nas nowych roz-
wiązań, z każdym dniem działa-
my lepiej i bardziej odpowiadamy 
na potrzeby naszych pacjentów – 
mówi dr Marek Krawczyk. – Na-
potykamy też dużo trudności. 
Do podstawowych należą warun-
ki finansowe, w których musimy 
działać. Niepokojący jest drastycz-
ny wzrost cen usług oraz towarów. 
Dramatyczne, zupełnie nieade-
kwatne wzrosty cen obserwujemy 
w zakresie środków ochrony oso-
bistej. Dla porównania maseczka 
chirurgiczna kosztowała niedawno 
0,11 zł, dzisiaj płacimy za nią 4 zł. 
To jeden z licznych przykładów, 
obawiam się, że za kilka miesię-
cy Szpital czeka poważna zapaść 
finansowa.

Tutaj należy jednak wspomnieć 
o mieszkańcach, radnych, restau-
ratorach oraz lokalnych firmach, 
którzy ruszyli z pomocą dla pla-
cówki. – Otrzymujemy duże 
wsparcie finansowe, rzeczowe, 
posiłki dla personelu. Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
wspierają nas w tych trudnych 
chwilach. Właściwie bez tej po-
mocy nie moglibyśmy funkcjo-
nować. Jednocześnie apeluję 
o kontynuację wsparcia dla naszej 
placówki – podkreśla dr Marek 
Krawczyk. – Niestety, sami sobie 
nie poradzimy. Pierwsze tygo-
dnie pandemii były bardzo trud-

ne, brakowało środków ochrony 
osobistej. Dziś jesteśmy w stanie 
już je kupić, jednak w niebotycz-
nych cenach. W ubiegłym tygo-
dniu pojawiła się również pierw-
sza pomoc rzeczowa z Agencji 
Rezerw Materiałowych. Są zapo-
wiedzi kolejnych dostaw – to rów-
nież bardzo cenny sygnał.

na razie bez wirusa
Wśród pacjentów i persone-
lu Szpitala Miejskiego nie było 
do tej pory zakażeń koronawiru-
sem. – Wraz z rozwojem pandemii 
coraz częściej w naszej placówce 
pojawiają się pacjenci z podejrze-
niem COVID-19 – mówi dyrek-
tor szpitala. – Zgodnie z obowią-
zującymi procedurami pacjenci 
są izolowani, pobierany jest wy-
maz, który wysyłany jest do de-
dykowanego laboratorium. Do-
tychczas nie hospitalizowaliśmy 
pacjenta z potwierdzonym CO-
VID-19. Obawiam się jednak, 
że to kwestia czasu, kiedy pacjent 
chory na nowego koronawirusa 
do nas trafi. Cały czas pracujemy 
i doskonalimy procedury, które 
zapewnią bezpieczeństwo pozo-
stałym pacjentom i personelowi. 
Szkolimy się na wypadek takich 
sytuacji. Oczywiście, ani lokalowo, 
ani kadrowo nie jesteśmy przygo-
towani na tę sytuację. Niemniej 
jednak w tych skromnych i nie-
dostatecznych warunkach, które 
mamy – musimy działać. I tak się 
dzieje, dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu personelu oraz wielu 
ludzi dobrej woli, którzy wspierają 
nas finansowo i rzeczowo. Zapew-
niam, że nie zostawimy pacjentów 
bez dostępu do opieki zdrowotnej 
i na miarę naszych możliwości bę-
dziemy działać.

Dr Marek Krawczyk podkreśla 
głęboką wdzięczność dla wszyst-
kich darczyńców, którzy wspiera-
ją szpital w tym trudnym czasie. 
– Nie sposób wymienić wszyst-
kich z imienia i nazwiska – mówi. 
– Każda pomoc jest dla nas ważna 
i potrzebna. Personelowi dziękuję 
za ciężką i ofiarną pracę. Pacjen-
tom – za wyrozumiałość i sto-
sowanie się do nadzwyczajnych 
rozwiązań oraz przyjętego reżi-
mu sanitarnego w szpitalu.
sylwIa wItMan ●

roZwiąZania 
nadZwycZajne
cIężkIe chwIle szpItala prZy uL. cIchej poDcZAS pANDeMII. BeZ WSpArcIA MożLIWA 
jeSt ZApAŚć fINANSoWA. 
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nia przed godz. 8 tyska straż 
pożarna i policja poinformo-
wane zostały o wypadku – pod-
czas prac remontowych z dachu 
budynku przy ul. Katowickiej 
w dzielnicy Czułów, z wysoko-
ści 8 metrów spadł mężczyzna. 
Na miejsce wezwano śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Poszkodowany najpierw 
trafił pod opiekę ratowników 
medycznych z pogotowia ra-
tunkowego, a następnie z urazem 
kręgosłupa przetransportowany 
został drogą lotniczą do szpita-
la w Sosnowcu. Na czas lądowa-
nia i startu śmigłowca LPR ruch 
na ul. Katowickiej był całkowicie 
wstrzymany. O zdarzeniu poin-
formowana została Państwowa 
Inspekcja Pracy. Trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności tego wy-
padku. ls ●

śmigłowiec lpr znowu interweniował w tychach.

z ośmiu metróW…

11
2t

yc
hy

.p
l

Szpital Miejski musi zmierzyć się ze wzrostem liczby pacjentów, potrzebujących pomocy lekarskiej.
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Leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

terMIny rozpoczęcIa 
pracy nIe są jeszcze 
znane, ale obIe 
fIrMy wdrożyŁy już 
dodatkowe środkI 
zabezpIeczające, które 
Mają zagwarantować 
wysokI pozIoM ochrony 
pracownIków.

opel w blokach
Załoga Opla jest już w blokach 
startowych i czeka na sygnał 
do rozpoczęcia pracy. Do koń-
ca marca pracownicy mieli dni 
wolne, a w kwietniu przebywali 
na postojowym, za który otrzymy-
wali 80 procent wynagrodzenia. 
Wszystko wskazuje na to, że ten 
czas dobiega końca – w ubie-
głym tygodniu przedstawiciele 
koncernu potwierdzili, że oba 
zakłady (w Tychach i w Gliwi-
cach) są gotowe do wznowienia 
produkcji zarówno pod wzglę-
dem technicznym, jak i wdroże-
nia dodatkowych zabezpieczeń 
związanych z ochroną przed ko-
ronawirusem.

– Najważniejsze jest bezpie-
czeństwo pracowników i dla 
jego zapewnienia wprowadzili-
śmy procedury, zawierające po-
nad sto zabezpieczeń we wszyst-
kich obszarach działalności firmy 
– powiedziała Agnieszka Brania, 
kierownik ds. komunikacji zakła-
dów produkcyjnych Grupy PSA 
w Polsce. – Te przygotowania za-
kończą się audytem, który prze-
prowadzony zostanie we wszyst-
kich zakładach w Europie. Trwają 
też rozmowy ze stroną społecz-
ną, a harmonogram przywróce-
nia produkcji oparty będzie tak-
że na analizie rynku biznesowego 
i rzecz jasna wdrożonych przez 
polski rząd przepisów, określa-
jących prowadzenie działalności 
handlowej i przemysłowej.

Po weekendzie?
Choć w mediach spekuluje się, 
iż produkcja miałaby ruszyć już 

po długim weekendzie majo-
wym, oficjalnie nie ma jeszcze 
konkretnego terminu. Wiadomo 
jedynie, że pierwsze ruszą fabry-
ki komponentów, a dopiero póź-
niej samochodów. A jakie będą 
obowiązywały procedury bezpie-
czeństwa?

– Pracownicy dokonywać będą 
obowiązkowego pomiaru tempe-
ratury w domu dwa razy dzien-
nie i wpisywać go do arkusza 
samokontroli, przy czym, przy 
wejściu do fabryki, mogą zostać 
poddani kontrolnemu bada-
niu temperatury – kontynuuje 
A. Brania. – Zresztą już wcześ-
niej będą mieli obowiązek mie-
rzenia temperatury, bo kiedy zo-
stanie ogłoszony termin powrotu 
do pracy, musimy wiedzieć, czy 
w ciągu ostatnich dni wszystko 
było w porządku. W razie bra-
ku arkusza samokontroli, zosta-
ną skierowani na pomiar tempe-
ratury w przeznaczonej do tego 
specjalnej strefie. Dodatkowo 
pomiar temperatury będzie do-
konywany przy wejściu każdej 
osoby niebędącej pracownikiem 
fabryki. W zakładzie będą dodat-
kowe serwisy dezynfekująco-od-
każające, prowadzone w bardzo 
szerokim zakresie. Będą obejmo-
wały główne ciągi komunikacyj-
ne, pomieszczenia, powierzch-
nie robocze, narzędzia, toalety, 
zaplecze socjalne, itd. Każdy pra-
cownik codziennie otrzyma ma-
seczki jednorazowe, okulary lub 
przyłbice ochronne, obowiązy-
wać będzie zachowanie bezpiecz-
nych odległości między pracow-
nikami. W tym celu pojawiły się 
oznaczenia na posadzkach, wdro-
żono też zasadę stale otwartych 
drzwi. Będzie dodatkowy czas 
na mycie rąk. Jeśli chodzi o samą 
produkcję, dojdzie do rozsunię-
cia zmian. Do tej pory zmiany 
pracowały na „zakładkę”, teraz 
pierwsza zmiana będzie mia-
ła skrócony czas pracy o ponad 
godzinę, by uniknąć mijania się 
dużych grup osób. Kiedy skończy 
pracę, odbędzie się dezynfekcja 
stanowisk i dopiero po godzinie 

do pracy przystąpi kolejna zmia-
na. W ostatnich dniach odbywały 
się zdalne szkolenia i instruktaże 
dotyczące nowej organizacji pra-
cy, zasad bezpieczeństwa, itd.

Dodajmy, iż powstały oddziel-
ne procedury dla przyjmowanych 
paczek i dostaw do zakładu z wy-
znaczeniem czasu „kwarantan-
ny” oraz postępowanie związane 
z bezpieczeństwem osób przyjeż-
dżających do zakładu.

bramka-termometr
Inaczej sytuacja wygląda w fabry-
ce FCA w Tychach. Na począt-
ku kwietnia zarząd spółki zawarł 
porozumienie ze związkami za-
wodowymi, z którego wynika, 
że przestój w pracy może potrwać 
nawet do 30 czerwca. Czy zakład 
ruszy po długim majowym week-
endzie? Także tutaj pracownikom, 
którzy są objęci postojem przy-
sługuje wynagrodzenie w wyso-
kości 80 proc. pensji.

– Dłużej niż w Tychach pra-
cowała linia w zakładach w Biel-
sku, które produkowały silniki 
dla fabryki w Turcji – powiedzia-
ła Beata Dziekanowska, rzecznik 
FCA. – Kiedy i ten rynek został 
zamknięty, produkcję przerwano. 
W Bielsku na bieżąco, już w chwi-
li, kiedy we Włoszech pojawiły 
się pierwsze przypadki zachoro-
wań, wprowadzane były dodatko-
we środki ochrony, m.in. praco-
wała jedna zmiana, pracownicy 
zachowywali odpowiednie odle-
głości, itd.

Przygotowując się do wznowie-
nia produkcji w nowych warun-
kach, w tyskim i bielskim zakła-
dzie FCA od 4 maja zamontowane 
zostaną specjalne bramki wypo-
sażone w kamery termowizyjne. 
Każda osoba wchodząca na te-
ren zakładu będzie miała auto-
matycznie mierzoną temperaturę. 
Dodajmy, iż we włoskich fabry-
kach trwają obecnie negocjacje 
ze związkami zawodowymi i lo-
kalnymi władzami dotyczące bez-
piecznego wznowienia produkcji. 
Tak jest m.in. w fabryce samocho-
dów w Cassino. ●

W poniedziałek, 20 kwietnia 
podczas prac ziemnych na ul. 
Myśliwskiej, w okolicach koś-
cioła Ducha Świętego operator 
koparki odkrył trzy niewybu-
chy. Jak się okazało, były to po-
ciski moździerzowe z czasów II 

wojny światowej. Zabezpieczo-
no miejsce znaleziska, wezwa-
no policjanta zajmującego się 
rozpoznaniem minersko-piro-
technicznym z KMP w Tychach 
oraz patrol saperski z jednostki 
wojskowej w Gliwicach. Rów-

nocześnie na wiele godzin za-
mknięto fragment ulicy Myśliw-
skiej i ewakuowano kilkanaście 
osób z pobliskich domów. Patrol 
saperski wywiózł pociski, które 
zostały zdetonowane na poligo-
nie. ls ●

180 uczniów tyskich szkół otrzy-
mało już tablety zakupione w ra-
mach grantu pozyskanego przez 
Miasto Tychy z Ministerstwa Cy-
fryzacji, a 54 uczniów otrzymało 
kartę sim z dostępem do nielimi-
towanego internetu LTE.

Grant w wysokości blisko 100 
tysięcy złotych został przyznany 
w ramach programu pn. „Zdal-

na Szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” współfi-
nansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020.

Tablety otrzymali ucznio-
wie w sumie 23 szkół podsta-

wowych i ponadpodstawowych 
w Tychach. Dodatkowo z budże-
tu gminy przeznaczono 150 tys. 
złotych na pomoc placówkom 
oświatowym na terenie mia-
sta m.in. na zakup co najmniej 
50 laptopów dla nauczycieli, 
by mogli zdalnie realizować pro-
gram nauczania. Środki te trafiły 
już do tyskich szkół. ru ●

w MInIony pIątek, 24 
kwIetnIa tegorocznI 
tyscy MaturzyścI 
odebralI śwIadectwa 
ukończenIa szkoŁy. tego 
saMego dnIa MInIster 
edukacjI poInforMowaŁ, 
że Matury odbędą 
sIę w dnIach 
od 8 do 29 czerwca, zaś 
uczelnIe poczekają 
na rekrutację do czasu 
ogŁoszenIa wynIków 
Matur.

Samo odebranie świadectw ukoń-
czenia szkoły było dość niezwykłe. 
Uczniowie nie spotkali się w kla-
sie ze swoimi nauczycielami, tylko 
w wyznaczonych godzinach, po-
jedynczo, w rękawiczkach, ma-
seczkach i ze swoim długopisem 
o konkretnej godzinie zjawiali 
się w szkole. – To są wyjątkowe 
czasy, dlatego jesteśmy zmuszeni 
do wyjątkowych rozwiązań. Każdy 
uczeń, pomimo rękawiczek, musi 
zdezynfekować ręce i dysponować 
swoim długopisem. Uczniowie 
wpisywali się do księgi absolwen-

tów oraz otrzymali drobny upomi-
nek, breloczek czterolistnej koni-
czynki z pamiątkowym grawerem 
– powiedziała Joanna Wojtynek, 
dyrektor I LO im. Leona Krucz-
kowskiego w Tychach. 

24 kwietnia szkoły publiczne 
ukończyło w sumie 825 uczniów, 
z czego 359 odebrało świadectwa. 
Pozostali uczniowie będą mogli to 
zrobić w późniejszych terminach 
ustalonych przez szkoły. kp ●

ruch wstrzymany, mieszkańcy ewakuowani.

nieWybuch na myśliWskiej
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dzięki pieniądzom pozyskanym przez tychy, nauka będzie łatwiejsza.

tablety dla 180

Zamaskowani absoLwenci
ucznIowIe najstarszych klas opuŚcILI SZKoły ŚreDNIe. Wrócą W cZerWcu 
NA eGZAMINy DojrZAłoŚcI.
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W tym roku uroczystość rozdania świadectw ukończenia 
LO nr 1 miała raczej mało uroczysty przebieg.

Praca Pod sPecjaLnym 
nadZorem
tyskIe zakŁady opel ManufacturIng poland oraz fIat chrysler autoMobIles 
prZyGotoWują SIę Do WZNoWIeNIA proDuKcjI.

Nie znamy jeszcze daty wznowienia produkcji w tyskiej fabryce FCA.
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Zasady zero waste:
SEGREGUJ I PRZETWARZAJ (recycle -

OGRANICZAJ (reduce) -

ODMAWIAJ (refuse) -

KOMPOSTUJ (rot)

-

-
 

-

-

zero waste

reklama

jak wynIka z polIcyjnych 
statystyk, z roku 
na rok wzrasta lIczba 
oszustw I wyŁudzeń 
„na wnuczka” czy 
„na polIcjanta”. 
ofIaraMI są najczęścIej 
osoby starsze. coraz 
powszechnIejsza staje 
sIę także „kradzIeż 
tożsaMoścI”. zwIązane 
z nIą bezprawne 
pozyskanIe danych 
osobowych, Może być 
także bardzo dotklIwe 
fInansowo.

W 2017 roku policjanci Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ty-
chach odnotowali 2 oszustwa 
„na wnuczka” i 3 – „na poli-
cjanta”. W 2018 roku łączna 
liczba wyłudzeń wynosiła już 
22, w ubiegłym roku – aż 42!. 
W tym roku, od stycznia do po-
łowy kwietnia było ich 10.

numer z książki
– Oszuści często posługują się 
książkami telefonicznymi, z któ-
rych wybierają osoby o imio-
nach przeważnie występują-
cych u osób starszych, następnie 
dzwonią na wybrany numer tele-
fonu. Rozmowa prowadzona jest 
w taki sposób, aby oszukiwana 
osoba uwierzyła, że rozmawia 
z kimś ze swojej rodziny i sama 
wymieniła jego imię oraz inne 

dane, pozwalające przestępcom 
wiarygodnie pokierować dalszą 
rozmową – mówi asp. szt. Barba-
ra Kołodziejczyk – rzecznik pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji 
w Tychach.

W rozmowie dzwoniący pro-
si o udzielenie pilnej pożyczki, 
wymyślając różne historie. Zda-
rza się, że nie wskazuje żadne-
go celu, na który potrzebuje 
pieniędzy, lecz niemal zawsze 
prosi o dyskrecję wobec innych 
członków rodziny. Zapewnia 
także o bardzo szybkim i oso-
bistym zwrocie gotówki. Często 
oprócz gotówki sprawcy nakła-
niają osobę oszukiwaną do wy-
dania im również wartościowej 
biżuterii.

– Kiedy oszustowi udaje się 
nakłonić osobę pokrzywdzoną 
do „udzielenia pożyczki” infor-
muje, że nie będzie mógł osobi-
ście odebrać pieniędzy i poda-
je sposób przekazania pieniędzy 
(gotówką lub przelewem) albo 
kosztowności innej osobie. Prze-
stępcom chodzi o to, aby skłonić 
ofiarę do przekazania pieniędzy 
nieznajomemu, mimo że będzie 
widziała oszusta po raz pierw-
szy w życiu – dodaje rzecznicz-
ka policji.

„Odbiorca” po przybyciu 
do oszukiwanej osoby, przeka-
zuje telefon komórkowy, umoż-
liwiając w ten sposób ponowną 
rozmowę z rzekomym wnucz-

kiem, co ma dodatkowo uwia-
rygodnić konieczność przekaza-
nia pieniędzy. To kolejny sygnał, 
że jest coś nie w porządku i na-
leży natychmiast powiadomić 
policję.

wywrzeć presję
Oszuści wykonują do swoich 
ofiar bardzo dużo połączeń te-
lefonicznych, w krótkich odstę-
pach czasu w celu wywarcia pre-
sji psychologicznej i nakłonienia 

do szybkiego przekazania pienię-
dzy. Takie częste telefony mają, 
także utrudnić osobie oszukiwa-
nej nawiązanie kontaktu z człon-
kami rodziny, rzekomo proszą-
cymi o pomoc finansową. Gdy 
osoba oszukiwana ma wątpli-
wości, co do tożsamości dzwo-
niącego, oszuści bardzo często 
stosują szantaż emocjonalny: 
płaczą, błagają o pomoc lub po-
zorują torturowanie po rzeko-
mym porwaniu.

na funkcjonariusza
Nigdy żaden policjant nie in-
formuje osób postronnych 
o podejmowanych działaniach, 
a szczególnie o tajnych akcjach. 
Nigdy też funkcjonariusze nie 
odbierają i nie przekazują pie-
niędzy.

– Jeśli odbierzemy telefon 
i nasz rozmówca będzie przed-
stawiał się jako np. funkcjo-
nariusz CBŚ, czy prokurator 
i pojawi się temat związany 

z koniecznością przekazania 
przez nas na jakikolwiek cel 
pieniędzy, natychmiast dzwoń-
my na 112 po prawdziwych po-
licjantów – przestrzega asp. szt. 
Barbara Kołodziejczyk. – Pa-
miętajmy, że zasada ograniczo-
nego zaufania do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Do-
rośli często o niej zapominają, 
stając się ofiarami własnej ła-
twowierności i braku rozwagi 
– apelują policjanci! ru ●

uwaGa na osZustów
polIcja ostrzega – NIe DAjcIe SIę NABrAć! 
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nIestety, epIdeMIa 
wIrusa sars‑coV‑2 
zatacza coraz szersze 
kręgI; rząd zapowIada 
wprawdzIe znIesIenIe 
lIcznych ogranIczeń, 
ale pókI co wIelu 
przedsIębIorców 
zMuszonych byŁo 
do zawIeszenIa 
swoIch dzIaŁalnoścI. 
na rynku wcIąż 
dzIaŁają nIelIczne 
podMIoty, których 
dzIaŁalność 
jest nIezbędna 
do sprawnego 
funkcjonowanIa 
spoŁeczeństwa. jak 
wygląda dzIeń pracy 
w tej wyjątkowej 
sytuacjI? o tyM MówIą 
nasI rozMówcy.

na pierwszej linii frontu
„Pierwsza linia frontu” jest naj-
częściej używanym zwrotem 
wobec lekarzy, pielęgniarek i ra-
towników medycznych. O ich 
ciężkiej pracy rozpisują się me-
dia, stowarzyszenia pozarządo-
we niosą pomoc, organizowane 
są również jak najbardziej uza-
sadnione liczne happeningi wy-
rażające wdzięczność dla służ-
by zdrowia. Trochę w ich cieniu 
stoją pracownicy wykonujący 
na co dzień nie mniej ważne 
zadania, jak chociażby ekspe-
dientki i sprzedawcy. – Od mo-
mentu wprowadzenia nowych 
zasad (3 klientów na każdą kasę) 
wydawałoby się, że mamy mniej 
pracy. Nic bardziej mylnego, 
na zmianie jest nas tyle samo, 
a jedna osoba oddelegowana jest 
do kontrolowania ruchu i pil-
nuje, aby każdy zdezynfekował 
ręce oraz założył rękawiczki. 
Jest to bardzo ciężka praca. Aby 
wejść do sklepu, czasami stoi 
się ponad godzinę. A ludzie jak 
to ludzie, są różni i różnie re-
agują. Naszym zadaniem jest 
przypilnować, żeby ręce były 
zdezynfekowane dokładnie, 
wiele osób bardzo źle reagu-

je na zwrócenie uwagi i zaczy-
na dyskutować. Często bardzo 
głupio. Nie inaczej jest na kasie. 
Ceny niektórych produktów po-
szły do góry. Często wysłuchuje-
my: „wy tylko ceny podnosicie, 
żerujecie na biednych ludziach”. 
Żadna z nas nie chce wchodzić 
z nikim w polemikę i tłuma-
czyć sytuację. Ja nie znam się 
na tym wirusie ani na ekonomii, 
ręce mają być zdezynfekowane, 
a rękawiczki założone i koniec. 
Ceny ustalają hurtownie a nie 
ekspedientki, paranoja. Sama 
boję się o zdrowie, bo mam już 
swoje lata, a każda taka dysku-
sja to niepotrzebne wystawianie 
się na zagrożenie. Proszę sobie 
wyobrazić, wszędzie na oko-
ło jest tylko jeden temat – ko-
ronawirus. Przestrzegają przed 
wychodzeniem z domu, zacho-
waniem odległości, unikaniem 
zbiorowisk czy unikaniem ludzi 
po prostu. A ja tych ludzi spoty-
kam codziennie setkami. Po pro-
stu się boję. Boję się proszę pana 
codziennie – opowiada nam eks-
pedientka jednego ze spożyw-
czych dyskontów.

Praktyka w monopolowym
W trochę innych warunkach 
funkcjonuje ekspedientka ma-
łego sklepiku z dość jednorod-
nym asortymentem. – Alkohol 
odbiera ludziom rozum, przez 
co zachowują się jak świnie, 
byle tylko się nachlać. W wie-
lu przypadkach nie stosują się 
do zaleceń, a kiedy ich upomi-
nam to słyszę, że jestem wariatka 
lub jeszcze gorsze uwagi. Przy-
chodzi tu sporo ludzi, którzy 
absolutnie nie dbają o higienę, 
zapominają lub nie chcą zakła-
dać rękawiczek, dotykają klamek 
w lodówkach i roznoszą te wi-
rusy. Raz się zdarzyło, że jeden 
z klientów, któremu odmówiłam 
obsługi, wyzwał mnie od najgor-
szych i specjalnie na mnie… 
nakichał. Poszło o założenie rę-
kawiczek... W rządzie zastana-
wiają się czy wprowadzić stan 
wyjątkowy, a ja taki stan mam 

na co dzień. Politycy powin-
ni mieć obowiązkowe praktyki 
w monopolowych, żeby zoba-
czyli, w jakim stanie jest spo-
łeczeństwo, każdy jeden z nich. 
Gdybym nie pracowała w „noc-
nym”, to bym zakazała sprzedaży 
alkoholu w czasie tej epidemii, 
ale pracuję. Chyba nie powin-
nam narzekać, bo przynajmniej 
mam gdzie. Oczywiście te nie-
miłe przypadki to zdecydowana 
mniejszość. Ogólnie ludzie sto-
sują się do zaleceń i dość często 
wyrażają wdzięczność, choćby 
słowem – podzieliła się ekspe-
dientka.

Podobne problemy nie wy-
stępują w mniejszych osiedlo-
wych sklepikach, gdzie zazwy-
czaj klientela jest stała. – Znam 
z widzenia wszystkich naszych 
klientów, wielu z nich z imienia. 
To są przecież nasi sąsiedzi. Nie 
mamy z nimi żadnych proble-
mów. Na początku faktycznie nie 
każdy miał nawyk dezynfekowa-
niem dłoni, ale po kilku dniach 
już nie trzeba nikogo dyscy-
plinować. Zamontowałem pły-
ty plexi, co 30 minut zmieniam 
rękawiczki i maseczkę, klienci 
zaś zachowują wymagany dy-
stans. Czuję się raczej bezpiecz-
nie – mówi właściciel osiedlowe-
go sklepiku.

jeść musi każdy
Dlatego wciąż działają liczne 
punkty gastronomiczne. Te, 
które głównie zarabiały na ob-
słudze klienta przy stoliku, je-
śli mogły, przebranżowiły się 
na usługi z dowozem lub odbio-
rem na miejscu. Sporo osób za-
częło chętniej korzystać z usług 
dostawców ze względu na wie-
logodzinne kolejki w sklepach. 
– Ja nie mogę narzekać. Obło-
żenie mam takie jak przed epi-
demią, a czasem nawet więk-
sze – mówi pan Łukasz, który 
prowadzi pizzerię z dowozem. 
– Kiedy tylko usłyszałem co się 
dzieje w Wuhan, kupiłem za-
pas maseczek, zwiększyłem 
zaopatrzenie płynu do dezyn-

fekcji oraz jednorazowych rę-
kawiczek. Wtedy jeszcze były 
po śmiesznie niskich cenach, 
więc zapasów mam na kilka 
miesięcy. A zużywamy tego 
dużo. Płyn do dezynfekcji 
idzie litrami, każde zamówienie 
to osobna para rękawiczek. Nie 
mogę sobie pozwolić na jakie-
kolwiek uchybienia. Kierowca 
każdorazowo odkaża terminal 
płatniczy, kwota jest rozbijana 
na 2 rachunki, żeby stosować 
tylko płatność zbliżeniową, 
pracujemy w najbardziej steryl-
nych warunkach, jakie są tylko 
możliwe. Gdybym musiał za-
mknąć interes na dłużej z po-
wodu jakichś uchybień, móg-
łbym go już nigdy nie otworzyć 
– dodaje. Wielu z restauratorów 
podchodzi do tematu epidemii 
w bardzo podobny sposób. Li-
stę działających można znaleźć 
na stronie umtychy.pl w zakład-
ce koronawirus.

transport publiczny, taxi 
i pracownicy poczty
Nowe zasady wprowadzono 
również w pojazdach trans-
portu publicznego. Drastycznie 
zmniejszono liczbę dostępnych 
miejsc dla pasażerów, co umożli-
wia zachowanie odpowiedniego 
dystansu między nimi. – Osobi-
ście nie spotkałam się z niesto-
sownym zachowaniem. Na po-
czątku nie wszyscy potrafili się 
dostosować do zmian. Czasem 
ktoś próbował kupić bilet (usłu-
ga ta jest podczas epidemii nie-
możliwa – przyp. red.), innym 
razem próbował wsiąść, pomi-
mo maksymalnego zapełnienia. 
Zawsze grzecznie zwracałam 
uwagę i ludzie równie grzecz-
nie stosowali się do moich próśb. 
Zdarzyło się raz, że jeden z pa-
sażerów zakaszlał w wypełnio-
nym trolejbusie. Na kolejnym 
przystanku był jedynym pasa-
żerem... – opowiada Leokadia 
Dawidowicz kierowca Tyskich 
Linii Trolejbusowych.

Panująca aktualnie sytuacja 
dotkliwie odbiła się na kondy-
cji prywatnych przewoźników, 
w tym taksówkarzy. – Notuje-
my 70% obniżkę zainteresowa-
nia naszymi usługami. Wielu 
taksówkarzy nie wyjeżdża, ci 
którzy podejmują pracę, godzi-
nami stoją na stanowiskach, ma-
jąc czasem jeden lub dwa kursy 
dziennie. Weekendy, które za-
wsze były dla nas czasem żniw, 
teraz są okresem martwym, tak 
samo jak pozostałe dni tygo-
dnia – mówi dyspozytor jed-
nej z większych firm taksówko-
wych w Tychach. – Na początku 
jeździłem, ale to nie ma sensu. 
Ludzie siedzą w domach, nie 
chodzą do knajp, nie jeżdżą 
do restauracji, weekendowe ży-
cie nocne nie istnieje. Nie pa-
miętam takiej sytuacji od 20 lat 
jak jeżdżę taryfą – mówi pan Ta-
dek. – Ja wyjeżdżam jak zawsze 
– dodaje pan Wojciech. – Za-
łożyłem przeszklenie jak w an-
gielskich taksówkach. Zawsze 
mam zapas rękawiczek, ma-
seczkę i środek do dezynfekcji. 
Większość kursów związana jest 
z zakupami. Trudno mówić o ja-
kiś zarobku, jak wyjdę na zero 
to będzie dobrze. Zawsze to lep-

sze niż siedzenie w domu tygo-
dniami z żoną – śmieje się gorz-
ko taksówkarz.

Z licznymi problemami spo-
tykali się pracownicy placówek 
pocztowych. – Usłyszałam ko-
mentarze pod moim adresem, 
że jestem wariatką, ze wymy-
ślam jakieś niestworzone rzeczy. 
A jedyne co robiłam to stoso-
wałam się do zaleceń. Na pocz-
cie panuje zasada „jedna oso-
ba na jedno okienko”. Dotyczy 
to osób przybywających w pla-
cówce. Powoduje to liczne prob-
lemy, bo ludzie często paku-
ją i adresują paczki na poczcie. 
Wydłuża to czas obsługi i ge-
neruje dłuższy okres oczeki-
wania w kolejce. Dostałyśmy 
rozporządzenie, że mamy ob-
sługiwać klientów, którzy usta-
wili się w kolejce, nawet po go-
dzinach, które przeznaczone 
są na ich obsługę. Ochroniarz, 
a często pracownice poczty mają 
spore problemy, aby upilnować, 
żeby już nikt nowy do kolejki się 
nie ustawił. Zdarzył się przypa-
dek, że klientka weszła „od tyłu” 
przez zaplecze, próbując ominąć 
kolejkę. W tych trudnych cza-
sach takie zachowania powodują 
niepotrzebne napięcia. Wszyscy 
po prostu już jesteśmy zmęczeni 
tą sytuacją i chyba każdy z nas 
wypatruje jej końca – komen-
tuje jedna z pracownic Poczty 
Polskiej.

to twarde prawo, ale prawo...
W tych trudnych czasach poli-
cjanci mają jeszcze więcej pra-
cy. Wprowadzone ogranicze-
nia swobód obywatelskich czy 
liczne kontrole osób będących 
na kwarantannie stały się co-
dziennością stróżów prawa. – 
To ciężki czas dla policjantów, 
którzy pracują na pierwszej li-
nii. Choć naprawdę większość 

osób zdaje sobie sprawę z obec-
nej sytuacji, to zdarzają się tacy, 
którzy naprawdę nie robią so-
bie nic z obowiązujących przepi-
sów. Niestety, takie sytuacje nie 
są przyjemne, może z czasem 
ludzie zrozumieją, że policjanci 
egzekwują prawo, dbając o zdro-
wie i życie mieszkańców oraz 
żeby ta cała sytuacja powróciła 
szybciej do normy. Na szczęście 
są i tacy, co prócz zrozumienia 
powagi sytuacji, także wyra-
żą wdzięczność za to, że dba-
my o innych, narażając siebie 
– stwierdził policjant Wydziału 
Prewencji KMP Tychy.

Z wdzięcznością w pracy 
dość często spotykają się stra-

w wyjątkowych okoLicZnościach
poMIMo pandeMII wIele osób codzIennIe udaje sIę do pracy. tAM SpotyKAją SIę oNI Z różNoroDNyMI reAKcjAMI ZMęcZoNeGo pANDeMIą SpołecZeńStWA. 

Właściciele otwartych punktów gastronomicznych wprowadzili wyjątkowy reżim wśród swoich pracowników. Dla większości taksówkarzy nastał ciężki okres, stąd nie dziwią opustoszałe postoje.

Pracownicy handlu, w tym kasjerki, są każdego dnia wystawione na kontakt z tysiącami ludzi.
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po MIesIącu 
od wprowadzenIa 
obostrzeń zwIązanych 
z epIdeMIą, tyskI 
rynek pracy nadal 
jest stabIlny – 
nIe zanotowano 
zwolnIeń grupowych, 
pozIoM bezrobocIa 
jest podobny, jak 
w poprzednIch 
MIesIącach. oferty 
pracy są, choć nIe 
w takIch IloścIach, jak 
jeszcze kIlka MIesIęcy 
teMu.

Aby chronić miejsca pracy, Po-
wiatowy Urząd Pracy realizuje 

kolejne wnioski, jakie składają 
przedsiębiorcy w ramach tzw. 
tarczy antykryzysowej.

– Do tej pory wpłynęło około 
900 wniosków na niskooprocen-
towaną pożyczkę dla mikroprzed-
siębiorców – powiedziała Katarzy-
na Ptak, dyrektor PUP. – Chodzi 
o kwotę 5 tys. złotych na pokry-
cie bieżących kosztów działalno-
ści gospodarczej. Przedsiębiorcy, 
który otrzyma pożyczkę, zawie-
sza się jej spłacanie przez pierw-
sze trzy miesiące, a po upływie 
kolejnych trzech miesięcy może 
się starać o umorzenie kredytu. 
Warunkiem jednak jest, że w tym 
czasie prowadził działalność, nie 
zawiesił jej, ani nie zlikwidował. 

Wnioski są systematycznie rozpa-
trywane – pieniądze pobrało 150-
160 osób i drugie tyle wniosków 
chcemy zrealizować w kolejnych 
kilku dniach.

Równocześnie można skła-
dać wnioski dotyczące innych 
instrumentów, przeznaczonych 
dla mikroprzedsiębiorców, ma-
łych i średnich firm o udziele-
nie dofinansowania części kosz-
tów wynagrodzeń pracowników, 
a także samozatrudnionych i or-
ganizacji pozarządowych.

– W przypadku tzw. drugiej 
tarczy rozszerzono możliwość 
ubiegania się o pożyczkę dla sa-
mozatrudnionych, bo – przypo-
mnę – w tarczy numer jeden o po-

życzkę mogli się starać jedynie 
przedsiębiorcy, którzy zatrudniali 
od jednego do 10 pracowników. 
Dopłata do wynagrodzeń doty-
czy teraz także organizacji po-
zarządowych oraz pracowników 
w średnich i małych przedsiębior-
stwach. Tarcza numer dwa wpro-
wadziła także inną zmianę – wa-
runkiem starania się o umorzenie 
dofinansowania, jest utrzymanie 
takiego samego stanu zatrud-
nienia przez okres, w jakim bę-
dzie trwało dofinansowanie, czyli 
maksymalnie przez trzy miesią-
ce. Wcześniej było trzy miesiące 
plus trzy miesiące, kiedy można 
się było starać o umorzenie kre-
dytu – dodała K. Ptak. ls ●

Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny Megrez w Tychach otrzymał 
opla vivaro. Samochód będzie wy-
korzystywany przez ratowników 
medycznych działających na rzecz 
placówki. Umowę przekazania 
podpisali prezes stowarzyszenia 
Jarosław Madowicz związany z ty-
skim szpitalem Megrez oraz prezes 
zarządu spółki Carboautomatyka 
SA Henryk Stabla.

– Jako stowarzyszanie prowa-
dzimy szeroko zakrojoną edu-
kację personelu medycznego, 
dlatego pojazd wykorzystamy 
do prowadzenia dalszej działalno-
ści naukowej oraz dydaktycznej. 
Ostatnio powołaliśmy do życia 
Polski Korpus Ratownictwa Me-
dycznego, który realizuje zadania 
związane z panującą epidemią. 
W przyszłości będziemy reago-
wać tam, gdzie będzie potrzeb-
na nieodpłatna pomoc. Nasze siły 
skupiamy również na stworzeniu 
szpitala polowego, który będzie 
wykorzystywany do zaspokajania 
społecznych potrzeb. Tak jak po-
wołany PKRM, szpital pojawi się 
wszędzie tam, gdzie będzie to ko-
nieczne. Za wcześnie jest, aby roz-
mawiać o szczegółach, aktualnie 
jesteśmy w trakcie gromadzenia 
środków i zakupu potrzebnego 
sprzętu, ten zaś w ostatnich cza-
sach jest praktycznie niedostęp-
ny. Zapraszam wszystkich poten-

cjalnych darczyńców do kontaktu 
i odwiedzin naszej strony htt-
ps://ratmed.org. W tym miejscu 
chciałbym gorąco podziękować 
zarządowi spółki Carboauto-
matyka za tak hojny dar i obie-
cać, że spożytkujemy go najle-
piej jak potrafimy. Dziękuję nie 
tylko za ten dar, ale za mnóstwo 
wcześniejszych gestów w stronę 

tyskich medyków i całego społe-
czeństwa – mówił Jarosław Ma-
dowicz prezes PTRM.

Carboautomatyka ma długą 
tradycję charytatywnych działań. 
– W naszej spółce zdrowie zawsze 
stało na pierwszym miejscu. Wie-
lokrotnie pomagaliśmy szpitalowi 
wojewódzkiemu. Ostatnio przeka-
zaliśmy 100 tys. zł, aby wspomóc 

medyków w tej trudnej sytuacji, 
ponadto pomagamy Szpitalowi 
Miejskiemu. Uczestniczyliśmy 
w licznych remontach i w zaku-
pach niezbędnego sprzętu. Oprócz 
tego wspomagaliśmy domy dzie-
cka i inne domy pomocy społecz-
nej – wyliczył zapytany o wcześ-
niejsze działania prezes Henryk 
Stabla. kaMIl peszat ●

w wyjątkowych okoLicZnościach
poMIMo pandeMII wIele osób codzIennIe udaje sIę do pracy. tAM SpotyKAją SIę oNI Z różNoroDNyMI reAKcjAMI ZMęcZoNeGo pANDeMIą SpołecZeńStWA. 

Dla większości taksówkarzy nastał ciężki okres, stąd nie dziwią opustoszałe postoje.

żacy, których zawód cieszy się 
największym zaufaniem pub-
licznym w kraju. – Bardzo ciężko 
na to zaufanie pracujemy. Rów-
nież w tym wyjątkowym czasie. 
Przede wszystkim pomagamy 
szpitalom, gdzie rozstawiamy 
namioty czy polowe izby przy-
jęć. W naszym szpitalu jedno-
imiennym, na prośbę zarządu, 
ostatnio przenosiliśmy izbę po-
lową. Są to sytuacje wystawienia 
na ekspozycję patogenu, dlatego 
zawsze pracujemy w specjalnie 
przygotowanym ekwipunku, nie-
jednokrotnie z aparaturą do od-
dychania. Wprowadziliśmy bar-
dzo silny reżim sanitarny, który 
panuje w naszej jednostce. Nie 

możemy sobie pozwolić, aby któ-
rykolwiek ze strażaków zachoro-
wał na Covid-19, czego ekstre-
malną konsekwencją mogłoby 
być wyłączenie całej komendy. 
Aby temu przeciwdziałać, stra-
żacy i ich rodziny muszą stoso-
wać się do szeregu bardzo su-
rowych restrykcji. Każdy z nas 
ma z tyłu głowy, że walczymy 
z czymś, czego nie widać. Wszy-
scy jesteśmy też pod opieką psy-
chologa, który w razie potrzeby 
pomaga poradzić sobie z panu-
jącym napięciem – opisuje sy-
tuacje Piotr Szojda komendant 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tychach. 
kaMIl peszat ●

Pracownicy handlu, w tym kasjerki, są każdego dnia wystawione na kontakt z tysiącami ludzi.

to, jak zareagujemy na wybuch pandemii, 
zależy od naszych osobistych predys-
pozycji, doświadczeń i uwarunkowań, 
a także od społeczności, w której żyjemy. 
Wśród objawów stresu związanego  
z wybuchem pandemii znajdują się m.in.: 
występowanie nasilonych obaw i lęków 
o własne zdrowie i zdrowie swoich 
najbliższych, zmiany w nawykach zwią-
zanych ze snem i spożywaniem posiłków, 
problemy ze snem i koncentracją uwagi, 
pogorszenie objawów choroby prze-
wlekłej, zwiększone spożycie alkoholu, 
wyrobów tytoniowych i innych substancji 
psychoaktywnych. 

Każdy może jednak podjąć proste kro-
ki, by pomóc sobie, rodzinie i najbliższym 
w radzeniu sobie ze stresem wywołanym 
pandemią. 

W tym celu powinniśmy robić przerwy 
od oglądania, czytania czy słuchania 
nowych informacji na temat pandemii 
w mediach, również społecznościowych. 
ciągłe skupianie się na tym problemie 

może nasilać niepokój. Warto też zadbać 
o siebie i swoje ciało –ćwiczyć głębokie 
oddechy, rozciąganie lub medytację. 
Dobrze jest spożywać zdrowe, zbilan-
sowane posiłki, wykonywać regularne 
ćwiczenia w domu, wysypiać się, unikać 
alkoholu i innych substancji psycho-
aktywnych. powinniśmy też starać się 
podejmować aktywności, które nas 
rozluźniają i sprawiają nam przyjem-
ność. Dobrze jest porozmawiać o swoich 
obawach i emocjach z osobami, do któ-
rych mamy zaufanie. jeśli stres istotnie 
zakłóca nasze codzienne aktywności 
przez kolejne dni, warto poradzić się 
psychologa. reakcja dzieci i nastolatków 
zależy w dużym stopniu od tego, jak 
zachowują się dorośli w ich otoczeniu. 
rodzice, którzy reagują ze spokojem 
i pewnością, będą stanowić wsparcie 
dla swoich dzieci.

u najmłodszych można obserwować 
zwiększoną płaczliwość lub rozdrażnie-
nie, a nawet powrót zachowań, z których 

dziecko wyrosło, jak moczenie nocne. 
Wśród innych objawów nadmiernej 
reakcji stresowej na epidemię eksperci 
wymieniają: smutek, nasilone zamartwia-
nie się, niezdrowe zachowania doty-
czące snu czy jedzenia, a u nastolatków 
również nadmierną drażliwość, tzw. złe 
zachowanie, problemy z koncentracją 
uwagi, unikanie obowiązków szkolnych, 
jak również aktywności, które w przeszło-
ści sprawiały dziecku radość, bóle głowy 
i ciała bez konkretnej przyczyny, a także 
sięganie po alkohol, papierosy i inne 
substancje psychoaktywne. rodzice 
mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu 
stresu związanego z pandemią poprzez 
rozmowę, rzeczowe i przystępne przed-
stawienie faktów. Ważne jest też, by dać 
dzieciom i nastolatkom poczucie bezpie-
czeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji, 
takich jak zdenerwowanie, złość, a także 
podzielić się z nimi własnymi sposobami 
na rozładowanie stresu – radzi psycholog 
Dagmara Mrozowska. kp ●

RaDy PSychOlOga Na cZaS ePiDemii 

nadaL beZ ZwoLnień GruPowych
zŁożono okoŁo 900 wnIosków NA pożycZKę  NISKoproceNtoWą.

zarząd spółki carboautomatyka przekazał samochód polskiemu towarzystwu ratowników Medycznych.

zdroWie na pierWszym miejscu

Moment przekazania samochodu przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.
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choć teatry, Muzea, 
galerIe, kIna czy doMy 
kultury są od MIesIąca 
zaMknIęte dla wIdzów 
I goścI, nIe oznacza to, 
że nIe funkcjonują. 
swoją pracę przenoszą 
do sIecI I starają sIę 
wypeŁnIć kulturą 
przestrzeń on‑lIne. 
koncerty, spotkanIa, 
bajkI, sŁuchowIska, 
zajęcIa, ankIety 
I konkursy – to tylko 
nIektóre z wIelu, 
przygotowanych 
przez tyskIe Instytucje 
kultury, propozycjI.

nie tylko „bajki z brodą”
Teatr Mały w Tychach, podobnie 
jak inne sceny w kraju z ofertą 
przeniósł się do sieci.

– Zapoczątkowaliśmy cykl „Baj-
ki z brodą” w ramach, którego pre-
zentowane są na początek baśnie 
braci Grimm („Czerwony Kaptu-
rek”, „Królewna Śnieżka”, „Kop-
ciuszek”, „Księżniczka na ziarnku 
grochu”). Każdy kolejny odcinek 
prezentujemy w soboty o godzinie 
16 (w tym czasie Teatr zwyczajo-
wo gra bajki dla dzieci), i co ty-
dzień czekamy na ilustracje przy-
gotowywane przez dzieci, które 
wmontowujemy w nagranie baj-
ki. Dzieci nadsyłające ilustracje 
nagradzane będą zaproszeniami 
do Teatru, gdy wróci on już do tra-
dycyjnej działalności – mówi Pa-
weł Drzewiecki, dyrektor Teatru 
Małego w Tychach.

Dyrektor zapewnia, że w ko-
lejnych dniach teatru w sieci bę-
dzie znacznie więcej. – Będziemy 
regularnie produkować słucho-
wiska dla osób w każdym wieku, 
oparte na tekstach takich auto-
rów jak Fredro, Osiecka, Przybo-

ra, Kofta, zapraszając do udziału 
w nich również lokalnych arty-
stów. Zamówiliśmy już licencje 
do nagrania materiałów na dru-
gą połowę kwietnia i maj, zaś 
pracownicy techniczni teatru, 
w oparciu o dostępny w instytu-
cji sprzęt realizują i montują zre-
alizowane nagrania – dodaje Pa-
weł Drzewiecki.

Teatr chciałby, by część przygo-
towanego materiału była wspar-
ciem dla szkół w nauczaniu on-
line, dlatego sięga do podstawy 
programowej, a o sugestie pra-
cownicy teatru proszą zaprzy-
jaźnionych nauczycieli. To nie 
wszystko.

– Przygotowujemy też program 
proLOGOS, który będzie wprowa-
dzeniem do tegorocznego LOGOS 
FEST – edycja Kofta, na którą za-
prosimy publiczność, gdy będzie-
my mogli powrócić do tradycyjnej 
działalności. Program proLOGOS 
stanowi zebranie dotychczasowych 
owoców edycji realizowanych wo-
kół Osieckiej, Grechuty, Młynar-
skiego, Przybory oraz przygoto-
wanie do spotkania z twórczością 
Jonasza Kofty – podkreśla dyrek-
tor Drzewiecki.

W planach także m.in. turniej 
recytatorski online, wykorzystu-
jący nowe media do prezentacji 
konkursowych przez młodzież, 
dorosłych i seniorów. Turniej 
poprzedzony zostanie webina-
rium na temat emisji głosu i ar-
tykulacji oraz interpretacji wier-
sza i prozy.

– Mam nadzieję, że będzie 
to również okazja do pracy 
z tymi, którzy chcieliby przygo-
tować się do egzaminów na wy-
działy aktorskie szkół teatralnych, 
a dziś, w związku z zaistniałą sy-
tuacją, nie mają takiej możliwo-
ści – mówi dyrektor.

Zespół Teatru Małego pracu-
je także nad realizacją interneto-
wą dramatu Iwana Wyrypajewa 
pt. „Iluzje”.

Pieczenie chleba i gawęda 
o afryce

Miejskie Centrum Kultury tak-
że stara się dotrzeć do odbiorców 
za pośrednictwem internetu.

– Akcja #zostanwdomuzMCK 
została zapoczątkowana piosenką 
napisaną przez pracownika MCK 
Michała Poźniaka, znanego rów-
nież jako Pan Pozor. Zarówno 
strona internetowa kultura.ty-
chy.pl, jak i nasze profile na Fa-
cebooku cieszą się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, którzy 
zaglądają, komentują, a także czę-
sto przyłączają się do propono-
wanych przez nas aktywności – 
mówi Małgorzata Król, dyrektor 
tyskiego MCK.

Placówka m.in. ogłosiła kon-
kurs mappingu w ramach Ty-
chy Light&Sound Festiwal 2020 
(konkurs ma charakter otwar-
ty, co oznacza, że mogą w nim 

uczestniczyć wszystkie zaintere-
sowane osoby, a w szczególności 
studenci lub absolwenci uczelni 
artystycznych), internetowy kon-
kurs plastyczny „Mama, Matusia, 
Mateńka”, organizowany przez 
Klub Wilkowyje, „Zrób to sam” 
– cykl zajęć on line z rękodzieła 
dla dzieci i dorosłych, decoupage, 
majsterkowania oraz zabaw kre-
atywnych dla maluszków organi-
zowany przez instruktorów z Klu-
bu Urbanowice.

Oprócz tego Miejskie Centrum 
Kultury organizuje stałe zajęcia 
zdalne. Materiały przygotowa-
ne przez instruktorów są udo-
stępniane dzieciom oraz na pro-
filu fb MCK-u. Chodzi o zajęcia 
baletowe, taneczne, gry planszo-
we, survival organizowane przez 
Klub Wilkowyje, a także zajęcia 
teatralne (Teatr DoRo z Urbano-
wic i Teatr „Gęba” pracujący nad 
premierą „Małego Księcia”). Od-
bywające się cyklicznie „Spotka-
nia z podróżnikiem” także wyglą-
dają teraz inaczej.

– Dotychczasowy cykl „Spot-
kania z podróżnikiem” ma nową 
wirtualną odsłonę, do tej pory 
swoją prezentację „Ale Meksyk!” 
przedstawił tyszanin Zdzich Ra-
benda, a Robert Gondek w mi-
niony poniedziałek opowiedział 
o swoich podróżach do Afryki. 
Prowadzimy także zabawę on 
line w ramach cyklu „Kino Fre-
elove”, która polega na odgadywa-
niu znanych tytułów filmowych 
zapisanych emotkami – dodaje 
Małgorzata Król.

Niebawem także rodzinne 
warsztaty etnologiczne, podczas 
których, każdy uczestnik bę-
dzie mógł upiec chleb i poznać 
jego historię. Film instruktażo-
wy będzie dostępny przez cały 
tydzień, tak, aby każdy zaintere-
sowany mógł z niego skorzystać. 
W planach także „Dla Tych zagra-
ją na kwarantannie”, czyli prezen-
tacja on line tyskich kapel, któ-
re specjalnie dla mieszkańców 

miasta przygotują program mu-
zyczny oraz „Poznajmy się”, czy-
li cykl prezentujący sylwetki ty-
skich artystów oraz ich dorobek 
artystyczny.

ankieta czasu pandemii
W czasie epidemii nie odwiedzi-
my także Muzeum Miejskiego czy 
Tyskiej Galerii Sportu.

– Nieustannie zapraszamy 
jednak do podróży w przestrze-
ni (choć wirtualnie) i w czasie, 
do Tychów z lat 1951–1989. Ten 
wirtualny spacer w przeszłość 
to okazja do podziwiania kadrów 
przedstawiających budowę tzw. 
Nowych Tychów i pokazujących 
miasto, kiedy nadano gminie pra-
wa miejskie oraz kiedy na tere-
nach wiejskich zaczęło powsta-
wać pierwsze osiedle A – mówi 
Aleksandra Matuszczyk, dyrektor 
Muzeum Miejskiego w Tychach.

Fotografie na stronie www.abc.
tychy.pl są dostępne do pobiera-
nia, z możliwością ich powięk-
szenia. Dzięki temu całodobowe 
Muzeum dostępne jest siedem 
dni w tygodniu o każdej porze 
dnia i nocy.

– Dzięki wirtualnej mapie-
archiwum „ABC – Architektu-
ra Bliżej Ciebie” we współpracy 
z Fundacją KULTURA OBRA-
ZU uwolniliśmy do domeny pub-
licznej 900 zdjęć 8 autorów, doku-
mentujących blisko 40 lat historii 
tyskiej architektury (i nie tylko, 
bo każdy z fotografów zostawił 
swój indywidualny tematyczny 
rys). Wśród autorów zdjęć: Mi-
chał Cała, Andrzej Czyżewski, 
Stanisław Kasperowicz, Ireneusz 
Kaźmierczak, Zygmunt Kubski, 
Marek Nowicki, Krzysztof Pile-
cki i Zygmunt Wieczorek – wyli-
cza dyrektor Matuszczyk.

Muzeum Miejskie proponu-
je także miejskie memory w wa-
runkach domowych (o czym pi-
szemy obok), a także zachęca także 
do podzielenia się doświadczenia-
mi z życia w czasach pandemii.

– Przygotowaliśmy anonimo-
wą ankietę zawierającą konkret-
ne pytania o codzienność w cza-
sach izolacji społecznej. Widzimy, 
że jesteśmy w przełomowym mo-
mencie, który pociągnie za sobą 
zmiany, jak inne ważne wydarze-
nia z historii XX wieku. Chcemy 
wykorzystać ten moment, aby ze-
brać refleksje mieszkańców Ty-
chów, ale też i osób związanych 
z miastem zawodowo albo dzięki 
bliskim. Mamy nadzieję, że opra-
cowane wyniki ankiety staną się 
cennym obrazem tyskiej codzien-
ności i zasilą archiwum Muze-
um. Posłużą nam w przyszło-
ści do przygotowywania wystaw 
i publikacji – dodaje Aleksandra 
Matuszczyk.

mediateka
Podobnie jak w przypadku in-
nych instytucji kultury, także 
Orkiestra Kameralna Miasta Ty-
chy „AUKSO” w chwili obecnej 
działa w sieci.

– Wkrótce powróci AUKSO4-
KIDS. Internetowe warsztaty 
będą się odbywać w sekwencji 
najprawdopodobniej 2-3 tygo-
dniowej. Utrzymujemy tematy-
kę, która była założona wcześ-
niej. Oprócz tego rozpoczynamy 
prezentacje cyklu istniejących, 
archiwalnych wykonań AUKSO 
w formie nowo realizowanych 
video clipów. Oprawa towarzy-
sząca muzyce to elementy „zwy-
kłego” życia podczas kwarantan-
ny – mówi Piotr Szczepanik, z-ca 
dyrektora Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy AUKSO.

Każdy utwór/teledysk będzie 
poprzedzony słowem wstępnym 
Marka Mosia. Cykl rozpoczęła 
prezentacja genialnej „Orawy” 
Wojciecha Kilara w brawuro-
wym wykonaniu tyskich kame-
ralistów.

nie zostawią czytelnika
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tychach organizuje akcję 
#NieZostawiamCzytelnika. – 
Na stronie internetowej biblioteki 
umieszczane są linki, które mają 
umilić czas spędzony w domu. 
Ponadto, za pomocą IBUK Libra 
można dostać darmowe kody 
dostępu do ponad 2 tysięcy 
publikacji online. Aby uzyskać 
kod, można zadzwonić (32 438 
04 70) lub napisać do czytelni: 
czytelnia@mbp.tychy.pl – mówi 
Anna Krawczyk, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tychach.

Wszyscy dyrektorzy działają-
cych w mieście instytucji kultury 
zgodnie podkreślają, że nie mogą 
się już doczekać, aż placówki, któ-
rymi zarządzają będą mogły się 
otworzyć dla widzów i gości. – 
Funkcjonowanie w obecnej rze-
czywistości instytucji kultury, 
które są nastawione na interak-
cję, na bezpośredni kontakt z wi-
dzem nie jest łatwe. Dyrektorzy 
razem ze swoimi współpracow-
nikami starają się zrobić wszyst-
ko, by wypełnić lukę, która po-
wstała, nie możemy dziś przecież 
wybrać się do teatru, muzeum 
czy na koncert. W oczekiwaniu 
na otwarcie tych miejsc, zachę-
cam do korzystania z tyskiej kul-
tury on-line, która z konieczno-
ści sięgnęła po formy niemożliwe 
do realizacji na scenie m.in. słu-
chowiska, teatry radiowe i ofe-
ruje wiele ciekawych propozy-
cji – zachęca Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych. ru ●

Teatr Mały kontynuuje swoją 
internetową akcję na czas 
epidemii, zatytułowaną „Bajki 
z brodą”. Polega ona na tym, że 
na teatralnym kanale youtube 
klasyczne bajki dla najmłodszych 
czyta dyrektor „Małego” Paweł 
Drzewiecki. Istotnym elementem 
są też baśniowe ilustracje, 

wykonane i nadesłane przez 
tyskie dzieci.

W kolejna sobotę, 2 maja 
o godz. 16 dyrektor Drzewiecki 
przeczyta baśń autorstwa braci 
Grimm pt. „Jaś i Małgosia” o pa-
rze uwięzionych przez złą czarow-
nicę sprytnych dzieciaków. Tra-
dycyjnie tłem bajki będą dziecięce 

ilustracje, które należy przesyłać 
na adres: edukacja@teatrmaly.ty-
chy.pl. Czasu jest niewiele, bo ter-
min nadsyłania rysunków mija 
już we wtorek (28.04) o godz. 12. 
Wszystkie ilustracje będą nagro-
dzone zaproszeniami do Teatru 
Małego na wybrany przez auto-
rów prac spektakl. ww ●

internet kuLturaLny jak niGdy 
tyskIe Instytucje kultury W cZASIe epIDeMII NIe próżNują.

czas na „jasia i Małgosię”

bajki z brodą

Do 45. urodzin poety zabrakło 5 miesięcy… 
24 kwietnia zginął w wypadku samochodowym. 
Urodził się 24 września w Mikołowie i tam mieszkał, 
ale w Tychach mocno zaznaczył swą obecność.

W latach 90. XX w. podjął pracę w Teatrze Ma-
łym w Tychach. Wspólnie przeżywaliśmy Jego de-
biut książkowy „Bloki” (1997) w oprawie graficznej 
Elżbiety Kuraj. Karol Maliszewski – poeta i kry-
tyk – w laudacji napisał: „(…) Te wiersze są jak 
modlitwy niewierzącego, jak kogoś, kto nie wierzy 
w większy ocalający sens, a mimo wszystko usiłu-
je zawrzeć w słowach swoje życie. (…) Okrucień-
stwo zmaga się z czułością.

Pięknie i po ludzku wygrywa to drugie”.
Stał się człowiekiem teatru. Miałam w nim me-

rytorycznego partnera. Wymyślił cykl „Spotkania 
poetyckie OBOK” i „Garażowe Granie” – konkurs 
cieszący się w latach 1997–2002 wielkim zaintere-
sowaniem lokalnych zespołów muzycznych. Włą-
czył się w organizację „Tyskiego Lata Poetyckie-
go” dla piszących przed debiutem książkowym. 
Zaproponował formułę konkursu dla tych po de-
biucie – tak zrodziła się w 2000 roku „Tyska Zima 
Poetycka”.

Po Jego rozstaniu się z pracą w Teatrze Małym 
nie traciliśmy stałego kontaktu. Odbyło się tutaj 
kilka Jego wieczorów autorskich promujących ko-
lejne tomiki poezji, mających postać reżyserowa-
nych przez Niego widowisk słowno-muzycznych 
(np. świetne „Wiersze z wody i żelaza” oprawio-
ne muzycznie przez gitarzystę Michała Kłaku-
sa i pianistę Tymoteusza Biesa). Ostatni raz goś-

cił w Andromedzie w Salonie Słowa Agaty Cichy 
ze „Stacjami”.

Pozostawił nam dziewięć książek poetyckich: 
„Bloki” (1997), „Hocki-Klocki” (2000), „Bra-
nia” (2003), „Pukanie ziemi” (2006), „Ludzie we-
wnętrzni” (2009), „Wiersze z wody i żelaza” (2012; 
Nagroda Otoczaka w 2013), „Sterownia” (2015), 
„Stacje” (2017), „Człowiek O.” (2020). Do tego 3 
arkusze poetyckie, publikacje m.in. w „Opcjach”, 
„FaArcie”, „Studium”, Antologii Młodej Poezji 
na Śląsku „Inny świat”.

11 marca dostałam wydanego przez Instytut Mi-
kołowski „Człowieka O.”

Dzwonił, ciekawy recenzji, mieliśmy nadzieję 
na majową promocję w mikołowskim pubie.

„Ale tam już milkniesz” – to ostatnie słowa tej 
książki. ewa IwancIów

arkadiusz kremza (1975–2020)

ale tam już milkniesz…
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W cyklu „Bajki z brodą” utwory braci Grimm 
czyta dzieciom Paweł Drzewiecki.
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Instytucje kultury, 
w czasIe gdy nIe Mogą 
organIzować IMprez I zapraszać 
na nIe goścI, przypoMInają o swoIch 
aktywnoścIach onlIne. o swoIch 
zbIorach fotografII dostępnych 
przez Internet przypoMIna MuzeuM 
MIejskIe w tychach I proponuje 
wIrtualną podróż w przeszŁość.

Wirtualna tyska mapa-archiwum jest dostępna pod 
adresem www.abc.tychy.pl. Zawiera zdigitalizowa-
ne zbiory fotografii z okresu rozbudowy Tychów 
(od lat 50. do 80. XX wieku). Autorzy zdjęć – m.in. 
Andrzej Czyżewski, Zygmunt Kubski, Ireneusz Kaź-
mierczak, Michał Cała – po mistrzowsku uchwycili 
życie ludzi w zmieniającym się otoczeniu, proces 
powstawania budynków, ich walory architektonicz-
ne, tworzenie się tkanki społecznej nowego miasta, 
a także wtargnięcie nowego w stare – krajobraz go-
spodarski i rolniczy. To zbiory warte uwagi i ogląda-
nia w każdym czasie, ale może to być także świetna 
rodzinna rozrywka na czas koronawirusowej kwa-
rantanny. Warto pokazać młodszym mieszkańcom 
miasta, jak wyglądały znane im dziś ulice za czasów 
dzieciństwa ich rodziców, a nawet dziadków.

Muzeum Miejskie proponuje wykorzystanie archi-
walnych fotografii do stworzenia własnej wersji gry 
memory. My proponujemy nieco inne „memory” – 

po prostu podróż wspomnieniami w przeszłość. Może 
sprawdzicie swoją pamięć i spróbujecie (bez odczy-
tywania opisów pod zdjęciami) dokładnie wskazać 
miejsce gdzie dane zdjęcie było zrobione? Dla za-
chęty pokazujemy kilka archiwalnych kadrów, które 
spróbowaliśmy powtórzyć w dzisiejszej rzeczywisto-
ści. sylwIa wItMan ●

miejskie 
memory
w raMach akcjI #zostanwdoMu MuZeuM MIejSKIe ZAprASZA Do poDróży 
W prZeSZłoŚć.

Szkoła Podstawowa w Wilkowyjach około 1961 r. (fot. Zygmunt Kubski) i dziś.
Ulicą Budowlanych poruszają się dziś inne pojazdy, ale budynki bardzo się nie 

zmieniły. Zdjęcie archiwalne: Stanisław Kasperowicz, 1959.

Pawilon handlowy, tzw. hala mięsna przy al. Niepodległości (dawniej Rewolucji 
Październikowej). Zdjęcie z roku 1961 (Zygmunt Kubski) i współczesne. Za pawilonem wyrósł 

później budynek Miastoprojektu, obecnie mieści się w nim Urząd Skarbowy.
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www.tychy.pl

oGłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

karIera/edukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

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

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.

Elektryk. Tel. 504 877 825 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504625566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MAKO-
WANIE GŁADZIE REMONTY 668 651 
688

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-606

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.

ogród:

fInanse:

praca:
OBIADY DOMOWE Garnek Smaków Za-
trudni kucharkę i pomoc kuchenną. Tel. 
516 175 264 

Agencja Ochrony zatrudni do pracy w Ty-
chach i najbliższej okolicy na stanowisku 
pracownik ochrony. Więcej informacji 
pod nr tel. 32 219-25-57

nIeruchoMoścI:

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

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
Mieszkanie Tychy, os. E. M-3, dwa pokoje 
z balkonem, do remontu - 35,45 m2, IV 
piętro, niska zabudowa. Cena – 179 000 
zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 488 000 zł. Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – trzy działki po 
ok. 1000 m2, cena 110 000 zł. (wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja. BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Wynajmę pokój jednoosobowy 667 272 
715
Wynajmę 1/2 domu 120m2, Bieruń (na-
jem okazjonalny) 730 823 444

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

Przyjmę pana na kwaterę tel. 793 460 
704
Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja. BN VOTUM: 
501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych - lokal użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 501 
503 735

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działek 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
Tychy os H 3 pokoje 62m2 po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane i wy-
posażone balkon tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Balbina M-3 45 m2 I piętro, ni-
ski czynsz, umeblowane i wyposażone 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os. M 36 m2 I piętro, niski blok, 
balkon, cena 188.000 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żorska M-4 51 m2 cena 359.000 zł, 
winda, duży balkon, widok na las gotowe 
do zamieszkania,
Tychy Zwierzyniec dom, z pięknym 
ogrodem bardzo dobra lokalizacja cena 
798.000 zł tel. 696- 493-977 www.ihn.
com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493-977
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tanie działki budowlane Tychy Wygorze-
le, różne metraże od 700 m2, od 125.000 
zł wszystkie media, różne metraże, tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 4 Pory 2 pokoje III 
piętro, winda, duży balkon, umeblowa-
ne, roku 1700 zł tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy-Balbina 2 pok 45 
m2 I piętro cena 1700 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 4 pokoje 49 m2 
balkon cena 1750 zł tel.733-476-805 
www.ihn.com.pl

autoreklama

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

na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
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 Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4
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  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
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

oraz:
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 ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47

æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ Hospicjum im.  św. Kaliksta

æ  Sklep rybny ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9

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

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5
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oGłosZenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

Do wynajęcia Tychy Paprocany 3 pok 64 
m2 z garażem cena 2500 zł tel. 696-493-
977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 7 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głów-
nej 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 
użytkowe tel 886-309-196 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493-977
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj 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

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674

Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko u 
nas! Ostatnie mieszkanie - 4 pokoje. Za-
dzwoń. www.ASTON.com.pl 519-595-
674
Tychy, os. K, 2 pokoje, 48 m2, parter ni-
ski blok, 253.000 zł, 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Tychy, ul. Obywatelska, 3 pokoje, 60 m2, 
niski blok, winda, nowe budownictwo 
425.000 zł 519 595 671, www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy ul. Edu-
kacji, 52 m2, 2 piętro czynsz 2000 zł/mc 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. O, do wynajęcia, pow. 53 m2, 
2 pokoje, po remoncie, 2p, 1.700 zł/mc 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy 4 Pory 
Roku, 38 m2, winda 1800 zł, kaucja 
jednomiesięczna 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. G, do wynajęcia, pow. 38 m2, 2 
pokoje, 2p/4p, 1.400 zł/mc www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy ul. Żor-
ska, 38 m2, nowe budownictwo, winda, 
1800 zł, kaucja jednomiesięczna 519 595 
671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, 
różne lokalizacje, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl

Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 
zł www.ASTON.com.pl 519-595-671

Działka 803m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszyst-
kie media, cena 145.000 zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl

Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
NOWA CENA 285.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-671

Działki Lędziny Goławiec, ul. Folwarczna, 
900 m2, 70 zł/m2, 519 595 671 www.
ASTON.com.pl

Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 
m2. Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl

Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101

Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610

Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, 
wydane pozwolenie na budowę dwóch 
domów jednorodzinnych, nowa cena 
tylko 120.000 zł, 728 713 101 www.
ASTON.com.pl

Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Centrum Pszczyny dom i biznes w jed-
nym działka 891 m2, 1.399.000 zł- do 
negocjacji 519 595 671 www.ASTON.
com.pl

Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na 
usługi medyczne, kosmetykę, kancela-
rię przy jednej z głównych ulic, czynsz 
3.300 zł/mc 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 
4200 zł, www.ASTON.com.pl 519-595-
671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799.000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212

Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 
212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856

Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856

Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

zdrowIe:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

transport:

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

kupIę / sprzedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543.

autoreklamareklama

reklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30- 18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

ważne  
telefonymiejskie

powiat

powiat

powiat
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mistrZowie wśród mistrZów
11. edycja plebIscytu MoSIr-u I tWoIch tychóW NA MecIe. 

andrzej borowIec 
wśród senIorów 
I karIna sofIńska 
wśród MŁodzIeżowców 
– to najpopularnIejsI 
tyscy sportowcy 
2019 roku. tak wynIka 
z podsuMowanIa 
11. edycjI plebIscytu 
na najpopularnIejszego 
sportowca tychów, 
organIzowanego przez 
MIejskI ośrodek sportu 
I rekreacjI I naszą 
redakcję.

To był wyjątkowy plebiscyt. Z róż-
nych względów, niezależnych 
od organizatorów, już pod ko-
niec ubiegłego roku musieliśmy 
wprowadzić zmiany w regulami-
nie. Zmodyfikowane zostało też 
głosowanie i rozstrzygnięcie ple-
biscytowej zabawy. W ostatnich 
edycjach decyzje kibiców ogła-

szaliśmy podczas dorocznej Gali 
Plebiscytu w Mediatece, pod-
czas której spotykali się najlepsi 
sportowcy, ich trenerzy, działacze 
klubu i kibice. Wyniki plebiscy-
tu trzymaliśmy w tajemnicy, więc 
emocje towarzyszyły sportowcom 
do samego końca.

W związku z tym, że nie wie-
my kiedy będzie się mogła odbyć 
Gala, już dziś ogłaszamy wyniki, 
ale jeśli to tylko będzie możliwe, 
zorganizujemy uroczyste podsu-
mowanie, najlepszym wręczone 
zostaną wyróżnienia, a kibicom, 
do których uśmiechnie się szczęś-
cie w losowaniu – nagrody.

Na plebiscyt wpłynęły 1.424 gło-
sy. Obok zamieszczamy pierwsze 
piątki wśród seniorów i młodzie-
żowców wraz z punktacją. Zwy-
ciężczyni w młodszej kategorii – 
Karina Sofińska już po raz trzeci 
znalazła się w gronie laureatów. 
W 2017 roku zajęła trzecie miej-

sce, w 2018 roku – była druga i te-
raz okazała się najlepsza. Postęp, 
jeśli chodzi o sportowe osiągnięcia 
i sympatię kibiców jest więc oczy-
wisty. Z kolei Andrzej Borowiec 
po raz pierwszy zapisał się wśród 
laureatów, od razu zdobywając 
pierwsza lokatę. W gronie laure-
atów to drugi reprezentant spor-
tów walki. Pierwszym był przed 
laty Marcin Held.

Różnice punktowe między za-
wodnikami w plebiscytowym 
rankingu są niewielkie i można 
powiedzieć, że o kolejności decy-
dował każdy głos. Zmiana punk-
tacji sprawiła, iż każdy, kto głosu-
je w plebiscycie, ma realne szanse, 
by wpłynąć na jego wynik. To po-
woduje, że w trakcie głosowania 
sytuacja zmienia się niemal z dnia 
na dzień i tak naprawdę nie wia-
domo, jaka ostatecznie będzie ko-
lejność na mecie. Także różnice 
między piątką najlepszych, a ko-

lejnymi miejscami są minimalne. 
Na przykład wśród młodzieżow-
ców 6. miejsce zajęła snowboar-
dzistka Aleksandra Ochnio, któ-
ra miała 126 punktów, tylko o 12 
mniej niż piąty Paweł Lisiński. 
Z kolei wśród seniorów szósta 
była reprezentacyjna zawodnicz-
ka Atomówek Sylwia Łaskawska 
– 10 pkt – o 26 pkt mniej niż Ma-
ciej Mańka.

Laureatom serdecznie gratu-
lujemy, a uczestnikom plebiscy-
tu dziękujemy za udział i odda-
nie głosów. Wszystkim mówimy 
– do zobaczenia na uroczystym 
podsumowaniu i zapraszamy 
do plebiscytowej zabawy za rok, 
mając nadzieję, że naszym spor-
towcom nie zabraknie sukcesów 
oraz powodów do radości i satys-
fakcji. leszek sobIeraj

1 miejsce: andrzej Borowiec (Gwardia tychy) – 280 pkt.

najwięksZe wyróżnienie
– To naprawdę wspaniała sprawa 
i największe wyróżnienie, jakie-
go mogłem oczekiwać, bo to gło-
sy kibiców. Jeśli chodzi o sukcesy 
sportowe, miniony rok był dla 
mnie rzeczywiście wyjątkowy. 
Nie zawsze staje się na podium 
podczas dwóch najbardziej pre-
stiżowych imprez roku – powie-
dział Andrzej Borowiec.

W rozegranych w czerwcu ubiegłego roku mistrzostwach Euro-
py masters w Bukareszcie zawodnik Gwardii Tychy wywalczył brą-
zowy medal, ale jego głównym celem był medal podczas listopa-
dowych mistrzostwa świata w ju-jitsu w Abu Dhabi. I właśnie tam 
odniósł największy sukces w swojej karierze – został mistrzem świa-
ta w fighting, ale na podium stanął dwa razy, bo zdobył jeszcze brą-
zowy medal w kategorii ne-waza (walki parterowe).

– Mój wyjazd na mistrzostwa nie byłby możliwy, gdyby nie życz-
liwość wielu osób – sponsorów. Ale podziękowania należą się rów-
nież kibicom, mieszkańcom Tychów, którzy za pośrednictwem por-
talu www.zrzutka.pl wpłacali różne kwoty. Te pieniądze pozwoliły 
mi na pokrycie startowego – dodał.

Były zawodnik, a obecnie trener i prezes Gwardii Tychy, jest mul-
timedalistą najważniejszych krajowych i międzynarodowych im-
prez w kilku sportach walki – od judo po zapasy. Jako jeden z nie-
licznych w kraju walczy również w egzotycznych odmianach, jak 
zapasy pahlavani czy zurkhaneh. Jednak największe sukcesy osią-
gał w judo i ju-jitsu.

Przypomnijmy, iż Andrzej Borowiec był zawodnikiem tyskiego 
klubu, a właściwie filii Gwardii Katowice. W 2012 rok najmłodszy 
zawodnik „starej” Gwardii postanowił reaktywować tyską sekcję i tak 
powstał klub, który obecnie jest jednym z najprężniej działających 
w mieście i regionie. Prowadzi zajęcia we wszystkich grupach wie-
kowych. ls ●

W naszym plebiscycie kibice wybierali nie 
tylko najpopularniejszych sportowców, ale 
co roku statuetki otrzymywało 5 seniorów 
i 5 młodzieżowców. W sumie przez te „piąt-
ki” najlepszych przewinęło się 75 sportowców 
– 36 seniorów i 39 młodzieżowców.

Podczas jedenastu dotychczasowych edy-
cji, dwukrotnie Sportowcami Roku zosta-
wali Magda Stanny i Adam Bagiński. Jeśli 
natomiast chodzi o miejsca w pierwszej piąt-
ce, to rekordzistą jest Dawid Dziedzic, któ-
ry sześć razy odbierał statuetkę, w tym raz 
za pierwsze miejsce. Czterokrotnie w piąt-
ce meldowali się: Karolina Hamer, Karolina 
Naja, Wojciech Mielnik, a po trzy razy: Arka-
diusz Sobecki, Magda Stanny, Adam Bagiń-
ski, Mateusz Błazik i Karina Sofińska. A oto 

najpopularniejsi tyscy sportowcy w ostat-
nich 11 latach:
2009:  Seniorzy – Witold Bańka, młodzieżow-

cy – Marcin Ławreszuk;
2010: Arkadiusz Sobecki i Marcin Żołna;
2011: Marcin Held i Dawid Wolański;
2012: Karolina Naja i Paulina Noga;
2013: Adam Bagiński i Dawid Dziedzic;

2014: Matusz Błazik i Dawid Duży;
2015: Adam Bagiński i Jan Krzyżek;
2016: Magda Stanny i Kamil Lewartowski;
2017:  Magda Stanny i Jakub Adamczyk/Woj-

ciech Waksmański;
2018: Michael Cichy i Dawid Wiekiera;
2019: Andrzej Borowiec i Karina Sofińska. 
ls ●

1 miejsce: karina Sofińska (MoSM tychy) – 240 pkt

dZiękuję Za każdy Głos!
Nie jest dziełem przypadku, że Kari-
na Sofińska po raz trzeci znalazła się 
w gronie laureatów naszego plebis-
cytu. Specjalizująca się w trójskoku 
podopieczna trenera Bogdana Przy-
bycina, ma już w dorobku pięć meda-
li MP – złoto, srebro i trzy brązowe. 
To najbardziej utytułowana zawod-
niczka w historii lekkoatletycznej 
sekcji MOSM.

Ten drugi brązowy medal wywal-
czyła podczas ubiegłorocznych mi-
strzostw Polski U-20 w Raciborzu.

– Do tych zawodów startowałam 
w zawodach regionalnych, w mi-
strzostwach Śląska, ale traktowałam 
je jako przygotowanie do najważniej-
szych imprez, czyli mistrzostw Polski – powiedziała. – Podczas 
zawodów w Raciborzu stanęłam na podium, ale wiem, że mo-
gło być lepiej. Zanotowałam najpierw 12,26 m, co było drugim 
wynikiem eliminacji, ale po pierwszej próbie coś się zabloko-
wało, nie potrafiłam poprawić tego rezultatu… Podczas fina-
łu nabawiłam się kontuzji i pod znakiem zapytania stanął mój 
start w MP seniorek w Radomiu. W końcu jednak wystąpiłam 
w tych zawodach i cieszyłam się z rezultatu, bo wśród najlep-
szych i starszych ode mnie polskich zawodniczek zajęłam szó-
ste miejsce, z wynikiem 12,22. Nie wiemy, jak będzie wyglądał 
ten sezon. Na początku przygotowań otrzymaliśmy od trenera 
rozpiskę treningów, ale potem zamknięto lasy i parki, więc trze-
ba się było ograniczyć do zajęć w domu, żeby nie wypaść for-
my. Na szczęście mam działkę, więc tam też ćwiczyłam. Teraz 
wróciliśmy w teren i do zaplanowanych treningów.

Karina Sofińska jest studentką pierwszego roku AWF Katowi-
ce. ls ●

młodzieżoWcy
a oto kolejne MIejsca 
w plebIscytowyM 
rankIngu kategorII 
MŁodzIeżowej:

2. mateuSZ uBOWSki (MSM 
Tychy/GKS Tychy) – 205 pkt
Niedawno 19-latek podpisał swój 
pierwszy profesjonalny kontrakt 
z hokejowym mistrzem Polski 
– GKS Tychy. To najlepsze po-
twierdzenie jego wysokich umie-
jętności. Jest ubiegłorocznym me-
dalistą mistrzostw świata Dywizji 
II A U-18, uczestnikiem MŚ Dy-
wizji IB U-20.

3. WOjciech mielNik i kON-
RaD gaWOR (MOSM Tychy) – 
184 pkt
Kajakarski duet z MOSM to czo-
łówka Polski w kategoriach mło-
dzieżowych. W 2019 roku wy-
chowankowie Sylwii i Marka 
Stannych sięgnęli po złote me-
dale (w K2 oraz K4 na 2000 m) 
mistrzostw Polski młodzików, 
zdobyli też złoty medal podczas 
Długodystansowych Mistrzostw 
Polski w K2 na 5000 m.

4. DaWiD WiekieRa (MKP 
Wodnik Tychy) – 168 pkt
Czołowy polski pływak w katego-
riach młodzieżowych miał udany 
sezon – zdobył dwa złote i brązowy 
medal letnich mistrzostw Polski 
U-16 i złoto zimowych MP U-16. 
Zadebiutował w mistrzostwach 
Europy juniorów w Kazaniu, gdzie 
awansował do finału na 200 m st. 
klas. Podopieczny trenera Marka 
Mroza otrzymał kolejne powoła-
nie do kadry Polski.

5. PaWeł liSińSki (GKS Futsal 
Tychy) – 138 pkt
19-letni podopieczny Michała 
Słoniny należy do najbardziej 
utalentowanych piłkarzy halo-
wych młodego pokolenia. Jest 
zawodnikiem reprezentacji Pol-
ski U-19, a w minionym sezonie 
wraz z drużyną sięgnął po brą-
zowy medal mistrzostwa Europy. 
To największy sukces polskiego 
futsalu w historii. ls ●

seniorzy
a oto kolejne MIejsca 
w plebIscytowyM 
rankIngu kategorII 
senIorów:

2. SZymON tOPOlNicki (AZS 
AWF Katowice) – 266 pkt
Wychowanek MOSM Tychy, tre-
nuje obecnie AZS AWF Kato-
wice. W minionym roku zdobył 
medal mistrzostw Polski w bieg 
na 3.000 m z przeszkodami. Suk-
ces odniósł już po raz drugi z rzędu, 
bo po brąz seniorskich mistrzostw 
Polski sięgnął również rok wcześ-
niej podczas MP w Lublinie.

3. FiliP kOmORSki (GKS Ty-
chy) – 180 pkt
Hokejowy mistrz Polski, w sezo-
nie 2018/19 zdobył 25 bramek 
i zaliczył 34 asysty (59 punktów), 
w rozgrywkach 2019/2020 – 20 
goli i 26 asyst (stan na 21.02). 
Zdobył trzy punkty w rozgryw-
kach CHL, w tym dwie bramki 
w zwycięskim meczu z Vienna 
Capitals. Jest reprezentantem 
Polski.

4. WiOletta PaWlucZek (Ślą-
skie Towarzystwo Strzeleckie) – 
179 pkt
Podopieczna trenera Krzysztofa 
Rymskiego jest jedną z najbar-
dziej utytułowanych zawodniczek 
tyskiego klubu, powołana zosta-
ła do kadry narodowej. W 2019 
roku okazała się bezkonkuren-
cyjna podczas mistrzostw Pol-
ski, zdobywając trzy złote meda-
le – dwa indywidualnie i jeden 
w mikście. Wywalczyła także dwa 
złote medale Akademickich Mi-
strzostw Polski.

5. maciej mańka (GKS Tychy) 
– 135 pkt
Piłkarz podstawowej jedenast-
ki pierwszoligowej drużyny jest 
wychowankiem MOSM Tychy. 
Obrońca. W sezonie 2019/2020, 
do czasu przerwania rozgrywek 
wystąpił w 21 meczach ligowych 
i 4 spotkaniach pucharowych. 
W lidze zdobył 5 goli, zaliczył 5 
asyst. ls ●

Magda stany i adam bagiński dwukrotnymi laureatami plebiscytu

imponująca kolekcja

Sponsor głównych nagród dla Czytelników

GK
S T

yc
hy

GK
S T

yc
hy

Gw
ar

dia
 Ty

ch
y

ar
c.

Le
sze

k S
ob

ier
aj

M
OS

M
 Ty

ch
y

ar
c. 

pr
yw

at
ne

ar
c.

W
ojc

iec
h W

iec
zo

re
k

ar
c. 

pr
yw

at
ne

14 | 28 kwIetnIa 2020 www.tychy.plsporttwoje tychy



p jak pierwszy spadek
Być mOże młODSZym kiBicOm hOkeja tRuDNO 
BęDZie W tO uWieRZyć, ale W PieRWSZych 
latach SWegO iStNieNia gkS tychy 
(a WcZeśNiej gRający Na tySkim lODOWiSku 
góRNik muRcki) tO Był cO NajWyżej 
ligOWy śReDNiak. ZeSPół, któRy OD cZaSu 
DO cZaSu SPRaWił NieSPODZiaNkę, ale 
Na Ogół ZBieRał Baty OD POteNtatóW 
Z katOWic cZy NOWegO taRgu.

W sezonie 1973/74 GKS tychy po raz pierwszy spadł do II ligi. 
Widmo degradacji wisiało nad drużyną od dłuższego czasu. 
Bo ileż razy można było w ostatniej chwili ratować się przed 
katastrofą? ciągle liczyć na łut szczęścia, nagłą słabość ry-
wali czy sprzyjający układ ligowego terminarza?

Na półmetku rozgrywek, czyli po osiemnastu meczach 
(liga liczyła wtedy 10 zespołów, grano ze sobą mecz i re-
wanż) tyszanie mieli na swoim koncie zaledwie trzy zwycię-
stwa i jeden remis. przegrywali często wysoko i w marnym 
stylu. po klęsce 2:13 z GKS-em Katowice sprawozdawca 
„Sportu” ubolewał: „tyszanie stanowili zlepek nie rozumie-
jących się zawodników. o ich grze najlepiej świadczy fakt, iż 
grając czterokrotnie z przewagą jednego zawodnika stracili 
cztery bramki”.

Widząc, co się dzieje, klub zwołał w listopadzie 1973 roku 
nadzwyczajne zebranie sekcji hokejowej, na którym „do-
głębnie przeanalizowano niepokojącą sytuację i wyznaczo-
no środki zaradcze”. Zmiana trenera nie wchodziła w grę, 
bo przed sezonem zaangażowany został ogólnie szanowany 
czeski szkoleniowiec Vaclav Bubnik. Miał w klubie pozycję 
nie do podważenia. Głównym powodem słabości było chyba 
to, że z powodu budowy zadaszenia na tyskim lodowisku, 
drużyna musiała tułać się po obcych obiektach. trenowała 
najczęściej w oświęcimiu, a ligowe spotkania w roli gospo-
darza rozgrywała – bez dopingu kibiców – na janowskim 
jantorze. Zarząd klubu wystarał się o dodatkowe godziny 
treningowe na obcych lodowiskach. Zaproponowane zostały 
też dwudniowe zgrupowania, które miały „skonsolidować 
drużynę”.

Mimo wdrożenia planu ratunkowego tyszanie nie zbo-
czyli z kursu na II ligę. o ich spadku – razem z Kth Kryni-
ca – przesądziły wyniki meczów w przedostatniej kolejce 
sezonu z pomorzaninem toruń – 5:5 i 0:5. te spotkania, 
podobnie jak wcześniejsze, oglądała tylko garstka najwier-
niejszych kibiców hokeja. Samochodem do janowa można 
było wprawdzie dojechać w ciągu 20 minut, ale w tamtych 
czasach podróżowało się głównie komunikacją publiczną. 
W tym przypadku – czerwonym autobusem linii „4” należa-
ło dojechać do Giszowca, przejść kawałek do przystanku 
słynnej kolejki Balkan ekspres i dojechać nią do położonego 
blisko jantoru Szybu poniatowski. jeśli mecz rozpoczynał 
się o godz. 17, to w najlepszym razie z powrotem w domu 
było się ok. 21.

W ostatniej kolejce sezonu zdegradowany już GKS poje-
chał do łodzi, by przegrać z łKS-em 1:9 i 5:9. Dziennikarz 
„trybuny robotniczej” w podsumowującym sezon artykule, 
poświęcił tychom jedno zdanie, przypominając, że już rok 
wcześniej zespół cudem uratował się przed degradacją. 
co ciekawe, kilka akapitów dalej chwalił za to juniorski ze-
spół GKS-u Katowice, który niespodziewanie został wicemi-
strzem polski. Wymieniał m.in. nazwiska utalentowanych 17-
letnich katowiczan: henryka Grutha, Witolda pułki i Andrzeja 
Małysiaka. Kilka lat później cała trójka miała się przenieść 
do tychów i zapoczątkować nowy, medalowy okres w hi-
storii tyskiego hokeja.

Zapamiętałem, że tą degradacją hokeistów jakoś nikt 
w mieście specjalnie się nie przejął. W gazetach o ho-
keju pisało się wtedy niewiele, w telewizji prawie go nie 
było. tyskich kibiców wiosną 1974 roku zajmowały inne 
rzeczy. pierwsza to uwieńczona sukcesem walka piłkarzy 
GKS-u o awans do I ligi, a druga to przygotowania piłkar-
skiej reprezentacji polski do pierwszego po wojnie startu 
w mistrzostwach świata. A nasi hokeiści wrócili do I ligi już 
rok później…    pIotr zawadzkI, 

 tyska galerIa sportu ●

alfabet tgs

Drużyna GKS Tychy na zgrupowaniu w Krynicy przed sezonem 
1973/74. Fot. zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

w ubIegŁyM roku 
śwIętowalIśMy 
jubIleuszu 50‑lecIa 
lIgowego hokeja 
w tychach, a przyszŁyM 
roku czeka nas kolejna 
rocznIca – 50‑lecIa gks 
tychy. ofIcjalna data 
powstanIa klubu to 20 
kwIetnIa 1971 roku, wIęc 
Można oczekIwać, 
Iż dokŁadnIe za rok 
nastąpI kulMInacja 
jubIleuszowego 
śwIętowanIa.

Dziś trudno sobie rzecz jasna wy-
obrazić to świętowanie. Mecze 
na Stadionie Miejskim, na lodo-
wisku i w hali? Spotkania z by-
łymi i obecnymi zawodnikami, 
trenerami, działaczami, być może 
jakiś festyn, koncerty, spotkania 
w Tyskiej Galerii Sportu, imprezy 
dla dzieci? … Jaki będzie ten rok 
jubileuszu?

Powstanie GKS Tychy od po-
czątku wzbudzało wiele kontro-
wersji, bowiem tworzeniu się 
klubu-giganta towarzyszył upa-
dek lub regres działalności ma-
łych, ościennych klubów. Był 
to swoisty znak czasu, bowiem 
podobnie było w przypadku 
wielu innych klubów. Powstanie 
GKS było z jednej strony odpo-
wiedzią na polityczne zapotrze-
bowanie lokalnych władz oraz 
na ambicje miejscowych dzia-
łaczy sportowych, ale z drugiej 
efektem zmian jakie zachodziły 
w polskim sporcie. Małe kluby nie 
mogły już zaspokoić rosnących 

oczekiwań sportowców, a ama-
torskie uprawianie sportu stawa-
ło się fikcją. Żądano większych 
pieniędzy, lepszych warunków 
treningowych, lepszego sprzętu, 
bo tylko tak można było dojść 
do wyników. To zapewnić mogły 
wielkie kluby, których kasę zasi-
lał jeden lub kilka dużych zakła-
dów pracy.

Pierwszoligową drużynę hoke-
jową pozyskano z Górnika Mur-
cki, trzecioligowy zespół piłkar-
ski z Górnika Wesoła. Dołączono 
Polonię Tychy z lekką atletykę, 
siatkówką i szachami. Oczywiście 
mieszkańcy Murcek i Wesołej nie 
byli zadowoleni, ale niewiele mie-
li do powiedzenia. Nowy, wielo-
sekcyjny klub otrzymał wsparcie 
finansowe kilku kopalń, na czym 
skorzystali przede wszystkim spor-
towcy – zaczęli zarabiać, otrzymali 
sprzęt, korzystali z dobrze wypo-
sażonych obiektów. Klub szybko 
się rozrastał – po dwóch latach 
od powstania trenowało tu ponad 
600 zawodników w 7 sekcjach: pił-
ki nożnej, hokeja, zapasów, lekkiej 
atletyki, boksu, pływania i siat-
kówki.

W kwietniu 1971 r. w zarządzie 
GKS Tychy zasiedli: Franciszek 
Wszołek – prezes, Ryszard Poj-
da (ostatni prezes Polonii Tychy) 
i Stanisław Piszczek. Oprócz nich 
powołano aż 6 wiceprezesów, se-
kretarza i skarbnika. Kierowni-
kiem sekcji piłki nożnej został 
Edward Kucowicz, hokeja – Cze-
sław Kuczyński, siatkówki – Sta-
nisław Adamiec, lekkiej atletyki – 
Antoni Mucha. Zarząd postawił 

sobie kilka celów. Przede wszyst-
kim zbudowanie zespołu piłkar-
skiego, który gwarantowałby czo-
łową lokatę w III lidze, a także 
zajęcie przez hokeistów miejsca 
na podium. Siatkarze mieli sięg-
nąć po mistrzostwo okręgu, lek-
koatleci – utrzymać się w lidze 
okręgowej i wywalczyć tzw. 5 kó-
łek olimpijskich. W latach 1972-
74 planowano zbudować piłkar-
ski zespół, który miał awansować 
do II ligi. Piłkarze do końca se-
zonu 1970/71 grali pod szyldem 
Górnika Wesoła, bowiem zmiana 
nazwy miała nastąpić 1 lipca.

W meczu inaugurującym III-
ligowy sezon GKS Tychy zremi-
sował na wyjeździe z GKS Świę-
tochłowice 0:0. W 18-osobowej 
kadrze grali: bramkarze – Stefan 
Anioł, Jerzy Brajter, Krzysztof 
Wójcik; obrońcy – Stefan Zając, 
Jerzy Brzozowski, Józef Trójca, 
Jan Kowalski, Norbert Żurek, Ste-
fan Floreński; pomocnicy – Jerzy 
Rotko, Janusz Kubica, Jerzy Kubi-
ca, Jan Bożek; napastnicy – Gin-
ter Jendyczek, Henryk Tuszyń-
ski, Marian Chodzicki, Franciszek 
Kubis. Trenerem piłkarzy był Je-
rzy Wrzos, kierownikiem druży-
ny – Edward Kucowicz.

Z kolei nowym trenerem ho-
keistów został Stanisław Jędrzej-

czak. W lipcu drużyna przebywa-
ła na obozie przygotowawczym, 
a zimą trenowała na lodowiskach 
w Sosnowcu i Jaworznie. W pierw-
szym sezonie kadrę hokejową GKS 
stanowili: bramkarze – Zygmunt 
Chrobok, Roman Karczmarzyk; 
obrońcy – Henryk Handy, Sta-
nisław Filak, Jan Broda, Norbert 
Winkler, Bonifacy Dyrszka, Emil 
Wiśniewski, Zbigniew Such, Piotr 
Sokólski; napastnicy – Paweł So-
lorz, Józef Bem, Ludwik Pecnik, 
Ginter Cofała, Eugeniusz Sojka, 
Józef Zagórski, Rudolf Just, Ma-
rian Borucki, Jan Tańczyk, Jan 
Pustelnik, Ryszard Wojtalewicz, 
Edward Maślorz, Jerzy Sojka, Ber-
nard Płaza.

Ciekawostką pierwszych mie-
sięcy działalności GKS, był kon-
kurs na nazwę klubu. Okazało się, 
że niektórzy tyscy działacze i ki-
bice długo nie mogli zaakcepto-
wać GKS Tychy, którą traktowano 
jako „nieoficjalną” do momentu 
wyboru innej. Wymyślono więc 
konkurs, ale do września żadna 
z propozycji nie zadowoliła dzia-
łaczy. Powtarzały się mało ory-
ginalne nazwy Naprzód, Górnik, 
Ruch. Postanowiono przedłużyć 
plebiscyt jeszcze o kilka miesię-
cy, ale ostatecznie pozostano przy 
nazwie GKS… ls ●

Pierwszy odcinek wyemitowa-
ny został już na żywo, jego skrót 
można obejrzeć na youtube.

Mariusz Niemczewski przy-
gotowuje kolejne nagrania, ale 
mają być emitowane w momen-
cie, kiedy rozpoczynał się będzie 
nowy sezon.

– W pierwszym odcinku roz-
mawiałem z przedstawicielami 
dwóch najlepszych zespołów se-
zonu – Michałem Cebulą z mi-

strzowskiej drużyny Piwkarzy-
ków i Tomaszem Piotrowskim 
z Bad Boys – powiedział M. 
Niemczewski, który będzie pro-
wadził rozmowy w Cafe Futsal 
TLF. – Podsumowaliśmy zakoń-
czone rozgrywki, nie wykluczam, 
że w przyszłości pomysł będzie 
kontynuowany. Oprócz rozmów 
o amatorskim futsalu w Tychach, 
będziemy rozmawiać również 
o tym ligowym. Chcę nawiązać 

współpracę z działaczami i tre-
nerami GKS Futsal Tychy.

Przypomnijmy, iż w sezonie 
2019/2020 mistrzostwo Tyskiej 
Ligi Futsalu zdobył zespół Piwka-
rzyki, który w finale pokonał Bad 
Boys 2:1 (2:0). Natomiast Piłkar-
scy Emeryci wygrali rywaliza-
cję pucharową i po zwycięstwie 
z Jesionami 2:1 sięgnęli po TLF 
Cup. Najlepszym zawodnikiem 
został Maciej Kocztorz z Praw-
ników, bramkarzem – Krzysztof 
Błasiak z Piwkarzyków, a najsku-
teczniejszym – Michał Różycki 
(po raz drugi z rzędu) z Praw-
ników, który zdobył 31 bramek, 
co daje średnią 1,8 gola w me-
czu. ls ●

na tę informację z pzpn 
czekały tysiące piłkarzy i kibiców.

czerWiec 
z piłką?
W minionym tygodniu Polski 
Związek Piłki nożnej przekazał 
informację dotyczącą dalszych 
losów rozgrywek ligowych.

Wznowienie rozgrywek Fortu-
na I Ligi oraz II ligi nastąpi w okre-
sie pomiędzy 30 maja a 6 czerwca 
2020 roku i planowane jest roze-
granie wszystkich zaległych kole-
jek, tj. 23–34 i meczów barażowych, 
z uwzględnieniem możliwości za-
kończenia sezonu 2019/2020 po 30 
czerwca 2020. Ponadto zaległe me-
cze 1/4 finału Totolotek Pucharu 
Polski na szczeblu centralnym w se-
zonie 2019/2020 zostaną rozegrane 
27 maja. Po ich rozegraniu zostaną 
ustalone terminy meczów 1/2 fina-
łu i finału.

Zgodnie z komunikatem, opub-
likowanym po spotkaniu preze-
sów wojewódzkich związków pił-
karskich, wszystkie mecze III ligi 
i pozostałych klas rozgrywkowych 
piłki nożnej i futsalu, kobiet oraz 
mężczyzn, wszystkich kategorii 
wiekowych, zostają odwołane 
do 11 maja 2020 roku włącznie. 
Przypomnijmy, iż przedstawicie-
le podokręgów i działacze Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej opowie-
dzieli się za zakończeniem sezonu 
w niższych ligach i przyjęciem za-
sady awansów, bez spadków. De-
cyzja o sposobie kontynuowania 
lub zakończenia obecnego sezo-
nu, zostanie podjęta najpóźniej 
do 11 maja. ls ●

ZaProsZenie  
do cafe futsaL tLf
cIekawe podsuMowanIe LIGoWeGo SeZoNu

Cafe Futsal TLF zadabiutowała na kanale You Tube.

co prawda najważnIejsze rozstrzygnIęcIa 
kolejnego sezony tyskIej lIgI futsalu zapady już 
kIlka tygodnI teMu, jednak teraz uzyskaŁa ona 
zupeŁnIe nową odsŁonę. jeden z organIzatorów lIgI 
– MarIusz nIeMczewskI zaproponowaŁ zawodnIkoM, 
kIbIcoM I syMpatykoM tlf – cafe futsal tlf.

rok PrZed... 
MInęŁa 49. rocznIca poWStANIA GKS tychy

Słynne zdjęcie przedstawiające nadkomplet publiczności (18 tysięcy!) 
na ligowym meczu GKS z Ruchem Chorzów w 1976 roku).
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byk 21.IV‑21.V
choć jesteś w gorącej wodzie kąpany, tym razem 
planety zalecają rozwagę i ostrożność. trzymaj się 
z dała od niepewnych interesów.

blIźnIęta 22.V‑20.VI
Możesz teraz mierzyć wysoko. twoje działania 
zaprowadzą cię do punktu, w którym zawsze 
chciałeś się znaleźć.

rak 21.VI‑22.VII
Nowe możliwości, przypływ gotówki, dobra 
passa to wpływ Księżyca, który teraz ma nad tobą 
szczególną pieczę. Korzystaj!

lew 23.VII‑22.VIII
odpuść trochę, a tydzień upłynie w miłej 
atmosferze. Gwiazdy, nawet jeśli nie przyniosą 
wielkich uniesień, to odwrócą twoją uwagę 
od męczącej czasem codzienności.

panna 23.VIII‑22.IX
W domu dużo zamieszania. Wprawdzie 
radosnego, ale na dłuższą metę ruch i harmider 
okażą się trochę męczące.

waga 23.IX‑23.X
jesteś gotowy do zmian, o których wcześniej nie 
chciałeś słyszeć. Miłość pojawi się nagle, a twoje 
zdziwienie będzie mieszać się z zachwytem.

skorpIon 24.X‑21.XI
przekonasz się, jak silna jest twoja rodzina i jak 
bardzo możesz na niej polegać, mimo, że nie 
ominą cię drobne rozczarowania.

strzelec 22.XI‑21.XII
jeżeli kurczowo trzymasz się błędnej decyzji tylko 
dlatego, że nie wyobrażasz sobie przyznania 
się do pomyłki, to możesz wpaść w pułapkę. 
przemyśl to.

kozIorożec 22.XII‑19.I
Możliwe spore zmiany – nastaw się do nich 
pozytywnie, a nie będziesz miał problemów 
z wprowadzeniem ich w życie. 

wodnIk 20.I‑18.II
twój partner nie będzie teraz zbyt rozmowny 
i otwarty – wielu rzeczy trzeba się domyślać. A jeśli 
ci się nie uda, uczuciowa burza gwarantowana.

ryby 19.II‑20.III
W trudniejszych chwilach pomóż sobie 
ćwiczeniami relaksacyjnym. pamiętaj, by dbać 
o siebie, nie tylko o innych.

baran 21.III‑20.IV
Zerwiesz z tym, co nie daje ci szczęścia. A jeśli 
pojawi się jakaś okazja na nowy początek, nie 
wahaj się.

wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop

a cZy ty byłeś dZisiaj w muZeum?
DZiś, PROSZę WyciecZki, ODWieDZimy 
jeDNą Z NajWSPaNialSZych 
i NajZNamieNitSZych galeRii SZtuki 
W amSteRDamie, a tO WSZyStkO 
mimO ZamkNiętych gRaNic. i ktOś 
mógłBy ZaPytać: jakim cuDem? 
PRZecież Z POWODu kORONaWiRuSa 
OBOWiąZuje ZakaZ WychODZeNia 
Z DOmóW, a muZea Są NiecZyNNe. 
aNO NieZuPełNie… Wiele PlacóWek 
OFeRuje teRaZ SWOje atRakcje BeZ 
WychODZeNia Z DOmu.

Jedną z opcji spędzania wolnego czasu na kwa-
rantannie jest zwiedzanie muzeów online. Dzięki 
internetowej sieci możemy za darmo spacerować 
po muzealnych korytarzach i to w domowych 
kapciach. Ha! W dodatku wolno nam w najlep-
sze popijać herbatkę bądź zajadać przekąski i ża-
den kustosz nie da nam za to bury. No to co? 
Ruszamy?

Znajoma twarz
Pomieszczenie jest szerokie i przestronne, gdzie-
niegdzie przedzielone filarami, pomiędzy któ-
rymi ustawiono szklane gabloty. Ciemne ściany, 
jasny parkiet, subtelne oświetlenie, ciche dźwięki 
pianina. Ale na początku zupełnie nie zwracamy 
na to wszystko uwagi, bo ledwie przekroczyliśmy 
progi sali, a już z daleka zwabiły nas jego oczy. Zła-
pały w pułapkę. To oczy Vincenta van Gogha – 
holenderskiego mistrza postimpresjonizmu. Otóż 
na ścianie, która znajduje się na wprost wejścia, 
stworzono gigantyczną reprodukcję jednego z au-
toportretów tego malarza, a konkretnie zbliżenie 
na jego twarz. Całość wygląda jak monumentalny, 
malarski bilbord i robi wrażenie. Nie bez powodu. 
Jesteśmy bowiem w amsterdamskim muzeum Vin-
centa van Gogha, w dodatku w sali, którą w całości 
zdobią jego autoportrety.

Paleta kolorów
Pierwszy szok mija. Robimy krok. Słychać skrzypce. 
Cztery szarpane dźwięki. Napięcie rośnie. Rośnie 
oczekiwanie. Na ścianie po prawej cała galeria van 
Goghów. Ten pierwszy – namalowany ciężkimi kolo-
rami w stylu Rembrandta. Mijamy go mimowolnie, 
niemal bez zastanowienia. Miał pecha. Powieszo-
no go przy cytrynowym, dosłownie wyzierającym 
ze ściany Vincencie. Wszystko na tym obrazie jest 
żółte jak słońce: kapelusz, marynarka, tło. To dopiero 
odwaga! To i nam jakoś odważniej. Teraz już zupeł-
nie swobodnie przechadzamy się pomiędzy gablo-
tami i mamy wrażenie, że znamy tego człowieka, 
że to nasz stary przyjaciel. Ruda broda, zapadnięte 
policzki, zielone, smutne oczy. Przecież, widzieliśmy 
go nie raz. Muzyka nabiera na sile. Pianino, skrzyp-
ce, trąbka. Wiemy, że zbliżamy się do celu. Bo oto 
tam, w ostatniej gablocie, wśród tych wszystkich 
spojrzeń mistrza, leży kawałek duszy Vincenta – sa-
motna malarska paleta. Pełna kolorów. Bębny!

w rozdzielczości 4k
Tak pokrótce mogę opisać to, co przeżyłam kiedy 
po raz pierwszy oglądnęłam film opublikowany 
na youtube’owym oficjalnym kanale Van Gogh Muse-
um. Robi on piorunujące wrażenie, głównie za spra-
wą rewelacyjnego montażu, świetnie dobranej mu-
zyki, a nade wszystko doskonałej jakości. Nagranie 
ma rozdzielczość 4K, dzięki czemu możemy zobaczyć 
niemal każdy detal malarskiego arcydzieła. Być może 
jesteśmy nawet bliżej, niż gdybyśmy stali przed obra-
zem nos w nos. Normalnie bowiem po korytarzach 
holenderskiego muzeum krąży tłum kolorowych tu-
rystów i ciężko jest spokojnie delektować się sztuką. 
A tym razem jesteśmy tu sam na sam z van Gog-
hiem. Ta intymność elektryzuje. Tworzy niesamowitą 
więź. Trudną do wyrażenia. Całość dzięki staraniom 
muzealników, którzy w dobie koronawirusa stanęli 
na wysokości zadania. Ich dewiza brzmi: „Muzeum 
jest nieczynne, ale przyprowadzimy do Ciebie Vin-
centa”. I faktycznie, przyprowadzają!

w stronę wiosny
Zgodnie z zapowiedziami Van Gogh Museum, 
na filmowy cykl wirtualnych wycieczek składać 
się będzie aż siedem odcinków – do chwili od-
dawania tego numeru „Twoich Tychów” do dru-
ku, było ich już 6. Każdy epizod dedykowany 
jest osobnej sali, a ta z kolei przypisana innemu 
okresowi twórczości malarza. W jednej możemy 
zobaczyć wczesne prace Vincenta (w tym jego 
pierwsze arcydzieło: „Jedzący kartofle”), a w in-
nej obrazy, które tworzył on podczas wspólnych 
plenerów z innym artystą, Paulem Gauguinem, 
gdy mieszkali razem w Arles. W powietrzu niemal 
czuć ich malarską rywalizację. Tu warto zwrócić 
uwagę na sposób, w jaki sportretował Vincenta 
jego konkurent: zrobił z niego małpoluda osu-
wającego się z krzesła. Niedługo potem panowie 
wzięli się za bary i w słynnym żółtym domu (ten 
obraz też możemy oglądnąć na jednym z filmów) 
doszło do najsłynniejszej awantury w dziejach 
malarstwa – z uchem w roli głównej. Ale dość 
już tych męskich porachunków. Chcę odpocząć. 
Posłuchać śpiewu ptaków, kojącej muzyki. Chcę 
poczuć wiosnę. Znalazłam ją tu – na ścianach mo-
jej ulubionej sali, gdzie właśnie rozkwitły jabłonie, 
wiśnie i migdałowce. Zazieleniły się łąki, zażółci-
ły pola. Na stole wazon pełen żółtych słoneczni-
ków… Byle do lata! agnIeszka kIjas ●

daWno temu W sztuce (195)
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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.

hasło z krzyżówki nr 648:  
 śWiat Się ZieleNi. 

Normalnie sale wystawowe holenderskiego muzeum Vincenta van Gogha tętnią 
życiem. Obecnie mamy okazję pobyć z Vincentem sam na sam. 

jaki jeSt tWój uluBiONy OBRaZ?

Drodzy czytelnicy! jeżeli wśród 
dotychczasowych felietonów nie 
odnaleźliście historii o Waszym ulubionym 
obrazie, pora to zmienić. Napiszcie do mnie 
maila na adres redakcja@twojetychy.pl 
i podzielcie się swoimi wrażeniami. Wspólnie 
odkryjmy tajemnice najwspanialszych 
malarskich płócien. Dużo zdrowia dla Was! 
I pamiętajcie, DAMy rADę! MAMy SZtuKę!
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