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Zdrowie zaklęte w smaku
Na piętrze Tyskich Hal Targowych uruchomiono  
sprzedaż zdrowej, tradycyjnie produkowanej żywności.

Normalność w niezwykłej sytuacji
Jak tyscy nauczyciele i ich uczniowie radzą  
sobie z koniecznością zdalnej edukacji.

parkingowe „ozdoby”
Co można zrobić z porzuconym na 
osiedlowym parkingu wrakiem auta.6 8-9 10
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W poniedziałek 25 maja otWorzą się żłobek miejski i tyskie przedszkola.

przedszkolaki Wracają

strona 3

Z dowolnym problemem
prawnym.
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Gambrinus przeszłością. 
co z resztą?
W poniedziałek ruszył trzeci już etap tzw. odmrażania gospodarki, 
który umożliwia w pewnym stopniu otwarcie pubów i restauracji. 
Działający od 2013 roku pierwszy tyski bar z piwem kraftowym 
Gambrinus wcześniej ogłosił swoją upadłość. Zapytaliśmy też innych 
przedsiębiorców z branży jak radzili sobie dotychczas. str. 5
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11 Maja Mariola 
sZulc, preZes ZarZądu 
jedNoiMieNNego  
sZpitala ZakaźNego 
MegreZ sp. Z o.o. 
otrZyMaŁa Z rąk jacka 
wojciechowicZa, 
preZesa ZarZądu 
i sZefa dZiaŁu badań 
i roZwoju ceNtruM 
badań dNa w poZNaNiu, 
50 testów geNetycZNych, 
badających podatNość 
Na ZakażeNie 
koroNawiruseM  
sars-coV-2.

Testy przeprowadzane wśród leka-
rzy i pielęgniarek pozwolą uzyskać 
bardzo ważne informacje o ich 
podatności na chorobę COVID-
19, a uzyskane wyniki – uchronić 
tych pracowników służby zdrowia, 
dla których ta choroba może być 
szczególnie groźna. Testy będą 
miały również ogromne znacze-
nie przy decydowaniu o wyborze 
procedury podejmowanej przez 
służby medyczne podczas lecze-
nia pacjentów. Mając informacje 
o przewidywanej ciężkości choro-
by już we wczesnej fazie zakażenia, 
będzie można zawczasu podejmo-
wać decyzję o natychmiastowej 
hospitalizacji.

Jak wyjaśnił Jacek Wojciecho-
wicz, ten pierwszy na świecie test 
poznańskich specjalistów ma wy-
krywać uwarunkowania genetycz-
ne, dotyczące większego naraże-
nia na koronawirusa SARS-CoV-2 
oraz cięższego przebiegu COVID-
19. Z badań i z obserwacji me-
dycznych wynika, że część osób 
jest bardziej podatna na zakaże-
nia. U niektórych ogólnie gorzej 
funkcjonuje układ immunolo-
giczny, u innych jest on sprawny, 
ale występuje większa podatność 
na określone infekcje.

Test pozwala zbadać kilka mu-
tacji genów związanych z podat-
nością na koronawirusa, jakie 
dotąd poznano i opisano, a któ-
re można analizować w ramach 
jednego badania. Poznańscy na-
ukowcy proponują połączenie te-

stów na obecność koronawirusa 
z tzw. typowaniem HLA (ukła-
dem tzw. zgodności tkankowej). 
Do wykonania testu potrzebny 
jest tylko materiał biologiczny, 
bezboleśnie pobierany tzw. wy-
maz z wewnętrznej strony po-
liczka. Wynik dostępny będzie 
już po dwóch dniach.

– O tym, w jaki sposób spożyt-
kujemy testy, które otrzymaliśmy 
i jak rozdzielimy je pomiędzy per-
sonel medyczny oraz pacjentów, 
zdecydują nasi specjaliści z Ze-
społu Kontroli Zakażeń Szpital-

nych – wyjaśnia prezes Mariola 
Szulc. – To cenne narzędzie diag-
nostyczne, które u osób już za-
każonych pozwoli przewidzieć 
gwałtowność przebiegu choroby, 
a u zdrowych – podatność na za-
chorowanie. Będziemy się stara-
li wykorzystać je najlepiej, jak 
to możliwe, z myślą o dobru pra-
cowników i pacjentów szpitala. 
Bardzo dziękujemy.

Tyska lecznica jest trzecią po lu-
belskiej i puławskiej, która sko-
rzysta z efektu prac poznańskiego 
Centrum Badań. rs ●

◆ POlicjaNci Z TychóW 
PROWaDZą cZyNNOści Wy-
jaśNiające w sprawie potrące-
nia kobiety na ul. Czystej w Ty-
chach. Poszkodowana 84-letnia 
kobieta przewróciła się i złamała 
nogę, a sprawca oddalił się z miej-
sca zdarzenia, nie udzielając jej 
pomocy. Do zdarzenia doszło 
w dniu 6.05 w godz. 9-9.30 w re-
jonie ul. Czystej 35. Policja zwraca 
się z prośbą, zarówno do świad-
ków wypadku jak i do osoby, któ-
ra udzieliła pomocy poszkodo-
wanej, o kontakt telefoniczny lub 
osobisty z zespołem ds. wykro-
czeń KMP w Tychach (al. Bielska 
46), pokój nr 41, tel. 47/855-13-69 
lub 47/855-13-63.

◆ PONaD 200 km Na gODZi-
Nę jechał kieROWca VOl-
VO, który na drodze S-1 wyprze-
dził policyjny radiowóz i nawet 
go nie zauważył. Został zatrzy-
many przez policjantów grupy 
SPEED. Poza nim zatrzymano 
jeszcze trzech innych kierow-
ców, którzy znacznie przekro-
czyli prędkość. Jechali około 
150 km/h, na odcinkach ogra-
niczenia prędkości do 70 km/h 
oraz do 100 km/h. Wszyscy 
otrzymali punkty karne oraz 
wysokie mandaty.

◆ OSZuści Nie PRóżNują 
i mimo licznych apeli policjantów, 
akcji profilaktycznych i informa-
cji medialnych, nadal wyłudzają 
pieniądze od bezbronnych star-
szych osób. Jak informuje KMP 
w Tychach, pewne małżeństwo 
myśląc, że współpracuje z poli-
cjantami, wykonywało polecenia 
oszustów i wyrzuciło z okna... 30 
tys. złotych. Jak do tego doszło? 
Najpierw zadzwoniła osoba po-
dająca się za członka rodziny 
i poprosiła o pieniądze, jednak 
połączenie zostało przerwane. 
Chwilę później zadzwonił tele-
fon, a osoba po drugiej stronie 
słuchawki podała się za poli-
cjanta. Seniorzy byli przekonani, 
że wspierają działania policjan-
tów, którzy chcieli schwytać szaj-
kę oszustów. Małżeństwo wyko-
nywało krok po kroku polecenia 
rzekomych „policjantów”, którzy 
wręcz wywierali presję na senio-
rach, a jednocześnie przekonywa-
li, żeby byli spokojni. Twierdzi-
li, że jednego oszusta już złapali 
i teraz oni muszą spakować pie-
niądze do reklamówki i wyrzucić 
je przez okno, a wtedy oni złapią 
drugiego. Oczywiście przekony-
wali, że zaraz po tej akcji odzyska-
ją całą kwotę. Niestety, tak się nie 
stało. Wyrzucone w reklamówce 

z 7. piętra 30 tys. złotych wpadło 
w ręce oszustów.

Przestępcy oszukali także 79-
letnią kobietę, która podczas 
rozmowy telefonicznej uwie-
rzyła fałszywej wnuczce. Prosiła 
ona o pożyczenie pieniędzy. Se-
niorka przekazała 19 tys. złotych 
kobiecie, która miała być kurie-
rem podstawionym przez fikcyj-
ną wnuczkę. Dopiero po czasie 
w rozmowie telefonicznej ze swo-
ją córką seniorka zorientowała się, 
że padła ofiarą przestępstwa. 
◆ Na TRaSie S1 W kieRuNku 
TychóW doszło 17.05, ok. godz. 
13.40 do wypadku motocyklisty. 
Jak wynika za wstępnych ustaleń 
policji i relacji świadków, kieru-
jący hondą poruszał się ze znacz-
ną prędkością i utracił panowanie 
nad maszyną. Uderzył w bariery 
energochłonne, a następnie prze-
leciał nad nimi. Motocykl zatrzy-
mał się około 200 m dalej. Ruch 
na trasie S1 w kierunku Tychów 
odbywał się tylko lewym pasem, 
a w kierunku Mysłowic – prawym 
pasem. Motocyklista w ciężkim 
stanie został przetransportowany 
helikopterem do szpitala w Ka-
towicach-Ochojcu. Tyska KMP 
prowadzi dalsze postępowanie 
w tej sprawie tego zdarzenia.
ls ●

Genetyka pomoże
pierwsZy Na świecie TaKI TeST TrafIł Do TySKIeGo „ZaKaźNeGo”

kondolencje

Jacek Wojciechowicz prezes Centrum Badań DNA w Poznaniu 
(z lewej) i prezes tyskiego Megrezu Mariola Szulc. 
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Wypadek motocyklisty na trasie S1.
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W roku szkolnym 2020/2021 
dyrektorzy tyskich szkół ponad-
podstawowych planują urucho-
mić w liceach ogólnokształcących 
13 oddziałów o zróżnicowanych 
profilach kształcenia.

– Uczniowie będą mogli wy-
brać przedmioty rozszerzone 

po pierwszym roku nauki, w tym 
oddział integracyjny i oddział 
dwujęzyczny w II Liceum Ogól-
nokształcącym oraz oddział dwu-
języczny i oddział mistrzostwa 
sportowego w IV Liceum Ogól-
nokształcącym w Zespole Szkół 
nr 1 – mówi Krystyna Solarek 

z Miejskiego Centrum Oświaty 
w Tychach.

Uczniowie, którzy wybio-
rą szkoły zawodowe będą mie-
li do wyboru 17 oddziałów 
w technikach kształcących w 22 
zawodach oraz 8 oddziałów 
w branżowych szkołach I stop-
nia (gdzie będą mogli kształ-
cić się w trzynastu zawodach) 
oraz wielu różnorodnych zawo-
dach rzemieślniczo-usługowych 
w klasie wielozawodowej (pra-
cownicy młodociani) w Zespo-
le Szkół nr 5.

W nowym roku szkolnym 
w dwóch szkołach planowane 

jest uruchomienie nauki w no-
wych zawodach: w Zespole Szkół 
nr 4 będą to technik automatyk 
i technik programista a w Zespo-
le Szkół nr 7 – w szkole branżo-
wej I stopnia: kelner i pracownik 
obsługi hotelowej.

– Szczegółowe dane dotyczą-
ce oddziałów w liceach ogólno-
kształcących oraz oddziałów i za-
wodów w szkołach zawodowych 
dostępne są od 11 maja 2020 r. 
na stronie internetowej systemu 
elektronicznego naboru do szkół 
ponadpodstawowych https://sla-
skie.edu.com.pl/kandydat/app/
Wejście do systemu naborowe-
go możliwe jest również po-
przez portal oświatowy miasta 
– zakładka „Rekrutacje” – doda-
je Krystyna Solarek.

Ósmoklasiści mogą również 
uzyskać informacje o interesują-
cych ich szkołach bezpośrednio 
ze stron internetowych poszcze-
gólnych szkół, które publikują 
wyczerpujące i aktualne infor-
macje o planowanych w rekruta-
cji oddziałach i zawodach, w ja-
kich kształci szkoła.

Kandydaci za pomocą udo-
stępnionych linków mogą za-
poznać się z materiałami 
rekomendującymi szkoły pub-
likowanymi m.in. na YouTube, 
Facebooku. Takie rozwiązanie 
w pewnym stopniu ma zastąpić 
„dni otwarte”, co roku organizo-
wane w szkołach.

Egzamin 8 klas planowany jest 
w terminie 16-18 czerwca 2020 r. 
ru ●

oświetleNie tyskich 
ulic ZMieNia się 
w sZybkiM teMpie. dZięki 
prZejęciu (odkupieNiu) 
iNfrastruktury 
oświetleNiowej 
od spóŁki tauroN, 
realiZacja tego 
ZaMierZeNia ulegŁa 
prZyspiesZeNiu, bowieM 
Miasto MogŁo starać 
się o poZyskiwaNie 
środków ZewNętrZNych. 
i trZeba prZyZNać, 
że robi to bardZo 
skutecZNie…

Obecnie realizowane jest zadanie 
„Modernizacja systemu oświet-
lenia w mieście Tychy w ramach 
programu „SOWA – oświetle-
nie zewnętrzne”. Przedsięwzięcie 
to jest dofinansowane w formie 
pożyczki z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a kwota rea-
lizacji to 2,4 mln zł. W ramach 
projektu już zmodernizowane 
zostało oświetlenie na węźle ul. 
Beskidzkiej i Boya Żeleńskie-
go, gdzie wymieniono 118 sztuk 
słupów wraz z oprawami LED. 
W kolejnym etapie wykonane 
zostaną prace związane z wy-
mianą 529 sztuk opraw oświet-
leniowych wraz z wysięgnikami 
na oprawy LED w następujących 
ulicach: Bohaterów Warszawy 
(18 szt.), Cicha (11 szt.), Cmen-
tarna (26 szt.), Czarneckiego (12 
szt.), Czereśniowa (8 szt.), Czar-
na i Lawendowa (37 szt.), Długa 
(30 szt.), Dołowa (47 szt.), Jaro-
szowicka (48 szt.), Jaśkowicka (54 
szt.), Mikołowska (37 szt.), Ser-
deczna (55 szt.), Skowronków (9 
szt.), Stoczniowców (53 szt.), Stu-
dzienna (2 szt.), Szojdy (15 szt.), 
Wejchertów (18 szt.), Żorska (49 
szt.). Prace mają zakończyć się 
na przełomie sierpnia i września 
tego roku, a wykonuje je firma El-
max Żywicki z Tychów.

Niebawem rozpocznie się ko-
lejny etap modernizacji systemu 
oświetlenia ulicznego w mie-
ście – trwa postępowanie prze-
targowe na wykonanie robót bu-

dowlanych dotyczących projektu 
„Modernizacja systemu oświet-
lenia w Tychach – obszar 2 i 4”. 
Jego wartość to 28 mln zł, a do-
finansowanie wyniesie 14,5 mln 
zł i pochodzić będzie ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmie wymianę 
istniejących opraw na nowe, ener-
gooszczędne, wymianę większości 
słupów oświetleniowych oraz bu-
dowę nowych, ułożenie linii kab-
lowych oraz zabudowę nowych 
szaf oświetleniowych. Obejmu-
je on osiedla A, B, Stare Tychy, 
D, E, F, N, O, T, U. Wymienio-
nych zostanie tutaj ok. 1.300 słu-
pów oświetleniowych oraz 2.300 
opraw. Projekt obejmuje także 
dostawę i montaż dwóch kom-
puterów stacjonarnych i czterech 
monitorów komputerowych, któ-
re będą służyły do zdalnego stero-
wania oświetleniem. Stwarza ono 
możliwość czasowego wyłącza-
nia oświetlenia w danym rejonie, 
rozjaśniania w miarę następują-
cego zmierzchu i przyciemniania 
rano. Wszystko po to, by oświet-
lenie było bardziej efektywne 
i oszczędne. Chodzi też o efekt 
ekologiczny – zmniejszenie zu-
życia energii, a więc zmniejsze-
nie emisji m.in. dwutlenku węgla. 
Prace mają się zakończyć w trze-
cim kwartale 2021 r.

W kolejnych latach planowana 
jest realizacja projektu pn. „Mo-
dernizacja systemu oświetlenia 
w Tychach – obszar 1 i 3”, obej-
mującego modernizację oświet-
lenia ulicznego terenu pomiędzy 
ulicami Beskidzką – Sikorskiego – 
Armii Krajowej – Niepodległości 
wraz z osiedlem W, ulicami Prze-
mysłową, Metalową, Fabryczną, 
Targiela, Strzelecką, Bajkową oraz 
modernizację węzła na skrzyżo-
waniu Oświęcimskiej i Beskidz-
kiej. W zakres projektu wchodzi 
także teren pomiędzy linią kole-
jową Katowice – Bielsko, linią ko-
lejową Tychy – Tychy lodowisko, 
al. Bielską, ul. Myśliwską.

lesZek sobieraj ●

Z końceM kwietNia 
preMier MatusZ 
Morawiecki 
prZedstawiŁ plaN 
ZdejMowaNia obostrZeń 
wprowadZoNych 
w kraju Z powodu 
epideMii koroNawirusa. 
MówiŁ M.iN. o otwarciu 
żŁobków i prZedsZkoli 
od 6 Maja 2020 roku, 
ale ostatecZNą 
decyZję w tej sprawie 
poZostawioNo 
saMorZądoM.

tydzień później
Tyskie władze samorządowe 
pierwotnie planowały otwar-
cie tych placówek 18 maja, ale 
ostatecznie przesunięto termin 
o tydzień.

– Po analizie m.in. możliwości 
organizacji opieki nad dziećmi 
z zachowaniem procedur bezpie-
czeństwa w poszczególnych pla-
cówkach oraz analizie przebiegu 
epidemii, zwłaszcza w woj. ślą-
skim, podjęliśmy decyzję o uru-
chomieniu żłobków i przedszkoli 
25 maja. Bezpieczeństwo miesz-
kańców, w szczególności tych 
najmłodszych, jest w tej chwili 
najważniejsze – mówi Andrzej 
Dziuba, prezydent Tychów.

Po uruchomieniu placówek, 
będą one działały w reżimie sa-
nitarnym. Ze względu na sytua-
cję epidemiologiczną liczba grup 

przedszkolnych i liczba dzieci 
objętych opieką w żłobkach zo-
stanie zmniejszona do maksy-
malnie 14 osób.

opieka w szkołach
Na konferencji prasowej 13 maja 
premier zapowiedział też moż-
liwość zorganizowana opieki 
dla dzieci szkół podstawowych 
w klasach I–III od 18 maja, 
a od 25 maja prowadzenie zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych 

w początkowych klasach szko-
ły podstawowej oraz konsultacji 
z nauczycielami w szkołach dla 
maturzystów i uczniów 8 klas, 
przede wszystkim z przedmio-
tów zdawanych na egzaminach. 
Konsultacje będą mogły odbywać 
się indywidualnie lub w małych 
grupach. Od 1 czerwca dopusz-
czono także konsultacje w szko-
łach z nauczycielami dla pozo-
stałych uczniów ze wszystkich 
przedmiotów.

O decyzjach związanych z or-
ganizacją zajęć opiekuńczo-wy-
chowawczych dla dzieci szkół 
podstawowych w klasach I-III 
oraz pomocy dla ósmoklasi-
stów i maturzystów, o których 
mówił premier, tyski magistrat 
będzie informował po otrzy-
maniu wytycznych z Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i kon-
sultacjach z placówkami oświa-
towymi w mieście.
ru ●
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nie tylko soWa
trwa kolejNe postępowaNie prZetargowe 
DoTyCZąCe moDerNIZaCJI SySTemu oŚWIeTLeNIa 
W mIeŚCIe.

Przy wielu tyskich ulicach, m.in. przy ul. Towarowej, stoją już 
nowe słupy oświetleniowe. Wkrótce będzie ich jeszcze więcej.

ar
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Bez dni otWartych
rekrutacja do sZkóŁ średNich W TyCHaCH bęDZIe W Tym roKu WyGLąDać NIeCo INaCZeJ NIż ZaZWyCZaJ.

przedszkola od 25 maja
wŁadZe tychów podjęŁy decyZję o uruchoMieNiu placówek DLa DZIeCI W NaJbLIżSZy poNIeDZIałeK.  

ar
c.

W tym roku nie odbyły się Targi Edukacyjne, w których co roku brało 
udział wielu absolwentów podstawówek i gimnazjów.

ar
c.

Dzieci wracają do przedszkoli, w których będą sobie musiały radzić z reżimem sanitarnym.

ucZNiowie w caŁej polsce od poŁowy Marca 
ucZą się ZdalNie. Ze wZględu Na ZagrożeNie 
epideMicZNe sZkoŁy poNadpodstawowe w tychach 
Nie prZewidują „dNi otwartych” dla ucZNiów klas 
ósMych w tradycyjNej forMule. wciąż Nie wiadoMo 
kiedy odbędZie się rekrutacja – terMiNy są obecNie 
Na etapie prZygotowaNia prZeZ MiNisterstwo 
edukacji Narodowej.

3|19 Maja 2020www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



W 2016 roku w Tychach realizo-
wano program, dzięki któremu 
mieszkańcom udało się nabyć 
działki pod budowę domów jed-
norodzinnych za znacznie niż-
szą niż dotychczas cenę. Zamiast 
kupować działkę, mieszkańcy 
nabywali prawo jej wieczystego 
użytkowania. Koszt działki był 
wówczas niższy o kilkadziesiąt 
procent. W ten sposób nabyto 
25 z 27 proponowanych dzia-
łek. Wszystkie są już dziś zabu-
dowane. Od początku władze 
miasta deklarowały kontynua-
cje programu. W międzyczasie 
zmieniły się jednak przepisy, 
a użytkowanie wieczyste zostało 
zniesione. Szukano więc innego 
rozwiązania.

– Program realizowany kilka 
lat temu cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Dzię-
ki niemu kilkudziesięciu rodzi-
nom udało się spełnić marzenia 
o własnych domu w Tychach. 
Do dziś nabywcy piszą do nas 
i informują, jak im idzie budo-
wa, kiedy się wprowadzają itp. 
Wiedzieliśmy, że będziemy go 
kontynuowali. Musieliśmy jed-
nak zmienić formułę – mówi 
Igor Śmietański, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. gospodar-
ki przestrzennej.

Nabycie gruntów nastąpi 
w drodze przetargu. Cena me-
tra kwadratowego działki, wy-

nikająca z operatu szacunko-
wego będzie ceną wywoławczą 
(od 195 złotych/m kw.) Oso-
ba, która wygra przetarg, przed 
podpisaniem aktu notarialnego 
będzie musiała wpłacić wylicy-
towaną kwotę.

– Planujemy ogłosić przetar-
gi w drugiej połowie czerwca, 
natomiast odbędą się one pod 
koniec sierpnia lub na początku 
września. Wszystkie informacje 
dotyczące oferowanych działek 
są już teraz dostępne na stronie 
inwestycje.umtychy.pl/ofer-
ty/dzialki-pod-budownictwo
-mieszkaniowe – mówi Kata-
rzyna Szymkowska – naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami w UM Tychy.

Do wyboru są cztery dział-
ki na ulicy Brzoskwiniowej 
o powierzchni od 320 do 477 
metrów kw., dwie blisko 500-
metrowe działki na ulicy Prze-
piórek, trzy działki na ulicy 
Spacerowej, każda o powierzch-
ni ponad 1000 metrów kw., 
dwie blisko 800-metrowe dział-
ki na ulicy Browarowej i dwie 
nieco większe na ulicy Zimo-
rodków, sześć działek na uli-
cy Poprzecznej o powierzch-
ni od 337 do 867 m. kw. dwie 
niemal 500-metrowe na ulicy 
Sosnowej i jedna na ulicy Wiej-
skiej o pow. 611 metrów kwa-
dratowych.

– Grunty w Tychach nie nale-
żą do tanich. Chcemy dać szan-
se tyskim rodzinom, które my-
ślą o budowie domu, ale ceny 
ziemi skutecznie ich do tego 
zniechęcają albo decydują się 
na to w innym mieście czy gmi-
nach ościennych. Dla nich jest 
ten program – mam nadzieję, 
że dzięki niemu plany związa-
ne z własnym domem uda im się 
zrealizować – dodaje wiceprezy-
dent Igor Śmietański.

W programie realizowanych 
w 2016 roku mieszkańcy kupili 
działki m.in. na ulicy Żorskiej, 
Małej Alei Róż, Browarowej czy 
Obywatelskiej. ru ●

Rozpoczął się drugi sezon zinte-
growanego roweru miejskiego, 
dający możliwość poruszania 
się rowerami Nextbike między 
miastami Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii, w ramach 
systemu zintegrowanych wypo-
życzalni miejskich. Do dyspo-
zycji jest 1.500 rowerów na 160 
stacjach.

6 maja ruszyły rowery miej-
skie w Katowicach i Siemia-
nowicach Śląskich, w Chorzo-
wie i Tychach – 9 maja, a od 11 
maja w Sosnowcu. System ro-
werów Nextbike jest zintegro-
wany, co oznacza, iż rowerzysta 
może wypożyczyć standardowy 
rower w jednym z tych pięciu 
miast i zostawić go w innym. 
Nie wiąże się to z żadnymi wy-
datkami zarówno ze strony 
użytkowników, jak i samorzą-
dów, bowiem relokację rowerów 
finansuje GZM.

– W tym roku, w czasie pan-
demii koronawirusa zintegro-
wany rower miejski zyskał nowe 
znaczenie. Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleca jazdę na rowerze, 
bo zapewnia on bezpieczny dy-
stans między osobami oraz daje 
minimum dziennej aktywności 
fizycznej. Nie jest wykluczone, 
że efektem walki z koronawiru-

sem będzie większa popularność 
roweru, a władze samorządo-
we będą traktować rozwój infra-
struktury rowerowej jako ważny 
element w rozwoju mobilności 
miejskiej – mówi Marcin Dwo-
rak, oficer rowerowy Metropo-
lii GZM.

Aby zminimalizować ryzyko 
zakażenia, operator systemu bę-
dzie prowadził dezynfekcję nie-
których elementów rowerów 
jak kierownice, siodełka, lin-
ki, manetki oraz terminale. De-
zynfekcja odbywać się będzie 
przynajmniej dwa razy dziennie 
w ramach codziennej pracy osób 
serwisujących oraz relokujących 
rowery miejskie we wszystkich 
działających systemach. Zaleca 
się także, aby użytkownicy ko-
rzystali z rękawiczek ochronnych 
oraz przed i po jeździe stosowa-
li własne środki dezynfekujące. 
Nadal obowiązuje rządowy na-
kaz używania maseczek ochron-
nych.

Dodajmy, iż w ubiegłym roku 
użytkownicy wypożyczyli rowery 
blisko 800 tysięcy razy. Dokona-
li łącznie ok. 43 tys. przejazdów 
między miastami, najczęściej 
między Katowicami i Chorzo-
wem – ok. 23 tys. razy.
ls ●

metroroWer też jeździ
w tychach rower Miejski rusZyŁ 9 Maja, TeraZ 
STarTuJe SySTem ZINTeGroWaNyCH WypożyCZaLNI 
mIeJSKICH

działki dla mieszkańcóW 
do wyboru są 22 dZiaŁki, o poWIerZCHNIaCH oD 320 Do 1076 m. KW.  

Na działkach przy ul. Browarowej, które weszły do programu w 2016 roku, wyrosły już nowe domy.

brZoskwiNiowa, prZepiórek, spacerowa, 
browarowa, ZiMorodków, poprZecZNa, 
sosNowa i wiejska – prZy tych tyskich 
ulicach wkrótce Mogą powstać Nowe doMy, 
wybudowaNe w raMach kolejNej edycji 
prograMu, dZięki któreMu MiesZkańcy Mogą 
Nabyć dZiaŁki gMiNNe pod budowę doMów 
jedNorodZiNNych.

komunikat

4 | 19 Maja 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



kamil peszat
k.peszat@twojetychy.pl

w poNiedZiaŁek 
rusZyŁ trZeci już etap 
tZw. odMrażaNia 
gospodarki, który 
uMożliwia w pewNyM 
stopNiu otwarcie pubów 
i restauracji. dZiaŁający 
od 2013 roku pierwsZy 
tyski bar Z piweM 
kraftowyM gaMbriNus 
wcZeśNiej ogŁosiŁ 
swoją upadŁość. 
ZapytaliśMy też iNNych 
prZedsiębiorców 
Z braNży jak radZili 
sobie dotychcZas.

Gambrinus powstał pod koniec 
2013 roku jako coś zupełnie 
nowego na tyskim rynku. Piwa 
kraftowe dopiero zaczynały od-
ważniej pojawiać się na rynku. 
– Pomyśleliśmy, że warto spró-
bować takiej formy pubu, który 
nie ma stałej oferty. Zamysłem 
multitapu jest ciągła rotacja piw 
– kiedy kończy się jedna becz-
ka podpinana jest inna z innym 
gatunkiem piwa, często z inne-
go browaru. Pomysł okazał się 
strzałem w dziesiątkę i Gamb-
rinus z miejsca stał się niezwy-
kle popularny. Do tego stopnia, 
że pół roku później otworzyli-
śmy w Pasażu Kultury Androme-
da pub o takim samym profilu, 
Wielokran – wspomina Michał 
Smółka współwłaściciel.

Wszystko dobre, do czasu...
Do czasu wybuchu pandemii lo-
kal funkcjonował w niezmienio-
nej formie przez niemal siedem 
lat. W tym okresie organizowa-
no quizy, liczne atrakcyjne pre-
miery nowych piw, zaś w stałej 
ofercie pubu były gry planszowe. 

– Po miesiącu od wejścia w życie 
zakazu prowadzenia tego rodza-
ju działalności, zdecydowaliśmy 
o zakończeniu działania Gambri-
nusa. To była bardzo trudna decy-
zja, ale wszelkie koszty stałe naszej 
firmy stały się nie do udźwignię-
cia. Miesiąc, dwa może dalibyśmy 
radę bez zwolnień pracowników, 
na których nam wyjątkowo za-
leży. Najgorsze w tej całej koro-
nawirusowej rzeczywistości była 
niewiadoma: co dalej? Kiedy 
to się skończy? Czy jak pozwolą 
nam funkcjonować, to czy będą 
chętni do przesiadywania w pu-
bach? Tego nie wiedzieliśmy. De-
cyzja o zamknięciu Gambrinusa 
pozwoliła nam ograniczyć część 
niemałych kosztów, a my skupi-
liśmy się na uratowaniu Wielo-
kranu i powstałego w ubiegłym 
roku ogródka Tankownia na pla-
cu Baczyńskiego – tłumaczy de-
cyzję o zamknięciu Smółka.

Wielokran w swojej sześcio-
letniej historii, z racji na zdecy-
dowanie większą powierzchnię, 
stał się miejscem bardziej ukie-
runkowanym na wydarzenia kul-
turalne. Regularnie organizowa-
no tam wernisaże i wystawy prac 
tyskich oraz okolicznych arty-
stów. Od 5 lat na stałe przyjął się 
barowy quiz. – W ramach wal-
ki o przetrwanie skierowaliśmy 
do naszych klientów i przyjaciół 
propozycję zrzutki (na portalu 
zrzutka.pl należy w oknie wy-
szukiwania wpisać Uratuj Wie-
lokran), w której mogli nas oni 
wspomóc finansowo, nabywając 
cegiełki-kupony, które będą reali-
zować od poniedziałku do końca 
2020 roku. Zdecydowaliśmy się 
na taką formę, bo wydaje nam 
się najuczciwsza. Klienci wiedzą, 
że nie dają nam pieniędzy do kie-
szeni, a wspierają bieżące potrze-
by. Bardzo nas ujęła pozytywna 

reakcja, słowa otuchy oraz wspar-
cie we wspomnianej zrzutce. 
To wspaniałe uczucie, że ludzie 
potrafią się utożsamić ze stwo-
rzonym przez nas miejscem, 
a do tego w tych trudnych dla 
wszystkich czasach pomóc nam 
w przetrwaniu. W ciągu kilku dni 
wsparło nas 100 osób, do ponie-
działku zebraliśmy 10.450 zł. 
Środki te pozwoliły nam na ure-
gulowanie przede wszystkim wy-
nagrodzeń naszych stałych pra-
cowników. Oni są solą tego 
biznesu, więc póki co nie muszą 
się obawiać o utratę zatrudnie-
nia. Ze swojej strony staramy się 

o wsparcie z tzw. tarcz antykryzy-
sowych, lecz te procedury ciągną 
się w nieskończoność. Nie ma też 
żadnej pewności, że uda nam się 
z nich skorzystać. Trzymamy się 
zasady: licz na najlepsze, szykuj 
się na najgorsze – dodaje współ-
właściciel Wielokranu.

posiłki dla medyków i e-booki.
Pomimo tego, że restauracja 
Rock and Rondel nie prowa-
dziła sprzedaży do 15 mar-
ca, to pracownicy codziennie 
przygotowywali ok. 328 posił-
ków. – Zadeklarowaliśmy się, 
że w ten sposób będziemy po-

magać medykom w Tychach 
i okolicy i wyłącznie dla nich 
przygotowywaliśmy bezpłatne 
posiłki. Początkowo dania po-
wstawały z naszych zapasów, 
lecz z biegiem czasu do akcji 
przyłączyło się wielu producen-
tów, którym jesteśmy ogromnie 
wdzięczni – wyjaśnia Katarzyna 
Stanisławska, właściciel restaura-
cji. – Ponadto razem z naszymi 
kuchmistrzami przygotowaliśmy 
e-booki, w których zamieszcza-
my nasze najlepsze przepisy ku-
linarne. Dostępne są na stronie 
sklep.rockandrondel.pl i był 
to nasz jedyny sposób pozyski-
wania przychodów. Nie pokryło 
to codziennych kosztów, ale każ-
da taka cegiełka dawała nadzie-
ję na przetrwanie tej wyjątkowej 
sytuacji. Na stronie zamieścili-
śmy też informację dla wszyst-
kich, którzy chcieliby wspomóc 
naszą akcję gotowania dla medy-
ków. Nikt z nas chyba nie zakła-
dał, że ta cała sytuacja z izolacją 
może tak długo trwać. Liczyli-
śmy, że to będą trzy, maksymal-
nie cztery tygodnie i będziemy 
mogli wracać do normalności, 
a tymczasem wydaliśmy już pra-
wie 14 tysięcy darmowych posił-
ków dla medyków! Świetny ze-
spół to najważniejszy fundament 
solidnej firmy. To w sumie wie-
dzieliśmy od zawsze, ale trudne 
sytuacje jeszcze bardziej poka-
zują na kogo można liczyć, a kto 
zawodzi. U nas, na szczęście nie 
zawiódł nikt – dodaje pani Ka-
tarzyna.

remonty, srogie Granie i izba 
przyjęć kulturalnych
Miejscem gdzie odbywało się 
najwięcej koncertów w Tychach, 
bez wątpienia jest Underground 
Tychy, który – tak jak wszyst-
kie inne lokale tego typu – 
od tygodni stał zamknięty i cze-
kał na zielone światło od rządu. 
– Nie ma co się oszukiwać, ta sy-
tuacja to był bardzo trudny okres 
dla wszystkich przedsiębiorców, 
a zwłaszcza dla tych działających 
w branży koncertowej – tłumaczy 
Daniel Gwóźdź, współwłaściciel 

Undergroundu. – Dla nas tego 
typu wydarzenia to główny spo-
sób pozyskiwania przychodów. 
Sezon zaczyna się we wrześniu 
i kończy w czerwcu, czasem gra-
my dwa koncerty przez weekend, 
a w tygodniu organizujemy spek-
takle czy kabarety, co przekłada 
się na ok. 100 wydarzeń w roku. 
Okres zamknięcia wykorzystali-
śmy na remonty i odświeżenie lo-
kalu. Zgłosiło się do nas również 
stowarzyszenie „ROCK w słusz-
nej sprawie” (ROCK – Rozryw-
kowa Organizacja Charytatywno
-Kulturalna – przyp. red.), które 
otrzymało z Tyskich Inicjatyw 
Kulturalnych środki na organiza-
cje festiwalu Srogie Granie. Nie-
stety, z powodu pandemii ten nie 
odbędzie się na świeżym powie-
trzu i razem dokładamy wszel-
kich starań, aby festiwal odbył 
się na naszej sali, z której prowa-
dzona będzie transmisja online. 
Razem z ROCK-iem podjęliśmy 
się zadania, aby wypełnić pust-
kę i głód wydarzeń kulturalnych, 
jaki panuje wśród miłośników 
koncertów rockowych oraz ama-
torów spektakli teatralnych. Dla-
tego próbujemy powołać do życia 
Izbę Przyjęć Kulturalnych, czyli 
serię koncertów i spektakli, któ-
re będą również transmitowane 
online. Naszym celem nadrzęd-
nym jest zapewnić część emocji, 
jakie panują na koncercie w klu-
bie, oraz uniesień wywołanych 
kontaktem z dramatem wysta-
wionym na scenie, widzowi sie-
dzącemu w domowym zaciszu. 
Mamy nadzieję, że w momencie 
startu będziemy mogli zgroma-
dzić już publiczność pod sce-
ną. Wielokrotnie realizowali-
śmy tego typu wydarzenia dla 
szerokiej publiczności, a dzięki 
znajomości środowiska (arty-
stycznego oraz realizatorskiego) 
od podszewki, jesteśmy gotowi 
podjąć się przeniesienia wido-
wisk do sieci. Za wcześnie jest, 
aby mówić o terminach i gwiaz-
dach, ale wszyscy jesteśmy dobrej 
myśli i wkrótce będziemy gotowi 
podzielić się szczegółami – za-
znacza Daniel Gwóźdź. ●

dyrekcja Należącej 
do grupy psa spóŁki 
opel MaNufacturiNg 
polska poiNforMowaŁa, 
że wZNowieNie 
produkcji silNików 
w tyskiM ZakŁadZie 
jedNostek Napędowych 
będZie MiaŁo Miejsce 
18 Maja.

Decyzję tę poprzedziło wdro-
żenie nowych zasad organiza-
cji pracy, zastosowanie środków 
ochrony osobistej i barier zabez-
pieczających.

W Tychach silniki PureTech 
wytwarzane są od stycznia ubie-
głego roku. Uruchomienie pro-
dukcji po przerwie spowodo-
wanej epidemią jest zgodne 
z zapowiedziami, iż najpierw 
wystartują zakłady komponen-
tów koncernu, a dopiero potem 
fabryki, gdzie montowane są sa-
mochody, jak np. w Gliwicach. 
Tutaj daty wznowienia pracy jesz-
cze nie określono.

– W czasie przestoju fabryki 
wdrażaliśmy wzmocniony pro-
tokół ochrony zdrowia, w ścisłej 
współpracy z naszymi partnera-

mi społecznymi oraz personelem 
medycznym. Dzięki wspólnemu 
wysiłkowi, potwierdzonemu au-
dytem, który odbył się 10 maja, 
mogliśmy spokojnie i w sposób 
bezpieczny wznowić produkcję 
silnika PureTech w dniu 18 maja 
– powiedział Janusz Puzoń, dy-
rektor fabryki jednostek napędo-
wych Grupy PSA w Tychach.

Wspomniany protokół ochro-
ny (w sumie różnego rodzaju za-
bezpieczeń jest ponad sto) do-
stosowany został do specyfiki 
każdego z zakładów, sieci sprze-
daży i jednostek badawczo-roz-
wojowych. Został udostępniony 
reprezentatywnym organizacjom 
związkowym i był przedmiotem 
systematycznych audytów.

Jak zatem zorganizowano pra-
cę i jakie podjęto środki? Pra-
cownikom zalecono korzystanie, 
w miarę możliwości, z indywidu-
alnego transportu. W przypadku 
wspólnych dojazdów i transpor-
tu publicznego firma zapewni-
ła maseczki ochronne. Wprowa-
dzono procedurę obowiązkowej 
kontroli temperatury ciała z pro-
wadzeniem arkusza samoobser-
wacji. Obowiązkowe jest też 
noszenie dostarczonych przez 
pracodawcę okularów ochron-
nych i masek ochronnych w fa-
bryce, przy zachowaniu odległo-
ści między osobami na terenie 
zakładu, w tym w strefach od-
poczynku i palarniach. Wprowa-
dzono zasadę otwartych drzwi 
(z wyjątkiem drzwi przeciwpo-
żarowych). Regularnie odby-
wają się serwisy odkażające na-
rzędzi i powierzchni roboczych, 
zorganizowana została kwaran-
tanna dla części dostarczonych 
spoza fabryki. Ważnym elemen-
tem organizacji pracy jest wydłu-
żenie przerwy pomiędzy zmia-
nami produkcyjnych tak, aby 
uniknąć mijania się dużych grup 
osób. ls ●

restart tyskiej faBryki opla
produkcja jedNostek Napędowych grupy psa poD SpeCJaLNym NaDZorem.

Jako pierwsze ruszają fabryki podzespołów, na końcu 
wystartuje montownia Opla w Gliwicach.

PS
A

GamBrinus przeszłoŚcią. co z resztą?
roZMawialiśMy Z wŁaścicielaMi restauracji i pubów o SyTuaCJI ICH LoKaLI, SpoWoDoWaNeJ epIDemIą I DeCyZJamI rZąDu.

Gambrinus jest pierwszym lokalem, który padł ofiarą koronawirusa w Tychach.
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od MiNioNej soboty 
w tyskich halach 
targowych prZy 
al. piŁsudskiego 
MożNa ZaopatrZyć 
się w żywNość 
produkowaNą 
tradycyjNie oraZ 
certyfikowaNe wyroby 
orgaNicZNe spożywcZe 
i kosMetycZNe. 
Na pierwsZyM piętrZe 
otwarto Zdrowy 
baZarek, cZyli Miejsce 
dla wsZystkich 
klieNtów, którZy ceNią 
sobie sMak, jakość 
i prZede wsZystkiM 
Zdrowie.

– Wysoka jakość produktów re-
gionalnych czy tradycyjnie pro-
dukowanych wiąże się z wyko-
rzystaniem tradycyjnych, często 
ekologicznych surowców, takich 
jak dawne odmiany owoców, sta-

re odmiany zbóż oraz rodzime 
rasy zwierząt czy typy roślin. 
Jakość produktów wiąże się 
ze smakiem oraz bogactwem wi-
tamin i składników mineralnych. 
Do produkcji, dajmy na to na-
szych przecierów, używamy po-
midora, którego odmianę poszu-
kiwaliśmy długie lata. Zazwyczaj 
jest to wybór między intensyw-
nością smaku a wytrzymałością. 
Metodą prób i błędów znaleźli-
śmy gatunek, którego wytrzyma-
łość jest zadowalająca a walory 
smakowe najwyższe. Rolnicy 
tradycyjni nie są w stanie kon-
kurować z wielkimi marketami 
ceną, dlatego stawiamy na jakość 
– stwierdził Joachim Marczinski, 
który od lat zajmuje się uprawą. 
I słów bynajmniej na wiatr nie 
rzucał. Każdy smakosz, po małej 
degustacji produktów z „Zagro-
dy na pograniczu”, przekona się 
do racji pana Joachima. Panie zaś 
docenią kosmetyk wytwarzany 

z tłuszczu młodych koźląt, który 
w moment nadaje skórze sprę-
żystości.

Badania potwierdzają, że cena 
nie jest czynnikiem determinują-
cym zakup. Za produkty lepszej 
jakości, a za takie uważa się arty-
kuły regionalne i wyroby trady-
cyjne, klient jest w stanie zapłacić 
więcej. Zainteresowanie żywnoś-
cią tradycyjną i regionalną wpisuje 
się w nowe trendy konsumenckie 
o charakterze globalnym, czyli 
dbałość o zdrowie i kondycję fi-
zyczną przy poszanowaniu środo-
wiska naturalnego. – Mam tutaj 
ser, który kosztuje 140 zł za kilo-
gram. Przy produkcji serów eko-
logicznych wykorzystuje się świeże 
mleko sienne z okolicznych gospo-
darstw ekologicznych. Znakomite 
jakościowo mleko – pochodzące 
od krów, które latem pasą się na łą-
kach pełnych trawy i ziół, zimą są 
natomiast karmione wysuszonym 
na słońcu sianem z własnego go-
spodarstwa – jest przetwarzane 
na ekologiczne sery twarde, pół-
twarde i półmiękkie najwyższej ja-
kości. Część serów jest uszlachet-
niana za pomocą pozyskiwanych 
ekologicznie ziół i przypraw. Oczy-
wiście są też sery dużo tańsze, ale 
proszę nie spodziewać się wyro-
bów w cenach marketowych (po-
niżej 20 zł/kg), które są wyrobami 
seropodobnymi, niemającymi zbyt 
wiele wspólnego ze sztuką sero-
warstwa – tłumaczy Jerzy Biskup, 
z którego oferty najbardziej przy-
padł nam do gustu ser winny, doj-
rzewający w beczkach używanych 

wcześniej w winnicach. Smak nie-
powtarzalny, zaś zapach, i to do-
słownie, zwala z nóg.

Popularność żywności re-
gionalnej czy też tradycyjnej 
ma wiele pozytywnych efek-
tów. Odkrywane jest bogactwo 
i różnorodność rodzimej kuchni 
i podtrzymywane tradycje kuli-
narne, wspierany jest rynek lokal-
nych producentów i dostawców, 
unika się transportowania żyw-
ności z odległych upraw i fabryk, 
a tym samym zmniejsza emisję 
gazów cieplarnianych. Dlatego 
Zdrowy Bazarek oferuje produkty 
lokalnych i polskich gospodarstw 
i przedsiębiorców: Zielony Stra-
ganek – produkty z mleka kro-
wiego, koziego, kefiry, kwaśne 

mleko, jogurty, masło, sery doj-
rzewające wiodących producen-
tów rynku ekologicznego (Maria-
na Nowaka z Białego Boru pod 
Koszalinem, z Jasienicy i Gra-
bowiaka oraz niemieckiej firmy 
Baldauf z podnóża Alp); Kalwa-
ryjskie Przetwory – przetwory 
z czarnej porzeczki, maliny, jeży-
ny, winogron, pigwowca japoń-
skiego, kiszone warzywa (pozy-
skane z własnego gospodarstwa, 
przetwarzane ręcznie z wykorzy-
staniem naturalnych składników, 
bez konserwantów i polepszaczy); 
Zagroda Na Pograniczu – małe 
gospodarstwo ogrodniczo-han-
dlowe produkujące kilkanaście 
rodzajów sera koziego o różnych 
smakach; Witomar – produkcja 

i sprzedaż jaj od kury zielono-
nóżki oraz makaronów z tych jaj, 
majonezów; sprzedaż oliwek gre-
ckich, papryczek, jogurtów, serów 
typu hallumi, mamuri, feta oraz 
portugalska i grecka oliwa; Sokół 
Gospodarstwo Ekologiczne – po-
łożone w woj. mazowieckim go-
spodarstwo słynie z uprawiania 
certyfikowanych gatunków wa-
rzyw i owoców; Organic Life Der-
mokosmetyki – polski producent 
dermokosmetyków i fitoregulato-
rów naturalnych; produkty wy-
różniają się wysokim stężeniem 
organicznych wyciągów roślin-
nych; Pieczywo Jacek Dumin 
– wypiekane tradycyjną metodą 
na naturalnym zakwasie bez po-
lepszaczy i chemii. kp ●

zdroWie zaklęte W smaku
tyskie hale targowe DołąCZaJą Do mIeJSC GDZIe możNa KupIć NaJWyżSZeJ JaKoŚCI żyWNoŚć proDuKoWaNą TraDyCyJNIe.
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Otoczka w serach produkowanych tradycyjnie jest jadalna. Na zdjęciu gatunek sera z otoczką z kwiatów chabru.
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od pierwsZych chwil 
po ZaMkNięcia sZkóŁ 
i bibliotek, sZukaŁyśMy 
sposobu Na koNtakt 
Z NasZyMi cZytelNikaMi. 
utworZyŁyśMy 
tablicę bibliotecZNą 
„Z bibliotecZNej 
póŁki”, gdZie każdego 
dNia prZedstawiaMy 
propoZycje 
Na MiŁe spędZeNie 
cZasu, roZwijaNie 
ZaiNteresowań 
i posZerZaNia wiedZy.

Z okazji trwającego w dniach 
8-15 maja Tygodnia Bibliotek, 
zorganizowałyśmy cały cykl 
przedsięwzięć, które skierowane 
są nie tylko do naszych uczniów, 

ale też ich rodziców oraz nauczy-
cieli. Z reakcji czytelników wyni-
ka, że propozycje się podobają. 
Na biblioteczną pocztę każdego 
dnia otrzymujemy informacje 
zwrotne, które o tym świadczą.

8 maja na bibliotecznym Pad-
lecie i szkolnym facebooku ra-
zem z koleżankami, Jolantą 
Wac i Martą Romańską–Koli-
sko, opublikowałyśmy plakat 
zachęcający do włączenia się 
do naszych działań. Największą 
atrakcją i najciekawszą propozy-
cją okazała się ogłoszona przez 
nas zabawa „Slaveeface – czyli 
ubierz się w książkę”. Sleevefa-
ce to nic innego jak fotografia 
osoby z zasłoniętą przez okładkę 
książki bądź płyty, częścią ciała. 
Chodzi o takie wkomponowa-

nie okładki, aby osoba fotogra-
fowana i zdjęcie okładki pasowa-
ły do siebie W efekcie powstaje 
złudzenie prezentujące zabaw-
ne połączenie czytelnika z jego 
książkowym wcieleniem (patrz 
zdjęcie obok). Otrzymałyśmy 
już ponad 20 wspaniałych, nie-
zmiernie pomysłowych zdjęć. 
Liczymy, że będzie ich jeszcze 
więcej, bo zgłaszać swe pra-
ce można do 20 maja. Na zdję-
ciach widać wielkie zaangażowa-
nie i kreatywność całych rodzin 
włączających się w tworzenie 
kompozycji. Rodzice pomaga-
ją dzieciom a i rodzeństwo czę-
sto współpracuje ze sobą. Każ-
dego dnia dokładamy kolejne 
zdjęcia do albumu „Sleeveface 
– czyli ubierz się w książkę”, któ-

ry został utworzony na stronie 
facebookowej szkoły.

Konkurs Sleveeface nie był 
pierwszą naszą propozycją, 
na którą tak licznie odpowie-
dzieli nasi czytelnicy. Poprzed-
nie konkursy np. organizowane 
z okazji Dnia Ziemi, Między-
narodowego Dnia Książki dla 
Dzieci czy Dnia czytania Tol-
kiena też spotkały się ze spo-
rym odzewem. Prawie każdego 
dnia przedstawiamy propozy-
cje i dla naszych najmłodszych 
czytelników – są to różne zgady-
wanki, wykreślanki czy rebusy; 
jak i dla naszych „starszaków” 
– np. powtórka lekturowa przed 
egzaminem ósmoklasisty. Stara-
my się, aby ten czas, tak trudny 
dla nas wszystkich, jakoś w mia-

rę ciekawie i z pożytkiem wyko-
rzystać. Dzieci tęsknią za szko-
łą, za wzajemnymi kontaktami. 
Nasze propozycje dają im po-
czucie, że są razem, znowu nad 
czymś wspólnie pracują.

Wracając do lektur, założy-
łyśmy także oddzielny Pad-
let z lekturami szkolnymi, któ-
rych teraz uczniowie nie mogą 
w swojej bibliotece wypoży-
czyć. „Półka z lekturami” pełna 
jest linków do lektur w formie 
audiobooków, e-booków, lektur 
sfilmowanych czy spektakli te-
atralnych.

Mimo fizycznego zamknięcia, 
wirtualne drzwi naszej bibliote-
ki pozostają zawsze otwarte dla 
wszystkich czytelników.
jaN MaZurkiewicZ ●

sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

o probleMach 
ZwiąZaNych 
Ze ZdalNyM NaucZaNieM 
cZytaMy w Mediach 
NieustaNNie, dlatego 
postaNowiliśMy Zapytać 
tyskich NaucZycieli 
i dyrektorów sZkóŁ 
jak ta edukacja oNliNe 
wŁaściwie wygląda. 
i o dZiwo, usŁysZeliśMy 
Nie o probleMach, lecZ 
o ich roZwiąZywaNiu. 
Nie o ograNicZeNiach, 
lecZ o Nowych 
Możliwościach.

Zdalna nauka spadła na szkoły 
nagle. Dyrektorzy i nauczyciele 
musieli poradzić sobie z tym no-
wym zadaniem, mimo że nikt ich 
do tego nie przygotował, nie było 
żadnego systemowego wprowa-
dzenia do takiej pracy. Ale więk-
szość sobie poradziła. Systemy 
do zdalnej nauki pomagali wdro-

żyć nauczyciele, czasem rodzice 
uczniów. Adrian Zieliński (na-
uczyciel informatyki, WOS, ety-
ki i filozofii w SP nr 14) pomagał 
w tym kilkunastu tyskim szko-
łom podstawowym. – Podejrze-
wałem, że niektóre szkoły mogą 
mieć z tym problem, więc za po-
średnictwem MCO zaoferowałem 
swoją pomoc – mówi.
– Niektóre tyskie szkoły wpro-
wadziły zdalne nauczanie szyb-
ko, nawet jeszcze przed komu-
nikatem ministerstwa – mówi 
Adrian Zieliński. – Od razu sta-
rały się wprowadzać normalność 
w tej nienormalnej sytuacji. Inne 
potrzebowały więcej czasu, nawet 
2-3 tygodni. My ruszyliśmy z lek-
cjami online od razu, także w kla-
sach 1-3. Nasza szkoła była do tego 
przygotowana, bo od dwóch lat 
mamy system Microsoft Teams. 
Według mojej wiedzy, pełne wdro-
żenie systemów do zdalnej eduka-
cji ma teraz 16 spośród 23 tyskich 
szkół podstawowych. Są szkoły, 
które tylko częściowo korzystają 
z wideolekcji i miały z tym pewne 

problemy, ale w większości działa 
to dobrze. Tylko dwie tyskie pod-
stawówki w ogóle nie podjęły się 
organizacji wideolekcji i bazują 
na systemie wysyłkowym.
Prowadzenie lekcji przez internet 
oczywiście nie wygląda tak samo 
jak w szkole.
– Nie możemy wymagać by dzie-
cko siedziało przy komputerze 
kilka godzin dziennie bez prze-
rwy, więc tylko część lekcji od-
bywa się online (co i tak daje 5 
– 6 lekcji dziennie w starszych 
klasach, ale z przerwami) – 
mówi Małgorzata Chełchowska, 
dyrektor Sp nr 14. – Na przykład 
z języka polskiego są dwie lekcje 
online w tygodniu i dodatkowo 
jedna godzina w formie konsul-
tacji online, z której korzystają 
albo ci uczniowie którzy mają ja-
kieś pytania czy problemy, albo 
też nauczyciel decyduje o obo-
wiązkowej obecności całej klasy, 
aby omówić jakieś trudniejsze 
treści. Jest też część wysyłkowa, 
czyli materiały do samodzielne-
go przerobienia w domu. Ale 

nigdy nie jest to jedyna forma, 
a jedynie uzupełnienie do lek-
cji online. Dzięki temu pro-
gram może być realizowany 
bez dużych zakłóceń. Z każde-
go przedmiotu i na każdym po-
ziomie nauczania są lekcje onli-
ne. Dotyczy to również wf, ale 
także edukacji wczesnoszkolnej, 
począwszy od pierwszoklasi-
stów, którzy mają codziennie 
co najmniej 2 godziny online: 
jedną godzinę edukacji wczes-
noszkolnej i do tego np. godzi-
nę języka angielskiego. Przy 
czym godzina to w tym wypad-
ku pojęcie względne. Nauczy-
ciel dostosowuje się do tempa 
pracy uczniów i zajęcia zazwy-
czaj samoistnie się przedłużają. 
Co ciekawe, ci młodsi uczniowie 
są bardzo zainteresowani tymi 
lekcjami. Nauczyciele – nawet ci 
którzy mieli obawy co do zdal-
nej nauki – widzą, że przynosi 
ona efekty.

jak to uporządkować?
– W naszej szkole klasy star-

sze mają zajęcia online codzien-
nie, natomiast młodsi ucz-
niowie w zależności od klasy 
i planu od 3 do 5 razy w tygo-
dniu – mówi Andrzej Rafa, dy-
rektor SP nr 21. – Lekcje z prze-
rwami trwają od 3 do 5 godzin. 
Część pracy uczniowie dostają 
do samodzielnego wykonania. 
Od pierwszego dnia organizowa-
liśmy zajęcia z wykorzystaniem 
Skype’a, ale po tym pierwszym 
okresie było dla mnie ważne 
by działanie to uporządkować 
i skorzystać z bardziej zaawan-
sowanych narzędzi. Zdecydo-
wałem się na pakiet edukacyjny 
Google GSuite. Po weryfikacji 
naszego wniosku przez Google 
założyliśmy konta dla wszystkich 
uczniów i nauczycieli oraz akty-
wowaliśmy narzędzia. Odbyło 
się to z pomocą jednego z ro-
dziców uczniów, który zajmuje 
się tym zawodowo. Przeszliśmy 
szkolenie i pod koniec marca 
wszyscy rozpoczęliśmy naucza-
nie z wykorzystaniem tego pa-
kietu narzędzi w sposób syste-
mowy. Ułożyliśmy plan zajęć, 

bardziej liczne klasy podzielili-
śmy na dwie grupy, żeby zwięk-
szyć efektywność pracy i teraz 
zajęcia z wszystkich przedmio-
tów odbywają się online. Każdy 
uczeń ma dostęp do całego pa-
kietu narządzi, w tym do kalen-
darza, w którym widzi wszyst-
kie zaplanowane lekcje. Dzięki 
aplikacji Classroom nie trzeba 
szukać materiałów nauczycie-
la i zadań w skrzynce mailowej 
ani w dzienniku elektronicznym, 
ponieważ wszystkie są dostęp-
ne w jednym miejscu. Nauczy-
ciel również wszystkie prace 
odsyłane przez uczniów danej 
klasy ma w jednym Classroo-
mie. Ustaliliśmy zasady zacho-
wania podczas zajęć online i wi-
dzę, że uczniowie starają się ich 
przestrzegać. Odbyłem też spot-
kania online z rodzicami wszyst-
kich klas. Uważam, że wszystko 
dobrze zadziałało, a nauczycie-
le, uczniowie i rodzice stanęli 
na wysokości zadania.

Nie wszędzie początki były 
łatwe, ale tam gdzie jest wola 
współpracy, problemy da się roz-
wiązywać. – Jeśli chodzi o zdalne 
nauczanie, to od samego począt-
ku więcej było pytań niż odpo-
wiedzi – mówi Anna Damaschk, 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 4 (SP nr 24 i Przed-
szkole nr 30) – Przez tydzień na-
uczyciele testowali różnorodne 
platformy edukacyjne i portale, 
szukali najlepszych rozwiązań, 
aby skutecznie dotrzeć do jak 
największej liczby uczniów. Pra-
ca online nie sprowadza się tyl-
ko do wysyłania zadań, jednak 
nikt nas nie przygotował do na-
uczania zdalnego. Nie mieliśmy 
żadnych szkoleń z tego zakresu. 
Na szczęście w naszej szkole wy-
tworzyła się wspólnota nauczy-
cieli, którzy wzajemnie się wspie-
rają i pomagają sobie. Liderem 
jest Samia Tafesch Połubok, na-
uczycielka matematyki i infor-
matyki, która wysłała instruk-
cje dotyczące platformy G Suite 
i zorganizowała dla nauczycie-
li webinar, na którym pokazała 
narzędzia i platformy do komu-
nikacji.

nie tylko lekcje
Adrian Zieliński mówi też o in-
nych zaletach systemów dla edu-
kacji, niż samo prowadzenie zdal-
nych lekcji. – Najmłodsze dzieci, 
z klas 1-3 potrzebują kontaktu 
nie tylko z nauczycielem, ale 
też między sobą. A taki system 
pozwala nie tylko na spotkanie 
z nauczycielem, ale też na in-
dywidualne spotkania uczniów 
we własnych grupach. Mogą po-
gadać, zagrać w statki albo war-
caby. U nas, w SP 14 włączyła 
się także pani ze świetlicy, która 
przeprowadza np. zajęcia origa-
mi online, a pani z biblioteki czy-
ta dzieciom książki.

– Odbyliśmy konferencje na-
uczycielskie online, szkolenia 
– np. Musieliśmy nauczyć ko-
rzystać z Microsoft Teams, a na-
wet pokusiliśmy się o zorganizo-
wanie dwóch eventów – dodaje 
Małgorzata Chełchowska, dyrek-
tor SP 14. – Mieliśmy apel przed 
Świętami Wielkanocnymi i dru-
gi z okazji Święta 3 Maja. Ponad 
100 osób uczestniczyło w nich 

normalnoŚć W niezWykłej sytuacji
co Nas Nie Zabije to Nas wZMocNi, CZyLI JaK TySKIe SZKoły poraDZIły SobIe Ze ZDaLNym NauCZaNIem.

Wirtualna BiBlioteka
Mówi bożeNa koZieńska – bIbLIoTeKarKa Ze SZKoły poDSTaWoWeJ Nr 10 W TyCHaCH.

Uczniowie z klasy 6a SP 14 uczestniczą w międzynarodowym projekcie online i spotkali 
się ze swoimi kolegami innych krajów na platformie wideokonferencji ZOOM.
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Z Mojej póŁki

Dziesiątki, setki ludzi wokół. Mimo zakazu foto-
grafowania mało kto się tym przejmuje. Nie sposób 
się skupić. A przecież być w Kaplicy Sykstyńskiej, 
móc zobaczyć to niewyobrażalne dzieło, to marzenie 
wielu z nas. Co roku Kaplicę Sykstyńską zwiedzają 
miliony ludzi. Każdy stara się zobaczyć jak najwięcej, 
wzrok biegnie od jednej części do drugiej. Nie spo-
sób, nie ma żadnych szans, aby „zobaczyć” całość.

Zobaczyć, czyli spostrzec, że oczywiście wszystko 
wygląda trochę inaczej aniżeli sobie wyobrażaliśmy. 
Tak jest prawie zawsze. A o wychwycenie szczegó-
łów, o jakich nie mieliśmy do tej pory świadomości, 
możemy zapomnieć w tym tłumie zwiedzających.

W przypadku dzieła Michała Anioła, tym bar-
dziej. Jest jeszcze jeden problem. Cóż my tak na-
prawdę wiemy, poza kilkoma informacjami, kiedy 
dzieło powstało, jak długo Michał Anioł pracował 
nad tym „obrazem”, kto jest kim, o czym tak na-
prawdę ten geniusz nam opowiada?

Kilkanaście dni temu, Wydawnictwo Jedność 
wydało album pod prostym acz jednoznacznym 
tytułem „Kaplica Sykstyńska”. Ponad 300 stron, 
pomijając kilkustronicowe wprowadzenia do po-
szczególnych części i wstęp, reszta to obrazy, podzie-
lone na fragmenty. Olbrzymie strony, widać prawie 
każdy szczegół. Można spokojnie wgłębić się w ana-
lizę, próbę zrozumienia.

Cóż bowiem widzimy? Tak naprawdę Kaplica 
Sykstyńska, to nie jest, jak powszechnie się sądzi, 
muzeum. To jest naprawdę kaplica, czyli miejsce 
święte, miejsce uroczystych liturgii, i to właśnie w tej 
kaplicy odbywa się konklawe.

Dla wierzących, dla Kościoła, jest to także – zda-
niem wielu – swoisty wyraz, właśnie nic innego jak 
obraz teologii katolickiej. A wynika to z prostego 
faktu. Mamy bowiem na ścianach tejże Kaplicy hi-
storię od Stworzenia aż po Sąd Ostateczny.

W słowie wstępnym autor – dyrektor Muzeów 
Watykańskich, Antonio Paolucci pisze, że „Kapli-
ca Sykstyńska przedstawia historię zbawienia dla 
wszystkich, i dla każdego z osobna, potwierdza pry-
mat rzymskiego papieża, ukazuje czas łaski Kościo-
ła, który niejako przejmuje, przemienia i czyni swo-
im czas Prawa Starego Testamentu”.

Kaplica Sykstyńska zaś bierze swą nazwę od Syks-
tusa IV. Nie miejsce tutaj na rozwinięcie zarówno 
opowieści o samym Sykstusie, jak i o tym, jak to-
czyła się historia owego miejsca Niemniej warto 
podkreślić, że jest to historia na swój sposób fascy-
nująca, bo pokazuje ludzkie słabości ale też i wolę 
walki, zwycięstwa.

Dzięki szczegółowej prezentacji obrazów, może-
my podziwiać poszczególne freski. Bo nie możemy 
zapomnieć, że to nie tylko freski Michała Anioła, 
ale też i swoją rękę przyłożyli tu Perugino, Botti-
celli, Ghirlandaio i wielu innych. To, co oglądamy 

w tym albumie, to efekt ponad półtoramiesięcz-
nej pracy fotografów; nowe technologie pozwoli-
ły na oddanie niespotykanej do tej pory wyrazisto-
ści i kolorystyki.

A co widzimy? To XV-wieczna Kaplica Sykstyń-
ska, składająca się z dwunastu obrazów, po sześć 
na każdej z bocznych ścian. I trzeba pamiętać, 
że mamy tutaj do czynienia ze swoistą łamigłówką 
teologiczno- kulturalną. Michał Anioł przez cztery 
lata pracował nad freskami sklepienia Kaplicy. My, 
wchodząc tam mamy zaledwie kilka, może kilka-
naście minut na podziwianie Jego, ale także wielu 
innych malarzy, owego jedyne dzieła, tak bogatego 
w wątki, historię, symbole.

Dlatego, zanim znowu kiedyś (oby!) wejdzie-
my do Kaplicy Sykstyńskiej, usiądźmy wygodnie 
w fotelu, weźmy do ręki pracę Antonio Paolucciego 
i obraz po obrazie, spokojnie wgłębiajmy się w hi-
storię od Stworzenia po Sąd Ostateczny. Nie zawa-
dzi przy okazji wrócić do Starego Testamentu, czy 
książek szczegółowo opisujących historię powstania 
owego miejsca sztuki i wiary.

W Kapicy Sykstyńskiej z racji tłumu obok, i faktu, 
że za chwilę trzeba będzie wyjść, bo następni napie-
rają, nie sposób zauważyć intrygujących szczegółów, 
jak np. dlaczego w kwaterze Grzech pierworodny 
wąż ma ręce? Dlaczego zakazanym drzewem wia-
domości nie jest jabłoń, ale figa? Czy wiemy o tym, 
że Kaplica Sykstyńska, zbudowana w sercu Waty-
kanu, jest naturalnej wielkości kopią Miejsca Naj-
świętszego w Świątyni Salomona w starożytnej Je-
rozolimie?

Dziękować należy Wydawnictwu Jedność za ów al-
bum. Ten czas izolacji, lęku co będzie dalej, tym bar-
dziej skłania do „czytania” Kaplicy Sykstyńskiej.
jaN MaZurkiewicZ ●

antonio paolucci
kaplica sykstyńska

Wydawnictwo jedność

Od 5 maja Słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Tychach 
Filii Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go mogą korzystać z alternatyw-
nej formy zajęć, przygotowanej 
na czas zawieszenia funkcjono-
wania uczelni.

Uniwersytet zdecydował się 
opracować alternatywną formę 
zajęć, aby uniknąć biernego cze-
kania na możliwość ponownego 
uruchomienia swej działalności 
(zwłaszcza w sytuacji gdy nie wia-
domo kiedy to nastąpi), a nade 
wszystko by podtrzymywać ak-
tywny kontakt ze słuchaczami 
w tym trudnym dla nich czasie.

Z przyczyn oczywistych nie 
jest możliwe kontynuowanie na-
uki w normalnym trybie, dlatego 
zorganizowana została forma za-
jęć oparta na zasadach odbywają-
cego się już w poprzednich latach 
Uniwersytetu Letniego. Dzię-

ki temu słuchacze, którzy dotąd 
uczęszczali np. tylko na wykła-
dy z turystyki, a chcieliby spróbo-
wać swoich sił w nauce języków 
obcych, mają ku temu znakomi-
tą okazję.

Od 5 maja do 3 lipca na stronie 
www.ka.edu.pl w zakładce Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Ty-
chach/Plan zajęć publikowane 
są konspekty z zagadnieniami 
z wybranych przedmiotów, za-
daniami do wykonania, linka-
mi do obejrzenia i odsłuchania. 
Konspekty przygotowują wykła-
dowcy prowadzący zajęcia na ty-
skim UTW.

Harmonogram zajęć jest nastę-
pujący: wtorki: turystyka (Stani-
sław Kawęcki), język angielski 
(Urszula Jojko, Barbara Muc, Jo-
anna Wiklund); środy: język wło-
ski (Elwira Blaschta-Strzelecka, 
Katarzyna Graniczny), język nie-
miecki (Michalina Cechowska), 

sekcja kulturalno-literacka (Ag-
nieszka Penkala); czwartki: język 
rosyjski (Raisa Misztela), język 
hiszpański (Elżbieta Bałazińska-
Jankowska), sekcja wokalno-mu-
zyczna (Marcin Wielgat).

Nauka języków obcych reali-
zowana będzie na różnych po-
ziomach.

Słuchacze, którzy nie mają do-
stępu do internetu, po przywróce-
niu normalnego trybu zajęć UTW 
otrzymają publikowane na stronie 
internetowej konspekty w dogod-
nej dla nich formie.

Natomiast w dniach od 1 do 10 
czerwca słuchacze UTW będą 
mogli deklarować chęć konty-
nuacji zajęć na uczelni w nowym 
roku akademickim. Można to zro-
bić telefonicznie (od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-13, nu-
mer tel. 32 326 51 01 wewn. 300 
lub 170) lub mailowo – na adres: 
utwtychy@afm.edu.pl. rN ●

Kaplica 
syKstyńsKa

w czerwcu nabór na nowy rok akademicki.

utW też działanormalnoŚć W niezWykłej sytuacji
co Nas Nie Zabije to Nas wZMocNi, CZyLI JaK TySKIe SZKoły poraDZIły SobIe Ze ZDaLNym NauCZaNIem.

na żywo, a potem materiał moż-
na było jeszcze odtworzyć. Wy-
gląda na to, że ta sytuacja, bar-
dzo dla nas trudna i stresująca, 
wyzwoliła też inwencję – dodaje 
Małgorzata Chełchowska.

problem (?) sprzętowy
– To, o czym w mediach mówi 
się najwięcej, czyli problem z do-
stępnością sprzętu do zdalnej 
nauki, tak naprawdę nie istnie-
je, przynajmniej nie w Tychach 
– twierdzi nauczyciel Adrian 
Zieliński. – Każdy ma w domu 
przynajmniej smartfon z którego 
można się połączyć z internetem, 
a to wystarczy do prowadzenia 
zajęć. Jeśli gdzieś wystąpił prob-
lem ze sprzętem, to był to naj-
mniejszy problem.

– W naszej szkole na 310 ucz-
niów tylko kilkanaście osób zgło-
siło się z prośbą o wypożycze-
nie sprzętu i były to zazwyczaj 
rodziny gdzie jest więcej dzieci 
– mówi Małgorzata Chełchow-
ska. – Udostępniliśmy szkolne 
laptopy, a także kilka zestawów 
bezprzewodowego internetu tam 
gdzie była taka potrzeba. Rów-
nież nauczyciele mogą korzystać 
ze szkolnego sprzętu. 

– Zaraz na początku zrobi-
łem wśród rodziców i nauczy-
cieli diagnozę potrzeb w za-
kresie sprzętu komputerowego 
niezbędnego do udziału w zdal-
nym nauczaniu – mówi Andrzej 
Rafa. – Nauczycielom oraz rodzi-
com uczniów, którzy zgłosili taką 
potrzebę wypożyczyłem kilkana-
ście laptopów będących na wy-
posażeniu szkoły. Ponadto wyko-
rzystałem tablety zakupione dla 
szkoły przez nasze miasto. Więk-
szość z nich użyczyłem uczniom, 
którzy mieli słabszy lub uszko-
dzony sprzęt. Wszyscy, dla któ-
rych barierą mógłby być brak 
sprzętu, otrzymali wsparcie.

nauczyciel pod obserwacją
Jeśli obyło się bez większych kło-
potów ze sprzętem, to z czym 
były trudności?

– Moim zdaniem największym 
problemem w zdalnym naucza-
niu były obawy nauczycieli – 

mówi Adrian Zieliński. – Przede 
wszystkim obawa, że będą ob-
serwowani i oceniani przez ro-
dziców. Gdy prowadziłem szko-
lenia z systemów dla edukacji, 
to był już czas gdy wystartowała 
Szkoła TVP. Więc powtarzałem, 
że nie znam w Tychach nauczy-
cieli, którzy mogliby wypaść go-
rzej niż ci z telewizji. To oczy-
wiście wywoływało uśmiech, ale 
starałem się przekonywać, że nie 
ma się czego obawiać. I teraz 
okazuje się, że w większości te 
lekcje są dobre, że rodzice na-
wet lepiej oceniają nauczycieli 
teraz, niż wtedy gdy znali prze-
bieg lekcji tylko z relacji dziecka. 
Sami nauczyciele byli zaskoczeni, 
że to może tak sprawnie działać. 
I teraz przyznają, że prowadze-
nie lekcji online jest łatwiejsze 
niż system wysyłkowy, za którym 
część się opowiadała.

z nowej perspektywy
Nagłe przejście na edukację zdal-
ną to była rewolucja w pracy 
szkół. Część nauczycieli uważa, 
że jej skutki będą długofalowe, 
ale niekoniecznie negatywne.

– Każdy model nauczania 
ma swoją specyfikę, plusy i mi-
nusy – mówi Marcin Melon, na-
uczyciel języka angielskiego w SP 
nr 37 i twórca autorskich progra-
mów do nauczania edukacji re-
gionalnej. – Plusem obecnej sy-
tuacji jest to, że mamy mimo 
wszystko więcej czasu na właś-
ciwe nauczanie, bo nie musimy 
poświęcać go na przykład, na dy-
żurowanie i pilnowanie porząd-
ku na korytarzu. Co nie znaczy, 
że możemy skoncentrować się 
wyłącznie na tym, co ważne – 
tak byłoby w idealnym świecie, 
pozbawionym biurokracji, któ-
ra wydaje się być nierozłącznie 
związana z oświatą. Czy kontakt 
online to kontakt gorszej jakości? 
Nie sądzę, by taka była reguła. 
Często relacje „twarzą w twarz” 
mają charakter sztuczny, gorszy 
jakościowo od dobrej rozmowy 
z uczniem przez internet. Liczy 
się więź nauczyciela z uczniem, 
a nie forma kontaktu. Mnie oso-
biście najwięcej frajdy sprawia-

ją lekcje z dzieciakami w wie-
ku około 11 lat (czwarta klasa). 
Oni mają radość z tego, że mogą 
wynieść podręcznik i laptop 
do ogrodu i brać udział w lekcji 
jednocześnie skacząc na tram-
polinie (poważnie!). To jest od-
miana, która pozwala im spoj-
rzeć na naukę inaczej. I nam przy 
okazji też. A to zawsze cenne.

No i pozostają relacje nauczy-
ciele-rodzice. Z moich obser-
wacji wynika, że – paradoksal-
nie – te kontakty są lepsze niż 
były w czasach przed pande-
mią. To może wynikać z faktu, 
że przestaliśmy postrzegać sie-
bie jako członków plemienia 
„nauczycieli” i plemienia „ro-
dziców uczniów”, a wszyscy sta-
liśmy się po prostu ludźmi, ma-
jącymi takie same marzenia, 
obawy i wątpliwości. Bardzo bym 
chciał, byśmy wyszli z tej sytu-
acji wzbogaceni tymi doświad-
czeniami.

– To, co dzieje się na naszych 
oczach, to jest przewrót w edu-
kacji – uważa Anna Damaschk. 
– Gdyby nie sytuacja pandemii, 
trwało by to dobrych kilka lat. 
Wartością obecnego czasu jest 
to, że można uczniowi poka-
zać, że nie wszystko robi się dla 
oceny. Wzbudzić w nim zupeł-
nie inną motywację. Nie tylko 
do tego, żeby miał piątkę albo 
nie miał jedynki. Nie musimy 
ucznia cały czas oceniać. Teraz 
chodzi o to, aby lekcje budowa-
ły relacje między nauczycielem 
a uczniami, żeby były ciekawe. 
Ocenianie jest sprawą drugo-
rzędną. Tym bardziej, że teraz 
możemy ocenić ucznia za cał-
kiem inne rodzaje aktywności 
niż dotychczas. Zdalne naucza-
nie ośmiela uczniów intrower-
tycznych, którzy zazwyczaj się 
nie odzywają. Milczą, bo chociaż 
mają spostrzeżenia, wstydzą się 
je wypowiedzieć. Wirtualne na-
uczanie ma więc atuty. Ale naj-
ważniejsze jest to, co będzie po-
tem. Mamy szansę unowocześnić 
polską szkołę. Jestem przekona-
na, że kiedy ten trudny czas mi-
nie, polska szkoła ma szansę stać 
się bardziej kreatywna, projekto-
wa, twórcza.

– Ważne, by uświadomić so-
bie, że wszystkie te narzędzia, 
z których właśnie zaczęliśmy ko-
rzystać, będą mogły być wyko-
rzystane i później, podczas nor-
malnych zajęć w klasie – mówi 
Adrian Zieliński. – Pomysłów 
na ich wykorzystanie, które się 
w naszej szkole urodziły, jest 
mnóstwo. Wymiana plików, cała 
baza „chmurowa”, która do tej 
pory w szkole nie istniała, sta-
nie się czymś powszednim. Nasi 
nauczyciele matematycy odkry-
li niedawno zalety tabletu gra-
ficznego. Nauczyciel rysuje coś 
na tablecie, a to się wyświetla 
uczniowi na ekranie komputera 
albo na tablicy multimedialnej 
w klasie. Takie narzędzia można 
wykorzystać w sytuacji gdy część 
uczniów wróci do szkoły a część 
pozostanie w domach; nauczy-
ciel będzie mógł prowadzić za-
jęcia jednocześnie dla obu tych 
grup. Uważam, że dzięki całej tej 
sytuacji wielu nauczycieli pod-
niosło swoje kompetencje bez 
żadnych szkoleń. ●
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Na probleM 
porZucoNych 
saMochodów, które 
„Zdobią” osiedlowe 
parkiNgi ZwróciŁ uwagę 
cZytelNik, dZwoNiąc 
do redakcji podcZas 
wtorkowego dyżuru. 
prawo uMożliwia 
usuNięcie takiego 
pojaZdu, cZyM ZajMuje 
się straż Miejska, 
jedNak Nie jest to takie 
proste, jak się wydaje 
Na pierwsZy rZut oka.

W ubiegłym roku Straż Miejska 
sama usunęła 21 wraków i do-
prowadziła do usunięcia kolej-
nych 50, które właściciele prze-
kazali do punktu demontażu 
pojazdów – Prawo stanowi iż 
„Pojazd pozostawiony bez tablic 
rejestracyjnych lub pojazd, które-
go stan wskazuje na to, że nie jest 
on używany, może zostać usu-
nięty z drogi przez straż gminną 
lub policję na koszt właścicie-
la lub posiadacza”. Dodatkowo 
taki pojazd musi znajdować się 
na drodze publicznej, w strefie 
zamieszkania lub w strefie ruchu 
– zauważa Sławomir Gurdek kie-
rownik ds. operacyjnych Straży 
Miejskiej w Tychach. – Niestety 
z przepisu nie wynika przez jaki 
okres samochód powinien być 
nieużywany oraz co to znaczy 
„nieużywany”. Odnotowaliśmy 
przypadek, w którym właściciel 
samochodu, od lat zaparkowane-
go w jednym miejscu, tłumaczył, 

że samochód jest używany jako 
magazynek, i faktycznie trzymał 
w nim różnego rodzaju przed-
mioty...

Poza tym w przepisie mowa 
jest o samochodach zaparko-
wanych na drodze publicz-
nej, w strefie zamieszkania lub 
w strefie ruchu. Jeżeli auto stoi 
na terenie prywatnym, do któ-

rego zaliczają się parkingi na-
leżące np. do spółdzielni, a nie 
należy on do jednej z powyż-
szych stref, sprawa się mocno 
komplikuje. Na takich parkin-
gach nie znajduje zastosowania 
kodeks ruchu drogowego, dlate-
go straż miejska ani policja nie 
jest uprawniona do usunięcia po-
jazdu. Nasze działania polegają 

na ustaleniu właściciela i pró-
by nakłonienia go do usunięcia 
wraku na własną rękę. Wniosku-
jemy ponadto do zarządcy tere-
nu o zmianę organizacji ruchu 
poprzez ustanowienie np. „stre-
fy ruchu” tak, aby w przyszłości 
na terenie drogi obowiązywały 
zasady przewidziane w kodek-
sie. Tym samym wszyscy użyt-

kownicy ruchu będą znali zasady 
na niej panujące, a służby powo-
łane do ochrony porządku będą 
uprawnione do działania w chwi-
li naruszenia prawa – wyjaśnia 
Sławomir Gurdek.

tylko to co ustawa przewiduje.
Funkcjonariusze straży miejskiej 
mogą interweniować w przypad-
ku aut znajdujących się na dro-
dze publicznej, w strefie zamiesz-
kania lub w strefie ruchu. Dość 
często porzucone samochody nie 
wyczerpują tych warunków, służ-
by wiedzą o nich, ale nie mogą 
z nimi nic zrobić.

– Od wspomnianej wyżej za-
sady dotyczącej usunięcia pojaz-
du jest wyjątek. W przypadku 
kiedy pojazd stwarza realne za-
grożenie dla mieszkańców i śro-
dowiska naturalnego, np. nieza-
bezpieczony dostęp do zbiornika 
paliwa, wyciek płynów eksploa-
tacyjnych, wystające ostre kra-
wędzie, zbite szyby czy zdemon-
towane podzespoły – wówczas 
strażnicy mogą wydać dyspo-
zycję usunięcia pojazdu na par-
king depozytowy – zwraca uwagę 
nasz Czytelnik. – Czy napraw-
dę muszę rozlać olej pod porzu-
conym samochodem lub wybić 
szybę, aby służby się nim zain-
teresowały? – pyta retorycznie. 
– Nas, funkcjonariuszy publicz-
nych, obowiązuje zasada prawo-
rządności, zgodnie z którą mamy 
obowiązek działać na podstawie 
i w granicach prawa. Obywate-
lowi dozwolone jest natomiast 

wszystko to, co nie jest zabro-
nione. Innymi słowy my może-
my podejmować działania tylko 
i wyłącznie opisane w ustawie 
oraz aktach normatywnych niż-
szego rzędu. Te często są niepre-
cyzyjne i nie wyczerpują tematu, 
o którym stanowią – odpowiada 
kierownik ds. operacyjnych.

Wraki własnością gminy.
Proces usunięcia porzuconego 
samochodu musi zostać poprze-
dzony ustaleniem jego właścicie-
la. W tym celu należy sprawdzić 
numery nadwozia i przeprowa-
dzić wywiad wśród mieszkańców 
dzielnicy, na terenie której zale-
ga. – Jeżeli samochód kwalifikuje 
się do zastosowania art. 50a Pra-
wa o ruchu drogowym, staramy 
się dotrzeć do właściciela lub 
użytkownika pojazdu. Obowią-
zek usunięcia i wyrejestrowania 
pojazdu lub przywrócenia go 
do stanu używalności spoczywa 
właśnie na właścicielu. Jeśli nie 
uda się ustalić i dotrzeć do niego, 
wówczas po upływie 6 miesięcy 
od usunięcia na parking, pojazd 
przechodzi na własność gminy, 
która decyduje o jego dalszym 
losie, np. utylizuje go. Wszelkie 
koszty związane z przechowa-
niem samochodu czy jego póź-
niejszym zezłomowaniem pono-
si gmina – tłumaczy Sławomir 
Gurdek.

W tym roku strażnicy miejscy 
na razie usunęli z dróg 6 porzu-
conych samochodów.
kaMil pesZat ●

reklama

parkinGoWe „ozdoBy”
w sprawie porZucoNych saMochodów fuNKCJoNarIuSZe DoŚć CZęSTo maJą ZWIąZaNe ręCe. 

Pomimo, że gołym widać, że samochód jest nieużywany, w świetle prawa 
strażnicy miejscy nie zawsze mogą interweniować. 
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progNoZa brytyjskiego 
Met office pokaZuje, 
że lato 2020 Może 
stać się jedNyM 
Z NajgorętsZych. ich 
ZdaNieM tegorocZNe 
lato będZie cieplejsZe 
Niż MiNioNe, jedNak 
Nie pobije rekordu 
NajcieplejsZego Z 2016 
roku. jest to ważNa 
iNforMacja dla 
kierowców, którZy ceNią 
sobie koMfort jaZdy. teN 
Zaś ZapewNia sprawNa 
kliMatyZacja, która 
wyMaga cyklicZNego 
serwisu i odpowiedNiej 
pielęgNacji.

Żeby przedłużyć jej żywotność, 
warto stosować się do wskazówek 
Piotra Niedzieli z Centrum Moto-
ryzacyjnego Techcar, mieszczące-
go się przy ul. Katowickiej 47.

chłodzi najlepiej na świecie
Niejako jeszcze nowością w bran-
ży klimatyzatorów jest stosowanie 
czynnika chłodzącego R1234yf, 
który od 1 stycznia 2017 r. jest za-
lecany przed dyrektywy Unii Eu-
ropejskiej przy produkcji nowych 
samochodów. – Wcześniej stoso-
wany był czynnik R134a, którego 
współczynnik potencjału tworze-
nia efektu cieplarnianego wynosił 
1430. Dla porównania dodajmy, 
że ten współczynnik dla R1234yf 
wynosi 4. Można powiedzieć, 
że na chwilę obecną jest to jeden 
z najlepszych czynników chłodzą-
cych na świecie i w naszym Cen-
trum Motoryzacyjnym Techcar, 
również ten czynnik chłodzący 
używamy. Jeśli spojrzymy na cały 
proces obsługi, okazuje się, że tak 
naprawdę nie ma żadnych różnic. 
Obsługa składa się z tych samych 
faz, czyli odzysku, próżni, poda-
wania oleju/UV, wreszcie podawa-
nia czynnika. Czyli jak widać pro-
cedura jest dokładnie taka sama 
jak w przypadku R134a. Oczywi-
ście, jeżeli ktoś posiada samochód 
wyprodukowany przed 1 stycznia 
2017 r., i w jego klimatyzacji zo-
stał zastosowany R134a, to powi-
nien właśnie ten czynnik uzupeł-
niać, czym również się zajmujemy. 
Klient nie musi się w tym gąszczu 
oznaczeń orientować. Dysponuje-
my najnowocześniejszym identy-
fikatorem czynników i zaaplikuje-
my odpowiedni do mechanizmu 
– uspokaja Piotr Niedziela.

samodzielność niewskazana
Jak dbać o klimatyzację to tylko 
profesjonalnie. Nie zabieraj się 
za wymianę filtrów i czyszczenie 
samodzielnie. Fachowcy w ser-
wisach mają odpowiedni sprzęt 
do czyszczenia klimatyzacji, mogą 
określić jej szczelność i wydaj-
ność, a także uzupełnić czynnik 
chłodzący do odpowiedniego po-
ziomu. Są jednak sposoby pielęg-
nacji, które każdy może stosować. 
– Trzeba zacząć od najprostszych 
rozwiązań. Zanim włączysz kli-
matyzację, przewietrz auto. W au-
cie, kiedy na zewnątrz panują upa-

ły, na ogół jest kilkadziesiąt stopni 
ciepła. Bez sensu jest schładzać 
nagrzane powietrze klimatyzacją, 
kiedy wentylacja otwartymi okna-
mi wykona pracę zdecydowanie 
szybciej. Wystarczy półminuto-
we wietrzenie samochodu, które 
wspomoże pracę klimatyzatora 
– poleca Piotr Niedziela z Tech-
caru.

Włącz raz w tygodniu
Mechanizm klimatyzacji wyko-
rzystuje olej, który rozprowadza-
ny jest przez czynnik chłodzący. 
W zimowym okresie, gdy jest nie-
używany, olej osadza się na częś-
ciach układu i przy kolejnym 
uruchomieniu sprężarka nie jest 

dostatecznie dobrze nasmarowa-
na. – Prostym rozwiązaniem jest 
nie dopuszczać do takich przerw 
pracy klimatyzatora. Dlatego zale-
cam na włączenie klimy przynaj-
mniej raz w tygodniu na ok. 10 
min. – tłumaczy specjalista z Cen-
trum Motoryzacyjnego Techcar.

Częstymi oznakami potrzeby 
serwisowania mechanizmu klima-
tyzacyjnego są nieprzyjemne za-
pachy, szumy i parowanie szyb. – 
Klimatyzację należy serwisować 
co 10 tys. km lub przynajmniej raz 
w roku. Wymieniamy wtedy filtr 
kabinowy czy inaczej filtr przeciw-
pyłowy (najlepiej na filtr z węglem 
aktywnym). Jest to potrzebne, aby 
mechanizm optymalnie chłodził 
powietrze, a nie tylko je mieszał. 
Dodatkowo cały system dezynfe-
kujemy i odgrzybiamy za pomo-
cą ozonowania. Ta metoda pene-
truje wszystkie zakamarki układu, 
w których mogłyby się gromadzić 
szkodliwe drobnoustroje. Jeżeli 
zachodzi taka potrzeba, stosujemy 
całą gamę innych środków che-
micznych – tłumaczy pan Piotr. 
Obecnie w Techcarze w Czułowie 
można skorzystać z bardzo atrak-
cyjnej cenowo oferty promocyjnej 
na wszystkie usługi serwisowania 
układu klimatyzacji. as ●

spraWdź klimę i zadBaj 
o sWój komfort
techcar oferuje KompLeKSoWe SerWISoWaNIe meCHaNIZmóW KLImaTyZaCJI 
SamoCHoDoWyCH. 

csf.bosch-service.pl

Tychy, Oświęcimska 184
Bosch Car Service GLEBA

Profesjonalny
serwis klimatyzacji
Obsługujemy auta zarówno ze starym R134a jak i z nowym czynnikiem R1234yf

Umów się: 32 329 11 63
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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! 603 578 739

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

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

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.

Elektryk. Tel. 504 877 825 

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

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 
604346070
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

fiNaNse:

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

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

NieruchoMości:

KUPIĘ

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. BN VOTUM: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

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

WYNAJMĘ

Lokale na wynajem w okolicy Giełdy Kwia-
towej Tychy ul. Sadowa 23 601849727

Wynajmę w Bieruniu Starym kawa-
lerkę umeblowaną 19m2 I p. balkon. 
Najemca o stałych dochodach bez na-
łogów 663 987 492
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715
Wynajmę 1/2 domu 120m2, Bieruń (na-
jem okazjonalny) 730 823 444

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

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

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805www.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-
493-977www.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
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl

autoreklama
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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 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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kolejNi hokeiści gks 
tychy prZedŁużyli 
koNtrakty. Z MistrZaMi 
polski co NajMNiej do 30 
kwietNia prZysZŁego 
roku poZostali peter 
NoVajoVsky, patryk 
kogut i radosŁaw 
galaNt. oficjalNyM 
sklepeM patroNackiM 
ZespoŁu MistrZa polski 
ZostaŁ sport rebel, 
który wyposaży ekipę 
hokejową.

W kadrze GKS notujemy jak na ra-
zie więcej ubytków niż wzmoc-
nień. Klub opuścili Michael Ko-
larz, Niko Tuhkanen, Aleksander 
Jeronow, Adam Bagiński, Kirils 
Galoha, Gleb Klimienko, Wiacze-
sław Truchno i Aleksiej Jefimien-
ko, kontrakty podpisali natomiast 
Ladislav Havlík i Patryk Wronka, 
ale w kwestii pozyskiwania no-
wych graczy działacze i trenerzy 
GKS z pewnością nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa. Tymcza-
sem kolejni hokeiści przedłużają 
kontrakty z trójkolorowymi.

Radosław Galant jest wycho-
wankiem KTH Krynica, ale od 11 
lat związany jest z GKS i nadcho-
dzący sezon będzie jego 12. w ty-
skich barwach. Wraz z drużyną 
czterokrotnie zdobył mistrzostwo 

Polski, wywalczył też brązowy 
medal w rozgrywkach Pucharu 
Kontynentalnego. W ostatnim se-
zonie napastnik zagrał w 50 spot-
kaniach, zdobył 8 bramek, zano-
tował 10 asyst.

– Chciałem kontynuować swo-
ją karierę w GKS Tychy. Warun-
ki jakie zapewnia klub są dobre, 
choć żyjemy w bardzo trudnych 
czasach, bo skutki epidemii do-
tykają wiele osób. Cały czas chcę 
jednak walczyć dla Tychów i zdo-
bywać kolejne mistrzostwa. Cele 
klubu od kilku lat się nie zmienia-
ją i to jest bardzo ważne. Wspo-
mnień związanych z grą w GKS 

mam sporo, zaczynając od Pucha-
ru Kontynentalnego w Tychach, 
następnie dwa świetne wyjaz-
dy do Rouen i na pewno nieza-
pomniane tytuły mistrza Polski. 
Do tego należy dodać występy 
w Lidze Mistrzów.

Z kolei obrońca Peter No-
vajovsky pojawił się w kadrze 
GKS dwa lata temu, przechodząc 
z Cracovii. W ostatnim sezonie 
zaliczył 45 spotkań, w których 
zdobył 6 bramek i zanotował 
20 asyst. Wystąpił również w 6 
meczach Ligi Mistrzów, w któ-
rych strzelił gola i zaliczył trzy 
asysty. Kolejnym zawodnikiem 

jest Patryk Kogut, który w Ty-
chach gra od siedmiu sezonów. 
W rozgrywkach 2019/2020 wy-
stąpił w 35 meczach – zakoń-
czył je z 10 punktami za trzy gole 
i siedem asyst.

Na razie hokejowa ekipa pra-
cuje indywidualnie, treningi mają 
się rozpocząć w czerwcu. Prze-
rwy nie mają trenerzy i działacze 
klubu, którzy prowadzą rozmo-
wy z zawodnikami, realizują pla-
ny transferowe i podejmują wie-
le działań organizacyjnych. Tyski 
klub podpisał umowę ze Sport 
Rebel, który został oficjalnym 
sklepem patronackim drużyny. 
Firma będzie wyposażać hokei-
stów GKS w sprzęt.

– Jest to sklep, który zajmu-
je się sprzedażą akcesoriów ho-
kejowych – powiedział Krzysz-
tof Woźniak, prezes Tyski Sport 
SA – Jesteśmy pięciokrotnymi 
Mistrzami Polski i bez wątpienia 
wiele łączy nas z naszym nowym 
partnerem. Zawodnicy oczekują 
od nas najwyższej jakości sprzę-
tu i jesteśmy przekonani, że umo-
wa ze Sport Rebel spełni oczeki-
wania wszystkich. Tak naprawdę 
mieliśmy okazję współpracować 
już od kilku lat i zawsze mogli-
śmy liczyć na duży profesjona-
lizm i uniwersalność pracowni-
ków Sport Rebel. ls ●

trwają prZygotowaNia 
do wZNowieNia 
roZgrywek fortuNa 
1. ligi. piŁkarZe gks 
pierwsZy po prZerwie 
MecZ roZegrają 
4 cZerwca, a ich rywaleM 
będZie sąsiadujące 
w tabeli ZagŁębie 
sosNowiec. spotkaNia 
odbywać się będą beZ 
publicZNości, jedNak 
w każdej kolejce polsat 
pokaże po sZeść spotkań 
Na swoich sportowych 
kaNaŁach. i tutaj też 
będZie obejrZeć MożNa 
NajbliżsZy MecZ gks 
Z ZagŁębieM.

Po zajęciach w czteroosobowych 
grupach, teraz na boisku jednora-
zowo może przebywać 25 zawod-
ników, więc można powiedzieć, 
że tyszanie trenują już w pełnym 
zestawieniu. Podczas pierwszych 
zajęć trener Ryszard Komorni-
cki zarządził wewnętrzną gierkę, 
podczas której hat-trickiem po-
pisał się Łukasz Moneta.

– Możemy pracować już prak-
tycznie z całym zespołem – po-
wiedział Ryszard Komornicki. 
– Zawodnicy i poszczególne for-
macje mają okazję trenować po-
między sobą. Zupełnie inaczej gra 
się 10 na 10 niż jak do tej pory 
dwóch na dwóch. Na początek 
było trochę taktyki, grania i biega-
nia. Oczywiście nawet teraz mu-
simy podzielić drużynę na dwie 
grupy. Mamy dość rozbudowaną 
kadrę i dobrze, że powiększyliśmy 

sztab szkoleniowy, bo dzięki temu 
wszyscy piłkarze trenują to samo. 
Przed zawodnikami dużo inten-
sywnych gier – krótkich z dłuż-
szymi przerwami. Widać, że bra-
kuje piłkarzom grania i nad tym 
musimy popracować. Jeśli dogra-
my sezon, to ciężko będzie nawet 
o urlopy, nie mówiąc już nawet 
o normalnym okresie przygoto-
wawczym. Myślę jednak, że tych 
najbliższych dwanaście spotkań 
przygotuje nas bardzo dobrze 
do następnego sezonu.

Rzecz jasna w klubie na-
dal obowiązują wszystkie rygo-
ry sanitarne. Zawodnicy na tre-
ning przyjeżdżają już przebrani 

i po zajęciach natychmiast wraca-
ją do swoich samochodów.

Departament Rozgrywek Kra-
jowych PZPN wspólnie z Ekstra-
klasą SA przygotował ramowy 
terminarz rozgrywek. Najpierw 
wystartuje Puchar Polski, a mecze 
ćwierćfinałowe rozegrane zosta-
ną 26.05 (Miedź Legnica – Legia 
Warszawa) i 27.05 (Stal Mielec – 
Lech Poznań). Jeśli do finału To-
tolotek Pucharu Polski awansują 
dwie ekstraklasowe drużyny, finał 
rozegrany zostanie 24 lipca, a jeśli 
co najmniej jeden klub pierwszo-
ligowy – 22 lipca.

Oprócz meczu GKS – Zagłębie, 
w 23. kolejce Fortuna 1. Ligi za-

grają: GKS Jastrzębie – Warta Po-
znań, Radomiak Radom – Odra 
Opole, GKS Bełchatów – Sande-
cja Nowy Sącz, Stomil Olsztyn – 
Chrobry Głogów, Puszcza Niepo-
łomice – Chojniczanka Chojnice, 
Miedź Legnica – Stal Mielec, Bruk
-Bet Termalica Nieciecza – Wi-
gry Suwałki, Olimpia Grudziądz 
– Podbeskidzie Bielsko-Biała.

W czerwcu rozegranych zosta-
nie 6 kolejek: 3-4.06, 6-7.06, 13-
14.06, 17.06, 20-21.06, 27-28.06 
oraz sześć w lipcu: 1.07, 4-5.07, 
11-12.07, 16.07, 19.07, 25-26.07. 
Mecze barażowe o awans do eks-
traklasy odbędą się 28 i 31 lipca.
ls ●

Zarząd Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej podjął decyzję dotyczącą 
składu grup ligi okręgowej w se-
zonie 2020/2021.

Ustalono, iż drużyny, które 
w sezonie 2019/2020 zajęły dwa 
pierwsze miejsca w rozgryw-
kach klasy A, awansują bezpo-
średnio do ligi okręgowej. Cie-
szą się zatem piłkarze OKS Zet 

Tychy, którzy wraz z GTS Bojszo-
wy – mistrzem tyskiej grupy oraz 
najlepszymi zespołami bielskiej 
klasy A – Pionierem Pisarzowi-
ce i Przełomem Kaniów, awanso-
wały do ligi okręgowej. Tak więc 
w nowym sezonie ponownie bę-
dziemy mieli w okręgówce tyskie 
derby: Ogrodnik Cielmice – OKS 
Zet. ls ●

Wiosenny restart
Za 16 dNi piŁkarZe gks powalcZą o KoLeJNe puNKTy W SeZoNIe 2019/2020

mistrzoWie zapraszają do… 
sklepu
w kadrZe Zostają paTryK KoGuT, peTer NovaJovSKI I raDoSłaW GaLaNT.

Dla Radosława Galanta będzie to 12. sezon w barwach GKS Tychy.
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Piłkarze GKS Tychy przygotowują się do restartu rozgrywek I ligi.

Znów będą derby w okręgówce.

aWans zetKi

spośród dyscypliN 
sportowych 
w NajtrudNiejsZej 
sytuacji ZNalaZŁo się 
pŁywaNie, bo baseNy 
i kąpieliska Mają być 
udostępNioNe dopiero 
w ostatNiM etapie 
„odMrażaNia” sportu.

Tak więc młodsi tyscy pływacy 
zrzeszeni w MOSM i starsi w MKP 
29 Wodnik skazani są na zajęcia 
on-line, ograniczając się jedynie 
do wykonywania niektórych ćwi-
czeń. Z pływaniem to jednak nie-
wiele ma wspólnego.

– Kontaktujemy się na co dzień 
z naszymi zawodniczkami 
i zawodnikami, przygotowuje-
my ćwiczenia, przekazujemy lin-
ki do filmów, które uczą techni-
ki pływania, ale to wszystko jest 
tylko namiastką treningu – mówi 
Aleksandra Radek, trener MOSM. 
– Niektórzy rodzice zakupili pły-
wakom bieżnie, orbitreki i inny 
sprzęt, więc w miarę możliwości 
każdy trenuje, stara się utrzymać 
formę. Mam nadzieję, że wkrótce 
to się zmieni, że będziemy mogli 
się spotkać na szkolnych obiek-
tach – boisku czy hali – i potre-
nować. Oczywiście będzie się 
to odbywało pod określonymi ry-
gorami, z zachowaniem dystan-
su, ale byłby to już krok naprzód. 

Obawiam się jednak, że ten sezon 
dla pływaków jest już stracony, 
wszystkie imprezy zostały odwo-
łane. Jeśli we wrześniu wrócimy 
do szkoły, trudno powiedzieć czy 
będzie otwarty basen?

W MKP Wodnik sytuacja jest 
podobna. Zamknięcie obiektów 
nastąpiło niemal tuż po sezonie 
zimowym, kiedy plany startowe 
i wynikowe były dawno określo-
ne. Miała być seria startów krajo-
wych, mityngów, w tym mistrzo-
stwa Polski, a Dawid Wiekiera 
miał pojechać na mistrzostw Eu-
ropy do Aberdeen…

– Te plany trzeba było szybko 
zweryfikować, ale tak naprawdę 
nie wiemy co dalej – stwierdził 
trener Marek Mróz. – Z punktu 
widzenia szkoleniowego, ta długa 
przerwa na pewno niekorzystnie 
wpłynie na dyspozycję zawodni-
ków. Najgorsze jest to, że nie było 
możliwości zajęć na siłowni, a te-
raz nie mamy nawet perspektywy 
wejścia do wody i rozpoczęcia tre-
ningu typowo pływackiego. Chcę 
już natomiast zacząć spotykać się 
z grupą na orliku, by rozpocząć 
w miarę systematyczne zajęcia. 
Nie ma już szans na letnie zawo-
dy, w tym mistrzostwa Polski, je-
dyne co możemy zrobić to przy-
gotować się do sezonu zimowego. 
Odbudowanie formy będzie jed-
nak bardzo trudne. ls ●

płyWanie tylko 
na… sucho
Nie Ma już sZaNs Na letNie Zawody, W Tym 
mISTrZoSTWa poLSKI, JeDyNe Co możemy ZrobIć 
To prZyGoToWać SIę Do SeZoNu ZImoWeGo.

Baseny i pływalnie mają być „odmrożone” dopiero w ostatnim etapie. 
Czy w tym roku wznowiona zostanie rywalizacja sportowa?
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c jak lidia camberg

jeśli ZaPyTać O ikONy TySkiej lekkOaTleTyki, 
TO ZWykle WymieNia Się NaZWiSka lucyNy 
laNgeR-kałek i WiTOlDa Bańki. a PRZecież 
W Tychach WychOWałO Się jeSZcZe Wielu 
iNNych lekkOaTleTóW, kTóRZy WPRaWDZie 
Nie ZDOByli – jak WSPOmNiaNa DWójka 
– meDali Na igRZySkach OlimPijSkich 
cZy miSTRZOSTWach śWiaTa, ale ZaPiSali 
Się W hiSTORii „kRólOWej SPORTu”.

Jedną z takich postaci jest Lidia Camberg, mikołowianka 
z urodzenia, ale wychowanka mKS-u Tychy. Kiedy Lidia wcho-
dziła w swój najlepszy sportowy okres kariery, GKS Tychy 
akurat zamykał kolejne sekcje, w tym lekkoatletyczną, więc 
wychowanka trenera Józefa Gawliny kontynuowała karierę 
w katowickich klubach – Kolejarzu i aZS aWf Katowice. W la-
tach 1992-97 reprezentowała też włoski klub fILa runners 
Team brescia.

Camberg na lekkoatletycznej bieżni zdobyła mistrzostwo 
polski w biegu na 10.000 m w 1989 roku. Na podium mp sta-
wała również na dystansach 1.500, 3.000 i 5.000 m. Znacznie 
więcej sukcesów odniosła w biegach ulicznych i przełajo-
wych. Zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak wyliczają trene-
rzy tyskiego moSm-u, Camberg w biegach ulicznych, cros-
sach i maratonach zajmowała tak wysokie lokaty, jak m.in. 
amsterdam 1990 – 2., rzym 1990 – 2., Londyn 1992 – 7., 
marrakesz 1994 – 3., Toronto 1995 – 2. W 1991 roku na mi-
strzostw świata w biegu ulicznym na 15 km w Nieuweigen 
zajęła 8. miejsce.

Warto też uzupełnić, że Camberg jest jedyną, obok Kałek, 
tyską lekkoatletką, która może się pochwalić reprezentowa-
niem naszego kraju w seniorskich mistrzostwach europy. 
W 1994 roku Camberg wystartowała w maratonie podczas 
europejskiego championatu w Helsinkach. oprócz niej 42-ki-
lometrowy dystans (cztery 10-kilometrowe pętle w okolicach 
Stadionu olimpijskiego) pobiegły wtedy także inne polki: 
Izabela Zatorska (13. miejsce), anna rybicka (17.), marzanna 
Helbik (28.) i anna Nikiel (nie ukończyła). Camberg zajęła 27. 
pozycję z czasem 2.42,11 godz. Wygrała portugalka manuela 
machado. Startowało 51 zawodniczek.

Suma czasów czterech najlepszych zawodniczek na mecie 
liczyła się do klasyfikacji pucharu europy. polkom do medalo-
wej lokaty zabrakło niewiele. Z trzecimi francuzkami przegra-
ły różnicą 6 minut, a z czwartymi finkami tylko o 2 minuty.

To był akurat kryzysowy okres w polskiej lekkoatletyce. 
Wystarczy powiedzieć, że polska zdobyła w Helsinkach za-
ledwie dwa medale (srebrny artura partyki w skoku wzwyż 
i brązowy urszuli Włodarczyk w siedmioboju). W 2018 roku 
na mistrzostwach europy w berlinie nasi lekkoatleci wywal-
czyli 12 medali, w tym 7 złotych!

We wrześniu 2018 roku, podczas spotkania lekkoatletów 
w Tyskiej Galerii Sportu, pani Lidia bardzo ciekawie opowia-
dała o swojej pasji do biegania, która trwa zresztą do dziś.
piotr ZawadZki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs
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Lidia Camberg (w środku) podczas spotkania w TGS

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

kolejNa sportowa 
iNwestycja w tychach 
– stadioN Na osiedlu 
Z-1 – ZNalaZŁa się 
Na fiNisZu. powstaje 
tu obiekt, Na któryM 
roZgrywać będZie MecZe 
ZarówNo cZoŁowa 
drużyNa ligi futbolu 
aMerykańskiego tychy 
falcoNs, MŁodZieżowe 
drużyNy piŁkarskie, 
a Miejski ośrodek 
sportu i rekreacji 
udostępNi go także dla 
MiesZkańców.

Tempo rozpoczętych przez mia-
sto sportowych inwestycji nie 
słabnie – oddano efektowną przy-
stań kajakową, do której nieba-
wem przeniesie się sekcja MOSM, 
dobiegają końca prace przy bu-
dowie stadionu lekkoatletyczne-
go przy ul. Edukacji oraz na sta-
dionie na osiedlu Z-1. Na nowej 
Falcons Arenie położono już 
syntetyczną trawę i obecnie trwa 
wyklejanie linii, co w przypadku 
futbolu amerykańskiego jest dość 
pracochłonnym zajęciem. Linie 
będą białe, natomiast te do piłki 
nożnej – żółte. Gotowa jest już 
trybuna na ok. 300 miejsc i za-
plecze socjalno-szatniowe z dwo-
ma szatniami dla 45-osobowych 
drużyn oraz szatnią dla sędziów 
(10 osób). Teren jest ogrodzony 
i oświetlony. Trwa montaż piłko-
chwytów, a niebawem ustawione 
zostaną bramki. Wartość całej in-
westycji to ok. 3,5 mln zł.

– Ten obiekt to dla nas jak 
spełnienie marzeń – powiedział 
Jacek Kozub, zawodnik Tychy 
Falcons, a obecnie wiceprezes 
klubu. – Od początku braliśmy 
udział w przygotowaniach do bu-
dowy, zgłaszaliśmy swoje uwagi, 
by obiekt jak najlepiej służył nam 
i naszej dyscyplinie. Z powodze-
niem mogą być tutaj rozgrywa-
ne mecze najwyższej polskiej ligi 
oraz spotkania międzynarodo-
we. Liczę, że prace zakończą się 
na przełomie maja i czerwca i bę-

dziemy mogli trenować, przygo-
towując się do nowego sezonu.

W normalnych warunkach, 
rozpoczęte w marcu rozgryw-
ki Ligi Futbolu Amerykańskiego 
powoli wkraczałyby w decydu-
jącą fazę, bowiem najważniej-
sze spotkania sezonu Ligi Futbo-
lu Amerykańskiego rozgrywane 
są w pierwszej połowie czerwca. 
Teraz, z uwagi na epidemię, se-
zon 2020 jeszcze się nie rozpoczął 
i nikt nie wie, kiedy drużyny zain-
augurują rozgrywki. Do niedaw-
na klub nie miał możliwości or-
ganizacji treningów i zawodnicy 
przygotowywali się we własnym 
zakresie. Przed tygodniem wróci-
li do zajęć, jednak na innych wa-
runkach niż np. piłkarze, co wyni-
ka przede wszystkim ze specyfiki 
dyscypliny – futbol amerykański 
to bardziej kontaktowy sport niż 
piłka nożna i tutaj trudniej zacho-
wać odpowiedni dystans.

– Zajęcia rozpoczęliśmy przed 
tygodniem, spotykając się w sześ-
cioosobowych grupach – mówi 
główny trener Michał Kołek. 
– Od poniedziałku 18.05 w tre-
ningu może już uczestniczyć 14 
osób. W naszej dyscyplinie zaję-
cia w takiej grupie to jedynie na-
miastka treningu, ale dobre i to. 
Podczas zawieszenia działalności 
klubów, spotykaliśmy się z dru-

żyną trzy razy w tygodniu on-li-
ne. Trenerzy udzielali wskazówek 
zawodnikom poszczególnych for-
macji, jak grający na odpowied-
nich pozycjach mają trenować, 
na co zwracać uwagę. W sytua-
cji, kiedy każdy ma inne warunki 
mieszkaniowe, trudno było na-
rzucać jakiś jednolity plan tre-
ningowy. Chodziło raczej o ko-
ordynowanie tego, co wykonują 
sami zawodnicy. Od 18 maja sy-
tuacja zmieni się o tyle, że bę-
dziemy mogli trenować w więk-
szych grupach i mam nadzieję, 
że wkrótce ta liczba znów zo-
stanie powiększona... To jednak 
dla nas i tak nie będzie normal-
na sytuacja, bo pełną parą ruszy-
my dopiero wtedy, kiedy limit 
ustalony zostanie na 50 graczy. 
Inna sprawa, że jeśli miałyby 
być rozgrywane mecze, musiał-
by być jeszcze wyższy – do 100 
osób. Futbol amerykański wy-
maga obecności znacznie więk-
szej liczby zawodników niż jaka-
kolwiek inna dyscyplina, bo tutaj 
przy linii bocznej jest 50 graczy. 
Zwiększenie limitu zawodników 
na pewno przyspieszyłoby roz-
poczęcie sezonu. Myślę, że przed 
rozgrywkami potrzeba byłoby 
od półtora do dwóch miesięcy 
przygotowań i jeśli nie zdarzy się 
nic nieprzewidzianego, LFA mo-

głaby wystartować na przełomie 
lipca i sierpnia. Start ligi, nawet 
w okrojonych warunkach, to by-
łoby coś.

Przed sezonem klub pozyskał 9 
nowych zawodników, ustanawia-
jąc tym samym swoisty rekord. 
Nigdy jeszcze w historii Tychy 
Falcons nie zakontraktowano aż 
tylu graczy i trudno powiedzieć, 
czy teraz któryś z polskich klubów 
dorównał tyszanom. Te wzmoc-
nienia dowodzą, że w najbliższym 
sezonie Tychy Falcons mają tylko 
jeden cel – mistrzostwo.

– Bazowaliśmy na obowiązu-
jącym regulaminie i w tej chwili 
wyczerpaliśmy limit transferowy – 
dodał M. Kołek. – Przyszli do nas 
zawodnicy z Poznania, Bydgosz-
czy, Opola i Krakowa. To ważne, 
bo nie wiadomo, czy będziemy 
mogli skorzystać z dwójki naszych 
zagranicznych zawodników Keitha 
Ray’a i LaParisha Lewisa. Z wyjaz-
dem zwlekali do ostatniej chwili, 
ale w końcu stanęli przed dyle-
matem – wyjechać ostatnim sa-
molotem czy zostać nie wiadomo 
na jak długo. Doszli do wniosku, 
że gdyby miało się coś stać, lepiej 
być z rodziną. I odlecieli na po-
czątku kwietnia.

Zostali natomiast wszyscy tre-
nerzy, którzy zadomowili się już 
w Polsce. Międzynarodowy sztab 
trenerski tworzą: Juan Pablo Teran 
(Meksyk) – koordynator defensy-
wy i trener drugiej linii obrony 
(Linebackers), Evidanio Quino-
nes (USA) – trener trzeciej linii 
obrony (Defensive Backs), Gusta-
wo Casagrande (Brazylia) – tre-
ner linii ofensywnej, Maciej Bru-
eck – trener biegaczy (Running 
Backs), Paweł Klawender – tre-
ner linii defensywnej, Michał Ka-
puścik – asystent trenera skrzyd-
łowych, Michał Kołek – trener 
główny, koordynator ofensywy, 
trener skrzydłowych, Przemy-
sław Kwiecień – asystent.

W ostatnich sezonach tyskie So-
koły kończyły rozgrywki na półfi-
nale i nadchodzący ma być praw-
dziwą przymiarką do złota. Jak 
mówi tyski szkoleniowiec, półfi-
nał to duże osiągnięcie, ale tylko 
za… pierwszym razem.

Pora zatem zrobić krok na-
przód, a najlepiej – dwa. ●

po mistrzostWo 
na noWej falcons arenie
póŁfiNaŁ lfa to duże osiągNięcie, aLe TyLKo Za… pIerWSZym raZem. pora ZrobIć TeraZ KroK NaprZóD, 
a NaJLepIeJ – DWa.

Gra tyskich Sokołów w ekstralidze futbolu amerykańskiego przyciąga coraz większą liczbę sympatyków.

Na nowym stadionie na osiedlu Z-1 rozpoczęła się ostatnia faza – wyklejanie linii.
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W sezonie 2020/2021 szeregi IV-
ligowców zasili sześć zespołów – 
mistrzowie poszczególnych grup 
ligi okręgowej, a – przypomnijmy 
– żadna z drużyn nie spada.

Beniaminkami będą: Jedność 
32 Przyszowice, MKS Myszków, 
Unia Turza Śląska, Szczako-
wianka Jaworzno, Iskra Pszczy-
na, LKS Orzeł Łękawica. Wia-
domo, iż w sezonie 2020/2021 
grać będzie aż 37 drużyn, ale 

nie ma jeszcze podziału na gru-
py bowiem do rozstrzygnięcia 
jest najważniejsza decyzja – kto 
awansuje do III ligi? Baraż LKS 
Goczałkowice – Szombierki By-
tom odbędzie się 20.06 w Łazi-
skach Górnych.

Inaugurację sezonu 2020/2021 
wyznaczono na drugą połowę lip-
ca, a do 20 czerwca ustalono ter-
min potwierdzenia udziału w roz-
grywkach nowego sezonu. ls ●
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byk 21.iV-21.V
Codzienny stres świetnie rozładuje gimnastyka, 
szybki marsz lub odprężające kąpiele. masz 
powody do zadowolenia.

bliźNięta 22.V-20.Vi
miłość, czułość i namiętność wypełnią 
nadchodzący tydzień. Wenus przyniesie Ci 
beztroskie chwile w ramionach partnera.

rak 21.Vi-22.Vii
bądź ostrożny i dyskretny. miej się na baczności, 
bo w jeden chwili sprawy mogą przybrać 
nieoczekiwany zwrot.

lew 23.Vii-22.Viii
Zacznie Ci się układać zarówno w miłości, jak 
i w finansach. Zrobisz takie wrażenie, o jakie Ci 
chodzi. Zadzwoń do Wodnika, on zawsze sprawiał 
wrażenie życzliwego.

paNNa 23.Viii-22.iX
poczujesz się dobrze we własnej skórze. Nie 
będziesz się zmieniać ani udawać kogoś, kim nie 
jesteś. przypływ gotówki.

waga 23.iX-23.X
Nie wszystko przyjdzie łatwo. mimo to nie wpadaj 
w rozpacz, bo problemy ustrzegą Cię przed czymś 
jeszcze gorszym.

skorpioN 24.X-21.Xi
Księżyc sprzyja nowym pomysłom. Zainwestuj, 
a nie będziesz żałować. pod koniec tygodnia 
ciekawa propozycja.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy będą miały fatalny wpływ na Twoje 
samopoczucie. powinieneś się teraz wyciszyć 
i uzbroić w cierpliwość. pamiętaj, że co nagle, to 
po diable.

koZiorożec 22.Xii-19.i
postaraj się odreagować emocje, zamiast udawać, 
że masz nerwy ze stali. o pieniądze nie masz 
co się martwić.

wodNik 20.i-18.ii
Jest duża szansa, że poznasz kogoś interesującego. 
W powietrzu wiele pozytywnych zmian. Spokojnie 
podchodź do tego, co Cię spotyka.

ryby 19.ii-20.iii
Ciesz się z małych sukcesów, za nimi przyjdą te 
naprawdę wielkie. będziesz pełen optymizmu, 
entuzjazmu oraz radości.

baraN 21.iii-20.iV
przed Tobą wspaniałe dni. Niepowtarzalne szanse, 
nowe możliwości. pomyśl o diecie oczyszczającej 
i przestań się przejadać.

WRóżka aDRaSTeja Tel. 692893871

horosKop

mamo, nasza mamo, nie Bądź dla nas taka zła
każdy, kto MiaŁ sZcZęśliwe 
dZieciństwo, Z cZuŁością 
wspoMiNa sZcZeNięce lata, 
a ZwŁasZcZa beZtroskie 
chwile spędZoNe wspólNie 
Ze swoją Matką, MaMą, 
MaMusią. i bardZo dobrZe. 
tak powiNNo być. jedNakże 
rZecZywistość bywa MNiej 
jedNoZNacZNa, cZasaMi 
brutalNa. cZasaMi syMbol 
MacierZyństwa – utrwaloNa 
prZeZ MalarZa cZarNowŁosa 
kobieta, która cZele tuli 
w objęciach NieMowlę 
i podaje Mu życiodajNą pierś 
– Nie ZasŁuguje Na to, byśMy 
NaZywali ją Matką.

To Teodora Teofila Pytko – żona Sta-
nisława Wyspiańskiego, wybitnego pol-
skiego malarza, pisarza i dramaturga. 
Była szwarną dziewczyną z ludu, którą 
Wyspiański poznał na wiejskim weseli-
sku. Akurat w tym nie byłoby nic złego, 
ale jeśli dodać do tego awanturniczość, 
nieobliczalność i prostactwo, jakie ce-
chowały Teofilę – no! – to już zmienia 
postać rzeczy. Znajomi Wyspiańskie-
go mówili o niej „straszna baba” i tyl-
ko on zdawał się tego nie dostrzegać. 
Wzięli ślub. Z tego nie mogło wynik-
nąć nic dobrego ani dla niego, ani dla 
ich dzieci.

dzieci Wyspiańskiego
No właśnie… Dzieci… Ich rozkoszne 
buzie artysta utrwalił na wielu paste-
lach. Znamy te reprodukcje bardzo do-
brze. Są wyjątkowo popularne i zdobią 
ściany naszych domów, biur, gabinetów. 

Helenka – ukochana córeczka artysty 
– patrzy na nas wielkimi błękitnymi 
oczkami. Ma uroczo potargane włoski 
i wygląda tak, jakby właśnie się zbu-
dziła. Nie do końca wie, co się dzieje – 
sen prysnął zbyt szybko... Innym razem 
znudzona dziewczynka trąca palcem 
dzbanek z kwiatami, i niemal słyszy-
my brzdęk tłuczonego szkła. Choć ar-
tysta tego nie namalował. A Staś? On 
co prawda grzecznie siedział przy stole, 
ale zmęczenie dało o sobie znać. Gło-
wa opadła na blat, oparła się na sple-
cionych, dziecięcych raczkach. Czas 
na drzemkę. Za to Mietek – ten to śpi 
jak należy. W swoim łóżeczku. Wyciąg-
nął rączkę, przechylił głowę. Ciekawe, 
co mu się śni…

serce ojca
Te i inne portrety, na których widzimy 
dzieci artysty, są ujmujące i do głębi czu-
łe. Odbieramy je zarówno poprzez uj-
mujący temat, a także kolor. Wyspiański 
zastosował mocne kontrasty. Beż prze-
łamany niebieską tęczówka oka; czer-
wień koszuli, wyzierająca z żółtej wikli-
ny; szkarłat łóżka, przecięty granatową 
barwą piżamki. Perspektywa ukośna, 
niemal filmowe kadrowanie – i to spra-
wia, że czujemy się uczestnikami sceny. 
Wystarczy wyciągnąć rękę, by pogładzić 
po głowie śpiącego Stasia, czy Helenkę. 
A jednak te niewinne aniołki spotkał 
straszny los i to za sprawą ich matki. 
Trudno w to uwierzyć patrząc na „Ma-
cierzyństwo” – dzieło Wyspiańskiego, 

które uznawane jest za hołd złożony 
matczynej miłości.

najczulsza scena świata
Scena jest niezwykle intymna. Matka 
delikatnie tuli dziecko w ramionach 
i podaje mu życiodajną pierś. Karmie-
nie trwa w najlepsze. Maluch zacisnął 
małą rączkę na dłoni matki i nie spusz-
cza wzroku ze swojej rodzicielki. Właś-
nie ten kontakt wzrokowy: ufne oczy 
bezbronnego dziecka i pełne miłości 
spojrzenie matki, budzi w nas rozrzew-
nienie. Wyspiański tak chciał pokazać 
nam swoją żonę – jako archetyp ma-
cierzyństwa. Udało mu się to, w do-
datku dwukrotnie, ponieważ stworzył 
drugą wersje obrazu. Na tej późniejszej, 
karmiącej matce towarzyszą dwie pa-
nieneczki. Jedna zwrócona jest do nas 
buzią, druga profilem. W rzeczywisto-
ści to ta sama dziewczynka – Helenka. 
Malując ją w dwóch poza artysta chciał 
oddać ciekawość i ruchliwość córecz-
ki. Obraz zatytułował „Macierzyństwo 
z Helenkami”. Och, chwyta za serce!

Bez szczęśliwego końca
Niestety, prawda życia okazała się dale-
ka od prawdy obrazu. Ordynarną Teo-

filę trudno było nazwać wzorem cnót, 
a gdy Wyspiański zachorował, jej pod-
ły charakter nabrał na sile. Leżał sam 
w zamkniętym pokoju, a małżonka nie 
raczyła nawet sprawdzić czy oddycha. 
Krzyczała, poszturchiwała męża, nie po-
zwalała go odwiedzać. Po jego śmierci 
ponownie wyszła za mąż. Trudno opi-
sać przez jakie piekło przeszły dzieci. 
Alkohol, libacje, awantury… Wkrótce 
Teofila straciła prawa do opieki nad 
dziećmi. Tak rozpoczęła się ich tułacz-
ka po domach opieki w kraju i za gra-
nicą. Ich losy nie potoczyły się dobrze. 
W dorosłym życiu poradziła sobie tylko 
Helenka. Teodor (syn Pytkówny, któ-
rego Wyspiański przysposobił) popeł-
nił samobójstwo, dwaj chłopcy trafili 
do szpitali psychiatrycznych. Proszę, 
pamiętajmy o tym, patrząc na ich bez-
troskie dziecięce buzie...

Ale czy to źle, że malarz ubarwił rze-
czywistość i ukazał swoją żonę, jako wzór 
cnót? Skąd? Potrzeba nam takich sym-
boli, takich kontrastów, które zmusza-
ją do myślenia. Sam Wyspiański przed-
wcześnie utracił matkę. Wiedząc o tym, 
łatwiej nam zrozumieć, że malując Teo-
filę tworzył to, co chciał widzieć, a nie to, 
co widział. 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 651:  
maTuRy PRZełOżONe. 

Patrząc na matkę z obrazu Wyspiańskiego, która karmi dziecko, czujemy 
wzruszenie. Rzeczywistość nijak ma się do tego wyobrażenia.

jaki jeST TWój uluBiONy OBRaZ?
malarska opowieść o losach dzieci Stanisława Wyspiańskiego powstała 
na życzenie pani marianny Spyrskiej, którą z tego miejsca serdecznie 
pozdrawiam. Drodzy Czytelnicy! Jeżeli wśród dotychczasowych felietonów 
nie odnaleźliście historii o Waszym ulubionym obrazie, pora to zmienić. 
Napiszcie do mnie na adres: „Twoje Tychy” al. piłsudskiego 12 lub mailem: 
redakcja@twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy tajemnice najwspanialszych 
malarskich płócien. Dziękuję za Wasze dotychczasowe zgłoszenia, czekam 
na kolejne! agNiesZka kijas ●
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