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hospicja stawiają czoła wirusowi
Jak w dobie epidemii radzą sobie Hospicjum  
im. św. Kaliksta I oraz Świetlikowo.

Domknięty krąg wydarzeń 
Rozmowa z prof. Markiem Szczepańskim,  
socjologiem i wykładowcą akademickim.

Joga pomoże mistrzom
1 czerwca hokeiści GKS Tychy 
rozpoczną przygotowania do sezonu.4 8 14
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dobiegł końca pogwarancyjny remont w rejonie węzła ul. beskidzkiej i al. niepodległości.

beskidzka bez utrudnień

Z dowolnym problemem
prawnym.
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◆  19.05, OkOłO gODZi-
Ny 15.45, PRZy BuDyNku 
WielORODZiNNym Na ul. 
ORZeSZkOWej 1 znaleziono 
leżącego młodego mężczyznę, 
który – jak przypuszczano – wy-
padł z jednego z okien. Na miej-
sce natychmiast wysłano patrole 
policji, zastępy straży pożarnej 
oraz zespół ratownictwa me-
dycznego, ale niestety na ratu-
nek było za późno. Mężczyzna 
zginął na miejscu. Policja pod 
nadzorem prokuratury prowa-
dzi postępowanie mające wy-
jaśnić przyczyny i okoliczności 
zdarzenia.

◆ W cZaSie POlicyjNej ak-
cji NuRD (niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego) na al. 
Bielskiej policja zatrzymała 24-
letniego kierowcę hyundaia, 
który nie dość, że wyprzedzał 
w okolicy przejścia dla pieszych, 
to jeszcze przekroczył dozwolo-
ną prędkość w terenie zabudo-
wanym o 46 km/h. Ponadto jego 
samochód nie miał badań tech-
nicznych. Lekceważenie przepi-
sów ruchu drogowego koszto-
wało kierowcę 600 złotych i 19 
punktów karnych.

Kolejnego pirata zatrzymał 
patrol tyskiej grupy SPEED 
na trasie S-1. Jechał porsche 

cayenne ponad 200 km/h. Po za-
trzymaniu 44-letni mężczyzna 
tłumaczył się, że jest zamyślo-
ny różnymi sprawami. Ukarany 
został 500-złotowym mandatem, 
a do jego konta dopisane zostało 
10 punktów karnych.

◆ FuNkcjONaRiuSZe km 
POlicji W Tychach ZaTRZy-
mali 19-leTNiegO mężcZy-
ZNę, który w zamian za odstą-
pienie od wykonania czynności 
służbowych, próbował im wrę-
czyć łapówkę. Jak się okazało, 
kierowca nie posiadał przy sobie 
prawa jazdy – zostało mu ono 
zatrzymane, a podczas kontroli 
w jego kieszeni i saszetce poli-
cjanci znaleźli ponad 2 gramy 
marihuany. W pewnym mo-
mencie młody tyszanin powie-
dział, że nie chce mieć proble-
mów i że chciałby się „dogadać” 
z policjantami. Pomimo pouczeń 
o odpowiedzialności za korup-
cję, mężczyzna wręczył mun-
durowym 800 złotych, po czym 
został zatrzymany. Decyzją pro-
kuratora został zastosowany wo-
bec niego środek zapobiegawczy 
w postaci policyjnego dozoru. 
Teraz odpowie nie tylko za po-
siadanie narkotyków i jazdę bez 
prawa jazdy, ale i próbę skorum-
powania policjantów. Za ten 

czyn grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

◆ 22.05 DOSZłO DO kOliZji 
SkODy i BmW na skrzyżowaniu 
al. Piłsudskiego z ul. Poziomko-
wą. Kierowca skody z obrażenia-
mi głowy (brak zapiętych pa-
sów bezpieczeństwa) trafił pod 
opiekę ratowników medycznych. 
Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, iż kierowca bmw, włączając 
się do ruchu z ul. Poziomkowej, 
nie zauważył jadącej al. Piłsud-
skiego skody i wyjechał wprost 
pod jej koła.

◆ DO NieSZcZęśliWegO Wy-
PaDku DOSZłO 22.05, około 
godziny 14.20, na jednej z posesji 
przy ulicy Sublańskiej. Ze zgłosze-
nia wynikało, że poszkodowane 
zostały dwie starsze osoby – ko-
bieta i mężczyzna w wieku około 
75 lat. Ze względu na brak wolne-
go zespołu ratownictwa medycz-
nego, wezwano śmigłowiec LPR, 
który wylądował na ul. Harcer-
skiej. Jak wynika ze wstępnych 
ustaleń policji, mężczyzna wszedł 
na drabinę, by wykonać jakieś 
prace i wraz z nią upadł na stoją-
cą w jej pobliżu kobietę. Kobieta 
z urazem barku i głowy została 
przetransportowana do szpitala 
w Katowicach Ochojcu.

◆ Na ulicy TuRyńSkiej, 
W RejONie Fca DOSZłO 
21.05 DO kOliZji alFy RO-
meO i ciągNika SiODłO-
WegO z naczepą DAF. Policja 
wstępnie ustaliła, że kierowca 
ciężarówki nie zachował należy-
tej ostrożności i podczas zmiany 
pasa jezdni wymusił pierwszeń-
stwo na kierowcy alfy romeo. 
Na szczęście nikt nie odniósł 
obrażeń.

◆ NieZNaNy SPRaWca 19.05 
WyWażył DRZWi WejściO-
We DO gaRażu znajdujące-
go się na nieogrodzonej posesji 
przy ul. Wierzbowej. Z garażu 
skradł elektronarzędzia o war-
tości 3.000 zł. Następnie w ten 
sam sposób dostał się do garażu 
na sąsiedniej posesji i ukradł dwa 
przedłużacze elektryczne o war-
tości 100 zł.

◆  kOlejNa OSOBa PaD-
ła OFiaRą OSZuSTa. 21.05, 
79-letnia mieszkanka jednego 
z bloków przy ul. Dmowskiego 
odebrała telefon od mężczyzny, 
podającego się za funkcjonariu-
sza CBŚ. Ten wyłudził od niej 
pieniądze w kwocie 20.000 zł. 
Postępowanie prowadzi KMP 
w Tychach. 
ls ●

Oto skutki zderzenia alfy romeo z ciężarówką na ul. Turyńskiej.

Pirat gnał ponad 200 km/h, a tłumaczył się… zamyśleniem.
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Przewodnicząca  
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

zwołuję na dzień 28 maja 2020 r.  
na godz. 1300  

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

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

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

komunikat

Jak wygląDa 
sytuacJa w tyskich 
przeDszkolach 
pierwszego Dnia 
po „oDMrożeniu”? 
na razie – MiMo 
reżiMu sanitarnego 
i specJalnych proceDur, 
Do których przeDszkola 
MusiaŁy się Dostosować 
– nie Ma probleMów. ale 
też Dzieci Jest na razie 
znacznie MnieJ, niż 
przeD koronawiruseM.

W poniedziałek, 25 maja w więk-
szości tyskich przedszkoli pojawi-
ło się mniej dzieci, niż było za-
deklarowanych przez rodziców 
(każda placówka przeprowadzi-
ła wśród rodziców swoich pod-
opiecznych diagnozę, by ustalić 
dla ilu dzieci trzeba będzie za-
pewnić opiekę). Wielu rodziców 
zdecydowało się pozostawić dzie-
ci w domu, przynajmniej przez 
ten czas, gdy będzie jeszcze obo-
wiązywał tzw. zasiłek opiekuńczy 
(do 14 czerwca). Niemniej w po-
niedziałek po raz pierwszy od po-
nad dwóch miesięcy w przedszko-
lach pojawiły się dzieci.

na razie bezproblemowo
– Uruchomiliśmy zgodnie z pla-
nem cztery grupy, mimo że dzieci 
przyszło trochę mniej niż zakła-
daliśmy – mówi Janina Halama, 
dyrektor Przedszkola nr 8 „Zie-
lony ogród” z Oddziałami Inte-
gracyjnymi. – Zadeklarowanych 
mamy 32 dzieci, a w poniedziałek 
w przedszkolu było 18. Skontak-
towaliśmy się ze wszystkimi ro-
dzicami, którzy się zdeklarowa-
li, ale nie przyprowadzili dzieci 
i mamy informację, że dzieci 
przyjdą od następnego ponie-
działku.

– Jeśli chodzi o reżim sanitarny, 
działamy według procedur – rela-
cjonuje Janina Halama. – Pracow-
nicy są przeszkoleni, opracowałam 
ocenę ryzyka zawodowego na ten 
specjalny okres. Miasto zaopatrzy-
ło nas w potrzebne środki ochro-
ny. Pracownicy dostosowali się 
do nowych procedur bez prob-
lemu, jesteśmy zgranym zespo-
łem. Podzieliłam kadrę na zespo-
ły, kuchnia jest zupełnie osobnym 
pionem, z osobnym wejściem. Jest 
dwóch łączników pomiędzy kuch-
nią i salami. W każdej sali jest na-
uczyciel i pomoc nauczyciela, przy 
czym teraz, przy tak małej liczbie 
dzieci, pomoc nauczyciela zajmuje 
się głównie sprawami bezpieczeń-
stwa sanitarnego. Przeprowadzi-
liśmy z dziećmi pogadanki na te-
mat środków ostrożności. Na razie 
są prowadzone tylko zajęcia opie-
kuńcze, chociaż nadaliśmy im 
pewną oprawę dydaktyczną, żeby 
dzieci się nie nudziły. Mamy mo-
nitor interaktywny, który jest pew-
ną atrakcją i z którego dzieci mogą 
kolejno (po każdorazowej dezyn-
fekcji) korzystać.

Przyszła połowa
Również niepubliczne przedszko-
la wznowiły w poniedziałek pra-
cę. – Byliśmy przygotowani na 25 
dzieci (z deklaracji rodziców), 
z których przyszło w poniedzia-
łek 11 – mówi Bogusława Mazur, 
dyrektor Akademii Przedszkolaka. 
– Jest spokojnie, dzieci są podzie-
lone na trzy grupy, zachowujemy 
wszystkie procedury. Przy wejściu 
dezynfekujemy ręce i mierzymy 
dzieciom temperaturę, rodzice 
nie wchodzą na teren przedszko-
la, Każde dziecko ma swoje rze-
czy w osobnym worku. Pierwszego 
dnia panie przedszkolanki ubrały 
się kolorowo, żeby dzieci nie prze-
straszyły się tych przyłbic i masek, 
przedszkole zostało ładnie przy-
ozdobione. Rodziców prosiliśmy, 
żeby przygotowali dzieci na to, 
że teraz będzie inaczej niż wcześ-
niej. I dzieci przyjęły to dobrze, 
beż żadnych problemów. Widzimy 
też, że dzieci bardzo dużo już wie-
dzą od rodziców o koronawirusie 
i o tym jak się przed nim chronić. 
Myją często rączki, każde dziecko 

ma swój zestaw kredek i kartek 
w osobnych pudełkach. Sale są 
codziennie ozonowane, w ciągu 
dnia kilkakrotnie czyszczone. Przy 
jedenastce dzieci to wszytko jest 
dość proste, ale jesteśmy przygo-
towani na większą liczbę.

Jak mówi Bogusława Mazur, 
przedszkolaki były bardzo stęsk-
nione zarówno za paniami, jak 
i za kolegami i koleżankami. – 
Oczywiście nie unikniemy tego, 
że dzieci będą się razem bawić i nie 
zachowają dystansu dwumetro-
wego od siebie. Ale wiedzą, że nie 
wolno się przytulać i ściskać. Co-
dziennie prowadzimy pogadanki 
o higienie i bezpieczeństwie. Przy-
zwyczajamy się do nowej rzeczy-
wistości. sylwia witMan ●

W ramach pomocy restaurato-
rom, którzy zostali dotknięci ne-
gatywnymi skutkami pandemii, 
władze miasta chcą umożliwić 
powiększenie ogródków gastro-
nomicznych w lokalach wynaj-
mowanych od gminnych jedno-
stek na terenie miasta.

Restauratorzy, który chcieli-
by skorzystać z takiej możliwości, 
powinni zwrócić się z wnioskiem 
o powiększenie metrażu ogródka 
do administratora, z którym mają 
zawartą umowę (MZUIM, MZBM 
lub Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miasta Tychy). 
Miasto szacuje, że takich lokali jest 
około 30. Każdy wniosek będzie 
rozpatrywany indywidualnie, gdyż 
powierzchnia i możliwości powięk-
szenia ogródków letnich są różne, 
w zależności od lokalu.

Miasto nie wprowadza no-
wych stawek za zajęcie terenu 
miejskiego pod ogródki kawiar-
niane – będą one naliczane zgod-
nie z obowiązującymi stawkami, 
ale w ramach przyjętego pakie-
tu wsparcia dla przedsiębiorców, 
mogą oni liczyć na ulgi.

– Bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz gości, którzy odwiedzają 

nasze miasto jest dla nas prioryte-
tem. Dlatego chcemy stworzyć ta-
kie warunki, aby można było bez-
piecznie korzystać z oferty tyskich 
restauratorów, m.in. z zachowa-
niem większych niż normalnie 
odległości pomiędzy gośćmi – 
mówi Andrzej Dziuba, prezy-
dent Tychów.

Od poniedziałku (18 maja) re-
stauracje i kawiarnie mogą działać 

zarówno wewnątrz, jak i w formie 
ogródków letnich, pod warun-
kiem przestrzegania w nich ta-
kich zasad, jak np. 1,5 m odległo-
ści od krańca blatu jednego stolika 
do krańca blatu drugiego.

W lokalach można korzystać 
tylko z jednorazowych sztućców, 
schowane mają być wszelkie do-
datki jak cukier, serwetki czy 
wazoniki. Wymagana jest rów-

nież dezynfekcja rąk przy wej-
ściu na teren lokalu, osoby stoją-
ce w kolejce powinny zachować 
2-metrowy dystans.

Do właściciela lokalu gastrono-
micznego należy ustalenie i kon-
trola maksymalnej liczby gości, 
która w danym momencie w nim 
przebywa. Po wyjściu gości, stoli-
ki powinny być każdorazowo de-
zynfekowane. Mn

PrzyzWyCzajamy się  
do noWej rzeCzyWistoŚCi
po DwuMiesięczneJ przerwie DZIecI WRócIły Do pRZeDSZKoLI.

restauratorzy będą mogli obsłużyć większą liczbę klientów, spełniając przy tym wszelkie normy narzucone przez służby sanitarne. 

Większe ogródki

W poniedziałek do pustych sal przedszkolnych powrócili najmłodsi.
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25 maja w Tychach wznowiły 
pracę 22 przedszkola publicz-
ne i 2 szkoły podstawowe z od-
działami przedszkolnymi.

Zadeklarowana liczba dzieci 
potrzebujących opieki to 350, 
w 53 oddziałach. pierwszego 
dnia do placówek zostało przy-
prowadzonych 235 dzieci.

3|26 MaJa 2020www.tychy.pl twoJe tychynasze tychy



Dobra wiadomość dla kierowców 
podróżujących na trasie Katowice
-Tychy czy Tychy-Bielsko-Biała. 
Naprawa gwarancyjna w rejonie 
węzła drogowego ul. Beskidz-
kiej z al. Niepodległości dobie-
gła końca.

Przypomnijmy, że robo-
ty były wykonywane na dwóch 
łącznicach – zjazdowej z Kato-
wic do centrum Tychów oraz 
wyjazdowej z centrum miasta 
w kierunku Bielska-Białej, a tak-
że na fragmentach głównej tra-
sy DK1. Nie był to duży zakres 
prac, niemniej jednak wymagał 

ingerencji w konstrukcję drogi. 
Jej warstwy zostały przebudowa-
ne i dopiero wówczas ułożono 
nawierzchnię asfaltową. W mi-
niony piątek, 22 maja zgłoszono 
odbiór prac i od godzin popołu-
dniowych ruch odbywa się już 
bez utrudnień.

Wszystkie koszty z tytułu na-
prawy ponosił wykonawca odpo-
wiedzialny za przeprowadzoną 
przed kilkoma laty przebudo-
wę tyskiego odcinka DK1/DK86 
– firma Polimex Mostostal SA 
Prace odbywały się bowiem w ra-
mach gwarancji. Mn ●

Kampania Społeczna #PięknoD-
laBohaterek to ogólnopolska ak-
cja zorganizowana przez przed-
stawicieli branży beauty na rzecz 
kobiet pracujących w służbie 
zdrowia. Właściciele salonów 
kosmetycznych, fryzjerskich i in-
nych podobnej branży postano-
wili w ten sposób podziękować 
medyczkom za ich codzienną 
walkę z koronawirusem. O to, 
żeby akcja odbyła się w Tychach 
i Pszczynie, z myślą o pracow-
nicach Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Megrez, za-
dbała Joanna Galbierz, właści-
cielka jednego z tyskich salonów 
piękności. 20 maja 83 kupony, 
zebrane dzięki hojności tyskich 
i pszczyńskich przedsiębiorców, 
zostały przekazane na ręce prezes 
szpitala Marioli Szulc.

– Jestem jedną z organizatorek, 
a zarazem koordynatorką działań 
na naszym terenie i przez cztery dni 
zbierałam bony, które dziś zostają 
przekazane w podziękowaniu per-
sonelowi Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Tychach za co-
dzienne narażanie swojego zdro-
wia i życia w walce z COVID-19 
– mówi pani Joanna – Zaangażo-
wałam się, bo to akcja, dzięki której 
my, salony piękności, fryzjerskie, 
SPA, odnowy biologicznej i inne 
możemy podziękować bohater-
kom walczącym o zdrowie i ży-
cie ofiar koronawirusa: lekarkom, 
pielęgniarkom, salowym, laborant-
kom i wszystkim pozostałym pa-
niom pracującym w szpitalu.

– Bardzo dziękuję za ten piękny 
gest – powiedziała prezes Mariola 
Szulc odbierając pakiet bonów – 
Bohaterki, o których rozmawia-
my, stanowią 80% zespołu nasze-
go szpitala. To kobiety, które są 
piękne i chcą być piękne, dlatego 
taka forma podziękowania za pra-
cę w czasie epidemii na pew-
no bardzo je ucieszy. O tym, kto 
otrzyma bon, zdecyduje losowa-
nie, nad którym będzie czuwać 
powołana komisja. To najbardziej 
sprawiedliwy i przejrzysty sposób 
ich rozdziału. rs

Jak zagrożenie nową 
chorobą coviD-19 
wpŁynęŁo na tych, 
którzy Już zMagaJą się 
z ciężkiMi schorzeniaMi 
oraz na ich opiekunów? 
opowiaDaJą 
o tyM prezeski Dwóch 
DziaŁaJących w tychach 
hospicJów.

Hospicjum im. św. Kaliksta 
I w swojej siedzibie przy ul. Żor-
skiej prowadzi stacjonarny Dom 
Hospicyjny dla chorych na no-
wotwory (w którym przebywa 
teraz 12 pacjentów) oraz Dom 
Pomocy Społecznej dla osób 
starszych z innymi chorobami 
(15 osób). – Ani w hospicjum 
stacjonarnym ani w DPS od po-
łowy marca w ogóle nie ma od-
wiedzin – mówi Ilona Słomian, 
prezes Hospicjum im. św. Ka-
liksta I. – To trudne, ale musimy 
chronić pacjentów i minimalizo-
wać ryzyko zakażenia ich koro-
nawirusem. Rodziny przynoszą 
rzeczy dla chorych, zostawiają 
je na portierni, a pielęgniarki 
przekazują je pacjentom. Brak 
odwiedzin jest oczywiście do-
tkliwy, chorzy mogą widzieć się 
z bliskimi jedynie przez szyby, 
a to nie to samo co kontakt bez-
pośredni. Ale musimy być kon-
sekwentni by nie narażać pacjen-
tów i personelu.

dotąd bez zakażeń
Domy pomocy społecznej w kil-
ku miejscach w Polsce (i nie tyl-
ko) okazały się prawdziwymi 
ogniskami zakażeń Covid-19. 
Na szczęście w Tychach na razie 
nie doszło do takiej sytuacji.

– W naszej pracy wdrożyliśmy 
oczywiście podwyższony reżim 
sanitarny – mówi Ilona Słomian. 
– Personel po przyjściu do pra-
cy dokładnie dezynfekuje ręce 
i wszystkim mierzona jest tem-
peratura. Na szczęście dotąd nie 
zdarzyło się, żebyśmy musieli ko-
goś odesłać do domu z powodu 
podwyższonej temperatury. Nie 
mieliśmy jeszcze przypadków 
zakażenia ani wśród personelu 
ani wśród pacjentów nowotwo-
rowych, których przez cały czas 
przyjmujemy i którzy są do nas 
przywożeni ze szpitali. Mam na-
dzieję, że tak zostanie.

Wstrzymane zostały natomiast 
przyjęcia do DPS, podobnie jak 
to jest w innych placówkach tego 
typu. Pacjenci DPS to także są 
chore osoby, ale są to schorze-
nia długotrwałe i – można po-
wiedzieć – stabilne. W przypad-
ku chorób nowotworowych jest 
inaczej, tu nie możemy pozwo-
lić pacjentom czekać.

W okrojonym składzie
Personel mamy w tej chwili 
w okrojonym składzie, bo pielęg-
niarki ze szpitala Megrez, które 
u nas pracowały, teraz mają inne 
zadania i nie mogą do nas przy-
chodzić – kontynuuje Ilona Sło-
mian. – Nie przychodzą również 
wolontariusze, żeby zminimali-
zować ryzyko przedostania się 
wirusa z zewnątrz. Więc pielęg-

niarki i opiekunki muszą sobie 
radzić same. I na razie radzimy 
sobie dobrze.

Otrzymujemy też sporą pomoc 
z zewnątrz. Prywatni przedsię-
biorcy dostarczają nam ciastka 
i jogurty dla pacjentów, a także 
środki do dezynfekcji. Masecz-
ki otrzymujemy od wolontariu-
szy, którzy szyją je w ramach 
różnych akcji. Z Urzędu Miasta 
Tychy dostaliśmy płyny dezyn-
fekujące. Zaopatrzenie jak na ra-
zie jest dobre, chociaż część środ-
ków musimy oczywiście zakupić 
sami. Jednym z efektów pande-
mii, które odczuwamy, jest znacz-
ny wzrost kosztów wyżywienia, 
ale póki co dajemy sobie radę. 
Nasza rola to pomagać pacjen-
tom i ze wszystkich sił staramy 
się to robić, także w tym trud-
nym czasie.

W „Świetlikowie”
Fundacja Śląskie Hospicjum dla 
Dzieci „Świetlikowo” przy ul. Ja-
roszowickiej działa dwutorowo: 
prowadzi Hospicjum Domowe 
i Centrum Opieki Dziennej. – 
Hospicjum Domowe pracuje 
podczas pandemii bez zmian – 
mówi prezes Natasza Godlewska. 
– Pod naszą opieką są dzieci bar-
dzo ciężko chore, leżące, tlenoza-

leżne. Nie możemy ich zostawić, 
więc lekarze i pielęgniarki cały 
czas sprawują nad nimi opiekę 
i dojeżdżają do ich domów. Nasz 
zespół medyczny w tym trudnym 
czasie stanął na wysokości zada-
nia i bardzo dziękuję wszystkim 
za ich profesjonalizm i troskę 
o naszych małych pacjentów.

– Oczywiście, zabezpieczyli-
śmy się maksymalnie w środki 
do dezynfekcji, fartuchy i ręka-
wiczki jednorazowe – mówi pre-
zes fundacji. – Są to artykuły, któ-
rych używamy na co dzień, ale 
teraz rygor jest jeszcze większy 
i w związku z tym potrzebne są 
znacznie większe ilości tych środ-
ków. Samochody są ozonowane, 
wszystkie powierzchnie są cały 
czas dezynfekowane.

Pandemia zakłóciła jednak 
pracę dziennego ośrodka dla 
dzieci przy ul. Jaroszowickiej. 
– W ramach Centrum Opieki 
Dziennej działamy na tej samej 
zasadzie, jak przedszkola i żłobki 
– wyjaśnia Natasza Godlewska. 
– Stosujemy się do wytycznych 
Urzędu Miasta Tychy i Główne-
go Inspektoratu Sanitarnego. Po-
dobnie jak przedszkola wstrzy-
maliśmy przyjęcia dzieci, głównie 
ze względu na ich bezpieczeń-
stwo. To są dzieci ciężko chore, 

dla wielu z nich zakażenie koro-
nawirusem to byłby wyrok. Przy-
gotowujemy się już do ponow-
nego otwarcia ośrodka, jednak 
z bardzo wzmożonym rygorem: 
dzieci będą przewożone naszymi 
busami pojedynczo, w ośrodku 
będzie jeden opiekun do jedne-
go dziecka. Więc automatycznie 
liczba dzieci które możemy przy-
jąć znacznie się zmniejszy. Do-
stosowaliśmy się do obostrzeń, 
które – mamy nadzieję – będą 
gwarantowały bezpieczeństwo 
dzieciom wymagającym szcze-
gólnej opieki.

– Przyjaciół poznaje się w bie-
dzie i my przekonaliśmy się o tym 
w epidemii – mówi Natasza God-
lewska. – Są ludzie którzy o nas 
pamiętają i pojawiają się u nas 
np. z paczką maseczek. A każda 
taka paczka jest na wagę złota. 
Kupujemy oczywiście potrzebne 
rzeczy ze swoich środków i z da-
rowizn które otrzymujemy, ale 
potrzeby są bardzo duże. Mocno 
wzrosły ceny środków ochrony, 
których zużywamy teraz napraw-
dę dużo. Cały czas potrzebujemy 
rękawiczek jednorazowych i pły-
nów do dezynfekcji. Oczywiście 
staramy się radzić sobie jak mo-
żemy, ale bardzo potrzebujemy 
wsparcia. sylwia witMan ●

HosPiCja staWiają Czoła 
WirusoWi
bez oDwieDzin, przy okroJonyM personelu i z zaostrzonyM rygoreM – TaK pRacuJą HoSpIcJa W cZaSIe 
epIDeMII.

podziękowania dla lekarek, pielęgniarek, laborantek, salowych.

Bony dla pań ze 
służBy zdroWia

Prezes Megrezu Mariola Szulc (z lewej) i Joanna Galbierz.
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w końcu ubiegłego tygodnia ruch na DK1 odbywa się już 
normalnie.

Beskidzka Bez 
utrudnień

Świetlikowo przygotowuje się do ponownego otwarcia, uwzględniając wszystkie obostrzenia i wymogi sanitarne.
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Obowiązujący od dwóch miesięcy zakaz odwiedzin jest dla pacjentów hospicjum im. Św. Kaliksta I bardzo dotkliwy.
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twoje tychy: – pierwsze 
pytanie, które mi się nasuwa, 
to jak szpital specjalistyczny, 
przekształcony w jednoimienny 
radzi sobie finansowo, jeśli nie 
ma planowanych zabiegów, nie 
wykonujecie procedur, za które 
płaci narodowy Fundusz zdrowia?
Mariola Szulc: – Póki co, zupeł-
nie dobrze, bo szpitale jedno-
imienne mają zmieniony system 
finansowania: nie płaci się nam 
od procedury lecz ryczałtem 
i za gotowość do przyjmo-
wania pacjentów z Covid19. 
Wprawdzie nie do końca jest 
jasne, jak te ryczałty będą potem 
w sprawozdaniach rozliczane. 
Poza tym teraz nie tylko NFZ 
jest naszym źródłwem pieniędzy. 
Pomaga nam oczywiście 
miasto Tychy, powiat bieruńsko
-lędziński wraz ze wszystkimi 
jego gminami, ale też marszałek 
województwa, wojewoda, oraz 
bezpośrednio Ministerstwo 
Zdrowia i Agencja Rezerw Ma-
teriałowych. I wreszcie, może nie 
są to miliony, ale otrzymujemy 
finansowe wsparcie od bardzo 
wielu firm oraz osób fizycznych, 
które wpłacają na konto szpitala 
różne kwoty. Ma to wymiar nie 
tylko finansowy ale też emocjo-
nalny, bo ci ludzie w ten sposób 
okazują, że naszą pracę oraz 
– nie waham się użyć tych słów 
wobec całego personelu szpitala 
– poświęcenie doceniają. Oprócz 
pomocy finansowej otrzymuje-
my też mnóstwo sprzętu, i to nie 
tylko od Owsiaka, do czego 
zdążyliśmy przywyknąć, ale 
znów od różnych stowarzyszeń, 
organizacji i innych podmiotów. 
Od osób fizycznych ciasta, 
posiłki czy choćby maseczki, 
które nie spełniają medycznych 
standardów, nie mają certyfi-
katów, ale przydają się naszym 
pacjentom. Mogę powiedzieć, 
że skala pomocy, zaangażowania 
jaką okazują nam zwykli ludzie, 
społeczeństwo jest godna 
podziwu. Wszystkie te gesty 
potwierdzają też zbudowaną 
przez lata, mocną markę szpi-
tala, który na co dzień pomaga, 
a dzisiaj może liczyć na pomoc. 
To naprawdę wzruszające, 
jesteśmy za to wdzięczni.

z drugiej jednak strony chyba 
szkoda, że szpital specjalistyczny, 
który ma wiele najróżniejszego 
sprzętu, potrzebnego na różnych 
oddziałach, teraz go nie 
wykorzystuje. Że nie wykorzystuje 
specjalistycznej wiedzy lekarzy 
innych, niż zakaźnicy, interniści, 
anestezjolodzy.
– Wykorzystuje, choć w mniej-
szym stopniu. Bo przecież 
położnicy przyjmują porody 
kobiet mających dodatni wynik 
testu na wirusa czy choćby 
podejrzewanych, że są zarażone. 
Chirurdzy wykonują im ope-
racje. Jest tych zabiegów mniej, 
ale przecież ktoś je wykonać 
musi, a w szpitalach innych niż 
jednoimienne pacjentów tych nie 
przyjmą. Oczywiście, pojawiają 
się pytania i obawy jak długo po-
trwa ta sytuacja, bo szpitale takie 
jak nasz będą musiały wrócić 
do swoich dawnych funkcji.

lekarze, przynajmniej spora 
część, są jednak niezadowoleni. 

młodsi narzekają, że praca 
w szpitalu jednoimiennym 
opóźnia im specjalizację. starsi, 
doświadczeni mówią, że siedząc 
teraz w megrezie nie wykorzystują 
swojej specjalistycznej wiedzy, 
a nawet wręcz się cofają, 
zwłaszcza ci ze specjalizacji 
operacyjnych. bo to trochę tak, 
jak z pianistą. paderewski mawiał, 
że jeśli nie ćwiczy jeden dzień, 
czują to potem jego palce, jeśli 
nie ćwiczył dwa dni, słyszą to jego 
uszy, jeśli nie ćwiczył tydzień, 
słyszą to wszyscy. a ci chirurdzy czy 
położnicy nie operują od tygodni, 
zwyczajnie wychodzą z wprawy.
– Przykład z pianistą jest dobry. 
Rzeczywiście, ja też nie chcia-
łabym iść pod nóż, powiedzmy, 
neurochirurga, który przez 
ostatnie kilka miesięcy nie 
stał przy stole operacyjnym. 
Ale ten medal ma dwie strony. 
Druga jest taka, że zwłaszcza 
ci młodsi, podobnie jak 
pielęgniarki, nabywają teraz 
zawodowego doświadczenia, 
które wiele razy może im się 
jeszcze przydać. Przecież nie 
wiadomo, ile podczas ich 
kariery lekarskiej uderzy w nas 
jeszcze różnych epidemii. 
Wtedy ich wiedza, zdobyta 
dzięki tym kilku miesiącom 
pracy w jednoimiennym, będzie 
bezcenna. No i wreszcie jestem 
przekonana, że za kilkadziesiąt 
lat będą opowiadali wnukom 
i młodym lekarzom, że oni 
w czasie światowej epidemii 

pracowali w szpitalu jedno-
imiennym zakaźnym. To niemal 
jak bohater wojenny, bo też nie 
przypadkiem mówi się o nich, 
że są na pierwszej linii.

z tym doświadczeniem ma pani 
chyba sporo racji, bo przecież 
mamy przykłady szpitali, 
gdzie niby wszyscy, lekarze 
i pielęgniarki, posiadają wiedzę 
jak się chronić przed zakażeniem, 
a koronawirusem zaraził się 
praktycznie cały personel. okazuje 
się, że nawet jeśli tę wiedzę mają, 
to nie umieli jej wykorzystać 
w praktyce. albo ją zlekceważyli.
– To pan powiedział, nie ja! Ale 
po części i to miałam na myśli 
mówiąc, że doświadczenie 
zdobyte teraz w Megrezie, może 
kiedyś być dla nich bezcenne. 
Poza tym jestem z naszego ze-
społu bardzo dumna. Bo ma pan 
rację, czasami narzekamy, ale 
praktycznie cały personel biały, 
poza tymi którzy zdecydowali się 
odejść, pracuje w tych skrajnie 
trudnych warunkach z ogrom-
nym poświęceniem. Ryzykując 
własnym zdrowiem, z uszczerb-
kiem dla życia rodzinnego, 
ale też, zwłaszcza ci specjaliści 
o uznanej renomie, z uszczerb-
kiem we własnych dochodach, 
bo wiem, że dla wielu z nich 
rekompensaty, jakie zapewniło 
im Ministerstwo Zdrowia 
za to, że mają zakaz pracy poza 
szpitalem jednoimiennym – 
wcale nie rekompensuje im 

utraconych dochodów. Wielu 
z nich w prywatnych gabinetach 
ma bardzo drogi sprzęt, za który 
płacą miesięcznie raty leasin-
gowe czy kredytu. Powtarzam 
więc, bardzo doceniam tych 
wszystkich, którzy w tej sytuacji 
zdecydowali się u nas zostać, 
pracować w Megrezie. Udowad-
niają, że naprawdę są lekarzami 
czy pielęgniarkami z powołania.

swoją drogą, ten zakaz pracy 
poza szpitalem zakaźnym jest 
dla mnie absurdalny. przecież 
to właśnie w takich szpitalach 
biały personel jest najlepiej 
zabezpieczony, przestrzegający 
reżimu sanitarnego. lekarze 
z tych szpitali zarażają się 
koronawirusem znacznie rzadziej, 
niż inni.
– Nie polemizuję, nie ja wymy-
śliłam ten zakaz. Ja jedynie mam 
obowiązek go realizować.

a właśnie, jak to się stało, że gdy 
w województwie powstały dwa 
pierwsze szpitale jednoimiennie, 
wśród nich był akurat megrez?
– Gdy wybuchła epidemia 
było wiadomo, że takie 
szpitale muszą powstać. Przyjęto 
kryteria, że musi to być szpital, 
który posiada oddział zakaźny, 
posiada OIOM, a każdy oddział 
specjalistyczny w rodzaju 
położnictwa, chirurgii, interny 
zwiększał prawdopodobień-
stwo, że wybrany zostanie 
właśnie ten szpital. Oczywiście, 

wspomniane kryteria spełniało 
znacznie więcej szpitali niż nasz 
i raciborski, ale widać uznano, 
że potencjał naszego szpitala po-
może sprostać temu trudnemu 
wyzwaniu. O szczegóły decyzji 
należałoby pytać u Prezesa 
Rady Ministrów, bo my stamtąd 
dostaliśmy zarządzenie, że sta-
jemy się jednoimiennym. Było 
to zresztą wyzwanie nie lada, 
bo na zmianę całej struktury 
szpitala mieliśmy w połowie 
marca raptem siedem dni. 
Niebawem czeka nas zapewne 
powrót do funkcjonalności 
sprzed pandemii, bo ze słów 
ministra zdrowia wynika, 
że szpitalnictwo powoli będzie 
wracać do normalności. Wierzę, 
że my znów już niedługo 
będziemy szpitalem specjali-
stycznym.

wszystko jednak wskazuje na to, 
że covid19 zostanie już z nami 
na zawsze. więc szpitali zakaźnych 
będzie potrzeba znacznie 
więcej, niż przed wybuchem 
epidemii. nie będzie „u góry” czyli 
w ministerstwie albo u wojewody 
wizji, by megrez jednoimiennym 
pozostał?
– Myślę, że nie. Dziś mamy 
obłożone 40 procent łóżek, 
czyli około stu pacjentów. Dla 
porównania – w niektórych 
szpitalach jednoimiennych 
poziom obłożenia to 20 procent. 
Mamy przecież dobrą strukturę 
nieruchomości, trzy budynki, 
w jednym zawsze był oddział 
zakaźny. Mamy więc potencjał, 
by posiadać oddział zakaźny 
na kilkadziesiąt czy nawet 
sto łóżek w jednym albo obu 
mniejszych budynkach, a ten 
największy budynek był szpita-
lem specjalistycznym. Wymaga 
to oczywiście inwestycji, bo dla 
przykładu niektóre oddziały 
wraz z całą infrastrukturą, 
chociażby salami operacyjnymi, 
trzeba by przenieść z budynku 
do budynku, ale jeśli będzie taka 
potrzeba…

wróćmy jeszcze 
do specjalistycznego sprzętu 
do walki z epidemią, dostajecie go 
sporo…
– A tak, mamy 10 nowych 
respiratorów, kardiomonitory, 
dializator. Jak na razie nie stoimy, 
jak Włosi, i mam nadzieję, 
że stać nie będziemy, przed 
dramatycznymi wyborami, 

kogo do respiratora podłączyć 
a kogo nie, bo dla wszystkich nie 
starcza.

ale ja nie o to chciałem 
zapytać. co się z tymi licznymi 
respiratorami stanie, gdy stan 
koronawirusa się ustabilizuje, 
przypadków będzie znacznie 
mniej? taka ilość respiratorów 
nie będzie wam potrzebna, więc 
czy aby nie będą stać w kącie i się 
kurzyć?
– Na pewno nie. Proszę 
pamiętać, że Megrez to bardzo 
duża wielospecjalistyczna 
placówka, mająca w swoim 
zespole wybitnych specjalistów. 
W takim szpitalu, taki sprzęt 
zawsze będzie wykorzystany 
najlepiej jak to możliwe. 
A respiratory, które mieliśmy 
wcześniej, są dość wysłużone, 
mają średnio po dziesięć lat. 
Czas zastąpić je nowymi. Ale 
tych starych, sprawnych, też 
nie wyrzucimy, przydadzą 
się w salach pooperacyjnych 
czy na neurologii. Zresztą 
z pozyskania tych respiratorów 
jestem bardzo dumna, bo dziś 
kupienie ich na całym świecie 
graniczy z cudem.

i tak na koniec: nie obawia 
się pani, że w związku z tym 
co dzieje się na kopalniach, nagle 
w szpitalach jednoimiennych 
na śląsku zabraknie miejsca?
– Sytuacja jest dynamiczna 
i nie zamierzam zajmować się 
wróżbiarstwem, jaka będzie 
za tydzień czy dwa. Obecnie 
mamy rezerwy, podobnie jak 
inne szpitale jednoimienne 
w kraju, w których obłożenie 
łóżek jest od 20 do 40%. 
Co najwyżej pacjenci z naszego 
regionu przerzucani będą 
do szpitali poza nim. Wierzę, 
że damy radę. I wierzę też, 
że już niebawem nasz personel, 
od ordynatora po salową, 
wróci do normalnego trybu 
pracy, że lekarze i pielęgniarki 
będą mogli wrócić do pracy 
w przychodniach, w prywat-
nych gabinetach. I tam oraz 
u nas w Megrezie będą mogli 
służyć wszystkim chorym, a nie 
tylko tym z koronawirusem, 
swoją specjalistyczną wiedzą. 
Bogatsi o to, że w tym trudnym 
czasie zdali na szóstkę egzamin 
z człowieczeństwa.

rozMawiaŁ: 
 Dariusz DyrDa ●

PraWie jak boHateroWie Wojenni
rozMowa z Mariolą szulc, pReZeSeM SZpITaLa MeGReZ.

Mariola Szulc.
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park JaWorek
– czy w związku z obecną sytuacją 
inwestycja w parku jaworek 
została wstrzymana? były 
prowadzone nasadzenia – ponad 
400 drzew i krzewów – czy ten 
etap trwa, czy został zakończony? 
– pyta czytelniczka z osiedla k.
ODPOWiaDa kaTaRZyNa 
Palka Z TySkiegO ZakłaDu 
uSług kOmuNalNych:
– Realizacja pozostałej części 
projektu nasadzeń dla Parku 
Jaworek z założenia była prze-
znaczona do finansowania ze-
wnętrznego w ramach tzw. pa-

kietów sponsorskich. Jednym 
ze skutków obecnej sytuacji jest 
zatrzymanie przedstawiania ofert 
potencjalnym sponsorom (w tym 
celu miała być zrealizowana nie-
wielka rozbudowa funkcjonalno-
ści strony internetowej i utwo-
rzona oferta dla sponsorów). 
Niestety, zostały zawieszone rów-
nież rozmowy z dwiema wstęp-
nie zainteresowanymi firmami, 
ze względu na przestoje oraz 
dużą niepewność ekonomiczną, 
z jaką boryka się obecnie wiele 
firm. Z tego względu realizacja 
projektu z pewnością się wydłu-
ży w porównaniu z pierwotnym 
planem. ls ●

czytelnicy pytaJą
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Bioodpady stanowią ok. 70% naszych domowych śmieci. Dla mieszkańców, którzy 
posiadają przydomowy ogródek, kompostowanie jest doskonałą alternatywą, 
żeby je zagospodarować. 

Dlaczego warto kompostować? 

Kompostowanie – jak zacząć? 

-

Zasady kompostowania odpadów

Co można kompostować? Czego nie można wrzucać 
do kompostownika? 

• miękkie części roślin,
• liście,
• skoszoną trawę,
• nadziemne części chwastów,
• drobne gałęzie,
• ziemię z doniczek i skrzynek,
• resztki owoców i warzyw, oprócz 
cytrusów, których skórki przesiąknięte są 
chemicznymi środkami konserwującymi,
• przekwitnięte kwiaty,
• rozgniecione skorupki z jaj,
• fusy z kawy i herbaty,
• niezadrukowany papier (papier 
śniadaniowy, chusteczki, serwetki, 
tektura itp.).

• resztek roślin porażonych chorobami lub 
nadgniłych,
• resztek mięsa, kości, ości,
• warzyw gotowanych w wywarach 
mięsnych,
• zepsutej żywności,
• płynnych resztek jedzenia,
• odchodów zwierzęcych,
• tkanin, materiałów nieorganicznych,
• zadrukowanego papieru,
• niedopałków papierosów.

Za kompostowanie niższa opłata za wywóz śmieci 
Mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy zdecydują się na samodzielne kompostowa-
nie bioodpadów, zapłacą miesięcznie o 2 zł mniej od osoby za wywóz śmieci. 

-
-

Masz ogródek? 
Załóż kompostownik

reklama

wraz ze zŁagoDzenieM 
części obostrzeń 
związanych z epiDeMią 
koronawirusa, 
wzMożone zostaŁy 
kontrole biletów, 
a kontrolerzy 
zarząDu transportu 
Metropolitalnego 
wyposażeni 
zostali w nowy 
sprzęt. posŁuguJą 
się terMinalaMi, 
które uMożliwiaJą 
bezDotykową pŁatność 
kartą bankową za JazDę 
bez biletu, co w Dobie 
koronawirusa stanowi 
istotne, bo bezpieczne 
rozwiązanie.

Gapowicze pozostają zmorą or-
ganizatorów komunikacji miej-
skiej. Jak wynika z danych ZTM, 
od stycznia ubiegłego roku 
do końca kwietnia tego roku skie-
rowanych do windykacji zostało 
ponad ćwierć miliona mandatów. 
Wysłano 20.345 ostrzeżeń o moż-
liwości wpisu do Krajowego Reje-
stru Długów, do sądów trafiło po-
nad 4 tys. pozwów, a komornicy 
wszczęli niemal 3 tys. egzekucji. 
– Każdy z dłużników powinien 
pamiętać, że wpis do KRD może 
skutecznie utrudnić np. wzięcie 
kredytu, zakup na raty, wzięcie 

pojazdu w leasing, zawarcie umo-
wy abonamentowej, czy wynaję-
cie nieruchomości. Pasażerowie 
podróżujący bez ważnego biletu 
powinni również liczyć się z kon-
sekwencjami karnymi. Jeśli w cią-
gu roku pasażer nie uiścił dwóch 
nałożonych opłat dodatkowych 
i po raz trzeci podróżuje bez waż-
nego biletu, popełnia wykroczenie 
z art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń, 
czyli tzw. szalbierstwo, za co grozi 
kara aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny.

Nowe urządzenia, nazywane 
„kontrolerkami”, pozwalają pro-
wadzić kontrole biletów szybciej 
i efektywniej.

– Zmianę odczują prze-
de wszystkim ci, którzy jeżdżą 
„na gapę” – powiedział Tomasz 
Musioł, zastępca naczelnika Wy-

działu Kontroli Biletów ZTM. – 
Możliwość opłacenia „mandatu” 
zbliżeniowo jest istotne z perspek-
tywy pasażera, ale również uła-
twia i przyspiesza pracę kontrolu-
jących bilety. Dzięki nim możliwe 
staje się m.in. drukowanie proto-
kołów opłat dodatkowych, kon-
trola legitymacji osób niepełno-
sprawnych poprzez odczyt QR 
kodów i sprawdzenie informacji 
o biletach oczekujących na zako-
dowanie. Kontrolerki znacząco 
też przyspieszają naszą pracę.

Nowych urządzeń jest na razie 
18, ale do końca tego roku kon-
trolerek będzie 170. Docelowo 
wyposażeni w nie zostaną wszy-
scy kontrolerzy biletów ZTM. 
Bez zmian pozostaje taryfikator 
i wysokość kar za jazdę bez bile-
tu. ls ●

Już oD ponaD tygoDnia 
klienci tyskich hal 
targowych Mogą 
się zaopatrywać 
w zDrowe i ekologiczne 
proDukty na nowo 
otwartyM zDrowyM 
bazarku. Mieści się on 
na pierwszyM piętrze 
hali targoweJ, naD 
weJścieM gŁównyM 
(obok 43 sto bistro).

Tyskie Hale Targowe od dawna 
słyną ze zdrowych i wysokiej ja-
kości produktów. Jakość swojskich 
wyrobów z hali mięsnej doceniła 
sama Magda Gessler. Warzywa 
i owoce, a także pieczywo, na-
biał czy sery jakością i smakiem 
znacznie przewyższają te dostęp-
ne na marketowych półkach, tak 
więc tyszanie nie od dziś wiedzą, 
że po coś naprawdę dobrego war-
to przyjść właśnie na Piłsudskie-
go 8.

Teraz na piętrze w hali targo-
wej powstało specjalne miejsce, 
w którym można kupić produk-
ty ekologiczne i wytwarzane wy-
łącznie tradycyjnymi metodami. 
Przetwory z rodzimych, dawnych 
odmian owoców i warzyw, świe-
żo tłoczone oleje, znakomite sery 
(o walorach których więcej pisa-
liśmy w poprzednim numerze 
TT). Zdrowy Bazarek to miejsce 
dla klientów, którzy chcą kupo-
wać świadomie, dbają zarówno 

na własne zdrowie, jak i o pla-
netę – bo kupowanie rodzimych 
produktów to mniejsza emisja 
dwutlenku węgla do atmosfery 
(w przeciwieństwie do importo-
wanych towarów, przy których 
transporcie spalane są tony pali-
wa), a hodowla roślin i zwierząt 
bez sztucznych „przyspieszaczy” 
i pestycydów to mniejsze zanie-
czyszczenie środowiska i więk-
sza szansa na przetrwanie dla 
np. owadów zapylających.

Wśród produktów dostępnych 
na Zdrowym Bazarku znajdzie-
cie m.in. kiszonki prosto od rol-
nika. Przypominamy, że kiszenie, 
to jeden z najzdrowszych sposo-
bów na zachowanie walorów sma-
kowych i odżywczych na długi 

czas. Badania potwierdzają, że ki-
szonki to prawdziwa bomba wita-
minowa. Podczas procesu kisze-
nia warzywa nie tylko zachowują 
wartość odżywczą, ale nawet zy-
skują więcej witamin i minera-
łów. Kiszonki to naturalne pro-
biotyki, wzmacniają odporność, 
korzystnie wpływają na prze-
mianę materii. Osobom dbają-
cym o linię poleca się zjeść por-
cję kiszonek przed posiłkiem. Tak 
więc to same korzyści dla zdrowia 
i urody. A do tego jak smakują! 
Szczególnie te ze zdrowych wa-
rzyw prosto od rolnika.

Zdrowy Bazarek zaprasza na za-
kupy w piątki w godzinach 9-16 
i w soboty w godzinach 8-14.
sw ●

kontrolerzy 
z terminalami
częstsze kontrole, szybsza egzekucJa ManDatów – Za bRaK bILeTu GapoWIcZe 
bęDą MoGLI płacIć ZbLIżeNIoWo.
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MaJąc niebywaŁą 
okazJę porozMawiać 
z prof. MarkieM 
szczepańskiM, 
postanowiliśMy 
poruszyć teMaty 
sięgaJące poza granice 
naszego Miasta. stąD 
zastanawiaMy się 
wspólnie z profesoreM 
naD panuJącą epiDeMią 
na świecie, rolą 
kozŁa ofiarnego 
w spoŁeczeństwie 
czy „naJlepszyM 
lekarstweM na zarazę” 
weDŁug boccaccia.

TWOje Tychy: – czy czasy 
pandemii są ciekawe dla 
socjologa?
maRek SZcZePańSki: – Bez-
apelacyjnie tak. To jest swoiste 
laboratorium badawcze. Ob-
serwujemy jak społeczeństwo 
zachowuje się w ekstremalnych 
sytuacjach, które są polem 
badawczym dla każdego, kto 
zajmuje się zachowaniami zbio-
rowymi. Nikt z nas nigdy nie 
życzy sobie takich sytuacji, ale 
poniekąd naszym obowiązkiem 
jest obserwowanie zachowań 
i interakcji w społeczeństwie 
oraz wyciąganie wniosków, 
dzięki czemu lepiej możemy 
zrozumieć pewne tarcia w nim 
zachodzące.

być może jest jeszcze za wcześnie, 
ale czy można już jakieś wnioski 
wyciągnąć z panującej sytuacji?
– Z jednej strony obserwujemy 
wzrost solidarności w społe-
czeństwie, podobne zjawisko 
zauważyliśmy po śmierci Jana 
Pawła II, którego setną rocznicę 
urodzin ostatnio obchodzi-
liśmy. Polskie społeczeństwo 
niejako wydało deklarację 
solidarności, postrzegając się 
jako całość, co było niezwykle 
ciekawe w czasach postępującej 
polaryzacji społecznej. Prostym 
przykładem były grupy kibiców, 
które na ten czas zawiesiły swo-
je waśnie i ogłosiły pojednanie. 
Niestety, po kilku tygodniach 
rzeczywistość zweryfikowała 
trwałość tego procesu. Chciał-
bym wierzyć, że epidemia, 
z którą się zmagamy, przyniesie 
długofalowe efekty integrujące 
społecznie, tak w obrębie 
regionu jak i całego państwa, 
ale mam realne obawy, 
że i tym razem domknie się 
krąg wydarzeń.

z jednej strony można 
zaobserwować lawinowe szycie 
maseczek, płynącą pomoc dla 
szpitali, czasem kuriozalne akcje 
jak „klaskanie na balkonie dla 
pracowników ochrony zdrowia”, 
które oczywiście budują poczucie 
wspólnoty. jednak media donoszą 
o przypadkach ostracyzmu wobec 
medyków, choćby ze strony 
wspólnot mieszkaniowych czy 
agresji słownej w stronę osób 

przebywających na kwarantannie, 
czego mieliśmy przykład 
w tychach z pacjentem zero. 
czy to są oznaki niedojrzałości 
społeczeństwa?
– Też zauważyliśmy rosnącą falę 
„hejtu” uderzającą w pracowni-
ków ochrony zdrowia. Niestety, 
ludzkość wciąż ma potrzebę 
szukania kozła ofiarnego. Stąd 
właśnie te nikczemne wypowie-
dzi pod adresem osób wraca-
jących zza granicy, idiotyczne 
wypowiedzi o bombardowaniu 
Śląska czy ostracyzm wobec 
pracowników ochrony zdrowia, 
o którym pan wspomniał. 
Dojrzałości społeczeństwa nie 
postrzegałbym przez pryzmat 
najsłabszych jego ogniw, bo ludzi 
nikczemnych można też znaleźć 
w społeczeństwach obywatel-
skich dużo bardziej rozwiniętych 
niż nasze. Chciałbym zwrócić 
przy tej okazji uwagę na jeszcze 
jeden proces, który obserwu-
jemy. Mianowicie na zmianę 
w postrzeganiu niedocenianych 
w Polsce pielęgniarek, salowych 
i reszty pracowników ochrony 
zdrowia. Dzięki całej tej przykrej 
sytuacji, media, wchodząc 
z kamerami w życie szpitalne, 
pokazały jak rozbudowanym 
organizmem jest szpital i jak 
wiele zależy od pracowników 

kolejnych szczebli w szpitalnej 
hierarchii. Oczywiście daleki 
jestem od deprecjonowania 
ról, jaką w szpitalu pełnią 
lekarze, i stoję pierwszy w kolejce 
z podziękowaniami za ich pracę.

zawsze będziemy szukać kozła 
ofiarnego?
– Niestety tak i nie zapowiada 
się, aby w najbliższych 
latach to się zmieniło, znamy 
to w socjologii od dawna. 
Grupy społeczne i całe społe-
czeństwa od zarania dziejów 
szukają niejako wentyla, przez 
który mogą upuścić groma-
dzone w nich napięcia. A te 
przybierają formę strumienia 
ukierunkowanego. Niedawno 
mieliśmy tego przykład przy 
okazji piosenki „Twój ból 
jest lepszy niż mój” (została 
ściągnięta z Listy Przebo-
jów Programu Trzeciego 
decyzją dyrekcji z przyczyn 
politycznych pod rzekomym 
pretekstem nieprawidłowości 
w liczeniu głosów – przyp. 
red.) Kazimierza Staszewskie-
go, nota bene też socjologa. 
Klasycznym przykładem kozła 
ofiarnego stał się Marek Nie-
dzwiecki, któremu zarzucono 
nieuczciwość. Dziwnym tra-
fem domniemanych patologii 

w głosowaniu dopatrzono się 
po puszczeniu w eter piosenki, 
która w nieprzychylny sposób 
komentuje zachowanie ekipy 
rządzącej. Nie chciałbym tutaj 
ferować ostatecznych wyro-
ków, bo mogę być nieobiek-
tywny, gdyż pan Niedźwiecki 
jest dla mnie ikoną dzienni-
karstwa muzycznego i trudno 
mi uwierzyć, aby dopuścił 
się zarzucanych mu czynów. 
Niemniej są to dla mnie rzeczy 
ważne, gdyż uważam, że każdy 
artysta, również Kazimierz 
Staszewski, ma prawo 
do wypowiedzi artystycznej, 
a czy ona jest przykra dla 
„prezesa” i jego akolitów nie 
powinno mieć znaczenia przy 
doborze repertuaru stacji radia 
publicznego.

pytałem o dojrzałość naszego 
społeczeństwa, zaś pytanie 
o dojrzałość elit rządzących 
nasuwa się samo. czy można 
zaobserwować w tej materii 
pewne braki?
– Wprawdzie pan minister 
Piotr Giliński, jego kolega 
Joachim Brudziński oraz wielu 
innych polityków z pierwszej 
linii potępili sytuację, o której 
rozmawiamy, ale najważniejsze 
jest to, że ona miała miejsce. 

Wolność wypowiedzi polega 
na tym, że artysta – jak mawia 
Maciej Maleńczuk – może 
więcej, oczywiście w granicach 
prawa; zaś okoliczności, w któ-
rych artystyczne wypowiedzi 
poddawane są formie kontroli, 
stawiają nas w rzeczywistości 
sprzed kilkudziesięciu lat. Sam 
tekst piosenki traktuje o kultu-
rze funeralnej, która w naszym 
społeczeństwie jest mocno 
rozwinięta i, pomijając treści 
za jakie została zdjęta z anteny, 
mówi o tym, że w obliczu straty 
bliskiej osoby wszyscy jesteśmy 
równi. Dojrzałe jednostki nie 
powinny mieć problemu ze zro-
zumieniem tego przesłania.

po tej rozbudowanej dygresji 
wróćmy do rozważań 
o społeczeństwie. czy epidemia 
wirusa sars-cov 2 postawiła 
ludzkość na osi czasu w miejscu, 
gdzie przecinają się okresy „przed” 
i „po”?
– Codziennie oglądam staty-
styki, które są niezwykle ważne 
w pracy socjologa. Wciąż liczba 
zarażeń i zgonów utrzymuje 
się na wysokim pułapie, jednak 
są przesłanki ku temu, aby 
sądzić, że jesteśmy zaraz przed 
szczytem zachorowalności 
i w końcu ich liczba zacznie 
spadać. Wszyscy na to czekamy. 
Jednak powrót do rzeczywistości 
„przedcovidowskiej” może 
potrwać zdecydowanie dłużej niż 
sama epidemia. Proszę zauważyć, 
że załamanie gospodarcze 
na całym świecie w drugim 
kwartale może osiągnąć nawet 
15% PKB (Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy prognozuje, 
że 170 państw zakończy 2020 rok 
ze spadkiem PKB – przyp. red.). 
Zatem skutki ekonomiczne mogą 
mieć zdecydowanie dłuższe 
konsekwencje, niż te biologiczne. 
Dzisiaj trudno jest oszacować 
wszystkie zmienne w tak 
dynamicznie zmieniającym się 
równaniu. Po takich tąpnięciach 
światowe gospodarki potrzebują 
czasu na regenerację, co nie po-
zostaje bez wpływu na panujące 
nastroje w społeczeństwie.

włosi już przekonali się jak nowy, 
„covidowski ład” przetasował 
postawy państw członkowskich 
unii europejskiej...
– Tak, obserwujemy hermety-
zację granic Unii Europejskiej, 
której cechą była rozbudowana 
przestrzeń przepływu. Odnoszę 
wrażenie, że ta ostrożność 
na granicach może z nami 
pozostać przez długie miesiące, 
jeśli nie lata. Wraz z nadejściem 
epidemii państwa okopały się 
w swoich granicach, co rykosze-
tem trafiło w społeczeństwo 
włoskie. W związku z tym 
na forum Unii Europejskiej 
doszło do zdarzenia, które nie 
ma precedensu, mianowicie 
przeproszenia Włochów 
za opóźnioną, ślamazarną 

a wręcz niewydarzoną pomoc. 
Włosi, jako członkowie naszej 
wspólnoty, zasługiwali na ry-
chlejszą pomoc. Przeprosiny 
to oczywiście dobry początek. 
Jako wspólnota, Unia teraz 
musi podjąć radykalne decyzje 
sprawcze, które w sytuacjach 
kryzysowych pozwolą nam 
zachować się bardziej ade-
kwatnie do sytuacji. Będąc 
przy włoskim przykładzie, 
warto zauważyć, że najbardziej 
dotkliwie epidemia potrakto-
wała Lombardię, czyli jeden 
z najbogatszy rejonów Europy 
(dochód na głowę mieszkańca 
wynosi w Lombardii 142% 
średniej unijnej – przyp. red.). 
Wielokrotnie tam bywałem 
i wyrobiłem sobie przekonanie, 
że region tak dobrze rozwinięty 
pod względem ekonomicznym 
ale i służby zdrowia, jest dosko-
nale przygotowany na podobne 
nieszczęścia. To stawia kolejne 
pytania i pokazuje potrzebę 
jeszcze większej integracji. 
Tutaj doskonale sprawdza się 
stwierdzenie, że system jest 
tak silny, jak najsłabsze, a nie 
najsilniejsze ogniwo układu.

panie profesorze, na zakończenie 
pozwolę sobie zacytować 
„dekameron” giovanniego 
boccaccia, który pisał „ [...] 
najlepszym lekarstwem na zarazę 
jest nie myśleć o niej, pić tęgo 
i żyć wesoło, śpiewać i żartować, 
wszystkie swoje pragnienia 
zaspokajać i śmiać się z tego, 
co się wokół dzieje”. można 
mi zarzucić pominięcie kontekstu, 
jednak niemniej prosiłbym 
o ustosunkowanie się.
– Rozbawił mnie pan doborem 
autora i samym fragmentem. 
Pomijając „tęgie picie”, nie 
można odmówić takiej postawie 
pewnych racji. Optymizm 
w kształtowaniu nastrojów spo-
łecznych jest nie do przecenie-
nia, wszak to właśnie nadzieja 
umiera ostatnia. W pewnym 
sensie założenia powyższego 
postulatu realizuje model 
szwedzki, gdzie położono 
nacisk na to, aby utrzymać 
życie społeczne na normalnym 
poziomie. U nas przyjęto model 
odmienny, który w pewnych 
momentach miał znamiona 
przesadnej paniki. Oczywiście, 
doceniam rolę profesora Szu-
mowskiego i wprowadzonych 
przezeń rozwiązań. Teraz łatwo 
można wytknąć, co poszło 
nie tak. Jednak podkreślam, 
że podejmowanie decyzji w tak 
ekstremalnych sytuacjach jest 
obarczone ogromnym ciężarem. 
Stwierdzam to pomimo moich 
wątpliwości, czy te decyzje 
nie były zbyt rygorystyczne 
i czasami pochopne. Mnie oso-
biście wyszły na dobre. Może 
faktycznie rzadko wychodzę 
z domu, ale dzięki temu więcej 
piszę.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

domknięty krąg 
Wydarzeń
rozMowa z prof. MarkieM szczepańskiM – SocJoLoGIeM I NaucZycIeLeM aKaDeMIcKIM, TySZaNINeM.

prof. Marek Szczepański.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w styczniu tyski 
zakŁaD usŁug przeJąŁ 
oD MieJskiego 
zarząDu ulic i Mostów 
utrzyManie zieleni 
w pasach Drogowych 
co oznacza, iż 
opiekuJe się obecnie 
352 hektaraMi 
zieleni MieJskieJ 
oraz DoDatkowyMi 
140 hektaraMi 
w pasach Dróg. zgoDnie 
z inforMacJą z systeMu 
inforMacJi o terenie, 
tzuk Ma w zarząDzie 
prawie poŁowę 
powierzchni terenów 
zielonych Miasta.

Czas epidemii nie wpłynął zasad-
niczo na utrzymanie zieleni, cho-
ciaż zmiany w budżecie, wynika-
jące z nowych wydatków miasta 
związanych z epidemią, spowodo-
wały ograniczenie zakresu niektó-
rych zaplanowanych na ten rok 
zadań, a czasem przesunięcie ich 
na rok przyszły.

Pozimowa pielęgnacja
Po zimie wykonano coroczne 
prace porządkowe i pielęgnacyj-
ne w parkach, na skwerach i po-
zostałych terenach. Przeprowa-
dzona została wycinka 57 drzew 
– 19 w parkach i 38 w pasach 
drogowych z powodu stanu za-
grażającemu bezpieczeństwu. 
W kwietniu dokonano wiosen-
nych nasadzeń na rabatach, a tak-
że napraw elementów małej ar-

chitektury. W ramach utrzymania 
terenów zielonych dosiano nasio-
na łąkowe.

Wiosenna susza
– Obecnie, po ustaleniu sposo-
bu prowadzenia pokosów w 2020 
roku, rozpoczęliśmy pierwsze, 
wybiórcze koszenie w parkach 
i skwerach – powiedziała Kata-
rzyna Palka z TZUK. – Ze wzglę-
du na przyjęcie nowych, innych 
niż dotychczas rozwiązań, wiąże 
się to z dodatkowymi instruktaża-
mi dla wykonawców i kontrolami 
prowadzonych prac. Głównym za-
daniem na ten rok jest utrzymanie 
miejskiej zieleni w dobrej kondy-
cji w warunkach pogłębiającej się 
i wyjątkowo w tym roku wczesnej 
suszy. Działania te powinny być  
korzystne nie tylko dla samych 
roślin, ale również dla mieszkań-

ców, a chodzi tu np. o obniżenie 
odczuwalnej temperatury w trak-
cie upałów, filtrowania zanieczysz-
czeń i poprawy wilgotności z po-
wietrza. W ujęciu przyrodniczym 
oznacza to utrzymanie lub odbu-
dowywanie różnorodności biolo-
gicznej, zadbanie o mikroretencję, 
czyli zatrzymywanie wody na tere-
nach zielonych, utrzymywanie ich 
dużej chłonności, zminimalizowa-
nie tzw. spływu powierzchniowe-
go. Oprócz zmniejszenia często-
tliwości i sposobu koszenia trawy, 
wprowadzane są nowe nasadzenia 
w mieście drzew, krzewów, bylin, 
pnączy. Najważniejsze prace, ja-
kie obecnie prowadzimy, dotyczą 
dosiewu istniejących łąk kwiet-
nych, rewitalizacji terenów zielo-
nych, obsady zieleni na rondach 
i w wybranych ciągach komunika-
cyjnych, utworzenie akustycznego 

ekranu z kompozycji zieleni wyso-
kiej oraz zielonych barier – donic 
z obsadą – dla ruchu kołowego.

Wiszące donice
Na bazie istniejącej koncepcji 
i przeprowadzonych konsultacji 
społecznych, powstaną w tym 
roku projekty aranżacji skweru 
przy ul. Cienistej oraz przy ul. 
Czarnieckiego. Ich wykonanie 
planowane jest wstępnie na przy-
szły rok. W tym roku przeprowa-
dzony będzie remont fontanny 
w Parku Niedźwiadków, pump-
trucka w Parku Suble oraz aran-
żacja przestrzeni przed Urzędem 
Stanu Cywilnego, według opraco-
wanego przez architekta krajobra-
zu TZUK projektu.

– W związku z przejęciem zie-
leni przydrożnej, będącej dotąd 
w utrzymaniu MZUiM, planu-

jemy nowe aranżacje, które na-
dadzą wybranym miejscom inny 
wymiar estetyczny i funkcjonal-
ny – dodaje K. Palka. – Nowe na-
sadzenia roślinności lub projekty 
nowych nasadzeń w istniejących 
terenach zieleni zagospodaro-
wanej przewidujemy przy kilku 
rondach i ulicach. Nie będą na-
tomiast tworzone nowe tereny 
zieleni. Do tej pory w różnych 
częściach miasta przygotowa-
no rabaty sezonowe-wiosenne, 
na których posadzono około 9 
tys. bratków, a w ramach rabat 
letnich zostanie dodatkowo ob-
sadzonych kwiatami ok. 890 me-
trów kwadratowych. Wybrane 
gatunki to m.in. wilec ziemnia-
czany, surfinia, petunia, werbena, 
paciorecznik, werbena patagoń-
ska, szałwia omszona. Na Placu 
Baczyńskiego, jak co roku, poja-
wią się donice stojące oraz wiszą-
ce przy latarniach. W donicach 
stojących znajdą się kompozy-
cję ostnicy cieniutkiej, szałwii 
omszonej, liatry kłosowej, sur-
finii, werbeny i wilca ziemnia-
czanego. W donicach wiszących 
pojawi się petunia/surfinia różo-
wa, wilec ziemniaczany jasnozie-
lony, werbena zwisająca fioleto-
wa i petunia kaskadowa biała.

drzewa zamiast… słupa
Oprócz nasadzeń sezonowych 
i jednorocznych, prowadzone 
i planowane są nasadzenia stałe. 
Jednak pogorszenie sytuacji go-
spodarczej, wywołanej epidemią, 
w dużym stopniu wpłynęło na re-
alizację tych zamierzeń. W szcze-
gólności dotyczy to drzew. W Par-
ku Jaworek planowano posadzenie 

246 sztuk w ramach środków ze-
wnętrznych – sponsorskich. Nie-
stety, na skutek pogorszenia się 
sytuacji gospodarczej, potencjal-
ni sponsorzy wstrzymali rozmo-
wy. Nasadzenia drzew planowa-
ne są w Parku Niedźwiadków, 
w miejscu po usuniętym słupie 
wysokiego napięcia i na terenie 
przyległym, co wymaga jeszcze 
przygotowania. Ponadto przewi-
dywane są nasadzenia na rondach 
i skwerach. Rośliny, które mają się 
tam pojawić, to przede wszystkim 
byliny. Pnącza z bluszczu, wino-
bluszczu i hortensji pnącej posa-
dzone zostaną w okolicach hali 
sportowej MOSiR, nasadzenia ży-
wopłotu z miskantów i irgi błysz-
czącej oraz trawy ozdobne – przy 
ul. Jagodowej.

nasadzenia zastępcze
W ramach współpracy z innymi 
jednostkami miejskimi, TZUK 
prowadzi konsultacje koncepcji 
nasadzeń i prac ingerujących w ty-
ską zieleń. Projektowane są nasa-
dzenia zastępcze – np. 80 drzew 
w Parku Rodzinnym im. bł. Ka-
roliny. Określone zostały gatun-
ki oraz usytuowanie, aby całość 
tworzyła przemyślaną kompozy-
cję. Będą to: grab pospolity, jarząb 
pospolity, brzoza brodawkowata, 
klon polny, dąb szypułkowy, lipa 
drobnolistna, magnolia pośred-
nia, platan klonolistny. W ramach 
remontów osiedlowych, przy ul. 
Bukowej powstał projekt nasady 
1.006 krzewów, 162 traw, 263 by-
lin i 4 drzew. Prowadzone są rów-
nież konsultacje projektów ITS, 
które ingerują w zieleń w rejonie 
tyskich ulic. ●

tyDzień Matki i Dziecka 
to inicJatywa teatru 
MaŁego, która Łączy 
oba święta w JeDnyM 
cyklu wyDarzeń. 
Już we wtorek, 26.05 
o goDz. 16 wyDarzenie 
zainauguruJe 
sŁuchowisko Joanny 
papuzińskieJ pt.,, nasza 
MaMa czaroDzieJka”. 
w raMach świętowania, 
Do 1 czerwca naJMŁoDsi 
tyszanie wraz 
z roDzicaMi bęDą Mieli 
okazJę posŁuchać 
ciekawych opowiaDań, 
wziąć uDziaŁ 
w konkursach i sonDzie 
teatralneJ.

We wtorek odbędzie się wspo-
mniane już słuchowisko, wy-
konane przy współpracy Teatru 
Małego z Miejskim Centrum Kul-
tury w Tychach. Dzieciaki usłyszą 
opowiadania, w których z pozo-
ru zwykła mama trójki dzieci po-
strzegana jest przez nich jako cza-
rodziejka, udowadniając, że nie 
ma dla niej rzeczy niemożliwych. 
Tytułowa bohaterka potrafi zna-
leźć rozwiązanie wielu proble-
mów i pomaga innym w trudnych 
sytuacjach. W słuchowisku wy-

eksponowane zostaną prace pla-
styczne dzieci biorących udział 
w XII edycji Miejskiego Konkur-
su Plastycznego pn.,, Mama, Ma-
tusia, Mateńka”, organizowanego 
przez MCK.

Dzień później, w środę rów-
nież o 16 organizatorzy wyemitu-
ją,, Po prostu mama” na podsta-
wie książki Renaty Piątkowskiej. 
Wybrane opowiadanie pt. „Ta-
jemny znak” to historia relacji 
matki i córki oraz wsparcia, któ-
re dają sobie na co dzień w trud-
nych sytuacjach. W czwartek 
natomiast o stałej porze zapre-
zentowane zostanie opowiada-
nie z tej samej książki pt. „Pójdę 
z tobą”. W tej niezwykle wzru-
szającej historii autorka przed-
stawia mamę, która nazywając 
córkę „prawdziwą wojownicz-
ką”, sama nią jest. Udowadnia 
to pięknym gestem, na którego 
nie każdego byłoby stać. Wszyst-
ko dzięki bezgranicznej miłości 
matki do dziecka.

W piątek (29.05 o godz. 16) 
najmłodsi usłyszą bajkę pt. „Jak 
mama została Indianką”, autor-
stwa Ulfa Stark przygotowaną 
we współpracy z Wydawnictwem 
Zakamarki oraz dziećmi biorący-
mi udział w konkursie na ciekawe 
zakończenie bajki. Zaprezentowa-

ne zostanie wideo-nagranie frag-
mentu bajki oraz kilka możliwych 
zakończeń, będących pomysłami 
dzieci. Dzięki ich bogatej wyob-
raźni opowiadanie będzie miało 
wiele atrakcyjnych zakończeń. 
W sobotę będzie miała miej-
sce sonda teatralna „Co w kuli-
sie piszczy”, podczas której naj-
młodsi będą mogli odpowiedzieć 
na pytania dotyczące teatralnego 
świata. Organizatorzy zaprasza-
ją rodziców wraz z pociechami 
do nagrywania swoich odpowie-
dzi na zadane tematy.

W Dzień Dziecka, który wy-
pada w poniedziałek, milusińscy 
usłyszą słuchowisko na podsta-
wie opowiadania Astrid Lindgren 
„W Bullerbyn jest zawsze weso-
ło” w wykonaniu pracowników 
Teatru Małego. W tym dniu zo-
staną również rozdane nagrody 
książkowe dla dzieci, które we-
zmą udział w konkursie na do-
kończenie opowiadania o tym 
„Jak mama została Indianką”. 
Podczas finału Tygodnia Matki 
i Dziecka wyemitowany zostanie 
materiał z nagraniami Dziecięcej 
Sondy Teatralnej.

Wszystkie realizacje można 
będzie zobaczyć na facebooko-
wym profilu Teatru Małego.
kaMil peszat ●

13 marca miały odbyć się miej-
skie eliminacje do 65. Małego 
Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego. Niestety i w tym 
przypadku panoszący się wirus 
pokrzyżował organizatorom pla-
ny. Ale nie do końca...

– Od 12 marca zajęcia nie od-
bywają się normalnie, a funkcjo-
nowanie placówek oświatowych 
zostało zawieszone. Z tego po-
wodu eliminacje nie odbyły się 
– mówi dyrektor Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 1 Maciej 
Gruchlik, który wraz z organiza-
torem z ramienia Instytutu Myśli 
Polskiej podjęli decyzję o moż-
liwości przeprowadzenia elimi-
nacji miejskich on-line. Nauczy-
ciele MDK 1 oraz niektórych 
tyskich szkół podjęli trudne za-
danie zachęcenia uczestników 
do powtórek tekstów i przy-
gotowania nagrań. Ostatecz-
nie swoje prezentacje przesłało 
18 uczestników (na 20 zgłoszo-
nych). – Filmy zostały wysła-
ne do Katowic. 11 maja komisja 
w składzie: Adam Meroń, Adam 
Radosz, Jacek Kowalski-Kraw-
czyk (pracownicy w Centrum 
Edukacji i Animacji w Instytu-
cie Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach) prze-
słuchali wszystkich uczestników 
zgłoszonych w różnych katego-
riach wiekowych (SP: 0-III, IV-

VI, VII, VIII) oraz w kategoriach 
tematycznych – Turnieju Recy-
tatorskim oraz Turnieju „Wywie-
dzione ze słowa”. Po burzliwych 
obradach i konsultacjach komi-
sji do kolejnego etapu elimina-
cji regionalnych zakwalifikowa-

ły się: Laura Skapczyk, Malwina 
Kielma, Nina Naumienko, Zofia 
Pajda, Emilia Liduk, Sonia Sta-
nisławska, Karolina Gleba – in-
formuje dyrektor.

Eliminacje regionalne odby-
ły się w połowie maja i wzię-
ło w nich udział łącznie ponad 
110 osób. W etapie regional-
nym, przeprowadzonym w Ka-
towicach w Instytucie Myśli Pol-
skiej, pierwsze miejsce zdobyła 
Nina Naumienko (wychowan-
ka tyskiej SP nr 13) a Malwina 
Kielma (MDK nr 1) zajęła miej-
sce trzecie. – Bardzo dzięku-
ję wszystkim uczestnikom i ich 
rodzicom, a także nauczycielom, 
że podjęli trud wzięcia udziału 
w eliminacjach miejskich Małe-
go OKR-u, pomimo trudnej sy-
tuacji, w której się znaleźliśmy, 
Bardzo zależało nam, jako orga-
nizatorom, aby przygotowania, 
które zostały poczynione przez 
tych młodych uczestników, nie 
poszły na marne. Jestem bar-
dzo zadowolony, że pracownicy 
Instytutu Myśli Polskiej chętnie 
podjęli pomysł przeprowadzenia 
eliminacji miejskich w formie 
prezentacji nagrań przygotowa-
nych przez uczestników. Wszyst-
kim, którzy wzięli udział, bardzo 
serdecznie gratuluję – podsumo-
wał dyrektor Gruchlik.
kaMil peszat ●

miasto W zieleni
gŁównyM zaMierzenieM na ten rok JeST uTRZyMaNIe MIeJSKIeJ ZIeLeNI W DobReJ KoNDycJI. NIe JeST To łaTWe GłóWNIe Z poWoDu SuSZy.

nina naumienko i Malwina kielma zajęły pierwsze i trzecie miejsce w 65. Małym ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim.

tyszanki na podium
tydzień ŚWiętoWania
teatr MaŁy wraz z MieJskiM centruM kultury pRZyGoToWaLI Moc aTRaKcJI 
Z oKaZJI DNIa MaTKI I DNIa DZIecKa.

Zwyciężczyni regionalnych 
eliminacji Nina Naumienko 

ze Szkoły Podstawowej nr 13.
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reklama

aDMinistrator naJstarszego 
tyskiego placu targowego, 
zlokalizowanego przy ul. bielskieJ, 
uczyniŁ koleJny krok – po otwarciu 
części spożywczeJ uruchoMiŁ także 
hanDel po DrugieJ stronie ulicy, 
czyli tzw. plac Meblowy.

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

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

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

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

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

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

kuP Pan meble!
koleJny etap oTWIeRaNIa TaRGoWISKa pRZy aL. bIeLSKIeJ.

ar
c.

Już po raz kolejny Klaudia Matla-
chowska i Karolina Chemicz-Pałys 
postanowiły zrobić coś pożytecz-
nego dla środowiska. Tym razem, 
docelowo rzecz podzieje się na… 
balkonach tyskich mieszkańców.

W najbliższy weekend w Papro-
canach odbędzie się akcja rozda-
wania nasion roślin miododaj-
nych, które tyszanie będą mogli 
zasiać w doniczkach na swoich 
balkonach lub w swoich ogrodach. 
W piątek, 29 maja przy obiekcie 
Promenada w OW Paprocany 
Klaudia i Karolina będą rozdawać 
nasionka, mając na uwadze prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa 
związanych z obecną sytuacją.

A dlaczego warto siać nasio-
na rośliny miododajne? – Dzięki 
zasianiu takiej mieszanki dbamy 
o środowisko, ponieważ rośliny 
te są dla środowiska niezwykle 
przyjazne i wspierają owady oraz 
ptaki. Działając w pozornie pro-
sty sposób pomagamy i jesteśmy 
przyjaźni tak pracowitym i cen-
nym dla nas pszczołom. Dodat-
kowo uprawa takich roślin po-
woduje oczyszczanie powietrza 
i produkcję tlenu. Uprawa roślin 
miododajnych nie jest trudna 
oraz nie wymaga dużego nakładu 
pracy i czasu, każdy może to zro-
bić! – zachęca Karolina Chemicz
-Pałys. Mn ●

PO cO Są PODaTki?
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flash
Kilka tygodni temu 
zapraszaliśmy, wraz 
z tyskim urzędem 
Skarbowym, do wzięcia 
udziału w konkursie 
plastycznym dla 
dzieci klas I-III szkół 
podstawowych pt. 
„po co są podatki”. 
Jak poinformował 
nas naczelnik tyskiej 
„skarbówki”, konkurs 
został rozstrzygnięty, 
a nagrody przyznane. 
Te główne 
powędrowały do dzieci 
ze Szkoły podstawowej im. 
Wilhelma Gawlikowicza 
w bojszowach.
Na zdjęciu: narodzone 
prace i nagrody od urzędu 
Skarbowego w Tychach. ●

w paprocanach odbędzie się akcja rozdawania nasion roślin 
miododajnych.

posadź na Balkonie
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reklama

bieg charytatywny 
Dogonić świetlika 
oDbyŁ się – Jak większość 
iMprez kulturalnych 
i sportowych 
w ostatniM czasie 
– wirtualnie. MiMo 
to funDacJa śląskie 
hospicJuM Dla Dzieci 
świetlikowo zebraŁa 
11 tysięcy zŁ na buDowę 
sali rehabilitacyJneJ.

Pierwszy charytatywny bieg „Do-
gonić świetlika”, miał pierwotnie 
odbyć się w Parku Suble, a dodat-
kowo przy SP nr 17 miały być ro-
zegrane biegi dziecięce. Gdy sta-
ło się jasne, że grupowa impreza 
nie może się odbyć, organizatorzy 

postanowili nie odwoływać biegu, 
lecz zmienić jego formułę.

By wziąć udział w biegu, na-
leżało wykupić pakiet startowy, 
a potem w dniu 16 maja biegać 
lub ćwiczyć przez 30 minut w do-
wolnym (bezpiecznym) miejscu, 
z zachowaniem wszelkich za-
sad bezpieczeństwa i nie naru-
szając obowiązujących ograni-
czeń. Zdjęcia ze swoich „biegów” 
uczestnicy publikowali na facebo-
oku, oznaczając hasztagiem #do-
gonicswietlika lub publikowali 
na stronie wydarzenia.

Zaletą tego rozwiązania było to, 
że bieg mógł odbyć się nie tylko 
na Sublach, ale w każdym miejscu 
na świecie. W zawodach wzięło 

udział 600 osób, udało się zebrać 
ponad 11 tysięcy złotych.

– Dziękujemy wszystkim spon-
sorom, wolontariuszom, mediom 
i przede wszystkim uczestnikom 
Pierwszego Charytatywnego Bie-
gu „Dogonić Świetlika”, którzy tak 
licznie dołączyli do tego wyda-
rzenia. Budowa sali rehabilitacyj-
nej zbliża się wielkimi krokami 
– mówi prezes Fundacji Natasza 
Godlewska.

Organizatorem biegu była 
Fundacja Śląskie Hospicjum dla 
Dzieci Świetlikowo w Tychach 
we współpracy ze Szkołą Podsta-
wową nr 17 w Tychach oraz wo-
lontariuszami Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 19 im. Mikołaja 
Kopernika w Tychach. sw ●

„droga redakcjo, bardzo proszę 
o zainteresowanie się ławkami 
w parku miejskim solidarności, 
na wysokości przychodni nr 4. 
siedziska ławek są zniszczone, 
przez co zupełnie nieużyteczne. 
ponadto takie straszydła bardzo 
szkodzą miastu wizerunkowo. 
uważam, że odpowiednie służby 
powinny na bieżąco prowadzić 
naprawy takich elementów. bardzo 
proszę o interwencję w tej sprawie”.

O wypowiedź poprosiliśmy ag-
NieSZkę lySZcZOk, dyrektora 
Tyskiego Zakładu Usług Komu-
nalnych, który administruje ele-
menty małej architektury, między 
innymi właśnie w Parku Miej-
skim Solidarności. – W tyskich 

parkach i skwerach znajdują się 
723 ławki, natomiast w terenach 
pozaparkowych i na placach za-
baw – 140 ławek. Wszystkie raz 
w roku podlegają konserwacji; 
są malowane, a uszkodzone de-
ski wymieniane na nowe. Znisz-
czone ławki są demontowane. 
Uzupełnienia brakujących ła-
wek (zniszczonych całkowicie 
lub ukradzionych) dokonywane 
są w miarę zebrania odpowiedniej 
liczby do zamówienia zbiorczego. 
W ubiegłym roku powstało kilka 
obiektów rekreacyjnych, na któ-
rych zamontowano nowe ławki tj. 
pumptrack w dzielnicy Mąkoło-
wiec, plac zabaw przy ul. Wiązo-
wej, ul. Pod Lasem. Dostawiono 
również nowe ławki (w tym ławka 

dla matki karmiącej) na terenie 
placu zabaw w dzielnicy Żwaków 
(w ramach budżetu obywatelskie-
go). Ławki przy Przychodni nr 4 – 
w Parku Solidarności zostaną na-
prawione i odmalowane w ramach 
corocznej konserwacji. Dokładny 
termin jeszcze nie został ustalo-
ny. W tym roku zostaną zamon-
towane hamaki w Parku Suble. 
Przewidziany termin wykonania 
– do 3 miesięcy. W najbliższym 
czasie przeprowadzony będzie 
remont tężni (wymiana koryta). 
Obecnie realizowane jest także 
usuwanie usterek na fontannach. 
Do końca roku planowany jest 
również remont fontanny w Par-
ku Niedźwiadków – odpowiada 
dyrektor. kp ●

czytelnicy zwracają uwagę na zniszczone ławki w naszym mieście.

mała architekturabieg dla ŚWietlikoWa
gonili świetlika I ZebRaLI 11 TySIęcy. 

Ławki naprzeciw Przychodni nr 4 znajdują się w wyjątkowo opłakanym stanie.
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Uczestnicy wydarzenia wykupili pakiety startowe i 16 maja przez 30 minut biegali wybraną przez siebie 
trasą, jeździli na rowerze lub ćwiczyli, przesyłając zdjęcia na facebookową stronę wydarzenia.
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.Drobne.tychy.pl

kariera/eDukacJa:

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

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

usŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, 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, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

Elektryk. Tel. 504 877 825 

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

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

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 malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223

praca:

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

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM
Działka zalesiona, widokowo-rekrea-
cyjna - południowa 2800 m2, 4km od 
Szczekocin, prąd w granicy przy dro-
dze asfaltowej, linia tel. przy działce. 
tel. 728 008 335 
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 

Las Mieszany 1,43 h ok. Pradeł tel. 
728 008 335
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.
Łąka 6600m2 Irządze przy drodze 
asfaltowej możliwość przekształce-
nia w działkę budowlaną. tel. 728 
008 335

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-
805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os H 3 pokoje 62m2 po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane i wy-
posażone balkon tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Balbina M-3 45 m2 I piętro, ni-
ski czynsz, umeblowane i wyposażone 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl

Tychy os. M 36 m2 I piętro, niski blok, 
balkon, cena 188.000 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żorska M-4 51 m2 cena 359.000 zł, 
winda, duży balkon, widok na las gotowe 
do zamieszkania,
Tychy Zwierzyniec dom, z pięknym 
ogrodem bardzo dobra lokalizacja cena 
798.000 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493-977
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tanie działki budowlane Tychy Wygorze-
le, różne metraże od 700 m2, od 125.000 
zł wszystkie media, różne metraże, tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 4 Pory 2 pokoje III 
piętro, winda, duży balkon, umeblowa-
ne, roku 1700 zł tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy-Balbina 2 pok 45 
m2 I piętro cena 1700 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 4 pokoje 49 m2 
balkon cena 1750 zł tel.733-476-805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Paprocany 3 pok 64 
m2 z garażem cena 2500 zł tel. 696-493-
977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 7 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493-977

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 
Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4
æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  

– ul. Katowicka 9
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Sklep rybny ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  Sklep Spożywczy ul. Harcerska 9
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

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

Do wynajęcia 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 Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

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.

PÓŁKOLONIE WAKACJE Z TENISEM DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY WWW.TENNISTEAM.
COM.PL TEL.503081912 

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
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

za tyDzień, 
1 czerwca, hokeiści 
gks tychy wznowią 
przygotowania 
Do koleJnego sezonu. 
naDal JeDnak nie 
wiaDoMo, czy 
sezon wystartuJe 
we wrześniu, czy Mecze 
bęDą się obywaŁy 
z publicznością, czy 
z pustą wiDownią.

W każdym razie zajęcia potrwa-
ją do końca czerwca, a po lipco-
wych urlopach, ruszą bezpośred-
nie przygotowania do sezonu.

Trwają rozmowy z zawodnika-
mi i w minionym tygodniu nowy 
kontrakt podpisał Jarosław Rze-
szutko, który z zespołem mistrza 
Polski związany będzie co naj-
mniej do 30 kwietnia przyszłego 
roku, bo umowa zawiera opcję 
przedłużenia o kolejnych dwa-
naście miesięcy. To będzie ósmy 
sezon wychowanka Stoczniowca 
Gdańsk w barwach GKS Tychy.

tychy maja pierwszeństwo
– Cieszę się z możliwości kon-
tynuowania kariery w Tychach, 
bo od początku mówiłem, że chcę 
zostać w GKS – powiedział hoke-
ista. – Spędziłem tutaj wiele lat, 
w trakcie których zdobyliśmy kil-
ka cennych trofeów. Wiadomo, 
że nie zawsze negocjacje są łatwe, 
oczywiście były propozycje z in-
nych klubów, ale za każdym ra-
zem podkreślałem, że Tychy mają 
pierwszeństwo w rozmowach. 
Doszliśmy w końcu do porozu-
mienia i mogę już myśleć o ko-
lejnym sezonie.

Ostatnie rozgrywki 33-letni 
napastnik zakończył z dorob-

kiem 29 pkt – 17 goli i 12 asyst, 
a w sumie w barwach GKS strze-
lił 145 goli i zanotował 156 asyst. 
Ma na koncie cztery tytuły mi-
strza Polski, trzy Puchary Pol-
ski i brązowy medal w Pucharze 
Kontynentalnym, gdzie zdobył 
łącznie 20 punktów (12 bramek 
i 8 asyst).

– Każdy bramka cieszy, kil-
ka goli zasługuje na miano waż-
nych, a takim na pewno był zdo-
byty w pierwszym mistrzowskim 
sezonie w ostatnim, decydującym 
spotkaniu z JKH GKS Jastrzębie 
– dodał Rzeszutko.

Z tyskim klubem pożegnał 
się natomiast 30-letni obroń-
ca Mateusz Bryk. Wychowanek 
JKH GKS Jastrzębie postanowił 
wrócić do swojego klubu. Grał 
w GKS Tychy przez pięć lat – 
łącznie w 248 spotkaniach, w któ-
rych strzelił 19 bramek i zanoto-
wał 80 asyst. W trójkolorowych 
barwach zdobył trzy mistrzostwa 
Polski, dwa Puchary Polski i brą-

zowy medal w rozgrywkach Pu-
charu Kontynentalnego.

ładowanie akumulatorów
Do 1 czerwca zawodnicy GKS tre-
nują indywidualnie. Potem spoty-
kać się będą całą grupą, a trener 
Krzysztof Majkowski, od ponie-
działku do środy planuje zajęcia 
dwa razy dziennie, w czwartek 
i piątek ekipa spotykać się bę-
dzie na jednym treningu, nato-
miast sobota przeznaczona zosta-
nie na odnowę i regenerację.

Zajęcia odbywać się będą w te-
renie – jazda rowerem, biegi, tre-
ningi siłowe, mecze piłkarskie 
i koszykarskie.

– Oczywiście będziemy na bie-
żąco reagować na wytyczne ze stro-
ny rządu – mówi Krzysztof Maj-
kowski. – W tej chwili mamy już 
więcej możliwości i będziemy 
w stanie przeprowadzić w miarę 
normalny trening. Pierwsze tygo-
dnie wykorzystamy na tzw. łado-
wanie akumulatorów. Po miesiącu 

treningów, zawodnicy od począt-
ku lipca otrzymają dwa tygodnie 
wolnego. Do tego momentu chce-
my zbudować fundament przed 
drugim etapem przygotowań. Bę-
dzie też nowość – zajęcia z jogi. 
W wielu zawodowych klubach, 
w tym w NHL, właśnie w taki spo-
sób przygotowuje się zawodników 
do rozgrywek, o czym mogliśmy 
się przekonać w czasie szkolenia, 
zorganizowanego dla trenerów 
w Kanadzie. Oczywiście nie jest 
to joga, której celem jest wycisze-
nie, tylko poprawa mobilności krę-
gosłupa, bioder czy barków.

jaki sezon?
Po lipcowej przerwie w planach 
są treningi na lodzie i mecze kon-
trolne, w tym udział w Memoriale 
Pavla Zabojnika. Czy jednak bę-
dzie to możliwe? I pytanie – czy se-
zon regularny ruszy we wrześniu? 
Jak powiedział Mirosław Minkina, 
prezes PZHL, terminy, na razie, 
zostały zachowane, ale w świetle 
komunikatu IIHF o planowanym 
przesunięciu mistrzostw świata 
niewykluczone, że rozgrywki li-
gowe też rozpoczną się później. 
Wiadomo już, iż w PHL ponow-
nie wystartuje Kadra PZHL do lat 
23, która większość swoich spot-
kań będzie rozgrywała we wtorki, 
a wszystkie mecze sezonu zasad-
niczego będą transmitowane przez 
polskihokej.tv.

Z powodu epidemii nie od-
było się zaplanowane losowanie 
pierwszej rundy Hokejowej Ligi 
Mistrzów, które zostało przeło-
żone na początek czerwca. Roz-
grywki miały się rozpocząć 3 
września, ale przesunięto je na 6 
października i wznowione zosta-
ną w nowej formule – nie będzie 
fazy grupowej, 32 drużyny przy-
stąpią do 1/16 finału systemem 
mecz i rewanż. ●

Mecz gks tychy 
z zagŁębieM sosnowiec 
MiaŁ być rozegrany 15 
Marca, JeDnak na skutek 
epiDeMii sportowa 
rywalizacJa zostaŁa 
przerwana na ponaD 
Dwa Miesiące. piŁkarze 
wracaJą JeDnak Do gry 
i spotkanie Dwóch 
sąsiaDuJących w tabeli 
Drużyn oDbęDzie się 4 
czerwca, o goDz. 20.40.

Spotkania ligowe rozgrywane 
będą rzecz jasna bez publiczno-
ści, ale mecz tyszan kibice obej-
rzą w Polsat Sport, podobnie jak 
kolejne, bowiem zgodnie z zapo-
wiedziami transmitowanych bę-
dzie 6 meczów z każdej kolejki. 
Najbliższe to: GKS Tychy – Choj-
niczanka Chojnice (7.06, godz. 
15.10) i GKS Tychy – Stal Mielec 
(14.06, godz. 15.10), Wigry Su-
wałki – GKS Tychy (18.06, godz. 
20.40), GKS Tychy – Podbeski-
dzie Bielsko-Biała (21.06, godz. 
12:40).

Sezon piłkarski ma potrwać 
do końca lipca (baraże o awans 
ekstraklasy zaplanowano na 28 
i 31 lipca), więc rywalizacja na-

bierze mocnego tempa. Do ro-
zegrania pozostało 12 kolejek, 
a po krótkiej przerwie nie będzie 
tradycyjnego okresu przygoto-
wawczego, bo niemal od razu 
ma się rozpocząć kolejny sezon.

Od dwóch tygodni piłkarze tre-
nują już pełnymi kadrami, choć 
trenerzy musieli zmodyfikować 
cykl przygotowań, zwłaszcza je-
śli chodzi o zajęcia poprawiają-
ce siłę i motorykę. Nie ma zajęć 
w siłowniach, więc niektóre przy-
rządy zostały przeniesione na ze-
wnątrz i tutaj zawodnicy z nich 
korzystają.

Piłkarze GKS rozegrali kolej-
ne gry wewnętrzne. Tym razem 
skutecznością błysnął Michał Sta-
niucha, który zdobył trzy bramki 
i zanotował jedną asystę.

– Wiemy doskonale, że nie 
mamy możliwości rozgrywania 
sparingów, dlatego rywalizuje-
my w grach wewnętrznych – po-
wiedział trener Ryszard Komor-
nicki. – Każdy zawodnik, który 
z nami trenuje ma szansę wybiec 
w pierwszym składzie przeciwko 
Zagłębiu Sosnowiec. Podstawą 
dobrej gry drużyny jest rywali-
zacja i z przyjemnością obser-
wuję jak zawodnicy na każdym 

treningu chcą się pokazać z jak 
najlepszej strony. Na tym etapie 
przygotowań każdy trening czy 
gierka przynoszą ważne infor-
macje.

Ekipa GKS trenowała codzien-
nie do soboty, niedziela była 
dniem wolnym. A od poniedział-
ku tyszanie rozpoczęli się kolejny 
cykl treningowy. ls ●

w piątek, 22 MaJa tks 
tychy przeprowaDziŁ 
otwarty trening, 
poDczas którego oDbyŁ 
się nabór na sezon 
2020/2021. liczba 
chętnych zaskoczyŁa 
organizatorów, 
bo zgŁosiŁo się 26 
siatkarzy, a na MieJscu 
stawiŁo się 22. test 
przeprowaDzono 
oczywiście 
z zachowanieM 
wszystkich obostrzeń 
związanych z epiDeMią.

– Przyjechali siatkarze z różnych 
stron Polski, także na przykład 
ze Szczecina – powiedział tre-
ner Marcin Nycz. – Nie spodzie-
wałem się, że będziemy mieli aż 
tylu chętnych, biorąc pod uwa-
gę obecną sytuację i niepewny 
czas, jeśli chodzi o wznowienie 
rozgrywek. Podobne testy orga-
nizujemy co roku. Na początku 
przeprowadzaliśmy ich przed 
sezonem kilka, w ubiegłym roku 
jeden, bo wolałem oprzeć kadrę 
na zawodnikach sprawdzonych, 
którzy u nas grali, a jedynie doko-
optować kilku do składu. W tym 
roku, z uwagi na sytuację gospo-
darczą i okrojony budżet, także 
oprzemy kadrę na zawodnikach, 
którzy chcą z nami pozostać oraz 

na młodzieżowcach z regionu, 
w tym naszych wychowankach. 
Musimy jednak uzupełnić skład 
o tych zawodników, którzy odej-
dą, bo mają propozycje z innych 
klubów, a my nie mamy możliwo-
ści zatrzymać ich w TKS.

TKS Tychy pozostaje w II li-
dze. Co prawda w poprzednim 
sezonie tyscy siatkarze spisali się 
bardzo dobrze, zdecydowanie wy-
grali swoją grupę, play off zaczęli 
od dwóch zwycięstw i byli bliscy 
awansu, jednak ze względów fi-
nansowych musieli zrezygnować 
z występów w wyższej lidze.

– Polski Związek Piłki Siatko-
wej wystosował do klubów, które 
wygrały II-ligowe grupy pytanie, 
czy przystąpią do gry w I lidze – 
dodał szkoleniowiec. – Z przy-
krością musieliśmy odmówić, 
bo choć organizacyjnie i sporto-
wo, oczywiście po kilku wzmoc-
nieniach, bylibyśmy przygoto-
wani na I ligę, to jednak takiego 
budżetu, przy tych problemach 
sponsorów i miasta, na pewno 
nie udałoby nam się zebrać. Zda-
jemy sobie sprawę, że są dyscy-
pliny, które w mieście działają 
dłużej niż siatkówka i przycią-
gają więcej kibiców. Im pewnie 
łatwiej o finanse. Gramy zatem 
w II lidze i mam nadzieję, że jak 
co roku znów powalczymy o czo-
łowe lokaty. ls ●

Podobnie jak pływacy, również 
skoczkowie do wody nadal po-
zbawieni są swojego naturalnego 
środowiska – nie mają dostępu 
do basenów i pływalni. Trenu-
ją więc „na sucho”. Ale tak jest 
w niemal wszystkich krajach, 
nawet w tych, w których zacho-
rowań jest znacznie mniej niż 
w Polsce i na Śląsku…

– Cały czas jestem w kontak-
cie on-line z zawodniczkami i za-
wodnikami – mówi Mirosława 
Gruszka, trener UKS Auerbach. 
– Z każdym mam pół godziny 
rozmowy i zajęć, więc zajmuje 
mi to w sumie około 10 godzin 
dziennie trzy razy w tygodniu. 
W pierwszym tygodniu wysy-
łałam im linki, by sami ogląda-
li i próbowali wykonywać różne 
ćwiczenia, ale potem nie mia-
łam możliwości sprawdzenia, 
czy rzeczywiście to robią. Ko-
nieczne są jednak zajęcia, pod-
czas których się widzimy i na bie-

żąco mogę udzielać wskazówek. 
Dzieci bardzo się starają, także te 
najmłodsze, kilkuletnie… Niektó-
rzy jeszcze niedawno nie potrafiły 
stać na rękach, teraz robią to bez 
problemu, rozciągają się, robią 
różne ćwiczenia gimnastyczne, 
akrobatyczne. Pracujemy tez nad 
siłą, skocznością, gibkością… Ro-
dzice nagrywają mi wykonywa-
ne przez dzieci ćwiczenia, zresztą 
sami bardzo się angażują, przy-
gotowując w warunkach domo-
wych np. małe siłownie. Czasami 
za równoważnię służy… tapczan, 
niektórzy mają zawieszone huś-
tawki, kółka, większość drążki.

Trudno powiedzieć, kiedy ot-
warte zostaną baseny, bo przecież 
dane o zachorowaniach nadal nie 
są optymistyczne. Nie wykluczo-
ne, że kiedy obiekty zostaną ot-
warte, przyjmą najpierw grupy 
sportowe, a dopiero potem udo-
stępnione zostaną dla wszyst-
kich. ls ●

Jak trenuje uks auerbach?

gimnastyka, 
akroBatyka…

jednak W drugiej 
lidze
rekorDowe zainteresowanie NaboReM Do TKS TycHy.

TKS Tychy – mistrzowie II ligi zrezygnowali z występów w I lidze.
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joga Pomoże mistrzom
hokeiści wznawiaJą treningi – NaDaL Z RZeSZuTKo, aLe beZ bRyKa.

PoWrót ligoWCóW
wznowienie rozgrywek I MecZ Z ZaGłębIeM MobILIZuJe pIłKaRZy

Za tydzień piłkarze I ligi wrócą do gry, a kibice zasiądą przed telewizorami.

Jarosław Rzeszutko z zespołem mistrza Polski związany będzie 
co najmniej do 30 kwietnia przyszłego roku, bo umowa zawiera 

opcję przedłużenia o kolejnych dwanaście miesięcy.
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b jak trevor brooking
27 laT Temu 
PO muRaWie TySkiegO 
STaDiONu Biegała 
żyWa legeNDa 
aNgielSkiegO FuTBOlu. 
Nie TylkO Biegała, ale 
NaWeT STRZeliła DWa 
eFekTOWNe gOle!

Sir Trevor brooking, bo o nim 
mowa, przed laty był jed-
nym z najwybitniejszych 
piłkarzy angielskich. W re-
prezentacji kraju zagrał 47 
razy, ale gdy był u szczytu 
formy, nie awansowała ona 
do finałów mistrzostw europy (1976) i świata (1978). Na Mun-
dial w 1982 r. piłkarz pojechał z kontuzją i wszedł na boisko 
jedynie na ostatnie 30 minut meczu z Hiszpanią. W mistrzo-
stwach europy 1980 roku też zaliczył tylko epizod.

Więcej szczęścia miał w piłce klubowej. przez niemal całą 
karierę był związany z West Ham united, dla którego strzelił 
102 gole w 636 spotkaniach. Jego drużyna, popularnie zwana 
„Młotami”, zdobyła dwukrotnie puchar anglii. Do dziś pamię-
tam oglądany na czarno-białym telewizorze finał pucharu eu-
ropy Zdobywców pucharów z 1976 roku, w którym West Ham 
przegrał z anderlechtem bruksela 2:4. Z jednej strony popisy 
brookinga, z drugiej maestria Holendra Roba Rensenbrinka. Fan-
tastyczny mecz, można obejrzeć go na you Tube. Koniecznie!

brooking miał umiejętności i boiskową charyzmę, no a przy 
tym aparycję hollywoodzkiego gwiazdora. Kiedy jeszcze „Młoty” 
rozgrywały domowe mecz na upton park, jedna z trybun obiektu 
została nazwana właśnie na jego cześć. Teraz „Sir Trevor brooking 
stand” znajduje się na londyńskim Stadionie olimpijskim.

po zakończeniu kariery brooking był dyrektorem d.s. rozwoju 
w angielskim związku piłkarskim, a także cenionym komenta-
torem stacji bbc i w tej roli przyjechał na mecz eliminacji MŚ 
polska – anglia na Stadionie Śląskim. przy okazji, 29 maja 1993 
roku doszło do towarzyskiego spotkania polskich i angielskich 
dziennikarzy na boisku w Tychach.

W zespole angielskim drugim, obok brookinga, sławnym goś-
ciem był Ron atkinson, wtedy menedżer w aston Villi, a wcześ-
niej m.in. w Manchesterze united. W polskiej drużynie zagrało 
wielu znanych dziennikarzy, m.in. paweł Zarzeczny, Jerzy cier-
piatka, Jerzy Mucha, Jerzy Namysło, Robert błoński, Dariusz Ku-
rowski, Jacek Sroka, piotr Górski, czy Dariusz czernik („Sport”, 
obecnie prezes Górnika Zabrze). Tyskie media reprezentował 
Jan pasierbek, długoletni dziennikarz „echa” i „Nowego echa”.

Wystąpił również młody dziennikarz „Sportu”, Rafał Zarem-
ba. – pisałem wówczas w gazecie o lidze angielskiej, więc gra 
przeciwko takiej legendzie jak brooking była dla mnie niesa-
mowitym przeżyciem. Mimo 45 lat on wciąż grał doskonale. 
ustaliliśmy z kolegami, że za wszelką cenę musimy przeszka-
dzać brookingowi przy każdym jego kontakcie z piłką. Do tej 
misji zostałem wyznaczony także ja. próbowałem wszystkiego, 
nawet zapaśniczych chwytów. Nic to nie dało, brookinga nie 
dało się przewrócić. był wysoki (1,84 m), świetnie zbudowany, 
mocno trzymał się na nogach. a przy tym jaki on miał przegląd 
pola, jaką technikę i strzał! – wciąż zachwyca się Rafał, dziś dy-
rektor jednego z wydziałów w chorzowskim magistracie.

brooking strzelił dwa gole. Tego drugiego z rzutu wolnego 
w samej końcówce spotkania, co sprawiło, że mecz zakończył 
się remisem 4:4. Dziennikarskie spotkanie na edukacji nie było 
nigdzie reklamowane, więc oglądała je garstka przypadko-
wych widzów. angielski gwiazdor rozdał kilka autografów, 
a potem spakował się i tyle go w Tychach widziano.

czy brooking – choć jedynie w towarzyskim meczu bez zna-
czenia – był najwybitniejszym piłkarzem zagranicznym, jaki 
do tej pory zagrał na stadionie w Tychach? Szukam w pamięci 
i chyba tak! bo przecież uzdolnieni uczestnicy nie tak dawno 
rozgrywanych w Tychach młodzieżowych mistrzostw świata 
i europy dopiero zapisują karty swoich dokonań.
piotr zawaDzki, tyska galeria sportu ●
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Trevor Brooking, dziś pan po 70-tce.

Jedna z trybun Stadionu Olimpijskiego w Londynie 
została nazwana na cześć Trevora Brookinga.

kaJakarze byli 
JeDnyMi z pierwszych 
sportowców, którzy 
po przerwie Mogli 
powrócić Do zaJęć. 
ale ŁatwieJ powieDzieć 
niż zrobić, biorąc poD 
uwagę proceDury, Jakie 
trzeba zastosować, 
ilość śroDków 
oDkażaJących, 
zabezpieczeń 
Dotyczących luDzi 
i sprzętu. JeDnak 
po kilku Dniach zaJęcia 
ruszyŁy, choć Jeszcze 
nie wszyscy zawoDnicy 
wrócili Do zaJęć.

– Całą naszą grupę podzielili-
śmy na kilka mniejszych – mówi 
Marek Stanny, trener i kierownik 
sekcji MOSM. – Pierwsza liczy 
sześć osób i są to medaliści ubie-
głorocznych mistrzostw Polski. 
Druga – bardziej liczna – to za-
wodniczy młodszych kategorii 
wiekowych, którzy nie zdobyli 
medalu MP, można powiedzieć 
nasi kandydaci na mistrzów. Jest 
jeszcze trzecia grupa – najmłod-

szych – spotykamy się z nimi 
dwa, trzy razy w tygodniu.

Dzięki operatywności tyskich 
trenerów i dyrekcji MOSiR, 
w sekcji udało się zgromadzić 
dużą ilość dobrej jakości sprzętu. 
Jak się okazuje, to duży handicap 
w tych trudnych czasach…

– Każdy zawodnik ma swój 
kajak, wiosło, swój kapok, który 
zresztą zabiera do domu – do-

daje trener Stanny. – Oczywiście 
to nie zwalnia nas od odkażania 
sprzętu i zachowania wszystkich 
zalecanych środków ostrożności, 
ale znacznie ułatwia prowadzenie 
zajęć i przyczynia się do więk-
szego bezpieczeństwa. Dzieci nie 
korzystają z szatni, wystawiamy 
ławeczki za zewnątrz, przed han-
gar, zachowujemy odpowiednie 
zalecenia, jeśli chodzi np. o ko-

rzystanie z ubikacji. Codzien-
nie rano dezynfekuję miejsca, 
gdzie pojawiają się zawodni-
cy i wszystko to, z czym mamy 
kontakt. Na czas treningu roz-
stawiamy barierki, żeby nie prze-
chodzili korzystający z Ośrod-
ka w Paprocanach. Barierki też 
trzeba dezynfekować, podobnie, 
jak cały sprzęt przynajmniej raz 
dziennie.

Wszystko to jednak dzieje jesz-
cze w starej siedzibie, bo nowa 
jest dopiero na etapie wyposaża-
nia i przeprowadzki. Nie ma jesz-
cze stojaków, a drogiego sprzętu 
(kajak czwórka to wydatek 30-40 
tys. zł) nie da się po prostu prze-
chowywać w hangarze na podło-
dze, czy układać jeden na drugim. 
Na wyposażenie trzeba było roz-
pisać przetargi, a biorąc pod uwa-
gę obecną sytuację, firmy i do-
stawcy też pracują wolniej.

Zawodnicy trenują, ale nikt 
jeszcze nie wie, jak będzie wy-
glądał sezon startowy. Imprezy 
pod egidą Międzynarodowej Fe-
deracji Kajakowej zostały prze-
niesione na wrzesień i paździer-
nik. ls ●

po przyMusoweJ, 
ponaDDwuMiesięczneJ 
przerwie, sportowcy 
MosM tychy wznowili 
zaJęcia, choć oczywiście 
nie we wszystkich 
sekcJach. pierwsi zaczęli 
kaJakarze, oD kilku Dni 
trenuJą koszykarze 
i hokeiści. pozostali 
uczestniczą w zaJęciach 
inDywiDualnych. caŁy 
czas JeDnak MaMy 
stan epiDeMii, liczba 
osób zakażonych 
stale rośnie, 
więc to sportowe 
oDMrażanie powinno się 
Dokonywać powoli.

O kajakarzach piszemy poniżej, 
pierwsze treningi zaliczyli ko-
szykarze. Najpierw spotkali się 
na orliku na ul. Wejchertów, teraz 
w hali przy ul. Piłsudskiego.

– Ruszyliśmy z najstarszymi 
zawodnikami, trenujemy popołu-
dniami – mówi trener Tomasz Ja-
giełka. – W zajęciach biorą udział 
juniorzy starsi, juniorzy, kadeci 
i kadeci młodsi, ale od tego tygo-
dnia planujemy wystartować tak-
że z młodszymi grupami – od kla-
sy czwartej do szóstej i grupami 
naborowymi. Treningi są rzecz 
jasna krótsze i utrudnione z uwagi 
na to, że trzeba zachować ostroż-
ność i odstępy. Każdy musi mieć 
swoją piłkę, trzeba dezynfekować, 
nie można korzystać z szatni, itd. 
Ale najważniejsze, że już zaczę-
liśmy. Dodam, że trenują także 

Koszykarskie Ośrodki Szkolenia 
Sportowego Młodzieży.

Treningi wznowili wychowan-
kowie MOSM, którzy są w kadrze 
pierwszego zespołu GKS Tychy.

Z kolei hokeiści MOSM spoty-
kają się w terenie – na obiektach 
przy ul. Brozowej, trenują na boi-
sku asfaltowym i do siatkówki 
plażowej. Sportowcy pozosta-
łych sekcji – boksu, lekkiej atle-
tyki, zapasów, siatkówki dziew-
cząt i chłopców, pływania, tenisa 
stołowego i piłki ręcznej – jesz-
cze nie wznowili zajęć w grupach, 
choć po otwarciu parków i lasów, 
wszyscy biegają i trenują zgodnie 
ze wskazówkami trenerów.

– W związku z procedurami 
i obostrzeniami dotyczącymi za-
jęć, mamy ograniczone możliwo-
ści bazowe – powiedziała Anna 
Wera z MOSiR-u. – Z wyjątkiem 

koszykarzy, którzy mają kilka 
godzin w hali, praktycznie wszy-
scy trenują na boiskach, ale tu-
taj przede wszystkim zajęcia mają 
piłkarze tyskich klubów. Czeka-
my kiedy otworzą się sale gim-
nastyczne...

Po zwiększeniu liczby piłkarzy, 
którzy mogą przebywać na boisku 
zwiększyła się liczba i intensyw-
ność treningów.

– Nie licząc obostrzeń i proce-
dur, których musimy przestrze-
gać, wraz ze zgodą na treningi 
w większych grupach, w zasadzie 
wróciliśmy do stanu sprzed prze-
rwy. W zajęciach uczestniczy 22 
zawodników i czterech trenerów, 
czyli trenują już wszystkie gru-
py w pełnych obsadach – stwier-
dził Jarosław Zadylak, koordy-
nator szkolenia młodzieżowego 
GKS Tychy.

– Choć grupy mogą już być 
liczniejsze, nadal musimy orga-
nizować treningi w soboty i nie-
dziele, żeby zrobić zajęcia zgodnie 
z grafikiem – dodał Marcin Ku-
śmierz, dyrektor Akademii Pił-
ki Nożnej GKS Tychy. – A i tak 
jeszcze brakuje miejsca… Poza 
tym grupy Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego trenowały do połu-
dnia w ramach zajęć szkolnych, 
ale teraz rodzice nie są w stanie 
dowozić dzieci rano i odbierać, 
więc zajęcia musieliśmy przełożyć 
na popołudnie. Od poniedział-
ku treningi prowadzone są tak-
że w SMS Arena, więc jest nieco 
lepiej. W hali dzieci nie korzy-
stają z szatni, mamy toalety ze-
wnętrzne, prowadzone są dezyn-
fekcje. Część zajęć nadal odbywa 
się jeszcze on-line, jako uzupeł-
nienie. ls ●

WznaWiają treningi,  
ale nie WszysCy
na boiskach, w hali, w paprocanach coRaZ WIęceJ TReNuJącycH SpoRToWcóW

każdy zaWodnik na sWój kajak, 
Wiosło i kaPok 
treningi na woDzie i… pRZepRoWaDZKa

Podczas treningów kajakarze podzieleni zostali na trzy 
grupy, w zależności od stopnia zaawansowania.
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Najmłodsi koszykarze wrócili do zajęć. Teraz czekają na wznowienie rozgrywek.
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bliŹnięta 22.v-20.vi
Niewinny flirt sprawi, że znów poczujesz się 
atrakcyjny i pewny siebie. Samotne bliźnięta mają 
szansę zakochać się.

rak 21.vi-22.vii
Księżyc zwiastuje bardzo szczęśliwy czas i wiele 
miłych chwil tylko we dwoje. Nie rezygnuj jednak 
z własnej indywidualności.

lew 23.vii-22.viii
Gwiazdy przyświecają Twoim sprawom 
domowym. cieszyć cię bedzie nie tylko 
przebywanie w gronie najbliższych, ale nawet 
zwykłe sprzątanie.

panna 23.viii-22.iX
W mig nadrobisz wszystkie zaległości. Trafi ci się 
okazja, by sprawdzić się na zupełnie nowym polu. 
unikaj kontaktu z bykiem.

waga 23.iX-23.X
Twoje starania nareszcie przyniosą efekty. Ktoś, 
kto ostatnio ciągle rzucał ci kłody pod nogi, 
odpuści.

skorpion 24.X-21.Xi
przez cały tydzień będziesz czuł się młodo 
i radośnie. Gwiazdy dodadzą ci pewności siebie, 
to sprawi, że staniesz się autorytetem.

strzelec 22.Xi-21.Xii
pieniądze przestaną być problemem, więc 
dzień bez zakupów uznasz za stracony.  
Możesz śmiało inwestować i podejmować 
decyzje.

koziorożec 22.Xii-19.i
Nie jesteś jeszcze gotowy na rewolucyjne zmiany. 
Na razie postaraj się wyciszyć i zrozumieć, czego 
pragniesz.

woDnik 20.i-18.ii
przed Tobą same sukcesy finansowe 
oraz zawodowe. Księżyc sprawi, że swoją 
pomysłowością zadziwisz nawet siebie.

ryby 19.ii-20.iii
przyjaciel wyświadczy ci niedźwiedzią przysługę. 
Nie słuchaj jego rad, bo źle na tym wyjdziesz. Nie 
inwestuj teraz!

baran 21.iii-20.iv
układ gwiazd wpłynie niekorzystnie 
na Twoje stosunki koleżeńskie. będziesz mocno 
rozkojarzony, wyczerpany i przepracowany.

byk 21.iv-21.v
Na pomoc rodziny będziesz mógł liczyć w każdej 
sprawie. Nawet, jeśli nie pochwalą Twoich decyzji 
i wyborów, będą cię wspierać.

WRÓżka aDRaSTeja Tel. 692893871

horoskop

mamusię trzeba sPrzedać
Dość wysoka i postawna starsza 
pani w poŁyskuJąceJ czarneJ 
pelerynie i eleganckiM kapelusiku, 
JeDnyM rucheM ręki oDsŁoniŁa 
kotarę. oczoM zgroMaDzonych 
ukazaŁ się portret naJsŁynnieJszeJ 
zrzęDy w historii Malarstwa – Matki 
whistlera. „cieszę się, że stoJę 
obok tego pięknego obrazu” 
– powieDziaŁa DaMa. alfreD barr 
– pierwszy Dyrektor MuzeuM sztuki 
wspóŁczesneJ w nowyM Jorku – MógŁ 
być z siebie DuMny. to byŁo genialne 
posunięcie. Matka prezyDenta 
roosevelta przeMawiaŁa na tle 
obrazu, który Do Dziś uznawany 
Jest za na wskroś aMerykański. 
choć w aMeryce nie wisi.

amerykanka w Paryżu
Twarz nadobnej staruszki z obrazu „Kompozycja 
w szarości i w czerni” Jamesa Whistlera, zna każ-
dy. Jeśli nie widzieliście go w oryginale, to zapew-
ne choć na jednej z niezliczonych kopii lub na za-
bawnej przeróbce. Oj tak, z tej damy wielokrotnie 
żartowano. Nawet sam Jaś Fasola przerysował ob-
licze pierwszej matki światowego malarstwa, ale 
w swoich dokonaniach ograniczył się – że tak po-
wiem – do iście minimalistycznego stylu. Ale por-
tret Anny McNeill Whistler – matki artysty, to coś 
więcej niż tylko obraz. To początek kreowania ame-
rykańskiego wizerunku. Bo trzeba przyznać, że su-
rowa kobieta w skromnej czarnej sukni i w białym 
czepcu, jest dziś tak samo amerykańska jak Mari-
lyn Monroe, Elvis Presley czy myszka Miki. Choć 
tak naprawdę nie zobaczymy jej w Nowym Jorku. 
Obraz na stałe eksponowany jest w muzeum Or-
sey w Paryżu. Matka Whistlera zasiada pomiędzy 
obrazami Maneta i Moneta, gdzie każdego dnia po-
dziwia ją wielu zwiedzających. Na status gwiazdy 
trzeba było jednak zapracować.

stany, Paryż, londyn
Whistler Amerykaninem był – i owszem – ale, jak 
każdego artystę, ciągnęło go do Paryża, stolicy sztu-
ki. Jednakże po tym, jak jego obraz „Przy pianinie” 
nie dostał się na Salon – doroczną wystawę malar-
stwa – obraził się i Paryż opuścił. Wyjechał do Lon-
dynu. Tam też odwiedziła go matka, która uciekała 
przed amerykańską wojną domową. Spędziła u sy-
nalka 5 długich lat, co dla kontrowersyjnego i lubu-
jącego się w nocnym życiu artysty było prawdziwą 
udręką. Właśnie wówczas James posadził matkę 
na krześle, pod nogi włożył jej podnóżek i zaczął 
tworzyć swoje największe arcydzieło.

za mało ckliwa matka
Whistler przeżył szok. Był przekonany, że pub-
liczność zobaczy jego pracę na letniej wystawie 
w Akademii Królewskiej, a tu okazało się, że obraz 
odrzucono. Decyzję cofnięto, ale tylko dlatego, 

że przyjaciel Whistlera wstawił się za nim przed 
jury. Czym też starsza pani zasłużyła sobie na taki 
los? Otóż trzeba wyobrazić sobie jak wyglądała 
wystawa w Akademii Królewskiej. Na topie było 
to, co wiktoriańskie. Publiczność lubiła portrety 
baraszkujących psów oraz dzieci. Za to matki mu-
siały być przedstawione ckliwie i rzewnie. Macie-
rzyństwo należało uświęcać, a tu mieliśmy portret 
matki niemal zupełnie czarno-biały, surowy, asce-
tyczny. Ta staruszka była policzkiem dla wszystkie-
go, co wiktoriańskie. Na obrazie nie pozostawiono 
suchej nitki. Ale krytycy swoje, ludzie swoje. Cnot-
liwa Anna trafiła do wyobraźni widzów. Reproduk-
cje sprzedawano tysiącami. Obraz chętnie wieszano 
w salonie, bo symbolizował pobożność i umiar.

mama na sprzedaż
Po śmierci matki Whistler długo nie potrafił roz-
stać się z obrazem i odrzucał wszelkie propozycje 
kupna. Do czasu. Kiedy inny jego portret został 
sprzedany do publicznej galerii, jego próżność zo-
stała połechtana. Pomyślał, że z mamusią trzeba 
zrobić to samo. Zapakował ją do torby i pojechał 
do Paryża. Tam spotkał się z przyjacielem – poe-
tą Stivenem Maralney’em. Panowie przy kawiar-
nianym stoliku obmyślili plan jak namówić rząd 
francuski do kupna obrazu. To była cała strategia. 
Po pierwsze: kampania w prasie, po drugie: obraz 
musiał zawisnąć w ekskluzywnej galerii. Wszystko 
zadziałało jak w szwajcarskim zegarku; w paździer-
niku obraz pokazano w znamienitej paryskiej ga-
lerii, kilka dni później wpływowy krytyk apelował, 
by władze kupiły obraz, a niebawem sam minister 
spraw wewnętrznych przyszedł oglądnąć dzieło. 
Na drugi dzień dobito targu. Whistler nie posiadał 
się z radości. Jego matka trafiła do Muzeum Luk-
semburskiego, a po śmierci malarza miała przenieść 
się do Luwru. Jakież było zatem jego oburzenie, 
kiedy rok po dokonanej transakcji dowiedział się, 
że praca wisi gdzieś w kącie obok obrazów niezna-
nego malarza. Napisał wówczas list do dyrektora 

galerii i zagroził, że „zabierze matkę z ich hotelu”. 
Na szczęście matka w „hotelu” została, choć wybrała 
się w podróż przez Atlantyk.

dlaczego ta matka jest ważna?
Obraz trafił na wystawę malarstwa amerykańskie-
go do muzeum sztuki współczesnej w Nowym Jor-
ku. Właśnie wówczas matka prezydenta Roosevelta 
pozowała obok matki Whistlera. To było genialne 
posunięcie Alfreda Barra – pierwszego dyrektora 
Museum of Modern Art. Te zdjęcia trafiły na pierw-
sze strony gazet i nie schodziły z nich przez wiele 
tygodni. Każdy przeciętny Amerykanin, wiedział 
jak wygląda matka Whistlera. Wystawę odwiedziło 
50 tysięcy widzów i to w czasie 6 tygodni jej trwania. 
Potem rozpoczęło się tournée po amerykańskich 
miastach. Płótno podróżowało w specjalnej cięża-
rówce z ochroną, by podkreślić jak bardzo dba się 
o jego bezpieczeństwo. W gruncie rzeczy chodziło 
o rozgłos. Udało się. Dziś twarz nadobnej Anny 
McNeill Whistler jest esencją Ameryki. Ale dlacze-
go ta matka jest tak ważna? I tu posłużę się mono-
logiem, jaki Rowan Atkinson wygłosił w filmie „Jaś 
Fasola. Nadciąga totalny kataklizm”: „bo to portret 
matki. Pan Whistler doskonale wiedział, że jego 
matka to stara raszpla, ale mimo to ją uwielbiał, 
a nawet poświęcił czas, by namalować jej portret. 
Nie jest to zwykły obraz, a podobizna gderliwej 
staruchy, poza którą malarz nie widział świata. 
To wspaniałe.” 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 652:  
WalcZymy Z WiRuSem.

Dlaczego ta matka jest ważna? Nad 
tym głowił się nawet Jaś Fasola!

jaki jeST TWÓj uluBiONy OBRaZ?

Drodzy czytelnicy, jeżeli wśród 
dotychczasowych felietonów nie odnaleźliście 
opowieści o Waszym ulubionym obrazie, 
pora to zmienić. Napiszcie do mnie na adres 
redakcja@twojetychy.pl i wspólnie odkryjmy 
tajemnice najwspanialszych malarskich 
płócien.
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