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Marina oddana, stadion – na finiszu
Dobiegają końca inwestycje związane z infrastrukturą 
sportową: paprocańska marina i stadion lekkoatletyczny.

Jesień bez gitar, miasto bez święta
Z powodu epidemii koronawirusa odwołane zostały  
letnie imprezy masowe i Śląska Jesień Gitarowa.

Z wronką i havlikiem
Poważne wzmocnienia hokejowej drużyny 
GKS Tychy przed nowym sezonem.3 9 13
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W minioną sobotę ruszył czWarty sezon systemu Wypożyczalni roWeróW miejskich.
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Programy 
Podsumowane
Na kwietniowej sesji Rady Mia-
sta Tychy przedstawiono spra-
wozdanie z realizacji miejskie-
go programu skierowanego do 
rodzin wielodzietnych: „3+ 
Liczna rodzina” oraz progra-
mu dedykowanego tyskim se-
niorom: „aktywni60plus”.

Z danych wynika, że zain-
teresowanie tymi programa-
mi wciąż rośnie. W 2019 roku 
liczba uczestników pierwszego 
z nich zwiększyła się o jedną 
trzecią, a liczba kart wydanych 
tyskim seniorom była najwyż-
sza od początku uruchomienia 
projektu. 
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kondolencje

Dyrekcja Fiat Chrysler Automo-
biles Poland SA poinformowała 
o wydłużeniu okresu tymczaso-
wego zawieszenia działalności 
w tyskiej fabryce do 17 maja.

W komunikacie czytamy, iż 
pracownikom, którzy nie będą 
świadczyć pracy, zostanie udzie-
lony zaległy urlop wypoczynko-
wy, w dalszej kolejności będzie 
im zaproponowana możliwość 
skorzystania z urlopu bieżącego 
lub innych zwolnień, które wyni-
kając z przepisów prawa. W po-
zostałych przypadkach – jeżeli 
pracownik był gotów do wyko-
nywania pracy – przysługiwać 

będzie wynagrodzenie za czas 
przestoju – napisano we wspo-
mnianym komunikacie.

W czasie zawieszenia działal-
ności w tyskiej fabryce pracują 
wyłącznie osoby, które zostały 
wskazane przez bezpośrednich 
przełożonych z zachowaniem 
wszystkich norm oraz rozporzą-
dzeń rządowych, stosując rów-
nocześnie wszelkie środki bez-
pieczeństwa i higieny.

Tyski zakład FCA wstrzymał 
produkcję samochodów 16 mar-
ca i przerwa miała trwać do 27 
marca, później terminy kilku-
krotnie już przedłużano. ls ●

pięćdZiesiąt opasek 
życia od powsZechnego 
ZakŁadu 
ubeZpiecZeń trafiŁo 
do woJewódZkiego 
sZpitala 
specJalistycZnego 
MegreZ w tychach. 
elektronicZne 
urZądZenia 
poMogą w opiece 
nad ZakażonyMi 
koronawiruseM.

Opaska życia to innowacyjne 
na światową skalę rozwiązanie. 
Monitoruje podstawowe parame-
try życiowe pacjentów i alarmuje 
personel medyczny w przypad-
ku zagrożenia. PZU, we współ-
pracy z Ministerstwem Zdrowia, 
sfinansował zakup prawie tysiąca 
opasek dla tzw. jednoimiennych 
szpitali zakaźnych w całej Polsce, 
które opiekują się zakażonymi 
koronawirusem.

– Sięgamy po najnowocześ-
niejsze technologicznie rozwiąza-
nia, żeby chronić zdrowie i życie 
zarażonych. Opaski życia po-
mogą personelowi medycznemu 
w opiece nad chorymi. Pozwolą 

skuteczniej monitorować stan ich 
zdrowia i umożliwią szybką re-
akcję w krytycznych sytuacjach 
– mówi prezes PZU, Beata Ko-
złowska-Chyła. – Mamy wyjąt-
kową szansę przetestować nowe 
rozwiązania w ochronie zdrowia 
– podkreśla wiceminister zdro-
wia Janusz Cieszyński.

Opaska życia to zakładane 
na rękę jak zegarek elektroniczne 
urządzenie, które dokonuje po-
miarów pulsu i temperatury ciała 
pacjenta, a także saturacji, a więc 

nasycenia krwi tlenem. Analizu-
je wyniki i natychmiast – sygna-
łem dźwiękowym i komunikatem 
na ekranie komputera – alarmu-
je personel medyczny, gdy para-
metry życiowe chorego spadną 
do krytycznych poziomów.

Pokryte gumą opaski łatwo de-
zynfekować, a więc mogą służyć 
kolejnym pacjentom bez ryzyka, 
że ulegną oni jakiemukolwiek za-
rażeniu. Opaski nie potrzebują 
też częstego ładowania, co po-
zwala ograniczyć bezpośrednie 
kontakty personelu medyczne-
go z chorymi.

– Opaski mają nie tylko wspo-
magać pracowników szpita-
li w sprawnej opiece nad coraz 
większą liczbą pacjentów, ale rów-
nież chronić ich samych. Zdalne 
monitorowanie stanu zdrowia 
chorych zmniejsza ryzyko zaka-
żenia się wirusem przez lekarzy 
i pielęgniarki, którzy z poświęce-
niem walczą z pandemią – pod-
kreśla prezes PZU Życie Aleksan-
dra Agatowska.

Opaski życia są certyfikowa-
ne medycznie. Zdały już egza-
min w ramach pilotażowego pro-
jektu, realizowanego przez PZU 

we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia od jesieni zeszłego roku 
w Mazowieckim Szpitalu Woje-
wódzkim w Siedlcach.

– Teraz powinny się sprawdzić 
w trudnym momencie, gdy są 
najbardziej potrzebne. W związ-
ku z pandemią przyspieszyli-
śmy działania, żeby wprowadzić 
je na szerszą skalę. W błyska-
wicznym czasie zorganizowali-
śmy ich produkcję, dzięki cze-
mu będziemy mogli dostarczyć 
do szpitali aż 900 opasek o war-
tości około miliona złotych – 
mówi członek zarządu PZU Ży-
cie Dorota Macieja.

Łączna wartość finansowej 
pomocy PZU dla szpitali i służb 
walczących z epidemią sięga już 
11 mln zł. Na zakup sprzętu me-
dycznego do walki z koronawiru-
sem PZU przeznaczył 6 milionów 
złotych. Do szpitali trafiają m.in. 
respiratory, bronchoskopy do ba-
dania tchawicy i oskrzeli oraz 
kardiomonitory. Wsparciem dla 
służb medycznych jest 200 sa-
mochodów od PZU. Służą m.in. 
do przewożenia próbek do badań 
od osób pozostających w domo-
wej kwarantannie. Mn ●

◆ POlicjaNci WyDZia-
łu DO Walki Z PrZestęP-
cZOścią PrZeciWkO mie-
Niu KMP w Tychach prowadzą 
śledztwo w sprawie kradzieży 
z konta bankowego jednej z ty-
skich firm. Miała się jej dopuścić 
47-letnia pracownica, która za-
pisując przelewy, jako „specjal-
ne premie”, przekazała na swo-
je konto ponad milion złotych. 
Na szczęście właścicielka firmy 
szybko się zorientowała i zawia-
domiła policję. Środki na kon-
cie zostały zablokowane, dzięki 
czemu 47-latka nie zdążyła ich 
przejąć. Podejrzana usłyszała za-
rzut kradzieży mienia o znacznej 
wartości. Na wniosek policjan-
tów i prokuratora kobieta została 
tymczasowo aresztowana na trzy 
miesiące. O jej dalszym losie za-
decyduje sąd.

◆ 5.05 NieZNaNy sPraW-
ca WyBił BOcZNą tylNą 
sZyBę fiata stilO, stojącego 
na parkingu sklepu przy ul. Jaś-
kowickiej. Z samochodu skradł 
damskie buty i grę dziecięcą 
o łącznej wartości ok. 270 zł.

◆ DO tegO ZDarZeNia DO-
sZłO WPraWDZie 1.02, ale 
policja prosi uczestników zda-
rzenia, osoby posiadające in-
formacje na temat przebiegu 
zdarzenia, a także jego spraw-
cy o kontakt. Około godziny 16, 
na ul. Mysłowickiej, kierujący 
czarnym bmw (kombi) o począt-
kowym numerze rejestracyjnym 
DJ, poruszając się z nadmierną 
prędkością na łuku drogi utracił 
panowanie nad pojazdem, ude-
rzył w krawężnik uszkadzając 
go, a następnie wypadł z drogi 
do rowu. Pojazd został odholo-
wany przez kierującego białym 
fordem transitem. Osoby po-
siadające informacje na temat 
przebiegu zdarzenia proszone są 
o kontakt z Zespołem ds. Wykro-
czeń KMP w Tychach, al. Bielska 
46, pokój nr 38, tel. 47/855-12-67 
lub 47/855-12-68.

◆ POlicjaNci WyDZiału 
PreWeNcji kmP zatrzyma-
li 8.05, ok. godz. 21.45, 48-let-
niego tyszanina, który w sklepie 

przy ul. Budowlanych dokonał 
zniszczenia elementów wypo-
sażenia pomieszczenia recepcji 
powodując, straty w wysokości 
1.000 zł.

◆ Niestety, NaDal DOchO-
DZi DO PrZyPaDkóW łama-
Nia ZasaD kWaraNtaNNy. 
O rażących przypadkach, zwią-
zanych z naruszeniem nakazów, 
zakazów lub ograniczeń związa-
nych z obecnym zagrożeniem, 
tyscy policjanci powiadamia-
ją Sanepid, który decyduje czy 
zasady kwarantanny lub inne 
zakazy zostały naruszone i czy 
zostanie podjęta decyzja admi-
nistracyjna o nałożeniu kary 
pieniężnej. 

Od początku kwietnia poli-
cjanci łącznie sporządzili ponad 
30 notatek. Niedawno, podczas 
kontroli kwarantanny funkcjo-
nariusze nie zastali kobiety pod 
deklarowanym adresem, choć 
spoczywał na niej obowiązek 
pozostania w domu. Z kolei je-
den z mieszkańców przyjął gości 
mimo, iż jest na kwarantannie. 
Okazało się, że dwie osoby, które 
odwiedziły właściciela mieszka-
nia, doskonale o tym wiedziały 
i zlekceważyły zarówno zagro-
żenie jak i obostrzenia związa-
ne z gromadzeniem się w celach 
towarzyskich. 

Zgodnie z obowiązującym 
prawem każdy, kto został obję-
ty kwarantanną, ma obowiązek 
pozostać w domu aż minie jej 
termin lub organ wydający de-
cyzję poinformuje daną osobę 
o wygaśnięciu jej kwarantanny. 
W przeciwnej sytuacji osoba 
ta musi się liczyć z karą admi-
nistracyjną sięgającą nawet 30 
tys. zł. Jeśli osoba, u której po-
twierdzono zakażenie, oddali 
się z miejsca, w którym powin-
na przebywać, będzie odpowia-
dać zgodnie z przepisami kodek-
su karnego. Za to przestępstwo 
grozi kara pozbawienia wolności 
do roku. Jeżeli osoba sprowadzi 
niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia wielu osób, powodując 
zagrożenie epidemiologiczne lub 
szerzenie się choroby zakaźnej, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 8. ls ●

co najmniej do 17 maja

dłuższy Postój FCa

opaski żyCia od pzu
ubeZpiecZyciel poMaga SZPITaLoWI MeGreZ W oPIece NaD choryMI.
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15 maja na betonowej podbu-
dowie bieżni, rozbiegów skoczni 
i rzutni oraz terenu rozgrzewko-
wego pojawi się poliuretanowa 
nawierzchnia. Niebawem za-
cznie się też remont sztucznego 
boiska przy ul. Edukacji.

kajakarze jeszcze poczekają
Zaprojektowana przez firmę 
RS+ Robert Skitek kajakowa 

marina będzie jednym z najład-
niejszych tego typu obiektów 
w kraju. Wkrótce MOSiR rozpo-
cznie wyposażanie pomieszczeń 
sekcji kajakowej. Choć na wo-
dach można już pływać, zawod-
nicy tyskiego klubu jeszcze nie 
trenują. Nieczynne są toalety 
na obiekcie, nie można spoty-
kać się w szatniach. Kajakarze, 
w przeciwieństwie np. do piłka-

rzy, nie mogą po treningu wsiąść 
do samochodu i jechać do domu, 
bo muszą zmienić w szatni mo-
kre stroje. Konieczne jest też 
podjęcie wielu innych działań 
związanych z obecną sytuacją – 
na bieżąco trzeba odkażać, za-
równo pomieszczenia, jak i cały 
sprzęt – kajaki, wiosła, kapoki, 
itd. Trudno zatem powiedzieć, 
kiedy treningi zostaną wzno-
wione, nie wykluczone, że jako 
pierwsi zajęcia rozpoczną naj-
starsi zawodnicy MOSM.

po niebieskiej bieżni
Jeśli chodzi o obiekt lekko-
atletyczny przy ul. Edukacji, 

to na głównych częściach sta-
dionu – bieżni, elementach urzą-
dzeń lekkoatletycznych oraz ich 
bezpośrednim otoczeniu – wyla-
ny został beton. Na nim od po-
łowy maja wykładana będzie 
nawierzchnia poliuretanowa 
o nazwie tetrapur (bieżnia bę-
dzie koloru niebieskiego, roz-
biegi do skoku w dal i wzwyż – 
pomarańczowo-żółte). Gotowa 
jest już betonowa podbudowa 
trybuny oraz wieża.

– Jeśli chodzi o roboty ziem-
ne, to znalazły się one na finiszu: 
trzeba jeszcze tylko posiać wokół 
trawę i uzupełnić brakujące ele-
menty na styku chodnika i par-

kingu od strony Stadionu Miej-
skiego – powiedział Jan Cofała, 
naczelnik Wydziału Innowacji 
i Inwestycji UM. – Obiekt będzie 
ogrodzony, więc niebawem eki-
pa przystąpi do stawiania płotu, 
prowadzone też będą prace wy-
kończeniowe w wieży i związa-
ne bezpośrednio z infrastruktu-
rą sportową, w tym wykonana 
zostanie murawa w środkowej 
części obiektu.

Wykonawcą inwestycji jest 
firma Gretasport z Dąbrowy 
Górniczej, a jej koszt to prawie 
15,3 miliona złotych (dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu 
– ok. 6 mln zł).

Trudno w obecnej sytua-
cji planować oficjalne otwarcie 
obiektu czy zawody sportowe. 
Po wykonaniu stosownych od-
biorów, rozpoczną tutaj trenin-
gi lekkoatleci MOSM.

Warto także dodać, iż nieba-
wem rozpoczną się prace przy 
wymianie sztucznej nawierzch-
ni boiska treningowego przy ul. 
Edukacji. To jeden z najbardziej 
obleganych obiektów piłkarskich 
w mieście, na którym mecze 
i treningi odbywają się przez 
niemal cały rok od wczesnych 
godzin do nocy. Powstał prawie 
11 lat temu i to pierwsza moder-
nizacja nawierzchni. ls ●

ZespóŁ sZkóŁ nr 1 
wespóŁ Z ŚląskiM 
towarZystweM kultury 
ZorganiZowaŁ wystawę 
pt. „w iMię MiŁoŚci”, 
inspirowaną osobą 
i dZieŁeM Jana pawŁa ii, 
autorstwa artystów 
plastyków. prace 
Można oglądać online 
na stronie Zs1tychy.
weebly.coM, gdZie 
również dostępne 
są MateriaŁy wideo 
Z otwarcia wystawy.

– Sejm i Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłosiły rok 2020 rokiem 
papieża Jana Pawła II. Z wyjąt-
kowej okazji setnej rocznicy 
urodzin naszego papieża (przy-
padającej 18 maja – przyp. red.) 
zorganizowaliśmy właśnie tę wy-
stawę. Za nami szkolny XIV Kar-
nawał Języka Polskiego, w ramach 
którego odbyły się m.in. wykłady 
naukowe o języku i słownictwie 
Karola Wojtyły wygłoszone przez 
pracowników naukowych Uni-
wersytetu Śląskiego, a także wy-
kład na temat utworów drama-
tycznych papieża „Teatr ducha, 
energii i miłości”, który zaprezen-
tował Andrzej Maria Marczew-
ski, reżyser i twórca Teatru Ka-
rola Wojtyły – wyjaśnia Grażyna 
Jurek dyrektor ZS nr 1.

– Dzięki pracy wielu ludzi, 
spełniły się słowa Jana Pawła II 
z Listu do artystów: „Aby piękno, 

które będziecie przekazywać po-
koleniom przyszłości, miało moc 
wzbudzania w nich zachwytu.” – 
podzieliła się Teresa Wodzicka 
kurator wystawy i prezes Śląskie-
go Towarzystwa Kultury.

Wystawa składa się z prac 21 
twórców z południowych re-
jonów Polski. Zebrane pra-
ce są zróżnicowane ze względu 
na technikę oraz środki wyrazu 
artystycznego – malarstwo olej-
ne, rysunek, grafika, plakat, rzeź-
ba, płasko-rzeźba, medalierstwo, 
emalia artystyczna na blasze sta-
lowej, druk cyfrowy. – Wszyst-
kim serdecznie dziękuję: na-
uczycielom: Agnieszce Penkali, 

Bernadecie Najdzińskiej-Skup-
nik, Beacie Tondyrze, Katarzynie 
Staniek-Ździebko, księdzu Łuka-
szowi Pasucie, a przede wszyst-
kim pani dyrektor Grażynie Ju-
rek za życzliwą i zaangażowaną 
pomoc w realizacji obchodów. 
Osobne podziękowania kieruję 
do doktorów Piotra Bąka i Sła-
womira Śląskiego z ASP w Ka-
towicach, do zaprzyjaźnionego 
z nami grafika Bogusława Try-
busa, do kuratora Miejskiej Ga-
lerii Sztuki „Obok” w Tychach 
– Wojciecha Łuki za owocną i in-
teresującą współpracę – wyrazi-
ła wdzięczność Teresa Wodzicka. 
kaMil pesZat ●
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na setne urodziny papieża
wystawa prac polskich artystów plastyków JeST DoSTęPNa W INTerNecIe. 

Teresa Wodzicka (z lewej) i Grażyna Jurek są dumne 
z rocznicowej wystawy w Zespole Szkół nr 1.
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Marina oddana, stadion – na finiszu
dobiegaJą końca inwestycJe INfraSTruKTuraLNe DLa KaJaKarZy I LeKKoaTLeTóW.

W Paprocanach trwa już wyposażanie nowej mariny kajakowej, na obiekcie przy ul. Edukacji wkrótce położona zostanie bieżnia i murawa.

kilka dni teMu kaJakowa Marina 
ZostaŁa prZekaZana Mosir-owi, a dobre 
teMpo robót prZy budowie stadionu 
lekkoatletycZnego oZnacZa, że powinien 
być oddany Zgodnie Z uMową, cZyli 
na koniec cZerwca br.
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na kwietnioweJ sesJi 
rady Miasta tychy 
prZedstawiono 
sprawoZdanie 
Z realiZacJi 
MieJskiego prograMu 
skierowanego do rodZin 
wielodZietnych: 
„3+ licZna rodZina” 
oraZ prograMu 
dedykowanego 
tyskiM senioroM: 
„aktywni60plus”.

Z danych wynika, że zaintereso-
wanie tymi programami wciąż 
rośnie. W 2019 roku liczba uczest-
ników pierwszego z nich zwięk-
szyła się o jedną trzecią, a liczba 
kart wydanych tyskim seniorom 
była najwyższa od początku uru-
chomienia projektu.

dla rodzin wielodzietnych
W 2019 roku w ramach tego 
programu wydano 2 623 kart 
„3+ liczna rodzina”, z czego 856 
to karty dla rodzin wielodziet-
nych przystępujących do progra-
mu po raz pierwszy (178 rodzin), 
a 1767 kart przedłużonych przez 
rodziny już w nim uczestniczące 
(350 rodzin).

Od stycznia do grudnia 2019 
roku dołączyło do programu 8 
nowych firm. W ubiegłym roku, 
oprócz tyskich instytucji miej-
skich, brały w nim udział pod-
mioty prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie Tychów, 
a także te znajdujące się poza ob-
szarem miasta. W sumie 152 pod-

mioty: od basenów, przez sklepy, 
restauracje, kawiarnie, zakłady 
fotograficzne po biura nierucho-
mości.

Największym zainteresowa-
niem wśród użytkowników cie-
szyło się Muzeum Miejskie, 
Kryta Pływalnia, Stadion Zimo-
wy i Wodny Park Tychy. Łącznie 
w firmach „3+” z usług i produk-
tów w 2019 roku skorzystano po-
nad 46 tysięcy razy. Łączna kwota 
dopłat w ramach zastosowanych 
zniżek wyniosła 88.561,59 zł.

– Rodziny wielodzietne mogą 
skorzystać ze zniżek od 5 do nawet 
50%. Dla osób posiadających kil-
koro dzieci to duża pomoc i często 
szansa, by móc regularnie zabie-
rać je na basen, do restauracji czy 
na zakupy. Dzięki zniżkom mogą 
też realizować swoje pasje czy zdo-
bywać nowe umiejętności np. pod-
czas lekcji w szkołach językowych 
czy zajęć sportowych – mówi Iwo-
na Bińkowska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
w Urzędzie Miasta Tychy.

Wszelkie informacje dotyczą-
ce programu „3+liczna rodzina” 
(w tym pobranie i złożenie wnio-
sku) można uzyskać w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta Ty-
chy (parter budynku). W czasie 
pandemii koronawirusa, gdy UM 
jest zamknięty dla klientów, moż-
na kontaktować się telefonicznie: 
32 776 30 30 oraz 32 776 35 10.

Także na stronie www.liczna-
rodzina.pl można znaleźć aktual-
ne informacje o programie m.in. 
podstawowe założenia programu, 

wzór wniosku do pobrania oraz 
bieżący wykaz firm oferujących 
zniżki wraz z pełnymi danymi te-
leadresowymi. Ponadto na stro-
nie internetowej zamieszczane są 
aktualne informacje nt. dodat-
kowych zajęć, nowych firm oraz 
zmian w oferowanych zniżkach 
itp. Beneficjenci, którzy wyrazi-
li zgodę na otrzymywanie infor-
macji dotyczących Programu „3+ 
liczna rodzina” otrzymują wszyst-
kie istotne wiadomości sms-em.

dla aktywnych seniorów
– Celem programu jest podno-
szenie poziomu aktywności, za-
równo tej społecznej, jak i fizycz-
nej osób powyżej 60. roku życia, 
poprzez zwiększenie dostępności 
wydarzeń kulturalnych i sporto-
wych, a także kształtowanie po-
zytywnego wizerunku osób star-
szych – mówi naczelnik Iwona 
Bińkowska.

Uczestnicy mogą więc liczyć 
na zniżki w instytucjach miej-
skich oraz w przedsiębiorstwach 
prywatnych działających na tere-
nie miasta Tychy i poza jego ob-
szarem.

W ubiegłym roku do progra-
mu przystąpiło 2.635 uczestników 
(rok wcześniej – 1.899). W sumie 
od momentu uruchomienia pro-
gramu w 2012 roku do końca 
2019 roku przystąpiło do niego 
10.990 beneficjentów.

Od stycznia do grudnia 2019 r. 
do programu dołączyło ze swoimi 
zniżkami sześć firm. Aktualna ich 
liczba wynosi 102. Oprócz insty-

tucji miejskich w programie brały 
udział również podmioty prywat-
ne. Łącznie w instytucjach i fir-
mach z usług i produktów w 2019 
roku skorzystano prawie 17 tysię-
cy razy. Suma dopłat w ramach 
zastosowanych zniżek wynosi 
74.887,94 zł.

– Tyscy seniorzy są bardzo ak-
tywni. Lubią sport i ruch, widać 
to patrząc chociażby na to, z ja-
kich usług dostępnych w progra-
mie „aktywni60plus” najchęt-
niej korzystają. Na pierwszych 
miejscach są basen, wodny park 
i kluby fitness. Uruchamiając pro-
gram, chcieliśmy pobudzić ich 
aktywność i wesprzeć ich w rea-
lizacji pasji i marzeń. Biorąc pod 

uwagę coraz większe zaintere-
sowanie tym projektem widać, 
że to się udało – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezyden-
ta Tychów ds. społecznych. – Za-
chęcam tych, którzy jeszcze nie 
mają karty uczestnika programu 
do złożenia wniosku, bo w zdro-
wym ciele zdrowy duch, a ten 
program daje także wiele innych 
możliwości – dodaje.

W 2019 roku tylko z opcji 
„druga godzina gratis” w Wod-
nym Parku Tychy, dedykowanej 
posiadaczom kart „aktywni60-
plus”. skorzystało 8.462 osób.

Punkt obsługi beneficjentów 
programu dla seniorów znajdu-
je się w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Miasta Tychy na parterze 
budynku. Na stanowisku można 
bezpośrednio pobrać i złożyć 
wniosek o kartę „aktywni60plus”. 
W czasie pandemii koronawiru-
sa, gdy urząd jest zamknięty dla 
klientów, można kontaktować się 
telefonicznie: 32 776 30 30 oraz 
32 776 35 10.

Wiele informacji na temat 
programu (m.in. wzór wniosku 
do pobrania, wykaz firm oferu-
jących zniżki i rabaty) można 
także znaleźć na stronie: www.
aktywni60plus.umtychy.pl. Be-
neficjenci, którzy wyrazili zgodę 
na otrzymywanie informacji dot. 
programu „aktywni60plus” otrzy-
mują je sms-em. ru ●

Indywidualne wręczenie świa-
dectw było zorganizowane z za-
chowaniem należytych środków 
ostrożności, a jednak w uroczy-
stej atmosferze. Wychowawcy klas, 
dyrekcja i uczniowie (wszyscy 
w maseczkach) pozowali do pa-

miątkowych zdjęć. Klasy młodsze 
w wirtualny sposób pożegnały ko-
legów, nagrywając dla nich film.

– Żałuję, że uroczyste wręcze-
nie świadectw ukończenia szko-
ły nie może się odbyć w zwycza-
jowej formie, ponieważ uważam, 

że szczególne i niepowtarzalne 
chwile powinny mieć szczególną 
i niepowtarzalną oprawę – na-
pisała w liście do abiturientów 
dyrektor Anita Iskierka. – Żal, 
że nie mogę Wam pogratulować 
podczas uroczystej akademii, 
w obecności rady pedagogicz-
nej, koleżanek i kolegów, prze-
plata się z dumą z Waszej wy-
rozumiałej i pełnej determinacji 
postawy podczas miesiąca zdal-
nego nauczania. Dziękuję Wam 
za wytrwałość. Dowiedliście, 
że zdaliście prawdziwy egzamin 
dojrzałości. sw ●

ŚwiadeCtwo bez kolejki
koleJni tyscy MaturZyŚci oDebraLI DoKuMeNT uKońcZeNIa NauKI. 

Także w III LO pożegnanie maturzystów miało inny niż zwykle przebieg.

LO
 III

reklama

w iii liceuM ogólnoksZtaŁcącyM iM. stanisŁawa 
wyspiańskiego od 4 do 6 MaJa odbywaŁo się 
urocZyste wręcZenie Świadectw ukońcZenia 
sZkoŁy. Z ocZywistych wZględów nie MogŁo odbyć 
się w ZwycZaJoweJ forMie. abiturienci ZgŁasZali 
się do sZkoŁy indywidualnie, Zgodnie Z iMiennyM 
harMonograMeM. – dZięki teMu uniknęli stania 
w koleJkach – Mówi dyrektor sZkoŁy anita iskierka.

baseny i MuzeuM najpopularniejsze
prograMy „3+ LIcZNa roDZINa” I „aKTyWNI60PLuS” PoDSuMoWaNe.
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european design 
awards to prestiżowy 
konkurs wyróżniaJący 
naJlepsZych 
proJektantów 
graficZnych w europie, 
który odbywa się Już 
od 14 lat. tegorocZna 
edycJa prZyniosŁa 
sukces tyskieJ firMie 
proJektoweJ.

Konkurs obejmuje różnorodne 
dziedziny projektowania: od dru-
ków, poprzez identyfikację i infor-
mację wizualną, na webdesignie 
kończąc. W skład jury rokrocznie 
wchodzą przedstawiciele najważ-
niejszych europejskich mediów 
i magazynów zajmujących się 
dizajnem, co zapewnia obiektyw-
ny i bezstronny wybór nagrodzo-
nych projektów.

Każdego roku do wzajemnej 
rywalizacji przystępuje kilka ty-
sięcy zrealizowanych w Euro-
pie projektów – w każdej kate-
gorii może zwyciężyć tylko kilka 
z nich, otrzymując tytuł „Gold”, 
„Silver” lub „Bronze”. W tego-
rocznej edycji, w kategorii 'Sig-
ns & Displays' Jury postanowiło 
przyznać tytuł „Bronze” projekto-
wi systemu informacji wizualnej 
dla budynku The Software Hou-
se w Gliwicach, autorstwa Blank 
Studio z Tychów.

Miejsce, w którym mieszczą się 
biura firmy The Software Hou-
se, zostało już wcześniej uznane 
za najlepszą przestrzeń do pra-
cy przeznaczoną dla branży IT 
w konkursie Office Superstar 
2018. Ich siedziba w Starym Urzę-
dzie Pocztowym w Gliwicach, jest 

miejscem wyjątkowym pod każ-
dym względem.

Pierwszym aspektem, o który 
projektanci Blank Studio zadba-
li w trakcie projektowania, było 
nie zdominowanie architektury 
wnętrz. Dużą wagę przywiązano 
także do tego, by system nawią-
zywał do przyjacielskiej atmo-
sfery, jaką tworzy firma – dla-
tego z uwagą słuchano sugestii 
inwestora. Projektanci zdecy-
dowali się na kolorystyczne na-
wiązanie do architektury wnętrz, 
dobranie czytelnego kroju pisma, 
zaprojektowanie mapy budynku 
oraz przygotowanie autorskiego 
zestawu piktogramów, których 
kształt nawiązuje do codziennego 
nazewnictwa, jakie poszczegól-
nym przestrzeniom nadali sami 
pracownicy (Koteł, Okneł, Ilu-
minateł, itp.). Blank Studio było 
także odpowiedzialne za projekt 
oryginalnego zestawu nośników 

informacji, które umożliwiają 
użytkownikom manualną inter-
akcję (są to tabliczki z informacją 
o zajętości pomieszczenia, którą 
można zmienić poprzez ręczne 
przesunięcie elementu tabliczki 
– i odkrycie zabawnych zmian, 
które pojawiają się w prezentowa-
nym na niej piktogramie).

Blank Studio to wielokrotnie 
nagradzane studio projektowe 
z Tychów. Jest jedną z nielicz-
nych firm w Polsce i Europie, 
która specjalizuje się wyłącznie 
w projektowaniu złożonych sy-
stemów informacji wizualnej dla 
różnorodnych przestrzeni pub-
licznych. Ich projekty zostały już 
docenione na wielu międzynaro-
dowych konkursach dizajnu (iF 
Design Award, European Design 
Award, German Design Award, 
Joseph Binder Award, Architi-
zer A+ Award, i wiele innych). 
Mn ●

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich 
do swojej oferty kształcenia zawo-
dowego dokłada kolejną pozycję: 
technik spawalnictwa. To zawód, 
który po raz pierwszy został ujęty 
w ministerialnym wykazie na po-
czątku tego roku.

Do tej pory zawód spawa-
cza można było zdobyć jedynie 
na kursach, które od lat organi-
zował ZDZ w tyskiej placówce 
(Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego w Katowicach to or-
gan prowadzący szkoły im. Or-
ląt Lwowskich). Mieści się 
tu świetnie wyposażona, wielo-
stanowiskowa spawalnia, a adep-
ci zawodu kształcą się pod okiem 
wykwalifikowanych specjalistów. 
– Dysponując zarówno bazą jak 

i kadrą, podjęliśmy się urucho-
mienia nowego kierunku – mówi 
dyrektor szkoły Bożena Uszok-
Jarek. – To odpowiedź na zgła-
szane przez pracodawców duże 
zapotrzebowanie na wykwalifi-
kowanych specjalistów w zakre-
sie spawania.

Obok świetnie wyposażonej 
spawalni, uczniowie będą mie-
li do dyspozycji salę komputero-
wą, gdzie będą odbywać się zaję-
cia m.in. z rysunku technicznego 
oraz pracownię obrabiarek CNC. 
Zajęcia praktyczne będą odbywać 
u pracodawców (m.in. Carboau-
tomatyka w Tychach).

Absolwent kierunku tech-
nik spawalnictwa będzie przy-
gotowany do pracy m.in. w za-

kresie: metod zgrzewania metali 
i tworzyw sztucznych, wykony-
wania elementów maszyn, urzą-
dzeń i narzędzi metodą obróbki 
ręcznej i maszynowej, naprawy 
i konserwacji elementów maszyn 
i urządzeń, planowania i nadzoru 
produkcji spawalniczej.

– Jesteśmy jedynym ośrodkiem 
kształcenia w regionie, który bę-
dzie mieć klasę o tej specjaliza-
cji – mówi Bożena Uszok-Jarek. 
Najbliższa taka klasa otwiera się 
w Mszanie Dolnej.

Now y k ierunek rusza 
od września (obok innych no-
wości w ofercie ZDZ, jak Liceum 
Sztuk Plastycznych o specjalizacji 
projektowania graficznego). Na-
uka potrwa 5 lat. sw ●

powiatowy urZąd 
pracy realiZuJe 
koleJne wnioski, które 
skŁadaJą prZedsiębiorcy 
w raMach tZw. tarcZy 
antykryZysoweJ. 
do 28 kwietna wpŁynęŁo 
prawie 2000 wniosków 
o pożycZkę, 115 wniosków 
o dofinansowanie 
wynagrodZenia 
pracowników i 153 
wnioski na pokrycie 
bieżąceJ dZiaŁalnoŚci 
gospodarcZeJ.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z pożyczki dla mikroprzedsiębior-
ców na pokrycie kosztów bieżą-
cej działalności gospodarczej oraz 
instrumentów wsparcia uzależ-
nionych od spadku obrotów go-
spodarczych: dofinansowania 
do wynagrodzenia pracowników, 
dofinansowania do wynagrodze-
nia pracowników dla organiza-
cji pozarządowych czy pokrycia 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla samozatrudnio-
nych. Nabór wniosków o pożycz-
kę trwa do wyczerpania środków 
finansowych, a jest ich ponad 13 
milionów 690 tys. złotych.

trzystu już dostało
– Pożyczkę w wysokości 5000 zł 
wypłaciliśmy do tej pory ponad 

300 przedsiębiorcom – powie-
działa Katarzyna Ptak, dyrektor 
tyskiego PUP. – Ci, którzy otrzy-
mali pożyczkę, mogą ubiegać się 
o jej umorzenie pod warunkiem 
utrzymania działalności przez 
okres 3 miesięcy od dnia otrzyma-
nia pożyczki oraz złożeniu wnio-
sku o umorzenie w ciągu 14 dni 
od dnia spełnienia powyższego 
warunku. Przedsiębiorca może 
także ubiegać się jednocześnie 
o wsparcie w ZUS, musi jednak 
pamiętać, aby środki finansowe 
pochodzące z różnych źródeł nie 
były przeznaczane na te same wy-
datki.

Nabór wniosków o dofinan-
sowanie do wynagrodzenia 
pracowników, dofinansowanie 
do wynagrodzenia pracowni-
ków dla organizacji pozarzą-
dowych oraz na pokrycie kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla samozatrud-
nionych na chwilę obecną zo-
stał zakończony. Kolejne nabory 
będą ogłoszone w drugiej poło-
wie maja.

kiedy spadły dochody…
O dofinansowanie do wynagro-
dzenia pracowników mogą sta-
rać się zarówno mikro, małe jak 
i średnie przedsiębiorstwa. Wy-
sokość dofinansowania do wy-
nagrodzenia pracownika jest 

uzależniona od spadku obrotów 
gospodarczych. W przypadku 
spadku obrotów o co najmniej 
30 proc. – maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 1.300 
zł (+składki na US) 50 proc 
– 1.820 zł (+składki na US), 
80 proc. – 2.340 zł (+składki 
na US). Podobna zasada dotyczy 
dofinansowania kosztów prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej dla samozatrudnionych. 
W przypadku spadku obrotów 
o co najmniej: 30 proc.- mak-
symalna kwota dofinansowania 
wynosi 1.300 zł, 50 proc. – 1.820 
zł, 80 proc. – 2.340 zł.

– Istotne jest to, że przedsię-
biorca, który przewiduje w ko-
lejnych miesiącach dalszy spa-
dek obrotów, może składać 
wniosek w każdym następnym 
miesiącu, jednak przez okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące. Przed-
siębiorca może ubiegać się jed-
nocześnie o wsparcie w ZUS. 
W tym przypadku kwota dofi-
nansowania będzie pomniejszo-
na o składki na ubezpieczenie 
społeczne – dodała K. Ptak.

Więcej informacji na stronie 
www.tychy.praca.gov.pl, za po-
średnictwem której można skła-
dać wnioski. Można je również 
przesłać pocztą lub dostarczyć 
do skrzynki podawczej.
opr. ls ●

Zgodnie Z decyZJą 
Ministerstwa Zdrowia 
o MożliwoŚci 
odblokowania 
pracy w gabinetach 
fiZJoterapeutycZnych, 
od 4 MaJa 2020 Można 
Znów skorZystać 
Z beZpŁatneJ 
rehabilitacJi i porad 
fiZJoterapeutycZnych.

W ramach programu dofinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 pn. 
„Tuzy u Tuza”. Można skorzystać 
z rehabilitacji leczniczej w choro-
bach przewlekłych układu kostno
-stawowego i mięśniowego.

Program jest kierowany 
do mężczyzn w wieku 50–64 lata 
i kobiet w wieku 50–59 lat. – Waż-
ne, by były to osoby aktywne za-
wodowo lub deklarujące goto-

wość do podjęcia zatrudnienia, 
gdyż jednym z celów projektu 
jest pomoc w utrzymaniu pracy – 
mówi fizjoterapeuta Jacek Tuz.

Osoby te nie powinny korzy-
stać ze świadczeń rehabilitacji 
leczniczej finansowanych przez 
NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON 
w okresie 6 miesięcy przed zgło-
szeniem się do programu (doty-
czy to rehabilitacji zwyrodnień 
wielostawowych, zwyrodnienia 
stawów biodrowych i kolano-
wych, stawu nadgarstkowo-śród-
ręcznego, zmian zwyrodnienio-
wych kręgosłupa, chorób kręgów 
szyjnych, krążka międzykręgowe-
go i bólu grzbietu).

W ramach programu można 
skorzystać z bezpłatnego wspar-
cia w zakresie kompleksowej re-
habilitacji, od wizyt lekarza spe-
cjalisty w dziedzinie rehabilitacji 
medycznej, przez porady fizjo-
terapeutyczne, po indywidualny 
plan rehabilitacyjny dostosowany 

do potrzeb wynikających ze sta-
nu zdrowia pacjenta oraz zakresu 
potrzebnej pomocy fizjoterapeu-
tycznej (15 dni zabiegowych, czas 
trwania jednego dnia zabiegowe-
go – do 1 godziny). Dla uczestni-
ków projektu zaplanowano także 
działania edukacyjne w zakresie 
edukacji zdrowotnej (z fizjote-
rapeutą), edukacji żywieniowej 
(z dietetykiem) oraz psychoedu-
kacji (z psychologiem).

– Osoba zgłaszająca się do pro-
gramu podejmuje również zo-
bowiązanie do pełnego w nim 
udziału, to oznacza w praktyce, 
że nie może jego przerwać, oczy-
wiście poza sytuacjami losowymi 
czy też nagłymi zachorowaniami, 
które muszą być udokumentowa-
ne – dodaje Jacek Tuz.

Wzory dokumentów do wypeł-
nienia dla pacjentów dostępne pod 
linkiem: http://fizjoterapiamdt.pl/
bezplatny-program-rehabilitacyj-
ny-3/. ru ●

bronze dla tyszan
blank studio i ich proJekt SySTeMu INforMacJI WIZuaLNeJ Z MeDaLeM euroPeaN 
DeSIGN aWarDS 2020!

rehabilitaCja 
odMrożona
beZpŁatny prograM DLa MIeSZKańcóW TychóW I oKoLIc.

prawie dwa tysiąCe wniosków
tarcZa antykryZysowa W TySKIM PuP.

tyska szkoła jako jedna z nielicznych rozpoczyna kształcenie w tym kierunku.

nowy zawód: teChnik 
sPawalniCtwa

Szkoła dysponuje świetnie wyposażona spawalnią.
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Fragment nagrodzonego systemu informacji 
wizualnej autorstwa Blank Studio.
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od poŁowy Marca urZąd 
Miasta funkcJonuJe 
na specJalnych 
Zasadach. ZaŁatwianie 
spraw i udZielanie 
inforMacJi odbywa 
się telefonicZnie, 
drogą elektronicZną 
Za poŚrednictweM 
pocZty oraZ skrZynek 
wystawionych prZed 
urZędeM, do których 
Można wrZucać 
korespondencJę 
skierowaną do urZędu 
Miasta tychy. coraZ 
więceJ spraw będZie 
Można Jednak ZaŁatwić 
także osobiŚcie.

W dalszym ciągu nie ma możliwo-
ści poruszania się po całym budyn-
ku urzędu miasta. Klienci sprawy 
mogą załatwiać telefonicznie, ma-
ilowo, czy za pośrednictwem porta-
lu eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl 
lub sekap.pl. Przy wejściu głównym 
do Urzędu Miasta Tychy oraz przed 
Wydziałem Gospodarki Lokalowej 
ustawione zostały także specjalne 
skrzynie, do których można wrzu-
cać korespondencję skierowaną 
do urzędu.

Od 4 maja kasy na parterze 
Urzędu Miasta Tychy zostały ot-
warte. Klienci muszą stosować 
się jednak do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa m.in. za-
chowania dwumetrowej odle-
głości. Kasy są czynne codzien-
nie od poniedziałku do środy 
w godz. 8-14, w czwartki od 8 

do 16 i w piątki od godz. 8 do 12. 
Wejście do urzędu będzie możli-
we od strony Parku Miejskiego.

Po wcześniejszym umówie-
niu terminu będzie można także 
wejść do Biura Obsługi Klienta 
na parterze Urzędu Miasta i za-
łatwić sprawy związane z m.in. 
zameldowaniem, nadaniem nu-
meru pesel, odbiorem dowodu 
osobistego, zawieszeniem i wzno-
wieniem działalności gospodar-
czej. W BOK swoje dyżury będą 
pełnili pracownicy Wydziału 
Spraw Obywatelskich, Wydziału 
Dowodów Osobistych, Wydzia-
łu Budownictwa, Wydziału Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej 
oraz Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia według poniż-
szego harmonogramu:
–   z Wydziałem Spraw Obywatel-

skich można się kontaktować 
pod numerem tel. 32 776 35 
35, 32 776 35 05. Miejsce zała-

twiania spraw: stanowisko nr 7 
w Biurze Obsługi Klienta,

–   z Wydziałem Dowodów Osobi-
stych: tel. 32 776 35 14. Miej-
sce załatwiania spraw: stano-
wisko nr 8 w Biurze Obsługi 
Klienta,

–   z Wydziałem Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej: tel. 32 
776 31 03. Miejsce załatwiania 
spraw: stanowisko nr 5 w Biuro 
Obsługi Klienta,

–   z Wydziałem Spraw Społecz-
nych i Zdrowia: tel. 32 776 35 
10. Miejsce załatwiania spraw: 
stanowisko nr 1 w Biuro Ob-
sługi Klienta,

–   z Wydziałem Komunikacji: tel. 
32 780 09 50, 32 780 09 55, 32 
780 09 65. Odbiór dokumen-
tów po umówieniu terminu, 
w budynku przy ul. Budowla-
nych 59.

–   z Wydziałem Budownictwa: 
tel. 32 776 34 60. Dokumenty 

wysyłane są za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, możliwy jest 
także ich odbiór w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta 
Tychy, po uprzednim telefo-
nicznym uzgodnieniu termi-
nu odbioru.

Sprawy związane z działalnością 
Urzędu Stanu Cywilnego 
są załatwiane w Pawilonie Ślubów 
(po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu terminu). Numery 
telefonów do USC: 32 776 33 
13, 32 776 33 43, 32 776 33 84, 
32 776 33 14, 32 776 33 15, 32 
776 33 16, 32 776 33 46, 32 776 
33 54.

Telefonicznie i mailowo moż-
na także kontaktować się z pozo-
stałymi wydziałami Urzędu Mia-
sta – numery telefonów i adresy 
można znaleźć na stronie: umty-
chy.pl oraz https://bip.umtychy.
pl/jednostki-organizacyjne-um.
ru ●

w ubiegŁyM roku 
na tyskich drogach 
dosZŁo do 1.600 
koliZJi i wypadków. 
to oZnacZa, 
że na każdych 
1.000 MiesZkańców 
prZypadŁo 
12,5 ZdarZenia 
drogowego. 
w Zestawieniu 
sporZądZonyM prZeZ 
www.rankoMat.
pl daŁo to tychoM 
26. MieJsce wŚród 
84 naJwięksZych 
polskich Miast.

Do przygotowania zestawienia 
wykorzystano dane z Systemu 
Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Nasze miasto uplasowało się 
na 26. miejscu ex aequo z Gło-
gowem (69 tys. mieszkańców), 
natomiast pierwsza piątka jest 
następująca: 1. Kędzierzyn-Koź-
le (428 wszystkich zdarzeń dro-
gowych) – średnia na mieszkań-
ca 7,0, 2. Siemianowice Śląskie 
(491) – 7,3, 3. Bełchatów (464) 
– 8,1. W czołowej 15 uplasowa-
ło się jeszcze pięć śląskich miast: 
5. Świętochłowice (439) – 8,8, 7. 
Chorzów (1.030) – 9,5, 9. Pie-
kary Śląskie (565) – 10,2, 10. 
Bytom (1.715) – 10,3, 15. Ruda 
Śląska (1.476) – 10,7. Najgorzej 

w tym rankingu wypadły Kato-
wice (w sumie 7.033 kolizje i wy-
padki), które zajęły ostatnie, 84 
miejsce – na 1000 mieszkańców 
przypadło tutaj aż 23,9 zdarzeń 
drogowych.

Spośród największych pol-
skich miast najlepiej w rankin-
gu liczby kolizji i wypadków 
na 1.000 mieszkańców prezen-
tuje się Kraków (11.515), któ-
ry znalazł się na 45. miejscu 
– 14,9. 64. miejsce zajmuje Po-
znań (9.174) – 17,1, 66. (ex ae-
quo) Łódź (11.967) i Warszawa 
(31.141) – 17,5, a 75. – Wrocław 
(12.667) – 19,8.

Przyczyną największej liczby 
zdarzeń drogowych w Tychach 
jest niezachowanie bezpiecz-
nej odległości między pojaz-
dami – 346 (21,6 proc. wszyst-
kich zdarzeń). Inne przyczyny 
to: nieudzielenie pierwszeństwa 
przejazdu – 264 (16,5 proc.), 
nieprawidłowe cofanie – 242 
(15,1 proc.), nieprawidłowe omi-
janie – 155 (9,7 proc.), niepra-
widłowe zmienianie pasa ruchu 
– 132 (8,3 proc.). Dla porówna-
nia, w Piekarach Śląskich głów-
ną przyczyną wypadków i kolizji 
było nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu. Do takiego 
zdarzenia doszło tam 133 razy 
(23,5 proc.).
ls ●
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zaChowaj 
odległoŚć
tychy na 26. MieJscu W raNKINGu W raNKINGu KoLIZJI 
I WyPaDKóW W PoLSce.

urząd w Czasie pandeMii
gMach uM Jest ZaMknięty, aLe SPraWy MożNa ZałaTWIać.
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w naJbliżsZą sobotę, 
16 MaJa odbędZie 
się internetowa 
(bo póki co inacZeJ 
się nie da) preMiera 
książki „Z piaskowca 
i Z MarMuru. dZieŁa 
MistrZa pokornego” 
autorstwa Marii lipok-
bierwiacZonek.

Pierwotnie pokazanie świa-
tu najnowszej książki byłej dy-
rektor Muzeum Miejskiego za-
planowane było na 14 marca 
i miało stanowić symboliczny fi-
nisaż wystawy, którą w ciągu kil-
ku miesięcy w obiekcie przy pl. 
Wolności odwiedziły setki zwie-
dzających. Epidemia zniweczyła 
te plany i spowodowała, że lwia 
część życia kulturalnego prze-
niosła się do internetu.

Nową datę premiery, tym ra-
zem w wersji on-line, wyzna-

czono także nieprzypadkowo. 
Wszak na 16 maja br. planowano 
tyską odsłonę Europejskiej Nocy 
Muzeów, czyli wielkiego święta 
muzealników i ich przyjaciół.

W pierwszym spotkaniu w no-
wej formule wezmą udział goście 
tyskiego muzeum: Jacek Kuczo-
wic, prowadzący stronę przydroz-
ne.eu, gdzie skatalogowanych jest 
ponad 1200 przydrożnych kapli-
czek i krzyży oraz ksiądz Stani-
sław Puchała – emerytowany pro-
boszcz katowickiej Archikatedry 
Chrystusa Króla. Będą oni roz-
mawiać o książce, która prezentu-
je w sposób syntetyczny dorobek 
Karla/Karola Pokornego, kamie-
niarza-rzeźbiarza z Katowic, two-
rzącego na przełomie XIX i XX 
wieku. Publikacja nie tylko przy-
bliża sylwetkę i twórczość Pokor-
nego, ale jest przede wszystkim 
podsumowaniem pracy badaw-
czej Marii Lipok-Bierwiaczonek 

– jej poszukiwań w terenie i w ar-
chiwach, w trakcie których odna-
lazła m.in. dokumenty związane 
z działalnością firmy kamieniar-
skiej Pokornego. Sygnowane 
przez Karla/Karola Pokornego 
kamienne krzyże przydrożne, 
zwane Bożymi Mękami, można 
znaleźć od Bytomia po Goczał-
kowice i od Gliwic po Bojszowy 
i Bieruń. Na tle prac innych au-
torów wyróżniają się starannoś-
cią wykonania, urodą motywów 
zdobniczych i ciekawymi rozwią-
zaniami kompozycyjnymi.

Transmisja on-line spotkania 
promującego najnowszą książ-
kę Marii Lipok-Bierwiaczonek 
rozpocznie się w najbliższą so-
botę, 16 maja o godz. 18 na fa-
cebookowym profilu Muzeum 
Miejskiego w Tychach. Dla tych, 
którzy nie będą mogli dołączyć, 
dostępny będzie zapis spotka-
nia. rn ●

dZień teatru 
publicZnego to Święto 
ustanowione w 2015 r., 
na paMiątkę MaJącego 
MieJsce 250 lat 
wcZeŚnieJ pierwsZego 
prZedstawienia 
ZrealiZowanego prZeZ 
pierwsZy na ZieMiach 
polskich Zawodowy 
ZespóŁ aktorski.

Założona staraniami Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego 
trupa aktorska była zalążkiem 
pierwszego publicznego tea-
tru w Polsce. Data ta jest więc 
uważana za początek dziejów 
teatru instytucjonalnego w na-
szym kraju.

Z tej okazji od pięciu lat In-
stytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego zapraszał teatry 
publiczne do ogólnopolskiej ak-
cji popularyzującej sztukę tea-
tru i rolę, jaką teatry instytucjo-
nalne odgrywają w społeczności 
lokalnej. W tym roku z oczy-

wistych względów żaden teatr 
w kraju nie może zrealizować 
działań scenicznych, których 
odbiorcami byliby widzowie 
zasiadający na widowni. Mimo 
to tyski Teatr Mały będzie sta-
rał się uczcić to święto jak naj-
lepiej i specjalnie na tę okazję 
przygotował dla widzów wyjąt-
kową propozycję: prapremierę 
słuchowiska zrealizowanego 
na podstawie dramatu tyskie-
go autora, aktora i reżysera Pio-
tra Józefa Adamczyka pt. „Mój 
Herbert”.

Sztuka przybliżająca nie tylko 
twórczość, ale i wątki biograficz-
ne Zbigniewa Herberta, osadzona 
jest w okolicznościach przyzna-
nia poecie Literackiej Nagrody 
Nobla (do której Herbert był po-
ważnym pretendentem). Podróż 
w czasie, jaką odbywają Zbyszek 
(w tej roli autor sztuki Piotr Jó-
zef Adamczyk) i wysłannik Aka-
demii Noblowskiej Thomas (Pa-
weł Drzewiecki), stanowi okazję 
do refleksji na temat najnowszej 

historii naszego kraju, przemian 
społecznych i politycznych oraz 
tego, jak definiujemy swój pa-
triotyzm. W słuchowisku udział 
biorą także Piotr Kumor (mie-
rzący się z głosem Lecha Wałę-
sy) oraz Aurelia Sobczak, któ-
ra kreuje postać żony Herberta 
– kobiety, która stojąc za pleca-
mi męża geniusza i osłaniając go 
przed prozą codzienności, sta-
ra się znaleźć również własną 
przestrzeń realizacji osobistej, 
co w starciu z trudnym charak-
terem Zbyszka, stanowi ogrom-
ne wyzwanie.

Słuchowisko zostanie udo-
stępnione on-line od niedzieli 
17 maja, od godziny 18. Obsa-
da: Aurelia Sobczak, Piotr Józef 
Adamczyk, Paweł Drzewiecki, 
Piotr Kumor. Reżyseria: Pa-
weł Drzewiecki. Realizacja na-
grań: Tomasz Cichocki. Montaż 
i udźwiękowienie: Joanna Pi-
wowar-Antosiewicz. Miks i ma-
stering: Krzysztof Kurek.
oprac. sw ●

pod hasŁeM 
#ZostańwdoMu Z Mck 
od Marca kryJe się 
dostęp do ciekawych 
i różnorodnych 
wydarZeń i propoZycJi 
Z nieMal każdeJ 
dZiedZiny. wŚród nich 
ZnaJduJą się cykle 
MuZycZne, podróżnicZe, 
plastycZne, tanecZne 
oraZ wywiady, a nawet... 
survival.

Na pierwszy plan wysuwają się 
propozycje muzyczne, bo tego ty-
szanie wydają się być spragnieni 
najbardziej, na początek wystąpi 
tyski zespół Chłodno.

przestrzeń dla muzyki
– Otwieramy przestrzeń MCK dla 
tyskich kapel, dając im możliwość 
udziału w projekcie „Dla Tych za-
grają” w sieci – oczywiście z za-
chowaniem wymogów sanitar-
nych. Przed nami cykl koncertów 
lokalnych artystów w okrojonych 
składach, ale z mnóstwem pozy-
tywnej energii i przede wszystkim 
dobrej muzyki – mówi Małgorza-
ta Król, dyrektor MCK, o pierw-
szej z nowych propozycji jednost-
ki. – Planujemy także przybliżać 
tyszanom sylwetki lokalnych 
twórców i wszystkich związanych 
z kulturą – będą to wywiady z cy-
klu Miasto Całkiem Kulturalne. 
Śledźcie nasze social media, Fa-
cebook i Instagram, a docelowo 
także kanał na YouTube, który ru-
sza już niedługo – dodaje.

Kulturalnym smaczkiem dla 
tęskniących za dobrze znanym 
już Kinem FreeLove, czyli co-

miesięcznymi projekcjami filmo-
wymi w sali lub ogrodzie MCKu 
są... emotikonkowe zagadki fil-
mowe na facebookowym profi-
lu instytucji.

Niedzielne wieczory spędzić 
można na wirtualnych Spotka-
niach Karolińskich organizowa-
nych przez MCK razem z Ośrod-
kiem Christoforos oraz parafią bł. 
Karoliny Kózkówny. W pierw-
szy majowy weekend mieliśmy 
okazję wysłuchać pereł muzyki 
polskiej w wykonaniu Marcina 
Sidora oraz Kamila Pawłowskie-
go, następna niedziela należała 
do Ireneusza Krosnego, a kolej-
ne tygodnie przyniosą koncer-
ty „W hołdzie Ojcu Ojczyzny” 
z okazji 100. rocznicy urodzin pa-
pieża Jana Pawła II w wykonaniu 
Piotra i Katarzyny Pudełko oraz 
Agnieszki Zimnej (17 maja) oraz 
„Jej portret” z okazji Dnia Mat-
ki w wykonaniu Klaudii Walen-
cik i Dariusza Fijaka (24 maja). 
Ostatnia niedziela maja upłynie 
pod znakiem spektaklu dla dzieci 
„Tajemnica skarbu na kurzej nóż-
ce” Teatru Trip.

wirtualne podróże
Miniwywiady o podróżach 
na koniec świata w cyklu „Nie-
możliwe? Nie dla Polaków!” 
to rozmowy z podróżnikami 
i jednocześnie wycieczki w różne 
rejony świata, często połączone 
z pokazami slajdów. Dopełnie-
niem podróżniczych propozy-
cji są comiesięczne „eSpotka-
nia z Podróżnikiem” w Klubie 
Wilkowyje MCK, gdzie wzo-
rem wcześniejszych, stacjonar-
nych, spotkań w Wilkowyjach 

w wybrany poniedziałek mie-
siąca spotkamy się z ciekawym 
gościem. Dotychczas o swoich 
wyprawach opowiedzieli Ro-
bert Gondek i tyszanin Zdzich 
Rabenda. Te unikatowe spotka-
nia i prezentacje przygotowywa-
ne są specjalnie dla MCK i do-
stępne są na Facebooku MCK 
i Klubu Wilkowyje MCK tylko 
przez określony czas. Już wiemy, 
że w kolejną podróż – tym razem 
na wyciągnięcie ręki, bo po Jurze 
i zielonych okolicach Krakowa, 
zabiorą wszystkich Kasia, Marek 
i Malwina. Start: 18 maja o go-
dzinie 19.

Przeciwności losu nie przeszka-
dzają także w organizacji corocz-
nego konkursu plastycznego dla 
dzieci „Mama, Matusia, Mateń-
ka” przygotowanego przez Klub 
Wilkowyje MCK. Jak opowiada 
koordynator konkursu, Maria 
Blachnicka-Bielecka, tematem te-
gorocznej edycji jest hasło „Moja 
Mama Czarodziejka”, a dzieci za-
chęcane są do przygotowania 
pracy z okazji Dnia Matki. Ska-
ny (w formacie jpg 300 dpi) lub 
zdjęcia prac (bez retuszu) w for-
macie A4 należy wysyłać mailo-
wo na adres klub@mck.tychy.pl 
(w tytule wiadomości: MMM) 
w nieprzekraczalnym terminie 
do 21 maja.

pieczemy chleb
Uczestnicy stacjonarnych zajęć 
w Klubach Urbanowice i Wil-
kowyje MCK także nie mogą 
narzekać na artystyczną nudę. 
Organizatorzy zachęcają wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału 
w zdalnych zajęciach oraz sko-
rzystania z przygotowanych in-
strukcji. Wśród propozycji Klu-
bów, które teraz znalazły swoje 
wirtualne odzwierciedlenie zna-
lazły się decoupage, rękodzieło 
dla dorosłych, zajęcia typu zrób 
to sam „Majsterkowicz” (Klub 
Urbanowice MCK), a także 
planszówki, warsztaty rodzin-
ne, zabawy plastyczne, balet i ta-
niec nowoczesny, a nawet... sur-
vival (Klub Wilkowyje MCK). 
W najbliższym czasie będziemy 
mogli także upiec własny chleb 
dzięki zajęciom z Piotrem Moj-
żyszkiem, który opowie histo-
rie związane z tymi pachnącymi 
wyrobami oraz zachęci do spró-
bowania swoich sił w kuchni.

Możemy przyglądać się pró-
bom zespołów teatralnych MCK 
– „Gęba” i „DoRo” udostępnia-
ją fragmenty nagrań przygoto-
wań do swoich premier, w tym 
zapowiadanego już wcześniej, 
a wstrzymanego ze względu 
na pandemię koronawirusa, „Ma-
łego Księcia”.

E-propozycje Miejskiego Cen-
trum Kultury w Tychach i Klu-
bów skierowane są do całych 
rodzin – dzieci, młodzieży, do-
rosłych i seniorów i dostępne 
są na fanpage’ach placówek, In-
stagramie, a niedługo także ka-
nale YouTube.

Więcej informacji o działa-
niach tyskich instytucji kultury 
można znaleźć na www.kultura.
tychy.pl. Mn ●

„Mój herbert” 
na Święto teatru
sŁuchowisko produkcJi teatru MaŁego bęDZIe MIało PraPreMIerę oN-LINe 
W NIeDZIeLę.

dzieła Mistrza
koleJna książka tyskieJ etnografki, byłeJ DyreKTor MuZeuM MIeJSKIeGo.

w Maju kwitnie 
e-kultura
MieJskie centruM kultury W Tychach WraZ Z KLubaMI urbaNoWIce I WILKoWyJe 
PrZyGoToWały boGaTy ProGraM Na NaJbLIżSZe TyGoDNIe.

W MCK trwają przygotowania do transmitowanych 
on-line koncertów tyskich artystów.
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teatr Mały działa online.

Bajki 
z Brodą
Teatr Mały  już od ponad miesiąca, 
w każde sobotnie popołudnie 
zaprasza wszystkie dzieci, 
małe i duże do uczestnictwa 
w baśniowym cyklu – Bajki 
z brodą.

W najbliższą sobotę, 16 maja 
o godz. 16 Paweł Drzewiecki 
przeczyta kolejną bajkę bra-
ci Grimm pt. „Roszpunka”, któ-
rą studio Walta Disneya odświe-
żyło, czyniąc Roszpunkę jedną 
z bardziej rozpoznawalnych po-
staci ze świata bajek.

Jak co tydzień i tym razem te-
atr zaprasza dzieci do udziału 
w zabawie plastycznej polega-
jącej na przygotowaniu ilustra-
cji do baśni. Zdjęcia prac nale-
ży przesyłać na adres edukacja@
teatrmaly.tychy.pl do wtorku 12 
maja, do godziny 12.

Każdy przesłany malunek bie-
rze udział w realizacji bajki oraz 
równa się otrzymaniu zaprosze-
nia dla dziecka i rodzica na wy-
brany spektakl grany w ramach 
Sceny Młodego Widza w Tea-
trze Małym w Tychach w sezo-
nie 2020/2021. rn ●

w tyM roku nie odbędZie 
się planowana 
na paźdZiernik 
Xviii edycJa 
MiędZynarodowego 
festiwalu „Śląska Jesień 
gitarowa” i konkursu 
gitarowego iM. Jana 
edMunda Jurkowskiego. 
odwoŁane ZostaŁy także 
corocZne duże iMpreZy 
plenerowe!

„Śląska Jesień Gitarowa” jest 
najbardziej prestiżową impre-
zą artystyczną odbywającą się 

w Tychach. W cyklu dwuletnim, 
zawsze w latach parzystych przy-
ciągała do naszego miasta naj-
większe sławy światowej gitary, 
które przez tydzień koncertowały 
dla tyszan i wielu gości z Polski 
i zagranicy. Co prawda na oficjal-
nej stronie Festiwalu nie ma jesz-
cze o tym wzmianki, ale – jak się 
dowiedzieliśmy – tegoroczna, 
osiemnasta już edycja ŚJG nie 
odbędzie się.

Przyczyna odwołania impre-
zy wydaje się być oczywista. – 
Z żalem podjęliśmy tę decyzję, 
ale z powodu epidemii pojawiło 

się tyle znaków zapytania, że nie 
mogliśmy ryzykować – tłumaczy 
Małgorzata Król, dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury, które 
organizuje Śląską Jesień Gitaro-
wą. – Nie wiemy jakie będą wy-
tyczne rządowe w kwestii imprez 
kulturalnych, nie wiemy kiedy zo-
staną otwarte granice i jak będą 
funkcjonować linie lotnicze – wy-
jaśnia dyrektor MCK. – Poza tym 
gros artystów, których chcieliśmy 
zaprosić w tym roku, pochodzi 
z Hiszpanii, która właśnie jesienią 
nie wyklucza drugiej fali zakażeń 
koronawirusem – dodaje.

Festiwal nie jest, niestety, jedy-
ną imprezą, która w tym roku się 
nie odbędzie. Podobny los spotkał 
coroczne letnie imprezy plenero-
we organizowane w Tychach. – Za-
powiadała się świetna zabawa, nie-
stety plany pokrzyżowała epidemia 
– powiedział prezydent miasta An-
drzej Dziuba. – Priorytetem dla nas 
jest bezpieczeństwo mieszkańców, 
dlatego Święto Miasta, ale także fe-
stiwale Rock na Plaży i Port Pieśni 
Pracy nie odbędą się.

Przypomnijmy, że podczas 
Święta Miasta 2020 miała wystą-
pić legendarna grupa Boney M., 
a także m.in. Big Cyc, Kwiat Ja-
błoni i Majka Jeżowska. Z kolei 
Rock na Plaży to tradycyjne kon-
certy Dżemu, Cree i ich gości, zaś 
festiwal szantowy Port Pieśni Pra-
cy gromadził na scenie w Papro-

canach czołówkę polskich i nie 
tylko zespołów wykonujących 
pieśni żeglarskie.

By choć w części zrekompen-
sować tyszanom brak osobistego 
uczestnictwa w tych wydarzeniach, 
Miejskie Centrum Kultury analizu-
je możliwość przygotowania które-
goś z koncertów w wersji on-line.

Dodajmy, że piąty sezon koncer-
towy zakończyła też już AUKSO 
Orkiestra Kameralna Miasta Ty-
chy. Wszystkie przełożone z mar-
ca i kwietnia oraz zaplanowane 
na maj i czerwiec koncerty zosta-
ły przesunięte na nowy sezon.

Aktualnie wstrzymana jest tak-
że organizacja spotkań, festynów, 
Dni Sąsiada i innych imprez, za-
równo w ramach Budżetu Oby-
watelskiego jak i organizowanych 
przez rady osiedli. ww ●

od 8 MaJa MieJska 
galeria sZtuki „obok” 
ZaprasZa na wystawę 
„Martwe Z natury 
supleMent”, skŁadaJącą 
się Z wyJątkowych 
cybergrafii tyskiego 
artysty rysZarda 
cZernowa.

Ryszard Czernow jest uznanym 
od niemal czterdziestu lat arty-
stą fotografikiem, wykładowcą 
katowickiej „filmówki”, autorem 
plakatów filmowych i teatralnych, 
realizatorem teledysków m.in. Re-
publiki i Dżemu. Od kilkunastu 
lat specjalizuje się w cybergrafii, 
czyli przetworzonej elektronicz-
nie fotografii artystycznej.

– W obecnej, dla wszystkich 
z nas trudnej sytuacji pragniemy 
zaprezentować przedsmak tej cie-
kawej wystawy w przestrzeni in-
ternetowej. Głównym miejscem 
prezentacji wystawy w tym wy-
jątkowym czasie, będzie fanpa-
ge Miejskiej Galerii Sztuki OBOK 
na FaceBooku, gdzie codzien-
nie przedstawimy nowe odsło-
ny twórczości artysty – mówi 
Wojciech Łuka, kurator MGS 
„Obok”.

Jednocześnie galeria zapra-
sza do udziału w interaktywnej 
zabawie uwieńczonej ciekawą 

nagrodą. Zabawa, czy bardziej 
„dialog interaktywny”, polega 
na wprowadzaniu pod daną pra-
cą komentarza do obrazu. Oso-
ba, która przedstawi najciekaw-
sze komentarze, uzyska specjalnie 
przygotowaną na ten cel nagrodę 
od artysty w postaci cybergrafii 
jego autorstwa. – Mamy nadzie-

ję, że już niebawem będziemy 
mogli wszyscy zwiedzać i podzi-
wiać wystawę w sali wystawienni-
czej naszej galerii – dodaje Woj-
ciech Łuka.

Wystawa jest zrealizowana 
we współpracy ze Szkołą Filmo-
wą im. K. Kieślowskiego w Kato-
wicach. rn ●

jesień bez gitar,
Miasto bez Święta
w tyM roku iMpreZy plenerowe tylko on-line. boNey M. NIe PrZyJeDZIe Na ŚWIęTo MIaSTa.

Na wielkie koncertowanie na placu pod Żyrafą będziemy musieli poczekać pewnie do następnych wakacji.
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Cybergrafie Czernowa
MieJska galeria sZtuki „obok” TyMcZaSoWo PrZeNIoSła SIę Z PLacu bacZyńSKIeGo 
Do INTerNeTu.

Cybergrafie Ryszarda Czernowa – wystawa online.
Czas trwania wystawy – 8.05.2020 r. – 5.06.2020 r.

Z MoJeJ póŁki

nalewka 
stommy
Od ponad kilkunastu lat czytam 
Politykę. Powodów wiele by się 
znalazło. Jednym z nich są felie-
tony. Daniel Passent, Stanisław 
Tym, a jeszcze ładnych parę lat 
temu Jerzy Pilch. Ale numerem 
jeden zawsze był i pozostanie dla 
mnie Ludwik Stomma.

Wiadomość o Jego niespodzie-
wanej śmierci była, myślę, że nie 
tylko dla mnie, ciosem. Tak ja-
koś się dziwnie składa, że w tych 
trudnych czasach odchodzą Ci, 
którzy stanowili jakąś podporę, 
drogowskaz. Czytałem felietony 
Stommy wiedząc, że znajdę tam 
mądre przemyślenia, uwagi o ota-
czającym nas świecie, ludziach, 
książkach, zdarzeniach. Zawsze 
były to uwagi człowieka o olbrzy-
miej wiedzy, erudycji. A do tego 
napisane z ironią, czasami sar-
kazmem. Ale nie po to, aby szo-
kować czytelnika. Nie, wszystko 
miało tu swoje miejsce, sens. Dla 
tych, którzy przeczytali autobio-
grafię „Stommowisko. O mojej 
rodzinie i o mnie”, było jasne kim 
i dlaczego Stomma to Stomma.

Miałem zaszczyt poznać ojca 
Ludwika Stommy, Stanisława. 
Do historii przeszła jego jedna 
jedyna wyciągnięta ręka w Sej-
mie, kiedy to głosowano popraw-
kę do konstytucji o przyjaźni 
z ZSRR. Wszyscy byli za. Ale nie 
Stanisław Stomma.

Ludwik Stomma też wiele razy 
był przeciw. Przeciw wszechogar-
niającej głupocie, niewiedzy, hi-
pokryzji, odczłowieczeniu przez 
komputery, kłamstwu. To, co się 
działo wokół niego, wokół nas, 
było dla niego w wielu przypad-
kach nie do zaakceptowania.

W roku 2000 wydawnictwo 
Sens, opublikowało wybór felie-
tonów Ludwika Stommy pod ty-
tułem „Nalewka na czereśniach”. 
Teraz trafiła do naszych rąk „Na-

lewka na piołunie”. Jak pisze autor 
w przedmowie: „bylica piołunu 
znana jest z tego, że zawiera bar-
dzo gorzkie substancje i wpływa 
na obfitsze wydzielanie żółci”. Ale 
w tych felietonach żółci nie ma. 
Wręcz przeciwnie, Stomma zwra-
ca uwagę – patrzcie, ile żółci jest 
w nas i wokół nas…

Jest bowiem Stomma „jak naj-
dalszy do ubolewania nad spo-
łeczeństwem i światem”. Pisze 
po prostu o tym, co wydaje mu 
się w danej chwili istotne.

Ten zbiór felietonów został po-
dzielony tematycznie. Już same 
tytuły owych tematów wiele 
mówią, np. „Ludzie odchodzą”. 
Stomma wspomina ludzi, których 
miał okazję poznać. I nie zawsze 
są to osoby z pierwszych storn ga-
zet, z ekranów telewizora. Wręcz 
przeciwnie, mamy np. piękne 
wspomnienie o Mikołaju Kob-
zdeju. Dziwne, bo Mikołaj cieszył 
się powodzeniem innych, mar-
twił zaś ich porażkami. Nie miał 
dzieci, odszedł nagle. Kto będzie 
Mikołaja wspominał? W ency-
klopedii też nie będzie o nim 
wzmianki. Był wspaniałym face-
tem i o takich Mikołajach powin-
niśmy my pamiętać.

Inny blok tematyczny – „Plu-
gawienie historii”. Chyba dla tych, 
którzy zachowali jeszcze jasność 
myślenia i obiektywizm, jest jas-
ne, z czym Ludwik Stomma tu się 
rachuje. Cudowne teksty o na-
szej megalomanii. W tym jeste-
śmy mistrzami. Polska mistrzem 
Polski. Dlaczego jest tak, że Ci 
co są u władzy, najczęściej ucie-
kają się do hipokryzji i kłamstwa. 
Stomma szuka odpowiedzi, ry-
sując w felietonach nie tylko na-
szą historię i nie tylko naszych 
władców.

Jak też wygląda dziatwy naucza-
nie? Bo może popełniliśmy błąd, 
zostawiając nauczanie tylko w rę-
kach jakichś ministrów? I teraz 
zbieramy tego owoce. Dlaczego 
co ruskie, to dla większości z nas 
– wredne. Skąd u moich rodaków 
bierze się taka pogarda dla Rosjan? 
Może to kompleks? A może my-

limy wierchuszkę z obywatelami, 
ludźmi takimi jaki my?

Stomma nie pisze o rzeczach 
nam powszechnie znanych. Nie 
są to uwagi, spostrzeżenia, prze-
myślenia szukające łatwego po-
klasku, uznania, podziwu. Wręcz 
przeciwnie – Stomma wie o czym 
pisze, bo zna historię, kulturę, li-
teraturę. Zna też życie w różnych 
jego odmianach. I takie też są te 
felietony. Pokazują nam świat wo-
kół w różnych odmianach. Ważne 
jest, abyśmy to postrzegali, a nie 
przyjmowali za dobrą monetę tyl-
ko to, co trafia do nas, bo jest ła-
twe, demagogiczne, polityczne.

„Nalewka na piołunie” kończy 
się rozważaniami Stommy o kilku 
wybranych książkach. Autor ma ra-
cję, „Dzienniki” Jarosława Iwaszkie-
wicza to lektura trudna do strawie-
nia. Takiej ilości żółci, małości mało 
kto się chyba spodziewał. Stomma 
pisze: nie czytajcie „Dzienników”, 
czytajcie wybitne opowiadania tego 
wybitnego pisarza.

Czytajcie Stommę, bo tak wy-
bitnych pisarzy dzisiaj jest coraz 
mniej. I może inaczej po lektu-
rze spojrzycie na świat, na siebie. 
Wydawnictwo Sens ma w planach 
wydać kolejną książkę Ludwika 
Stommy „Antropopologia wokół 
nas”. Czekam z niecierpliwością.
Jan MaZurkiewicZ ●

ludwik stomma
„nalewka na piołunie”

wydawnictwo sens
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl

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, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, 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, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

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 MAKOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

Mycie okien - sprzątanie tel. 501-169-606

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Firma Budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą, 
inne tel. 792 579 223

ogród:

finanse:

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

Asystent lekarza weterynarii/pomoc tech-
niczna Przychodnia Weterynaryjna w Ty-
chach poszukuje osoby do pracy. Wymaga-
ne podejście do zwierząt, zaangażowanie 
w wykonywane czynności, wykształcenie 
medyczne nie jest konieczne 501 637 680 

nieruchoMoŚci:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. .Tel: 514 37 39 58 
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.

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

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

SPRZEDAM
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 użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 501 
503 735
Lokale na wynajem w okolicy Giełdy Kwia-
towej Tychy ul. Sadowa 23 601 849 727

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977

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

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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www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.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 zapy-
taj o szczegóły 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl

Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko u 
nas! Ostatnie mieszkanie - 4 pokoje. Za-
dzwoń. www.ASTON.com.pl 519-595-
674
Tychy, os. K, 2 pokoje, 48 m2, parter ni-
ski blok, 253.000 zł, 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Tychy, ul. Obywatelska, 3 pokoje, 60 m2, 
niski blok, winda, nowe budownictwo 
425.000 zł 519 595 671, www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy ul. Edu-
kacji, 52 m2, 2 piętro czynsz 2000 zł/mc 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. O, do wynajęcia, pow. 53 m2, 
2 pokoje, po remoncie, 2p, 1.700 zł/mc 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Do wynajęcia mieszkanie, Tychy 4 Pory 
Roku, 38 m2, winda 1800 zł, kaucja 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

ZwierZęta:

Wciąż czekam. 
Dlaczego nikt mnie 
nie chce?
Pola – żywa, 
radosna suczka 
średniej wielkości, 
o gładkim, ciemnym 
umaszczeniu czeka 
w schronisku 
w Sosnowcu.

Kontakt: Asia 508 361 575

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

Dzień dobry! Na terenie Tychów 
(osiedle Z - D) w okresie 20 - 30 kwiet-
nia, zgubiłam legitymację studencką. 
Na legitymacji studenckiej widnieje 
moje imię: Natalia Szweda - z uczel-
ni Akademia Humanistyczno Tech-
niczna w Bielsku Białej. Szczęśliwego 
znalazcę proszę o kontakt mailowy: 
szwedanatalia8@gmail.com

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, 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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Soczewki przeszły technologicz-
ną metamorfozę od ciężkich 
i niewygodnych szklanych do so-
czewek plastikowych, wykonywa-
nych z różnych materiałów, co-
raz to lżejszych i odporniejszych 
na zarysowania. Stale unowocześ-

niane powłoki sprawiają, że kom-
fort widzenia i estetyka wyglądu 
poprawiły się w znacznej mierze.

– Powłoki proponowane przez 
nas to soczewki firmy Essilor 
o najwyższej światowej jakości 
i renomie – mówi Artur Okoński 

z gabinetu Art Optyk. – Oznaczo-
ne są znakiem CE, co gwarantu-
je świetne właściwości optyczne, 
wysoką odporność na zarysowa-
nia i uderzenia i inne wysokie 
parametry: ochronę przed pro-
mieniowaniem UV, bez ryzyka 
reakcji i alergii. Soczewek Essi-
lor używamy ponad 10 lat w na-
szych produktach, co świadczy 
o ich jakości.

Otaczające nas promieniowa-
nie UV jest szkodliwe dla oczu, 
może być przyczyną wielu cho-
rób m.in.: zaćmy, AMD zwyrod-
nienia plamki żółtej, zapalenia 
spojówki, zapalenia rogówki.

powłoki Crizal prevencia
Crizal Prevencia to technologia 
którą Essilor rozwija od 2013 roku. 
To ochrona oczu przed promie-
niowaniem UV oraz światłem nie-
bieskofioletowym, emitowanymi 
głównie przez monitory kompu-
terowe oraz smartfony, natomiast 
dobroczynne światło niebieskotur-
kusowe, jest przepuszczane przez 
soczewkę, dzięki temu chronimy 
oczy przed złym wpływem świat-
ła szkodliwego. Crizal Prevencia 
dzięki zastosowaniu wielowar-
stwowych powłok, daje nam wy-
jątkowe zabezpieczenie przed za-
brudzeniem, pyłem, kurzem, wodą 
oraz odbiciami światła.

Stosowane przez nas powłoki, 
to przede wszystkim:

niesamowita przejrzystość wi-•	
dzenia,
zapobieganie starzeniu się oczu •	
przez selektywne filtrowanie 
szkodliwego światła,
łatwość czyszczenia,•	
trwałość i odporność na zary-•	
sowania,

Crizal sapphire uV
Dzisiejszy świat, w którym ży-
jemy, to prawdziwa różnorod-
ność i ilość światła wewnątrz jak 
i na zewnątrz. Odczucia świet-
lne, które docierają do naszego 
mózgu sprawiają, że często je-
steśmy zmęczeni światłem i co-
raz częściej zmieniamy zacho-
wania, chcąc pozbyć się odbić, 
które pojawiają się na okula-
rach. Obracamy głowę, opusz-
czamy okulary na nosie lub za-
słaniamy rękami.

– Crizal Sapphire UV to powło-
ka która zachwyci każdego użyt-
kownika okularów, jest to pierw-
sza powłoka która – niezależnie 
od kąta padania światła – likwi-
duje refleksy świetlne zarówno 
na przedniej powierzchni so-
czewki jak i na tylnej. Większość 
noszących okulary od wielu lat, 
widzi znaczącą poprawę przejrzy-
stości jaki i codziennego użytko-

wania soczewek – przekonuje Ar-
tur Okoński.

powłoka dla kierowców
Dla wielu kierowców sporym wy-
zwaniem bywa jazda nocą. Wg 
badań, około 85% kierowców 
doświadcza tzw. olśnienia pod-
czas jazdy nocą a 11% posiada-
czy samochodów rezygnuje albo 
nie podejmuje prowadzenia nocą. 
Czynniki wpływające na widzenie 
nocą, mają także wpływ na nasze 
samopoczucie i pewność za kie-
rownicą. Najczęściej spotykane 
problemy, to:

p•	 odwyższony czas reakcji,
problemy z oceną odległości •	
zbliżającego się samochodu 
w naszym kierunku,
widoczność znaków drogo-•	
wych,
poza głównym strumieniem •	
światła, praktycznie zerowa 
widzialność peryferyjna,
zmniejszona wrażliwość •	
na kontrast
Firma Essilor stworzyła, po-

włokę antyrefleksyjną streetlife, 

zapewniającą niesamowitą przej-
rzystość widzenia dzięki wyjąt-
kowemu dostosowaniu krzywej 
czułości widzenia ludzkiego oka 
podczas dnia i nocy. Rozumie-
my przez to długość fali trans-
misji światła i jak najbardziej 
dopasowanie do niej wykresu jej 
wartości.

Skuteczność powłoki prowadzi 
do redukcji odblasków do 90% 
nocą, w słabych warunkach 
oświetleniowych, dzięki temu 
skutecznie wpływa na zmniej-
szenie wrażenia olśnienia i wpły-
wa na bezpieczeństwo jazdy kie-
rowcy.

Gabinet Art Optyk aktualnie 
przyjmuje swoich pacjentów 
(także dzieci w poradni NFZ), 
przestrzegając wszelkich za-
sad bezpieczeństwa związanych 
z epidemią. Zadbano o najwyż-
sze standardy higieniczne, de-
zynfekcję opraw okularowych 
i sprzętu okulistycznego, środ-
ki bezpieczeństwa dla pracow-
ników, a także pomiar tempera-
tury pacjentów. as ●

reklama

w trosCe o oCzy
nowe technologie W SłużbIe oKuLISTyKI.
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na prZestrZeni ostatnich kilkudZiesięciu lat 
socZewki okularowe ZMieniŁy swoJe wŁaŚciwoŚci, 
co poprawiŁo w ZnacZneJ MierZe koMfort 
użytkowników okularów.
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pandeMia ZwiąZana 
Z wiruseM coronavirus 
cov-19 wprowadZiŁa 
wiele ZMian w nasZyM 
życiu.

Należy przyjąć, że ten nowy pa-
togen pozostanie z nami na dłu-
go, a odpowiedź naszych orga-
nizmów na jego chorobotwórcze 
działanie będzie tym silniejsza im 
więcej z nas wytworzy w sobie od-
porność na to działanie. Wszystko 
przyjdzie z czasem.

Póki co należy zintensyfikować 
działania zapobiegawcze w celu 
ochrony pacjentów w lekarskich 
gabinetach zajmujących się me-
dycyną estetyczną.

– Tak naprawdę w Sensual 
Beauty w Tychach, niezależnie 
od pojawienia się nowego wirusa, 
mieliśmy wprowadzony wysoki 
standard przyjmowania pacjen-
tów – mówi dr Krzysztof Gemza, 
specjalista medycyny estetycznej. 
– Sprzęt, rękawiczki, maseczki 
i obłożenia jednorazowe, używa-
nie środków ochrony osobistej 
dla lekarza i pacjenta, odkażanie 
powierzchni przed i po zabiegu, 
umawianie pacjentów na godzi-
ny – było od zawsze.

– Dodatkowo – mówi 
dr Krzysztof Gemza – idąc za re-

komendacjami inspektorów sa-
nepidu oraz za zaleceniami Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny 
Estetycznej i Anty-Aging, wpro-
wadziliśmy sterylizację powietrza 

promieniowaniem lamp emitują-
cych światło UV-C w trybie cią-
głym. Co to znaczy? Znaczy to, 
że zarówno pacjent jak i lekarz 
w trakcie pobytu w gabinecie 
przebywa w środowisku wolnym 
od bakterii, wirusów, pleśni i grzy-
bów, gdyż lampa może pracować 
w obecności ludzi.

– Poszliśmy dalej – mówi le-
karz – i takie lampy można rów-
nież u nas zakupić. Doskonale 
nadają się do użytku w miejscu 
pracy, gdzie chronią nas i na-
szych klientów oraz w domu 
chroniąc wszystkich domowni-
ków. Lampy są niewielkich roz-
miarów, co daje możliwość za-
brania ich choćby na weekend 
lub urlop w celu poprawy nasze-
go bezpieczeństwa w hotelu lub 
pensjonacie.

– Powoli wracamy do „nowej 
normalności”, bo życie toczy się 
dalej. Zapraszamy zatem do kon-
taktu w sprawie konsultacji i za-
biegów jak i w sprawie zakupu 
lamp UV-C – kończy dr Krzysz-
tof Gemza z salonu Sensual 
Beauty. as ●

w ZwiąZku Z pandeMią 
koronawirusa 
ZnaleźliŚMy się 
w trudneJ sytuacJi, 
generuJąceJ 
dŁugotrwaŁy 
stres, który obniża 
odpornoŚć.

Pozostawanie w domu prowadzi 
do częstego podjadania, a to z kolei 
sprzyja próchnicy zębów. Dlatego 
teraz profilaktyka jest bardzo waż-
na – należy szczególnie dbać o co-

dzienną higienę jamy ustnej. Aby 
była ona prawidłowa musimy:

my•	 ć zęby dwa razy dziennie, 
a najlepiej po każdym posiłku;
oczyszczać przestrzenie mię-•	
dzyzębowe nitką lub irygato-
rem;
szczotkować zęby miękką •	
szczoteczką, zwracając szcze-
gólnie uwagę na okolice przy-
dziąsłowe;
regularnie używać płynów, •	
którymi powinno się dokład-
nie płukać jamę ustną;

pil•	 nować i pomagać dzieciom 
w codziennej higienie, ponie-
waż próchnica u dzieci rozwija 
się szybciej niż u dorosłych.
– Jeśli pomimo zastosowanej 

profilaktyki pojawią się problemy 
z zębami, takie jak nadwrażliwość 
na zmiany temperatury, krwawie-
nie z dziąseł, ból lub obrzęk, na-
leży telefonicznie skontaktować 
się ze swoim dentystą – radzi le-
karz stomatolog Lucyna Plewnia
-Sitko z gabinetu Esdentica w Ty-
chach. as ●
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zdrowe zęby podCzas 
kwarantanny
siedZiMy w doMu, podJadaMy – a PoTeM KłoPoT!

w Świetle laMpy uV-C
Zabiegi estetycZne W GabINecIe LeKarSKIM W cZaSIe PaNDeMII.

Lampa UV-C sterylizuje powietrze i chroni przez wirusami i bakteriami.

po prZeprowadZeniu 
analiZy wyników 
badań na obecnoŚć 
prZeciwciaŁ anty-sars-
cov-2, koMisJa MedycZna 
pZpn ZadecydowaŁa, iż 
piŁkarZe gks tychy Mogą 
wrócić do treningów 
w więksZeJ grupie – 
do 25 osób. do teJ pory 
ZaJęcia odbywaŁy się 
w cZteroosobowych 
ZespoŁach.

Badania przeprowadzono w klu-
bie 7 maja. Poddano im 50 osób 
– całą ekipę piłkarską oraz dzia-
łaczy i pracowników klubu, któ-
rzy na co dzień mają kontakt z ze-
społem. Podobne testy odbyły się 
we wszystkich klubach Fortuna 1. 
Liga, wcześniej zgodę na trenin-
gi grupowe do 14 osób uzyskały 
Miedź Legnica i Stal Mielec, które 
w ostatnim tygodniu maja przystą-
pią do rozgrywek Pucharu Polski. 
Oprócz GKS Tychy od 9 maja zgo-
dę na zajęcia w poszerzonej gru-
pie uzyskały następujące kluby: 

Zagłębie Sosnowiec, Chojniczan-
ka Chojnice, Odra Opole, Stomil 
Olsztyn i Puszcza Niepołomice, 
a od 10 maja: Bruk-Bet Termali-
ca Nieciecza, Sandecja Nowy Sącz 
i Podbeskidzie Bielsko-Biała.

– Zajęcia odbywały się do tej 
pory zgodnie z wcześniejszy-
mi ustaleniami na czterech boi-
skach, zawodnicy w czterooso-
bowych grupach przyjeżdżali 
już przebrani, podczas trenin-
gów utrzymywano odpowiednie 
odległości, a po zajęciach jechali 
do domów – powiedział Krzysz-
tof Trzosek, rzecznik GKS Tychy. 
– Czwartkowe testy odbyły się, 
można powiedzieć, ekspresowo, 
bo dla jednej osoby trwały oko-
ło dwóch minut, a w sumie zajęły 
niespełna dwie godziny. Musieli-
śmy czekać na oficjalny komu-
nikat Komisji Medycznej PZPN, 
podobnie zresztą jak inne kluby. 
Gdyby były jakieś wątpliwości 
co do niektórych osób, przepro-
wadzone zostałyby na dodatkowe 
testy. Opublikowana w piątek de-
cyzja oznacza, że mogliśmy przy-

stąpiliśmy do zajęć już w więk-
szej grupie.

Dodajmy, iż kilka dni wcześ-
niej piłkarze pierwszej drużyny 
osiągnęli porozumienie z zarzą-
dem w sprawie obniżki wynagro-
dzeń. Ma to związek epidemią 
i jej wpływem na spadek przy-
chodów klubu. Redukcja kon-
traktów wynosi 1/3 i obejmuje 
wypłaty za kwiecień i maj. Obni-
żone zostaną również wynagro-
dzenia zarządu oraz trenerów re-
zerw i grup młodzieżowych.

Najbliższe mecze o punk-
ty w I lidze zaplanowano na 7 
czerwca. Międzynarodowa Rada 
Piłkarska poinformowała 
o tymczasowym wprowadzeniu 
do przepisów możliwości pięciu 
zmian w oficjalnych meczach roz-
grywek, które zakończą się do 31 
grudnia 2020 roku. Łącznie pięć 
zmian można przeprowadzić 
w trzech turach w trakcie meczu 
oraz w przerwie. Decyzje o wpro-
wadzeniu większej liczby zmian 
w danych rozgrywkach podejmą 
ich organizatorzy. ls ●

w kadrZe MistrZów 
polski notuJeMy spory 
ruch kadrowy. Jedni 
hokeiŚci wyJeżdżaJą, 
inni prZedŁużaJą 
kontrakty, JesZcZe 
inni wybrali gks 
tychy, by roZpocZąć 
koleJny roZdZiaŁ 
w swoich sportowych 
życiorysach.

W zespole Krzysztofa Majkow-
skiego nie ma już Michaela Kola-
rza, Niko Tuhkanena, Aleksandra 
Jeronowa, Gleba Klimenko, Ki-
rilsa Galohy, Aleksieja Jefimienki 
i Wiaczesława Truchno, którym 
nie przedłużono kontraktów, ale 
pojawiają się nowi gracze, w tym 
także ci, którzy mają stanowić 
o sile tyskiej ekipy.

Dużym wzmocnieniem dla 
tyskiej kadry będzie z pewnością 
gra reprezentacyjnego napastni-
ka Patryka Wronki. Ostatnio wy-
stępował w Belfast Giants, gdzie 
rozegrał 24 mecze, zdobył 4 gole 
i tyle samo asyst. Zaliczył też wy-
stęp w Champions Hockey Lea-
gue (6 meczów, dwie bramki, asy-
sta). Pod koniec ubiegłego roku 
trafił do 7. drużyny francuskiej 
ekstraklasy – Rapaces de Gap. 16 
meczach zdobył 5 goli, zaliczył 3 
asysty.

– Wiele klubów było zainte-
resowanych pozyskaniem Patry-
ka, dlatego bardzo cieszymy się, 
że udało nam się go przekonać 
do gry w GKS Tychy – powie-
dział Krzysztof Woźniak, prezes 
Tyski Sport SA – To były trud-
ne i wymagające negocjacje, ale 
w końcu udało nam się wypraco-
wać kompromis. Jestem przeko-
nany, że to będzie bardzo solid-
ne wzmocnienie naszego zespołu. 
Jest to zawodnik, który swoją 
markę wypracował golami i asy-

stami na polskich lodowiskach, 
a jego transfery za granicę świad-
czą, że jest w nim ogromny po-
tencjał.

24-letni Wronka jest wycho-
wankiem Podhala Nowy Targ. 
Zaliczył grę w Orli Znojmo (liga 
EBEL, 49 spotkań, 4 bramki, 
10 asyst), potem był zawodni-
kiem GKS Katowice – w sezonie 
2018/19 był najlepiej punktują-
cym zawodnikiem PHL: 57 me-
czów, 70 pkt (23 goli i 47 asyst). 
Kontrakt z GKS Tychy podpisał 
do 30 kwietnia przyszłego roku.

Do zespołu dołączył także 
czołowy obrońca PHL, Ladislav 
Havlik (28 lat). W jego przypad-
ku jest to powrót do Tychów, bo-
wiem w trójkolorowych barwach 

grał w sezonie 2013/2014, kiedy 
trenerem był Jirzi Šejba. Potem 
wrócił do Pardubic, a po pięciu 
latach ponownie trafił do PHL, 
do Lotosu Gdańsk.

– Jego atutem są bez wątpienia 
doskonałe warunki fizyczne i do-
bry przegląd pola. W ubiegłym 
sezonie pokazał swoje wysokie 
umiejętności w Lotosie Gdańsk 
i podobnie było, kiedy występo-
wał w GKS Tychy. Na pewno nie 
będzie miał problemów z aklima-
tyzacją i bardzo szybko powinien 
wkomponować się w drużynę – 
dodał K. Woźniak.

Przygotowania do nowego sezo-
nu zaplanowano na czerwiec, choć 
to zależeć będzie od wytycznych 
związanych z epidemią. ls ●

z wronką i haVlikieM
Za to beZ kolarZa, TuhKaNeNa, JeroNoWa, KLIMeNKI, GaLohy, JefIMIeNKI I TruchNo.

Patryk Wronka ma być znaczącym wzmocnieniem 
hokeistów mistrza Polski.
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wszysCy zdrowi, 
Można zaCzynać!
piŁkarZe gks kontynuuJą ZaJęcia W GruPIe 25-oSoboWeJ.
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J jak aleksandra Jagieło
Nie BęDZie chyBa PrZesaDą, jeśli POWiem, 
że aleksaNDra jagiełO (Z DOmu PrZyBysZ) 
WZOrOWO ZaPlaNOWała sWOje życie 
sPOrtOWe, PryWatNe i ZaWODOWe. 
i Z POWODZeNiem te PlaNy realiZuje.

Krzysztof Pałka, tyski trener siatkówki i odkrywca talentu oli, 
opowiadał mi, że od początku była ona wzorem sportowca, 
a szczególnie mogła imponować jej determinacja, zarówno 
na zajęciach, jak w meczach. Do siatkówki trafiła ze szkolne-
go kółka tanecznego i… osiedlowego kółka plastycznego. 
Miała nie tylko talent, ale naturalne cechy liderki, dlatego 
szybko została kapitanem drużyny. Nie tylko tyskiego Mo-
SM-u, ale także kolejnych zespołów, w których występowała. 
Włącznie z reprezentacją Polski.

Kariera sportowa Jagieło wygląda bez zarzutu. Jako 19-
latka, po skończeniu nauki w SMS Sosnowiec, trafiła do sil-
nego klubu bKS bielsko-biała. Potem przez trzy sezony grała 
we włoskim klubie z Piacenzy. Po powrocie do kraju znowu 
występowała w topowych zespołach – Muszyniance i che-
miku Police. Ma w dorobku aż osiem tytułów mistrzyni Pol-
ski. czterokrotnie wywalczyła Puchar Polski i trzykrotnie 
Superpuchar. Zdobyła też Puchar ceV, organizowany przez 
europejską Konfederację Piłki Siatkowej.

osobny rozdział to reprezentacja kraju. Polska kobieca 
siatkówka ma ogromne tradycje. Po raz pierwszy ta dyscypli-
na sportu znalazła się w programie olimpijskim w 1964 roku 
w Tokio i nasze reprezentantki od razu zdobyły tam brązowy 
medal. Ten sukces powtórzyły cztery lata później na igrzy-
skach w Meksyku. a potem przez długi czas nasza kobieca 
siatkówka osiągnięciami ustępowała męskiej, bo panowie 
w latach 70. byli przecież mistrzami świata i olimpijskimi. 
Przełom u polskich siatkarek nastąpił w 2003 roku i udział 
miała w nim również wychowanka tyskiego MoSM. Z dru-
żyną legendarnych „złotek” Jagieło dwukrotnie zdobyła mi-
strzostwo europy w 2003 i 2005 roku oraz wywalczyła brąz 
w 2009. Zabrakło jej za to w ekipie na Igrzyska olimpijskie 
w Pekinie w 2008 roku; włoski trener kadry Marco bonitta 
od samego początku nie widział Jagieło w składzie.

Po zakończeniu gry w chemiku, ola wróciła do klubu 
z bielska-białej, niedaleko jej domu w buczkowicach. Praca 
szkoleniowa nigdy jej się nie marzyła, dlatego studiowała za-
rządzanie i marketing na akademii humanistyczno-Technicz-
nej. Wykształcenie okazało się atutem. Kiedy w maju 2018 
roku zakończyła karierę zawodniczki, niemal z marszu zajęła 
w bKS fotel dyrektora sportowego klubu. Na początku marca 
klub z bielska-białej znalazł się na personalnym zakręcie, 
w efekcie rada Nadzorcza sportowej spółki zadecydowała, 
że nowym prezesem bKS zostanie aleksandra Jagieło.
piotr ZawadZki, tyska galeria sportu ●
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W związku z wytycznymi dru-
giego etapu znoszenia ograni-
czeń związanych z epidemią, 
od 12 maja do 18 czerwca 2020 
roku Muzeum Miejskie i Tyska 
Galeria Sportu wznawiają dzia-
łalność, ale bez bezpośredniego 
kontaktu z publicznością.

Jak czytamy w komunikacie, 
od 19 czerwca Muzeum Miejskie 
i TGS planuje otwarcie przestrze-

ni ekspozycyjnej (bez możliwo-
ści użytkowania urządzeń mul-
timedialnych) oraz prowadzenie 
działań edukacyjnych. Będzie 
możliwe indywidualne zwiedza-
nie wystaw oraz w grupach li-
czących nie więcej niż 5 osób. 
Do 18 czerwca 2020 roku sprze-
daż wydawnictw i gadżetów bę-
dzie odbywała się nadal wyłącz-
nie online. ls ●

tyska galeria sportu wznawia działalność, ale…

Bez kontaktu 
z PuBliCznośCią

preZesi woJewódZkich 
ZwiąZków piŁki 
nożneJ podJęli 7 MaJa 
decyZJę o ZakońcZeniu 
roZgrywek w cZwarteJ 
lidZe i niżsZych. 
o koleJnoŚci w tabeli 
decyduJe MieJsce ZaJęte 
po ostatnieJ roZegraneJ 
koleJce i drużyny, 
które ZaJęŁy MieJsca 
preMiowane awanseM 
grać będą w wyżsZych 
ligach. nie będZie 
natoMiast spadków 
do niżsZych klas 
roZgrywkowych.

A zatem, rezerwowy zespół GKS 
Tychy, który bardzo dobrze spi-
sał się w rundzie jesiennej i stanął 
przed szansą awansu do III ligi, 
musi zadowolić się tytułem wicemi-
strza IV ligi. Podopieczni Tomasza 
Wolaka i Łukasza Kopczyka zakoń-
czyli sezon z 29 punktami w 15 me-
czach, mając zaledwie dwa punk-
ty straty do lidera II grupy – LKS 
Goczałkowice. Mistrzem I grupy 
zostały Szombierki Bytom.

Działacze piłkarscy tak uza-
sadnili swoją decyzję: „Stosow-

nie do rządowych planów tzw. 
odmrażania życia społecznego, 
zniesienie ograniczeń umożli-
wiające organizację meczu pił-
karskiego w niższych klasach 
rozgrywkowych ma nastąpić do-
piero w IV (ostatnim) etapie zno-
szenia ograniczeń związanych 
z koronawirusem, w nieokreślo-
nym na chwilę obecną terminie. 
Powyższe czyni niemożliwym 

zarówno kontynuowanie obec-
nie rozgrywek piłkarskich pro-
wadzonych przez Wojewódzkie 
ZPN, jak również zaplanowanie 
terminu wznowienia tej rywaliza-
cji w niedalekiej przyszłości, do-
puszczającego nawet możliwość 
jej zakończenia do początku lipca 
bieżącego roku. Mając na uwadze 
przytoczone powyżej okoliczno-
ści faktyczne i prawne – preze-

si Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej wypracowali wspólne sta-
nowisko o zakończeniu rozgry-
wek IV ligi i klas niższych oraz 
rozgrywek młodzieżowych pro-
wadzonych przez Związki pomi-
mo nierozegrania wszystkich za-
planowanych meczów”.

A zatem – w lidze okręgowej 
Ogrodnik Cielmice zakończył se-
zon na 8. miejscu z dorobkiem 20 
pkt. w 15 meczach, a mistrzem zo-
stała Iskra Pszczyna – 37 pkt. Z ko-
lei w klasie A wicemistrzami zo-
stali piłkarze OKS Zet Tychy z 36 
punktami w 15 meczach, na trze-
cim uplasowało się JUWe Jaroszo-
wice – 34 pkt. zaś Siódemka Tychy 
zajęła 12. miejsce – 16 pkt. Najlep-
szym zespołem okazał się GTS Boj-
szowy – 42 pkt. W klasie B Czu-
łowianka Tychy zajęła 6. miejsce 
– 13 pkt. w 9 meczach. Na pierw-
szym miejscu zakończyła rozgryw-
ki Unia Bieruń Stary – 21 pkt.

Decyzja dotycząca rozgrywek 
III ligi mężczyzn, rozgrywek ko-
biecych oraz pozostałych prowa-
dzonych przez PZPN, zostanie 
podjęte przez Zarząd PZPN pod-
czas posiedzenia, zaplanowanego 
na wtorek 12 maja. ls ●

rezerwa gks „tylko” 
wiCeMistrzeM
koniec seZonu 2019/2020 W cZWarTeJ I LIDZe I NIżSZych KLaSach.

od tygodnia, w raMach 
drugiego etapu 
„odMrażania” sportu, 
Można korZystać 
Z infrastruktury 
otwarteJ (M.in. orliki, 
boiska sZkolne, 
stadiony sportowe, 
korty tenisowe). 
trenować Można 
w grupach do 6 osób 
i pierwsZe ZaJęcia grup 
MŁodZieżowych Już się 
odbywaJą. to Jednak 
Jedynie naMiastka 
treningów i dotycZy 
prZede wsZystkiM 
piŁkarZy.

W KP GKS Tychy zajęcia roz-
poczęli w poniedziałek (4.05) 
zawodnicy od rocznika U-14 
do U-19, a wczoraj, 11.05 w tre-
ningowej rozpisce pojawili się 
najmłodsi – od U-9 do U-13. 
Piłkarze i trenerzy spotykają 
się na sztucznym boisku przy 
ul. Edukacji 7.

100 procent frekwencji
– Treningi odbywają się z za-
chowaniem wszystkich zaleceń 
Ministerstwa Sportu, w sześcio-
osobowych grupach plus trener 
– powiedział Jarosław Zadylak, 
koordynator szkolenia mło-
dzieżowego KP GKS. – Piłka-
rze przychodzą już przebrani 
w stroje i w maseczkach. Na syg-

nał trenera zdejmują je, a po-
tem trenujemy z zachowaniem 
odpowiedniej odległości mię-
dzy zawodnikami. Po zajęciach 
następuje dezynfekcja obiektu, 
trenerzy odkażają sprzęt. Roz-
poczęcie treningów poprzedzo-
ne zostało deklaracjami, które 
wysłaliśmy do rodziców i opie-
kunów o przystąpieniu dziecka 
do zajęć. Dołączyliśmy też re-
gulamin, wyliczając wszystkie 
obostrzenia. Oczywiście liczba 
zajęć jest zdecydowanie mniejsza 
i trwają krócej, bo 45 minut, ale 
cieszymy się, że już coś się zaczę-
ło dziać. Osiem tygodni przerwy 
to sporo i widać, że sami piłkarze 
czekali na tę chwilę, bo notujemy 
100-procentową frekwencję.

godzina w tygodniu
Zajęcia we wszystkich roczni-
kach rozpoczęła Akademia Pił-
ki Nożnej GKS Tychy. Odby-
wają się na sztucznym boisku 
na osiedlu A i na orliku, łącznie 
z sobotami i niedzielami.

– Biorąc pod uwagę, że tych 
sześcioosobowych grup jest dużo, 
częstotliwość treningów spad-
ła nieporównywalnie – z 16 go-
dzin tygodniowo do jednej godzi-
ny – stwierdził Marcin Kuśmierz, 
dyrektor APN GKS. – To raczej 
zajęcia rekreacyjne niż trenin-
gi, tym bardziej, że nie moż-
na robić wszystkich ćwiczeń, 
bo obowiązują zasady odległo-

ści między ćwiczącymi. Czeka-
my na czas, kiedy będziemy mogli 
wejść na nasz obiekt, czyli na SMS 
Arenę, bo na razie jest zamknięta. 
Tego typu obiekty, mimo iż mają 
kurtyny, które można rozsunąć, 
uznane zostały w ministerialnym 
rozporządzeniu za hale, a w nich 
zajęcia nie mogą być prowadzo-
ne. Z niecierpliwością czekamy 
na taką możliwość, bo wówczas 
liczba zajęć będzie mogła być zde-
cydowanie większa. Podczas zajęć 
stosowane są wszelkie zalecane 
zabezpieczenia i ściśle przestrze-
gany jest regulamin, który m.in. 
zamieszczony został na na-
szym profilu FB. Każdy zawod-
nik ma swoją wyznaczoną strefę, 
gdzie zostawia np. plecak i swo-
je rzeczy, bo z szatni nie można 
korzystać, a rzeczy nie mogą być 
razem.

Jeśli chodzi o grupy mło-
dzieżowe, sezon rozgrywko-
wy 2019/2020 został już zakoń-
czony, wszyscy mają nadzieję, 
że warunki pozwolą na wzno-
wienie rywalizacji w nowym tak, 
jak to było do tej pory.

tylko biegacze
Nie licząc biegaczy, zwłaszcza 
specjalizujących się w biegach 
na średnich i długich dystan-
sach, którzy mają do dyspozycji 
parki i dukty leśne oraz tenisi-
stów, bo można korzystać z kor-
tów (oczywiście pod pewnymi 

warunkami), powrót do za-
jęć w innych dyscyplinach jest 
utrudniony lub na razie po pro-
stu niemożliwy. Zajęcia w salach 
i halach sportowych będą się 
mogły odbywać w tzw. trzecim 
etapie „odmrażania”, natomiast 
dla pływaków, przedstawicieli 
sportów walki, tenisa stołowe-
go, fitness, czy squasha – dopie-
ro w czwartym. Wówczas mają 
ruszyć także siłownie.

Nic zatem dziwnego, że więk-
szość sportowców MOSM Tychy 
nadal trenuje indywidualnie 
i na ogół zdalnie, podtrzymując 
formę na bazie zaleceń i wskazó-
wek trenerów. Nie ma zajęć zor-
ganizowanych, a dotyczy to siat-
kówki dziewcząt i chłopców, 
pływania, lekkiej atletyki, koszy-
kówki, hokeja na lodzie, boksu, 
zapasów, tenisa stołowego i pił-
ki ręcznej. Nie trenują również 
kajakarze, choć drugi etap „od-
mrażania” dopuszcza treningi 
sportów wodnych. Jednak sek-
cja MOSM jest obecnie na etapie 
przenosin do nowej mariny i do-
posażania obiektu, a poza tym 
po każdych zajęciach wymaga-
ne jest dezynfekowanie kajaków, 
wioseł, hangaru i innego sprzę-
tu. Trudno powiedzieć, jak drogi 
sprzęt zachowa się po kolejnym 
spryskaniu środkami dezynfe-
kującymi. Poza tym zawodnicy 
nie mogą spotykać się w szat-
ni... ls ●

treningi ze ŚCisłyM 
reżiMeM
pierwsi do ZaJęć wrócili piŁkarZe grup MŁodZieżowych klubów, W TyM KP GKS I aPN GKS. SPorToWcy MoSM 
JeSZcZe cZeKaJą...
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byk 21.iv-21.v
W wirze różnych skomplikowanych spraw ani 
na chwilę nie opuści cię pozytywna energia, 
doskonale dasz sobie ze wszystkim radę. 
W uczuciach gorąco!

bliźnięta 22.v-20.vi
Zrealizujesz swoje dawne marzenie. uda ci się 
zmienić to, do czego od dawna się przymierzasz. 
Porozmawiaj z Wodnikiem.

rak 21.vi-22.vii
Malejący Księżyc skłoni cię do rozrzutności. 
Zaoszczędzone pieniądze wydasz szybciej, niż 
byś chciał.

lew 23.vii-22.viii
Przed Tobą czas ważnych przemyśleń 
i porządkowania. Nie tylko domowych 
szpargałów, ale także uczuć i relacji z innymi.

panna 23.viii-22.iX
Los się do ciebie uśmiechnie i wcale nie będziesz 
musiała o to zabiegać. Nadszedł właściwy 
moment na konkretne działanie.

waga 23.iX-23.X
Nie wymagaj teraz od siebie za dużo. obowiązki, 
które ostatnio pochłaniały cię, zejdą teraz 
na drugi plan. odpocznij!

skorpion 24.X-21.Xi
Przed Tobą cudowne chwile, przekonasz 
ukochaną osobę do zwariowanego pomysłu. 
Nie wykładają wszystkich kart na stół. 
finansowo nie szalej.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Jeżeli ktoś, w kim pokładałeś wielkie nadzieje, 
trochę cię zirytował, odpuść. Nic nie dzieje się bez 
powodu.

koZiorożec 22.Xii-19.i
W sprawach miłosnych możesz liczyć na stabilizację 
i spokój, zwłaszcza że ostatnie dni nie należały 
do najłatwiejszych. Dobra passa w interesach..

wodnik 20.i-18.ii
Przyjrzyj się relacjom, jakie łączą cię z innymi. 
Działaj dyplomatycznie, pilnuj swoich interesów 
i unikaj oceniania innych.

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy postawią przed Tobą ambitne zadanie, 
któremu początkowo może być ci trudno 
sprostać. Posłuchaj rady Skorpiona.

baran 21.iii-20.iv
Warto byś zadbał o swoje zdrowie i kondycję. 
Trochę ruchu pozytywnie wpłynie na Twoją 
psychikę. Idź do lasu.

Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horoskoP

okres kuCyka
Z Picassem Nie ma lekkO. Był tak 
BarWNym, charyZmatycZNym, a PrZy 
tym WyBitNie egOceNtrycZNym 
artystą, że WłaściWie Nie WiaDOmO 
OD cZegO ZacZąć. OD jegO 
sZumNej młODOści, OD PrZyjaciół 
Z mONtmartre’u, OD miłOsNych 
PODBOjóW… a mOże PO PrOstu 
OD sZtuki, WsZak Nie BeZ POWODu 
OkrZykNięty ZOstał Ojcem kuBiZmu.

Ale Picasso to nie tylko kubizm. Co poniektórzy 
pewnie słyszeli, że wcześniej miał w swojej twór-
czości okres błękitny i okres różowy, ale mało kto 
wie, że Picasso zaliczył także krótki acz intensywny 
epizod nazywany pieszczotliwie okresem kucyka. 
A było to tak…

pan sąsiad, pani sąsiadka
Wiosną 1954 roku Picasso mieszkał w swojej willi 
na Lazurowym Wybrzeżu. Nie był to dla niego ła-
twy czas. Jego ukochana, a zarazem muza – Franço-
ise Gilot – odeszła. Zostawiła go. Dla artysty było 
to o tyle dotkliwe, że nigdy wcześniej żadna kobie-
ta nie puściła go kantem. Popadł w melancholię 
i topił smutki w butelce czerwonego bordeaux. Aż 
tu nagle, za oknem jego pracowni zobaczył pod-
skakujący wesoło koński ogon. I bynajmniej nie 
chodzi mi o ozdobę końskiego zada, a o fryzurę, 
którą nosiła piękna i młodziutka blondynka z na-
przeciwka.

picasso zaprasza
Sylvette Dagvid mieszkała razem ze swoim narze-
czonym Tobym – fotografem i projektantem mebli 
– w małym miasteczku Vallauris. Toby miał war-
sztat niedaleko studia Picassa, a że był bystry, miły, 
a przy tym zdolny, to szybko znalazł wspólny język 
ze sławnym sąsiadem. Pablo kupił nawet od niego 
kilka krzeseł. Ale co tam krzesła! Uwagę malarza 

przykuła Sylvette – tajemnicza blondynka o nie-
pokojącej urodzie. Dziewczyna często odwiedzała 
swojego narzeczonego i po drodze mijała studio 
Picassa. Jej charakterystyczne uczesanie – włosy 
upięte wysoko w koński ogon – zainspirowały ma-
larza. Zaczął rysować ją z pamięci. Pewnego dnia, 
gdy Sylvette piła kawę na werandzie przed pracow-
nią narzeczonego, Pablo z daleka pokazał jej szkic. 
Zobaczyła na nim swój własny portret. To było jak 
zaproszenie. Nie czekając ani chwili, ruszyła wprost 
pod drzwi studia. Nie musiała pukać. Stał w progu. 
Od razu ją objął. „Chcę cię namalować – powie-
dział, – pozuj mi Sylvette!”. Płakał.

60 twarzy sylvette
To było coś niesamowitego. Sylvette pozowała dla 
Picassa przez wiele godzin, często siedząc w buja-
nym fotelu. A on ją malował, szkicował, rzeźbił. 
Znowu miał swoją muzę. Ale, i tu ciekawostka, 

relacja, jaka połączyła Pabla z uroczą modelką, była 
wyłącznie koleżeńska. Choć spędzili razem sporo 
czasu, to jednak artysta – znany skądinąd z licz-
nych podbojów – nigdy nie próbował poderwać 
dziewczyny. Lubił tak ją, jak i jej narzeczonego, 
który zresztą czasami brał udział w malarskich se-
sjach. Łącznie powstało blisko 60 prac wykonanych 
w różnych technikach. Ze wszystkich patrzy na nas 
urocza i tajemnicza Sylvette. Kiedy Picasso zapre-
zentował w Paryżu swoją kolekcję, cały świat sztuki 
zastanawiał się, kim tak naprawdę jest ta począt-
kująca Mona Lisa. Ba! Nawet gigantyczna rzeźba 
Picassa na Bleeker Street w Nowym Jorku ma jej 
twarz, a także… kucyk. No właśnie. Dlaczego Syl-
vette nosiła taka fryzurę?

tata i panna bardot
Powód okazał się bardzo osobisty. Otóż kiedy 
Sylvette była dzieckiem, jej rodzice rozeszli się. 

Rzadko widywała ojca. Przy jednym ze spotkań 
opowiedział jej, że był w teatrze, gdzie wystawia-
no dramat grecki, a jedna z występujących ak-
torek miała przepiękną fryzurę – wysoko upięty 
kucyk. Od tej pory Sylvette czesała się tak każ-
dego dnia.

Zabawne jest to, że jej styl przejęła nawet Bri-
gitte Bardot. Otóż ta sławna aktorka początkowo 
miała brązowe włosy. Tak wyglądała, gdy przypad-
kowo natknęła się na Sylvette i Toby’ego, podczas 
spaceru w Cannes. A potem, czary-mary! Brigitte 
zmieniła wizerunek na seksowną blondynkę z ku-
cykiem. To nie był przypadek, zwłaszcza, że aktor-
ka odwiedziła Picassa w jego pracowni i chciała 
by ten namalował ją tak samo jak Sylvette. Arty-
sta odmówił i chyba jako jedyny mężczyzna oparł 
się pannie Bardot.

nic nieznaczący kucyk
Ale z biegiem lat na kucyku Sylvette złośliwi kry-
tycy nie zostawili suchego włoska. Powstało wiele 
opracowań, książek i biografii malarza, a w każdej 
z nich opisywano okres kucyka, jako nic nieznaczą-
cy epizod w karierze artysty. Ot, takie odreagowa-
nie po rozstaniu z byłą partnerką Françoise Gilot. 
Swoją drogą to zdumiewające, że w tak marginalny 
sposób można potraktować opowieść o modelce, 
której artysta poświęcił tak wiele dzieł. Ale piękna 
Sylvette zawdzięcza malarzowi znacznie więcej. 
Powiedział jej, że kreatywność to szczęście i że każ-
dy przedmiot może być interesujący, że wszyscy 
mogą dać pomysły, które później artysta zamienia 
w dzieła sztuki. Te słowa zainspirowały Sylvette. 
Została artystką. I to piekielnie zdolną. Dziś używa 
jednak innego nazwiska Lydia Corbett, ponieważ 
nie chciała budować swojej kariery na micie Picas-
sa. Jak wspomina, podczas sesji Picasso nigdy nie 
odzywał się do niej. Ona siedziała w milczeniu, on 
malował. Był w zupełnie innej przestrzeni, w innym 
świecie – bliżej własnej duszy. Tam, gdzie rodzi się 
sztuka. agniesZka kiJas ●
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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 650:  
???. 

Kim więc była Sylvette – tajemnicza muza Picassa? Co sprawiło, że Picasso wybrał ją zamiast Brigitte Bardot?
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