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Elektryki w drodze do tychów
W Tyskich Liniach Trolejbusowych już czekają  
na dwa nowe elektrobusy marki Solaris.

Nie-poradnik wyborczy
Na kilka dni przed wyznaczonym terminem wyborów  
nie ma pewności kiedy i jak będziemy głosować.

piłkarze rozpoczynają treningi
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tyscy 
pierwszoligowcy wychodzą na boisko.2 3 14

bEzpŁatNy 
tyski 
tygodNik
MiEjski

nr 18/650

na budowie przy al. piłsudskiego awaria dźwigu spowodowała konieczność ewakuacji mieszkańców pobliskich bloków.

przechylony żuraw
strona 3

reklama

Z dowolnym problemem
prawnym.
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Święto kameralne, 
muzyka też
To były bardzo kameralne obchody 229. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, 
zostały ograniczone do niezbędnego minimum. str. 4



Dyżur reporTera

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

we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil peszat 12⁰ 12⁰ 15⁰ 20⁰ 23⁰ 23⁰ 14⁰

wt
5.05

Śr
6.05

cz
7.05

pt
8.05

so
9.05

nd
10.05

pn
11.05

reklama

kroNika policyjNa

Wydawca: Śródmieście Sp. z o.o.
redakcja: Tychy, al. piłsudskiego 12, I piętro, 
tel. 32 325 72 38, faks 32 325 72 14 
e-mail: redakcja@twojetychy.pl 
redaktor Naczelny: Wojciech Wieczorek

Zespół: Kamil peszat, Leszek Sobieraj,  
Sylwia Witman (zastępca red. naczelnego) 
Biuro reklam: 
ewa Kunc – e-mail: e.kunc@twojetychy.pl; tel. 605 874 605, 32 325 72 40 
Dorota pajor – e-mail: d.pajor@twojetychy.pl; tel. 601 624 255, 32 325 72 15

Ogłoszenia drobne:  tel. 32 325 72 15 
skład: Tomasz pałka, Graphen - usługi DTp
Druk: poLSKa preSS Sp. z o.o.  
oddział poligrafia, Drukarnia Sosnowiec 
Projekt graficzny: emil Kłosowski 

Numer zamknięto: 4.05.2020 r.  Nakład: 12.000 egz.
redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Sprzedaż tygodnika oraz 
jego dystrybucja bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona.

◆  tyscy POlicjaNci Za-
trZymali trZy OsOBy PO-
DejrZaNe O rOZBój. 28.04 
oficer dyżurny tyskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o napadzie 
na mężczyznę przy ul. Jaśkowi-
ckiej w Tychach. Przybyli na miej-
sce policjanci z relacji zgłaszają-
cego dowiedzieli się, że sprawcy 
pobili go, kopali, a następnie 
ukradli mu telefon komórkowy 
i klucze do domu. Pokrzywdzony 
podał dokładne rysopisy i poli-
cjanci rozpoczęli poszukiwania. 
Wkrótce zatrzymano 25-letnią 
kobietę oraz dwóch mężczyzn 
w wieku 19 oraz 28 lat. Na wnio-
sek policji i prokuratury sąd tym-
czasowo aresztował mężczyzn, 
którzy wchodzili już w konflikt 
z prawem. Wobec zatrzymanej 
kobiety zastosowano policyjny 
dozór. Zatrzymani odpowiedzą 
za rozbój oraz za naruszenie nie-
tykalności cielesnej policjanta, 
której dopuścili się podczas za-
trzymania. Grozi im co najmniej 
12 lat więzienia.

◆ 28.04 W rejONie Bramy 
WjaZDOWej Dla PracOW-
NikóW tyskiegO BrOWaru 
od strony ul. Nowokościelnej lą-
dował śmigłowiec LPR. Wezwa-
no go do 64-letniego mężczyzny, 
który spadł ze schodów. Z urazem 
głowy został przetransportowany 
do szpitala. O wypadku powiado-
miona została Państwowa Inspek-
cja Pracy oraz Prokuratura.

◆ Z kOlei 3.05, Ok. gODZ. 14 
DyżurNy śmigłOWiec ra-
tuNkOWy ląDOWał W re-
jONie ul. WysZyńskiegO, 
by przetransportować do szpita-
la w Sosnowcu mężczyznę, który 
uległ zatruciu. Policjanci KMP 
Tychy ustalają dokładne przyczy-
ny i okoliczności tego zdarzenia.

◆  tym raZem OsZuści 
WykOrZystali ZaufaNie 
miesZkańcóW DO POli-
cjaNtóW. 66-latka uwierzyła 
w historię fałszywego policjanta 
o zagrożonych pieniądzach na jej 

koncie i straciła oszczędności 
swojego życia, oddając oszustom 
29 tys. złotych. Pomimo licznych 
apeli, oszustom nadal udaje się 
nas okradać, a głos w słuchaw-
ce rzekomego „policjanta”, usy-
pia czujność. Takie sytuacje na-
leży zawsze weryfikować i jeśli są 
jakiekolwiek wątpliwości, kontak-
tujmy się z rodziną lub policją.

◆ Na ul. żWakOWskiej, 
W rejONie skrZyżOWaNia 
Z ul. HONOraty, doszło 1 
maja do zderzenia nissana i audi. 
Jak pisze portal www.112tychy.
pl, z relacji uczestników zdarze-
nia wynika, że kierowca nissa-
na włączając się do ruchu z ul. 
Honoraty w ul. Żwakowską nie 
ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du jadącemu ul. Żwakowską 
kierowcy audi. Ten, chcąc unik-
nąć zderzenia zaczął gwałtow-
nie hamować i odbił kierownicą, 
co spowodowało, że audi zatrzy-
mało się na ulicznej latarni ury-
wając koło. ls ●

KM
P T

yc
hy

w ciągu dwóch 
tygodNi do tyskich 
liNii trolEjbusowych 
powiNNy dotrzEć dwa 
piErwszE ElEktrobusy. 
to EfEkt uMowy, 
którą w poŁowiE 
ubiEgŁo roku tlt 
podpisaŁy z solarisEM. 
koNtrakt Na dwa 
ElEktrobusy klasy 
MaXi oraz Ładowarki 
do Nich opiEwa Na 5,6 
MlN zŁotych.

– Solaris poinformował nas o go-
towości odbioru elektrobusów, 
więc nasi pracownicy pojecha-
li do Bolechowa – powiedział 
Marcin Rogala, prezes spółki 
TLT. – Zawsze lepiej sprawdzić 
wszystko na miejscu w fabryce i, 
jeśli będzie taka potrzeba, od razu 
coś poprawić niż dopiero u nas. 
Termin realizacji zamówienia był 

wstępnie wyznaczony na drugą 
połowę czerwca, ale wykonawca 
zrobił to szybciej, co nas oczy-
wiście cieszy. Dodam, że rozpo-
częliśmy już budowę szybkiej ła-
dowarki w zatoce przystankowej 
przy ul. Wyszyńskiego.

Każdy elektrobus wyposażo-
ny jest w cztery moduły baterii 
o łącznej pojemności 160 kWh. 
Ładowanie baterii może się odby-
wać na dwa sposoby – za pomocą 
pantografu odwróconego (pan-
tograf umieszczony jest na łado-
warce i będzie się obniżał do da-
chu pojazdu, dzięki czemu można 
naładować akumulatory w ciągu 
kilku minut podczas przerwy 
na przystanku lub na końcu li-
nii) lub przez złącze plug-in.

Jak informuje TLT, elektrobusy 
nie mają – jak to jest w przypad-
ku trolejbusów – klasycznego sil-
nika w zabudowie klatkowej, za-
stosowano w nich oś napędową 

ze zintegrowanymi silnikami mar-
ki ZF. Będą to pierwsze w Polsce 
autobusy elektryczne wyposażo-
ne w system ogrzewania zasilany 
CNG. Dzięki temu wyeliminowa-
ny został problem stosowania ole-
ju opałowego, który psuł efekt eko-
logiczny. Pojazd wyposażony jest 
w komplet tablic o wysokiej roz-
dzielczości, wewnętrzną tablicę 
pod sufitem, ekran LCD, bram-
ki liczące, wi-fi, GSM, monitoring 
wewnętrzny i zewnętrzny. Cało-
ścią sterował będzie autokomputer 
SIL2, którego oprogramowanie zo-
stało dostosowane do potrzeb TLT. 
System przystosowany jest w cało-
ści do pracy autonomicznej, nie-
wymagającej ingerencji kierowcy 
w ciągu dnia.

Pojazdy mają trafić do obsługi 
linii 291, relacji Tychy Dworzec 
PKP – Szpital Wojewódzki. Będą 
się oczywiście pojawiały także 
na liniach trolejbusowych. ls ●

elektryki w drodze 
do tychów
to piErwszE w polscE autobusy ElEktryczNE WypoSażoNe W SySTem oGrZeWaNIa 
ZaSILaNy CNG

Przy ul. Wyszyńskiego trwa budowa ładowarki dla elektrobusów.
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Decyzję o ewakuacji podjął kie-
rujący działaniem ratowniczym, 
który zarządził wyprowadzenie 

z zagrożonego terenu miesz-
kańców pobliskich bloków oraz 
wszystkich pracowników znaj-

dujących się na budowie. Wy-
łączony i zabezpieczony został 
również pobliski deptak, znaj-
dujący się wzdłuż ul. Orzeszko-
wej. Prócz tyskiej jednostki stra-
ży pożarnej oraz funkcjonariuszy 
policji do działań zaangażowane 
zostały jednostki z OSP Bieruń 
Stary, OSP Bojszowy, JRG Mi-
kołów oraz grupa wysokościowa 
z Radzionkowa, która przy uży-

ciu teodolitu zmierzyła kąt od-
chylenia. Wynosił 20 stopni.

Podczas gdy żuraw zaczął prze-
chylać się niezgodnie z przezna-
czeniem, operator skontrował ten 
ruch zmieniając środek ciężkości 
8 tonowego ładunku. – Ogrom-
ną trzeźwością umysłu wykazał 
się operator żurawia. Gdyby nie 
zachował zimnej krwi, mogło-
by dojść faktycznie do tragedii. 
Przyczyny awarii bada Urząd Do-
zoru Technicznego. Jedną z nich 
było uszkodzenie śruby, która 
była elementem podpory pozio-
mującej dźwig. Jest to pierwsza 
taka awaria tego modelu w histo-
rii – komentuje Piotr Szojda ko-
mendant Państwowej Straży Po-
żarnej w Tychach.

Zmieniająca się pogoda oraz 
coraz silniejszy wiatr spowo-
dowały realne zagrożenie prze-
wrócenia się żurawia, którego 
ramię działa jak żagiel. Po za-
kończeniu ewakuacji na miejscu 
pojawił się 220-tonowy dźwig. 
Przy pomocy podnośników 
udało się podnieść uszkodzo-
ny element i przywrócić kon-
strukcję do pionu dzięki drew-
nianym podporom. Niestety, 
doszło do załamania pogody, 
które utrudniło działania. We-
zwano drugi dźwig stutonowy, 
zaś strażacy przystąpili do akcji 
wypompowywania wody z miej-
sca osadzenia żurawia, by nie 
dopuścić do przemoknięcia 
materiałów pionizujących. Je-

den z dźwigów ściągał obciąż-
niki z ramienia krótkiego, dru-
gi zabezpieczał długie ramię. 
Następnie zawiązany na miej-
scu sztab zdecydował o przy-
stąpieniu do rozmontowania 
poziomego ramienia. Akcja za-
kończyła się kilkanaście minut 
po 20, co umożliwiło mieszkań-
com powrót do swoich domów. 
Lokatorzy od godz. 10 przeby-
wali u rodzin, znajomych lub 
w klubie osiedlowym Orion, 
o co zadbali przedstawiciel 
Urzędu Miasta oraz spółdziel-
nia. Na drugi dzień rozmonto-
wano resztę uszkodzonego żu-
rawia. Aktualnie Urząd Dozoru 
Technicznego wyjaśnia przyczy-
ny awarii. kaMil pEszat ●

żuraw jak żagiel
opErator MaszyNy, ZaChoWująC TrZeźWoŚć umySłu, NIe DopuŚCIł Do TraGeDII.

przEz prawiE 12 lat 
w przEdwyborczy wtorEk 
Na ŁaMach „twoich tychów” 
zaMiEszczaliśMy koMpENdiuM 
wiEdzy o NadchodzącEj ElEkcji. 
dziś MaMy z tyM problEM…

Nieważne, czy chodziło o wybory samorządowe, 
prezydenckie, parlamentarne, czy europejskie 
– zawsze na kilka tygodni, a potem kilka dni 
przed wyznaczoną datą pomagaliśmy naszym 
Czytelnikom, przekazując potrzebne informa-
cje na temat siedz ib obwodowych komisji wy-
borczych, list kandydatów i sposobu jak oddać 
ważny głos. Z opinii tyszan wiemy, że wiedza 
ta w wielu przypadkach okazywała się bardzo 
pomocna, zwłaszcza dla osób na co dzień niein-
teresujących się polityką – tą lokalną i tą w szer-
szym wymiarze.

Dzisiaj również mamy przedwyborczy wto-
rek (choć kto tak naprawdę wie, czy to praw-
da?), lecz jakże inny od poprzednich. Na kil-
ka dni przed ogłoszonym kilka miesięcy temu 
przez marszałek Sejmu terminem wyborów pre-
zydenta RP, nie znamy nawet tak naprawdę na-
wet… daty, bo w obiegu jest co najmniej kilka 
możliwych terminów: od 10/17/23 maja br. po-
przez jesień 2020, wiosnę 2021, aż po rok 2022! 
Z komisjami wyborczymi jest jeden wielki za-
męt, nie wiadomo czy w ogóle są i kto wchodzi 
w ich skład, a konia z rzędem temu, kto potrafi 
dziś przewidzieć jak faktycznie będziemy gło-
sować i kto te nasze głosy będzie liczył. Sytuacja 
to dość kuriozalna, trzeba przyznać.

Owszem, rolę głównego winowajcy odgry-
wa szalejący po świecie koronawirus. Ale całe 
to zamieszanie z wyborem prezydenta RP, to nie 
tylko „zasługa” osobliwości pod nazwą SARS-
Covid-19. To także efekt wyjątkowej nieporad-
ności polskich władz państwowych, które so-
bie, a przede wszystkim nam zafundowały coś, 
co niektórzy nazywają cyrkiem, inni parodią, 
ale rzadko kto wyborami.

Wirus grasuje nie tylko w Polsce. Dlaczego za-
tem Polska, śladem wielu innych krajów, gdzie 
na ten czas planowane były wybory, nie odło-
żyła ich na czas po pandemii? Nagle zakochani 
w ustawie zasadniczej jej permanentni deptacze 
twierdzą, że odłożenie elekcji byłoby… niekon-
stytucyjne. Na to autorytety prawnicze, że wcale 
tak nie jest. Że wystarczyło wprowadzić formal-

nie któryś ze stanów wyjątkowych, by wybory 
same się przesunęły. Można rzec – z automatu. 
A władza na to, że wcale obecny czas wyjątko-
wy nie jest! Przepraszam bardzo, ale jeśli są za-
mknięte przedszkola, szkoły, fabryki, sklepy, kina 
i teatry; jeśli ludzie nie mogą wyjść na spacer 
choćby w czwórkę albo stanąć w kolejce po za-
mówiony obiad w Mikołowie, bo zaraz policja 
się przyczepia; jeśli każe nam się chodzić w ma-
skach – to to jest normalny stan? Jeśli rodziny, 
pracujące po obu stronach granicy nie mogą być 
ze sobą – to to jest normalne? Dla mnie, a tro-
chę już na tym świecie przebywam i różne rze-
czy widziałem – obecna sytuacja jest wyjątkowa. 
Tak, jak normalnie nie było po grudniu 1981, tak 
i normalnie nie jest teraz. Jest wyjątkowo i pew-
nie niewielu by się na władzę obraziło, gdyby 
wprowadziła stan klęski żywiołowej w sytuacji, 
gdy mamy z nią faktycznie do czynienia.

Obecnej władzy można zarzucić wiele, ale 
na pewno nie to, że jest konsekwentna. Bo jak 
się ma parcie do wyborów w najbliższą niedzie-
lę z ograniczaniem prawa do kontaktowania się 
między Polakami? Jak się ma obowiązek na-
kładania rękawiczek w sklepach do odbiera-
nia kart wyborczych nie wiadomo przez kogo 
wcześniej macanych? Wreszcie niekonsekwen-
cja podstawowa: jeśli PiS twierdzi, że obecny 
prezydent jest najlepszy na świecie, reszta kan-
dydatów do pięt mu nie dorasta, więc w cu-
glach wygra on reelekcję już w pierwszej tu-
rze – to dlaczego ten sam PiS boi się wyborów 
na jesień? Przecież pan prezydent to nie kieł-
basa, nie zepsuje się do tego czasu i Polki oraz 
Polacy także jesienią docenią to, co zrobił dla 
naszej Ojczyzny… A jeżeli ktoś by miał jakieś 
wątpliwości, to go w publicznym telewizorze 
tych wątpliwości pozbawią.

Nie ma normalnej kampanii wyborczej, nie 
ma daty, parlament nie uchwalił sposobu gło-
sowania (choć gdyby się do tego nie zabierał 
w ostatniej chwili, to pewnie by zdążył), nie 
ma komisji wyborczych, nie ma pewności, 
że karty do głosowania dotrą do wszystkich 
chętnych i czy to będą prawdziwe karty, a nie 
jakieś kserówki, których w internecie ostatnio 
mnogość – jest za to chaos, spowodowany wiru-
sem i może gorszą od niego nieporadnością wła-
dzy. Stąd na naszych łamach nie ma dzisiaj po-
radnika wyborczego, tylko ten nie-poradnik.
wojciEch wiEczorEk ●

nie-poradnik 
wyborczy
czyli o tyM, żE wszyscy wiEdzą, że NIC NIe WIeDZą…

Ewakuowani mieszkańcy ul. Orzeszkowej spędzili poza domem cały dzień.

Podczas awarii żuraw obsługiwał 8 tonowy ładunek. W trakcie pracy przechylił się o 20 stopni.

Akcję ewakuacyjną prowadzili strażacy z kilku jednostek z Tychów, Bierunia, Bojszów i Mikołowa.
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29 kwiEtNia EwakuowaNo MiEszkańców z trzEch 
bloków przy ul. orzEszkowEj. powodEM akcji 
byŁo NiEprawidŁowE przEchylENiE się, w stroNę 
budyNków wiElorodziNNych, żurawia wiEżowEgo 
Na tErENiE budowy. Na skutEk przEchylENia 
powstaŁo rEalNE zagrożENiE przEwrócENia się 
urządzENia Na sąsiEdNiE budyNki MiEszkalNE.
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W miniony poniedziałek, 4 maja 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Tychach otworzył siedem 
obiektów sportowych. Będą one 
jednak funkcjonowały na specjal-
nych zasadach.

Ograniczona będzie m.in. ilość 
osób przebywających na obiek-
cie, nie będzie można korzystać 
z szatni i węzła sanitarnego (poza 
WC), a po wyjściu każdej grupy 
zostanie przeprowadzona dezyn-
fekcja urządzeń itp.

Po przerwie użytkować już moż-
na obiekt im. A. Potrawy przy ul. 
Andersa 22, Kompleks Sportowy 
„Paprocany”, obiekt przy ul. Kato-
wickiej 241, „Moje boisko – Orlik 
2012” przy ul. Wejchertów i przy 
ul. Borowej, boisko sportowe przy 
ul. Edukacji oraz obiekt sporto-
wy przy ul. Brzozowej. W każdym 
z tych miejsc wdrożone zostały spe-
cjalne zasady bezpieczeństwa.

– Zachowanie co najmniej dwu-
metrowego dystansu społeczne-

go, obowiązek zasłaniania twarzy 
(w czasie dojścia na dany obiekt 
sportowy, natomiast przebywa-
jąc na boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy), ograniczo-
na liczba osób przebywających 
na obiekcie, weryfikacja uczestni-
ków, dezynfekcja urządzeń po każ-
dym użyciu i każdej grupie, obo-
wiązkowa dezynfekcja rąk dla 
wchodzących i opuszczających 
obiekt, korzystanie z osobistego 
sprzętu treningowego lub dezyn-
fekcja po każdym użyciu – wy-
mienia Marcin Staniczek, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Tychach.

Pomiędzy grupami osób korzy-
stających z obiektów będą obo-
wiązywały przerwy, nie będzie 
także możliwości korzystania 
z szatni i węzła sanitarnego (poza 
WC) na terenach obiektów.

Pozostałe obiekty oraz boiska 
bezobsługowe na terenie miasta 
pozostają nadal zamknięte. MN ●

to byŁy bardzo 
kaMEralNE obchody 229. 
roczNicy uchwalENia 
koNstytucji 3 Maja. 
zE względu Na paNującą 
EpidEMię koroNawirusa, 
zostaŁy ograNiczoNE 
do NiEzbędNEgo 
MiNiMuM.

Jak co roku w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny odbyła się 
msza święta za ojczyznę. Przed 
jej rozpoczęciem przedstawicie-
le władz miasta: wiceprezydent 
Maciej Gramatyka wraz z Barbarą 
Konieczną i Dariuszem Wence-
plem z prezydium Rady Miasta 
w strugach deszczu złożyli wią-
zankę kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańca Śląskiego na pl. Wol-
ności.

Msza dla pięćdziesięciu
Następnie w samo południe 
przed wejściem do kościoła roz-
dano ostatni z 50 przygotowa-

nych kotylionów, które odliczały 
maksymalną dopuszczalną ilość 
uczestników mszy. Tę celebro-
wał proboszcz parafii ks. Janusz 
Lasok.

– Witam wszystkich zgroma-
dzonych przed ołtarzem i tych, 
którzy łączą się z nami przez in-
ternet. Mszę świętą sprawuję 
w intencji Ojczyzny, modląc się 
za władze naszego państwa jak 
również naszego miasta – przy-
witał wiernych ks. proboszcz. 
Dalej podczas mszy został od-
czytany list Rady Stałej Episko-
patu Polski, w którym duchowni 
wzywali klasę polityczną do jed-
nomyślnego wypracowania spo-
sobu przeprowadzenia wyborów 
prezydenckich.

„W pełnym niepokoju czasie 
epidemii, a także w sytuacji na-
pięcia związanego z nadchodzą-
cymi wyborami prezydenckimi, 
pragniemy zaapelować o odpo-
wiedzialność za dobro wspólne, 
jakim jest Polska [...]. Misją Koś-

cioła w takiej sytuacji jest jednak 
zawsze pełne życzliwości przypo-
minanie o szczególnej, moralnej 
i politycznej odpowiedzialności, 
jaka spoczywa na uczestnikach 
życia politycznego. Zachęcamy, 
aby w dialogu między stronami 
poszukiwać takich rozwiązań, 
które nie budziłyby wątpliwo-
ści prawnych i podejrzenia nie 
tylko o naruszenie obowiązują-
cego ładu konstytucyjnego, ale 
i przyjętych w demokratycznym 
społeczeństwie zasad wolnych 
i uczciwych wyborów. Prosimy, 
aby kierując się najlepszą wolą, 
w swoich działaniach szukali do-
bra wspólnego, którego wyrazem 
jest dziś zarówno życie, zdrowie 
oraz społeczny byt Polaków, jak 
i szerokie społeczne zaufanie 
do wspólnie wypracowanych 
przez lata procedur wyborczych 
demokratycznego państwa. W tej 
trudnej sytuacji, jaką przeżywa-
my, powinniśmy dbać o kulty-
wowanie dojrzałej demokracji, 

ochronę państwa prawa, budo-
wanie – mimo różnic – kultury 
solidarności, także w sferze poli-
tyki”. – oto fragment listu który, 
był czytany w całej Polsce.

kwiaty i koncert
Po mszy świętej wiceprezydent 
Maciej Gramatyka wraz z prze-
wodniczącą RM Barbarą Ko-
nieczną udali się pod czułowski 
Pomnik Poległych Powstańców 
Śląskich, gdzie również złożyli 
pamiątkową wiązankę.

Tegoroczne obchody zamknął 
koncert „Perły Muzyki Polskiej” 
w ramach cyklu Spotkań Karoliń-
skich, odbywających się na kana-
le YT parafii bł. Karoliny. Podczas 
koncertu skrzypek Marcin Sidor 
wraz z pianistą Kamilem Pawłow-
skim wykonali m.in.: Mazurka 
op. 33 nr 2 Fryderyka Chopina, 
Kujawiaka a-moll Henryka Wie-
niawskiego czy Poloneza „Pożeg-
nanie Ojczyzny” Michała Kleofa-
sa Ogińskiego. Wykonania były 
urozmaicone ciekawymi dygre-
sjami Pawłowskiego, który przy-
bliżał meandry muzyki klasycznej 
czy ciekawostki z życia kompo-
zytorów.

Za organizację tegorocznych 
obchodów odpowiadało Miej-
skie Centrum Kultury.
kaMil pEszat ●

Święto kaMeralne, 
Muzyka też
w  caŁEj polscE podczas Mszy świętych oDCZyTaNo LIST bISKupóW.

We mszy w intencji Ojczyzny mogła wziąć udział ograniczona liczba tyszan.

Wiceprezydent Maciej Gramatyka i przewodnicząca RM Barbara Konieczna 
pod Pomnikiem Poległych Powstańców w Czułowie.
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umożliwienie korzystania z obiektów sportowych nie oznacza, 
że mamy zapominać o środkach ostrożności.

Boiska otwarte, ale…

Od 4 maja kasy na parterze Urzędu 
Miasta Tychy są otwarte. Klienci 
muszą jednak stosować się do obo-
wiązujących zasad bezpieczeń-
stwa m.in. zachowania dwume-
trowej odległości.

Kasy będą czynne codziennie 
od poniedziałku do środy od 8 
do 14, w czwartki w godz. 8-16 
i w piątki od 8 do 12. Wejście 
do urzędu będzie możliwe od stro-
ny Parku Miejskiego.

W dalszym ciągu nie ma moż-
liwości poruszania się po całym 
budynku urzędu miasta. Klienci 
sprawy mogą załatwiać telefonicz-
nie, mailowo, czy za pośredni-
ctwem portalu eurzad.umtychy.
pl, epuap.gov.pl lub sekap.pl. 
Przy wejściu głównym ustawio-
ne są specjalne skrzynie, do któ-
rych można wrzucać korespon-
dencję skierowaną do Urzędu 
Miasta Tychy. ru ●

od minionego poniedziałku.

kasy w um czynne

reklama
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reklama

22 kwiEtNia radNi 
klubu iNicjatywa tyska 
zŁożyli do prEzydENta 
Miasta iNtErpElację 
w sprawiE odstąpiENia 
od koszENia trawNików 
w czasiE suszy 
i upalNych dNi. poparciE 
dla takiEgo apElu 
wyraziŁo tEż w MEdiach 
spoŁEczNościowych 
wiElu MiEszkańców 
tychów.

„Byłam świadkiem jak pracowni-
cy miejscy kosili ciężkim sprzę-
tem trawę przy ośrodku OREW 
na al. Niepodległości – zgłosiła 
nam czytelniczka. – Aktualnie 
panuje susza, dlatego pytam czy 
koszenie traw jest konieczne i czy 
przypadkiem nie wpływa nega-
tywnie na trawniki?”.

Takie głosy otrzymywali-
śmy od mieszkańców miasta 
już w ubiegłym roku, co dowo-
dzi, że ludzie coraz bardziej in-
teresują się kwestią właściwej 
pielęgnacji terenów zielonych 
w mieście, szczególnie podczas 
upałów i suszy. Nie ma już wąt-
pliwości, że i w tym roku z su-
szą będziemy mieli do czynienia 
(a nawet już mamy). A to może 
oznaczać pożółkłe, a nie zielo-
ne trawniki i bardzo trudną sy-
tuację młodych drzew, których 
setki sztuk zostały posadzo-
ne w mieście w ciągu ostatnie-
go roku.

W swojej interpelacji radni 
Inicjatywy Tyskiej zawniosko-
wali o wstrzymanie pokosów 
traw. „W ubiegłym roku mie-
liśmy do czynienia z sytuacja-
mi wypalonych trawników, po-
przez ich skoszenie w upalne dni 
– czytamy w interpelacji. – Teraz 
dodatkowo dochodzi susza. (...) 
Chcąc uniknąć podobnej sytuacji, 

w tym roku wnioskujemy o do-
konywanie prac pielęgnacyjnych 
poza okresem suszy”.

Zapytaliśmy administrato-
rów największych obszarów zie-
leni w mieście (Tyski Zakład 
Usług Komunalnych, MZBM, 
OSKARD) o stanowisko wobec 
koszenia traw. Wszyscy potwier-
dzili, że do odwołania koszenie 
jest wstrzymane.

– Badamy na bieżąco warunki 
hydrologiczne w mieście – mówi 
Agnieszka Lyszczok, dyrektor 
TZUK. – Ewentualne przykasza-
nie trawy będziemy prowadzić 
wtedy, gdy wystąpią co najmniej 
dwudniowe intensywne opady. 
Na razie koszenie jest wstrzy-
mane.

TZUK rozpoczął też akcję na-
wadniania młodych drzew. Sa-
dzonki, które zaczynają teraz 
swój pierwszy sezon wegetacyj-
ny w parkach i na skwerach, są 
szczególnie narażone na skutki 
suszy. Przy długotrwałym braku 

opadów, same sobie po prostu nie 
poradzą.

– W zeszłym roku zakupiliśmy 
worki nawadniające i już zaczyna-
my je stosować – mówi Agniesz-
ka Lyszczok. – Dzięki workowi 
woda skrapla się powoli, przez 
kilka dni, co jest najlepsze dla 
młodej sadzonki, znacznie lep-
sze niż podlewanie strumieniem 
wody. Po kilku dniach taki wo-
rek przenoszony jest pod kolej-
ne drzewko.

Również Hanna Skoczylas, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych potwier-
dza, że z powodu suszy koszenie 
zostało wstrzymane do odwo-
łania. – W ubiegłym tygodniu 
firma odpowiadająca za utrzy-
manie zieleni na naszych tere-
nach dostała od nas informację, 
że ma wstrzymać koszenie. Ten 
zakaz obowiązuje do odwoła-
nia. Na terenach MZBM kosze-
nie trawy się obecnie nie odby-
wa – mówi dyrektor.

Podobne stanowisko przyjęła 
Tyska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Oskard”. – Na razie po prostu 
nie ma czego kosić – mówi Woj-
ciech Sądel zastępca prezesa za-
stępca prezesa ds techniczno-eks-
ploatacyjnych. – Trawa wyrasta 
intensywnie dopiero po opadach, 
których od dłuższego czasu nie 
było, a jeśli były, to bardzo ską-
pe. Na ewentualność koszenia je-
steśmy przygotowani podobnie 
jak co roku. Częstotliwość ko-
szenia jest zmienna – czasem są 
to trzy pokosy w sezonie, czasem 
pięć. Zauważamy wpływ klimatu 
i widzimy, że z roku na rok po-
trzeby koszenia jest mniej. Przy 
takiej pogodzie, jaką mamy obec-
nie, na pewno kosić nie będziemy, 
ale gdyby trawa po opadach wy-
rosła, to sami mieszkańcy będą 
zgłaszać nam potrzebę koszenia. 
Tak więc będziemy się starali re-
agować adekwatnie do warunków 
pogodowych i wzrostu trawy.

sylwia witMaN ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

przEd rokiEM 
NiEMal wszystkiE 
przEdsiębiorstwa 
koMuNikacyjNE, 
w tyM tyskiE spóŁki 
– przEdsiębiorstwo 
koMuNikacji 
MiEjskiEj i tyskiE 
liNiE trolEjbusowE 
– dotkNąŁ poważNy 
kryzys kadrowy. brak 
kiErowców dawaŁ się 
odczuć Na każdyM 
kroku. tyMczasEM 
skutki obostrzEń 
związaNych z EpidEMią 
spowodowaŁy, 
żE pkM i tlt Mają obEcNiE 
NadMiar chętNych 
do pracy.

W tyskim PKM brakowało oko-
ło 40-50 kierowców i niemal każ-
dego dnia mieliśmy do czynienia 
z komunikacyjnym chaosem. 
Wypadały kursy, pasażerowie nie 

wiedzieli czy autobus lub trolej-
bus przyjadą, czy też kurs został 
„planowo zawieszony”. W PKM 
doszło nawet do tego, że za kie-
rownicami usiedli mechanicy, 
pracownicy pogotowia technicz-
nego i dyspozytorni, a nawet 
rzecznik prasowy spółki. Firmom 
przewozowym groziły kary za nie-
wywiązanie się z umów. Zresztą 

brak kierowców był problemem 
nie tylko w Tychach, ale w całym 
kraju – według danych Między-
narodowej Unii Transportu Dro-
gowego brakowało nawet 200 tys. 
zawodowych kierowców.

– Stan epidemii zamieszał 
na rynku pracy i nasza spółka, któ-
ra borykała się z brakami kierow-
ców nawet do 50 osób, teraz ma ich 

nadmiar – powiedział Michał Ka-
sperczyk, rzecznik PKM. – Przy-
jęcia do pracy zostały wstrzyma-
ne, zrezygnowaliśmy z ogłoszeń 
o pracy dla kierowców. Sytua-
cja ta spowodowana jest przede 
wszystkim poważnym kryzysem 
w branży turystycznej. Część kie-
rowców, którzy jeździli autokara-
mi wycieczkowymi, turystyczny-

mi, głównie za granicę, zostało 
bez pracy. Straty poniosła także 
logistyka, ograniczyły działalność 
firmy transportowe. To sprawiło, 
że pojawiło się wiele osób z odpo-
wiednimi i ważnymi uprawnienia-
mi. Nie muszą one też przechodzić 
kilkumiesięcznego szkolenia. Po-
nadto, jak wiadomo, ograniczona 
została liczba kursów w komuni-
kacji miejskiej, zawieszono niektó-
re linii, na innych zmieniono roz-
kład na obowiązujący w niedziele 
i święta. I choć sytuacja kadrowa 
wyraźnie się poprawiła, problem 
tak łatwo nie zniknie. Nie jest ła-
two zostać kierowcą autobusu czy 
trolejbusu. Wysokie koszty zdoby-
cia uprawnień i świadectwa kwa-
lifikacji (ok. 8 tys. zł) oraz barie-
ra wieku 21 lat sprawia, że choć 
ktoś bardzo chce być kierowcą, za-
nim osiągnie wymagany przepisa-
mi wiek, zacznie pracować gdzie 
indziej i do tego zawodu już nie 
powróci.

Podobna sytuacja jest obec-
nie w Tyskich Liniach Trolejbu-
sowych.

– Problemy kadrowe skoń-
czyły się już na początku roku, 
kiedy mieliśmy tylu kierowców, 
ilu potrzebowaliśmy – twierdzi 
Marcin Rogala, prezes spółki 
TLT. – Jednak w związku z tym, 
że zmniejszona została liczba tzw. 
wozokilometrów, pojawił się ich 
nadmiar. Przyjęcia do pracy zo-
stały wstrzymane, a chętnych jest 
sporo. Co jakiś czas mamy telefo-
ny z pytaniami o możliwość za-
trudnienia.

Mamy do czynienia rzecz jas-
na ze stanem przejściowym, 
bo z chwilą otwarcia granic, 
wznowienia ruchu turystycznego 
czy transportu w pełnym wymia-
rze, nie jest wykluczone, że część 
kierowców ponownie odejdzie 
z komunikacji miejskiej. Jednak 
dziś nikt nie potrafi odpowie-
dzieć kiedy to nastąpi. Być może 
nie tak prędko – w sytuacji, kie-
dy zachorowań przybywa, nawet 
rządowe zdjęcie takich czy innych 
obostrzeń nie spowoduje, iż lu-
dzie gremialnie zaczną podróżo-
wać. ●

koszenie wstrzyMane 
Miasto i spóŁdziElNiE WaLCZą Z SuSZą. 

Trawa w mieście będzie podkaszana tylko wtedy, gdy sytuacja pogodowa będzie ku temu odpowiednia.

kłopoty bogactwa
EpidEMia spowodowaŁa zawirowaNia Na ryNku pracy, W Tym WŚróD KIeroWCóW pKm I TLT.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że skończyły się kadrowe kłopoty tyskich 
przewoźników. Nie wiadomo jednak jak długo utrzyma się taka sytuacja.
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tyska fabryka fiat 
chryslEr autoMobilEs 
(fca) po raz kolEjNy 
przEdŁuża okrEs 
tyMczasowEgo 
zawiEszENia produkcji - 
tyM razEM do 10 Maja.   

Początkowo zakładano, że 
zakład wznowi produkcję 
30 marca, po dwutygodniowej 
przerwie, ale później termin 
ten był przedłużany. Mówiło 
się o powrocie do pracy po 
długim majowym weekendzie. 
1 kwietnia zarząd spółki zawarł 

porozumienie ze związkami 
zawodowymi, z którego wynika, 
że przestój w pracach może 
potrwać nawet do 30 czerwca.

W fabryce FCA pracują obec-
nie wyłącznie osoby wskazane 
przez bezpośrednich przełożo-
nych. Przestrzegając wszystkich 
obostrzeń związanych z wiru-
sem, wykonują prace niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia zakładu.

Jak się dowiedzieliśmy, na-
dal nie ustalono daty powrotu 
do pracy załogi tyskiej fabryki 
Opla. ls ●

jeszcze 
na postoju
tyska fabryka fca NIe praCuje Do 10 maja.
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kilkaNaściE dNi tEMu 
zMiENiŁy się NiEktórE 
zasady bEzpiEczEństwa, 
związaNE z EpidEMią 
koroNawirusa. MożNa 
spacErować po parkach 
i w lEsiE, MŁodziEż 
powyżEj 13. roku życia 
MożE poruszać się bEz 
opiEki osoby dorosŁEj.

Pełny parking przy OW Paproca-
ny w ostatni kwietniowy weekend 
najlepiej świadczył o tym, że coś 
się zmieniło. Jak się można było 
zorientować, około 80 proc. sa-
mochodów miało rejestracje 
spoza miasta, z czego wynika, 
że tyszanie odwiedzili Paproca-
ny pieszo, na rowerach lub przy-
jechali komunikacją miejską.

Mimo zniesienia niektórych 
obostrzeń, nadal obowiązują 
wszystkich zasady bezpieczeń-
stwa, jak zachowanie 2-metrowej 
odległości w przestrzeni publicz-
nej od innych, obowiązkowe za-
słanianie nosa i ust w miejscach 
publicznych, ścisłe przestrzeganie 
zasad sanitarnych w miejscach 
gromadzenia ludzi (dezynfek-

cja i utrzymanie odpowiednie-
go dystansu). Dyrekcja tyskiego 
MOSiR-u zaleca, aby w ośrod-
ku i na terenach przyległych, nie 
przedłużać swojego pobytu.

Nadal w Paprocanach za-
mknięte są place zabaw, siłownia 
plenerowa, boiska sportowo-re-
kreacyjne, promenada, pomosty 
pływające, wiaty grillowe. Choć 
niektórzy próbują grillować, czy 
zażywać kąpieli, jest to po prostu 
zabronione. Problemem może być 
korzystanie ze sprzętu pływające-
go. Na razie nie ma rozporządzeń 
w tej sprawie i nie wiadomo, czy 
każde wypożyczenie kajaka czy 
roweru wodnego musi się koń-
czy ich odkażaniem? A co z ka-
mizelkami?

Zdania w kwestii znoszenia 
obostrzeń są podzielone, także 
wśród specjalistów, bo przecież 
liczba zakażeń nadal rośnie. Czy 
to jest już dobry czas, by łago-
dzić obostrzenia? Pogłębiają się 
problemy ekonomiczne, zwolnie-
nia, straty w gospodarce, budże-
tach, ale czy mimo to nie należa-
łoby poczekać aż liczba nowych 
zachorowań będzie zdecydowa-

nie mniejsza? Nasze życie, etap 
po etapie, może się normalizo-
wać, jednak – żeby nie wylać dzie-
cka z kąpielą – powinno to zale-
żeć przede wszystkim od sytuacji 
epidemiologicznej, m.in. od przy-
rostu liczby zachorowań (w tym 
liczby osób w stanie ciężkim), czy 
wydolności służby zdrowia.

Tymczasem od 4 maja nastąpi 
drugi etap „odmrażania sportu” 
– dla maksymalnie sześciu osób 
korzystających mają być udostęp-
nione obiekty na otwartej prze-
strzeni – boiska szkolne i wielo-
funkcyjne, w tym orliki, otwarte 
(półotwarte) korty z limitem 4 
osób na kort, pola golfowe, stad-
niny koni, tory gokartowe czy rol-
kowe. To wszystko jednak ograni-
czone będzie wieloma warunkami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i za-
chowania dystansu społecznego, 
w tym znajdzie się m.in. weryfi-
kacja uczestników, brak możli-
wości korzystania z szatni i za-
plecza sanitarnego (poza WC), 
obowiązkowa dezynfekcji urzą-
dzeń po każdym użyciu i każdej 
grupie oraz dezynfekcji rąk dla 
wchodzących i opuszczających 

obiekt, korzystanie z osobistego 
sprzętu treningowego lub dezyn-
fekcja po każdym użyciu.

Kolejny etap przewiduje tak-
że otwarcie sklepów budowla-

nych w weekendy, hoteli i in-
nych miejsc noclegowych, choć 
z ograniczeniami oraz niektórych 
instytucji kultury, jak biblioteki, 
muzea, czy galerie sztuki. Następ-
ny to otwarcie zakładów fryzjer-
skich i kosmetyczek oraz sklepów 
w galeriach handlowych z istot-
nymi ograniczeniami, przewidu-
je się też umożliwienie działalno-
ści stacjonarnej w gastronomii, 
również z ograniczeniami. Będzie 
można organizować wydarzenia 
sportowe do 50 osób (w otwartej 

przestrzeni, bez udziału publicz-
ności). Rozpoczną działalność 
żłobki, przedszkola i w klasach 
szkolnych I-III z ustaloną liczbą 
dzieci w sali. W ostatnim etapie 
przewiduje się otwarcie salonów 
masażu i solariów, umożliwie-
nie działalności siłowni i klu-
bów fitness, otwarte zostaną te-
atry i kina.

W łagodzeniu obostrzeń klu-
czowe jest tylko jedno pytanie – 
kiedy powinno to nastąpić?
ls ●

tychy doŁączyŁy 
do pilotażowEgo 
prograMu EuropEjskiEj 
siEci saMorządów 
przyjazNych rodziNiE. 
to iNicjatywa, Mająca 
Na cElu rozwój 
i poprawę polityki 
rodziNNEj w EuropiE.

Sieć Samorządów Przyjaznych 
Rodzinie (z ang. European Family 
Network Municipalities) to ini-
cjatywa promująca lokalną poli-
tykę na rzecz rodzin. Misją sie-
ci jest zapewnienie europejskim 
gminom wsparcia poprzez wspól-
ny proces planowania, wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk.

W sierpniu 2019r. w odpowie-
dzi na zaproszenie Związku Du-
żych Rodzin 3+, które jest pol-
skim partnerem ELFAC, Urząd 
Miasta w Tychach wysłał zgłosze-
nie do Europejskiej Sieci Samo-
rządów Przyjaznych Rodzinie.

Miejsca przyjazne
– Gminy, które chcą dołączyć 
do sieci, muszą realizować co naj-
mniej 5 spośród 10 kryteriów, ta-
kich jak np.: organizowanie imprez 
rodzinnych, wykazanie zaanga-
żowania stowarzyszeń, usługi 
i świadczenia dla rodzin, tworzenie 
otoczenia przyjaznego dla rodzin, 
prowadzenie punktu informacyj-
nego itp. Uznaliśmy, że mamy po-
tencjał i spełniamy kryteria – mówi 
Małgorzata Tomaszewska z Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdro-
wia w UM Tychy.

Miasta należące do sieci two-
rzą miejsca coraz bardziej przy-
jazne rodzinom z dziećmi 
– np. pomieszczenia do przewi-
jania maluchów, miejsca do kar-
mienia niemowląt, specjalne sta-

nowiska na parkingach, punkty 
bawialne w obiektach użyteczno-
ści publicznej itp.

– W Tychach realizujemy wie-
le inicjatyw odpowiadających po-
trzebom i oczekiwaniom rodzin. 
Dopłaty do miejsc w żłobkach, 
program 3+ Liczna Rodzina, 
realizacja licznych zajęć spor-
towych i kulturalnych, dbałość 
o infrastrukturę miejską na dzie-
ci i młodzieży – to tylko niektóre 
z przedsięwzięć podejmowanych 
przez miasto na rzecz rodzin. 
Ważnym elementem działania 
samorządu jest także prowadze-
nie siedmiu placówek wsparcia 
dziennego, w których ponad 300 
dzieci otrzymuje pomoc peda-
gogiczną, psychologiczną i po-
siłki – mówi Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

europejskie nauki
Członkostwo w sieci jest bez-
płatne i oznacza m.in: otrzyma-
nie dostępu do strony interneto-
wej, zawierającej dobre praktyki 
i informacje, dołączenie do sze-
rokiego ruchu ukierunkowane-
go na Europę przyjazną rodzinie 
oraz uczestnictwo w międzyna-
rodowych spotkaniach, semina-
riach i konwencjach. We wrześniu 
2019 roku Małgorzata Tomaszew-
ska z Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia uczestniczyła 
w dwudniowej wizycie studyjnej 
we włoskim Trento, podczas któ-
rej zaprezentowano dobre prak-
tyki z zakresu polityki proro-
dzinnej. Oprócz przedstawicieli 
Włoch i Hiszpanii na spotkaniu 
obecni byli także pracownicy sa-
morządowi ze Szczecina, Polko-
wic oraz reprezentantka Związku 
Dużych Rodzin 3+.

zaczęli włosi
2 czerwca 2018 r. podczas Euro-
pejskiego Zjazdu Dużych Rodzin 
w Szczecinie, Europejska Fede-
racja Dużych Rodzin (ELFAC 
– z ang. European Large Fami-
lies Confederation) wraz z wło-
ską prowincją Trento (Włoskie 
Stowarzyszenie Dużych Rodzin 
z Prowincji Trentino) podpisa-

ły umowę o rozpoczęciu nowej 
inicjatywy na poziomie europej-
skim: utworzenia Europejskiej 
Sieci Samorządów Przyjaznych 
Rodzinie. Pierwszymi polski-
mi miastami, które dołączyły 
do sieci były: Szczecin i Gro-
dzisk Mazowiecki; kolejnymi: 
Kraków, Głogów, Legnica i Pol-
kowice. ru ●

biuro prEwENcji 
koMENdy gŁówNEj 
policji uczEstNiczy 
w orgaNizacji 13. Edycji 
ogólNopolskiEgo 
koNkursu „policjaNt, 
który Mi poMógŁ”, 
którEgo iNicjatorEM 
jEst ogólNopolskiE 
pogotowiE dla ofiar 
przEMocy w rodziNiE 
„NiEbiEska liNia” 
iNstytutu psychologii 
zdrowia polskiEgo 
towarzystwa 
psychologiczNEgo.

Celem konkursu jest wyróżnie-
nie tych funkcjonariuszy Policji, 
którzy charakteryzują się wyjąt-
kowym profesjonalizmem, empa-
tyczną postawą i umiejętnościami 
w obszarze indywidualnej pomo-
cy osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwa-
nie od 2008 roku. Od tego cza-
su odbyło się już dwanaście jego 
edycji, podczas których wyło-
niono 60 laureatów zasługują-
cych – w ocenie społeczeństwa – 
na szczególne wyróżnienie. Byli 
to funkcjonariusze reprezentują-
cy zarówno służbę prewencyjną, 
jak i kryminalną.

13. edycja konkursu objęta jest 
honorowym patronatem Komen-
danta Głównego Policji, zaś sama 
uroczystość wręczenia wyróżnień 
zostanie wpisana w centralne ob-
chody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjan-
tów do obecnej edycji konkur-
su „Policjant, który mi pomógł” 
trwa do 31 maja 2020 r. Zgodnie 
z regulaminem konkursu, zgło-
szenia policjanta może doko-
nać osoba indywidualna, insty-
tucja lub organizacja. Natomiast 
pięcioro laureatów wybiera Ka-
pituła, w skład której wchodzą 
pracownicy Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
laureaci ostatnich trzech edy-
cji konkursu oraz przedstawi-
ciel Biura Prewencji KGP. Typo-
wanie kandydatów odbywa się 
na podstawie szczegółowej ana-
lizy uzasadnień zawartych w for-
mularzach zgłoszeniowych. For-
mularz można pobrać na stronie: 
www.policjant.niebieskalinia.
pl, gdzie również widnieje re-
gulamin konkursu. Zgłoszenia 
można nadsyłać na adres: pogo-
towie@niebieskalinia.pl lub po-
cztą na adres: „Niebieska Linia”, 
02-121 Warszawa, ul. Korotyń-
skiego 13. rN ●

policjant, który 
Mi poMógł
13. Edycja ogólNopolskiEgo koNkursu TrWa 
Do KońCa maja.

rodzina jest najważniejsza
tychy w EuropEjskiEj siEci saMorządów prZyjaZNyCh roDZINIe.

Małgorzata Tomaszewska (z lewej) z Urzędu Miasta Tychy wraz z Reginą 
Maroncelli – Przewodniczącą Europejskiej Federacji Dużych Rodzin 

i Marią Grazia Cobbe z Agencji Dla Rodzin (Agenzia per la famiglia, PAT).

UM
 Ty
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y

etapy bez dat
paprocaNy kuszą, ale pamiętajmy o obostrzeniach

Odwiedzając np. ośrodek w Paprocanach, nie zapominajmy o zachowaniu środków ostrożności.
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Teatr Mały w Tychach konty-
nuuje cykl spotkań z baśniami 
braci Grimm, które w każdą so-
botę o godz. 16 na teatralnym 
kanale YouTube czyta Paweł 
Drzewiecki.

W najbliższą sobotę, 9 maja 
najmłodsi będą mogli posłu-
chać bajki „Stoliczku nakryj 
się, złoty osioł i kij z worka”, 
a w kolejne weekendy: „Ro-
szpunka” (16.05), „O Rybaku 

i jego żonie” (23.05) i „Śpiąca 
Królewna” (30.05).

Tradycyjnie tyska placówka cze-
ka na dziecięce ilustracje czytanych 
bajek, które stanowić będą swoistą 
scenografię. Na rysunki do bajki 
o stoliczku TM czeka do 6 maja 
do godz. 10 pod adresem: eduka-
cja@teatrmaly.tychy.pl. Autorzy 
prac zostaną uhonorowani bileta-
mi na wybrany spektakl dla dzieci 
w przyszłości. ww ●

w parafii pw. bŁ. 
karoliNy orgaNizowaNE 
są „spotkaNia 
karolińskiE”, czyli 
wydarzENia kulturalNE 
traNsMitowaNE 
Na żywo w iNtErNEciE. 
co NiEdziElę o 18.15 
do końca czErwca 
Na kaNalE youtubE 
parafii tV karoliNa będą 
odbywać się Na żywo 
koNcErty i spEktaklE.

W najbliższą niedzielę, 10 maja 
odbędzie się spektakl „Ireneusz 
Krosny na wesoło”. – Spotkania 
rozpoczęliśmy Wielkanocnym 
Koncertem Organowym prof. Ju-
liana Gembalskiego. Ponadgodzin-
ny koncert oglądnęło wówczas bli-
sko 3200 osób. Pokazało to, że jest 
zapotrzebowanie na taką for-
mę życia kulturalnego. W ostat-
nią niedzielę razem z Miejskim 
Centrum Kultury zorganizowali-
śmy koncert „Perły Muzyki Pol-
skiej”, a już w najbliższą niedzie-
lę o 18.15 zapraszam na występ 
Ireneusza Krosnego, który swoim 
niebywałym poczuciem humoru 
wprowadzi do naszego życia tro-
chę radości, tak potrzebnej w tych 
nieciekawych czasach. Program 
mamy już rozpisany do końca 
czerwca. W kolejną niedzielę od-
będą się spotkania upamiętniające 
setną rocznicę urodzin naszego pa-
pieża Jana Pawła II, później zorga-

nizujemy wydarzenie z okazji Dnia 
Matki i kolejno Dnia Dziecka. Kła-
dziemy nacisk na lokalnych arty-
stów i razem z MCK zapraszamy 
ich do współpracy – przedstawia 
proboszcz ks. Józef Szklorz.

Ireneusz Krosny, mając 14 lat, 
rozpoczął swoją karierę w zwią-
zanym z Teatrem Małym Teatrze 
Ruchu i Pantomimy „Migreska” 
Zbigniewa Skorka. Podczas wie-
lu lat na scenie zdobył liczne wy-
różnienia krajowe, choćby główną 
nagrodę festiwalu kabaretowego 
„Kataryniarze” czy nagrodę im. 
Andrzeja Waligórskiego, oraz za-
graniczne, jak wyróżnienie „The 
Critics’ Choice” amerykańskiego 
magazynu artystycznego „Chica-
go Reader” dla najlepszego spek-
taklu w Chicago czy Złotą Różę 
Festiwalu w Montreux w Szwaj-
carii. Jako mim występuje w kla-
sycznym czarnym trykocie w oto-
czeniu ubogiej scenografii, zaś 
treść jego autorskich etiud obraca 
się wokół tematów życia społecz-
nego i towarzyskiego pokazanych 
często w absurdalny i abstrakcyj-
ny sposób. Całe spektrum cel-
nych point przedstawia głównie 
za pomocą niezwykle plastycznej 
mowy ciała i niebywałej mimiki.

Spotkania Karolińskie odby-
wają się w domu parafialnym 
Wyobraźnia Miłosierdzia na auli 
Jana Pawła II i są transmitowane 
na żywo na kanale YouTube TV 
Karolina. kaMil pEszat ●

stoliczek, roszpunka i inni.

Bajki z Brodą

kultura 
u księdza
już w Najbliższą NiEdziElę bęDZIe możNa obejrZeć 
WySTęp IreNeuSZa KroSNeGo.

Można je (na upartego) uznać 
za brak dobrej woli albo po pro-
stu sympatii do danej osoby. Nie 
są one jednak bez znaczenia dla 
samopoczucia i godności tych, 
których dotykają.

5 maja obchodzimy Europej-
ski Dzień Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych i Dzień 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie. Ci ostatni 
mają w naszym społeczeństwie 
najtrudniej – są lekceważeni, 
pomijani, uznawani za gorszych. 

Każdy z nas zna epitety, jakimi są 
określani. A przecież niepełno-
sprawni – ogólnie rzecz biorąc, 
niezależnie od tego, czego ich nie-
pełnosprawność dotyka – nie są 
mniej ludzcy. Mają serca i emo-
cje, które często są przez dyskry-
minację deptane.

Daleka jestem od tego, 
by Dzień Walki z Dyskrymi-
nacją jakoś specjalnie obcho-
dzić – zwłaszcza w czasach ko-
ronawirusa, gdy nie mamy 
wielu możliwości, by manife-

stować swoje poglądy. Zachę-
cam natomiast do refleksji. Czy 
wiemy, czym jest dyskrymina-
cja? Jak często dyskryminuje-
my tylko dlatego, że ktoś jest 
inny, na przykład mniej spraw-
ny? Wielu z nas ma w tym zakre-
sie czyste sumienie, bo wydaje 
nam się, że dyskryminacja nas 
nie dotyczy. Tymczasem głoś-
no komentujemy lekkie opóź-
nienie autobusu spowodowane 
tym, że kierowca otwierał spe-
cjalną platformę dla osoby poru-
szającej się na wózku lub sugeru-
jemy koleżance, by jej opóźniony 
syn darował sobie kinder party, 
bo przeszkadza w zabawie innym 
dzieciom.

Drobne szpileczki, lekko wy-
czuwalne. A przecież wbijane raz 
za razem zostawiają ślad i poczu-

cie, że jest się dla społeczeństwa 
balastem. Ciężarem, który jeśli 
nie dostanie wsparcia i odrobi-
ny zrozumienia – naprawdę może 
spaść na dno.

Dlatego zamiast tych szpilek 
dawajmy nadzieję na lepsze jutro. 
Pomocną dłoń. Uśmiech. A prze-
de wszystkim – szacunek, którego 
tak brakuje w kontaktach z niepeł-
nosprawnymi. Poczucia, że nikt 
z nas nie jest gorszy tylko dlate-
go, że słabiej widzi lub nie słyszy. 
Nie użalajmy się, lecz traktujmy 
na równi, z poszanowaniem in-
ności. To wystarczy, by walczyć 
z dyskryminacją i (co niezwykle 
ważne!) uczyć kolejne pokolenia, 
że jesteśmy różni, ale w głębi ser-
ca wszyscy tacy sami – chcemy 
po prostu pięknie i godnie żyć.
MagdalENa kulus ●

drobne szpileczki
fEliEtoN Na europejSKI DZIeń WaLKI Z DySKrymINaCją oSób NIepełNoSpraWNyCh I DZIeń GoDNoŚCI oSób 
NIepełNoSpraWNyCh INTeLeKTuaLNIe

Autorka tekstu jest pracownikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Tychach. W wolnych chwilach pisze książki dla dzieci i nie tylko.
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Tychy inwestują w projekty ułatwiające •	
poruszanie się osobom z niepełno-
sprawnościami. przykładem może być 
zaplanowana na ten rok kontynuacja 
projektu: „przestrzeń bez barier – 
działania na rzecz środowiska osób 
niewidomych i niedowidzących w Ty-
chach”, którego realizatorem jest polski 
Związek Niewidomych Koło Tychy. pro-
jekt opiera się na systemie znaczników 
i aktywatorów ToTupoINT. Do tej pory 
zamontowano 35 takich znaczników 
elektronicznych, a  41 osób niewido-
mych i niedowidzących skorzystało 
ze szkolenia z zakresu korzystania 
z aktywatorów i z aplikacji.
Coraz częściej znikają też bariery archi-•	
tektoniczne i komunikacyjne. Dla osób 
poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich pomocne są szerokie podjazdy 
i windy oraz niskopodłogowe środki 
transportu z wysuwanymi platforma-
mi. Na placach zabaw, montowane są 
urządzenia, z których mogą korzystać 
również dzieci z niepełnosprawnoś-
ciami.
potrzeby dzieci z niepełnosprawnoś-•	
ciami są dostrzegane przez samych 
mieszkańców. jednym z projektów 

w tegorocznym budżecie obywatel-
skim są zajęcia z nauki pływania dla 
dzieci z różnymi dysfunkcjami.
W Tychach działa także Świetlica •	
Terapeutyczna dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
pozbawionych instytucjonalnej opieki. 
Zadanie to na zlecenie miasta realizuje 
polskie Stowarzyszenie na rzecz osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
Koło w Tychach (pSoNI). Z zajęć 
w świetlicy korzysta ok. 25 osób.

polskie Stowarzyszenie na rzecz osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
Koło w Tychach prowadzi także punkt 
Wczesnej Interwencji (pWI), który 
jest przeznaczony dla dzieci w wieku 
od 0 do 7. roku życia, zagrożonych 
lub ze zdiagnozowanym zaburzeniem 
wieku rozwojowego oraz chorobami 
genetycznymi. W ramach pracy punktu 
realizowana jest wszechstronną diag-
noza i rehabilitacja małego pacjenta 
(m.in.: ruchowa, psychologiczna, 
neurologopedyczna, pedagogiczna czy 
terapia zakresie Integracji Sensorycznej) 
a także wsparcie i edukacja rodziców 
w zakresie wspomagania rozwoju dzie-

cka. W zeszłym roku z punktu Wczesnej 
Interwencji skorzystało łącznie około 
130 małych pacjentów i ich rodziców lub 
opiekunów.

Co roku w pierwszej połowie czerwca •	
na terenie ogrodu ośrodka rehabili-
tacyjno-edukacyjno-Wychowawczego 
pSoNI obywa się impreza integracyjna 
pn.: „równolandia”. Każdego roku 
ma ona inną tematykę – np.: „Kon-
tynenty”, „Cztery pory roku w rów-
nolandii”, „bajkowa równolandia”, 
„równolandia na wyspach pośród 
mórz i oceanów”, „Dziki Zachód” czy 
„Kosmos”. W wydarzeniu bierze udział 
około 300 osób, w tym m.in.: niepeł-
nosprawni intelektualnie wychowan-
kowie oreW, Świetlicy Terapeutycznej, 
pacjenci pWI, beneficjenci projektu 
pFroN „25+”, ich rodzice i opiekunowie 
oraz zaproszone dzieci i młodzież z za-
przyjaźnionych przedszkoli i szkół.
W Tychach odbywają się także war-•	
sztaty edukacyjne. uczestnicy mieli 
możliwość udziału w spacerze do tzw. 
Tajemnicy Ciemności – miejsca o cha-
rakterze edukacyjnym. Wzięło w nich 
udział 160 uczniów z tyskich szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych.

miastO róWNycH sZaNs 

dyskryMiNacja kojarzy NaM się z wykroczENiEM 
– i sŁuszNiE, bo za dyskryMiNowaNiE grożą 
koNkrEtNE, prawNiE usaNkcjoNowaNE 
koNsEkwENcjE. jEdNak NajczęściEj jEj przEjawy 
pozostają bEzkarNE – bo są subtElNE, przEMycaNE 
w codziENNych, Międzyludzkich koNtaktach 
i zachowaNiach.
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koBiety 
i mężczyźni

Agata Passent jest – jak wiadomo 
– dziennikarką, choć jak pisze, 
dzisiaj dziennikarzem może być 
każdy. Tyle mediów różnego typu, 

wystarczy usiąść i napisać kilka-
naście zdań, wygłosić jakąś ład-
ną formułę i już. Z przekonaniem 
oczywiście, że jest się tym mą-
drzejszym, wszystkowiedzącym. 
Wystarczy czasami tylko lekko 
podeprzeć się Wikipedią. Książ-
ki są już dzisiaj passe. Agata Pas-
sent współprowadzi mój ulubiony 
sobotni program „Xięgarnia”, au-
dycje w Radiu ChiliZet. Jest au-
torką kilku książek „Miastówka”, 
„Pałac wiecznie żywy”, „Dziecko? 
O matko!”, „Kto to pani zrobił?”. 
Pisze też felietony.

Właśnie niedawno ukazał się 
jej zbiór felietonów, pod cieka-
wym tytułem „Klauzula zdumie-
nia”. Już na początku można się 
zastanowić, czy dzisiaj w naszym 
kraju obowiązują jeszcze jakiejś 
klauzule? I drugie – czy jest coś, 
co jest jeszcze w stanie wprawić 
nas w zdumienie?

W słowie wstępnym, Agata 
Passent pisze, że ta książka spo-
ro ją kosztowała. W różnorakim 
sensie tego słowa. Kosztowała, 
bo pisząc felieton, przy okazji wy-

sączała jedną herbatę w kawiarni. 
Koszt finansowy więc jest. A teks-
ty nie były pisane w domu, bo tam 
się nie da pracować. Ma, jak pod-
kreśla autorka, na głowie dwóch 
synów, męża i psa. I już w sło-
wie wstępnym można się domy-
ślić o czym będzie część felieto-
nów. „Gdy tylko zaczynałam pisać 
pierwsze zdanie tekstu, dzwonił 
mąż z pytaniem „Gdzie jesteś?”. 
Jeśli Polka wychodzi z domu, 
to musi mieć pretekst: albo bio-
rą ją do szpitala, albo do niewoli, 
albo do biura”.

Dlaczego pisze? Bo dla niej 
pisanie jest nawykiem, którego 
trzyma się niczym rozbitek dry-
fującej deski. Przez ponad 25 lat 
miała i ma swój zestaw warto-
ści, który teraz jednak zaczął 
być atakowany. Pierwsze teks-
ty pisała bowiem żyjąc w Euro-
pie, ostatnie już w „Republice 
banasiowej”. Stąd też bierze się 
tak rozszerzony zakres tematów. 
Jak się bowiem okazuje, tema-
tów do skomentowania nie bra-
kuje, podsuwa nam je chociażby 

codzienna propaganda tzw. me-
diów narodowych.

W tym wyborze tekstów, doko-
nanym przez męża autorki Wojt-
ka Kuczoka, nie wyczuwam, aby 
felietonistka stawiała sobie jakieś 
bariery. Nie ma mowy o autocen-
zurze, czy poprawności politycz-
nej. Mówi to co chce i jak chce.

O czym więc pisze? Głów-
ny wątek to świat kobiet i męż-
czyzn. Agata Passent nie ukry-
wa, że ma do nas, facetów, sporo 
pretensji. Potrafimy tak sobie ży-
cie urządzić, aby się wiele nie na-
męczyć, a do tego jeszcze chcemy 
mieć władzę w domu. Ta władza 
dotyczy wszystkiego. Od igły 
po widły. I to dziwne postrzega-
nie praw kobiet i mężczyzn. Jak 
mężatka pojawia się gdzieś sama, 
bez drugiej połówki, to od razu 
pada pytanie, a gdzie mąż? 
Wszystko u Was dobrze? Męż-
czyznę który sam gdzieś przy-
chodzi, nikt nie zapyta: A co to, 
żony nie ma?

Felietony o tym, jacy to my fa-
ceci jesteśmy, czytałem z zachwy-

tem. Podobnie felietony o tym jak 
kobiety postrzegają świat. Cu-
downe opisy domowych batalii, 
walki z dziećmi, aby zaakcepto-
wały jakiś porządek, hierarchię, 
czy rozmowa z mężem o planach 
na wakacje. I świat zewnętrz-
ny. Ten codzienny, kiedy to nie 
mamy gdzie zaparkować, zała-
twić szybko jakąś sprawę, niby 
prostą a tu…

Dawno nie czytałem tak świet-
nych tekstów, dotykających niby 
znanych spraw. Ot, odwiecz-
na walka między płcią piękną 
i brzydką. Ot, odwieczny prob-
lem jak dwójka ludzi ma sobie 
urządzić życie, respektować sie-
bie, tak aby nie zniszczyć siebie, 
domu. Ot, odwieczne poranne 
pytanie: co dzisiaj nam się zwali 
na głowę? I jak wytrzymać tę głu-
potę, chamstwo, bo wszak dzi-
siaj na głupotę i chamstwo jest 
pozwolenie.

Dawno też nie czytałem 
tak cudownej ironii, złośliwo-
ści, skojarzeń. Przy niejednym 
zdaniu pojawiała się taka myśl: 

cholera, dlaczego ja na to nie 
wpadłem?

Agata Passent jest bardzo do-
brą obserwatorką naszej rzeczy-
wistości. Feminizm, rodzina, spo-
łeczeństwo, sąsiedzi i oczywiście 
polityka, która nie pozwala nam 
ani na moment odetchnąć. Ja, po-
dobnie jak Agata Passent boję się, 
stronię od ludzi, którzy nie mają 
poczucia humoru, o autoironii już 
nie mówiąc. Facet, który dopiero 
po kilkunastu minutach zrozu-
miał dowcip, nie nadaje się na to-
warzysza życia. Podobnie kobieta. 
Może tak jest, bo w moim kra-
ju mężczyźni w większości nie 
czytają książek. Grają superme-
nów, twardzieli, ale co to jest mop, 
do czego służy – to raczej wiedza 
już im niepotrzebna.

A kto, oprócz mężczyzn, często 
jest wrogiem kobiet? Przeczytaj-
cie „Klauzulę zdumienia”.
jaN MazurkiEwicz ●

agata passent
„klauzula zdumienia”

wydawnictwo wielka litera.

MuzEuM MiEjskiE 
w tychach dodajE 
otuchy – to liMitowaNa 
sEria pocztówEk, 
wydaNych z Myślą 
o osobach, którE 
NiE Mogą odwiEdzać 
MuzEuM.

– To pomysł na utrzymanie kon-
taktu z odbiorcami, do których 
nie docieramy przez internet, 
a także forma dodania otuchy 
tym, którzy w czasach pande-
mii są „na posterunku„ i nie 
pracują w trybie home office 
– mówią tyscy muzealnicy. Po-
cztówki „ku pokrzepieniu„ będą 
mogli znaleźć w swoich skrzyn-
kach mieszkańcy niektórych 
tyskich bloków. Trafią też one 

za pośrednictwem wolontariu-
szy do seniorów, pracowników 
lokalnych punktów sprzedaży, 
kierowców komunikacji miej-
skiej i medyków.

– Pocztówkami chcemy wpro-
wadzić nastrój nadziei i pogody 
ducha. Na czterech wzorach po-
cztówek znajdują się archiwalne 
zdjęcia z lat 60. i 70. XX wieku 
ze zbiorów Muzeum Miejskie-
go w Tychach, prezentujące letni 
wypoczynek w okolicach pomo-
stu na Jeziorze Paprocańskim czy 
zabawy dzieci na przedszkolnym 
placu zabaw i w Parku Niedź-
wiadków. To wszystko uzupełnio-
ne inspirującymi cytatami z po-
pularnych piosenek – tłumaczy 
dyrektor placówki Aleksandra 
Matuszczyk.

Na rewersie można przeczy-
tać: „Wszystkich nas zaskoczyła 
ta niespodziewana sytuacja i to, 
że nie możemy być ze sobą tak 
blisko jak wcześniej. Tęsknimy 
za naszymi gośćmi i przyjaciół-
mi – Ciebie też nam brakuje.

Przyjmij od nas pocztów-
kę na otuchę i słowa ku pokrze-
pieniu. Podziel się tą nadzieją 
ze swoimi bliskimi, przyjaciół-
mi, sąsiadami. Możesz też nam 
wirtualnie „pomachać”, dopisując 
na pocztówce co Ci w duszy gra, 
potem robiąc zdjęcie z pocztówką 
i oznaczając nas w mediach spo-
łecznościowych: FB@Muzeum-
MiejskiewTychach/Instagram:@
mmtychy lub wysyłając na pro-
mocja@muzeum.tychy.pl”.
MN ●

tEgoroczNa, XXX 
Edycja fEstiwalu 
twórczości dziEci 
i MŁodziEży zostaŁa 
przEŁożoNa Na bliżEj 
NiEokrEśloNy tErMiN. 
jEdNak 20 Maja odbędziE 
się podsuMowaNiE 
dotychczasowEgo 
dorobku fEstiwalu 
w forMiE oNliNE. 
MŁodziEżowy 
doM kultury Nr 1 
zachęca wszystkich 
do NadsyŁaNia zdjęć 
i MatEriaŁów widEo.

Wszystko zaczęło się prawie 
50 lat temu. – Wtedy to orga-
nizowane były Przeglądy Szkol-
nych Zespołów Artystycznych, 
w których MDK nr 1 zawsze brał 
udział – wspomina Teresa Wo-
dzicka, była dyrektor MDK nr1. 
– Później pod koniec lat 80. kon-
kurs przemianowano na Rejono-
wy Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej. Zawsze konkurs był 
sporym wydarzeniem i cieszył 
się ogromna popularnością. 
Wielu z naszych wychowanków 
dochodziło do ostatniego etapu, 
który miał rangę wojewódzką – 
dodaje.

Od ubiegłego roku konkurs 
przyjął nazwę Festiwal Twórczo-
ści Dzieci i Młodzieży. Nadal jest 
to wydarzenie o zasięgu rejono-
wym i odbywa się przez cztery 
dni, podzielone na dwa dni tea-
tralne, dzień taneczny i dzień mu-
zyczny. W ubiegłym roku w Festi-
walu udział wzięły 73 grupy czyli 
łącznie ponad 1150 osób (dzieci 
i młodzieży). Przez 29 edycji fe-
stiwalowych pojawiło się na sce-
nie przeszło 25 tysięcy (!) uczest-
ników, zrzeszonych w około 1500 
grupach i zespołach prowadzo-
nych przez nauczycieli i instruk-
torów zarówno z domów i ośrod-
ków kultury, jak również szkół 
i przedszkoli. Wraz ze zmianą na-
zwy zmieniła się formuła; w każdej 
dziedzinie artystycznej jury przy-
znaje Grand Prix, wprowadzone 
zostały kategorie wiekowe oraz 
przydzielanie 3 zwycięskich miejsc 
wraz z wyróżnieniami. Udało się 
także pozyskać sponsora (Gemi-
ni Park), dzięki któremu wszyscy 
uczestnicy Festiwalu otrzymu-
ją drobne upominki bez względu 
na finalne rezultaty. Zdobywcy 
Grand Prix uhonorowani zostają 
również bonami podarunkowy-
mi. Zaangażowanie sponsora po-
zwoliło docenić również nauczy-

cieli i instruktorów, bo to w dużej 
mierze dzięki ich zapałowi i deter-
minacji możliwe jest podziwianie 
tych wspaniałych prezentacji.

– Bardzo cieszę się, że mogę 
kontynuować tak ważne wyda-
rzenie, jakim jest Festiwal Twór-
czości Dzieci i Młodzieży. Wpro-
wadzone zmiany i odświeżona 
formuła organizacyjna oraz wi-
zualna nadają konkursowi bar-
dziej aktualną formę. Pozyska-
nie donatorów stwarza również 
większe możliwości i podkre-
śla ważną rolę tego wydarze-
nia w naszym mieście i rejonie. 
Wprawdzie XXX jubileuszowa 
edycja Festiwalu zostaje odłożo-
na w czasie, ale już teraz można 
na naszej stronie (www.mdk1.
tychy.pl/festiwal) powspominać 
wcześniejsze edycje, oglądając ar-
chiwalne występy grup muzycz-
nych, teatralnych i tanecznych. 
Chcemy przygotować okolicz-
nościową prezentację składającą 
się ze zdjęć, dlatego gdyby ktoś 
dysponował ciekawymi materia-
łami z poprzednich edycji, pro-
simy o ich wysłanie do 10 maja 
na adres: wyadrzenia.mdk1@os-
wiata.tychy.pl – prosi Maciej Gru-
chlik dyrektor MDK nr 1.
kaMil pEszat ●

podziel się zdjęcieM
MŁodziEżowy doM kultury Nr 1 zbiEra zdjęcia, aby poDSumoWać hISTorIę 
FeSTIWaLu TWórCZoŚCI DZIeCI I młoDZIeży.

ku pokrzepieniu
sprawdź, CZy NIe maSZ W SKrZyNCe poCZTóWKI oD muZeum mIejSKIeGo!

Festiwal zawsze wzbudzał wiele emocji – na scenie, ale i na widowni.

ar
c.

z MojEj póŁki
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adMiNistrator NajstarszEgo 
tyskiEgo placu targowEgo, 
zlokalizowaNEgo przy ul. biElskiEj, 
uczyNiŁ kolEjNy krok – po otwarciu 
części spożywczEj uruchoMiŁ takżE 
haNdEl po drugiEj stroNiE ulicy, 
czyli tzw. plac MEblowy.

Na sporym terenie około 50 producentów mebli 
z Kalwarii Zebrzydowskiej wystawia swoje towa-
ry, od lat cieszące się dużym zainteresowaniem 
tyszan. Kupcy znają najnowsze trendy, służą też 
pomocą i doradztwem. Przede wszystkim są bar-
dzo elastycznie i zaspokoją każde życzenie. Przed 
producentami mebli z Kalwarii Zebrzydowskiej 
nie ma rzeczy niemożliwych. Wykonują meble 

od czasów kiedy nie było jeszcze sklepów wiel-
kopowierzchniowych. Tradycja i doświadczanie 
przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, gdyż 
są to głównie firmy rodzinne.

Ciekawostką jest fakt, że przynosząc zdjęcie wy-
branego mebla z popularnych sieci, meblarze z Kal-
warii mogą wykonać taki sam mebel lub zmienio-
ny według upodobań zamawiającego, za to w cenie 

nawet o połowę niższej niż w popularnych sieciów-
kach. Klient wybiera materiał, wzór, kolor, jakość 
i negocjuje cenę. Handlowcy zapewniają dostawę 
do domu z wniesieniem.

Plac Targowy czynny jest głównie w soboty 
od godz. 8 do 12 ale w przypadku ładnej pogody 
meblarze z Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają tak-
że w targowe środy. as ●

w wiElu rEgioNach 
polski NotowaNy jEst 
aktualNiE Niski pozioM 
wód gruNtowych. 
zNaczący wpŁyw 
Na tEN staN rzEczy MiaŁa 
ostatNia ziMa, NiEMalżE 
caŁkowiciE pozbawioNa 
opadów śNiEgu.

Brak utrzymującej się pokrywy 
śnieżnej sprawił, iż przy wiosen-
nym wzroście temperatur, gleby – 
a co za tym idzie źródła podziemne 
– nie otrzymały bardzo ważnego 
o tej porze roku zastrzyku wody. 
Susza jest zatem realnym zagro-
żeniem, które już teraz dotyka nie 
tylko rolników, uprawiających zie-
mię, ale wszystkich mieszkańców 
naszego kraju, mimo że wielu z nas, 
jeszcze tego nie zauważa.

trzeba nawyku
Ograniczone zasoby wody pitnej 
sprawiają, iż jej racjonalne zuży-
cie powinno być naszym nawy-
kiem, a nie działaniem nadzwy-
czajnym, charakterystycznym 
dla okresu kryzysu. Niestety, tak 
nie jest. Dopóki brak w dostę-
pie do wody nie będzie uciążli-
wy dla większości społeczeństwa, 
problem będzie bagatelizowany. 
– Utrudnienia w dostawie wody 
dotyczą przede wszystkim małych 
i średnich gmin, gdzie sieć wodo-
ciągowa ma niewielkie możliwości 
zwiększenia ilości wody pobiera-
nej z ujęć. Wody może zabraknąć 
tylko w przypadku ujęć wód po-
wierzchniowych lub płytkich ujęć 
wód podziemnych – ale szanse 
na to są małe, bo nawet jak któreś 
wodociągi mają takie ujęcie, to nie 
jest ono jedyne. Większe jest praw-

dopodobieństwo, że wyschną in-
dywidualne ujęcia wody – mówi 
dr Sebastian Szklarek, ekohydro-
log z Polskiej Akademii Nauk.

Świadomy konsument
Wierzymy, że odbiorcy tyskiej 
wody są konsumentami świado-
mymi i odpowiedzialnymi. Mamy 
przekonanie, że mogą i potrafią 
rozsądnie gospodarować wodą. 
– W przypadku oszczędzania 
wody, najczęściej mówi o zakręca-
niu kranu przy myciu zębów czy 
innych prostych domowych me-
todach. Brakuje w tym wszystkim 
odpowiedniej edukacji co do na-
szych trawników. Bo najpierw 
kosimy trawnik równo z ziemią, 

a później intensywnie podlewa-
my, żeby miał szansę w czasie su-
szy odrosnąć. W okresach suszy 
powinniśmy zatem zapomnieć 
o krótko przystrzyżonym, zielo-
nym, angielskim trawniku – pod-
kreśla dr Szklarek.

Dla naszych odbiorców przy-
gotowaliśmy kilka praktycznych 
porad dotyczących oszczędza-
nia wody. Zmiana codziennych 
nawyków, odrobina wysiłku 
oraz bardziej ekologiczne prak-
tyki są w stanie sprawić, że każ-
dego miesiąca gospodarowanie 
domowe będzie przyczyniać się 
do znacznych oszczędności dro-
gocennej kranówki. A zatem – jak 
na co dzień oszczędzać wodę?

prysznic zamiast kąpieli
W jednej wypełnionej wannie 
może znajdować się nawet 200 
litrów wody. To dokładnie tyle 
wody, ile znajduje się w 130 pół-
toralitrowych butelkach. Gdyby 
tę samą wodę zamiast do wan-
ny, wlać właśnie do butelek, je-
den człowiek mógłby ją pić przez 
ok. trzy miesiące, zakładając, 
że minimalne, dzienne spożycie 
wody to ok. 1,5 litra. Rezygnacja 
z kąpieli w wannie na rzecz prysz-
nica, to jednorazowa oszczędność 
nawet do 100 litrów wody.

zakręcajmy kran
Jeden nawyk jest w stanie spra-
wić, że każdego dnia marno-

wane są setki, a nawet tysiące 
litrów wody. A przecież zakrę-
cenie kranu nie jest wcale ta-
kie trudne. Zakręcając wodę 
podczas 4-minutowego mycia 
zębów, można zmniejszyć zu-
życie wody nawet o 20 litrów. 
Im więcej osób w rodzinie, tym 
większe oszczędności wody każ-
dego dnia, które z kolei realnie 
wpłyną także na oszczędności 
w domowym budżecie.

naprawmy cieknącą spłuczkę
Cieknący kran w kuchni, bate-
ria w umywalce, nieszczelna słu-
chawka prysznicowa, czy ciekną-
ca spłuczka muszli klozetowej, 
to zestaw bardzo popularnych 

przypadków, które zdarzają się 
w naszych gospodarstwach do-
mowych. Na pozór błahe, nie 
budzą naszego niepokoju. Ale 
wierzcie, niepostrzeżenie zna-
cząco zwiększają zużycie wody 
w gospodarstwie. W skali mie-
siąca tworzą się bardzo znaczą-
ce straty w budżecie domowym. 
W ciągu doby cieknące urządze-
nia gospodarstwa domowego 
mogą stać się przyczyną ubytku 
sięgającego kilkudziesięciu li-
trów wody.

O c z y w i ś c i e  s p o s o b ów 
na oszczędzanie jest znacznie wię-
cej. Skupiliśmy się tutaj na tych 
elementarnych, które może zasto-
sować każdy. Polecamy rozejrzeć 
się wokół. Niech filozofia oszczę-
dzania wody stanie się po prostu 
naturalnym elementem kultu-
ry naszego życia codziennego. 
Bo przecież jeśli już zdecydujemy 
się na system zraszania trawnika, 
możemy tak go ustawić, aby uru-
chamiał się wczesnym rankiem, 
kiedy woda najwolniej odparo-
wuje. Myjąc samochód możemy 
używać wiadra zamiast węża. Jeśli 
nas stać, możemy zainwestować 
w zmywarkę naczyń, ponadto 
dobrze jest zastosować perlatory 
do baterii umywalkowych, czy też 
gromadzić wodę deszczową. Isto-
tą rzeczy jest świadoma zmiana 
podejścia do użytkowania wody. 
Chcemy czy nie, musimy zdać so-
bie sprawę z tego, że ilość wody 
na Ziemi raczej nie będzie się 
zwiększać, a to, czy zawsze bę-
dziemy jej mieli w wystarczającej 
ilości, zależy również od nas. Pa-
miętajmy o tym zwłaszcza wów-
czas, gdy prognozy pogody wiesz-
czą nadchodzące upały. MN ●

Na Placu Meblowym przy al. Bielskiej swój towar wystawiają producenci, więc jest taniej niż w sklepach.

zMarnowane litry
oszczędzaNiE wody W TraKCIe SuSZy To WażNy oboWIąZeK NaS WSZySTKICh.

kup pan Meble!
kolEjNy Etap oTWIeraNIa TarGoWISKa prZy aL. bIeLSKIej.

ar
c.

10 | 5 Maja 2020 www.tychy.pltwojE tychy nasze tychy



wracaMy do zabawy, którą 
rozpoczęliśMy w poprzEdNiM NuMErzE 
tt. propozycja MuzEuM MiEjskiEgo 
w tychach, by do popularNEj gry 
„MEMory” wykorzystać archiwalNE 
zdjęcia tychów dostępNE Na 
wirtualNEj MapiE Miasta dostępNEj 
pod adrEsEM www.abc.tychy.pl, 
zaiNspirowaŁa Nas do podróży w 
przEszŁość i przypoMNiENia sobiE jak 
ulicE i budyNki wyglądaŁy 40, 50 czy 60 
lat tEMu. 

Przeglądając zgromadzone przez muzeum zbiory 
archiwalnych fotografii, spróbowaliśmy powtórzyć 
niektóre kadry, wykonane niegdyś przez Andrze-
ja Czyżewskiego, Zygmunta Kubskiego, Ireneusza 
Kaźmierczaka, Michała Całę i innych autorów. Są 
takie miejsca, które nie bardzo się zmieniły, ale i ta-
kie, które wyglądają zupełnie inaczej. 

Wirtualna tyska mapa-archiwum www.abc.tychy.
pl. zawiera zdigitalizowane zbiory fotografii z okre-
su rozbudowy Tychów (od lat 50. do 80. XX wieku).  
sylwia witMaN ●

Miejskie 
MeMory – cz.2
w raMach akcji #zostaNwdoMu muZeum mIejSKIe ZapraSZa Do poDróży 
W prZeSZłoŚć.

Dzisiejsza ulica Biblioteczna jest z pewnością bardziej ruchliwa, niż ta 
uchwycona przez Stanisława Kasperowicza około roku 1956. 

Fotografia Michała Cały „Tyski pejzaż V” przedstawia skrzyżowanie ulic Krasickiego, Zawadzkiego i Dzierżyńskiego 
w 1980 r. Dziś jest to Rondo Cassino, a ulice nazywają się Jana Pawła II, Dmowskiego i Grota Roweckiego. 

Plac Bolesława Bieruta (rok 1988, fot. Ireneusz Kaźmierczak) i dzisiejszy Plac Baczyńskiego. 
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kariEra/Edukacja:

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

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

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

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.

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 

ogród:

fiNaNsE:

praca:
Asystent lekarza weterynarii/pomoc 
techniczna Przychodnia Weterynaryjna 
w Tychach poszukuje osoby do pracy. Wy-
magane podejście do zwierząt, zaanga-
żowanie w wykonywane czynności, wy-
kształcenie medyczne nie jest konieczne 
501 637 680 

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

NiEruchoMości:

KUPIĘ

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
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
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 665 272 
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 użytko-
wy 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 ogro-
dem 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 miesz-
kania, 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

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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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 pię-
tro, winda, duży balkon, umeblowane, 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
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 głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 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 zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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 jed-
nomiesięczna 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, wszystkie 
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, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów 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 jednym  
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 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 usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię 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 za-
mieszkania- 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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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

olaf bizacki i MatEusz 
gościński przEdŁużyli 
koNtrakty Na kolEjNy 
sEzoN, z Ekipą gks 
pożEgNaŁ się NatoMiast 
MichaEl kolarz. 
z iNNyMi zawodNikaMi, 
któryM kończą się 
koNtrakty, dziaŁaczE 
chcą sfiNalizować 
rozMowy w ciągu 
kilku Najbliższych dNi. 
sporo zMiaN NastąpiŁo 
w rozgrywkach 
chaMpioNs hockEy 
lEaguE, do startu 
w których po raz 
trzEci przyMiErzają się 
MistrzowiE polski.

liga dwumeczów
Te nowe regulacje w CHL to, rzecz 
jasna, skutek epidemii. Podjęto de-
cyzję o przesunięciu startu rozgry-
wek z 3 września na 6 października. 
Zmieni się też formuła rywaliza-
cji. W sezonie 2020/2021 drużyny 
zostaną rozlosowane w pary i grać 
będą między sobą, a do dalszej fazy 
awansuje zwycięzca dwumeczu 
(mecz u siebie i wyjazd).

– Champions Hockey League 
to ogólnoeuropejska rywalizacja 
z udziałem 13 krajów, co ozna-
cza, że jesteśmy zależni od decy-
zji i przepisów określonych przez 
13 różnych rządów – powie-
dział Peter Zahner, prezes CHL 
– Wszystkie drużyny uczestni-
czące w rozgrywkach muszą mieć 
możliwość podróżowania. Nasz 
cel to mecze z udziałem publicz-
ności i w związku z tym zdecydo-
waliśmy nie ryzykować i z odpo-
wiednim wyprzedzeniem podjąć 
decyzję o zmianie formatu gry 
oraz przesunięciu terminu.

neman zamiast bańskiej 
bystrzycy
W najbliższym sezonie CHL wy-
startują 32 drużyny. Jako ostatni 
dołączył do nich Neman Grod-
no, w miejsce Bańskiej Bystrzycy. 
Mistrzowie Słowacji, w związku 
z remontem lodowiska, będą roz-
grywali mecze na małym lodowi-

sku i nie mogą spełnić wszystkich 
wymogów CHL.

– Białoruś jest najwyżej sklasy-
fikowaną ligą w rankingu CHL, 
dlatego kierując się czysto sporto-
wymi osiągnięciami, logiczne jest 
zaproszenie do rywalizacji zespołu 
z drugiego miejsca – dodał P. Zah-
ner. – Neman Grodno udowod-
nił, że jest silnym zespołem i może 
rzucić wyzwanie najlepszym za-
wodnikom Europy. W poprzed-
nich edycjach CHL wygrywał z ta-
kimi zespołami jak EV Zug, Adler 
Mannheim, czy JYP Jyvaskyla.

kiedy olimpijskie kwalifikacje?
Tymczasem pod znakiem zapy-
tania stanęła rywalizacja pod-
czas turnieju kwalifikacyjnego 
do Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie. Zawody zapla-
nowano na sierpień Bratysławie. 
Reprezentacja Polski miała zmie-
rzyć się w dniach 27-30 sierpnia 
ze Słowacją, Białorusią i Austrią. 
W związku z zaistniałą sytua-
cją nie ma pewności czy uda się 
w tym terminie rozegrać zarówno 
te zawody, podobnie jak dwa po-
zostałe turnieje kwalifikacyjne.

nowe kontrakty
W kadrze mistrzów Polski rządzą 
jak na razie młodzi. Po podpisa-
niu kontraktów przez czwórkę 
graczy: Kacpra Gruźlę, Oliwiera 
Kasperka, Jana Krzyżka i Mateu-
sza Ubowskiego, kontrakty prze-
dłużyli kolejni młodzi hokeiści 
– Olaf Bizacki i Mateusz Gościń-
ski. Trener Krzysztof Majkowski 
i działacze GKS znów na nich sta-
wiają, bo obaj świetnie zaaklima-

tyzowali się w podstawowej ekipie 
GKS i nie raz udowodnili swoje 
wysokie umiejętności i przydat-
ność dla zespołu. 21-letni Olaf 
Bizacki gra w drużynie seniorów 
od dwóch lat. Ma w dorobku mi-
strzostwo Polski, a w zakończo-
nym sezonie wystąpił w 43 spot-
kaniach, zdobył trzy bramki, 
zanotował siedem asyst. Z kolei 
Gościński do zespołu z Tychów 
dołączył pod koniec maja 2017 
roku. 22-letni napastnik w ubie-
głym sezonie rozegrał 40 spotkań 
– trzy bramki i pięć asyst.

– Mateusz Gościński czy Olaf 
Bizacki doskonale pokazują mło-
dym zawodnikom, że ciężką pracą 
i zaangażowaniem na treningach 
można wywalczyć sobie miejsce 
w pierwszej drużynie GKS Tychy 
– powiedział Krzysztof Woźniak, 
prezes Tyskiego Sportu. – Oczy-
wiście bardzo uważnie przyglą-
damy się tyskim juniorom, ale 
przykład Mateusza Gościńskiego 
pokazuje również, że nie zamyka-
my się tylko na swoim podwórku. 
Na bieżąco monitorujemy rów-
nież młodych i zdolnych zawod-
ników z innych klubów

Kontrakty obu zawodników zo-
stały przedłużone do 30 kwietnia 
2021 r. Z GKS żegna się natomiast 
33-letni obrońca Michael Kolarz. 
Posiada podwójne obywatelstwo, 
a w Tychach grał przez ostatnie 
pięć lat, podczas których zdobył 
trzy tytuły mistrzowskie, dwa razy 
wicemistrzostwo, Puchar Polski, 
Superpuchar i brąz Pucharu Kon-
tynentalnego. W sumie w GKS wy-
stąpił w 209 meczach PHL, strzelił 
13 goli, zaliczył 41 asyst. ●

wczoraj (4.05)
piŁkarzE gks wrócili 
do zajęć trENiNgowych 
Na boiskach, choć 
Na raziE zajęcia 
tE MożNa Nazwać 
„wprowadzającyMi”. 
odbywać się będą 
w cztEroosobowych 
grupach, 
Na kilku obiEktach, 
pod kiEruNkiEM 
kilku trENErów. 
Na orgaNizację 
NorMalNych zajęć 
przyjdziE jEszczE 
czas, a wyzNaczNikiEM 
będą M.iN. 
czwartkowE tEsty. NiE 
Ma takżE jEszczE dEcyzji 
odNośNiE tErMiNu 
wzNowiENia rozgrywEk 
fortuNa i oraz ii ligi.

Na razie wiadomo, iż powrót 
do rozgrywek nastąpi między 
30 maja a 6 czerwca. Planowa-
ne jest rozegranie wszystkich 
zaległych kolejek i meczów ba-
rażowych, z uwzględnieniem 
możliwości zakończenia sezonu 
2019/2020 po 30 czerwca 2020.

Przypomnijmy, iż do przerwa-
nia rozgrywek, piłkarze I ligi roze-
grali dwie kolejki spotkań rundy 
wiosennej. W pierwszej tyszanie 
zremisowali u siebie z Sandecją 
Nowy Sącz 2:2, a w drugim ule-
gli na wyjeździe Chrobremu Gło-
gów aż 1:5. I właśnie po tym me-
czu z klubem rozstał się trener 
Ryszard Tarasiewicz. Obowiąz-
ki szkoleniowca przejął Ryszard 
Komornicki, dyrektor sportowy 
sekcji. Poprowadził zespół w me-
czu Pucharu Polski z Cracovią, 
pechowo przegranym w dogryw-
ce. Teraz trenera Komornickiego 
czeka trudne zadanie przeprowa-
dzenia GKS przez nienormalny 
czas powrotu do gry.

Piłkarze będą trenować 
w czteroosobowych grupach 
na boiskach na osiedlu A, w Ja-
roszowicach, na osiedlu Z i przy 
ul. Edukacji. Oczywiście zaję-
cia, podczas których obowiązu-

je zachowanie odległości i inne 
zasady bezpieczeństwa, z oczy-
wistych względów nie zastąpią 
treningu, ale od czegoś trzeba 
zacząć. Dodajmy, iż kadra jest 
w komplecie – piłkarze zagra-
niczni od chwili przerwania 
rozgrywek pozostawali w Ty-
chach.

– Sztab trenerski podzieli się 
obowiązkami tak, żeby na każ-
dym boisku były osoby nadzo-
rujące zajęcia, dodatkowo do-
łączeni zostali trenerzy, którzy 
na co dzień pracują z grupa-
mi młodzieżowymi – wyjaśnia 
Krzysztof Trzosek, rzecznik GKS 
Tychy. – Zawodnicy będą przy-
jeżdżali własnymi samochoda-
mi, już przebrani i prosto z aut 
udadzą się na boisko. Po zajęciach 
z powrotem wsiądą do samocho-
dów i pojadą do domu. Nie będzie 
możliwości korzystania z szatni, 
więc prysznic i pranie treningo-
wych strojów będą musieli zro-
bić w domu. Jesteśmy cały czas 
w kontakcie z PZPN, skąd dosta-
jemy wytyczne dotyczące organi-
zacji tych zajęć. Raz po raz się one 
zmieniają, więc od strony organi-
zacyjnej musimy być przygotowa-
ni na każdy wariant. Na czwartek 
zaplanowano w klubie pierwsze 
testy na obecność koronawirusa. 
Zostanie im poddanych grupa 50 
osób – cała ekipa piłkarska oraz 
wszyscy pracownicy klubu, któ-

rzy przebywają z nią na co dzień. 
Zresztą i tak od kilku dni co-
dziennie kontrolowany jest stan 
zdrowia tych osób, wypełniamy 
specjalną ankietę i raportujemy. 
Jeśli w czwartek wyniki będą ne-
gatywne, prawdopodobnie roz-
poczną się przygotowania już bez 
podziału na grupy.

Półtoramiesięczna, niezapla-
nowana przerwa w rozgryw-
kach to niemało, ale to czas, któ-
ry można nadrobić. Co innego, 
gdyby ten swoisty lokaut trwał 
na przykład kilka miesięcy. Eki-
pom piłkarskim muszą wystar-
czyć cztery tygodnie przygoto-
wań do wznowienia rozgrywek, 
które wymagać będą dodatko-
wej mobilizacji, bo kalendarz 
gier mocno się skurczy i w ter-
minarzu nastąpi prawdziwa ku-
mulacja spotkań. Mecze mają 
być rozgrywane w środy i sobo-
ty. Wprowadzone zostaną jed-
nak dodatkowe zmiany piłkarzy 
i przerwa na dezynfekcję.

Jesienią w I lidze rozegrano 
20 kolejek (w tym trzy rundy wio-
sennej), natomiast wiosną dwie 
i sezon został przerwany. Do jego 
zakończenia pozostało zatem 12 
spotkań. Zakładając, że rozgryw-
ki wznowione zostaną w środę 
3 czerwca, to – jeśli nie nastąpią 
jakieś wyjątkowe przeszkody – se-
zon powinien zakończyć się 11-
12 lipca. ls ●

Piłkarze OKS Zet Tychy zakończyli 
rundę jesienną na drugim miejscu 
w tyskiej klasie A, mając 6 punk-
tów straty do GTS Bojszowy. Jeśli 
utrzymane zostaną rozstrzygnię-
cia z pierwszej rundy, to czy Zetka 
awansuje do okręgówki?

– Trudno powiedzieć, bo nie 
wiadomo, ile drużyn ma spadać 
i czy w ogóle jakieś spadną – po-
wiedział Tomasz Rączkowski. 
– Nie wiadomo też ile ostatecz-
nie awansuje. W ubiegłym roku 
awansowały po jednej drużynie 
z A-klasy bielskiej i tyskiej i dru-
ga z najlepszym bilansem bezpo-
średnich spotkań w swojej grupie. 
Prawo gry w lidze okręgowej uzy-
skały wówczas Rudołtowice-Ćwi-
klice. Teraz jednak decyzje mogą 
być inne, poza tym nie wiadomo 
ile klubów zgłosi akces do następ-
nych rozgrywek, bo część na pew-

no przeżywa duże problemy fi-
nansowe. Dotyczy to zarówno 
klubów, które mają sponsorów, 
jak i tych finansowanych przez 
samorządy. Wiele firm ma prob-
lemy, a miasta i gminy mają obec-
nie inne priorytety niż wydawane 
pieniędzy na sport, w tym na dru-
żyny piłkarskie.

Jeśli chodzi o Zetkę, to – jak za-
pewnia trener – drużyna przystą-
pi do kolejnych rozgrywek. Pod 
względem organizacyjnym i ka-
drowym klub jest do tego przygo-
towany. Nikt do tej pory nie zre-
zygnował z gry, nikt nie odszedł. 
Kadra miała się natomiast wzmoc-
nić o jednego zawodnika, był 
w klubie na treningach, ale roz-
mowy zostały przerwane w chwili, 
kiedy zawieszono rozgrywki.

– Przygotowujemy się do wzno-
wienia zajęć w małych grupach, 

bo tylko taka jest obecnie moż-
liwość – dodał trener. – Mam 
na tyle doświadczoną druży-
nę, że nie musiałem przypomi-
nać o zajęciach indywidualnych, 
o podtrzymaniu formy, jed-
nak bez szczególnych wymagań. 
Młodsi natomiast dostali rozpi-
ski treningowe i mam nadzieję, 
że je realizowali. Zazwyczaj przy-
gotowując się do sezonu trenowa-
liśmy dwa razy w tygodniu, po raz 
trzeci spotykaliśmy się na meczu. 
Myślę, że miesiąc, półtora mie-
siąca przygotowań wystarczy, 
by wejść w meczowy rytm. Na ni-
skim poziomie będzie kondycja, 
wytrzymałość i właśnie to trze-
ba będzie przede wszystkim od-
budować. Gdyby więc sezon miał 
się rozpocząć w połowie sierpnia, 
powinniśmy wznowić treningi 
w lipcu. ls ●

tomasz rączkowski: przymierzamy się do pierwszych zajęć, ale czekamy na decyzje, jak się zakończy poprzedni sezon.

zetka na rozruchu

Piłkarze Zetki byli blisko awansu. O piłkę walczy Mariusz Masternak (z lewej).
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piłkarze gks 
rozpoczynają treningi 
powrót W małyCh GrupaCh

nowe reguły chl
bizacki i gościński DołąCZyLI Do KoLeGóW

Start Champions Hockey League zaplanowano na 6 października. 
Ciekawe jakiego rywala wylosuje GKS w pierwszej rundzie?

Piłkarze wracają do treningów, ale na mecze jeszcze musimy poczekać.
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lEkkoatlEci MosM 
tychy Mają za sobą 
udaNy sEzoN halowy, 
alE przygotowaNia 
do NajważNiEjszych 
iMprEz sEzoNu zostaŁy 
przErwaNE. tEraz 
powoli wracają 
do trENiNgów, 
choć w okrojoNyM 
zakrEsiE. o tyM, jak 
sobiE radzą biEgaczE 
oraz spEcjaliści 
w koNkurENcjach 
tEchNiczNych 
rozMawiaMy z trENErEM 
bogdaNEM przybyciNEM.

TT: podsumujmy pierwszą 
część startów. osiem medali 
w sezonie halowym na poziomie 
mistrzowskim to dobry wynik.
BOgDaN PrZyByciN: – Mam 
w tej chwili bardzo fajną grupkę 
zawodniczek i zawodników 
z dużym potencjałem, a 7 medali 
w mistrzostwach Śląska i jeden 
w mistrzostwach Polski są tego 
najlepszym dowodem. Ten 
brązowy medal zdobyła podczas 
Halowych Mistrzostw Polki 
Juniorów w skoku w dal Oliwia 
Ślusarczyk. Było to w Toruniu, 
na miesiąc przed ogłoszeniem 
pandemii. Oczywiście nie 
byłbym sobą, gdybym nie 
powybrzydzał... Medal Oliwii 
mógł być srebrny – wszystko 
na to wskazywało, a najbardziej 
skoki spalone konkursu 
finałowego.

Poza Kariną Sofińską i Oliwią 
Ślusarczyk w tej grupie są jeszcze 
Mateusz Misterek, Adam Ware-
cki, Dawid Wójcik, Maja Rubka. 
Szkoda, że nie udało się nam po-
zyskać tyszanki Julii Frąckowiak, 
startującej w barwach MCKiS 
Jaworzno. To bardzo uzdolniona 
dziewczyna, która po siedmiu 
miesiącach treningu zdobyła 
tytuł wicemistrzyni Śląska senio-
rów. Jeśli wytrzyma w reżimie 
treningowym, to za dwa, trzy 
lata może zamieszać w czołówce 
polskich skoczkiń w dal. Z Kariną 
natomiast zadecydowaliśmy, 
że potraktujemy sezon halowy 
2020 z marszu, bez specjalnego 
przygotowania. Wystartowała tyl-
ko raz, na mistrzostwach Śląska 
w Ostrawie. Wynik był sprawą 
drugorzędną, skakała z połowy 
rozbiegu. Dało nam to możliwość 
bezproblemowej kontynuacji 
założeń cyklu treningowego.

na jakim etapie przygotowań 
zaskoczyła was przymusowa 
przerwa...?
– Marzec to dla nas ważny 
miesiąc, bo jest to czas 
budowania siły ogólnej, okres 
mocnych treningów. Tymczasem 
zostaliśmy odcięci od dostępu 
do siłowni i sali gimnastycznej. 
A Karina to właśnie zawodnicz-
ka, której wyniki opierają się 
na sile. Brak tego typu treningu 
może nam najbardziej popsuć 
plany na sezon letni. Oczywiście 
zakładając, że się w ogóle 

odbędzie... Teraz powinniśmy 
już bardziej koncentrować 
się na treningu techniczno-
szybkościowym i nawet jeśli 
obiekty zostaną wreszcie otwarte, 
ze względów metodycznych nie 
będzie sensu wracać do mocnego 
treningu siłowego.

jak zatem pracowaliście w marcu 
i kwietniu?
– Zaraz po ogłoszeniu obostrzeń, 
najbardziej zaawansowani 
zawodnicy dostali rozpiski 
z planem codziennego treningu, 
niektórzy nawet na dwa 
treningi dziennie. W pierwszym 
etapie oprócz siłowni i trenera, 
dysponowali wszystkim, czym 
do tej pory. Mieli dostęp do lasu, 
obiektu tartanowego, schodów 
i piasku na paprocańskiej plaży. 
Dopiero zakaz wychodzenia 
do lasu bardzo pokrzyżował nam 
założenia treningowe. Przez dwa 
tygodnie trening „na powie-
trzu” mogli robić jedynie ci, 
którzy mają domy z ogródkiem 
lub wyizolowaną działkę. 
Porozumiewaliśmy się przez 
komunikatory, a plany przeka-
zywałem mailowo. Zawodnicy 
wysyłali filmy z treningów 
i na tej podstawie oceniałem 
technikę, dokonywałem korekt. 
Musiałem też szybko reagować 
na wprowadzane obostrzenia, 
bo zdarzało się, że już rozpisałem 
treningi, a za dwa dni trzeba 
było wprowadzać korekty. Swoją 
przygodę ze sportem kwalifi-

kowanym zaczynałem w roku 
1979, ale takiego sezonu nie 
pamiętam! Najdziwniejszy do tej 
pory wydawał się sezon kiedy 
wprowadzono… stan wojenny. 
Na dziś nie ma żadnego kon-
kretnego kalendarza startowego. 
Dobrze, żeby odbyły się zawody 
mistrzowskie, bo to wiąże się 
ze stypendiami – miejskimi czy 
uczelnianymi. Zakładam, że se-
zon przesunie się o około trzy 
miesiące, czyli pierwsze zawody 
mogłyby się odbyć w sierpniu, 
może we wrześniu. Mistrzostwa 
Polski są planowane na 13-15 
sierpnia we Włocławku. Na razie 

nic nie wiadomo o krajowych 
zawodach młodzieżowych, 
a międzynarodowe są w zasadzie 
wszystkie odwołane.
Oprócz mnie, zajęcia z za-
wodnikami trenującymi biegi 
średnie prowadzi w MOSM 
Józef Gawlina, a Anna Chłopek, 
zresztą mama Szymona Topol-
nickiego, zajmuje się dziećmi 
w wieku 8-10 lat i ma też 
zajęcia w ramach programu 
PZLA „Lekkoatletyka dla 
każdego”.

biegać w parkach i lasach już 
wprawdzie można, jednak 

profesjonalnego treningu, 
zwłaszcza w konkurencjach 
technicznych, to nie zastąpi.
– Możemy trenować na or-
likach MOSiR, ale w okresie 
kiedy zaczynamy trening 
specjalny – sprint, konkurencje 
techniczne, potrzebujemy 
dostępu do tartanu, skoczni 
i rzutni. Inaczej, rzecz jasna, 
wygląda trening biegaczy 
długodystansowych, choć oni 
również potrzebują tartanu 
w fazie treningu specjalnego. 
Pomijając fakt, że na obiekcie 
może przebywać tylko pięć 
osób, musi on być dezynfe-
kowany po każdej grupie, 
podobnie jak sprzęt – kule, 
płotki, bloki startowe, itd. 
I mamy już pierwszy problem, 
bo obiektami tartanowymi 
w mieście zarządzają szkoły. 
Możemy polec na prozaicznych 
procedurach, typu kto zapłaci 
za płyn do odkażania? Kolejna 
sprawa – często na obiekcie 
pojawiają się dzieci na rolkach, 
na rowerkach, biegacze amato-
rzy, więc nie brakuje konflik-
towych sytuacji. Koordynator 
sekcji, trener Józef Gawlina 
zaproponował dyrekcji MOSiR, 
by porozumiała się z dy-
rektorem Zespołu Szkół nr 
4 w sprawie wyłączenia dla 
naszych lekkoatletów bieżni 
i skoczni na kilka godzin. Mam 
nadzieję, że się uda.
rozMawiaŁ: 
lEszEk sobiEraj ●

tyszaNiN szyMoN 
topolNicki jEst 
wychowaNkiEM MosM 
tychy, obEcNiE trENujE 
w barwach azs awf 
katowicE. w Marcu 
zdobyŁ brązowy MEdal 
podczas 64. halowych 
Mistrzostw polski 
w toruNiu. to kolEjNy 
sukcEs zawodNika, który 
w ostatNich trzEch 
latach stawaŁ Na podiuM 
otwartych Mistrzostw 
polski, zdobywając 
rówNiEż brązowE MEdalE.

TT: przed tygodniem 
rozstrzygnięty został plebiscyt 
na najpopularniejszego sportowca 
Tychów, zorganizowany przez 
naszą redakcję i mosir, w którym 
zająłeś drugie miejsce. jak 
traktujesz to wyróżnienie?
sZymON tOPOlNicki: 
– To bardzo miła niespodzianka, 
samo nominowanie uznałem 
za osobistą nobilitację, zaś miano 
drugiego najpopularniejszego 
sportowca w Tychach, zaraz 
za mistrzem świata, jest ogrom-
nym wyróżnieniem. Obecnie 
trenuję w AZS AWF Katowicach. 
Na tę decyzję wpłynął fakt, 
że kiedy poważniej zacząłem 
podchodzić do mojej kariery 
sportowej, w Tychach nie było 
odpowiedniej infrastruktury 
lekkoatletycznej. Ta sytuacja 
oczywiście poprawi się razem 
z otwarciem budowanego aktual-

nie stadionu lekkoatletycznego. 
Niemniej, zawsze czułem się 
tyszaninem i jestem bardzo 
mocno związany emocjonalnie 
z naszym miastem. Pomimo, 
że należę do katowickiego klubu, 
to przecież w Tychach spędzam 
większość swojego czasu, to tutaj 
mieszkam, mam swoich znajo-
mych i – jak widać – kibiców, 
którzy oddali na mnie swój głos. 
Dołożę wszelkich starań, by jako 
tyszanin, godnie reprezentować 
nasze miasto w kolejnych 
zawodach.

kiedy jakiś czas temu się 
spotkaliśmy, mówiłeś o zmianie 
trenera...
– Faktycznie, do takiej zmiany 
doszło i obecnie w AZS Katowice 
pracuję pod okiem trenera Miło-
sza Jarczoka. Jest ode mnie tylko 
o 5 lat starszy i w przeszłości 
zdarzyło mi się nawet startować 
z nim na jednych zawodach 
na 3000 m z przeszkodami. Przez 
ostatnie dwa lata zauważyłem 
duże postępy, sezony 2018 
i 2019 zaliczam do udanych. 
W tym roku udało mi się stanąć 

na podium podczas Halowych 
Mistrzostw Polski w Toruniu 
z czasem 8.21,36. Uważam zatem 
naszą współprace za niezwykle 
owocną. Warto zauważyć, 
że oprócz mnie trener Jarczok 
prowadzi jedynie swojego brata, 
który na tych zawodach zajął 
drugie miejsce.

jak sobie radzisz w czasie 
epidemii? obecna sytuacja 
na pewno wpłynęła 
na twoje treningi, odwoływane 
są wszystkie imprezy…

– Przede wszystkim sytuacja jest 
mocno niepewna. Mistrzostwa 
Polski zostały przesunięte 
na sierpień, a i tak ten termin 
jest zagrożony. W ostatnim 
czasie odwołano m.in. 
mistrzostwa Europy. Trudno 
o mobilizację w takich warun-
kach. Poza tym na dwa tygodnie 
zamknięto lasy i parki, co mocno 
utrudniło mi treningi. Tak samo, 
jak wielu moich znajomych 
biegaczy, przestałem po prostu 
biegać. Dwutygodniowa przerwa 
dla zawodnika przygotowują-
cego się do sezonu, to bardzo 
kosztowna strata. Dodatkowo 
tak naprawdę nie wiem do czego 
się przygotowuję. Gdyby się 
okazało, że aktualny sezon się nie 
odbędzie, to spokojnie mógłbym 
planować kolejny. A tak żyję 
nadzieją, że jednak uda się gdzieś 
wystartować, żeby potwierdzić, 
czy realizuję założenia moje i tre-
nera. Jest to spory dyskomfort 
psychiczny.

czy biegacze długodystansowi 
mogą w jakikolwiek sposób 
trenować w domu?
– Trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć ta no pytanie. 
Bo faktycznie, dzięki trenerowi 
udało mi się zorganizować pro-
wizoryczną siłownię domową 
i jestem w pewnym stopniu 
samodzielny. Mogę wykonać 
pewne ćwiczenia, choćby 
gimnastyczne, ale przecież 
nie da się biegać po domu. 

Pewnym rozwiązaniem byłaby 
stacjonarna bieżnia, na której 
mógłbym wykonać trening, 
ale jest to bardzo kosztowny 
sprzęt. Kontaktowaliśmy się 
z siłowniami czy klubami 
fitness, ale tacy przedsiębiorcy 
nie chcą swoich sprzętów 
wypożyczać, co w pewnym 
stopniu jest zrozumiałe. 
Szkoda, bo był to okres tzw. 
bezpośredniego przygotowania 
startowego. Jest to bardzo 
intensywny cykl treningowy, 
podczas którego wykonuje się 
największą jakościowo pracę. 
W tym czasie pracuje się nad 
prędkościami startowymi, 
a nawet symuluje zawody. Dwa 
tygodnie przerwy podczas tego 
okresu to ogromne zaburzenie 
całego programu treningowego. 
Osobiście mocno odczułem 
spadek wydolności i wytrzy-
małości.

a najważniejsze plany na ten rok?
– Tak jak wspomniałem, 
przygotowuję się na sierpniowe 
mistrzostwa Polski. Poza tym 
wciąż mogę walczyć o Tokio 
2021. Występ na Igrzyskach 
Olimpijskich jest marzeniem 
każdego sportowca i ja nie 
jestem wyjątkiem. Kwalifikację 
olimpijską można uzyskiwać za-
równo w tym, jak i w następnym 
roku, a zatem jest przede mną 
sporo pracy.
rozMawiaŁ: 
kaMil pEszat ●

najdziwniejszy sezon od… stanu wojennego
MożEMy trENować Na orlikach, aLe W oKreSIe KIeDy ZaCZyNamy TreNINGI SprINTerSKIe, TeChNICZNe poTrZebujemy DoSTępu Do TarTaNu, SKoCZNI I rZuTNI

w doMu nie pobiegaM 
rozMowa z szyMoNEM topolNickiM, WyChoWaNKIem moSm TyChy, obeCNIe LeKKoaTLeTą aZS aWF KaToWICe. 

Na mistrzostwach polski w Toruniu Szymon Topolnicki wybiegał brązowy medal.

Trener Bogdan Przybycin.
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byk 21.iV-21.V
W końcu zaciśniesz więzi z najbliższymi, 
wybaczycie sobie dawne błędy. Nie obiecuj tylko 
zbyt wiele. uważaj na Skorpiona.

bliźNięta 22.V-20.Vi
Zaimponujesz innym wiedzą i oczytaniem. o tym, 
że jesteś na właściwej drodze, przekonasz się 
podczas weekendu.

rak 21.Vi-22.Vii
uważaj, by nie zranić tych, którzy Cię kochają. 
Gwiazdy w tym tygodniu przyniosą Ci jedynie 
słomiany zapał.

lEw 23.Vii-22.Viii
bądź wyrozumiały i więcej wypoczywaj. Nie 
działaj pochopnie, pomyśl, zanim coś zrobisz. 
Zadzwoń do bliskiej osoby, która wciąż czeka na 
przeprosiny.

paNNa 23.Viii-22.iX
Wreszcie usłyszysz słowa, na które czekałeś. 
Księżyc wpłynie na poprawienie relacji z rodziną. 
masz szansę się wyróżnić.

waga 23.iX-23.X
Zapragniesz żyć w zgodzie ze sobą, co może 
zszokować Twoich krewnych. Wibracja Księżyca 
przyniesie Ci powodzenie w sprawach 
materialnych.

skorpioN 24.X-21.Xi
możesz wreszcie zakończyć te sprawy, które 
dotąd spędzały Ci sen z powiek. Zaakceptuj 
rzeczy, na które nie masz wpływu.

strzElEc 22.Xi-21.Xii
Twój upór da się we znaki. jeśli nie chcesz 
popsuć domowej atmosfery musisz iść 
na ustępstwa.

koziorożEc 22.Xii-19.i
Teraz dasz radę wiele zmienić w swoim życiu 
– oczywiście na lepsze. pojawi się szansa, 
bo porzucić stare drogi i zacząć wszystko od nowa.

wodNik 20.i-18.ii
Dzięki znajomościom i kontaktom uda Ci się 
wyjść obronną ręką z każdych kłopotów i jeszcze 
coś ugrać dla siebie. Teraz wszystko się zmieni.

ryby 19.ii-20.iii
postawisz na swoim, nie przejmując się tym, 
co mówią inni. postaraj się koniecznie, by nie 
narobić sobie wrogów.

baraN 21.iii-20.iV
Księżyc pomoże Ci podjąć trafne decyzje 
finansowe. Sprawy pozornie nie do ruszenia 
załatwisz z sukcesem.

wróżka adrastEja tEl. 692 893 871

horoskop

czy to grzech, że został sławny?
ruDOWłOsa trZPiOtka skryła tWarZ 
Za cZarNą maską i teraZ WOlNO 
jej WsZystkO. śmiałO mOże PatrZeć 
Nam – WiDZOm – PrOstO W OcZy, 
BO PrZecież i tak jej Nie rOZPOZNamy. 
a WZrOk ma ZamglONy. usta WilgOtNe, 
rOZcHylONe, sPragNiONe. PrZecHyla 
głOWę tak, By jesZcZe BarDZiej 
ODsłONić alaBastrOWą sZyję. 
ZasZeleściła sukNia… ZatańcZyły 
Zmysły… ZakręciłO się W głOWie… 
a tO WsZystkO ZgODNie Z akaDemickimi 
ZasaDami.

na akademicką nutę
Sztuka oficjalna. Te dwa słowa w miłośnikach 
malarstwa budzą najczęściej jedno skojarzenie: 
bunt. Wszak sztuka ma być wolna, nieskrępowa-
na, ma wypływać z duszy artysty. Nie można za-
mknąć jej w klatce oficjalnych zasad i schematów 
– dziś (wyłączając próby odgórnej cenzury), wydaje 
się to niebywałe. A jednak do tego właśnie dążyli 
akademicy, czyli wybitni profesorowie z paryskiej 
Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby. To oni 
oceniali co sztuką jest, a czego sztuką w żadnym 
razie nazywać nie należy. Do znudzenia powtarza-
li, że aby dany obraz miał zostać uznany za dzieło, 
musi odwoływać się do tradycji klasycznej, anty-
cznej, renesansowej, w przeciwnym razie jest bub-
lem i tandetą. Tak też kształcono kolejne pokolenia. 
Istotą edukacji przyszłych artystów było kopio-
wanie, odtwarzanie i naśladowanie wielkich mi-
strzów: dajmy na to Michała Anioła bądź Rafaela. 
Dopiero, gdy student nauczył się zasad powielania, 
mógł w podobnym duchu tworzyć własne prace. 
Wszystko jednak w oparciu o stary teatr sztuki. 
Największym powodzeniem cieszyły się obrazy 
historyczne lub te przedstawiające mitologiczne 
sceny. Zero eksperymentów.

salonowe kariery
Paryscy akademicy mieli niebywałą siłę. Jej wyra-
zem był salon, czyli doroczna wystawa, na której 
prezentowano dorobek najwybitniejszych i najlepiej 
zapowiadających się artystów. I choć każda szko-
ła artystyczna w Europie urządzała swoje salony, 
to jednak te organizowane przez paryską akade-
mię wyznaczały trendy. Tam wybijały się nazwi-
ska, ugruntowywały pozycje, a każdy artysta ma-
rzył, by jego dzieło zostało wybrane przez szacowne 
jury. Sukces w salonie przekładał się na popularność 
i wzrost zleceń, a więcej zleceń równa się więcej 
pieniędzy. Salon był rodzajem wielkiego festiwa-
lu, który przyciągał nie tylko wykształconą elitę, 
ale i przeciętnego Kowalskiego czy też raczej Jean-
Pierre’a, wszak jesteśmy we Francji. W najlepszych 

momentach salonowa frekwencja sięgała nawet 30 
tysięcy zwiedzających! Biły tam tłumy ciekawych 
i ciekawskich, szukających rozrywki, nowości i plo-
tek. A to wszystko przy wielkim odzewie prasy.

rób to, co kochasz
Niektórzy artyści, jak choćby impresjoniści, czy ich 
następcy, bojkotowali salon. Sprzeciwiali się wizji 
jedynej słusznej sztuki. O nich dziś mówi się jak 
o bohaterach, którzy uwolnili malarstwo ze sztyw-
nych nakazów i zakazów. Byli umniejszani za ży-
cia, ale czas pokazał, że mieli rację. Wygrali. Jed-
nak często zapominamy o malarzach, którzy stali 
po drugiej stronie barykady. Oni również kochali 
sztukę, tyle że stosowali się do akademickich norm. 
W dodatku robili to znakomicie. Wśród tej grupy 
znalazł się Guillaume Seignac – malarz zmysłów, 
przez złośliwców nazywany pupilkiem salonów.

Umiejętności techniczne Seignaca były ogromne. 
Zresztą nie ma co się dziwić, ponieważ jego ojciec 
– Paul Seignac – również był malarzem. Niemniej 
jednak powiedzenie, że Guillaume sztukę miał w ge-
nach, byłoby zbytnim uproszczeniem. Od najmłod-
szych lat uczciwie pracował i nieustannie szkolił 
swój warsztat. Nie wyobrażał sobie życia bez ma-
lowania. Marzył, by móc utrzymywać się ze sztu-
ki i by go doceniono. W końcu się udało. Najpierw 
zdobył wyróżnienie na salonie, potem medal trze-
ciej klasy. W konsekwencji posypały się zlecenia, 
a że było ich coraz więcej, to niebawem mógł po-
rzucić pracę i w pełni oddać się malarstwu. Spełnił 
marzenie. Czy to źle? Skąd! Cóż z tego, że Seignac 
malował w akademickim stylu, skoro robił to, co ko-
chał. W dodatku postawił na uczciwość.

przechylone głowy, uniesione ramiona
Zgodnie z salonowymi wymogami Seignac zapo-
życzył kompozycje obrazów oraz paletę kolorów 
od włoskich malarzy renesansu. Swoje modelki usta-
wiał na ogół w pozycjach typowych dla starożytnych 
rzeźb – a to lekko przechylają głowę, a to rozluźniają 

jedno ramie, podwijają zalotnie nóżkę. Dzięki temu 
obraz nabierał specyficznej dynamiki, lekkości. Te 
piękne, młode kobiety o kręconych włosach, podo-
bały się zarówno koneserom (wszak to istny hołd dla 
klasycznych proporcji wywodzących się z antyku), 
jak i awangardowym artystom. Kto wie, być może 
wyczuwali oni w pracach Seignaca delikatny powiew 
secesji, która miała dopiero nadejść?

Jedno jest pewne: jego malarstwo do dziś pobudza 
zmysły. Spójrzcie na „Uścisk Pierrota”. Czy to scena 
z teatralnego przedstawienia, czy może raczej jeste-
śmy na balu maskowym? Nie wiadomo, ale kto by się 
tym przejmował. Wszak Pierrot właśnie zakradł się 
do rudowłosej piękność – tej lub innej Kolombiny. 
Jego ręka błądzi pod fałdami sukni, ściska dziewczę-
cą pierś. Ona niby się wzbrania, kokieteryjnie od-
suwa swawolnika, by w końcu ulec rozkoszy. Ala-
bastrowe ramię ugina się pod gradem namiętnych 
pocałunków. Drży ziemia, gęstnieje powietrze. I na-
wet czarna maseczka, która zasłania twarz dziewczy-
ny niewiele tu pomoże. Wszak wszyscy wiemy do-
kąd to zmierza… agNiEszka kijas ●

dawno temu w sztuce (196)
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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 649:  
śWiętO kONstytucji. 

Guillaume Seignac - przez jednych wychwalany, 
przez innych wyśmiewany. Zawsze uczciwy. jaki jest tWój uluBiONy OBraZ?

opowieść o zmysłowym „uścisku pierrota” 
Guillaume Seignaca powstała na życzenie 
nastoletniej pasjonatki malarstwa – pauliny 
modrzejewskiej, którą z tego miejsca 
serdecznie pozdrawiam. życzę Ci paulinko, 
byś wzorem autora swojego ulubionego 
obrazu, robiła w życiu to, co kochasz, bez 
względu na opinie innych. 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 wspólnie odkryjmy tajemnice 
najwspanialszych malarskich płócien. Dużo 
zdrowia dla Was! I pamiętajcie, Damy raDę! 
mamy SZTuKę!
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