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trzy dekady, które zmieniły tychy
27 maja minęło 30 lat od pierwszych  
demokratycznych wyborów samorządowych.

Zawsze warto żyć
Rozmowa z nowego cyklu „Babciu, 
dziadku, opowiedz swoim wnuczętom”.

wracamy do walki o ekstraklasę
W tym tygodniu piłkarze I ligi wracają 
na boiska. GKS zagra w czwartek z Zagłębiem.5 10-11 16
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W przyszłym tygodniu praWie tysiąc maturzystóW przystąpi W tychach do egzaminu dojrzałości. 

matura pod rygorem

Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM

reklama

strona 4

Zdalne 
absolutorium
Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta Tychy, która odbyła się 
w miniony czwartek, 28 maja 
(oczywiście zdalnie), radni przyjęli 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2019 rok i udzielili 
absolutorium Prezydentowi Miasta 
Tychy Andrzejowi Dziubie za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 
roku.

Rada Miasta, podobnie jak 
w kwietniu, obradowała zdalnie. 
Sprawozdanie prezydenta, przy 
pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, zostało przy-
jęte przy 17 głosach za i 8 wstrzy-
mujących się od głosu. Wstrzyma-
li się wszyscy radni PiS. str. 3
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◆ 28.05 OficeR DyżuR-
Ny KMP Tychy OTRZyMał 
ZgłOSZeNie O MężcZyźNie, 
leżącyM PRZy Wejściu 
DO BlOKu przy ul. Zaręby, 
który prawdopodobnie wy-
padł z okna. Przybyli na miej-
sce lekarz i ratownicy medycz-
ni stwierdzili na jego ciele nie 
tylko obrażenia typowe dla 
upadku z wysokości, ale także 
rany cięte rąk oraz rany kłute 
brzucha. Ze względu na cięż-
ki stan mężczyzny wezwano 
śmigłowiec LPR. Ranny został 
przetransportowany do szpitala 
w Katowicach-Ochojcu. Celem 
zabezpieczenia wszystkich śla-
dów oraz wykonania pełnej do-
kumentacji na miejsce zdarzenia 
wezwany stał policyjny technik 
kryminalistyki. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.
◆ TySKa POlicja WyjaśNia 
OKOlicZNOści WyPaDKu 
do którego doszło 26.05 o godz. 
14.25 w rejonie skrzyżowania ul. 
Turyńskiej z ul. Samochodową. 
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 
32-letni kierujący samochodem 

ciężarowym marki daf, jadący ul. 
Turyńską w kierunku Bierunia, 
chciał wykonać manewr skrętu 
w lewo w ul. Samochodową i nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy volvo, prawidłowo ja-
dącemu ul. Turyńską w kierun-
ku Tychów. 24-letni kierowca sa-
mochodu osobowego, próbując 
uniknąć zderzenia z ciężarówką 
odbił pojazdem w prawą stronę 
i najechał na inny pojazd cięża-
rowy iveco, wyjeżdżający z ul. 
Samochodowej na ul. Turyńską 
w stronę Tychów. W wyniku zde-
rzenia poszkodowani zostali 34-
letni pasażer volvo oraz 28-letni 
kierowca iveco. Zostali oni prze-
transportowani do szpitala śmi-
głowcem oraz karetką. Decyzją 
obecnej na miejscu prokurator, 
32-letniemu kierowcy ciężarów-
ki DAF zostało zatrzymane pra-
wo jazdy.
◆ TyScy POlicjaNci Zaj-
Mujący Się ZWalcZaNieM 
PRZeSTęPcZOści gOSPO-
DaRcZej zatrzymali 51-latkę, 
która przewoziła samochodem 
nielegalne papierosy. „Lewy to-
war” znaleźli również w dru-

gim aucie, garażu i mieszkaniu 
tyszanki. Łącznie przejęto po-
nad 150 tys. papierosów, nie-
mal 17 kg tytoniu oraz 78 bu-
telek wypełnionych napojami 
spirytusowymi. Łączna, czar-
norynkowa wartość kontra-
bandy to blisko 155 tys. zło-
tych. Za to przestępstwo Kodeks 
Karny Skarbowy przewiduje 
karę do 3 lat więzienia.
◆ 26.05 Na ul. lWa TOłSTO-
ja POlicjaNci ZaTRZyMali 
36-leTNią TySZaNKę, która 
kierowała jeepem grand chero-
kee w stanie nietrzeźwości – 2,67 
promila. Z kolei 31.05 na ul. Ka-
towickiej 33-latka z Sarnowa je-
chała nissanem qashqai. Badanie 
wykazało 1,5 promila alkoholu.
◆ Na SKRZyżOWaNiu ul. 
OśWięciMSKiej i śWieR-
cZyNiecKiej DOSZłO 25.05 
DO ZDeRZeNia SaMOchO-
DóW Kia i OPel. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika kierowca 
pojazdu marki kia, włączając się 
do ruchu z ul. Świerczynieckiej, 
wymusił pierwszeństwo przejaz-
du na jadącym ul. Oświęcimską 
kierowcy opla. ls ●

1 cZerwca, 
w tychach wróciŁy 
norMalne opŁaty 
na wsZystkich Miejskich 
strefach pŁatnego 
parkowania, a także 
na dwóch parkingach 
wielopoZioMowych typu 
park&ride. jednocZeśnie 
MiesZkańcy będą Mogli 
prZedŁużyć okres 
obowiąZywania kart 
abonaMentowych i kart 
MiesZkańca o cZas, 
w któryM strefy byŁy 
niecZynne.

W Tychach pobór opłat na wszyst-
kich miejskich strefach płatnego 
parkowania zawieszono 12 mar-
ca, co spowodowane było zagro-
żeniem wywołanym koronawi-
rusem. 

Mieszkańcy będą mogli wydłu-
żyć okres obowiązywania wszyst-
kich kart abonamentowych, 
w tym kart mieszkańca o okres, 
w którym strefy były nieczynne. 
Aby tak się stało konieczna jest 
jednak aktualizacja karty. W tym 
celu należy telefonicznie ustalić 
termin spotkania z pracownika-
mi Działu Parkingów Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów w Ty-
chach.

– Aby przedłużyć kartę miesz-
kańca należy zadzwonić pod nu-
mer 32 227 70 06-07 wew. 87. – 
Z kolei w wypadku przedłużenia 
kart abonamentowych rejestra-
cja odbywać się będzie pod nu-
mer 32 227 70 06-07 wew. 33, lub 
wew. 98.

Zaktualizowane karty będą wy-
dawane wyłącznie po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym 
z pracownikami Działu Parkin-
gów.

Jednocześnie Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów w Tychach in-
formuje, że kasa MZUiM bę-

dzie czynna od 15 czerwca, 
a do tego czasu wszelkie należ-
ności z tytułu opłat parkingo-
wych należy wpłacać na konto nr: 
89124029751111001060802263.

W związku z kolejnym etapem 
łagodzenia obostrzeń wywoła-
nych koronawirusem, od ponie-
działku – 1 czerwca – na sygna-
lizacjach świetlnych w Tychach 
ponownie włączone zostały 
przyciski uruchamiające zielo-
ne światło. To dobra wiadomość 
dla wszystkich kierowców i pie-

szych poruszających się po  mie-
ście, ponieważ znacząco skróci 
się czas oczekiwania na zielone 
światło.

Przyciski zostały wyłączone 
i zabezpieczone w marcu, by zmi-
nimalizować ryzyko zakażenia 
koronawirusem. Od poniedziałku 
– 1 czerwca – tryb pracy wzbu-
dzanej sygnalizacji świetlnej od-
bywa się tak, jak miało to miejsce 
przed pandemią – aby zapaliło się 
zielone światło, pieszy będzie mu-
siał nacisnąć na przycisk. ru ●

płatne parkingi  
WróCiły
od Minionego poniedZiaŁku Znowu MusiMy ponosić opŁaty Za parkowanie, 
uRuchomIoNe ZoStały taKże pRZycISKI pRZy pRZejŚcIach DLa pIeSZych W tychach. 

kondolencje

Do groźnego wypadku doszło w okolicach skrzyżowania ul. Turyńskiej z Samochodową.
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W poniedziałek zostało otwar-
tych 20 szkół podstawowych 
w Tychach. Do dwóch placó-
wek – SP nr 5 oraz SP nr 12 

w ZSS nr 8 nie zgłoszono żad-
nych dzieci do uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych 
przez szkoły.

W sumie do udziału w zaję-
ciach opiekuńczo-wychowaw-
czych z elementami zajęć dydak-
tycznych dla uczniów klas I-III 
miało wziąć udział 169 zgłoszo-
nych przez rodziców uczniów. 
Ostatecznie w poniedziałek 
do placówek w Tychach rodzi-
ce przyprowadzili 135 dzieci, 
w tym 98 wzięło udział w za-
jęciach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Tydzień wcześniej, 
pierwszego dnia po otwarciu 
przedszkoli w zajęciach uczest-
niczyło 235 spośród 351 zgło-
szonych dzieci.

Do udziału w konsultacjach dla 
uczniów klas VIII zgłosiło się 203 
dzieci w 17 tyskich podstawów-
kach, a w konsultacjach dla ucz-
niów klas IV-VII – 151 w 14 szko-
łach.

Liczba uczniów zgłoszonych 
na zajęcia rewalidacyjne reali-
zowane na terenie szkoły od 1 
czerwca 2020r. wynosi 51.

W szkołach ponadpodstawo-
wych są ustalone harmonogramy 
konsultacji, ale uczniowie mogą 
zgłaszać się na bieżąco w razie po-
trzeby przed wyznaczonym ter-
minem konsultacji. Do tej pory 
chęć udziału w zajęciach zgłosiło 
w sumie 578 uczniów w 8 szko-
łach ponadpodstawowych (naj-
więcej w I LO im. L. Kruczkow-
skiego). ru ●

podcZas sesji rady 
Miasta tychy, która 
odbyŁa się 28 Maja 
(ocZywiście Zdalnie) 
radni prZyjęli 
sprawoZdanie 
Z wykonania budżetu 
Za 2019 rok i udZielili 
absolutoriuM 
preZydentowi Miasta 
tychy Za okres od 1 
stycZnia do 31 grudnia 
2019 roku.

Rada Miasta, podobnie jak 
w kwietniu, obradowała zdal-
nie. Sprawozdanie prezydenta 
zostało przyjęte przy 17 głosach 
za i 8 wstrzymujących się od gło-
su. Wstrzymali się wszyscy rad-
ni PiS.

dochody ponad plan
W 2019 r. dochody budżetu mia-
sta wyniosły 909,4 mln zł, czyli 
o 4,3 mln zł wyżej niż zaplano-
wano. Wydatki budżetu miasta 
wykonano na kwotę 935 mln zł 
(o 37,4 mln zł mniej w stosun-
ku do planu). W związku z tym 
zamiast planowanego deficytu 
w kwocie 67,3 mln zł miasto za-

mknęło rok deficytem wynoszą-
cym 25,6 mln zł.

– Wyższe wykonanie docho-
dów spowodowane było głównie 
wyższymi od zakładanych wpły-
wami z tytułu: opłat za prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własno-
ści (dochody wyższe od założo-
nych o 5,8 mln zł), udziału miasta 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT), gdzie dochody 
były wyższe od zakładanych o 2,2 
mln zł – mówił na sesji prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba.

Dochody ogółem w 2019 roku 
wzrosły w stosunku do ubiegłe-
go roku o 10 proc. czyli o 83,8 
mln zł. – Na wzrost dochodów 
wpływ miała przede wszystkim 
zmiana w Rządowym Programie 
„Rodzina 500+” zgodnie z któ-
rą od 1 lipca 2019 r. świadczenie 
500+ przysługuje na każde dzie-
cko do ukończenia 18. roku życia, 
bez względu na dochód osiągany 
przez rodzinę. W efekcie na re-
alizację programu w 2019 roku 
otrzymaliśmy dotację z budże-
tu państwa o 36,8 mln zł wyższą 
niż w 2018 roku – wyjaśnia pre-
zydent Tychów.

Poza tym dochody wyższe niż 
w 2018 roku miasto osiągnęło 
z wpływów z udziału w podatkach 
dochodowych PIT i CIT (wzrost 
o 21,9 mln zł), części oświatowej 
subwencji (wzrost o 13,4 mln zł) 
oraz wpływów z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi (w związku z podwyżką 
stawek od 1 kwietnia 2019 r.) – 
wzrost o 6,3 mln zł. Jednocześnie 
o 60,2 mln zł zmniejszyły się do-
chody miasta w związku z prze-
jęciem od 1 stycznia 2019 r. przez 
Górnośląsko – Zagłębiowską Me-
tropolię realizacji zadań z zakresu 
organizowania publicznego trans-
portu zbiorowego w komunikacji 
miejskiej.

podatki i opłaty
Podstawowe źródło dochodów 
miasta to wpływy z podatków 
dochodowych (PIT i CIT). – 
W drugim półroczu 2019 w po-
datku dochodowym od osób fi-
zycznych wprowadzone zostały 
zmiany mające na celu zmniej-
szenie obciążenia podatkowego 
osób fizycznych – wyjaśnia An-
drzej Dziuba. – Od sierpnia zwol-
niono z podatku dochodowego 

osoby poniżej 26. roku życia, jeże-
li ich dochód roczny nie przekra-
cza 85,5 tys. zł, a od października 
obniżono stawkę podatkową dla 
pierwszego progu podatkowego 
z 18 do 17 procent oraz podwyż-
szono kwoty kosztów uzyskania 
przychodów. Powyższe zmiany 
spowodowały uszczuplenie do-
chodów miasta o ok. 8 mln zł

Pomimo tego, dochody z tytułu 
udziału w PIT były wyższe w sto-
sunku do roku 2018 o 8 proc., czy-
li o 17,6 mln zł. Wpływ na to miał 
zarówno spadek bezrobocia, jak 
i wzrost wynagrodzeń.

Duży wzrost odnotowano rów-
nież w podatku dochodowym 
od osób prawnych – wyniósł on 
aż 17 proc. Wynikało to przede 
wszystkim z jednorazowej wpła-
ty w kwocie 5,2 mln zł jednego 
z przedsiębiorstw. Dochody z ty-
tułu podatków i opłat lokalnych 
zasiliły budżet miasta w 2019 r. 
kwotą 187,4 mln zł i były wyższe 
o 4,4 proc. (8 mln zł) w stosun-
ku do roku 2018. Najistotniejszą 
rolę w tej grupie dochodów od-
grywa podatek od nieruchomo-
ści. Dochody z tego tytułu wy-
niosły 112,4 mln zł (wzrost o 3,3 
mln zł).

Środki zewnętrzne
W ubiegłym roku największą 
część pozyskanych środków sta-
nowiły środki unijne na budowę 
bezkolizyjnego węzła drogowe-
go w rejonie ul. Turyńskiej i ul. 
Oświęcimskiej wraz z przebudo-
wą ul. Oświęcimskiej (42,7 mln 
zł) oraz na zakup nowoczesnego 

taboru komunikacyjnego (25,7 
mln zł). Pozostałe środki miasto 
pozyskało między innymi od Wo-
jewództwa Śląskiego na zakup 
aparatury medycznej i wyposaże-
nia dla spółki Megrez (5,3 mln zł) 
oraz z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej na budowę stadionu 
lekkoatletycznego (5,5 mln zł).

Wydatki miasta
W 2019 roku wydatki miasta Ty-
chy wyniosły 935 mln zł, z czego 
wydatki bieżące wyniosły 703,3 
mln zł, zaś wydatki majątkowe 
(inwestycje) – 231,7 mln zł. 
Wśród wydatków bieżących, 
jak co roku, największy udział 
mają oświata i wychowanie oraz 
pomoc społeczna – łącznie po-
nad 62 proc. wszystkich wy-
datków bieżących. Na zadania 
z zakresu oświaty wydano łącz-
nie 262,4 mln zł, a więc o 32,7 
mln zł więcej niż rok wcześniej 
(przy wzroście subwencji i do-
tacji z budżetu państwa łącznie 
o 13,1 mln zł). Na rodzinę, po-
moc i opiekę społeczną miasto 
wydało w ubiegłym roku 176,3 
mln zł (o 41,3 mln zł więcej niż 
rok wcześniej) – z czego na wy-
płatę świadczeń „Rodzina 500+” 
– 93,9 mln zł.

W ubiegłym roku na trze-
cim miejscu znalazły się środki 
przeznaczone łącznie na kultu-
rę i sztukę oraz kulturę fizyczną, 
na które przeznaczono 9 proc. 
wydatków bieżących. Na pozio-
mie od 5 do 8 proc. kształtują się 
wydatki na gospodarkę komunal-
ną i mieszkaniową, administrację, 

transport zbiorowy oraz utrzyma-
nie dróg.

inwestycje
Inwestycje w 2019 roku zostały 
zrealizowane za kwotę 231,7 mln 
zł. Wykonanie planu wyniosło 
94,5 proc. Prawie trzy czwarte 
wszystkich inwestycji stanowi-
ły zadania drogowe, inwestycje 
w transport publiczny i w oświa-
tę. Na realizację inwestycji dro-
gowych miasto wydało 96,5 mln 
zł (prawie 70 proc. więcej niż rok 
wcześniej). Największymi zada-
niami były budowa bezkolizyj-
nego węzła drogowego w rejonie 
ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej 
wraz z przebudową ul. Oświęcim-
skiej oraz budowa drogi łączącej 
ul. Grota Roweckiego z ul. Oświę-
cimską.

W ramach inwestycji w trans-
port publiczny, wiodącym wydat-
kiem (37,7 mln zł) był „Zakup 
nowoczesnego taboru autobuso-
wego z napędem ekologicznym 
na potrzeby rozwoju transportu 
publicznego w podregionie ty-
skim”, zrealizowany przy współ-
udziale środków unijnych.

Na inwestycje w oświacie wy-
dano 34 mln zł. Największe zada-
nie to dokończenie termomoder-
nizacji i modernizacji 6 placówek 
oświatowych.

Wśród inwestycji związanych 
z kulturą fizyczną najwięcej (9,2 
mln zł) przeznaczono na budo-
wę budynku sekcji kajakarskiej 
Miejskiego Ośrodka Sportów 
Młodzieżowych.
oprac. sw ●
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Zdalne absolutorium
preZydent tychów poZytyWNIe oceNIoNy Za 2019 RoK.

opieka i konsultaCje
w poniedZiaŁek otwarto DLa DZIecI SZKoły W tychach.

reklama

w poniedZiaŁek, 1 cZerwca w tychach ZostaŁy 
uruchoMione Zajęcia opiekuńcZo-wychowawcZe 
w klasach i-iii sZkóŁ podstawowych. będą odbywaŁy 
się także konsultacje dla poZostaŁych ucZniów 
Zarówno sZkóŁ podstawowych, jak i sZkóŁ 
ponadpodstawowych. chętni będą Mogli także 
korZystać Z Zajęć rewalidacyjnych.

PaRaDa KlaSyKóW
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To nie jest zdjęcie z lat 70. Wykonane zostało w minioną niedzielę, 31 maja podczas Tyskiej Foto Parady, organizowanej 
przez stowarzyszenie Tyski Ruch Klasyków. Tego popołudnia kawalkada pięknych pojazdów z dawnych lat przejechała 
– mimo deszczowej aury – całe miasto wzdłuż i wszerz.
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w najbliżsZy 
poniedZiaŁek, 8 cZerwca 
roZpocZną się Matury. 
tegorocZny egZaMin 
dojrZaŁości odbędZie 
się w wyjątkowych 
okolicZnościach, Zaś 
rocZnik go pisZący 
wydaje się podwójnie 
posZkodowany. 
po pierwsZe 
pandeMią, po drugie 
– ubiegŁorocZnyM 
strajkieM naucZycieli.

Sam termin matur jest wyjątko-
wy, gdyż normalnie odbywały się 
one się w maju. Ponadto matu-
rzyści będą musieli przystoso-
wać się do rygoru sanitarnego 
ze względu na pandemię. Na sali 
egzaminacyjnej nie będzie trze-
ba nosić maseczek, te jednak są 
wymagane do momentu wejścia 
na salę. Uczniowie siedzieć będą 
w ławkach oddalonych od siebie 
o co najmniej 1,5 metra. Ławki 
i krzesła w sali egzaminacyjnej 
przed i po każdym egzaminie, 
ale także materiały, sprzęt i na-
rzędzia, z których korzysta więcej 
niż jeden zdający, będą dezynfe-
kowane. Uczniowie skorzystają 
z własnych przyborów piśmien-
niczych, linijek, cyrkla, kalkula-
tora itd. Dyrektorzy szkół będą 
musieli zadbać o to, aby groma-
dzący się przed szkołą uczniowie 
zachowywali 1,5 metrowe odstępy 
oraz zakrywali drogi oddechowe. 
– Oczywiście jesteśmy przygoto-
wani i jak każda szkoła w Tychach 
zastosujemy się do rygoru – mówi 
Adam Burczyk, dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 6. – Nasza placówka 
jest o tyle w dobrym położeniu, 
że mamy cztery wejścia do szkoły, 
dzięki czemu nie będzie problemu 
z gromadzącymi się tłumami.

podwójnie poszkodowani?
Zapytaliśmy dyrektora również 
o to, jak wyglądają te ostatnie dni 
przed maturą i czy uczniowie mo-
gli liczyć na pomoc w przygoto-
waniu, pomimo zamkniętych 
szkolnych sal. – Uczniowie ko-
rzystali z konsultacji online z na-
uczycielami, których dostępność 
była większa niż w normalnych 
warunkach. Od momentu prze-

niesienia edukacji do internetu 
czas pracowników dydaktycz-
nych został zmieniony na nienor-
mowany. Pracy mieliśmy więcej 
i często pracowaliśmy od rana 
do późnych godzin wieczornych, 
aby zrealizować materiał progra-
mowy. Nasi nauczyciele wykazali 
się ogromną kreatywnością, aby 
uniknąć efektu „gadającej gło-
wy”. Wiadomo, że trudno w taki 
sposób utrzymać uwagę widza. 
Co się tyczy samych konsultacji 
przedmaturalnych, to lwia część 
uczniów wykorzystała ten czas, 
inna poświęciła go na działalność 
zarobkową, przez co nie popisa-
ła się frekwencją. Mam nadzieję, 
że to tylko świadczy o ich dosko-
nałym opanowaniu materiału. 
Warto zauważyć, że ten rocznik 
został podwójnie okaleczony. Ze-
szłoroczny strajk skrócił ich na-
uczanie o trzy tygodnie, w tym 
roku zaś część materiału trzeba 
było realizować online. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że arkusze 
maturalne nie uwzględniają po-
wyższych okoliczności, to moż-
na wróżyć z fusów gorsze wyniki 
na egzaminach. Ale my nie zaj-
mujemy się wróżbiarstwem tyl-
ko nauczaniem i przygotowaliśmy 
naszych uczniów najlepiej jak się 
tylko dało. Wszystkim oczywiście 
życzę powodzenia i dostania się 
na wymarzone kierunki studiów 
– dodał dyrektor Burczyk.

matura to nie epizod
O wyjątkową sytuację, w jakiej 
znaleźli się tegoroczni maturzy-
ści zapytaliśmy również Graży-
nę Jurek, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1. – Ten rocznik miał sporo 
przerw w nauce. Naszym zada-
niem było zrealizowanie mate-
riału w tych wyjątkowych oko-
licznościach i wywiązaliśmy się 
pomimo wszystko. Każdy z na-
uczycieli rozlicza się z realizacji 
podstawy programowej, to jest 
jego obowiązek. Nie zasygnali-
zowano mi, aby doszło do uchy-
bień w wymiarze ilościowym 
ani jakościowym. Mówiąc krót-
ko, program został zrealizowa-
ny. Spora tu zasługa nauczycieli, 
którzy dołożyli wszelkich starań, 
aby uczniowie nie doświadczyli 
jakiegokolwiek ubytku wiedzy. 
Jeszcze przed epidemią, do grud-
nia odbywały się dodatkowe za-
jęcia z przedmiotów matural-
nych i zawodowych, realizowane 
w porozumieniu z Miejskim 
Centrum Oświaty z pienię-
dzy zaoszczędzonych podczas 
strajku. Nauczyciele wtedy nie 
otrzymywali wynagrodzenia, 
a zebrane w ten sposób środki 
przeznaczono na niwelowanie 
ewentualnych luk powstałych 
na skutek ubiegłorocznej prze-
rwy w nauce. Po zamknięciu 
szkół 16 marca, nasi maturzyści 
zmobilizowali się do nauki, wie-
dząc, że czeka ich trudniejsze za-
danie. Nauczyciele informowali 
mnie o zapotrzebowaniu na do-
datkowe konsultacje, które rea-
lizowaliśmy online. Próbną ma-
turę również zorganizowaliśmy 
w internecie. Co się tyczy spo-
dziewanych wyników odnośnie 
wyjątkowej sytuacji, to proszę 
zauważyć, że matura sprawdza 
wiedzę i umiejętności zdobyte 
podczas całego cyklu nauczania. 
Ten trwa 3 lata w przypadku li-
ceum i cztery w przypadku tech-
nikum. Jeżeli uczeń sumiennie 
przez ten czas pracował, to nie 
powinien mieć problemu z uzy-
skaniem oczekiwanego wyniku. 
Matura to nie jest epizod w życiu 
człowieka, lecz cały proces przy-
gotowywania, który rozpoczyna 
się już w gimnazjum.

Wszyscy maturzyści mieli oka-
zję uczestniczyć w konsultacjach 
w szkołach od 25 maja, o czym 
wspomina Marek Wac dyrektor 

ZS nr 5. – Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej ogłosiło taką moż-
liwość i każdy uczeń, w miarę 
potrzeb, mógł się spotkać z na-
uczycielem w szkole. Większość 
uczniów pozostała jednak przy 
konsultacjach online, które pro-
wadzimy od początku epidemii. 
U nas w szkole wyznaczyliśmy 
odpowiednie terminy zameldo-
wania się na sali egzaminacyjnej, 
aby uniknąć gromadzenia się ucz-
niów. Wszystkie środki sanitarne, 
potrzebne do przeprowadzenia 
egzaminu, otrzymamy z MCO. 
Czyli maseczki, rękawiczki, pły-
ny dezynfekujące, dozowniki, ter-
mometry bezdotykowe, przyłbi-
ce i fartuchy. Jak każda placówka 
mamy obowiązek utworzyć izo-
latorium, w którym ewentualną 
pomoc otrzymają osoby, u któ-
rych pojawią się objawy choro-
bowe. Faktycznie organizacja ma-
tury w tym roku będzie wyglądać 
inaczej i wymaga więcej pracy, ale 
jestem przekonany, że sam egza-

min odbędzie się bez większych 
problemów. Czego wszystkim 
uczniom i nauczycielom życzę – 
podsumował dyrektor ZS nr 5.

Co na to maturzyści?
Zapytaliśmy tegorocznych ma-
turzystów jakie są ich nastroje 
i w jaki sposób na nich odbiła się 
ta sytuacja. – Mi ten wirus nie 
przeszkodził w nauce – stwier-
dził Kacper Kunc z „Kruczka”. – 
Zresztą do matury przygotowuje 
się już trzeci rok, więc nie sądzę, 
że te kilka tygodni w jakikolwiek 
sposób może wpłynąć na rezul-
tat. Również wśród moich znajo-
mych można zaobserwować takie 
przekonanie. Powiem więcej, wie-
le osób się cieszy z tego dodatko-
wego miesiąca, a epidemia spo-
wodowała, że zamiast korzystać 
z czasu wolnego, siedzą w domu 
i się uczą – dodał. Podobnego 
zdania jest Magda, również ma-
turzystka. – Nie dowiedziałam się 
o maturze wczoraj. Nie korzysta-

łam też z dodatkowych konsulta-
cji online, gdyż nigdy nie miałam 
problemów z dyscypliną i sama 
potrafię sobie zorganizować na-
ukę. Raz czy dwa kontaktowałam 
się z nauczycielem telefonicznie, 
gdy potrzebowałam pomocy. My-
ślę, że pedagodzy stanęli na wy-
sokości zadania. Nie ukrywam, 
że bardzo się cieszę z braku eg-
zaminu ustnego. To zawsze jest 
bardziej stresująca forma. Nikt 
na pewno za tym nie tęskni – 
dodała.

Co się tyczy spodziewanych 
tematów to sporo uczniów prze-
widuję „Lalkę” Bolesława Prusa 
oraz temat związany z setną rocz-
nicą urodzin Jana Pawła II. Jakieś 
autorskie sposoby na udany eg-
zamin? – Czekolada z orzecha-
mi. Moja nauczycielka z chemii 
twierdzi, że bardzo dobrze wpły-
wa na pracę mózgu. Podczas in-
tensywnego wysiłku umysłowe-
go może się przydać – zauważa 
Kacper. ●

matura to Cały proCes
egZaMiny dojrZaŁości oDBęDą SIę już Za tyDZIeń. NIe BęDZIe matuR uStNych.

fca przedłuża postój.

JesZcZe 
tydZień?
W poniedziałek, 1 czerwca ty-
ski zakład Fiat Chrysler Auto-
mobiles miał wznowić produk-
cję samochodów. Jednak mimo 
uzgodnień ze związkami i wdro-
żeniu w zakładzie wielu procedur 
bezpieczeństwa, zapadła decyzja, 
by przedłużyć przerwę przynaj-
mniej do 7 czerwca.

Jak informuje związek Sierpień 
80, 25 maja został podpisany z dy-
rekcją aneks do porozumienia 
z 1.04 dotyczący „obniżenia cza-
su pracy na miesiąc czerwiec o 16 
godzin, a co za tym idzie obniż-
kę wynagrodzenia za ten miesiąc 
o około 10 procent od teoretycz-
nej płacy, a nie tak jak dotychczas 
podczas postoju ekonomicznego 
– o 20 procent. Dwa dni, o któ-
re zostanie obniżony czas pracy 
zaplanowano jako wolne na dni 
12.06 (dzień po Bożym Ciele) jak 
również 29.06”.

Natomiast w piątek, podczas 
spotkania z dyrekcją zakładu 
poinformowano, iż nadal nie bę-
dzie produkcji ze względu na brak 
zbytu na samochody. „Propozy-
cja dyrekcji to obniżenie o na-
stępne dwa dni czasu pracy, które 
to dni wyznaczono na dni 1, 2, 3, 
4 czerwca, a 5 czerwca byłby płat-
ny jak dotychczas 80%. Jeśli nadal 
zakład musiałby skorzystać z po-
stoju, to pracownicy otrzymywa-
liby wynagrodzenie na poziomie 
80 proc. Ważnym aspektem tego 
wszystkiego jest aby utrzymać za-
trudnienie i abyśmy nie musie-
li zasiąść do rozmów o zwolnie-
niach grupowych. (…) Sytuacja 
jest coraz gorsza i trzeba szukać 
rozwiązań koniecznych a czasem 
niebędących zbyt popularnymi 
i nie każdemu się to może podo-
bać” – napisali związkowcy.

Przed przestojem fabryka 
w Tychach produkowała dzien-
nie średnio ponad tysiąc samo-
chodów. Ponad 2,5-miesięczny 
przestój oznacza spadek produk-
cji o ok. 60 tysięcy aut. ls ●

W środę, 27 maja został zdemon-
towany zabytkowy krzyż znajdu-
jący się przy ulicy Oświęcimskiej 
w Tychach. Pochodzący z 1876 
roku krzyż jest wpisany do reje-
stru zabytków województwa ślą-
skiego.

– To krzyż w typie Męki Pań-
skiej, czyli taki, u góry którego 
znajduje się krucyfiks z figurą 
Chrystusa, a pod nim, na coko-
le umieszczona jest postać Mat-
ki Boskiej. Takie przedstawienie 
było bardzo popularne na Gór-
nym Śląsku – mówi Anna Syska, 
Miejski Konserwator Zabytków 
w Tychach.

Demontaż jest elementem pla-
nowanej konserwacji, która zo-
stanie przeprowadzona w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Będzie 
ona polegała m.in. na oczyszcze-

niu i usunięciu wtórnych prze-
malowań, uzupełnieniu ubytków, 
a także zabezpieczeniu przeciw-
wilgociowym. Pracom renowa-
cyjnym zostanie poddane tak-
że metalowe ogrodzenie. Górna 
część zabytku, czyli krzyż z pa-
syjką zostanie zrekonstruowana, 
odkuta z piaskowca.

Po wykonaniu prac konser-
watorskich, które potrwają kilka 
miesięcy, zabytkowy krzyż zosta-
nie z powrotem ustawiony na tym 
samym miejscu.

Trwają także prace konserwa-
torskie drugiego krzyża, znajdują-
cego się przy ul. Cielmickiej, któ-
ry jesienią ubiegłego roku został 
zniszczony przez przejeżdżający 
samochód ciężarowy.

Koszt renowacji obu tych krzy-
ży to 118 tysięcy złotych. ru ●

Zabytkowy krzyż z ul. oświęcimskiej poddany renowacji.

odnowiona męka 
Pańska
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W tym roku na salach 
egzaminacyjnych z pewnością 

nie będzie tak gęsto od stolików 
i młodych ludzi, bowiem 

obowiązywać będą zasady 
bezpieczeństwa epidemicznego.
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matury będą trwać do 29 czerwca. podobnie jak 
w ubiegłych latach egzaminy będą odbywać się 
rano (godz. 9) i po południu (godz. 14). tego-
roczny harmonogram wygląda następująco: 
8 czerwca  –  język polski na poziomie pod-
stawowym (godz. 9), język polski na poziomie 
rozszerzonym (godz. 14); 
9 czerwca  – matematyka na poziomie podsta-
wowym (9), język łaciński i kultura antyczna (14); 
10 czerwca – język angielski na poziomie 
podstawowym (9), język angielski na poziomie 
rozszerzonym (14); 
15 czerwca – matematyka na poziomie rozsze-
rzonym (9), filozofia (14); 
16 czerwca – biologia (9), wiedza o społeczeństwie 
(14); 17 czerwca – chemia (9), informatyka (14);
18 czerwca – język niemiecki na poziomie 
podstawowym (9), język niemiecki na poziomie 
rozszerzonym (14); 
19 czerwca – geografia (9), historia sztuki (14); 
22 czerwca – język włoski na poziomie podsta-
wowym, język łemkowski (9), język włoski na 
poziomie rozszerzonym (14); 

23 czerwca – język francuski na poziomie 
podstawowym (9), język francuski na poziomie 
rozszerzonym (14); 
24 czerwca  – fizyka i astronomia (9), historia (14); 
25 czerwca – język hiszpański na poziomie 
podstawowym (9), język hiszpański na poziomie 
rozszerzonym (14); 
26 czerwca – język rosyjski na poziomie podsta-
wowym (9), język rosyjski na poziomie rozsze-
rzonym (14); 
29 czerwca – języki mniejszości narodowych 
(białoruski, litewski i ukraiński), język kaszub-
ski (9), języki mniejszości narodowych na 
poziomie rozszerzonym, historia muzyki (14) 
oraz egzaminy z poszczególnych przedmio-
tów w językach obcych dla absolwentów klas 
dwujęzycznych. 
przewidywana jest sesja dodatkowa dla osób, 
które z przyczyn losowych nie będą mogły na-
pisać egzaminów w pierwszym terminie, trwać 
będzie od 8 do 14 lipca. obie grupy poznają 
wyniki do 11 sierpnia. Sesja poprawkowa została 
wyznaczona na 8 września. 

MaTuRy DZień PO DNiu

W minioną środę krzyż przy Oświęcimskiej został zdemontowany 
i przewieziony do pracowni renowatorskiej.
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30 lat teMu, 27 
Maja 1990 roku, 
odbyŁy się pierwsZe 
deMokratycZne 
w powojennej historii 
polski wybory 
do saMorZądów 
terytorialnych. 
MiesZkańcy tychów 
wybrali 45-osobową 
radę Miasta. 
frekwencja wyniosŁa 
43,2 procent i byŁa 
wyżsZa od średniej 
krajowej, a w okręgu 
bieruńskiM Zanotowano 
rekord – 72 proc.

Przywrócenie samorządności 
w lokalnych społecznościach stało 
się w nowych warunkach ustrojo-
wych fundamentem budowy de-
mokracji. Wcześniej, w okresie 
PRL działały wprawdzie samorzą-
dy lokalne, ale system rad naro-
dowych był hierarchiczny i skła-
dał się z rad gminnych, miejskich, 
powiatowych, wojewódzkich. 
Gminy nie posiadały niezależno-
ści finansowej i majątkowej – były 
zdane na korzystanie ze środków 
przydzielanych przez władze wo-
jewódzkie. W 1981 roku wśród 
postulatów NSZZ Solidarność 
znalazł się również ten dotyczą-
cy zwiększenia kompetencji sa-
morządów lokalnych.

decydować o sobie
W marcu 1990 roku Sejm przyjął 
ustawę o samorządzie gminnym, 
w której jednym z najistotniej-
szych zapisów była ich niezależ-
ność finansowa. Nowo wybrane 
rady powoływały swoje władze 
wykonawcze – prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów.

Wybory do Rady Miasta 
w 1990 roku od wyborów par-
lamentarnych różniły się tym, 
że do Sejmu i Senatu był jeden 
okręg, który obejmował kilka 
miast i gmin w tym Tychy i kan-
dydaci walczyli o 5 mandatów. 
W wyborach do Rady Miasta było 
do wzięcia 45 mandatów w ośmiu 
okręgach: nr 1 (południowo-za-
chodni) – 5 mandatów, nr 2 (sta-
rotyski) – 6, nr 3 (lędziński) – 5, 
nr 4 (bieruński) – 5, nr 5 (osiedla 
A, B, C i Glinka) – 5, nr 6 (śród-
mieście) – 8, nr 7 (żwakowski) – 
5, nr 8 (paprocański) – 7.

– Propozycje obwodów wy-
borczych i okręgów otrzymały 
komitety wyborcze – wspomi-
na Hubert Chwalczyk, były wie-
loletni pracownik Urzędu Mia-
sta, członek ówczesnej Miejskiej 
Komisji Wyborczej. – Obywatel-
ski Komitet Wyborczy domagał 
się, aby granice okręgów dosto-
sować do granic tyskich parafii, 
jednak wnioskodawcy nie zgło-
sili w tej sprawie żadnej propo-
zycji nowego podziału. Nad pra-
widłowym przebiegiem wyborów 
czuwała Miejska Komisja Wybor-

cza, do której członków zgłaszały 
poszczególne komitety wyborcze. 
Odpowiedzialnym za zorgani-
zowanie wyborów było Miej-
skie Biuro Wyborcze. Chodziło 
o przygotowanie spisów wybor-
ców, obwieszczeń, kart do głoso-
wania, lokali i potem obliczenie 
wyników wyborów w poszczegól-
nych okręgach wyborczych.

ko wygrywa
Na łączną liczbę 45 mandatów 
do Rady Miasta, 34 uzyskali kan-
dydaci Komitetu Obywatelskiego, 
2 mandaty przypadły „Zielonym”, 
reszta (9 miejsc w RM) przypad-
ła kandydatom z pozostałych list. 
– W dniu wyborów, w niedzielę 
27 maja, zaczęliśmy pracę o godz. 
5, a skończyliśmy w poniedziałek 
około godz. 14 – wspomina Hu-
bert Chwalczyk.

Pierwsza sesja nowej Rady Mia-
sta odbyła się 5 czerwca 1990 roku. 
Wzięli w niej udział m.in. posło-
wie na Sejm RP i po raz pierw-
szy księża dziekani tyskich deka-
natów. Sesję przygotował Wydział 
Organizacyjny UM. W głosowaniu 
na przewodniczącego RM, wysu-
nięto trzy kandydatury: Ryty Sto-
żyńskiej, Andrzeja Sochańskiego 
i Jana Wieczorka. Ten ostatni nie 
wyraził zgody na kandydowanie, 
a w wyniku tajnego głosowania 
przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Tychach została Ryta Stożyńska. 
Wybrano też wiceprzewodniczą-
cych RM – Stanisława Lubowie-

ckiego i Jana Wieczorka. Prezy-
dentem Tychów wybrany został 
Jerzy Śpiewak, natomiast delega-
tami do wojewódzkiego Sejmiku 
Samorządowego – Eugeniusz Ha-
dasik, Czesław Martysz i Bogumił 
Szczupak.

– Radni składali ślubowanie, 
jednak jego tekst nie został ujęty 
w Ustawie o samorządzie teryto-
rialnym – kontynuuje H. Chwal-
czyk. – Przysłano go teleksem do-
słownie w ostatniej chwili, kilka 
godzin przed sesją. Wyniki wy-
borów podczas sesji RM ozna-
czały, że najważniejsze funkcje 
i stanowiska objęli radni Komi-
tetu Obywatelskiego. Pamiętam, 
że po dokonaniu wyborów ustę-
pujący prezydent Romuald Sojka 
przedstawił raport o stanie mia-
sta. To było coś w rodzaju, jak-
byśmy dziś powiedzieli, audytu. 
Przedstawił najważniejsze inwe-

stycje, w tym wybudowanie w la-
tach 1951-1989 około 40 tysię-
cy mieszkań, w tym 120 tys. izb 
mieszkalnych, wybudowano Teatr 
Mały, kino „Andromeda”, Szpital 
Wojewódzki wraz z pawilonem 
szpitalnym, otwarto Szkołę Mu-
zyczną, uruchomiono komuni-
kację trolejbusową, wybudowa-
no obwodnice miasta – Beskidzka 
i Turyńska, otwarto Licea nr 1 
i nr 2, 14 szkół podstawowych, 
5 szkół średnich, rozpoczęto bu-
dowę południowej części miasta 
i wiele innych.

W sprawie raportu o stanie 
miasta radni nie zajęli żadnego 
stanowiska i nie wyrazili żadnej 
opinii.

rozwój dzięki wizji
– W Urzędzie Miasta przepraco-
wałem 23 lata, pozostała satysfak-
cja, że uczestniczyłem nie tylko 

w tych historycznych zdarze-
niach, ale także organizowałem 
i nadzorowałem wiele przedsię-
wzięć, które ściśle związane były 
z działalnością samorządową. 
Chodzi m.in. o powstanie Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej, któ-
ra najpierw miała swoją siedzi-
bę na Placu Wolności, a potem 
przeniesiona została na jej obec-
ne miejsce, czyli przy al. Niepod-
ległości, adaptację pomieszczeń 
na Pałac Ślubów, ośrodek kultury 
w Wilkowyjach, czy zagospoda-
rowanie 5 hektarów pod ogród 
działkowy „Tulipan”. A jak się Ty-
chy zmieniły, jakie zrealizowano 
inwestycje, jak funkcjonuje nasze 
miasto przez ostatnie 30 lat – wie-
my wszyscy. Myślę, że zawdzię-
czamy to przede wszystkim wi-
zji, operatywności i skuteczności 
działania władz samorządowych 
– kończy Hubert Chwalczyk. ●

trZy dekady, które Zmieniły tyChy
30. rocZnica pIeRWSZych WoLNych WyBoRóW SamoRZąDoWych.

Pierwszy (choć na zdjęciu nie kompletny) skład Rady Miasta Tychy.

Pierwszą przewodniczącą RM została Ryta Stożyńska (na zdjęciu podczas 
jednego z pierwszych Seminariów Majowych).

Prezydent Jerzy Śpiewak (w środku), ze współpracownikami: Grzegorzem Jędrasikiem i Stanisławem 
Dragonem w Urzędzie Miasta. Fotografia ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach.
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 Opony, tak jak odpady 
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reklama

od pocZątku epideMii 
do urZędu Miasta 
ZgŁosiŁo się 113 
wolontariusZy, 
chcących poMóc 
osoboM, które 
Z racji na wiek cZy 
probleMy Zdrowotne 
powinny ogranicZyć 
prZeMiesZcZanie się. 
uM wspólnie Z MiejskiM 
ośrodkieM poMocy 
spoŁecZnej koordynują 
dZiaŁania ochotników.

Do zadań wolontariuszy należały 
proste czynności, głównie robie-
nie zakupów, wynoszenie śmieci 
czy wyprowadzanie psów, ale też 
dostarczali oni gotowe posiłki czy 
realizowali recepty. Również Hu-
fiec Ziemi Tyskiej ZHP przyłączył 
się do akcji Urzędu i MOPS.

służba to taki wolontariat
– Dorośli harcerze z naszego huf-
ca realizowali wszystkie zadania, 
o które nas poproszono, dzięki 
czemu nawiązaliśmy stałą współ-
pracę z seniorami potrzebującymi 
naszej pomocy. Działamy również 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy, która w tym wyjątko-
wym czasie jest bardzo aktyw-
na. Ponadto harcerze, którzy nie 
osiągnęli pełnoletniości poma-
gali nam szyjąc maseczki, dzięki 
czemu mogli zdobyć zdolności 
harcerskie – mówi pwd. Karolina 
Sikorska z Hufca Ziemi Tyskiej 
ZHP. – Harcerstwo dla osób peł-
noletnich to taka forma wolonta-
riatu, którą u nas nazywamy służ-

bą. Świadczenie bezinteresownej 
formy pomocy jest drogą rozwoju, 
którą każdy powinien przejść. Jest 
to trochę też forma odreagowania 
stresu, bo jestem tegoroczną ma-
turzystką, a pełnienie wolontariatu 
pozwala mi się od tego wszystkie-
go choć na chwilę oderwać – po-
dzieliła się Daria Masztafiak.

do katowic i gliwic
Jeden ze strażników miejskich 
podjął się odpowiedzialnego za-
dania. – Zaczęło się to tak, że 11 
marca zawołał mnie komendant 
i zapytał się czy odważyłbym się 
wozić próbki do testów ze szpi-
tala jednoimiennego do labora-
torium w Katowicach. Oczywi-
ście podjąłem rękawicę, kiedyś też 
potrzebowałem pomocy lekarzy 
i ją otrzymałem. Przez pierw-
szy miesiąc kursowałem 4 razy 
na dobę, później zaszły zmiany 
i teraz kursuję do Gliwic – opisu-

je swoje działania strażnik miej-
ski, który wystąpił w filmie o wo-
lontariuszach nakręconym przez 
Urząd Miasta. Film dostępny jest 
na fanpage'u Miasto Tychy.

reprezentant „twoich tychów”
Sam jestem jednym z wolonta-
riuszy i reprezentantem naszej 
gazety. Zgłosiłem się 17 marca, 
czyli w dzień kiedy akcja ruszyła. 
Głównie proszono mnie o przy-
wożenie zakupów i realizowanie 
recept. Było z tym kilka cieka-
wych sytuacji. Jeden zaawanso-
wany wiekiem pan na liście zaku-
pów wpisał „ćwiarteczkę czegoś 
mocniejszego” i wymógł na mnie 
przysięgę, aby nikomu o tym sło-
wem się nie zająknął. Sekret ten 
zabiorę do grobu. Innym razem, 
gdy już byłem w drodze do skle-
pu, odebrałem taki oto telefon: 
„Proszę pana, ja na śmierć za-
pomniałam panu powiedzieć. 

Proszę się nie martwić tym 
tłuszczykiem na baleronie doj-
rzewającym, który zapisałam 
na karteczce. Naprawdę proszę się 
nie martwić, bo ja ten tłuszczyk 
bardzo lubię”. Tak mnie ta pani 
rozbawiła, że do końca dnia już 
o nic się nie martwiłem, nawet 
jak się okazało, że na liście prócz 
tłuściutkiej wędlinki było 18 li-
trów wody mineralnej, 6 litrów 
mleka, kilka kilogramów różnego 
rodzaju mąki, proszek do prania 
i inne drobiazgi. Pani mieszkała 
na 4 piętrze bez windy. Na po-
chwałę zasługuje za to jedno star-
sze małżeństwo, które po moim 
telefonie wzięło ode mnie dane 
i potwierdziło w MOPS czy ktoś 
taki faktycznie figuruje na liście 
wolontariuszy i czy dzwoniono 
do niego owego dnia. W dobie 
licznych oszustw seniorów taka 
postawa jest godna naśladowania. 
kaMil pesZat ●

parafia ewangelicko-
augsburska w tychach 
wraZ Z ogólnopolskiM 
dusZpasterstweM 
MŁodZieży kościoŁa 
ea oraZ ewangelickiM 
dusZpasterstweM 
wojskowyM organiZuje 
akcję charytatywną pn. 
„bieg Z różą”.

Aby wziąć udział w przedsięwzię-
ciu należy między 17 maja a 21 
czerwca, w wybranym przez sie-
bie miejscu i czasie przebiec mini-
mum 1 kilometr, po czym wysłać 
do organizatorów dokumentujące 

to zdjęcie z różą (organizatorzy li-
czą na kreatywność uczestników). 
Mile widziane są także dobrowol-
ne datki, które przekazane zostaną 
na potrzeby jednoimiennego szpi-
tala zakaźnego Megrez. Ze wszyst-
kich nadesłanych zdjęć powstanie 
kolaż uczestników, zaś na wyróż-
nienia mogą liczyć laureaci po-
szczególnych kategorii: Najdłuż-
szy pokonany dystans, Najbardziej 
ciekawe miejsce i Najlepsze zdjęcie 
z biegu z różą.

Aby zgłosić się do akcji, należy 
wejść na stronę www.dostartu.pl 
i w wyszukiwarce imprez wpisać 
„Bieg z różą”. ww ●

lubią pomagać
ponad sto osób ZGłoSIło SIę Do pRoGRamu WoLoNtaRIatu poDcZaS paNDemII. 

pobiegnij Z różą
w charytatywnyM ceLu.

Wśród osób, które podjęły się wolontariatu jest dużo dorosłych harcerzy. 
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Z Mojej póŁki

„Bajki z Brodą” to cykl dla dzie-
ci, w ramach którego dzieci mają 
okazję usłyszeć legendarne baś-
nie braci Grimm w interpreta-
cji Pawła Drzewieckiego, akto-
ra, reżysera, dyrektora Teatru 
Małego.

W tym tygodniu – 6 czerwca 
o godz. 16 dzieci będą mogły po-
słuchać bajki „O dzielnym kraw-
czyku”, która zostanie opubliko-
wana na kanałach YouTube i FB 
– Teatr Mały Tychy. Dodatko-
wo najmłodsi mogą tradycyjnie 
razem z teatrem współtworzyć 
„Bajki z brodą”.

Aby stać się twórcą bajki –ilu-
stratorem, wystarczy do środy 
3 czerwca do godziny 12 prze-
słać na adres edukacja@teatrma-
ly.tychy.pl zdjęcie rysunku stwo-
rzonego do baśni „O dzielnym 
krawczyku”.

Wszystkie prace plastyczne zo-
staną nagrodzone zaproszeniem 
dziecka z rodzicem na wybrany 
spektakl z cyklu „Scena młode-
go widza” w sezonie 2020/2021 
i zaprezentowane podczas bajki 
opublikowanej na internetowym 
kanale YouTube i Facebooku Te-
atru Małego. rn ●

ostatni 
Piąty 
tom
Po co się pisze dzienniki? Powo-
dów jest wiele: po to aby opisać 
świat wokół siebie, szukać od-
powiedzi poprzez zapis, uporać 
się z rzeczywistością. Ale także 
zobaczyć, jak czas nieubłaganie 
upływa, czy poznać samego sie-
bie.

Lubię czytać dzienniki. Bynaj-
mniej nie po to, aby grzebać się 
w czyimś życiu, doszukiwać ja-
kichś niedyskrecji, słabości pisa-
rza. Poznaję jego życie, reakcje, 
przemyślenia, otaczających go 
znajomych, obserwuję mierzenie 
się z życiem od rana do wieczora. 
Tym samym pomaga mi to czę-
sto lepiej zrozumieć jego twór-
czość.

Rzecz jasna, dziennik dzienni-
kowi nierówny. Ot, na przykład 
nie byłem w stanie przebrnąć 
przez zapiski Teodora Parnickie-
go. Bo tam dzień był podobny 
do dnia. „Dziś wypiłem tylko 2 
setki wódki i napisałem 2 tysią-
ce słów”. Albo odwrotnie: „dziś 

nic nie piłem, ale też nic nie na-
pisałem”. I tak zamiennie, dzień 
w dzień. A już swoistym kosz-
marem są dzienniki Jarosława 
Iwaszkiewicza. Wielki pisarz, 
mały człowiek. Inne pytanie, 
jakie się nasuwa: na ile mamy 
w tych przypadkach ze świado-
mą kreacją, pokazaniem się in-
nym niż się naprawdę było?

Sandor Marai – wybitny wę-
gierski prozaik i eseista, przez lata 
pisał „Dziennik”. Właśnie kilka 
dni temu Czytelnik opublikował 
jego ostatni, piąty już tom, obej-
mujący lata 1977-1989. Początek 
mojej fascynacji tym autorem 
to „Żar”, „Wyznania patrycju-
sza”, potem przyszły „Dzienniki”. 
To Gustaw Herling-Grudziński 
namówił ówczesnego prezesa 

Czytelnika do wydania „Dzienni-
ków” Maraia – pamiętam tę roz-
mowę w Budapeszcie.

Najpierw ukazał się obszer-
ny wybór, potem przyszedł czas 
na poszczególne lata. W genial-
nym przekładzie Teresy Worow-
skiej, która jest też autorką przy-
pisów i posłowia.

Ten ostatni tom różni się 
od poprzednich. Jak sam autor 
pisze – urodził się w 1900 roku; 
mając lat 77 jeszcze interesuje 
go, to co przynosi dzień. Jesz-
cze czyta, chodzi na spacery, ale 
tak dzień jak i noc są puste, nie 
ma w nich bowiem już życia.

Marai, który czytał codziennie 
i to w różnych sytuacjach, zaczy-
na być krytyczny wobec literatu-
ry. Czym jest literatura, czy w ja-
kiś sposób nam pomaga? A może 
zakłamuje rzeczywistość, jest tyl-
ko chwilową pociechą? Ba, pisze 
nawet, że wstydzi się swojego pi-
sania, bycia pisarzem.

Marai ostatnie lata życia spę-
dza w Ameryce. Włochy, Amery-
ka – pisarz nie był pewien gdzie 
osiąść. Raziło go chamstwo, 
świat pełen krzyku, brzydkiej 
architektury. Ostatecznie decy-
dują się z żoną Lolą na San Die-
go. Tu się da jeszcze żyć. Mia-
sto do ogarnięcia, mili, spokojni 
mieszkańcy.

Ten „Dziennik”, tak jak po-
przednie, to zapiski o świecie, 

bynajmniej nie banalne. Marai 
potrafi odpowiedzieć na pyta-
nie dlaczego to co się stało, się 
stało, a także przybliżyć kon-
sekwencje owego wydarzenia. 
Świetne analizy krajów, społe-
czeństwa, gdzie bywał. I lektury. 
Czytał głównie w nocy. Wracał 
do książek kiedyś przeczytanych 
i analizował. I pisał. To nie był 
czas stracony.

Kiedy jego żona Lola od-
chodzi, Marai wraca myślami 
do wspólnie przeżytych lat. Te 
zapisy są wzruszające. Czy wy-
starczająco się nią opiekowałem? 
Dałem odczuć, że ją kochałem? 
Czy zrobiłem wszystko, co powi-
nienem zrobić? Już nie potrafi, 
nie chce pisać, ale czytać jeszcze 
tak. Kiedy i czytać już nie może, 
samotny, schorowany, 21 lutego 
1989 roku, wczesnym popołu-
dniem strzela sobie w głowę.

Marai przez lata był niezna-
ny, nie tylko u nas. Teraz na jego 
„Dziennik”, powieści, opowia-
dania, eseje, nie tylko ja czekam 
z niecierpliwością.

Ostatnie zdania „Dzienni-
ka” nie są jasne, tak jakby Marai 
chciał nam powiedzieć, że każde 
życie jest niedopowiedziane.
jan MaZurkiewicZ ●

sandor marai
„dziennik 1977-1989”

Wydawnictwo Czytelnik.

w najbliżsZy piątek 
wraca do norMalnego 
funkcjonowania 
dZiaŁająca 
w strukturach teatru 
MaŁego Miejska galeria 
sZtuki „obok”. pierwsZą 
„fiZycZną” wystawą jaką 
będą Mogli odwiedZić 
MiŁośnicy sZtuki będZie 
kolekcja galerii.

– Zaczynamy od piątku, 5 czerw-
ca, o godzinie 10 i udostępnia-
my nasze zbiory dzieł malar-
skich, graficznych i rzeźbiarskich 
– mówi kurator MKS „Obok” 
Wojciech Łuka. – Kolekcja po-
wstawała przez ponad 20 lat. Jest 
wynikiem i śladem różnorodnych 
kontaktów artystycznych z Ty-
chami. Zapraszamy miłośników 
sztuk pięknych i przyjaciół gale-
rii do skorzystania z niecodzien-
nej okazji obejrzenia (już niewir-
tualnie) 40 wybranych obrazów. 
Odwiedzający galerię będą mo-
gli, zgodnie z obecnym regula-
minem stworzonym w okresie 
epidemii, zobaczyć prace takich 
autorów jak: Elżbieta Kuraj, He-
lena Golda-Błachut, Stanisław 
Mazuś, Eryk Pudełko, Witold 
Kołban, Edward Hantulik, Re-
nata Bonczar, Beata Wąsowska, 
Regina Lipecka, Barbara Fran-
kiewicz, Jolanta Golenia-Mikusz, 
Katarzyna Wrona, Kalina Dul-
ko, Katarzyna Nowak-Zagórska, 
A.G. Kudriawczenko, Lech Ko-
walczyk, Janusz Karbowniczek, 
Jan Dubiel, Tomasz Lubaszka, 
Paweł Lasik, Piotr Kowalski, Łu-
kasz Pudełko, Chapfaud Jacques, 
Christel Bachman, Roman Ma-
ciuszkiewicz, Tadeusz Buława – 
zachęca szef galerii.

Nietypowość tej wystawy, 
stosownie do sytuacji związa-

nej z epidemią, będzie polega-
ła na tym, że nie rozpocznie się 
o godzinie 18, tylko już o godzi-
nie 10, bez uroczystego wernisa-
żu. W trakcie zwiedzania galerii, 

na przygotowanym monitorze 
będzie można zapoznać się bądź 
przypomnieć sobie wirtualne 
działania MGS „OBOK” w okre-
sie epidemii.

Miejska Galeria Sztuki „OBOK” 
mieści się w Pasażu Kultury An-
dromeda i zaprasza od wtorku 
do soboty w godzinach od 10 
do 18. rn ●

kolekCja słaW
Miejska galeria sZtuki „obok” otWIeRa SIę DLa tySZaN W NoWej RZecZyWIStoŚcI. 

Jednym z prezentowanych na wystawie dzieł jest praca A.G Kudriawczenki. 

kolejna propozycja teatru Małego dla najmłodszych.

o dZielnym 
krawcZyku

chociaż teatr MaŁy 
w tychach nigdy 
się nie ZaMroZiŁ 
– jak Mówi dyrektor 
paweŁ drZewiecki. 
jednak Zgodnie 
Z ogŁosZonyM 
prZeZ preMiera 
kolejnyM etapeM 
„odMrażania” 
gospodarki 
i kultury, 
od 6 cZerwca 
teatry będą MogŁy 
ZaprasZać widZów 
na prZedstawienia. 
jednak wciąż prZy 
Zachowaniu rygoru 
sanitarnego. jak 
to będZie wyglądaŁo 
w tychach?

– Gdy musieliśmy się zmierzyć 
z sytuacją, która nas wszystkich 
dotknęła, po prostu przeakcen-
towaliśmy działalność – mówi 
Paweł Drzewiecki. – Z zaleceń 
ministerialnych wynika, żeby 
jeszcze przez jakiś czas łączyć 
działalność tradycyjną, reali-
zowaną pod pewnymi warun-
kami, z działalnością online. 
I my na razie pozostaniemy 
jeszcze w tej drugiej.

maseczka godzi w sacrum
Jak wyjaśnia dyrektor tyskiego 
teatru, zbliża się koniec sezonu 
teatralnego, więc produkcje, które 
czekały na swoją premierę z po-
wodu pandemii, mogą poczekać 
jeszcze trochę. A być może w na-
stępnym sezonie (rozpoczynają-
cym się od września) będzie moż-
liwość spotkania z widzami już 
bez niedogodności typu maseczki 
i przerzedzona widownia.

– Jestem w stałym kontak-
cie z innymi dyrektorami tea-
trów, z którymi na rozmaitych 
płaszczyznach współpracuje-
my, i wszyscy dość sceptycz-
nie podchodzimy do tej formy 
która została obecnie umożli-
wiona – mówi Paweł Drzewie-

cki. – W moim odczuciu teatr 
to przestrzeń wolności, nie tylko 
artystycznej, ale też dla widza. 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
w której musimy zapraszać wi-
dzów pod warunkami. Przedsta-
wienie to przeżycie wspólnoto-
we, jakiekolwiek przerzedzanie 
widowni czy maseczki na twa-
rzach zakłócałyby sacrum tego 
spotkania. Oczywiście gdy-
by sytuacja epidemiczna mia-
ła się utrzymywać dłużej, także 
w przyszłym sezonie, to będzie-
my korzystać z tej formy. Teraz, 
przed końcem sezonu mogliby-
śmy zaprosić widzów najwyżej 
na dwa – trzy spotkania. Więc 
wstrzymamy to jeszcze, mając 
nadzieję, że we wrześniu spot-
kamy się już w większym kom-
forcie.

Wciąż online
Tymczasem Teatr Mały ma jesz-
cze bardzo bogate plany związa-
ne z działalnością online.

– Wynika to z jednej stro-
ny z pozyskanych środków ze-
wnętrznych w ramach progra-
mu „Kultura w sieci”, a z drugiej 
strony z naszych planów realiza-
cyjnych. – mówi dyrektor Teatru 
Małego. – Z końcem tygodnia 
będziemy nagrywać „Iluzje” 
Iwana Wyrypajewa. Ten tekst 
chodził za mną całe lata, a teraz 
sytuacja związana z epidemią 
otworzyła w mojej głowie nową 
możliwość realizacyjną. Bohate-
rowie mogliby opowiadać swoje 
monologi – bo sztuka opiera się 
na monologach – w przestrzeni 
wirtualnej. I my tak zrealizuje-
my to widowisko, jako rodzaj te-
atru internetowego. W tym pro-
jekcie wezmą udział m.in. Marta 
Ścisłowicz i Katarzyna Herman. 
Będzie to nasza produkcja włas-
na z gościnnym udziałem za-
proszonych artystów. Myślę, 
że to w jakiś sposób wynagro-
dzi publiczności ten czas ocze-
kiwania na spotkanie twarzą 
w twarz. sw ●

teatr to 
prZestrZeń 
WolnoŚCi
plany teatru MaŁego Na „oDmRażaNIe” DZIałaLNoŚcI.
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twoje tychy: – zacznijmy 
od początku! pana urodziny 
przypadły na okres ii wojny 
światowej. tych okrutnych 
czasów nie może pan pamiętać, 
ale na pewno wspominała 
je najbliższa rodzina?...
STaNiSłaW BOcZaR: 
– Urodziłem się w Warszawie 
półtora roku przed Powstaniem 
Warszawskim. Mama miała 
korzenie w Rosji (Gałczyno 
pod Petersburgiem, a babcia 
w Lesku w Galicji). Z opowia-
dań rodzinnych pamiętam, 
że nasze mieszkanie znajdo-
wało się na Starym Mieście, 
w pobliżu budynku Wytwórni 
Papierów Wartościowych, gdzie 
pracował i walczył w czasie 
Powstania mój tato, Mieczysław 
(ps. por. Dembowski). Mama 
Helena przed wojną pracowała 

jako telefonistka w centrali 
międzynarodowej. W tym 
mieszkaniu nie zagrzałem 
długo miejsca, bo po wybuchu 
Powstania czekały nas piwnice 
i schrony, obóz przejścio-
wy w Pruszkowie, gdzie 
w trudnych warunkach 
panował też tyfus głodowy. 
Na nasze szczęście, gdy Niemcy 
rozładowywali obóz, wsadzili 
całą naszą rodzinę do pociągu. 
Gdy potem wyrzucili nas 
na trasie bez niczego, przygar-
nęli nas jacyś dobrzy ludzie 
w Petrykozach, na południe 
od Warszawy. Po jakimś czasie 
podążyliśmy stamtąd w stronę 
Krakowa, gdzie mieliśmy 
rodzinne mieszkanie przy ulicy 
Wenecja, w dzielnicy Piasek, 
blisko Collegium Novum. 
Byłem skrajnie wycieńczony, 

ale koledzy dziadka, który 
był znanym lekarzem, zrobili 
wszystko, by przywrócić jego 
wnuka do życia.
Strasznie bałem się ognia 
i pożarów, była to chyba trauma 
po Powstaniu Warszawskim. 
Gdy byliśmy z babcią w kinie, 
kiedy przed filmem pokazywa-
no palący się Londyn, wpadłem 
w taką panikę, że musieliśmy 
wyjść. Drugi raz miało to miej-
sce w Zakopanem, na Anta-
łówce. Jechaliśmy dorożką, gdy 
ujrzałem jakiś pożar z daleka.
Nie chodziłem do przedszkola, 
raz miałem okazję być 
na koloniach organizowanych 
dla dzieci Polonii w pałacu 
w Krzeszowicach (w roku 
szkolnym był tam poprawczak). 
Dzieciństwo wspominam jako 
szczęśliwe.

i przyszedł czas na szkołę. Był pan 
przygotowany na taką zmianę! 
cieszył się?
– Pierwszą klasę 7-letniej szko-
ły podstawowej rozpocząłem 
nie 1 września jak większość 
uczniów, ale 1 października. 
Panowała wówczas epidemia 
choroby Heinego-Medina 
i wiele dzieci zaczynało eduka-
cję miesiąc później. Do szkoły 
zaprowadziła mnie babcia, 
rodzice pracowali. Mama 
w pracowni urbanistycznej, tata 
w domu wykonywał makiety 
architektoniczne i modele 
okrętów dla muzeów.
W szkole poznałem Olgierda, 
który miał tę samą datę 
urodzenia. Nazywaliśmy siebie 
bliźniakami. Zaprzyjaźniliśmy 
się i przez całe lata spędzaliśmy 
z sobą dużo czasu. Żarto-
waliśmy, że mamy różnych 
rodziców, czasem kłóciliśmy 
się, który z nas jest starszy. 
Nauka przychodziła mi dość 
łatwo, ale w związku z choro-
bami często byłem nieobecny. 
Lekcje odbywały się w klasach 
liczących ponad 40 uczniów, 
przez kilka lat w baraku przy 
ul. Wygody, z którego często 
uciekaliśmy, gdy było bardzo 
nudno (!). Nie mieliśmy sali 
gimnastycznej, zajęcia odby-
wały się na szutrowym boisku. 
Zdarzyło się, że dyrektor usta-
wiał rozrabiających uczniów 
z rękami do góry i kazał im 
robić przysiady. Z przyjem-
nością robiłem gazetki ścienne 
i pasja dziennikarska pozostała 
we mnie do dziś. Mam jeszcze 
w pamięci pierwszą nauczy-
cielkę, którą lubiłem. W szkole 
stopniowo rozwijały się moje 
pasje, jak fotografia i kolekcjo-
nowanie modeli samochodów 
wyścigowych, wynikło z tego 
– z czasem – zainteresowanie 
rajdami samochodowymi 
i wyścigami Formuły 1, 
którymi interesuję się do dziś. 
W ubiegłym roku, z synem 
Mateuszem i wnuczką Julią 
kibicowaliśmy Kubicy podczas 
wyścigu na torze Hungaroring 
pod Budapesztem.

na pewno więcej pamięta pan 
ze szkoły średniej, bo wtedy 
zaczyna się poważna nauka 
i młodzi ludzie muszą podjąć 
decyzję, co chcą robić po jej 
ukończeniu. zdaje się przecież 
wtedy maturę, zwaną egzaminem 
dojrzałości.
– Zaczęło się od V Liceum im. 
Witkowskiego, a skończyło 
na II LO im. Sobieskiego. 
Rocznik ‘43 był szczególny, 
miał dziwną wrażliwość. Był 
rok 1956 jak zaczynałem naukę, 
a więc Poznań i wydarzenia 
na Węgrzech. Nie było łatwo! 
Nie lubiłem nauczyciela, który 
– jako jedyny w szkole partyjny, 
uczył języka rosyjskiego, był 
komunistą z przekonania i na-
szym wychowawcą. Próbował 
nas „umoralniać”, a ja z przy-

jaciółmi pytałem go o Katyń, 
czy powstanie na Węgrzech. 
Zawsze mówiłem wprost 
to, co myślałem. Historia 
interesowała mnie od dawna. 
Słuchaliśmy w tajemnicy radia 
Wolna Europa, jeszcze w szkole 
podstawowej przeczytałem 
Orwella. Musiałem zmienić 
szkołę. Sobieski trochę się 
różnił. Były tam dwie istotne 
dla mnie osoby. Niezwykle 
pomocny w trudnych chwilach 
wychowawca oraz nauczyciel 
historii, który ciekawie i mą-
drze opowiadał, ale nie mówił 
niczego, co by nam mogło 
przysporzyć kłopotów. Niestety, 
w 1968 roku, mimo doktoratu 
z historii, musiał opuścić II LO. 
Zaczął uczyć łaciny w Nowym 
Sączu. To, że rozumiem 
historię, to jego zasługa (kiedyś, 
po latach, nawet wydawałem 
gazetę zajmującą się relacjami 
gospodarczymi pogranicza 
polsko-czeskiego). Próbowałem 
też robić z kolegami relacje fo-
tograficzne z różnych wydarzeń 
– od wydarzeń w Nowej Hucie, 
wizyt różnych dygnitarzy aż 
po studencki marzec ‘68.
Na fizykę trzeba było przy-
chodzić w garniturze pod 
krawatem i już na dzień dobry 
miało się piątkę. Matura nie 
była dla mnie problemem. 
W jednym dniu zdawało się 
wszystkie przedmioty ustne. 
Wybrałem m.in. angielski 
i po przeczytaniu w tym języku 
„Małego księcia” i fragmentów 
Davida Coperfielda czułem się 
jak ryba w wodzie. Po maturze 
zaczepiła mnie matematyczka, 
która przy odpowiedzi 
na lekcjach zastanawiała się czy 
bujam, czy naprawdę umiem 
matematykę. Ale na maturze 
dałem sobie celująco radę. 
W szkole uprawiałem szermier-
kę, myślałem nawet o awan-
sowaniu do kadry juniorów. 
Jeździłem dużo na nartach, ale 
pozostały mi już teraz tylko 
biegówki.

skończył pan architekturę 
na politechnice Krakowskiej. 
Kiedy i gdzie narodził się ten 
pomysł, nie myślał pan o historii 
lub dziennikarstwie?
– Myślałem o dziennikarstwie, 
ale jak się dowiedziałem, 
że dziekanem jest doradca 
Moczara, to stwierdziłem, 
że nie chcę mieć z tym nic 
do czynienia. Interesowało mnie 
planowanie przestrzenne urba-
nistyczne, może dlatego, że – jak 
mówiłem – mama pracowała 
w Wojewódzkiej Pracowni Ur-
banistycznej. W domu pojawiali 
się wybitni urbaniści i archi-
tekci, m.in. prof. prof. Bolesław 
Malisz czy Bohdan Pniewski. 
Na Politechnikę Krakowską 
dostałem się bez problemu, 
bo od Wielkanocy wiele godzin 
dziennie poświęcałem nauce 
sposobu rysowania wymagane-
go podczas egzaminu wstępnego 

(Nie umiałem i dalej nie umiem 
rysować, uważałem, że wszystko 
da się sfotografować. Po latach 
zrozumiałem, że myśli – niestety 
nie) i zdałem egzamin. Studio-
wałem blisko 10 lat, bo cały czas 
w coś się angażowałem, np. na II 
roku zostałem dokooptowany 
do kolegów z „czwartego” 
do zespołu, który przygotowy-
wał pracę na Kongres Między-
narodowej Unii Architektów 
na Kubie. Uczestniczyłem też 
w projekcie budowy miasteczka 
studenckiego. Zacząłem 
kręcić filmy w Studenckim 
Klubie Filmowym pod okiem 
Tadeusza Junaka, później 
znanego reżysera. Intereso-
wała mnie fotografia prasowa. 
Zdjęcia drukowałem w różnych 
gazetach lub wystawiałem 
w oknie klubu „Pod Jaszczu-
rami”. Można powiedzieć, 
że jestem – w jakimś sensie 
– ofiarą zdarzeń. Zawsze coś 
się zaczyna od przypadkowego 
zbiegu okoliczności! Szedłem 
kiedyś ul. Grodzką i przed 
oczyma ukazał się ogromny 
tłum. Znad głów wyłaniały 
się dwie postacie. Okazało się, 
że był to Robert Kennedy, brat 
zamordowanego prezydenta, 
i jego żona, Lee Radziwiłł. 
Zrobiłem kilka zdjęć, które 
36 godzin później zawiozłem 
do Ambasady USA. Przyjaźni-
łem się z ówczesną barmanką 
w Klubie pod Jaszczurami – 
Janiną Paradowską, późniejszą 
dziennikarką „Kobiety i życia” 
oraz tygodnika „Polityka”. Lata 
mijały i trudno mi przypomnieć 
sobie wszystkich ludzi z klubów 
studenckich, których było kil-
kanaście, a w każdym kabaret. 
Byłem na bieżąco, bo wydawa-
liśmy biuletyn z programem 
imprez studenckich, a następnie 
miesięcznik kulturalno-
społeczny „Student”. Miałem 
okazję spotykać późniejszych 
celebrytów, w tym Jerzego 
Stuhra, którzy stawiali pierwsze 
kroki. W klubie Nowy Żaczek 
działał kabaret „Sowizdrzał”, 
który prowadził mieszkający 
później w Katowicach Seweryn 
Wisłocki. Jego skład był cieka-
wy: Ewa Decówna, Jan Nowicki, 
dwóch skrzypków Zbigniew 
Paleta i Zbigniew Wodecki, gdy 
gasły światła przy fortepianie 
zasiadał Andrzej Zieliński, który 
studiował w Akademii Muzycz-
nej i nie mógł „chałturzyć”. Tam, 
chyba, zaczynała się też kariera 
braci Pawluśkiewiczów i Marka 
Grechuty, który śpiewał covery 
różnych piosenkarzy. Z części 
tych artystów narodził się zespół 
„Anawa”. Marek przez jakiś 
czas nawet u mnie „waletował”, 
gdy robiliśmy jakiś projekt. Nie 
mogę sobie darować, że nie 
wybrałem się na jeden z jego 
ostatnich koncertów. Mam 
w zbiorach unikalne zdjęcie 
Marka, zdjęcia tworzonych 
przez braci Zielińskich Skaldów. 
To były naprawdę piękne, 

ZaWsZe Warto żyć
„babciu, dZiadku, opowiedZ swoiM wnucZętoM”

„jeśli chcesZ być nadZieją prZysZŁości, MusisZ prZejąć pochodnię od swojego dZiadka i babci”- powiedZiaŁ papież francisZek podcZas światowych dni MŁodZieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach tygodnika „echo” w latach 2016-2018 ukaZywaŁy się wywiady Z seniorkaMi i senioraMi Z cyklu „babciu, dZiadku opowiedZ 
swoiM wnucZętoM”. powstaŁa Z nich książka, która ukaZaŁa się we wrZeśniu 2019 roku. wywiady ciesZyŁy się dużą popularnością nie tylko wśród ludZi 
starsZych, sięgali po nie także MŁodZi, odkrywając w nich różne ciekawe, cZasaMi historycZne rZecZy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do roZMów 
Z tyskiMi senioraMi, tyM raZeM na ŁaMach tygodnika „twoje tychy”, w nadZiei, że będą one wsparcieM na te trudne cZasy pandeMii.

Stanisław j. BocZaR, 77 lat, emerytowany architekt, ewangelik, żona Krystyna, lekarka, troje dzieci, 
3 wnucząt (yann, julia, Lou). Społecznik, lubi historię, kontakty z ludźmi, prowadzi strony interne-
towe m.in. parafii ewangelicko–augsburskiej św. ap. piotra i pawła w tychach. Wyznaje zasadę: „Nie 
ma rzeczy, których nie da się zrobić, wystarczy nie wiedzieć, że jest to niemożliwe”.

Ja
ce

k B
oc

za
r

10 | 2 cZerwca 2020 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



27 Maja prZedstawiciele 
śląskiego oddZiaŁu 
okręgowego 
pck prZekaZali 
na ręce Marioli sZulc, 
preZes ZarZądu 
wojewódZkiego 
sZpitala 
specjalistycZnego 
MegreZ w tychach 
środki ochrony 
osobistej  
dla personelu 
MedycZnego.

Tyski szpital wzbogacił się o 315 
przyłbic, 7950 maseczek, 55 pły-
nów dezynfekcyjnych oraz 13.700 
szt. jednorazowych rękawiczek. 
W przekazaniu uczestniczyli: Bog-
dan Ogrocki, dyrektor Śląskiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Piotr Górnik, 
członek Śl. OO PCK oraz ratow-
nicy z Grupy Ratownictwa PCK 
z Zabrza.

Od początku pandemii korona-
wirusa w Polsce, członkowie i wo-
lontariusze Śląskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża aktywnie włączają 
się do pomocy osobom i instytu-
cjom poszkodowanym w wyniku 
epidemii.

– Pomoc ta nie byłaby jednak 
możliwa, gdyby nie wsparcie na-
szych wspaniałych darczyńców, 
takich jak: Aviva, Cirle K, We-
del, Procter&Gamble, którzy 
przekazali PCK wiele różnych 
artykułów, zarówno sanitar-
nych jak i spożywczych – pod-
kreśla dyrektor Bogdan Ogro-
cki. – Do akcji dołączyła także 
firma Amazon, które zakupi-
ła, a następnie przekazała nam 
środki ochrony takie jak: przy-

łbice, maseczki, płyn do dezyn-
fekcji oraz rękawiczki. Z kolei 
Zakład Karny z Wołowa prze-
kazał za naszym pośrednictwem 
maseczki ochronne, które osa-
dzeni uszyli dla personelu szpi-
tala. Wymienione dary zostały 
przekazane placówkom opie-
kuńczym oraz szpitalom jed-
noimiennym na terenie woj. 
śląskiego. Stąd nasza wizyta 
między innymi w Tychach – do-
dał dyrektor.

– W takim szpitalu jak nasz, 
środków ochrony osobistej i de-
zynfekcyjnych nigdy nie zbywa 
– mówiła prezes Megrezu Ma-
riola Szulc, dziękując za do-
starczone artykuły. – Codzien-
nie zużywamy ich duże ilości, 
by móc skutecznie chronić per-
sonel szpitala i nieść pomoc pa-
cjentom. Państwa wsparcie wie-
le dla nas znaczy i bardzo za nie 
dziękujemy.
rs ●

koronawirus 
diaMetralnie ZMieniŁ 
dotychcZasową 
sytuację M.in. 
na rynkach pracy. 
w tychach także 
widać duże 
ZMiany. w kwietniu 
do powiatowego 
urZędu pracy 
wpŁynęŁo 214 
ofert, podcZas gdy 
w stycZniu tego roku 
byŁo ich ponad tysiąc!

Od 1 do 30 kwietnia br. do PUP 
w Tychach wpłynęło 214 ofert 
pracy (z czego 115 miejsc pracy 
dotyczy cudzoziemców). Przepi-
sy specustawy COVID-19 prze-
widują legalny pobyt i pracę dla 
cudzoziemców, którzy w okre-
sie ogłoszenia epidemii legalnie 
przebywali i pracowali na tery-
torium RP. Okres pobytu i pra-
cy ulega przedłużeniu do upły-
wu 30. dnia po odwołaniu tego 
stanu.

Co miesiąc mniej
Analizując dane z ostatnich mie-
sięcy widać wyraźnie tenden-
cję spadkową. W marcu tych 
ofert było 493, w lutym – 739, 
a w styczniu – 1109.

– Obecnie najczęściej po-
jawiające się w ofertach pra-
cy stanowiska to np. pakowacz 
ręczny, pracownik porządko-
wy czy pracownik sprzątają-
cy. Zniknęły oferty pracy dla 
pracowników produkcyjnych, 
których do tej pory było sporo 
– mówi Katarzyna Ptak, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tychach.

Patrząc na dane Powiatowego 
Urzędu Pracy widać także zmia-
nę w liczbie wydawanych oświad-
czeń o powierzeniu pracy cudzo-
ziemcom i zezwoleń na pracę 
sezonową.

Od 1 do 30 kwietnia do PUP 
wpłynęło 112 oświadczeń o po-
wierzeniu pracy cudzoziemcom 
oraz 2 wnioski o wydanie zezwo-
lenia na pracę sezonową. W mar-

cu złożono 272 oświadczenia oraz 
48 wniosków na pracę sezonową, 
w lutym były to 483 oświadczenia 
oraz 3 wnioski, a w styczniu 533 
oświadczenia oraz 40 wniosków.

Więcej bezrobotnych
Na razie nieznacznie, wzrasta 
za to liczba bezrobotnych. W kwiet-
niu zarejestrowano 432 osoby bez-
robotne, podczas gdy w marcu było 
ich 406, w lutym – 376, a w stycz-
niu – 410. Obecnie w PUP Tychy 
zarejestrowanych jest łącznie 2.166 
osób bezrobotnych (w marcu było 
1.885 takich osób).

W kwietniu wpłynęły dwa za-
wiadomienia o planowanych 
zwolnieniach grupowych; łącz-
nie pracę może stracić ok. 540 
osób. (w tym blisko 100 miesz-
kańców Tychów).

korzystają ze wsparcia
Od początku kwietnia Powiatowy 
Urząd Pracy w Tychach prowa-
dzi nabór wniosków dotyczących 
wsparcia przedsiębiorców w ra-

mach tzw. Tarczy Antykryzyso-
wej. Do tej pory wpłynęło po-
nad 4000 wniosków o pożyczkę 
w wysokości 5000 zł dla mikro-
przedsiębiorców. Środki wypła-
cono ponad 720 przedsiębiorcom 
na łączną kwotę 3.602.050 zł.

O dofinansowanie części kosz-
tów prowadzenia działalności go-
spodarczej dla osób fizycznych 
niezatrudniających pracowników 
wpłynęło 340 wniosków, a o do-
finansowanie części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
zwróciło się ponad 400 przedsię-
biorców.

Tyscy przedsiębiorcy mogą 
także skorzystać z pakietu wspar-
cia – czyli szeregu rozwiązań, 
które mają pomóc utrzymać się 
na rynku lokalnym przedsię-
biorcom poszkodowanym przez 
pandemię koronawirusa. Przed-
siębiorcy mogą ubiegać się m.in. 
o zwolnienia oraz ulgi za czynsz 
i dzierżawę w lokalach należących 
do gminy. ru ●

beztroskie czasy! W swoim 
archiwum mam także zdjęcia 
laureatów Festiwali Piosenkarzy 
Studenckich: Maryli Rodowicz, 
Urszuli Sipińskiej, Teresy 
Tutinas oraz z FAMY – festi-
walu młodzieży artystycznej 
w Świnoujściu z końca lat 60. 
Pod koniec studiów współpraca 
z prasą i z telewizją zaczęła 
dawać jakieś pieniądze – więc 
założyłem sobie konto bankowe.

Był pan tzw. „wiecznym 
studentem” ale w końcu skończył 
pan studia? nie kusiła pana praca 
na uczelni? Był nakaz pracy?
– Tak, miało to miejsce w 1970 
roku. Pracy w Krakowie nie 
było, na uczelni nie zostałem, 
rozpocząłem pracę w Zakładzie 
Badań Krakowskiego Zjedno-
czenia Budownictwa, przez 
12 miesięcy zajmowałem się 
projektowaniem modelowym, 
wykorzystywałem do tego 
prymitywny kserograf. Szybko 
zakończyłem pierwszy etap 
pracy i wyruszyłem w poszuki-
waniu nowej na Śląsk. Zacząłem 
jako kierownik Pracowni 
Urbanistycznej w Mysłowicach. 
Po kilkunastu miesiącach 
powołano mnie do Katowic, 
do zespołu, który zajmował 
się Górnośląskim Okręgiem 
Przemysłowym, zaczęto m.in. 
budowę Huty Katowice. Przewę-
drowałem przez kilka biur. Gdy 
na świat przyszłą córka Zuzanna 
pracowałem w Biurze Projektów 
Służby Zdrowia. Ukończyłem 
wtedy, na Wydziale Architek-
tury Politechniki Warszawskiej 
studia podyplomowe „Projekto-
wania obiektów służby zdrowia”, 
potem była praca przy kon-
cepcjach dwóch gigantycznych 
szpitali w Zabrzu-Maciejowie 
i Sosnowcu, przebudowa by-
tomskiego osiedla „Łagiewniki” 
oraz koncepcja osiedla „Norma” 
w pobliżu katowickiej Ikei. 
Z tyskim architektem Grzego-
rzem Ratajskim pracowaliśmy 
w jednej podzielonej sali – on, 
wraz z późniejszym wojewodą 
śląskim Wojciechem Cze-
chem zajmował się śląskim 
dziedzictwem, a ja strefami 
ochronnymi.
Moje długie godziny przy 
stole kreślarskim przyczyniło 
się do powstania problemów 
z kręgosłupem. Po długiej 
rehabilitacji w Reptach, 
dostałem angaż w Miastopro-
jekcie w Sosnowcu. Było to dla 
mnie doświadczenie kogoś 
z „importu”. Ale nie narze-
kałem. To też było ciekawe 
doświadczenie.
Niestety, z powodu urazu 
kręgosłupa, musiałem przejść 
na rentę. Było to w końcu lat 80. 
ubiegłego wieku. Sprowadziłem 
sobie z Tajwanu „wypasiony 
komputer” – zająłem się 
składem komputerowym 
książek i wydawnictw. Już 
wcześniej wydawałem biuletyn 
dla architektów, później polsko-
czeskie czasopismo, biuletyn do-
tyczący czystszej produkcji dla 
Głównego Instytutu Górnictwa. 
Od 1991 roku wydawałem, 
przez 6 lat, pierwszy regionalny 
miesięcznik samorządowy 
„Sejmik Samorządowy”. Byłem 
też pełnomocnikiem Marszałka 
ds. wprowadzenia Internetu 
a później w wojewódzkim 
Wydziale Pomocy Społecznej 
wprowadzałem ministerialne 
programy komputerowe.

pracował pan i działał na całym 
śląsku, aż wreszcie osiadł 
w tychach. jak to się stało? czyżby 
znowu zrządzenie losu?
– Mieszkaliśmy w Mysłowi-
cach, potem w Katowicach. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych 
żona dostała propozycję 
pracy w Tychach. W 1993 roku 
prof. Hanna Adamczewska
-Wejchert przenosiła się 
do Warszawy i zaproponowała 
nam kupno ich domu. I tak 
wylądowaliśmy w Tychach.

minęło 30 lat jak pan tu mieszka. 
czy zamieniłby pan tychy 
na inne miasto na śląsku? a może 
marzy się powrót do Warszawy 
dzieciństwa lub Krakowa 
młodości?
– Absolutnie nie. Tychy 
to dobre miejsce, pomimo 
że nie ma centrum z praw-
dziwego zdarzenia. Mógłbym 
mieszkać w każdym miejscu 
na świecie, ale tu mi najlepiej. 
Gdy zawitałem tutaj po raz 
pierwszy z moją narzeczoną, 
przyszłą żoną, miasto „kończyło 
się” na wykopie kolejowym. 
Z dorodnego zboża wystawała 
sylweta budującego się kościoła 
pw. Jana Chrzciciela. Pomysł 
na Tychy został w trakcie dłu-
gich lat realizacji zniekształcony 
i miasto trochę się „rozdęło”. 
Niektórzy twierdzą, że miały 
na to wpływ zmieniające się 
pomysły władz na rozwój kraju 
i regionu. Gdy ktoś twierdzi, 
że miasto nie ma duszy, 
odpowiadam, że mój syn Jacek, 
który urodził się w Tychach, jest 
fotografikiem, widzi ją.

jest pan od wielu lat 
na emeryturze, ale ciągle 
aktywny.
– Nigdy się nie nudziłem. Teraz 
też nie. Dużo czytam, prowadzę 
trzy strony internetowe, upra-
wiam nordic walking i czasem 
pogrzebię w ogródku i mimo, 
że jako mieszczuch, mało 
się na tym znam – sprawia 
mi to dużą satysfakcję.

od kilku miesięcy żyjemy 
w cieniu koronawirusa, który 
sparaliżował życie na całym 
świecie. nie wiemy jakie będą 
skutki tej nieprzewidywanej 
pandemii. u wielu ludzi, 
szczególnie młodych, budzi 
strach i obawy. jak przetrwać te 
niepewne czasy? co jest w życiu 
najważniejsze?
– Mamy wszyscy świado-
mość, że nic już nie będzie 
takie samo jak było. Ale 
widzę w tym też szansę, a nie 
tylko przerażenie! W różnych 
momentach ludzie tracili 
pracę. Dla każdej rodziny 
każda śmierć oznacza tragedię, 
ale czy zdajemy sobie sprawę, 
że każdego roku umiera 
w naszym kraju 40 tys. ludzi 
z powodu zanieczyszczenia 
środowiska. Nie robimy 
nic, bo wygodnie jest nic 
nie robić, tylko krytykować, 
narzekać. Najważniejsza jest 
rodzina i musimy dbać o dobre 
relacje. Wierzę w życie jako 
realizację Bożego planu! Z tej 
ilości różnych rzeczy, które 
przeszedłem i w jakimś sensie 
spadałem na cztery łapy, mogę 
powiedzieć, że życie jest 
piękne i warto żyć, przede 
wszystkim warto żyć.

roZMawiaŁa: 
danuta wencel ●

pięć raZy mniej ofert
rynek pracy W cZaSIe paNDemII KoRoNaWIRuSa.

maseCZki od WięźnióW
pck Z poMocą W WaLce Z KoRoNaWIRuSem.

„babciu, dZiadku, opowiedZ swoiM wnucZętoM”

W miniony piątek w Paproca-
nach, Karolina Chemicz-Pałys 
i Klaudia Matlachowska zorgani-
zowały akcję rozdawania nasion 
roślin miododajnych. Wydarze-
nie cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem, a kolejka ustawiła się 
już pół godziny przed planowa-
nym rozpoczęciem rozdawania 
nasionek.

– Niezmiernie nas cieszy, 
że dzięki ufundowanym przez 
nas nasionom roślin miododaj-

nych, na twarzach mieszkańców 
zagościł uśmiech i że coraz wię-
cej mówimy o ochronie pszczół 
– mówią wspólnie organizatorki. 
– Ogromnie nam miło, że udało 
nam się z każdym z mieszkańców 
zamienić kilka słów, dziękujemy 
wszystkim także za cierpliwość 
podczas stania w tak długiej ko-
lejce oraz za przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa – dodają.

W czasie jednego popołudnia 
rozdano nasiona ponad 200 oso-

bom, dlatego organizatorki roz-
ważają, aby akcję organizować co-
rocznie. Jej celem jest zwrócenie 
uwagi na sadzenie roślin miodo-
dajnych i rodzimych, z korzyścią 
dla pożytecznych owadów jak 
i całej przyrody.

Już 7 czerwca odbędzie się 
kolejne wydarzenie organizowa-
ne także przez obie panie – IX 
Spacer Paprocański. Start zapla-
nowano na godz. 15, do przej-
ścia dystans ośmiu kilometrów.  
Mn ●

ku pożytkowi pszczół

nasiona roZdane

Po nasiona ustawiła się ogromna kolejka chętnych.
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O tym jak obecnie wygląda wi-
zyta w salonie kosmetycznym 
Villa Urody opowiada właści-
cielka, Izabela Tajstra: – Na wi-
zytę umawiamy się telefonicznie, 

na konkretną godzinę. W pocze-
kalni może przebywać tylko jed-
na osoba. Nie podajemy żadnych 
napojów, kawy czy herbaty. Cho-
dzi o to, by kontakt był ograni-

czony do minimum. Po wejściu 
do salonu każdego klienta prosi-
my o dezynfekowanie rąk. Klient 
lub klientka musi też mieć założo-
ną maseczkę, jeżeli zabieg nie jest 
wykonywany na twarz.

Przyłbice ochronne lub ma-
seczki posiadają też wszyscy pra-
cownicy salonu. Zabiegi są wyko-
nywane z najwyższą starannością 
i zachowaniem surowych zasad 
bezpieczeństwa. Stanowiska ma-
nicure są przedzielone prze-
zroczystą płytą z pleksi, tak jak 

to ma miejsce w sklepach czy in-
nych miejscach.

Jeżeli chodzi o dezynfekcję sta-
nowisk, można powiedzieć że jest 
ona wykonywana podwójnie. 
W Villi Urody dokładnie dezyn-
fekujemy każde stanowisko po wy-
konanym zabiegu. A bezpośrednio 
przed przystąpieniem do kolejne-
go zabiegu, stanowisko znów jest 
dezynfekowane, mimo że już raz 

było po wyjściu poprzedniego 
klienta. Dodatkowo wykorzystu-
jemy sterylizator powietrza czy-
li przepływową lampę UVC, któ-
ra dba o czystość powietrza. Jeśli 
jednak klient ma jakieś wątpliwo-
ści jak przygotować się do zabiegu, 
wszystko wyjaśnimy przez telefon, 
podczas umawiania wizyty.

Salony kosmetyczne należą 
do miejsc, w których przywią-

zuje się dużą wagę do sterylno-
ści i bezpieczeństwa nie tylko 
podczas epidemii, dlatego też 
wprowadzenie podwyższonego 
rygoru nie było tu problemem. 
– Obecne standardy niewiele się 
różnią od naszych standardów, 
które stosowaliśmy jeszcze w lu-
tym br. – dodaje Izabela Tajstra, 
właścicielka salonu. 
as ●

reklama

reklama

uroda i beZpieCZeństWo
wiZytoM w salonach piękności toWaRZySZą SpecjaLNe WymoGI SaNItaRNe.

Tychy, ul. Sienkiewicza 52, tel. 664 413 777, www.VillaUrody.pl

PRZYJMUJEMY
W NAJWYŻSZYCH
STANDARDACH
BEZPIECZEŃSTWA
zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia
• Podczas zabiegu nosimy jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne
• Przed i po zabiegu każde  stanowisko jest dezynfekowane
• Wykorzystujemy lampę biobójczą UV do oczyszczania powietrza
• Przyjmujemy Klientów wyłącznie po wcześniejszym

umówieniu telefonicznym

salony fryZjerskie i kosMetycZne Mogą już 
prZyjMować klientów i robią to. MusZą się 
jednak stosować do wytycZnych Ministerstwa 
roZwoju i gŁównego inspektoratu sanitarnego. 
oZnacZa to pracę w nieco innych warunkach 
i obsŁugę klientów na nieco innych Zasadach niż 
dotychcZas – Z rygoreM sanitarnyM i ZapewnienieM 
najwyżsZych standardów beZpiecZeństwa.
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badanie 
i prZeprowadZanie 
testu widZenia 
na foropterZe stanowi 
najważniejsZą cZęść 
caŁości badania ocZu 
i jakości widZenia.

Podczas badania lekarz okulista, 
optometrysta przeprowadza wy-
wiad i stara się dowiedzieć jak 
najwięcej, a badanie nie może 
być nużące i prowadzące do zmę-
czenia pacjenta, a co za tym idzie 
błędnych jego wyników. Lekarz 
stara się dobrać najlepszą korek-
cję dopasowaną do pacjenta.

Najnowsze urządzenie firmy 
Essilor Vision R całkowicie rewo-

lucjonizuje i zmienia dotychczas 
poznane metody i testy. To jak 
wysłanie bezzałogowego statku 
kosmicznego w dziedzinie opto-
metrii. Pacjent nie czuje takiego 

napięcia i pierwiastka stresu, ja-
kie towarzyszą przy dotychcza-
sowo wykonywanych badaniach, 
które są przy tym wyjątkowo pre-
cyzyjne.

Poprawnie dobrana korekcja 
to mariaż – przeprowadzające-
go badanie, pacjenta oraz właś-
ciwych narzędzi. Procedura bada-
nia na najnowszym foropterze jest 
wygodna dla badanego jak i bada-
jącego. Standardowo bada się uży-
wając kasety okulistycznej, a ko-
rekcja jest dobierana do ćwiartek 
czyli 0,25 doptrii, 0,5 dioptrii itd. 
Foropter Vision R daje nam moż-
liwość pójścia do przodu i okre-
ślić wadę z dokładnością 0,01 
dioptrii, ba – nie tylko to, bo do-
kładnie takie szkła są zamawia-
ne i produkowane na potrzeby 
pacjenta.

Okulary korekcyjne kupowane 
w internecie to udogodnienie ja-
kie sprawdza się w tym czasie jak 
nigdy wcześniej w historii. Wie-
le firm dostosowuje swoją ofertę, 
poszerzając ją o możliwość doko-
nywania zakupów w internecie.

Na pytanie czy jest to możliwe? 
Oczywiście, to co nie było możli-
we wcześniej już dzisiaj jest stan-
dardem i nikt nie pyta dlaczego. 
Jak każde narzędzie, ma swoje 
ograniczenia ale rozwój techno-
logii jest niesamowity. Zarówno 
w medycynie jak i innych dzie-
dzinach życia sztuczna inteligen-
cja to przyszłość i choć jej proto-
plasta Lotfi Asker Zadeh, zmarł 2 
lata temu, to jego dzieło jest kon-
tynuowane.

Dzisiaj sklepy internetowe ofe-
rują wirtualne przymierzalnie, 
gdzie można z dużą dokładnoś-
cią, po wpisaniu swojego rozsta-
wu źrenic, zwymiarować twarz 
i przymierzyć okulary online 
w tym samym czasie, bez rusza-
nia się z miejsca. Wybiera się ko-
lor, materiał z jakiego mają być 
wykonane itp. I już można mieć 
je na nosie, można też zobaczyć, 
to szczególnie dla pań, jak np.: 
wyglądałoby się w innym kolo-
rze włosów. ●

ten rok ZacZąŁ się dla 
wsZystkich inacZej niż 
poprZednie. pojawienie 
się nowego wirusa, 
który otrZyMaŁ naZwę 
sars cov2 (covid 19) 
postawiŁo świat w stan 
gotowości.

Jednakże im dłużej trwa wśród 
nas obecność tego patogenu, tym 
bardziej się z nim oswajamy. Przy 
okazji przypominamy sobie, że ta-
kie zabiegi jak częste mycie rąk, 
dezynfekcja obiektów publicznych 
i prywatnych, używanie rękawi-
czek jednorazowych czy też izola-
cja osób zarażonych, to od dawna 
znane środki zapobiegające roz-
przestrzenianiu się chorób.

Przyznajcie Państwo sami, 
że widok czystych lad przy ka-
sach w supermarketach, czy-
stych wózków czy też powszechna 
obecność rękawiczek jednorazo-
wych w miejscach, gdzie kupuje-
my żywność budzi w nas apro-
batę. Choć z drugiej strony żal, 
że dopiero w sytuacji pojawienia 
się nowego wirusa doświadczamy 
takich sytuacji. Wcześniej można 
było odnieść wrażenie, że wirusy 
i bakterie nie istnieją.

I tu rodzi się refleksja. Czy cza-
sem sami nie powinniśmy bar-
dziej myśleć o potencjalnych za-
grożeniach jakie niesie za sobą 
sposób życia obywatela XXI wie-
ku? Czy czasem nie byliśmy i nie 
jesteśmy nadal zbyt beztroscy?

Zapewne niejeden z nas po wy-
jeździe, czy to służbowym czy też 
prywatnym, wakacyjnym prze-
chodził infekcję popularnie zwa-
ną „jelitówką” bądź też zapale-
nie dróg oddechowych związane 
z obecnością klimatyzacji w po-
mieszczeniach, w których przeby-
wał czy w środku transportu, któ-
rym się przemieszczał. A dlaczego 
tak się stało? Dlatego, że sami nie 
zadbaliśmy o nasze bezpieczeń-
stwo, właściciel pomieszczenia, 
w którym gościliśmy odpowied-
nio nie przygotował go dla nas 
lub odpowiednie służby nie za-
dbały o czystość klimatyzacji.

Trzeba było stanu pandemii, 
aby doczekać powrotu do zacho-
wań i działań, które zabezpieczają 
nas przed narażeniem na infekcję. 
I wcale nie są to jakieś wyszuka-
ne metody, przyznacie Państwo. 
Mydło, rękawiczki, spirytus, 
w uzasadnionych przypadkach 
maseczka – to podstawa.

Wracają do użytku również 
działania związane z zastosowa-
niem promieniowania ultrafiole-
towego oraz ozonu. Oba te środ-
ki nie są niczym nowym, lecz 
są – lub były – zapomniane nawet 
tam, gdzie powinny być używane 
na co dzień. Przychodnie lekar-
skie, hotele, ośrodki wypoczyn-
kowe, kwatery prywatne, biura 
i urzędy to tylko nieliczne miej-
sca, które okresowo lub stale po-
winny być odkażane ultrafioletem 
lub ozonem. Dzięki obecnej sytu-
acji nastąpił powrót do zastoso-
wań tych środków odkażających, 
natomiast ilość miejsc, gdzie za-
stosowano te metody, jest abso-
lutnie niewystarczająca.

I tu powraca stare powiedzenie: 
„jeśli umiesz liczyć, to licz na sa-

mego siebie”. Na szczęście żyje-
my w takich czasach, w których 
dostępność wymienionych tutaj 
środków ochrony osobistej, włą-
czając w to przenośne lampy ul-
trafioletowe i ozonatory, jest po-
wszechna. Zabierajmy je ze sobą 
na wakacje wszędzie tam, gdzie – 
używając ich – poprawimy swo-
je bezpieczeństwo. Możemy już 
podróżować po kraju, niedługo 
po Europie i świecie.

Oswajajmy najnowszego wi-
rusa pamiętając, że nie on je-
den nam zagraża i sięgnijmy 
po sprawdzone metody prewen-
cyjne. Dzięki temu możemy sta-
wić czoło drobnoustrojom, które 
– mimo, że ich nie widać – na-
prawdę istnieją.

dr krZysZtof geMZa
specjalista Medycyny 
estetycZnej Z salonu 

„sensual beauty” ●

podróżuj Z lampą uV
ZadbajMy o swoje beZpiecZeństwo W cZaSIe WaKacjI.

prZymiarka W komputerZe
nowocZesne Metody badania wZroku I techNoLoGIe poZWaLają Na IDeaLNe 
DoBRaNIe oKuLaRóW.

przymierz oprawy
i kup okulary
bez wychodzenia
z domu na

Art Optyk Tychy NOZOZ
ul. Damrota 64
tel. (32) 217 07 73
kom. 519 101 450
www.artoptyk.pl

-50%
KOMFORT W DOBREJ CENIE
Wybrane soczewki ESSILOR
w promocyjnej ofercie

już wkrótce otwieramy 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY 
GABINET OKULISTYCZNY 

z pomiarem wady 
do 0,01 dioptrii 

z możliwością zamówienia 
takich szkieł

poradnia okulistyczna juZ· czynna

reklama

reklama
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Zbliża się lato, robi 
się coraZ cieplej, 
co sprawia, że MaMy 
ochotę na lody. 
ale co Zrobić, gdy 
podcZas jedZenia bolą 
nas Zęby?

Przyczyną nadwrażliwości może 
być: próchnica, ścieranie zębów, 
kamień powodujący odsłanianie 
szyjek zębowych, ale też nieprawid-
łowa technika szczotkowania oraz 
stosowanie źle dobranych środków 
higieny jamy ustnej – szczoteczka 
o zbyt twardym włosiu czy silnie 
ścierająca pasta do zębów.

Na powstanie nadwrażliwo-
ści wpływa również nasza dieta 
– słodkie napoje gazowane, owo-
ce cytrusowe, kwaśne soki, sa-
łatki z octem winnym czy bia-
łe wino.

Leczenie nadwrażliwości prze-
prowadzamy w gabinecie stoma-
tologicznym.

W oczekiwaniu na wizytę, do-
raźnie, zastosuj kilka sposobów:

myj zęby najlepiej po każdym •	
posiłku, a przynajmniej dwa 
razy dziennie – rano i przed 
snem
używaj miękkiej szczotecz-•	
ki, szczotkuj zęby ruchami 
wymiatającymi w kierunku 
od dziąsła do korony zęba
stosuj pastę o niskiej ścieral-•	
ności – najlepiej przeznaczo-
ną do zębów wrażliwych
płucz usta płynami do higie-•	
ny jamy ustnej, które chronią 
szkliwo zębów przed działa-
niem kwasów
unikaj bardzo zimnych i bar-•	
dzo gorących potraw i napo-
jów

ogranicz spożywanie produk-•	
tów zwiększających deminera-
lizację szkliwa. Nie myj zębów 
bezpośrednio po ich zjedzeniu 
– odczekaj około godziny lub 
wypłucz usta wodą albo pły-
nem do płukania.
W gabinecie stomatologicznym, 

w celu zniesienia nadwrażliwości 
zębów stosujemy specjalistyczne 
lakiery uszczelniające odsłonięte 
kanaliki zębowe. Dobieramy od-
powiednie środki higieny jamy 
ustnej: szczoteczki, pasty, płyny 
do płukania oraz uczymy prawid-
łowych technik szczotkowania.

Zastosowana profilaktyka za-
pobiega powstawaniu nadwraż-
liwości zębów w przyszłości.

lek. stoM. lucyna 
plewnia-sitko Z es dentica 

praktyka 
stoMatologicZna ●

WrażliWe Zęby
jak Zadbać o hIGIeNę jamy uStNej?
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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! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

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

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

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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
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

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

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

finanse:

praca:
Asystent lekarza weterynarii/pomoc 
techniczna Przychodnia Weterynaryjna 
w Tychach poszukuje osoby do pracy. Wy-
magane podejście do zwierząt, zaanga-
żowanie w wykonywane czynności, wy-
kształcenie medyczne nie jest konieczne 
501637680 

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

ZAMIENIĘ
Zamienię kawalerkę komunalną 1 piętro 
os. C na większe mieszkanie. Może być za 
spłatę zadłużenia. Tel. 508 892 116

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. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 175 000 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
OKAZJA!!!  Tychy.  Mieszkanie 50 m2 w 
centrum. Cena 185 000 zł. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. Łucja – piękne mieszkanie, po 
remoncie, duży taras z widokiem na Park 
Jaworek. M-4, 56 m2, komórka lokator-
ska, duża piwnica, I piętro. Cena 375 000 
zł.  Tylko w  BN VOTUM: 501 503 735.
Łąka 6600m2 Irządze przy drodze 
asfaltowej możliwość przekształce-
nia w działkę budowlaną. tel. 728 
008 335

WYNAJMĘ
Pokoje w domu jednorodzinnym do wy-
najęcia TYCHY - Centrum 513 067 209

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

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Przyjmę pana na kwaterę tel. 793 460 
704
Tychy os. Balbina - lokal użytkowy 33 m2, 
parter, duża witryna. Czynsz najmu 1450 
zł. Netto + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  lokal użytkowy 
9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 
zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 501 
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

Tychy os H 3 pokoje 62m2 po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane i wy-
posażone balkon tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Balbina M-3 45 m2 I piętro, ni-
ski czynsz, umeblowane i wyposażone 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os. M 36 m2 I piętro, niski blok, 
balkon, cena 188.000 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Żorska M-4 51 m2 cena 359.000 zł, 
winda, duży balkon, widok na las gotowe 
do zamieszkania,
Tychy Zwierzyniec dom, z pięknym 
ogrodem bardzo dobra lokalizacja cena 
798.000 zł tel. 696-493-977 www.ihn.
com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493-977
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tanie działki budowlane Tychy Wygorze-
le, różne metraże od 700 m2, od 125.000 
zł wszystkie media, różne metraże, tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 4 Pory 2 pokoje III 
piętro, winda, duży balkon, umeblowa-
ne, roku 1700 zł tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy-Balbina 2 pok 45 
m2 I piętro cena 1700 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 4 pokoje 49 m2 
balkon cena 1750 zł tel.733-476-805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Paprocany 3 pok 64 
m2 z garażem cena 2500 zł tel. 696-493-
977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 7 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl

autoreklama

Z n a j d Z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

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

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

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

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

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

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

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

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

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

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

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

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

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

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

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

oraz:

æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26

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

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12

æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

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

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

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

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

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

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

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

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

Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493-977
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj o szczegóły 733- 476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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
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
Tychy, ul. Bukowa, parter, stan do remon-
tu, 49,70 m2, 220.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100 
Tychy, ul. Cicha, stan do remontu, 3p., 
50 m2, 225.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100 
Tychy, ul. Obywatelska, 3 pokoje, 60 m2, 
niski blok, winda, nowe budownictwo 
390.000 zł 519 595 671, www.ASTON.
com.pl 
Tychy, os. L, 3 pokoje, 65,5 m2, I piętro, 
niski blok, 319.000 zł, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, ni-
ski blok, 329.000 zł, 519 595 674, 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 
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, 
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

Tychy, Żwaków, dom  w zabudowie sze-
regowej do wejścia, meble w cenie, cena 
779 000 zł, 519-595-674 www.ASTON.
com.pl 

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, ostat-
ni segment, cena 799.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 52m2, 
3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 
3/4p.-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 4/10p.
tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 
45m2, 0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, M-3, 
pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 
67m2, 1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212
DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI DOM - 
pow.124m2, dz.650m2- st.developerski
-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
138M2, dz. 640m2- nowy do za-
mieszkania- tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 127m2, 
dz. 509m2- st.developerski- tel. 508 063 
856

Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, 
dz. 830m2- st.surowy zamknięty- tel. 
531 099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, cena 
290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 
290 zł/m2 i wiele innych- tel. 508 
063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 983m2, 
cena 109zł/m2 - tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 
1574m2, cena 76zł/m2 - tel. 508 063 
856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 m2, 
cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

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

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

kupię / sprZedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupie zabytkowe motocykle i części. 696-
144-140

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.503 081 912 

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

||||twoje tychy 152 cZerwca 2020



podcZas 
ubiegŁotygodniowej 
konferencji prasowej 
preMiera MateusZa 
Morawieckiego, 
Minister sportu danuty 
dMowskiej-andrZejuk 
oraZ preZesa polskiego 
ZwiąZku piŁki nożnej 
Zbigniewa bońka 
ogŁosZono stopniowe 
ZnosZenie ogranicZeń 
dotycZących 
ZaMknięcia stadionów 
dla publicZności. już 
niedŁugo kibice wrócą 
na trybuny!

Jak poinformował premier, w poro-
zumieniu z PZPN ustalono, że me-
cze PKO Ekstraklasy, Fortuna I ligi 
oraz II ligi od 19 czerwca będą mo-
gły odbywać się w obecności kibi-
ców, nie większej niż 25 procent 
pojemności stadionów. – Państwo 
mocno wsparło piłkę nożną i sport. 
Dla mnie futbol to coś więcej niż 
rozrywka, to ogromna promocja 
dla Polski. Cieszę z wznowienia 
rozgrywek. To powrót do tej no-
wej normalności. Z jednej strony 
sportowej, ale także społecznej. Pił-
ka nożna i sport są potrzebne nam 
wszystkim – powiedział na konfe-
rencji premier.

– Równocześnie z odmroże-
niem rozgrywek piłkarskich, od-
mrażamy cały sport. Cieszę się, 
że właściwie w ciągu miesiąca je-
steśmy w stanie wrócić nie tylko 

z piłką nożną – ruszają trenin-
gi ekstraligi żużlowej, od soboty 
można uczestniczyć w zajęciach 
i współzawodnictwie sportowym 
w zamkniętych i otwartych prze-
strzeniach do 150 osób. Za przy-
kładem piłki nożnej idzie też cały 
sport, na co oczywiście czekamy 
– zapowiedziała Danuta Dmow-
ska-Andrzejuk.

W meczach piłkarskich będą 
uczestniczyć tylko fani drużyny, 
która rozgrywa mecz u siebie. Bi-
lety sprzedawane będą wyłącznie 
przez internet. – Jest mi niezmier-
nie miło mówić o tym, że jesteśmy 
pierwszym krajem, który wypra-
cował protokół powrotu kibiców 
na stadiony. Taka jest potrze-

ba dla piłki. Protokół daje bez-
pieczeństwo wszystkim. 25 pro-
cent to już impreza masowa, ale 
wierzę, że wszystko się uda i klu-
by w tych trudnych warunkach 
dadzą radę zorganizować swo-
je działania – powiedział prezes 
PZPN, Zbigniew Boniek.

Przekładając te ustalenia na wa-
runki tyskie, kibice GKS będą 
mogli obejrzeć na ul. Edukacji 7 
już mecz z Podbeskidziem Bielsko
-Biała, który zaplanowano na nie-
dzielę, 21 czerwca o godz. 12.40. 
Biorąc pod uwagę, że tyski sta-
dion mieści 15 tys. widzów, klub 
będzie mógł przekazać do inter-
netowej sprzedaży 3.750 biletów. 
ww ●

w cZwartkowy (4.06) 
wiecZór podopiecZni 
trenera rysZarda 
koMornickiego po raZ 
pierwsZy od 7 Marca 
wyjdą na boisko 
i roZegrają MecZ 
o pierwsZoligowe 
punkty. co prawda 
tysZanie roZbrat Z piŁką 
wZięli trZy dni później, 
po prZegranyM MecZu 
pucharowyM Z cracovią, 
ale ostatni MecZ ligowy 
Zagrali wŁaśnie 7.03 
w gŁogowie.

I mamy nadzieję, że już o tym 
spotkaniu zapomnieli, bo poraż-
ki 1:5 z Chrobrym nie ma co roz-
pamiętywać. Ważne są te mecze, 
które są przed nami, które poka-
żą, czy kibice GKS mogą wciąż 
marzyć o awansie do Ekstrakla-
sy w tym roku. Skoro już kibi-
cach mowa, to – choć tyski ze-
spół najbliższe trzy spotkania 
rozegra na własnych śmieciach 
– sympatycy piłki będą mogli 
je obejrzeć jedynie na ekranie 
telewizora. Stadionowe trybuny 
zostaną bowiem „odmrożone” 
dopiero 19 czerwca, o czym pi-
szemy obok.

Przed piłkarzami dwanaście 
spotkań do końca sezonu (plus, 
daj Boże, ewentualne baraże 
o Ekstraklasę), z których aż sie-
dem rozegrają u siebie, a tylko 
pięć na wyjazdach. Kluczowe wy-
dają się trzy najbliższe mecze, jako 
się rzekło, wszystkie na Stadionie 

Miejskim przy Edukacji. Inaugu-
rująca rozgrywki potyczka tyszan 
z Zagłębiem jest istotna o tyle, 
że sosnowiczanie bezpośrednio 
sąsiadują z nami w tabeli i zwy-
cięstwo da GKS-owi oddech, ale 
i dobry nastrój na kolejne spot-

kania. Następny mecz – z outsaj-
derem z Chojnic – drużyna Ko-
mornickiego wygrać musi, zaś 
z pretendentem do awansu Stalą 
Mielec dobrze byłoby nie prze-
grać. Siedem punktów w pierw-
szych trzech spotkaniach pozwoli 

realnie myśleć o dogonieniu czo-
łówki i poważnym włączeniu się 
do rywalizacji o awans.

Tyszanie po epidemicznej 
przerwie, w trakcie której indy-
widualnie realizowali zalecenia 
trenerów, spotkali się w klubie 

trzy tygodnie temu. Po obowiąz-
kowych testach na obecność ko-
ronawirusa, z których wszystkie 
dały wynik negatywny, rozpoczę-
ły się zajęcia – najpierw w małych 
grupach, a potem już w kom-
plecie. – Wszyscy zawodnicy są 

zdrowi, nikt nie narzeka na kon-
tuzje, zatem trener Ryszard Ko-
mornicki ma do dyspozycji całą 
kadrę – zapewnia Krzysztof 
Trzosek, rzecznik klubu.

Mecz, z racji obostrzeń epide-
micznych, odbędzie się w szcze-
gólnych warunkach. Dotyczy 
to także przedstawicieli me-
diów, których liczbę ograniczo-
no do dziesięciu dziennikarzy 
i pięciu fotoreporterów na każ-
de spotkanie. Nie będzie pome-
czowych konferencji prasowych, 
żurnaliści nie będą też mieli do-
stępu do piłkarzy.

Dla nas jednak najważniejsze, 
żeby piłkarze dobrze grali i wy-
grywali. I zajęli na mecie sezonu 
lokatę dającą co najmniej udział 
w barażach. Zatem, do boju 
GKS! ww ●

prZypoMnijMy tabelę
1. podbeskidzie 22 43 42:21
2. Warta 22 43 36:20
3. mielec 22 41 35:21
4. Radomiak 22 36 32:29
5. jastrzębie 22 34 33:27
6. miedź 22 34 34:30
7. Grudziądz 22 34 36:36
8. gKS Tychy 22 31 43:36
9. Zagłębie 22 29 33:36
10. termalica 22 29 32:24
11. Sandecja 22 29 33:37
12. Stomil 22 29 20:27
13. chrobry 22 26 26:35
14. puszcza 22 26 21:30
15. Bełchatów 22 25 24:28
16. odra 22 23 19:29
17. Wigry 22 19 18:37
18.chojniczanka 22 19 31:45

WraCamy do Walki o ekstraklasę
w cZwartek piŁkarZe gks tychy wracają do walki o aWaNS Do NajWyżSZej KLaSy RoZGRyWKoWej. Na RaZIe BeZ pomocy KIBIcóW.

W rundzie jesiennej tego sezonu tyszanie wygrali w Sosnowcu 2:1. Mamy nadzieję, że na własnym stadionie także pokonają Zagłębie.
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kibiCe od 19 CZerWCa
MecZ piŁkarZy gks Z podbeskidZieM już Z uDZIałem puBLIcZNoŚcI.

kolejka po kolejCe
terMinarZ dokońcZenia seZonu 2019/2020

KOlejKa 23. (2-4 czerwca): gKS Tychy – Zagłę-
bie Sosnowiec (4.06 godz. 20.40), jastrzębie 
– Warta, Radomiak – odra, Bełchatów – Sande-
cja, Stomil – chrobry, puszcza – chojniczanka, 
miedź – mielec, termalica – Wigry, Grudziądz 
– podbeskidzie.

KOlejKa 24. (5-7 czerwca): gKS Tychy – choj-
niczanka chojnice (7.06 godz. 15.10), Warta 
– Grudziądz, podbeskidzie – termalica, Wigry 
– miedź, mielec – puszcza, Zagłębie – Stomil, 
chrobry – Bełchatów, Sandecja – Radomiak, 
odra – jastrzębie.

KOlejKa 25. (12-14 czerwca): gKS Tychy – Stal 
Mielec (14.06 godz. 15.10), odra – Warta, ja-
strzębie – Sandecja, Radomiak – chrobry, Bełcha-
tów – Zagłębie, Stomil – chojniczanka, puszcza 
– Wigry, miedź – podbeskidzie, termalica – Gru-
dziądz.

KOlejKa 26. (16-18 czerwca): Wigry Suwałki 
– gKS Tychy (18.06 godz. 20.40), Bełchatów 
– chojniczanka, Warta – termalica, Grudziądz 
– miedź, podbeskidzie – puszcza, mielec – Sto-
mil, Zagłębie – Radomiak, chrobry – jastrzębie, 
Sandecja – odra.

KOlejKa 27. (19-21 czerwca): gKS Tychy – Pod-
beskidzie Bielsko-Biała (21.06 godz. 12.40), 
Warta – Sandecja, odra – chrobry, jastrzębie – 
Zagłębie, Radomiak – chojniczanka, Bełchatów 
– mielec, Stomil – Wigry, puszcza – Grudziądz, 
miedź – termalica.

KOlejKa 28. (27-28 czerwca): Olimpia gru-
dziądz – gKS Tychy, miedź – Warta, jastrzębie 
– chojniczanka, termalica – puszcza, podbeski-
dzie – Stomil, Wigry – Bełchatów, mielec – Rado-
miak, Zagłębie – odra, chrobry – Sandecja.

KOlejKa 29. (1 lipca): gKS Tychy – Bruk-Bet 
Termalica Nieciecza, Warta – chrobry, Sande-
cja – Zagłębie, odra – chojniczanka, jastrzę-
bie – mielec, Radomiak – Wigry, Bełchatów 
– podbeskidzie, Stomil – Grudziądz, puszcza 
– miedź.

KOlejKa 30. (4-5 lipca): Miedź legnica – gKS 
Tychy, Warta – Puszcza, termalica – Stomil, Gru-
dziądz – Bełchatów, podbeskidzie – Radomiak, 
Wigry – jastrzębie, mielec – odra, chojniczanka 
– Sandecja, Zagłębie – chrobry.

KOlejKa 31. (11-12 lipca): gKS Tychy – Puszcza 
Niepołomice, chojniczanka – chrobry, Zagłębie 
– Warta, Sandecja – mielec, odra – Wigry, jastrzę-
bie – podbeskidzie, Radomiak – Grudziądz, Beł-
chatów – termalica, Stomil – miedź.

KOlejKa 32. (15 lipca): Warta Poznań – gKS 
Tychy, puszcza – Stomil, miedź – Bełchatów, 
termalica – Radomiak, Grudziądz – jastrzębie, 
podbeskidzie – odra, Wigry – Sandecja, mielec 
– chrobry, chojniczanka – Zagłębie.

KOlejKa 33. (18-19 lipca): Stomil Olsztyn 
– gKS Tychy, chojniczanka – Warta, Zagłębie 
– mielec, chrobry – Wigry, Sandecja – podbeski-
dzie, odra – Grudziądz, jastrzębie – termalica, 
Radomiak – miedź, Bełchatów – puszcza.

KOlejKa 34. (25-26 lipca): gKS Tychy – gKS 
Bełchatów, Warta – Stomil, puszcza – Radomiak, 
miedź – jastrzębie, termalica – odra, Grudziądz 
– Sandecja, podbeskidzie – chrobry, Wigry – Za-
głębie, mielec – chojniczanka.

BaRaże O aWaNS DO eKSTRaKlaSy: I runda 
(28 lipca) 3 drużyna – 6 drużyna; 4 drużyna – 5 
drużyna. Finałowy baraż: 31 lipca.
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w poniedZiaŁek, 
1 cZerwca hokeiści 
gks tychy roZpocZęli 
prZygotowania 
do nowego seZonu. 
poMijając prZyMusową 
prZerwę, terMiny 
i etapy pracy 
treningowej drużyn 
hokejowych w ZasadZie 
nie odbiegają 
ZasadnicZo od tych, 
jakie realiZowano 
w poprZednich latach.

– W pierwszym etapie będzie-
my trenować przez cztery tygo-
dnie, potem wszyscy otrzymają 
dwa tygodnie wolnego i spotka-
my się w połowie lipca na drugiej 
części przygotowań – powiedział 
Krzysztof Majkowski. – W ponie-
działki, wtorki w środy trenuje-
my dwa razy dziennie, w czwartki 
i piątki – spotkamy się na jednym 
treningu, a w sobotę zawodnicy 
mają odnowę biologiczną. Począ-
tek zawsze jest ciężki, bo praco-
wać będziemy przede wszystkim 
nad siłą i wytrzymałością.

A już w środę, 3 czerw-
ca pierwsze emocje sezonu 

2020/2021 Champions Hockey 
League – losowanie fazy pucha-
rowej. Jak już informowaliśmy, 
w związku z epidemią zmienio-
ny został format rozgrywek. 32 
drużyny utworzą 16 par, któ-
re rywalizować będą o awans 
do 1/8 finału. Z uwagi na nowy 
system rozgrywek zmieniono 
także podział na koszyki – utwo-
rzono dwa, według sukcesów 
w rodzimych ligach oraz miej-
sca rankingu CHL. Jak przystało 
na mistrzowski zespół, pierwsze 
miejsce zajmuje w nim Frolun-
da Indians. W pierwszym koszy-
ku znalazło się 16 najlepszych, 
a druga szesnastka (od miejsc 
17-32), w tym GKS Tychy, tra-
fiła do koszyka nr 2. Wśród naj-
lepszych są drużyny ze Szwecji 
– oprócz Frolundy jeszcze trzy 
inne – a także ekipy Szwajcarii 
(3), Niemiec (3), Finlandii (2), 
Czech (2) i Austrii (2), nato-
miast w drugim koszyku po dwa 
zespoły ze Szwajcarii, Finlandii, 
Danii i Białorusi oraz po jednym 
z Polski, Czech, Austrii, Szwe-
cji, Niemiec, Ukrainy, Francji, 
Norwegii. Powstanie „drzewko 
play off ”, które prowadzi dru-

żyny już bez losowania od 1/32, 
poprzez 1/16, ćwierćfinały, pół-
finały do finału.

Sezon rozpocznie się rundą 
pucharową, która obejmie dwa 
spotkania (domowe oraz wyjaz-
dowe). Finał rozgrywek zapla-
nowano na 9 lutego przyszłe-
go roku, co oznacza, że między 
październikiem a lutym druży-
ny CHL rozegrają 61 spotkań 
podczas 9 dni meczowych. Lo-
sowanie pierwszej rundy trans-
mitowane będzie na żywo na ofi-
cjalnych platformach cyfrowych 
CHL, o godz. 18.

Jak poinformował GKS, klub 
pozyskał zawodnika, który będzie 
reprezentował tyszan w Polskiej 
Hokej e-Lidze. Mateusz Pawlik 
jest dziennikarzem portalu ho-
kej.net i studentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego. Niedawno ty-
ski klub zorganizował hokejowy 
e-turniej, w którym wzięło udział 
25 uczestników, w tym m.in. zna-
ni z tafli PHL Bartłomiej Jezior-
ski, Kamil Lewartowski, czy Ma-
teusz Zieliński (Energa Toruń). 
Bezkonkurencyjny okazał się Ma-
teusz Pawlik. ls ●

w hali trenują już 
kosZykarZe MosM, 
ale treningów 
bokserskich jesZcZe 
nie „odMrożono”. 
Zawodnicy trenują 
indywidualnie, 
trener rysZard 
dZiopa na co dZień 
Ma Z niMi kontakt, 
udZiela wskaZówek, 
bo prZecież nad 
forMą trZeba 
pracować ZwŁasZcZa, 
że jeden Z nich – kuba 
targiel – wystartuje 
niebaweM w pierwsZej 
po ogŁosZeniu epideMii 
gali pięściarskiej. 
Zawody odbędą się 
jednak beZ udZiaŁu 
kibiców i Z ZachowanieM 
wsZelkich Zasad 
beZpiecZeństwa.

Były bokser Mariusz „Viking” 
Wach wraz ze współpracow-
nikami organizuje 12 czerwca 
w Pałacu w Konarach (Stopnica) 
III Galę Wach Team. Jak napisał 
portal sportowefakty.pl „Misją 
wskrzeszenia boksu w Europie za-
jął się Mariusz Wach, który wraz 
z grupą swoich doradców z Wach 
Boxing Team wpadł na plan nie-
mal doskonały jak na obecne cza-
sy (…) Galą w malutkich Kona-
rach już interesują się największe 
media. O wydarzeniu w Polsce pi-
szą m.in. ESPN czy „The Sun”, nie 
wspominając o cenionych porta-
lach bokserskich na świecie. Wy-
daje się, że na polskim podwórku 
Wach Boxing Team też jest teraz 
o jeden krok przed innymi”.

Oczywiście Mariusz Wach 
wystąpi podczas gali i w wal-
ce wieczoru zmierzy się z Kevi-
nem Johnsonem. Obaj byli kiedyś 
pretendentami do tytułu zawo-
dowego mistrza świata w wadze 
ciężkiej. Będzie to swoisty poje-
dynek weteranów, bo obaj mają 
po 40 lat.

Podczas wieczoru odbędzie się 
9 pojedynków, które będzie moż-
na zobaczyć w telewizji lub w in-

ternecie, w systemie pay-per-view. 
Będzie także m.in. walka mistrzy-
ni świata i Europy Ewy Piątkow-
skiej z Kariną Kopińską, które 
ostatnio walczyły ze sobą przed 
czterema laty. Ciekawie zapowia-
da się pojedynek zawodników 
grupy Wach Boxing Team: Serhii 
Huk – Tomasz Piotrowski.

Ale uwaga tyskich kibiców 
skierowana będzie z pewnością 
na starcie zawodnika MOSM Ty-
chy Kuby Targiela z Arturem Prok-
są (Góral Żywiec). Z synem zna-
nego pięściarza Grzegorza Proksy, 
Kuba walczył już chociażby pod-
czas ubiegłorocznego turnieju 
w Rybniku i pewnie wygrał. Do-
dajmy, iż Jakub Targiel to obecnie 
mistrz Polski młodzików (50 kg), 
a tytuł zdobył we wrześniu ubie-
głego roku w Łomży. Ciekawostką 
jest, że podczas tych samych za-
wodów – w kat 52 kg – mistrzo-
stwo Polski zdobył jego brat bliź-
niak, Jacek Targiel

– Wszyscy czekamy na walkę 
Kuby i ciekawi jesteśmy jak się 

zaprezentuje podczas gali – po-
wiedział trener Ryszard Dziopa. 
– Pracowaliśmy ostatnio dość 
mocno i Kuba solidnie przygo-
towywał się do tego pojedyn-
ku. Jednak co innego treningi 
i zajęcia, początkowo przecież 
on-line, a co innego walka, któ-
rą ma szanse obejrzeć bardzo 
wiele osób. Taka gala będzie dla 
niego na pewno sporym prze-
życiem. W minionym tygodniu 
Kuba pojechał na zdjęcia rekla-
mowe do Dzierżoniowa. Na razie 
nie trenujemy w taki sposób, jak 
tego można oczekiwać, a jeśli cho-
dzi o ewentualne starty, to prawda 
jest taka, że ani działacze Polskie-
go, ani Śląskiego Związku Bokser-
skiego nic nie wiedzą, bo to oczy-
wiście musi być odgórna zgoda. 
Jeśli będzie możliwość przepro-
wadzenia zawodów, wszyscy przy-
stąpimy do odrabiania całego pół-
rocza z Ogólnopolską Olimpiadą 
Młodzieży, mistrzostwami Polski 
juniorów, seniorów, itd.
lesZek sobieraj ●

Zawodnicy, członkowie zarządu 
oraz trenerzy drużyny futbolu ame-
rykańskiego Tychy Falcons spotkali 
się w wolnym czasie, by uporząd-
kować teren wokół nowego stadio-
nu, oczyszczając m.in. zarośnięte 
miejsca parkingowe znajdujące się 
przy nowym boisku i kościele.

Niebawem na osiedlu Z-1 od-
dany zostanie stadion, na którym 
rozgrywać będzie mecze drużyna 
Tychy Falcons oraz piłkarskie gru-
py młodzieżowe. Prace dobiegają 
końca, a ekipa Sokołów postano-
wiła uporządkować teren wokół 
obiektu. Wysprzątano m.in. ponad 
50 miejsc parkingowych, usuwając 
z nich dziesiątki kilogramów zie-
mi i trawy. Tym samym uporano 
się z niemal całkowicie zarośnię-
tymi kostkami ażurowymi. Dodaj-
my, iż z parkingu korzystają także 

mieszkańcy osiedla i osoby przy-
jeżdżające do kościoła.

Działacze Falcons planują ko-
lejną taką akcję, by przed ot-
warciem wszystko było dopięte 
na ostatni guzik. Przydałaby się 

jednak pomoc – skierowanie tutaj 
maszyny do czyszczenia ulicy.

Przygotowania do sezonu trwa-
ją, jednak nadal nie wiadomo, 
kiedy rozpoczną się rozgrywki.
ls ●

Z oczywistych względów, od cza-
su do czasu zaglądamy do kalen-
darza imprez, publikowanego na 
stronie tyskiego MOSiR. Ostatni 
wpis zanotowano tutaj 10 marca i 
chodziło o mecz pucharowy GKS 
Tychy z Cracovią. Jak wiadomo 
odbył się wówczas bez publicz-
ności z uwagi na panującą epi-
demię. 

A potem w kalendarzu pusto 
– marzec, kwiecień, maj... Czer-
wiec też w zasadzie jest pusty, ale 
pod koniec miesiąca, 28 czerwca, 
pojawił się wpis: „Rodzinny Rajd 
Rowerowy”. To impreza, która ma 
się odbyć już po raz 22.  

Można oczywiście dyskutować 
na tempem „odmrażania” wszyst-

kiego, kiedy nadal mamy niepo-
kojące statystyki dotyczące epi-
demii, zwłaszcza na Śląsku. Teraz 
poinformowano, że od 30 maja 
dozwolone są treningi na otwartej 
przestrzeni i współzawodnictwo 
sportowe do 150 osób. To ozna-
cza, iż możliwe jest  bieganie czy 
jazda na rowerze bez zakrywania 
ust i nosa, pod warunkiem, że zo-
staną zachowane dwa metry od-
stępu od innych.        

A zatem jest duże prawdopo-
dobieństwo, że rajd, który MO-
SiR zorganizuje wspólnie z Klu-
bem Turystyki Kolarskiej Gronie 
może się odbyć. Trasa rajdu – ok. 
14 km – prowadzić ma z ośrodka 
MOSiR przy ul. Andersa (start o 

godz. 10.15) na metę – plac przed 
pomnikiem Żołnierzy Września 
1939 r w Gostyni. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 19 czerwca.

W kalendarzu MOSiR pojawi-
ły się jeszcze dwie inne daty. Na 9 
sierpnia zaplanowano 18. edycję 
Tyskiego Triathlonu (Duathlon), 
a na 6 września – IX Tyski Półma-
raton. Skoro jednak na razie zasa-
dy „odmrożenia” są, jakie są, a tak 
naprawdę nie wiemy, co będzie 
za miesiąc czy trzy miesiące, nie 
pora jeszcze na szczegóły. Życzmy 
sobie jednak, aby realnie sytuacja 
związana z epidemią w kraju była 
taka, żeby pozwoliła wypełnić ka-
lendarz MOSiR kolejnymi impre-
zami. ls ●

pierwsze wpisy w kalendarzu moSiR.

na rowerach i w biegu

tychy falcons przygotowują stadion na osiedlu Z-1.

wielkie PorZądki

Wielkie porządki przed otwarciem obiektu.
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hokeiŚCi WZnoWili 
treningi
roZpocZyna się seZon 2020/2021 hokejowej ligi MistrZów - 3 cZeRWca 
LoSoWaNIe RuNDy puchaRoWej.

kuba targiel na gali 
WaCh team
pięściarZ MosM tychy będZie walcZyŁ w pierwsZych Zawodach bokserskich 
po ogŁosZeniu epideMii. BeZ uDZIału KIBIcóW I Z ZachoWaNIem WSZeLKIch ZaSaD 
BeZpIecZeńStWa... 

Już w najbliższą środę los wskaże rywala GKS Tychy w pierwszej rundzie Champions Hockey League.
Be
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p jak piramida
KieDy PiłKaRSKa RePReZeNTacja POlSKi 
ROZgRyWała jeDeN Ze SWOich NajlePSZych 
MecZóW W hiSTORii, W Tle POjaWiała Się NaZWa 
PeWNegO TySKiegO hOTelu.

Kilka lat temu odwiedził tychy mój warszawski kolega, świetny 
dziennikarz i pisarz red. Stefan Szczepłek. mieliśmy kilka godzin 
do spotkania autorskiego w tyskiej Galerii Sportu, więc była 
okazja do pokazania gościowi najciekawszych miejsc w naszym 
mieście. Stefan, jako niezmordowany poszukiwacz piłkarskich 
ciekawostek, miał jedno specjalne życzenie. – piotrek, a poka-
żesz mi tę waszą piramidę?

Nie ma sprawy, umówiłem nas z właścicielem hotelu „pira-
mida”, znanym bioenergoterapeutą tadeuszem ceglińskim. 
pogadaliśmy, pooglądaliśmy, Stefan był wyraźnie poruszony. 
I trudno było się temu dziwić, odwiedziliśmy przecież ważne 
miejsce dla historii polskiej piłki.

Sylwetkę hotelu przy jeziorze paprocańskim kojarzy każdy 
tyszanin. to wierna kopia piramidy z Gizy, wybudowana w skali 
1:5. Na dodatek – cytuję za oficjalną stroną hotelu – „poprzez 
usytuowanie piramidy na emanującym energią czakramie (…) 
odwiedzający poddawani są stałej energetyzacji poprzez od-
działywanie geoenergii i dobrych piramidalnych mocy”.

jedni w to wierzą, inni nie. to akurat nie jest ważne. Faktem 
jest jednak, że to właśnie w „piramidzie” nasza reprezentacja 
szykowała się do kilku swoich ważnych – często zwycięskich 
– meczów.

jedną z takich gier, która już weszła do chwalebnej historii 
polskiej piłki – był mecz z 11 października 2006 roku. polska 
w znakomitym stylu pokonała wówczas 2:1 portugalię (z cri-
stiano Ronaldo, Nuno Gomesem, Nanim czy Deco w składzie) 
w meczu eliminacji mistrzostw europy. Kibice i eksperci prze-
cierali oczy ze zdumienia, bo przecież jeszcze kilka miesięcy 
wcześniej zespół nie poradził sobie na mundialu. Z nowym 
trenerem, holendrem Leo Beenhakkerem polacy ograli silnych 
rywali, a gwiazdą spotkania na Stadionie Śląskim był strzelec 
dwóch goli euzebiusz Smolarek.

W świat poszedł przekaz, że metamorfoza polaków to efekt 
pracy charyzmatycznego Leo, ale też cudownej energii tyskiego 
czakramu. Bo przecież piłkarze na mecz pojechali prosto z „pi-
ramidy”. Niektórzy sobie dworowali. tyskie „echo” na pierwszej 
stronie napisało: „a swoją drogą, aż strach pomyśleć, co biało-
czerwoni zrobiliby z portugalczykami, gdyby leżakowali w pi-
ramidzie na przykład cały miesiąc, a nie tylko jeden dzień”.

Beenhakker chyba polubił „piramidę”, choć pod koniec 
kadencji przestała być dla niego szczęśliwym talizmanem. 
We wrześniu 2009 roku prosto z tychów reprezentacja wyru-
szyła do mariboru. tam, po porażce 0:3 ze Słowenią i końcu 
szans na zakwalifikowanie się na mundial, Beenhakker został 
zwolniony.

Z usług hotelu korzystały także ligowe drużyny, m.in. Górnik 
Zabrze, polonia Bytom i Wisła Kraków (w 2005 roku przed grą 
z panathinaikosem o Ligę mistrzów). piłkarscy goście, choć mo-
gli do woli korzystać z tzw. komnat energetycznych, doceniali 
również – a może przede wszystkim – komfort hotelu, bardzo 
dobrą kuchnię, zaplecze sportowe, bliskość jeziora i parku.

przed euRo 2012 „piramidą”, jako swoją bazą podczas turnie-
ju, byli zainteresowani chorwaci. Wizytowali nawet obiekt, ale 
ostatecznie Luka modrić i jego koledzy zamieszkali w ośrodku 
w Wielkopolsce. podobno dlatego, że mieli stamtąd bliżej do po-
znania i Gdańska, gdzie rozgrywali mistrzowskie mecze.
piotr ZawadZki, tyska galeria sportu ●

alfabet tgs

Reprezentacja Polski, m.in. z Jackiem Krzynówkiem 
w składzie, gościła w Piramidzie kilka razy.
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po piątkowych 
roZMowach 
Z dZiaŁacZaMi 
tyskiego sportu 
sa, trener toMasZ 
jagieŁka otrZyMaŁ 
„Zielone światŁo” 
i prZystępuje do budowy 
ZespoŁu na seZon 
2020/2021. niebaweM 
ekipa roZpocZnie 
prZygotowania, choć 
ocZywiście na raZie 
nie wiadoMo w jakiM 
Zestawieniu.

To, że ekipy koszykarskie zagrają 
w najbliższym sezonie w takim 
zestawieniu, jak wynika z tabel 
rozgrywek 2019/2020, nie jest tak 
oczywiste. W związku z epide-
mią, w różnym stopniu dotknęły 
je problemy finansowe, począw-
szy od Energi Basket Ligi, w której 
część klubów zalega z płatnościa-
mi. Podobnie jest w I lidze – nie-
które kluby już w kwietniu ogło-
siły, że nie są w stanie wywiązać 
się ze swoich zobowiązań wobec 
zawodników i trenerów. Mniej-
sze budżety oznaczają, że nadcho-
dzący sezon dla wielu może być 
bardziej walką o przetrwanie niż 
o realizację sportowych ambicji.

– Po piątkowych rozmowach 
wiadomo, że przystępujemy 
do gry w pierwszej lidze i trener 
Jagiełka podjął się zadania budo-
wy zespołu – powiedział Krzysz-
tof Woźniak, prezes Tyskiego 
Sportu SA – Ten skład będzie 
pewnie odmłodzony. Startuje-
my z mniejszym budżetem niż 
to bywało w latach poprzednich, 
co rzecz jasna wynika z obecnej 
trudnej sytuacji. Jednak dzięki 
dotacji miejskiej oraz działaniom, 
jakie podejmujemy, by z jednej 
strony pozostali z nami ci spon-
sorzy, którzy już nas wspierają, 
a z drugiej – by pozyskać nowych, 
postanowiliśmy nie dawać za wy-
graną i wystartować. Konieczne 
są jednak oszczędności, dlatego 

każda rozmowa z potencjalny-
mi zawodnikami i to bez wzglę-
du na dyscyplinę, oznacza długie 
i trudne negocjacje.

Jeszcze nie zapadła decyzja kie-
dy może ruszyć pierwszoligowy 
sezon. Mówi się o wcześniejszym 
rozpoczęciu rozgrywek, tak jak 
to jest w przypadku Energi Ba-
sket Ligi, czyli 27 sierpnia. Trud-
no jednak powiedzieć czy z kibi-
cami, czy bez...

– Najważniejsze jest, że przy-
stępujemy do rozgrywek, ale 
mniejszy budżet zawsze oznacza, 
że budowa zespołu będzie o wie-
le trudniejsza niż wcześniej by-
wało – wyjaśnia trener Tomasz 
Jagiełka. – Mam kilka pomysłów 
na to, by poruszając się określo-
nych ramach finansowych, zbu-
dować możliwie najsilniejszą ka-
drę. Na pewno musimy mieć 3-4 
zawodników, na których opierać 
się będzie gra, uzupełnimy ka-
drę młodymi graczami, co zresz-
tą od lat robimy. W poprzednim 
sezonie mieliśmy takich zawod-

ników, jak Woroniecki czy Kędel, 
a szanse dostaną rzecz jasna także 
nasi wychowankowie. Ponownie 
zgłoszony zostanie także zespół 
rezerw, a to warunek utrzymania 
naszych wychowanków i wpro-
wadzania ich do pierwszego ze-
społu. Jednak nie jest to łatwy 
proces, choć niektórym wydaje 
się, że z dnia na dzień z zespo-
łu kadetów czy juniorów, można 
wbiec na parkiet pierwszoligo-
wego meczu i walczyć jak równy 
z równym. Obecnie kluby koszy-
karskie o stabilnym budżecie już 
podpisują kontrakty i jeśli chce-
my zbudować ciekawy i tańszy ze-
spół, oparty na młodych zawod-
nikach, kadrowiczach, musimy 
się pospieszyć. Jeśli chodzi o ter-
miny przygotowań do rozgrywek, 
niewiele się one zmienią w po-
równaniu z poprzednimi latami, 
natomiast mniej czasu będzie-
my mieli na budowanie zespołu. 
A z praktyki wiem, że to właśnie 
na tym etapie buduje się końco-
wy wynik.

Jeśli chodzi o zawodników 
GKS, ważną umową związany 
jest tylko Piotr Karpacz, który 
ma dwuletni kontrakt, z zresztą 
koszykarzy prowadzone są roz-
mowy.

Polski Związek Koszykówki do-
konał kompletnej weryfikacji se-
niorskich rozgrywek centralnych 
w sezonie 2019/2020. Jak wiado-
mo tyszanie zajęli ostatecznie 9. 
miejsce. W klasyfikacji najlep-
szych snajperów, z zespołu To-
masz Jagiełki bezkonkurencyjny 
okazał się Michał Jankowski, który 
w 24 meczach zdobył 422 punkty, 
co dało mu średnią 17,6 pkt w me-
czu i w rankingu I ligi zajął wyso-
kie 6. miejsce. Jeśli chodzi o GKS 
Tychy, to w pierwszej piątce naj-
skuteczniejszych oprócz Jankow-
skiego – znaleźli się: 2. Norbert 
Kulon – 14,0 pkt w meczu (10 me-
czów, 140 pkt), 3. Damian Szym-
czak – 12,9 (16, 206 pkt), 4. Prze-
mysław Wrona – 11 pkt (24, 265 
pkt), 5. Kacper Majka – 10.5 pkt 
(13, 136 pkt). ls ●

w pierwsZej 
cZęści seZonu 
2029/2020 w klasie 
a eMocjonowaliśMy 
się rywaliZacją 
MiędZy dwoMa tyskiM 
ZespoŁaMi – oks Zet 
i juw-e. ostatecZnie 
drugie Miejsce 
ZajęŁa Zetka i to ona 
w prZysZŁyM seZonie 
grać będZie w lidZe 
okręgowej.

Piłkarzom JUWe Jaroszowice 
do zajęcia drugiego miejsca w ta-
beli zabrakło jednego zwycięstwa. 
Awans do ligi okręgowej, po raz 
drugi w historii klubu, był więc 
tuż tuż...

– Niedosyt jest spory, bo rze-
czywiście było blisko – powie-
dział trener Dawid Frąckowiak. 
– Szkoda punktów straconych 
na własnym boisku ze Stalą 
Chełm Śląski i z Krupińskim Su-
szec. Był też remis w Międzyrze-
czu… Ale możemy mieć pretensje 

tylko do siebie. Chcieliśmy szukać 
szansy na punkty i awans w run-
dzie rewanżowej, ale sezon został 
przerwany i zakończony i nigdy 
się już nie dowiemy, co by było, 
gdybyśmy ją rozegrali. Czy wy-
przedzilibyśmy Zetkę i awan-
sowali czy też np. spadlibyśmy 
o kilka miejsc. A może oba na-
sze tyskie zespoły przeskoczyłyby 

GTS Bojszowy i zakończyły sezon 
podwójnym sukcesem?

Podobnie jak inne drużyny, 
JUWe od kilku tygodni przygo-
towuje się do kolejnych rozgry-
wek.

– Solidnie przepracowaliśmy 
okres przygotowawczy, a potem, 
po krótkiej przerwie związanej 
z ogłoszeniem stanu epidemii, 

zawodnicy trenowali indywidu-
alnie – dodał trener Frąckowiak. 
– Kiedy pojawiła się możliwość 
organizacji zajęć, pracowali-
śmy w grupach 6-osobowych. 
Teraz wróciliśmy do pełnych 
treningów, oczywiście zacho-
wując wszystkie zalecenia do-
tyczące odkażania i zachowania 
dystansu. W normalnych wa-
runkach właśnie teraz rozgry-
walibyśmy najważniejsze mecze 
sezonu. Mielibyśmy punkt straty 
do Bojszów, kilka punktów prze-
wagi nad Zetką i tłumy kibiców 
na meczach, bo emocji byłoby 
naprawdę sporo… A tak dopiero 
teraz zaczynamy tradycyjne „ła-
dowanie akumulatorów”.

Jak dodał trener, w kadrze szy-
kują się zmiany – na pewno będą 
odejścia i wzmocnienia, choć 
większość zawodników zostaje. 
Wszystko więc wskazuje na to, 
że w przyszłym sezonie zespół 
z Jaroszowic ponownie będzie 
jednym z kandydatów do awan-
su. ls ●

Zabrakło jednego ZWyCięstWa
Z tyskich drużyn poWIoDło SIę Zetce.

Po awansie OKS Zet Tychy, takich derbów JUWe (niebieskie 
koszulki) – Zetka w najbliższym sezonie już nie będzie.

ar
c.

roZmoWy pod kosZem
Zielone światŁo DLa DRużyNy GKS tychy.

Michał Jankowski w 24 meczach poprzedniego sezonu zdobył 422 punkty, co dało 
mu średnią 17,6 pkt w meczu. W rankingu I ligi zajął wysokie 6. miejsce. 

zd
jęc

ia:
 ar

c.
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moja prZyjaCiółka, sZtuka
kiedy opowiadaM o sZtuce, 
ZawsZe Mówię, że aby 
ją ZroZuMieć, trZeba się 
Z nią ZaprZyjaźnić. i choć 
norMalnie te sŁowa Można 
traktować jako prZenośnię, 
to jednak dZiś – Z okaZji 200. 
odcinka cyklu „dawno teMu 
w sZtucę” – proponuję, byśMy 
Zdjęli artystów Z piedestaŁu 
i spróbowali popatrZeć 
na nich tak po prostu; jak 
na ZwykŁych ludZi. jakiM 
prZyjacieleM byŁby vincent 
van gogh, co robiŁby 
caravaggio, gdyby żyŁ 
w nasZych cZasach 
i Z któryM artystą Można 
by się wybrać na Zakupy?

na spacer z Vincentem
Znamy takich ludzi bardzo dobrze. 
To taki mól książkowy, który przyprze 
Cię do ściany w ciemnym barze, popro-
si o papierosa i jak go dostanie, to już 
się nie odczepi. Wciąż będzie opowia-
dał o kolejnych książkach, jakie właśnie 
przeczytał, o miejscach, jakie właśnie 
odwiedził, o obrazach jakie namalował. 
Ot, taki natręt, który zupełnie nie będzie 
zwracał uwagi na to, czy jego rozmówca 
jest zainteresowany tematem, czy też nie. 
Niemniej jednak warto dać mu szansę. 
Za brudnym płaszczem i twarzą pokrytą 
strupami, skrywa się bowiem prawdzi-
we życie intelektualne. Bo Vincent van 
Gogh to oświecony filozof, myśliciel, 
wrażliwy na piękno miłośnik przyrody 
i pieszych wycieczek. Z nim moglibyśmy 
się całymi godzinami włóczyć po polach 
i wrzosowiskach, słuchać jak śpiewają 
ptaki, szukać ptasich gniazd. Opowia-
dałby nam również o religii, która obok 
malowania, była jego drugą największą 
pasją (mało kto o tym wie, ale nim Vin-
cent zaczął malować, chciał zostać pasto-
rem). Ponieważ wiele razy miał złamane 
serce, wiedziałby, jak dodać nam otuchy 
po zawodzie miłosnym. Ale – co naj-
ważniejsze – Vincent van Gogh, nigdy 
by nas nie zdradził. Był uczciwy. Mówił: 
„nie ma nic bardziej artystycznego, niż 
kochać ludzi”. Zatem, czy warto zaprzy-
jaźnić się z Vincentem? Zdecydowanie 
tak, choć odradzałabym wspólne impre-

zowanie. Malarz miał problem z alkoho-
lem i gdy wypił „kilka głębszych”, stawał 
się natarczywy i grubiański.

na tańce z wicehrabią tuluzy
Na szalony bal warto wybrać się z arty-
stą, który nie bez powodu został okrzyk-
nięty królem paryskiej cyganerii. Hen-
ri Toulouse-Lautrec – bo o nim mowa 

– to najlepszy towarzysz na całonocną 
zabawę. Doskonale znał wszystkie pa-
ryskie lokale i kluby ze słynnym „Mo-
ulin Rouge” na czele. Tam też – wśród 
dźwięków kankana i wirujących, spie-
nionych spódnic tancerek – można go 
było najczęściej spotkać. Sam też urzą-
dzał szalone przyjęcia i często przebie-
rał się w zwariowane kostiumy. Wystar-
czy spojrzeć na jego zdjęcia: raz pozuje 
w stroju samuraja, innym razem wyglą-
da jak dystyngowany elegant z epoki, 
a kiedy indziej wciela się w smutnego 
Pierrota. Był postacią bardzo barwną. 
Liderem i zarazem maskotką awangar-
dy. Co ciekawe, ten rozszalały birbant 
posiadał tytuł wicehrabiego Tuluzy. Po-
chodził z arystokratycznej rodziny. Wy-
dawać by się mogło, że jego życie to baj-
ka – nazwisko, pieniądze, niekończące 
się imprezy – niemniej jednak prawda 
wygląda nieco inaczej. Otóż, gdybyśmy 
cofnęli się w czasie i weszli do „Moulin 
Rouge”, to przy pierwszym stoliku, za-
raz przy parkiecie, zobaczylibyśmy po-
kurczonego karła z ołówkiem w dłoni 
i szklaneczką zielonego absyntu. To Tou-
louse-Lautrec. W dzieciństwie na skutek 
choroby genetycznej jego nogi przestały 
rosnąć. To artysta tragiczny, który skry-
wał smutki za fasadą komedii.

W ciemnych zaułkach grasuje 
Caravaggio
Patrząc na olśniewające obrazy sakral-
ne, jakie wyszły spod pędzla Caravag-
gia – genialnego włoskiego malarza – aż 
trudno uwierzyć, że stworzył je człowiek, 
który był największym awanturnikiem 
Rzymu. Oj, nie chciałoby się go spotkać 
w ciemnym zaułku. Słynął z porywcze-
go charakteru i zamiłowania do tanich 
rozrywek, a jego nazwisko bardzo często 
przewijało się w policyjnych kronikach. 
Nielegalne posiadanie miecza, grożenie 
bronią, wszczynanie awantur, napaście. 

Dziś porównalibyśmy go do stereo-
typowego „dresiarza”, tyle że zamiast 
bejsbolowego kija, paradował po mie-
ście ze szpadą. Caravaggio i jego kompa-
nii dawali upust energii, atakując rywali 
i naśladowców. „Usmażymy ci jaja w oli-
wie” – tak brzmiała ich ulubiona dewiza, 
która – skądinąd – została pieczołowicie 
odnotowana w sądowych aktach. Pod-
czas jednej z takich burd, Caravaggio 
posunął się za daleko. Śmiertelnie zra-
nił swojego przeciwnika, skutkiem czego 
zapadł wyrok – Caravaggio miał umrzeć. 
Stryczka uniknął, bo uciekł dzięki bo-
gatym mecenasom. I choć po latach 
zrehabilitował się i odkupił swoje czy-
ny, to jednak po tym wszystkim trudno 

by było mu zaufać. Natomiast, bez wąt-
pienia można mu wybaczyć.

Celebrytki
Z kolei, gdyby „ożywić” dziewczy-
ny z obrazów, to bez wątpienia słynna 
Mona Lisa byłaby brylującą celebrytką. 
Wszak to istna Marilyn Monroe wśród 
arcydzieł. Ma rzesze fanów – bo jak ina-
czej nazwać tłum zwiedzających, który 
każdego dnia podziwia ją w Luwrze – 
a dzięki licznym kopiom i reprodukcjom 
wszędzie jej pełno. Kręcą o niej kasowe 
filmy, piszą książki. Co więcej, za sprawą 
zabawnych przeróbek podbija Internet. 
Jej konkurentką byłaby bez wątpienia 
„Dziewczyna z perłą” z portretu Ver-
meera, która w rankingach popularno-
ści depcze po piętach pięknej Włoszce. 
O tym starciu gigantek na, rozpisywały-
by się plotkarskie portale i gazety.

shopperka i fashionistka
W sieci świetnie odnalazłaby się również 
Frida Kahlo – meksykańska malarka – 
która mogłaby z powodzeniem publi-
kować swoje fenomenalne autoportrety 
na Instagramie czy Pintereście. Dla wie-
lu kobiet byłaby wzorem do naśladowa-
nia, zresztą – pardon – jest nim pomimo 
upływu lat. Jej siła charakteru (w mło-
dości przeżyła straszny wypadek), deter-
minacja w walce o zdrowie i szczęście, 
wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Fridę 
ciężko nazwać pięknością, niemniej jed-
nak ze swoich wad – niewydepilowanego 
wąsika czy zrośniętych brwi – uczyni-
ła atut. Gdyby była naszą przyjaciółką, 
uczyłaby nas jak doceniać wewnętrzne 
piękno. Do tego miała doskonały gust 
– nosiła barwne sukienki, misterne fry-
zury – zatem bez wątpienia doradzała-
by nam w kwestach mody. Zatem jeśli 
shopping, to tylko z Fridą.

przyjaciółka od serca
Ale czy w dzisiejszych czasach w ogó-
le warto zajmować się sztuką? Drodzy 
Czytelnicy, jako autorka 200 felietonów 
poświęconych malarstwu, zapewniam, 
że tak. Z tego miejsca pragnę podzięko-
wać Wam za wszystkie wyrazy sympatii, 
które napływają do mnie od momentu, 
gdy przeszło 4 lata temu – dokładnie 7 
grudnia 2015 roku – w 420. numerze 
tygodnika „Twoje Tychy”, pojawił się 
pierwszy odcinek cyklu „Dawno temu 
w sztuce”. Dziękuję także mojemu Na-
czelnemu – Wojtkowi (że tak sobie 
po koleżeńsku pozwolę) Wieczorkowi 
– że na jego łamach wciąż jest miejsce 
dla sztuki. Evviva l’arte!
agniesZka kijas ●

dawno temu w sZtuce (200)

Dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką mam jedną radę. Traktuj 
ją jak swoją najlepszą przyjaciółkę, a ona odwdzięczy Ci się tym samym.

Malarze i ich dzieła, dziś porównywani są do hollywoodzkich aktorów. W takim towarzystwie pizza smakuje lepiej. 
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bliźnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy sugerują odpoczynek na łonie natury. 
Spore zamieszanie związane ze sprawami 
zawodowymi.

rak 21.vi-22.vii
W domu spokojnie i bezkonfliktowo. Spotkanie 
z przyjaciółmi spowoduje, że znów uwierzysz 
w swoją moc.

lew 23.vii-22.viii
jeżeli dobrze to rozegrasz, zyskasz poklask wśród 
współpracowników. Koniecznie porozmawiaj 
ze Strzelcem.

panna 23.viii-22.iX
Gwiazdy zapewnią ci spokojny tydzień. 
odpoczniesz od zgiełku i napięć, które ostatnio ci 
towarzyszyły.

waga 23.iX-23.X
tydzień upłynie ci w sielskiej atmosferze. Nie 
będziesz narzekać na nudę, odezwą się znajomi 
z przeszłości.

skorpion 24.X-21.Xi
Dobre wiadomości ze sfery finansowej. możliwy 
przypływ gotówki, podwyżka lub nieoczekiwana 
spłata długu.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Romans wisi w powietrzu! Będziesz teraz 
emanować miłosną energią, nikt nie będzie 
w stanie ci się oprzeć.

koZiorożec 22.Xii-19.i
jeżeli dobrze wykonasz obecne zadanie, 
spodziewaj się solidnego przypływu gotówki. 
Dbaj o detale i bądź estetą.

wodnik 20.i-18.ii
Nowe perspektywy, szalona przygoda, jednym 
słowem świat stoi przed tobą otworem. Zaplanuj 
wyjazd z przyjaciółmi.

ryby 19.ii-20.iii
Najbliższe dni spędzisz na łonie natury. Zadbasz 
o swoją kondycję. odkryjesz, że sport nie jest 
taki zły.

baran 21.iii-20.iv
problemy z nadwagą zejdą na drugi plan. 
Zaakceptujesz siebie bezwarunkowo, a odkryjesz 
w sobie nowe talenty.

byk 21.iv-21.v
Zadbaj o porządek w swoim życiu osobistym. 
Ktoś chce namieszać między Wami.

WRóżKa aDRaSTeja Tel. 692893871
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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 653:  
NaSZe KOchaNe MaMy.

reklama
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