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Boże ciało i pandemia
W tym roku pozwolono jedynie na procesje wokół 
kościołów, z ograniczoną liczbą wiernych.

Nie da się żyć wirtualnie
O życiu artystów w czasie epidemii rozmawiamy  
z malarką Beatą Wąsowską.

Białe tygrysy w tychach
Rywalem hokeistów GKS w pierwszej rundzie 
Ligi Mistrzów będzie drużyna z Liberca.3 8 14
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Mierzenie teMperatury, dezynfekcja sal, dwuMetrowe odstępy – tak wygląda egzaMin dojrzałości a.d. 2020.

maturalna gorączka
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telefoniczny 
dyżur 
prezydenta

W najbliższą środę, 10 czerw-
ca w godzinach 13-14.30, goś-
ciem redakcji „TT” będzie pre-
zydent Andrzej Dziuba. 
 Szczegóły na str. 2
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poepidemiczny falstart
Po trzech miesiącach przerwy piłkarze I ligi wrócili w miniony czwartek 
na boiska i ekspresowo rozegrali dwie kolejki spotkań. Podopieczni 
trenera Ryszarda Komornickiego zaliczyli klasyczny falstart, notując 
na własnym stadionie wymęczony remis i porażkę z niżej notowanymi 
zespołami. Str. 13
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◆ DO grOźNegO WyPaDku 
DOSZłO 6.06 Na Dk 1 W kO-
BiórZe. Utrudniony był wyjazd 
z Tychów w kierunku Pszczyny, 
a tyska policja w rejonie skrzy-
żowania DK 1 z ul. Sikorskiego 
kierowała kierowców na objazd 
- ul. Sikorskiego i al. Bielską. Na 
czas interwencji śmigłowca LPR 
ruch wstrzymany został także w 
stronę Tychów. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, że kie-
rowca audi z niewyjaśnionych 
przyczyn utracił panowanie nad 
samochodem i wpadł w poślizg, 
a jadący za nim kierowca bmw, 
chcąc uniknąć zderzenia zjechał 
na pobocze, gdzie utracił pano-
wanie nad swoim autem i da-
chował w przydrożnym rowie, 
uderzając w rosnące w pobliżu 
drzewa. Jedna z osób podróżu-
jących bmw została helikopterem 
przetransportowana do szpitala 
w Katowicach-Ochojcu. W tym 
samym czasie na pasie w kierun-
ku Tychów doszło do kolejnego 
zdarzenia drogowego – w tył 
bmw uderzyła alfa romeo, której 
kierowca zagapił się. W tym zda-
rzeniu nikt nie ucierpiał.

◆ 2.06 Ok. gODZ. 14.30 Na 
ul. katOWickiej, W rejONie 
SkrZyżOWaNia Z ul. jeSiO-
NOWą, ZDerZyły Się trZy 
SamOchODy - opel, ford i audi. 
Jak wstępnie ustaliła policja, kie-
rowca opla skręcając w lewo z ul. 
Katowickiej w ul. Jesionową wy-
musił pierwszeństwo na jadącym 
audi, który uderzył w tył opla, a 
następnie w bok forda, który je-
chał za oplem. Nikomu nic się nie 
stało, kierowca opla został ukara-
ny mandatem karnym.

◆ tyScy Strażacy POiN-
fOrmOWali ZOStali O PO-
żarZe, do jakiego doszło 6 
czerwca około godziny 1 w nocy 
w budynku wielorodzinnym przy 
al. Niepodległości 27. Jak się oka-
zało, do pożaru doszło w piwnicy, 
gdzie paliły się szmaty i różne ma-
teriały łatwopalne. Po kilkunastu 
minutach sytuacja została opano-
wana i pożar został ugaszony. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
przyczyną pożaru było zaprósze-

nie ognia lub podpalenie. Trwa 
ustalanie dokładnych przyczyn i 
okoliczności powstania pożaru.

◆ DO POżaru W BuDyN-
ku WielOrODZiNNym do-
szło także na ul. Cielmickiej 51. 
Przyczyną zadymienia był pożar 
w jednym z piwnicznych bok-
sów, a doszło do niego podczas 
prac spawalniczych prowadzo-
nych przez jednego z lokatorów 
w swojej piwnicy. Na szczęście 
w wyniku pożaru nikomu się 
nic nie stało.

◆ POlicjaNci kmP W ty-
chach ZatrZymali 43-
letNiegO tySZaNiNa, który 
w sklepie przy Armii Krajowej 
skradł 1.06 artykuły chemiczne 
o łącznej wartości ponad 500 zł.

◆ 02.06 NieZNaNy SPraWca 
ZNiSZcZył Bramę garażO-
Wą w budynku przy ul. Jałow-
cowej, powodując straty ponad 
7.000 zł. Postępowanie prowadzi 
KMP w Tychach.

◆  także 2.06 NieZNaNy 
SPraWca Z OtWartegO 
garażu BęDącegO W Bu-
DOWie DOmu jednorodzinne-
go przy ul. Mąkołowskiej, skradł 
elektronarzędzia budowlane o 
łącznej wartości 2.500 zł.

◆ Z klatki SchODOWej BlO-
ku przy al. Bielskiej skradziono 
3.06 rower o wartości 1.700 zł. 

◆ tyScy POlicjaNci uSta-
lili i ZatrZymali mężcZy-
ZNę PODejrZaNegO O Za-
BójStWO SPrZeD 17 lat! 
Do zdarzenia doszło 20 września 
2003 r. w Tychach, przy ul. Dar-
wina. Nieznany wówczas spraw-
ca dopuścił się tam zabójstwa 
ze szczególnym okrucieństwem 
67-letniego tyszanina, a następ-
nie, aby zatrzeć  śladów, podpa-
lił mieszkanie. Wykorzystanie 
najnowszych technik śledczych, 
pozwoliło na zebranie nowych 
dowodów, na podstawie których 
decyzją prokuratora prowadzą-
cego śledztwo, tyscy policjanci 
zatrzymali 47-letniego mężczy-

znę. Zebrane w tej sprawie dowo-
dy pozwoliły na przedstawienie 
mieszkańcowi Tychów zarzu-
tu zabójstwa. Sąd przychylił się 
również do wniosku śledczych i 

tymczasowo aresztował tyszanina 
na trzy miesiące. Za zabójstwo 
kodeks karny przewiduje karę 
nawet dożywotniego więzienia. 
ls ●
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Po 17 latach tyszanin odpowie za zabójstwo 
ze szczególnym okrucieństwem.
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W redakcji „tt”
telefoNiczNy dyżur aNdrzeja dziuBy już 
W ŚRODę, 10 cZeRWcA.

Tyska fabryka Fiat Chrysler Au-
tomobiles po raz kolejny wy-
dłużyła okres zawieszenia pro-
dukcji.

Przypomnijmy, iż zakład prze-
rwał pracę 16 marca, natomiast 
w komunikacie dyrekcji z 5.06 
poinformowano o przedłużeniu 
okresu zawieszenia działalno-

ści produkcyjnej do 14 czerwca. 
Oznacza to, że fabryka nie pracu-
je już trzeci miesiąc.

Warunki pracy i płacy nie ule-
gły zmianie, w zakładzie prze-
bywa jedynie niezbędny perso-
nel, pracujący z zastosowaniem 
wszelkich środków bezpieczeń-
stwa i higieny. ls ●

fca dalej czeka

trzeci miesiąc postoju

Zapraszamy zatem w najbliższą środę, 10 czerwca  
w godzinach 13-14.30. Numer telefonu, pod którym 

dyżurował będzie prezydent Andrzej Dziuba:  
32 32 57 238.

Doświadczenie pokazało, że 
telefoniczne spotkania prezy-
denta Tychów z mieszkańcami, 
które każdego roku odbywają 
się za pośrednictwem redak-
cji „Twoich Tychów”, cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Każdego roku telefony wręcz 
urywają się – tylu tyszan chce 
osobiście porozmawiać z An-

drzejem Dziubą, zwrócić uwa-
gę władz na jakiś problem czy 
podzielić się swoimi spostrze-
żeniami.

Mamy nadzieję, że i tym ra-
zem nie będzie inaczej i podczas 
1,5-godzinnego dyżuru prezy-
denta Tychów w naszej redak-
cji chętnych do rozmowy nie za-
braknie. ●
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MiMo „odMrażaNia” 
gospodarki i życia puB-
liczNego, wciąż oBowią-
zują pewNe ograNiczeNia 
związaNe z epideMią ko-
roNawirusa. także święto 
Bożego ciaŁa Będzie 
celeBrowaNe w tyM roku 
iNaczej Niż zwykle.

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej zwana potocznie 
świętem Bożego Ciała przypada 
w tym roku 11 czerwca. Jednak 
główny i najbardziej charakte-
rystyczny element obchodów – 
czyli procesje wiernych ulicami 
miasta – w tym roku się nie od-
będzie. Procesje będą, ale tylko 
wokół kościołów, a wierni będą 
w nich uczestniczyć w ograniczo-
nym zakresie.

Przy organizacji uroczystości 
religijnych podczas pandemii pa-
rafie kierują się zaleceniami ar-
cybiskupa. W sprawie obchodów 
Bożego Ciała metropolita kato-
wicki abp Wiktor Skworc ogło-
sił: „Biorąc pod uwagę aktualnie 
obowiązujący stan prawny, moż-
liwe będzie zorganizowanie pro-

cesji Bożego Ciała. Zaleca się jej 
organizację wokół kościoła z czte-
rema błogosławieństwami bez ko-
nieczności budowy osobnych oł-
tarzy. Należy przy tym zastosować 
najnowszą normę służb medycz-
nych, według której w zgroma-
dzeniach poza budynkami kultu 
może uczestniczyć do 150 osób, 
a także stosowne zalecenia sani-
tarne”.

– Według tych zaleceń, proce-
sja w naszej parafii odbędzie się 

wokół kościoła – mówi ks. prałat 
Józef Szklorz, proboszcz parafii 
bł. Karoliny. – Ołtarzy nie budu-
jemy, ale będą cztery zatrzymania 
i modlitwy, które zwykle są odma-
wiane przy ołtarzach. W procesji 
przejdzie tylko służba liturgiczna. 
Wierni będą mogli uczestniczyć 
w modlitwie pozostając w koście-
le albo wychodząc na zewnątrz, 
gdzie mogą stanąć wokół kościo-
ła; w parku, na parkingu, w ogro-
dzie różańcowym. Będziemy się 

starać, by wszystkie przepisy sa-
nitarne były zachowane. W koś-
ciele obowiązuje noszenie mase-
czek, a na zewnątrz, jeśli ludzie 
zachowają odległości 2 metrów, 
można być bez maseczki.

– Każdy proboszcz kieruje się 
tymi samymi zaleceniami – do-
daje ks. Józef Szklorz. – I chociaż 
każdy sam decyduje jak zorgani-
zować to w swojej parafii, my-
ślę że wszędzie będzie wygląda-
ło to podobnie. sw ●

trwają Matury. 
w tychach 
do egzaMiNów 
przystąpiŁo 845 
aBsolweNtów liceów 
i techNików. jest 
to Matura iNNa Niż 
zwykle, Bo po pierwsze 
odBywa się w czerwcu 
a Nie jak zwykle 
w Maju, po drugie 
– Nie Będzie egzaMiNów 
ustNych, a po trzecie: 
oBowiązują rygory 
saNitarNe i dość 
zŁożoNe procedury.

W poniedziałek (8.06) o go-
dzinie 9 rozpoczął się egzamin 
z języka polskiego na pozio-
mie podstawowym, a o godz. 
14. na poziomie rozszerzonym. 
We wtorek maturzyści mierzą się 
z matematyką na poziomie pod-
stawowym, a w środę z językiem 
angielskim (poziom podstawo-

wy i rozszerzony). W przyszłym 
tygodniu zdających czeka mate-
matyka na poziomie rozszerzo-
nym, biologia, chemia, geogra-
fia, WOS czy język niemiecki 
(oczywiście tylko tych, którzy 
wybrali te przedmioty).

Oprócz „zwykłego” matural-
nego stresu, w tym roku zda-
jący muszą przejść przez do-
datkowe procedury, związane 
z zagrożeniem epidemicznym. 
Przed wejściem do sali egzami-
nacyjnej maturzyści muszą m.in. 
zdezynfekować ręce, poddać się 
mierzeniu temperatury i podpi-
sać szereg dokumentów. Do sal 
egzaminacyjnych wpuszczani są 
pojedynczo, w kilkuminutowych 
odstępach czasu (dopiero po za-
jęciu miejsca przez jedną osobę 
wchodziła następna).

Przygotowania do tegorocz-
nych matur były wyzwaniem nie 
tylko dla zdających ale także dla 
szkół. Przygotowanie sali wią-

zało się z odpowiednimi ozna-
czeniami, zachowaniem określo-
nych przez GIS odstępów między 
stolikami i oczywiście z koniecz-
nością zapewnienia środków 
do dezynfekcji rąk. Każda szko-
ła musiała szczegółowo zapla-
nować, którymi wejściami zda-
jący będą wchodzić i wychodzić 
ze szkoły, jaką drogą będą prze-
mieszczać się do sal itp.

– Poczyniłam starania celem 
zapewnienia dodatkowych środ-
ków ochrony przed rozprzestrze-
nianiem się i możliwością zaka-
żenia się koronawirusem – mówi 
Anita Iskierka, dyrektor III Li-
ceum Ogólnokształcącego. – 
W ramach projektu Ministerstwa 
Zdrowia i Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej, w budynku szkoły 
zamontowana została stacja de-
zynfekująca. Dyspenser przeka-
zany został na bezpłatne użytko-
wanie na 18 miesięcy, objętych 
gwarancją i serwisem producen-

ta. Po tym czasie po stronie szko-
ły pozostaje kwestia ewentualnej 
dalszej współpracy w zakresie 
jego użytkowania. Wprowadzi-
liśmy też inne środki ostrożno-
ści; wszyscy pracownicy szkoły 
zostali wyposażeni w przyłbice, 
przed egzaminem przy wejściu 
do budynku dyżuruje wyznaczo-
ny pracownik szkoły, który zobo-
wiązany jest do reagowania w sy-
tuacji ewentualnego większego 
zgromadzenia się osób. Zakry-
wanie ust i nosa obowiązuje 
na terenie całej szkoły, z wyjąt-
kiem sal egzaminacyjnych po za-
jęciu miejsc przez zdających.

Mimo skomplikowanych pro-
cedur sanitarnych, we wszyst-
kich tyskich szkołach egzamin 
rozpoczął się o czasie i bez więk-
szych problemów. Wyniki będą 
znane do 11 sierpnia. Za matu-
rzystów trzymamy kciuki (oczy-
wiście zdezynfekowane).
sylwia witMaN ●

Od ubiegłego tygodnia w Tychach 
można już korzystać z placów za-
baw i siłowni plenerowych, które 
od marca były zamknięte z po-
wodu zagrożenia epidemicznego. 
Koronawirus jednak nas jeszcze 
nie opuścił, więc czy korzystanie 
z tego typu ogólnodostępnych 
urządzeń jest bezpieczne? Jedyna 
możliwa odpowiedź na to pytanie 
brzmi: to zależy. Przede wszyst-
kim od nas samych.

Udostępniając place zabaw 
mieszkańcom, Tyski Zakład 
Usług Komunalnych poinfor-
mował o zasadach korzystania 
z nich. Podobnie jak w innych 
miejscach publicznych, nale-
ży zachować bezpieczny dystans 
pomiędzy użytkownikami (2 me-
try) lub jeżeli jest to niemożliwe, 
zasłaniać nos i usta. Oczywiście 
nie dotyczy to dzieci do 4. roku 
życia.

– Dezynfekcji urządzeń na pla-
cach zabaw i siłowniach nie pro-
wadzimy – mówi Agnieszka Lysz-
czok, dyrektor Tyskiego Zakładu 
Usług Komunalnych – Nadal nie 
ma wytycznych Głównego In-
spektora Sanitarnego jak ta de-

zynfekcja powinna wyglądać i czy 
w ogóle powinna być przeprowa-
dzana. Takie wytyczne miały się 
pojawić, ale na razie był tylko 
krótki komunikat mówiący, że lu-
dzie korzystający z tych miejsc 
powinni być przygotowani i mieć 
przy sobie środki do dezynfekcji 
rąk. Powinni też pamiętać o za-
chowaniu bezpiecznego dystansu 
2 metrów, a jeśli jest to niemoż-
liwe zasłaniać nos i usta. A więc 
są to ogólne wytyczne dla miejsc 
publicznych. Na placach zabaw 
to oczywiście rodzice powinni za-
dbać o to, by zdezynfekować dzie-
ciom ręce. My takie informacje 
dołączyliśmy do regulaminów 
wywieszonych na placach zabaw 
i siłowniach. Póki co innych wy-
tycznych nie mamy.

Warto więc pamiętać, że z pla-
ców zabaw i siłowni korzystamy 
trochę na własną odpowiedzial-
ność. Jeżeli sami zadbamy o swo-
je bezpieczeństwo, będziemy 
bezpieczni. Póki co, żadnej de-
zynfekcji, poza tą którą przepro-
wadzimy sami, na placach zabaw 
i siłowniach nie ma.
sylwia witMaN ●

Boże ciało i Pandemia
procesja tylko wokóŁ kościoŁa, Z OGRANIcZONyM uDZIAłeM WIeRNych.

place zabaw i siłownie są już czynne, ale trzeba zachować 
ostrożność.

na własne ryzyko

czerWcoWe matury
egzaMiNy dojrzaŁości ODByWAją SIę W TyM ROKu późNIej NIż ZWyKLe, ALe ROZpOcZęły SIę BeZ pRZeSZKóD.

Takich procesji, jak ta ubiegłoroczna w parafii św. Krzysztofa, w najbliższy czwartek nie zobaczymy.

ar
c.

W dobrym humorze do egzaminu przystąpiła m.in. Natalia 
Rabaszowska z Liceum Ogólnokształcącego (tzw. mundurowego) 

w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich ZDZ. Sympatyczna maturzystka 
jest uczestniczką tegorocznego konkursu Miss Beskidów.
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w tychach powiększa się 
oferta podróżowaNia 
koMuNikacją 
iNdywidualNą, 
co w doBie epideMii 
NaBiera szczególNego 
zNaczeNia. do tyskiego 
roweru Miejskiego 
doŁączyŁy teraz 
skutery – firMa BliNkee.
city uruchoMiŁa 
testowo usŁugę 
wypożyczeNia 
elektryczNych 
skuterów. Brakuje 
zateM jedyNie hulajNóg, 
ale i w tej sprawie 
prowadzoNe są oBecNie 
rozMowy.

Mieszkańcy podróżują skutera-
mi już od tygodnia. Firma, która 
w ofercie ma także rowery oraz 
rowery i hulajnogi elektryczne, 
przekazała do Tychów 20 elek-
trycznych skuterów, które usta-
wiono w kilku wybranych miej-
scach w mieście. Teraz, po kilku 
dniach, można je spotkać już 
w całym mieście. W związku 
z sytuacją epidemii, skutery są 
czyszczone i dezynfekowane 
na bieżąco – kilka razy dziennie. 
Jak informuje operator, następuje 
to zawsze przy wymianie baterii 
lub gdy trafią do serwisu. Dodat-
kowo serwisanci dezynfekują po-
jazdy, które stoją na ulicach. Zale-
ca jednak, by w czasie korzystania 
z pojazdów, używać jednorazo-
wych rękawiczek.

– To atrakcyjna forma podróżo-
wania i w czasie epidemii stanowi 

bezpieczną alternatywę dla komu-
nikacji zbiorowej – mówi Michał 
Kasperczyk, pełnomocnik ds. ko-
ordynowania i rozwoju ruchu ro-
werowego. – Nadal obowiązują 
ograniczenia w komunikacji miej-
skiej – autobusy i trolejbusy mają 
50-procent zapełnienia. Skuter daje 
możliwość szybkiego, wygodniej-
szego podróżowania, czy dojazdu 
do pracy. Firma, która działa już 
w wielu miastach, w tym w Kato-
wicach, w Tychach testuje system 
i ciekawe, jakie będą tego efekty.

Wypożyczenie skutera nastę-
puje za pomocą aplikacji mobil-
nej. Podczas rejestracji można 
wybrać sposób płatności – karta 
płatnicza lub doładowanie konta 
poprzez dostępne kanały pre-pa-
id. Z usługi mogą skorzystać oso-
by, która ukończyły 18 lat, mają 
ważne prawo jazdy dowolnej ka-
tegorii, dowód osobisty, są zare-

jestrowane w systemie i prześlą 
zdjęcia obu stron wspomnianych 
dokumentów.

Do uruchomienia pojazdu 
nie potrzeba kluczyka, wystar-
czy wcisnąć przycisk „wypo-
życz” na ekranie swojego smart-
fonu. Skutery są dwuosobowe, 
na wyposażeniu mają dwa ka-
ski, znajdujące się w kufrze (ku-
fer odblokować można zielonym 
przyciskiem po prawej stronie, 
pod manetką gazu). Wyposażone 
są w silniki o mocy 1,2 kW i 3,1 
kW – oba poruszają się z maksy-
malną prędkością 45 km/h, którą 
dopuszczają przepisy. Rzecz jasna 
skuterem nie można poruszać się 
po drogach rowerowych, wyłącz-
nie po jezdni.

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie www https://blin-
kee.city/pl, gdzie można także po-
brać aplikację. ls ●

kilka dNi teMu 
do tychów dotarŁy dwa 
elektroBusy zaMówioNe 
przez tyskie liNie 
trolejBusowe.

Obecnie producent (firma Sola-
ris) przeprowadza testy nowych 
pojazdów, w szczególności w za-
kresie wykorzystania infrastruk-
tury służącej do ładowania baterii 
trakcyjnych.

W najbliższym tygodniu oba 
elektrobusy będzie można spot-
kać na ulicach Tychów podczas 
jazd testowych, najczęściej w za-

toce przystankowej na ulicy Wy-
szyńskiego gdzie zlokalizowano 
maszt ładowarki automatycznej 
(pantografowej). Tam prowadzo-
ne będą próby szybkiego ładowa-
nia pojazdów. 

To już ostatnie przygotowania 
do odbioru pojazdów przez TLT. 
Po zakończeniu wszystkich testów 
i sprawdzeniu poprawności dzia-
łania wszystkich systemów, auto-
busy elektryczne zostaną oficjalnie 
przekazane tyskiemu przewoźni-
kowi. Zanim zaczną wozić pa-
sażerów, pojazdy muszą zostać 
dopuszczone do eksploatacji i za-

rejestrowane. Przed oficjalnym 
włączeniem ich do ruchu TLT pla-
nuje publiczną prezentację „elek-
tryków” dla dziennikarzy i zainte-
resowanych mieszkańców Tychów. 
Szczegóły poznamy wkrótce.

Dostawa dwóch elektrobusów 
z systemem ładowania to kolejny 
etap współfinansowanej ze środ-
ków unijnych inwestycji, w ra-
mach dużego projektu pn. „Zakup 
nowoczesnego taboru autobuso-
wego z napędem ekologicznym 
na potrzeby rozwoju transportu 
publicznego w podregionie ty-
skim”. MN ●

skutery już są
pojazd MożNa wypożyczyć ZA pOMOcą ApLIKAcjI.

testoWanie 
„elektrykóW”
MożNa już zoBaczyć je Na ulicach Miasta, ALe WSIąŚć jeSZcZe NIe.

Elektryczne skutery od tygodnia można spotkać na tyskich ulicach.
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Najnowszy nabytek Tyskich Linii Trolejbusowych przy stacji ładowania na ul. Wyszyńskiego.
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kolejNy etap 
odMrażaNia gospodarki 
przyNiósŁ Możliwość 
udostępNieNia BaseNów 
od poNiedziaŁku, 6 
czerwca. wedŁug 
rozporządzeNia Może 
z Nich korzystać do 4 
osóB Na tor, Nie więcej 
Niż poŁowa oBŁożeNia 
oBiektu, Nie więcej Niż 
150 uczestNików, Bez 
udziaŁu puBliczNości.

Teoretycznie można te obiekty 
otworzyć, oczywiście pod wie-
loma rygorami i obostrzeniami, 
jednak trudno nie brać pod uwa-
gę obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej. Dlatego tyski sanepid nie 
rekomenduje otwarcia od 6.06 
Krytej Pływalni i Wodnego Par-
ku Tychy.

W piśmie skierowanym do dy-
rekcji MOSiR odnośnie Krytej 
Pływalni czytamy: „W obecnej 
sytuacji, gdy jest dużo zachoro-
wań na Covid-19 na terenie nad-

zorowanym przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Tychach, wiele osób prze-
bywa na kwarantannie wspólnie 
z osobą chorą, która jest izolowa-
na w warunkach domowych lub 
w kwarantannie po kontakcie 
z osobą zarażoną, należy w szcze-
gólności dbać o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców. Z publi-
kacji PZH Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego wynika, iż 
nie udokumentowano dotychczas 
przypadków szerzenia się zaka-
żeń SARS-CoV-2 poprzez wodę 
do celów rekreacyjnych o kon-
trolowanej jakości, w tym wodę 
w basenach kąpielowych, pod-
dawaną uzdatnieniu i dezynfek-
cji. Natomiast głównym proble-
mem związanym z ochroną przed 
transmisją zakażeń SARS-CoV-2 
jest samo przebywanie na tere-
nie tych obiektów, w których tak 
jak w pozostałej przestrzeni pub-
licznej, istnieje ryzyko szerzenia 
się zakażenia droga kropelkową 
i przez bezpośredni kontakt, pod-
czas której cząstki wirusa zawar-
te w wydzielinie dróg oddecho-
wych osoby chorej wykrztuszane 
są podczas rozmowy, kaszlu i ki-
chania i przenoszone na odległo-
ści do ok. 2 m.

W obecnej sytuacji nie reko-
menduję otwarcia obiektu jakim 
jest Kryta Pływalnia oraz ewentu-
alne rozważenie przesunięcia ter-
minu otwarcia”.

ls ●

w MiNioNą Niedzielę 
odByŁ się tyski jarMark 
staroci. poMiMo deszczu 
kolekcjoNerzy rzeczy 
wszelakich spotkali 
się Na placu targowyM 
przy ul. ks. kapicy, 
By pohaNdlować 
rozMaitościaMi. 
w każdą kolejNą 
ostatNią Niedzielę 
Miesiąca stowarzyszeNie 
iNicjatywa tyska 
zaprasza do wspólNego 
haNdlowaNia.

– Musieliśmy z powodu panują-
cej sytuacji wstrzymać organiza-
cję naszych wydarzeń, ale w nie-
dzielę spotkaliśmy się ponownie. 
Wiemy, że był i jest to trudny czas, 
ale telefony, pytania i chęć przyby-
cia na nasz Jarmark zmobilizowa-
ły nas do wznowienia. Pogoda nie 
pokrzyżowała nam planów i bardzo 
się cieszymy, że pomimo deszczu 
mogliśmy liczyć na udaną frekwen-
cję. To tylko pokazuje, że podobne 
wydarzenia cieszą się w Tychach 
sporą popularnością – skomento-
wał Sławomir Sobociński prezes 
stowarzyszenia Inicjatywa Tyska, 
organizatora Jarmarku.

you sexy thing na taśmie
Co można na takim Jarmarku zna-
leźć? Jednym słowem – wszystko. 
Od literatury, przez narzędzia, 
dzieła sztuki, rzeczy tak prozaicz-
ne jak zardzewiałe gwoździe i tak 

wyszukane jak oryginalne wyda-
nie zespołu Hot Chocolate z 1987 
na kasecie (nówka). – Wszystko 
co dziś wystawiam to wydawni-
ctwa zagraniczne, większość nigdy 
nie była w magnetofonie, a znajdą 
się też takie w folii. Stare nośniki 
wracają do łask, jak choćby winy-
le. Może i moje kasety doczekają 
się drugiej młodości. Kolekcjo-
nuję kasety od kilkudziesięciu lat, 
mam egzemplarze do słuchania, 
ale są też takie, które po prostu cie-
szą oko – mówił jeden z handlarzy. 
Choć słowo handlarz raczej tutaj 
nie pasuje. Sporo z wystawców 
to pasjonaci-kolekcjonerzy, dla 
których przede wszystkim liczy się 
upolowanie kolejnego białego kru-

ka. Co zatem kolekcjonują? Odpo-
wiedź znowu brzmi: wszystko.

czemu nie długopisy?
– W swojej kolekcji mam ich kilka 
tysięcy. Proszę nie pytać dlaczego 
akurat długopisy. Po prostu zaczą-
łem zbierać. Mam okazy z kilku 
kontynentów, wiele z nich dostaję 
od znajomych, którzy jadą na wa-
kacje. Sporą część znalazłem właś-
nie na takich jarmarkach. Mam 
egzemplarze ozdobne, okolicz-
nościowe czy pamiątkowe, ale też 
takie zwykłe, użytkowe – przyznał 
jeden z odwiedzających Jarmark.

Stałym miejscem na imprezie 
jest stoisko z monetami i bankno-
tami, gdzie gromadzą się numiz-

matycy. – Co robię z nową mone-
tą? Jak to co? Chowam do klastera 
i już więcej jej nie zobaczę – śmiał 
się jeden z nich. – Mam w kolek-
cji kilka egzemplarzy wartych na-
wet kilkaset złotych, ale większość 
to „bezwartościówki”, które kupu-
ję po 5 zł za sztukę. Jako że mam 
już swoje lata, ostatnio zaczą-
łem się zastanawiać, co się stanie 
z moja kolekcją, jak już zamknę 
oczy. Żonie przecież się nie przy-
znam ile wydałem na swoje hob-
by. A dla dzieci to raczej moje dzi-
wactwo. Ostatnio zięć się do mnie 
zwrócił i powiedział, że on te moje 
monety weźmie i nie pozwoli wy-
rzucić. Dobry z niego chłopak.
kaMil peszat ●

reklama

Bez rekomendacji 
sanePidu
pŁywalNia i park wodNy NADAL ZAMKNIęTe.

stare ale jare
tyski jarMark staroci WRócIł DO KALeNDARZA IMpReZ.

Dużym zainteresowaniem cieszą się stoiska z numizmatami i płytami winylowymi.
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Na otwarcie tyskich basenów 
przyjdzie nam jeszcze poczekać.
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Apteka ZDROWIT al. Bielska 79
Apteka DBAM O ZDROWIE al. Bielska 107

Apteka CRATAEGUS al. Bielska 128
Apteka CENTRUM 
Apteka REMEDIUM ul. Arkadowa 8

Apteka EDEN ul. Armii Krajowej 105

Apteka BERBERYS
Apteka mgr Jolanta Dudek

ul. Sikorskiego 101
Apteka DBAM O ZDROWIE

ul. Armii Krajowej 1
Apteka CENTRUM ZDROWIA

Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka BLISKO CIEBIE
Apteka EUROAPTEKA
Apteka AGAFARMAX

Apteka POD PEWEXEM

Referatem Gospodarki 

reklama

powstaŁa Na portalu 
spoŁeczNościowyM 
faceBook grupa 
pod Nazwą „teraz 
tychy” dziaŁa rapteM 
od kwietNia Br., ale 
Ma już Na swoiM 
koNcie kilka akcji. 
22 kwietNia w raMach 
#ciastodlaMedyka 
dostarczyŁa 
do szpitala 
Megrez 30 ciast 
dla pracowNików 
placówki, a 16 Maja 
zorgaNizowaŁa 
deBatę partyjNych 
MŁodzieżówek Na teMat 
autoNoMii regioNu.

W ostatnich dniach o grupie 
„Teraz Tychy” znowu zrobiło 
się głośno, tym razem za sprawą 
wniosku do prezydenta Tychów 
i przewodniczącej Rady Miasta, 
złożonego w UM 25 maja. „Zwra-
camy się z wnioskiem o montaż 
tablic z napisami w etnolekcie 
śląskim o takie samej treści, jak 
te w języku polskim na budynku 
Urzędu Miasta przy al. Niepodle-
głości 49 w Tychach oraz na bu-
dynku Powiatowego Biura Pracy 
przy ul. Budowlanych w Tychach” 
– piszą młodzi, jak należy się do-
myślać, tyszanie.

„Przeprowadziliśmy ankietę in-
ternetową wśród mieszkańców Ty-
chów – piszą dalej wnioskodawcy 
– w której ok. 60% ankietowanych 
wyraziło chęć przeprowadzenia 
tej inicjatywy. Także według prze-

prowadzonego w 2011 roku Na-
rodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań, aż 21.342 
tyszan zadeklarowało swoją na-
rodowość jako śląską. Tendencja 
ta wzrasta i można się spodzie-
wać, że w wynikach najbliższe-
go Spisu Powszechnego ta licz-
ba się powiększy. Tę inicjatywę 
popierają także osoby, które nie 
zadeklarowały swojej narodowo-
ści jako śląskiej. Poczucie swojej 
przynależności do Górnego Ślą-
ska odnajduje coraz więcej osób, 
a uznanie śląskiego językiem re-
gionalnym popiera coraz więcej 
ugrupowań politycznych. Ta ini-
cjatywa to wyraz troski o lokalne 
dziedzictwo oraz dowartościowa-
nie go na tle kultury powszechnej. 
W ten sposób dbamy o śląski dia-
lekt i śląską kulturę” – kończą ini-
cjatorzy, którzy w liczbie 9 osób 
podpisali się pod petycją.

Tego typu inicjatywy już 
zrealizowano m.in. w Rybni-
ku i Rudzie Śląskiej, a także 
w Chorzowie, gdzie nawet win-
da w Urzędzie Miasta „mówi” 
po śląsku. Podobnej treści wnio-
sek złożono też w bytomskim 
magistracie. Jaki los spotka tyską 
petycję – zobaczymy! Co praw-
da prezydent Andrzej Dziuba 
jest z pochodzenia wrocławia-
ninem, a przewodnicząca Rady 
Miasta Barbara Konieczna – kra-
kowianką, to jednak są już w na-
szym regionie na tyle „zasiedzia-
li”, że z pewnością do inicjatywy 
młodych tyszan podejdą ze zro-
zumieniem. ww ●

czujnik 
dymu 
i czadu
Kupiłem czujnik dymu i czadu 
Kidde 10SCO, ale są różne infor-
macje co do miejsca umieszcze-
nia go w mieszkaniu. Na środku 
sufitu jest problem, bo mam sufit 
z płyty gipsowej, poza tym czujnik 
jest duży i kiepsko wygląda przy 
lampie. Czy można go umieścić 
na ścianie w korytarzu znajdu-
jącym się między salonem z ko-
minkiem (korytarz jest połączony 
z salonem) a sypialnią? W jakiej 
odległości od kominka? A jeśli tyl-
ko w sypialni, to na jakiej wysoko-
ści – 1,80 m czy 70 cm, bo są roz-
bieżne opinie – pyta mieszkanie 
Tychów.

ODPOWiaDa Bryg. SZcZePaN 
kOmOrOWSki, rZecZNik kO-
meNDy miejSkiej PańStWO-
Wej Straży POżarNej PSP 
W tychach:
– Na rynku dostępne są dopusz-
czone do użytkowania czujniki 
tlenku węgla oraz dymu różnych 
producentów. Przy zakupie detek-
torów (czujników) powinniśmy się 
sugerować przede wszystkim tym, 
czy posiadają one odpowiednie 
certyfikaty wydawane przez eu-
ropejskie instytucje i laboratoria. 
Tylko sprawdzone urządzenia 
są w stanie zagwarantować nam 
ochronę na najwyższym pozio-
mie. W odniesieniu do czujnika 
dymu i tlenku węgla Kidde model 
10SCO, informacje o zalecanych 
miejscach jego montażu zawarte 

zostały w instrukcji obsługi. Pod-
stawowe z nich to:

– czujnik należy zamontować 
na suficie lub ścianie, czujnik nie 
jest zaprojektowany jako urządze-
nie wolnostojące,

– zalecane lokalizacje montażu 
czujnika na każdym piętrze wielo-
piętrowego domu, w każdej sypial-
ni, na korytarzach, użytkowanych 
poddaszach i piwnicach. W przy-
padku montażu czujnika w kuch-
ni należy zwrócić uwagę, że para 
i opary powstające w trakcie go-
towania mogą czasami powodo-
wać omyłkową aktywację alarmu 
czujnika dymu. Ilość fałszywych 
alarmów można zminimalizować 
poprzez umieszczenie czujnika 
daleko od źródeł pary i urządzeń 
przeznaczonych do gotowania,
– należy umieścić czujniki dymu 
na obydwu końcach korytarza lub 
dużego pomieszczenia jeśli kory-
tarz lub pomieszczenie ma więcej 
niż 9,1 m długości. W przypadku 
jednego czujnika powinien on być 
zainstalowany na korytarzu przy-
legającym do sypialni lub w głów-
nej sypialni. Należy sprawdzić, czy 
sygnał alarmu słychać w każdej sy-
pialni,
– należy umieścić czujnik w każ-
dym pokoju, w którym domow-
nicy sypiają przy zamkniętych 
drzwiach. Jeżeli drzwi są zamknię-
te, osoba śpiąca może nie usłyszeć 
alarmu znajdującego się na ze-
wnątrz pomieszczenia. Dym wraz 
z ciepłym powietrzem i produkta-
mi powstającymi w trakcie spala-
nia dąży najkrótszą drogą do su-
fitu, po czym rozprzestrzenia się 
poziomo po jego powierzchni.

Najlepszym miejscem monta-
żu czujnika jest środek sufitu, po-
nieważ z tego punktu jest najbliżej 

do każdego miejsca w pomieszcze-
niu. Montaż na suficie jest prefe-
rowany w standardowych budyn-
kach mieszkalnych. Montując 
czujnik na suficie, należy umieś-
cić go minimum 10 cm od ścia-
ny bocznej. W przypadku monto-
wania czujnika na ścianie, należy 
umieścić go na ścianie wewnętrz-
nej.

Minimalna odległość górnej 
krawędzi czujnika od sufitu po-
winna wynosić 10 cm, natomiast 
maksymalna odległość dolnej kra-
wędzi czujnika od sufitu nie może 
być większa niż 30 cm.

Na pochylonych, szpiczastych 
sufitach należy montować czuj-
niki w obszarze do 0,9 m od naj-
wyższego punktu (mierząc po-
ziomo). W pomieszczeniach 
o nachyleniu sufitu większym niż 
0,3 m na 2,4 m, mierząc w pozio-
mie, czujniki dymu powinny być 
umieszczone na wyższej stronie 
sufitu. Szereg czujników powinien 
zostać rozmieszczony w obrębie 
0,9 m od szczytu sufitu, mierząc 
w poziomie. Producent wskazuje 
także, gdzie nie instalować czuj-
nika:
– w garażach, kotłowniach oraz 
łazienkach,
– w odległości mniejszej niż 1,5 m 
od urządzeń spalających paliwo 
(minimalna odległość czujnika 
od dowolnego urządzenia spala-
jącego paliwo powinna wynosić 
1,5 metra),
– na ścianach blisko przeszkód 
(np. zasłon, półek lub mebli),
– w miejscach narażonych na dzia-
łanie kurzu, brudu lub smaru 
(np. garażu lub warsztacie),
– na ścianie w „martwym obsza-
rze”, tzn. w odległości do 30 cm 
od płaszczyzny sufitu.

– unikać montażu w miejscach, 
w których wilgotność względna 
przekracza 90% (bez kondensacji) 
np. w łazienkach oraz tam, gdzie 
temperatura może spaść poniżej 
0°C lub wzrosnąć powyżej 40°C; 
nie montować w pobliżu zlewów.
– w odległości mniejszej niż 1 metr 
od lamp fluorescencyjnych (świet-
lówek).

Zaznaczyć należy, że przyto-
czone wyżej wytyczne dotyczą 
konkretnego modelu czujnika, 
a w przypadku innych czujników 
każdorazowo należy posługiwać 
się instrukcją producenta dedyko-
waną dla danego urządzenia czy 
modelu.

Rozbieżności w informacjach 
dotyczących sugerowanych miejsc 
czy wysokości montażu danego 
czujnika wnikają ze specyfikacji 
przeznaczenia danego urządzenia 
i charakterystyki obiektu, w któ-
rym mają zostać zamontowane.

W przypadku szczegółowych 
pytań możliwy jest kontakt tele-
foniczny z funkcjonariuszami Wy-
działu Kontrolno-Rozpoznawcze-
go Komendy Miejskiej PSP, tel. 32 
323 24 65 lub 32 323 24 66. ls ●

o Śląskie taBlice
iNterNetowa grupa „teraz tychy” SKłADA WNIOSeK 
DO pReZyDeNTA TychóW I pRZeWODNIcZącej RM.
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„twoje tychy”: pomijając uczucie 
zagrożenia i niepewności, 
izolacja w czasie epidemii nie 
jest dla artysty malarza czymś 
szczególnym.
Beata WąSOWSka: – Rzeczy-
wiście, dla nas prawie nic się nie 
zmieniło. Malowanie wymaga 
samoizolacji, którą zawsze – bez 
względu na wszystko – trzeba 
umieć sobie narzucić. Para-
doksalnie można powiedzieć, 
że ten czas przyniósł nam więcej 
spokoju. Konieczność rezygnacji 
ze spotkań zmusiła do pozo-
stania w miejscu, gdzie zawsze 
można pracować. Dla mnie nie 
izolacja była więc ciężarem, ale 
ta atmosfera lęku, niepewności, 
zagrożenia. Pojawiła się refleksja 
– a co potem? Jak długo każde 
spotkanie z drugim człowiekiem 
będzie obciążone obawą przed 
wirusem?

zmienił się pani sposób pracy?
– Poprzedni rok miałam dość 
trudny – przytłoczona nad-
miarem rzeczy, postanowiłam 
się ich pozbyć. To sprawiło, 
że nie mogłam znaleźć w sobie 
motywacji do malowania. 
Bo przecież malując, mnożę 
byty. Nigdy wcześniej nie 
czułam się w taki sposób. Nie 
mogłam się z tym uporać. Moim 
życiowym mottem jest „Przy-
gotuj się na najgorsze, oczekuj 
najlepszego”. Ponieważ byłam 
przygotowana do malowania 
w każdych warunkach, ta wymu-
szona przez epidemię izolacja, 
to odłączenie się od świata 
pozwoliło mi na reset. Choć 
niepokój, jaki odczuwałam, 
nie ułatwiał mi pracy, bo moje 
obrazy wyrastają z dobrej 
energii. Jednak uświadomiłam 
sobie, że przecież takie sytuacje 

zagrożenia już były, że zdarzają 
się co jakiś czas. Kiedy pojawiła 
się psychoza związana z AIDS, 
otwierałam wystawę w Szwecji. 
Na początku też przecież nie 
wiedzieliśmy co to jest. Podob-
nie jak teraz unikałam dotykania 
przedmiotów w miejscach 
publicznych, itd… Mieliśmy 
stan wojenny. Myślę, że teraz 
trochę pomógł mi sport, który 
kiedyś uprawiałam. Zawodnik 
biegu na orientację musi sobie 
poradzić bez względu na oko-
liczności. Na takie sytuacje 
musimy po prostu mieć sposób. 
Trzeba umieć skoncentrować się 
na postawionym sobie zadaniu. 
Trochę w tym przeszkadza 
Facebook (uśmiech).

nasze życie, w tym sztuka, w dużej 
mierze przeniosło się do wirtualnej 
rzeczywistości. niektórych skutków 
tego procesu jeszcze sobie nie 
uświadamiany...
– To nasze doświadczenie z epi-
demią pokazało, że w przyszłości 
będziemy musieli przestawić 
się na komunikację wirtualną, 
na bezdotykowość, zminima-
lizować fizyczne artefakty. Ale 
w malarstwie nie chodzi jedynie 
o to, by stworzyć obraz, który 
ktoś sobie powiesi nad kanapą 
lub obejrzy w internecie. Dla 
mnie najważniejszy jest kontakt 
z odbiorcą, a obraz jest jedynie 
pośrednikiem. I tu pomaga 
wirtualna technologia. Opano-
wanie mediów elektronicznych, 
sprofesjonalizowanie prezentacji 
sztuki w internecie pozwala 
utrzymać kontakt z odbiorcą. 
Pokazała to np. Galeria Obok, 
proponując w tym okresie 
wirtualne wystawy Romana 
Maciuszkiewicza i Ryszarda 
Czernowa. Ja również otrzy-

małam takie zaproszenie, więc 
sięgam po film, sprawdzam 
nowe narzędzia tworzenia 
i publikacji sztuki. A poza tym… 
Moja trzyletnia wnuczka 
mieszka w Gdańsku. Aby rodzice 
mogli zdalnie pracować, przez 
kilka tygodni prowadziłam dla 
niej za pośrednictwem jednego 
z komunikatorów „domowe 
przedszkole”. Byłam więc przez 
jakiś czas... e-babcią, musiałam 

wymyślać niesamowite rzeczy, 
by utrzymać uwagę wnuczki 
przez godzinę, dwie, czasem trzy. 
To było prawdziwe e-wyzwanie. 
Aby dzielić się doświadczeniami 
z innymi osobami w podobnej 
sytuacji, razem z córką 
założyłyśmy fanpage BAJ BEJ. 
To strona dla babć i dziadków 
(i dla wszystkich, którzy chcą 
dołączyć, żeby dzielić się 
doświadczeniami). Mimo, że do-
strzegam pozytywy, ta sytuacja 
pokazała równocześnie, jak 
bardzo potrzebny jest nam świat 
fizyczny, jak brakuje nam świata 
„dotykowego”. Potrzebujemy 
bezpośrednich kontaktów – tych 
na co dzień i tych ze sztuką, choć 
zanurzeni w świecie wirtualnym 
coraz rzadziej zdajemy sobie 
z tego sprawę.

czas epidemii przyniósł różne 
malarskie poszukiwania. jeden 
z artystów stworzył galerię 
złożoną z dzieł wybitnych malarzy, 
dodając postacie... policjantów. 
jest Mona liza i inne znane 
portrety w maseczkach, Madonna 
w rękawiczkach, czy ostatnia 
wieczerza wyłącznie z chrystusem, 
podczas gdy twarze apostołów 
umieszczono w okienkach 
komunikatora…. „100 dni, 100 
obrazów” – to cykl chińskiego 
artysty shu yonga, obrazujący 
życie w czasie szczytu epidemii. 
jaka jest pani opinia o takich 
przedsięwzięciach?
– Artysta w każdej sytuacji 
szuka środków, za pomocą 
których może się odnieść 
do rzeczywistości, do tego, 
co przeżywa, co się dzieje. Nie 
wnikając w ocenę artystyczną, 
mnie się takie próby podobają. 
To takie odczarowywanie 
pandemii, czasem rodzaj żartu. 
Wspomniane prace są jak kola-
że, artyści posługują się czymś, 

co ktoś inny zrobił wcześniej 
i by wywołać określony efekt – 
dodają coś swojego, tworzywem 
jest czyjeś dzieło. Wolę takie 
działania, niż dosłowność, niż 
„obrazowanie” koronawirusa, 
bo zostawiają odbiorcy więcej 
swobody, miejsce na refleksję 
i na dystans.

jest jednak druga strona 
przymusowej izolacji artystów. 
jeden z portali zamieścił 
taką opinię artysty: „trwa 
wojna, a na wojnie potrzeba 
nabojów i konserw. nikogo 
teraz nie interesują obrazy 
i muzyka operowa” i dalej: „Żyję 
z oszczędności, nawet pożyczam już 
pieniądze. ale za to wyczyściłem 
pracownię z farby i zrobiłem 
porządek w mieszkaniu”...
– Nie odczuwam tego aż w taki 
sposób, bo pewnie to zależy 
od sytuacji artysty. Ja na przy-
kład miałam w ostatnim czasie 
zamówienia mimo, że był 
problem z zaprezentowaniem 
prac. Ale myślałam również 
o sytuacji w jakiej znaleźli się 
ludzie kultury, artyści – kto 
najbardziej potrzebuje pomocy 
i jak ja mogę pomóc? Przyjęło 
się, że to artyści pomagają in-
nym udostępniając swoje prace, 
spektakle, uczestniczą w kon-
certach na cele charytatywne. 
Teraz, bardziej niż inni, sami 
potrzebują wsparcia. Malarze 
najmniej, bo my jednak możemy 
dalej pracować. Artysta nie 
maluje na sprzedaż, sprzedaje 
to, co namaluje i rzadko odbywa 
się to od razu po namalowaniu 
pracy. Ja np. gromadzę nama-
lowane obrazy i udostępniam 
je dopiero, kiedy zostały wielo-
krotnie pokazane na wystawach, 
a czasem nigdy, jeśli obrazy 
stanowią część większej całości. 
Zwykle do sprzedaży dochodzi 

na samym końcu, więc malarze 
muszą być przygotowani na całe 
miesiące, a czasem nawet lata 
bez przychodów. Ale co mają 
na przykład zrobić ludzie teatru, 
muzycy? Ich praca (bo to nie 
tylko twórcy) potrzebuje pub-
liczności, a nam nie wolno się 
spotykać, musimy się trzymać 
od siebie z daleka. Przedsię-
biorcy dostaną wsparcie albo 
zmienią branżę, a co ma zrobić 
np. aktor teatralny? Właściciel 
teatru? Mam pewien pomysł 
jak pomóc. Prowadzę rozmowy. 
Może coś się wykluje.

Biorąc pod uwagę to, co się stało 
z rynkiem sztuki, w trudnej 
sytuacji znaleźli się także młodzi 
artyści–malarze.
– Wejście w ten zawód, zaistnie-
nie w świecie sztuki nigdy nie 
było łatwe, choć rzeczywiście 
teraz pewne problemy mogą 
się spotęgować. Z jednej strony 
młodzi artyści mają obecnie 
o wiele więcej narzędzi, niż 
my na starcie, ale z drugiej stro-
ny mamy do czynienia z totalną 
– że tak się wyrażę – nadproduk-
cją artystów. Powstało mnóstwo 
szkół, co roku opuszczają 
je setki absolwentów, którzy 
potem zostają bez wsparcia. 
Wielu musi szukać innych dróg 
zawodowych – nie potrafią 
się przebić, a przecież muszą 
z czegoś żyć. Nie ma żadnych 
systemowych rozwiązań, które 
po ukończonych studiach, po-
zwoliłyby na artystyczny rozwój. 
W sytuacji, kiedy granice sztuki 
ulegają zatarciu, kiedy dominują 
estetyczne gadżety, przetrwają 
ci najsilniejsi i ci z zapleczem 
ekonomicznym, a nie najlepsi. 
To strata dla polskiej sztuki 
i sztuki w ogóle.
rozMawiaŁ: 
leszek soBieraj ●

nie da się żyć Wirtualnie
rozMowa z Beatą wąsowską, MALARKą I ANIMATORKą 
pROjeKTóW ARTySTycZNych.

Beata WąSOWSka

Malarka, animatorka projektów artystycznych. Absolwentka ASp Kraków, Wydziału Grafiki w Kato-
wicach, malarstwo studiowała w pracowni jerzego Dudy-Gracza i Macieja Bieniasza, projektowanie 
graficzne książki w pracowni Adama Romaniuka. Ma na koncie ponad 60 wystaw indywidualnych, 
około 80 prezentacji w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. jest pomysłodawczynią i kuratorką 
projektu artystycznego „Akcja Sztuki”. jest darczyńcą wielu fundacji i aukcji malarstwa, m.in. „Aukcji 
polskiej Sztuki w Nowym jorku, „Godula hope”, „Bliźniemu swemu...”. jej prace znajdują się w zbiorach 
instytucji, muzeów oraz osób prywatnych w kraju i zagranicą.

Wyczynowo uprawiała biegi na orientację (Start Katowice, Start podlesianka, Wawel Kraków, uNTS 
Warszawa). Wielokrotna mistrzyni i medalistka mistrzostw polski. W latach 1975–1985 była zawod-
niczką kadry narodowej. Najlepsza z polek na Mistrzostwach Świata w Biegu na Orientację w Tampere 
w Finlandii w 1979. Odznaczona odznaką Mistrza Sportu.

„Trzy kobiety – Przyjaciółki” (olej na płótnie) autorstwa Beaty Wąsowskiej.
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z Mojej póŁki

Słuchowiskiem „Darcie pierza” 
Agnieszki Osieckiej Teatr Mały 
otwiera cykl słuchowisk, przy-
gotowany w ramach proLOGOS 
Festiwal Słowa Online.

Audycje będą emitowane 
począwszy od 12 czerwca aż 
do 4 września, w cyklach dwuty-
godniowych. Oprócz tekstu Ag-
nieszki Osieckiej będzie można 
posłuchać tekstów Jonasza Kof-
ty czy Jeremiego Przybory, pa-
tronów literackich festiwalu pro-
LOGOS.

„Darcie pierza” to ostatni tekst 
dramatyczny Agnieszki Osieckiej, 

będący sztuką pożegnalną z wy-
raźnym rysem autobiograficznym 
– starsza kobieta porządkuje swe 
pamiątki i wspomnienia w towa-
rzystwie młodego asystenta, nie 
do końca świadomego, że po-
maga jej się szykować do odej-
ścia. Mimo patetyczności tema-
tu, w sztuce nie brakuje dowcipu 
i lekkiego absurdu.

W słuchowisku występują: Ju-
dyta Paradzińska, Mateusz Górski 
i Maciej Górski. Nagrania będzie 
można posłuchać na teatralnym 
kanale YouTube oraz na FB.
MN ●

kiNoMaNiacy z tychów 
od tygodNi czekają 
Na jakiekolwiek 
iNforMacje dotyczące 
luzowaNia ograNiczeń 
NaŁożoNych Na BraNżę 
kiNową w trakcie 
epideMii. ogŁoszoNy 
przez piotra glińskiego 
plaN powrotu 
do kiN wywoŁaŁ jedNak 
więcej zaskoczeNia 
Niż radości. stąd 
MultikiNo w tychach 
Nie otworzyŁo się 6 
czerwca!

Placówki kulturalne takie jak 
kina, teatry, filharmonie i domy 
kultury już od minionej soboty 
mogą wznowić swoją działalność. 
Nie oznacza to jednak powrotu 
do rzeczywistości sprzed koro-
nawirusa. Na sali będzie moż-
na zajmować 50% istniejących 
miejsc, obowiązuje również na-
kaz zakrywania dróg oddecho-
wych. Ogłoszenie takich decyzji 
nie przyczyniło się do przygoto-
wania tyskiego kina do otwarcia 
6 czerwca.

– Mając na względzie bezpie-
czeństwo i komfort naszych pra-
cowników oraz widzów, kina sieci 
Multikino będą otwierane stop-
niowo w późniejszym terminie. 
O planowanej dacie otwarcia po-
szczególnych kin sieci Multiki-
no, poinformujemy w kolejnych 
komunikatach. Do ponowne-

go otwarcia naszych multiplek-
sów podchodzimy ze spokojem 
i chcemy być dobrze przygotowa-
ni. Czekamy na dalsze wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego dotyczące funkcjonowania 
kin po otwarciu. Będziemy się 
do nich bezwzględnie stosowa-
li, ponieważ bezpieczeństwo na-
szych widzów i pracowników jest 
dla nas absolutnym priorytetem. 
W sieci Multikino zadbamy o za-
plecze sanitarne, które umożliwi 
wszystkim przyjemny i bezprob-
lemowy udział w seansach fil-
mowych. We foyer naszych kin 
oraz w toaletach ulokujemy stacje 
do dezynfekcji rąk. Ponadto na-
sze kina wyposażamy w specjalne 
oznakowania graficzne ułatwiają-
ce zachowanie dystansu między 
klientami w kolejkach do kas – 
czytamy w oświadczeniu Pawła 
Śwista, prezesa zarządu Multiki-
no SA

W podobnym tonie wypowie-
dzieli się włodarze sieci kinowej 
Helios. – 6 czerwca to zaskakują-
co wczesny termin otwarcia kin 
w Polsce. Sieć Helios nie uru-
chomi w tym dniu swoich mul-
tipleksów – czas na przygotowa-
nie się do ponownego otwarcia 
jest bardzo krótki, a nie są zna-
ne wymogi związane z zasadami 
funkcjonowania kin. Nie wiado-
mo, jaki reżim sanitarny ma obo-
wiązywać w obiektach kinowych 
i w czasie seansów. Nadal prowa-
dzimy też rozmowy z dystrybuto-

rami i producentami w sprawie 
ustalenia kalendarza i dostępno-
ści repertuaru – poinformowało 
nas biuro prasowe.

Multipleksy kinowe stoją nieja-
ko w rozkroku. Dostały kilka wy-
tycznych, niestety bez konkret-
nych szczegółów. Zezwolono im 
na ponowne otwarcie, ale kolej-
ne niewiadome dotyczące resz-
ty branży rozrywkowej rzutują 
na decyzje zarządów kin. Te prze-
cież są częścią większego organi-
zmu i pozostawione same sobie 
nie mają racji bytu.
kaMil peszat ●

czytałeś 
pilcha?
Dwa telefony od przyjaciółek, 
oba od tego samego się zaczy-
nające: od Pilcha. Jeszcze na kil-
ka dni przed Jego śmiercią mój 
przyjaciel zaśmiewał się, czytając 
mi fragmenty felietonu opowia-
dającego o spotkaniu premiera 
Jan Olszewskiego z wyborcami.

Ostatni (chyba) felieton, za-
mieszczony kilkanaście dni temu 
w „Polityce”. Napisany wspólnie 
z żoną, Kingą Strzelecką. Oj, Pilch 
chyba wraca do „Polityki”, pomy-
ślałem. Może nie co numer, ale 
to i tak cudownie. A tu tymcza-
sem…

Tak jak większość z nas, za-
czynałem czytać „Tygodnik Po-
wszechny” od ostatniej strony. 
Tam był Jego felieton. Tam tak 
naprawdę debiutował. Przed nim 
czytałem na tej samej stronie Ki-
siela, a starsi pamiętają Kijow-
skiego, Słonimskiego.

Luteranin pisujący w „Tygo-
dniku Powszechnym” – to było 
możliwe tylko w Polsce, i tylko 
w Krakowie. Potem „Polityka”, 
„Dziennik”, „Przekrój”. Wszędzie 
tam Pilch odciskał swoje piętno. 
Każda poważna, opiniotwórcza 
gazeta chciała Go mieć w swojej 
redakcji.

Wielu chciało Go naśladować. 
Przejąć Jego styl. Bez szans. Był 

jedyny. Już pierwsze zdanie, było 
czysto pilchowskie. Nie musieli-
śmy patrzeć na podpis. On sam 
był „wyznawcą” pierwszego zda-
nia. W księgarniach otwierał 
książkę i czytał. Jeśli początek 
Go zachwycił, kupował. Niektó-
rzy z nas pamiętają takie pierwsze 
zdania z Jego felietonów, opowia-
dań, powieści, czy „Dzienników”. 
Ot takie np.: „Stary Kubica gdy-
by żył miałby teraz 106 lat. Czyli 
by już nie żył”.

Trzy tomy „Dzienników”, jak-
że momentami osobiste. Wal-
ka z chorobą, próbą ułożenia 
na nowo życia. A jednocześnie 
ciekawość świata. Czytał, obser-
wował, komentował. Czasami 
w komentarzach, uwagach był 
bezlitosny. Jeśli był przekonany, 
że ma rację, nie krygował się. Oj, 
podpaść Pilchowi, nie zazdrosz-
czę tym, których to spotkało. 
A przecież nie pisał tak dlatego, 

że chciał pokazać swoją wyższość. 
Pisał tak, bo uważał, że tak się po-
winno.

Jego powiedzenia przeszły 
do języka codziennego. Jak 
„w sensie ścisłym”, lub „powie-
dzieć to, znaczy nic nie powie-
dzieć”.

Każdy z nas ma swoją ulubio-
ną książkę Pilcha. Ale wszyscy 
felietony stawiamy na pierwszym 
miejscu. Przez te kilkadziesiąt lat 
ukazało się kilka zbiorów felie-
tonów. Na krótko przed śmier-
cią Jerzego Pilcha, Wydawnictwo 
Wielka Litera opublikowało „60 
Felietonów Najjadowitszych”. 
Dotyczą one wszystkich sfer ży-
cia. Od literatury, sport, muzykę 
po uwagi o właśnie felietonach. 
Zaśmiewałem się co chwilę. I za-
gryzałem zęby. Też chciałbym 
tak pisać.

Jak sam autor pisze „podczas 
przygotowywania tekstów nieob-
ce mu były tak podstawowe chwy-
ty jak; tendencyjny dobór mate-
riału, preparowanie fragmentów, 
wyrywanie cytatów z macierzy-
stego kontekstu, ogólnie zła wola 
oraz szereg innych, pomniejszych 
ekscesów krytycznoliterackich”. 
Jak nie sięgnąć po ten wybór 
po takiej reklamie?

To, co odróżnia ten wybór, 
to Aneks, czyli pięć pamfle-
tów z „NaGłos”. To w Krakowie 
w latach 80. wymyślono NaGłos 
– spotkanie z udziałem publicz-
ności, najczęściej w kościelnej 
salce, kilku pisarzy, dziennika-
rzy, czytanie własnych tekstów, 
rozmowa o literaturze. W tym 

Aneksie zamieszczono teksty Pil-
cha o książkach Józefa Ozgi-Mi-
chalskiego, Władysława Machej-
ka, Janusza Przymanowskiego, 
Jana Dobraczyńskiego, Aleksan-
dra Minkowskiego. Kto dziś ich 
pamięta, kto czyta?

Ale Pilch, zgadzając się na za-
mieszczenie tych, przepisanych 
z taśmy magnetofonowej tekstów, 
pokazuje nam tamten czas, ludzi, 
którzy mienili się pisarzami. No 
cóż, aby być zgodnym z samym 
sobą, muszę dodać, że „Listy Ni-
kodema” Jana Dobraczyńskiego, 
do dzisiaj uważam za jedną z cie-
kawszych, wartościowych lektur. 
Ale Pilch recenzuje „Świat popio-
łów” i stawia pytanie: autor, czyli 
Jan Dobraczyński chciał nam coś 
powiedzieć. Ale co?

Piłka nożna, druga wielka mi-
łość Pilcha. Zarzeka się, że prze-
staje kibicować tej drużynie. Nie 
można dalej patałachów popie-
rać. Rzecz jasna, nie wytrzymuje 
długo w tym postanowieniu. Mi-
strzostwa Europy, Świata w pił-
ce nożnej. Wtedy świat obok nie 
istniał.

Trudno z tego bogatego zbioru 
wybrać jeden, czy nawet kilka fe-
lietonów. Każdy z nich to po pro-
stu perełka. A teraz sięgnę po raz 
kolejny po „Dzienniki”, „Wiele 
Demonów”, „Bezpowrotnie utra-
coną leworęczność”.
jaN Mazurkiewicz ●

jerzy Pilch
„60 Felietonów 

najjadowitszych”.
Wydawnictwo Wielka litera.

w NajBliższą 
Niedzielę, 14 czerwca 
po raz kolejNy Będzie 
MożNa wziąć udziaŁ 
w spotkaNiach 
karolińskich – wspólNej 
iNicjatywie parafii BŁ. 
karoliNy i Miejskiego 
ceNtruM kultury.

Tym razem Ci wszyscy, którzy 
zasiądą przed ekranami kompu-

terów, zobaczą koncert pt. „Na-
sze pierwsze piosenki” w wyko-
naniu Formacji Na Schodach, 
czyli duetu Piotr Rybak (śpiew, 
gitara, harmonijka) i Paweł Ła-
mik (kontrabas, gitara basowa, 
ukulele).

Piotr Rybak jest aktorem kato-
wickiego Teatru Korez, zaś towa-
rzyszący mu Paweł Łamik to mu-
zyk Filharmonii Śląskiej. Razem 
tworzą autorskie piosenki, lek-

ko z przymrużeniem oka, na po-
graniczu piosenki turystycznej, 
aktorskiej i kabaretu. Formacja 
Na Schodach potrafi jednocześ-
nie i wzruszać i bawić, a swo-
je piosenki przeplata własnymi 
wierszami lub krótkimi opowieś-
ciami z życia zespołu.

Transmisję koncertu można bę-
dzie obejrzeć 14 czerwca o godz. 
18.15 na kanale You Tube TV Ka-
rolina. rN ●

festiwal słowa Online

darcie pierza

ich PierWsze Piosenki
kolejNy koNcert W RAMAch SpOTKAń KAROLIńSKIch.

PoBudka z ręką W... 
PoPcornie
tyskie MultikiNo NIe ZOSTAłO OTWARTe 6 cZeRWcA.

Formacja Na Schodach, czyli Piotr Rybak (z lewej) i Paweł Łamik.
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.droBNe.tychy.pl

kariera/edukacja:

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

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

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     
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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.

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.-KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
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 MAKO-
WANIE 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

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 

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

NieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

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

SPRZEDAM
Działka zalesiona, widokowo-rekrea-
cyjna - południowa 2800 m2, 4km od 
Szczekocin, prąd w granicy przy dro-
dze asfaltowej, linia tel. przy działce. 
tel. 728 008 335 
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Las Mieszany 1,43 h ok. Pradeł tel. 
728 008 335
Mieszkanie Tychy, os. 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 ogro-
dem bardzo dobra lokalizacja cena 798.000 
zł tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 129m2, 
325.000zł, super alternatywa dla miesz-
kania, tel.886309-197, www.ihn.com.pl
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493-977
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tanie działki budowlane Tychy Wygorze-
le, różne metraże od 700 m2, od 125.000 
zł wszystkie media, różne metraże, tel. 
504476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os C 2 pokoje 53 m2 III 
piętro nowa kuchnia, duża piwnica 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy 4 Pory 2 pokoje III pię-
tro, winda, duży balkon, umeblowane, roku 
1700 zł tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy-Balbina 2 pok 45 
m2 I piętro cena 1700 zł tel.696-493-977 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 4 pokoje 49 m2 
balkon cena 1750 zł tel.733-476-805 
www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Paprocany 3 pok 64 
m2 z garażem cena 2500 zł tel. 696-493-
977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 7 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl

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

Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493-977
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733-476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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 wy-
najęcia 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, 309.000 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
Tychy, Jaroszowice, działki 940 m2 i 955 
m2, 186 zł/m2, dzielnica samych nowych 
domów 519 595 674 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. Fol-
warczna, 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
Tychy, Jaroszowice, działka 1341 m2, 
220zł/m2, możliwość postawienia bliź-
niaków www.ASTON.com.pl 731-713-100
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, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
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 Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 

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

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

zwierzęta:

Miki  to trochę 
większy (do kola-
na), pełen radości 
życia i miłości do 
człowieka psiak. 
Lubi wodę i psie 
przysmaki, uwielbia głaskanie. Po-
trzebuje domu średnioaktywnego, 
bez kotów. 
Czeka w Schronisku, adoptuj go!

Kontakt: Klaudia 512 721 232

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

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

autoreklamareklama
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Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30- 18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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Wojciech Wieczorek
w.wieczorek@twojetychy.pl

po trzech Miesiącach 
przerwy piŁkarze 
i ligi wrócili 
w MiNioNy czwartek 
Na Boiska i ekspresowo 
rozegrali dwie kolejki 
spotkań. podopieczNi 
treNera ryszarda 
koMorNickiego zaliczyli 
klasyczNy falstart, 
Notując Na wŁasNyM 
stadioNie wyMęczoNy 
reMis i porażkę z Niżej 
NotowaNyMi zespoŁaMi.

W czwartkowy (4.06) wieczór 
na ul. Edukacji 7 przyjechało Za-
głębie Sosnowiec. Zarówno kibi-
ce, którzy zasiedli przed telewizo-
rami, jak i bukmacherzy stawiali 
na zwycięstwo gospodarzy, tym 
bardziej, że jesienią w Sosnowcu 
„Trójkolorowi” wygrali. Rzeczy-
wistość okazała się inna.

Obserwatorów zaskoczył już 
sam skład GKS. W podstawowej 
jedenastce znaleźli się np. Kalla-
ste i Krišto, którzy jesienią nie 
zachwycali, w oczy rzucał się też 
brak nawet na ławce takich gra-
czy jak Daniel, Szeliga, Lewicki 

czy Monterde. Trener tłuma-
czył to lekkimi urazami i tym, 
że ma tak szeroką kadrę, że nie 
każdy „łapie się” do meczowej 
dwudziestki.

Tymczasem ci, co się „załapa-
li”, mocno rozczarowali. Zwłasz-
cza w I połowie, która toczyła się 
pod wyraźne dyktando sosnowi-
czan, którzy byli szybsi i łatwiej 
konstruowali akcje ofensywne, 
kilkukrotnie poważnie zatrud-
niając Konrada Jałochę.

Gdy po półgodzinie tyszanie 
zaczęli otrząsać się z przewagi 
Zagłębia, otrzymali w 32 min. 
cios w postaci podyktowanego 
przez arbitra rzutu karnego, za-
mienionego przez Piaseckiego 
na prowadzenie gości. Kilka mi-
nut później kapitalnym strzałem 
mógł wyrównać Sebastian Steble-
cki, ale piłka poszybowała mini-
malnie nad poprzeczką.

W drugiej połowie wydarzenia 
na boisku wyglądały już inaczej. 
Tyszanie przyspieszyli i osiągnę-
li znaczna przewagę, której jed-
nak nijak nie potrafili zamienić 
na gole. Najbliżej był w 56 min. 
Łukasz Sołowiej, który główkował 
w poprzeczkę, a także Jan Biegań-
ski, który koncertowo zmarnował 
wyśmienitą sytuację w 67 min.

Im bliżej było końca meczu, 
tym bardziej irytujące była nie-
skuteczność gospodarzy. Celo-
wał w tym Łukasz Grzeszczyk, 
który zwykle ustawiał się tyłem 
do bramki lub zabawiał się piłką 
kręcąc kółeczka i tracąc ją w efek-
cie. Honor GKS i jeden punkt 
uratowany został w ostatniej akcji 
meczu. Gdy mijała trzecia minuta 
doliczonego czasu gry, na dośrod-
kowanie zdecydował się rezer-
wowy Wojciech Szumilas, który 
podał wprost na głowę rezerwo-
wego Łukasza Monety, a ten po-
słał ją do siatki. Tak oto honoro-
wy punkt dla tyszan „załatwili” 
piłkarze, którzy nie uzyskali u tre-
nera na tyle uznania, by znaleźć 
się w podstawowym składzie.
gkS tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 1:1 (0:1). Gole: Moneta 
(90’+3) i Piasecki (37' – karny).
gkS: Jałocha – Kallaste (64' Mo-
neta), Sołowiej, Biernat, Mańka 
– Steblecki, J. Biegański (71' Ka-
sprzyk), Grzeszczyk, Krišto, K. 
Piątek (46' Szumilas) – Piątkow-
ski. Żółte kartki: Mańka i Bier-
nat.

W pozostałych meczach 23. 
kolejki: Jastrzębie – Warta 1:2, 
Radomiak – Odra 0:0, Bełchatów 
– Sandecja 0:3, Stomil – Chrobry 

0:0, Puszcza – Chojniczanka 1:0, 
Miedź – Mielec 1:2, Termalica – 
Wigry 1:0, Grudziądz – Podbe-
skidzie 1:2.

O ile w czwartek remis z Za-
głębiem był rezultatem do po-
myślenia, o tyle podobny wynik 
w niedzielnym meczu z ostatnią 
w tabeli Chojniczanką trudno 
było sobie wyobrazić. Nie mó-
wiąc o porażce, która zespołowi 
z ekstraklasowymi aspiracjami 
absolutnie nie przystoi.

Tymczasem w niedzielne po-
południe oglądaliśmy kolej-
ny mecz GKS, w którym trud-
no było zauważyć jakiś pomysł 
na grę, a przede wszystkim chę-
ci. – To wyglądało, jakbyśmy gra-
li o nic – skomentował strzelec je-
dynego gola dla tyszan, Szymon 
Lewicki. Podkreślał przy tym de-
terminację piłkarzy Chojniczanki, 
którą było widać od pierwszych 
minut. Goście byli wybiegani, 
szybsi od naszych, dokładniej-
si, co przyniosło efekt w 40 min. 
meczu. Marcin Biernat faulował 
rywala tuż przed linia pola karne-
go i chojniczanie egzekwowali rzut 
wolny. Tomasz Mikołajczak ude-
rzył tak, że piłka powinna odbić się 
od muru tyszan… gdyby ten choć 
na kilka centymetrów oderwał się 
od ziemi. Piłkarzom GKS jednak 
nie chciało się podskoczyć, a Dario 
Krišto wręcz odsunął głowę w bok, 
by zbytnio nie przeszkodzić rywa-

lowi. Nic dziwnego, że Jałocha stał 
jak wryty i tylko patrzył jak piłka 
wpada do siatki. Do przerwy 0:1, 
czyli powtórka z czwartku…

O ile jednak z Zagłębiem przy-
najmniej drugą połowę moż-
na w wykonaniu GKS uznać 
za w miarę poprawną, o tyle 
w niedzielę przerwa nie wpłynęła 
na nich mobilizująco. Nie pomo-
gły też zmiany. Nadal oglądaliśmy 
niemoc w środku pola, irytującą 
grę do tyłu i indolencję strzelecką 
gospodarzy, przy których goście 
wyglądali jak zespół lidera, a nie 
outsajdera tabeli.

Wejście Lewickiego i jego 
gol po dwóch minutach pobytu 
na placu gry, wlał w serca kibiców 
nieco nadziei na chociaż powtór-
kę wyniku z Zagłębiem, ale bar-
dzo szybkę nadzieję tę zgasił po-
nownie Mikołajczak, tym razem 
głową wykańczając szybką kontrę 
Chojniczanki.

Zamiast spodziewanych sześ-
ciu punktów, po dwóch „poepide-
micznych” kolejkach piłkarze GKS 
wzbogacili się o zaledwie jedno 
oczko, co nie ułatwi im przedo-
stania się do strefy barażowej, 
zakładając, że w ogóle Grzesz-
czyk i spółka mają na to chęć. 
A kibice tracą cierpliwość, bo je-
śli przegrało się z ostatnią Choj-
niczanką, to czego się spodziewać 
po następnym meczu z walczącą 
o awans Stalą Mielec?

gkS tychy – chOjNicZaNka 
1:2 (0:1). Gole: Lewicki (66') oraz 
Mikołajczak (40' i 69').
gkS tychy: Jałocha – Mone-
ta, Sołowiej, Biernat, Mańka – 
Steblecki, Krišto (64' Lewicki), 
Grzeszczyk, J. Biegański (46' 
Połap), Szumilas (79' Staniu-
cha) – Piątkowski. Żółta kartka: 
Biernat.

W pozostałych meczach 24. ko-
lejki: Warta – Grudziądz 2:0, Pod-
beskidzie – Termalica 1:0, Wigry 
– Miedź 1:1, Mielec – Puszcza 0:0, 
Zagłębie – Stomil 2:1, Chrobry 
– Bełchatów 1:0, Sandecja – Rado-
miak 1:2, Odra – Jastrzębie 1:2.

i liga
1. podbeskidzie 24 49 45:22
2. Warta 24 49 40:21
3. Mielec 24 45 37:22
4. Radomiak 24 40 34:30
5. jastrzębie 24 37 36:30
6. Miedź 24 35 36:33
7. Grudziądz 24 34 37:40
8. Zagłębie 24 33 36:38
9. Termalica 24 32 33:25
10. Sandecja 24 32 37:39
11. gkS tychy 24 32 45:39
12. chrobry 24 30 27:35
13. puszcza 24 30 22:30
14. Stomil 24 30 21:29
15. Bełchatów 24 25 24:32
16. Odra 24 24 20:31
17. chojniczanka 24 22 33:47
18. Wigry 24 20 19:39

reklama

PoePidemiczny Falstart
zaMiast spodziewaNych sześciu puNktów, W pIeRWSZych pO WZNOWIeNIu ROZGRyWeK SpOTKANIAch pIłKARZe GKS ZAINKASOWALI ZALeDWIe jeDeN.

kiBice PODZiękOWali
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1 czerwca w wieku 46 lat zmarł w Bytomiu piotr Rocki, znakomity piłkarz m.in. Legii warszawa, Groclinu Grodzisk Wlkp., 
Odry Wodzisław i GKS Tychy, w którym grał w sezonie 2012/13. Tyscy kibice podziękowali „Rocky’emu” i uczcili jego pamięć, 
wywieszając transparent podczas meczu z Zagłębiem. ww ●

Sebastian Steblecki jest jednym z niewielu, którym się w ub. tygodniu chciało grać.
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aMatorska liga piŁki 
NożNej rozpoczęŁa 
ruNdę rewaNżową 
już w uBiegŁyM roku 
kolejką rozegraNą 
w grudNiu. wiosNą 
NastąpiŁa przyMusowa 
przerwa spowodowaNa 
epideMią. w końcu Maja 
drużyNy rozegraŁy 
jedNą serię, ale teraz 
czeka je kolejNa 
przerwa, z uwagi Na 
reMoNt sztuczNego 
Boiska przy ul. edukacji.

W pierwszej kolejce rundy re-
wanżowej liderujący w tabeli 
Fenomen Ledger straci punkty 
w meczu z Zorzą Tachospeed, 
przegrywając 3:5. Oto wyniki 
innych meczów: All Black`s & 
Red`s – Bailando 0:6, Brygada RR 
– Zorza Tachospeed 0:0, Brygada 
RR – Bailando 4:0, All B & R – 
Olimpia ‘02 12:3

Odbyły się również ćwierćfi-
nałowe mecze w ramach Pucha-
ru Ligi: Brygada RR – Pampeluna 
‘06 3:0 (wo), Olimpia ‘02 – Feno-
men Ledger 0:6, Hard Plast – All 
B & R 4:5, Zorza Tachospeed – 
Bailando 2:6.

Pod koniec maja rozegrano je-
den mecz półfinałowy Pucharu 
Ligi, po którym Fenomen Ledger, 
dzięki zwycięstwu nad Brygadą RR 
7:1 awansował do finału, natomiast 
drugi półfinał All B & R – Bailando 
został przełożony, ale powinien się 
odbyć do końca czerwca.

Miniona seria spotkań przy-
niosła cztery mecze ligowe: 
Hard Plast – Fenomen Ledger 
3:5, Pampeluna 06 – Olimpia 
‘02 4:6, Zorza Tachospeed – 
Bailando 2:5, Hard Plast – All 
B & R 5:3

Warto dodać, iż w tym ostat-
nim meczu, jedną z bramek dla 
All Black`s & Red`s, zdobył 
mieszkający w Polsce Tunezyj-
czyk Marwen Abidellaoui. Jest 
to kolejny obcokrajowiec grający 
w rozgrywkach ALPN, bowiem 
występowało lub występuje tu kil-
ku piłkarzy–amatorów z Włoch 
i Ukrainy.
1. Fenomen 9 24 63-21
2. Brygada RR 9 19 34-10
3. Zorza 10 16 43-31
4. Bailando 10 16 38-34
5. All B & R 10 15 59-42
6. hard plast 9 12 29-38
7. Olimpia 9 4 18-67
8. pampeluna 8 3 19-60

W klasyfikacji strzelców na cze-
le jest Paweł Wala (All Black`s & 
Red`s), który zdobył 22 bramki.

Jak się jednak okazuje, 
po wznowieniu rozgrywek dru-
żyny ALPN znów będą musia-
ły pauzować, bowiem niebawem 
rozpocznie się remont sztuczne-
go boiska przy ulicy Edukacji. 
Po 10 latach użytkowania wy-
mieniana będzie nawierzch-
nia. Organizatorzy zabiegają 
o możliwość rozgrywania spot-
kań na innych obiektach w Ty-
chach. ls ●

zNaNy czeski zespóŁ 
Bili tygři liBerec 
Będzie rywaleM gks 
tychy w pierwszej 
ruNdzie tegoroczNej 
edycji chaMpioNs 
hockey league. start 
oBecNych rozgrywek 
zaplaNowaNy jest 
Na 6 paździerNika, 
a toczyć się Będą tylko 
forMie pucharowej 
(Mecz i rewaNż).

Na zwycięzcę dwumeczu GKS 
Tychy – Bili Tygři czekał będzie 
w 1/8 finału wygrany z pary Oulu 
Karpat (Finlandia) – Aalborg Pi-
rates (Dania).

Podczas ceremonii losowa-
nia tyszanie jako pierwsi pozna-
li rywala i jak się okazało, będzie 
to jedna z najtrudniejszych prób, 
jakie do tej pory miał GKS w Li-
dze Mistrzów.

dwugłos trenerów
– W naszych wcześniejszych wy-
stępach w CHL nie graliśmy z Cze-
chami i Szwajcarami – powiedział 
trener trener Krzysztof Majkowski. 
– Teraz trafiliśmy na mistrza Czech. 
To bardzo mocna drużyna, niezwy-
kle wymagający przeciwnik i bę-
dziemy musieli się bardzo mocno 
spocić, żeby się mu postawić. Plu-
sem jest odległość z Tychów do Li-
berca. To zaledwie cztery godziny 
jazdy, więc liczymy, że nasi kibice 
wspierać nas będą swoim dopin-
giem nie tylko na Stadionie Zimo-
wym, ale także na wyjeździe.

Z kolei trener „Białych Tygry-
sów” Patrik Augusta tak skomen-
tował wyniki losowania:

– GKS Tychy jest ostatnim mi-
strzem Polski, w ubiegłym sezonie 
zespół ten ponownie wygrał pod-
stawową część, zanim zawody zo-
stały przerwane. Jeśli chodzi o za-
wodników, znamy tylko Patryka 
Wronkę, który grał przeciwko 
nam w zeszłym roku w barwach 
Belfastu. Trzeba zadawać sobie 
sprawę z tego, że w rozgrywkach 
Hokejowej Lidze Mistrzów nie 
ma łatwych przeciwników i z ta-
kim nastawieniem rozpoczynać 
będziemy rywalizację. Czekamy 
na nią i starannie przygotowuje-
my się do meczów z GKS.

czeski lider
Trójkolorowym przejdzie się zmie-
rzyć z czołowym zespołem cze-
skiej ekstraklasy. W pięciu ostat-

nich sezonach zespół Bili Tygři 
zdobył mistrzostwo kraju, trzy 
razy grał w finale play off i dwa 
razy sięgnął po tytuł wicemistrza 
Czech. W ostatnich rozgrywkach 
wygrał sezon zasadniczy, mając 9 
punktów przewagi nad HC Oce-
laři Trzyniec. Występu w CHL 
2019/2020 Białe Tygrysy nie za-
liczą do udanych, bo drużyna nie 
awansowała do puli finałowej, 
zajmując w grupie trzecie miej-
sce. O awansie decydował ostatni 
mecz – Tygrysy musiały wygrać 
z Augsburger Panther. Wygrał ze-
spół z Niemiec 3:2, zdobywając de-
cydującą bramkę w 59 minucie.

miejsce w rankingu
Co roku portal passionhockey.
com publikuje ranking europej-

skich klubów hokejowych. Two-
rzony jest na podstawie wyników 
poszczególnych drużyn w danym 
sezonie – zawodach krajowych 
i w Champions Hockey League. 
Brana jest również pod uwagę 
jakość poszczególnych lig. Cho-
ciaż nie jest to oficjalny ranking 
IIHF, cieszy się uznaniem wśród 
fanów hokeja.

W zestawieniu za sezon 
2019/20 drużyna Bili Tigři awan-
sowała do Top 15 i sklasyfikowa-
na została na 14. miejscu. Z ko-
lei GKS Tychy awansował o 11 
miejsc i zajął 177. lokatę na 250 
klubów. Czołowa szóstka pre-
zentuje się następująco: 1. CSKA 
Moskwa (Rosja), 2. Lulea HF 
(Szwecja), 3. Barys Kazań (Ro-
sja), 4. SKA Petrohrad (Rosja), 
5. Karpat Oulu (Finlandia).

12 chętnych do Phl
Tymczasem w Polskiej Hokej Li-
dze 31 maja minął termin skła-
dania dokumentów licencyjnych 
na grę w przyszłym sezonie. 
Chęć gry w ekstralidze wyrazi-
ło dwanaście drużyn: GKS Ty-
chy, KS Katowice, JKH GKS Ja-
strzębie, Podhale Nowy Targ, KS 
Toruń, KTH Krynica, Cracovia 
Kraków, Pomorski Klub Ho-
kejowy 2014, Unia Oświęcim, 
Stoczniowiec (w organizacji), 
Niedźwiadki Sanok, Zagłębie 
Sosnowiec. W nadchodzącym 
sezonie wpisowe wynosi 50 ty-
sięcy złotych, „dzika karta” jest 
do wykupienia już za 30 tysięcy. 
Każdy klub musi wykazać gwa-
rancje finansowe na co najmniej 
1,5 mln zł.
leszek soBieraj ●

Białe tygrysy W tychach
hokeiści pozNali rywala W pIeRWSZej RuNDZIe chAMpIONS hOcKey LeAGue.

kolejna Pauza 
amatoróW
liderujący feNoMeN awaNsował DO FINAłu puchARu 
ApLN.

Po raz trzeci GKS Tychy wystartuje w rozgrywkach Champions 
Hockey League. Co przyniesie dwumecz z Czechami?
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u jedNych wywoŁuje 
uśMieszek, iNNi traktują 
hoBBy horsiNg jak 
dyscypliNę sportową. 
NazywaNa jest 
także jeździectweM 
Bez koNi luB jazdą 
koNNą Na kukieŁkach 
i zdoBywa soBie coraz 
większa popularNość 
Nie tylko w fiNlaNdii, 
gdzie się NarodziŁa, 
czy w krajach 
skaNdyNawskich, 
ale w caŁej europie. 
w tychach wielką 
eNtuzjastką Nowej 
forMy rekreacyjNej 
aktywNości jest 
agNieszka lipNicka, 
zawodNiczka MosM 
tychy.

Na co dzień w tyskim klubie tre-
nuje biegi sprinterskie i płotki 
pod okiem trenera Józefa Gaw-
liny, ale wolny czas spędza właś-
nie z konikiem-kukiełką (hobby 
horse). Hobby horsing polega 
na tym, że młodzi zawodnicy 
(większość jest w wieku od 10 
do 18 lat), symulują prawdzi-
we zawody jeździeckie, jeżdżąc 
na „kukiełkach”. W Finlandii hob-
by horsing ma status dyscypliny 
sportowej. Uprawia go około 10 

tys osób, a w Vantaa odbyły się 
mistrzostwa kraju. Wzięło w nich 
udział prawie 200 osób, przede 
wszystkim dziewczęta. Najstar-
sza uczestniczka miała 20 lat.

– Trenuję nie tylko lekką atle-
tykę, ale także rekreacyjnie jeź-
dziectwo, a hobby horsing to, 
można powiedzieć, moje zaję-
cie na co dzień – mówi Agniesz-

ka Lipnicka. – Bardzo lubię bie-
gać lub skakać na moim koniku. 
Pierwszego hobby horsa dosta-
łam trzy lata temu. Był plastiko-
wy. Ale potem obejrzałam kilka 

filmów z zawodów oraz jak zro-
bić głowę konia i na początku 
tego roku uszyłam sobie swoje-
go. Potrzebny był specjalny mate-
riał – polar imitujący sierść. Gło-
wę konia wypycha się watą lub 
materiałem do wypychania plu-
szaków. Potem przymocowuje się 
patyk i można iść pobiegać.

Dla Agnieszki hobby horsing 
czyli bieg i skoki na „koniku” 
to znakomite uzupełnienie tre-
ningu płotkarskiego. Wyrabia 
kondycję, koordynację ruchową 
i skoczność. Dość powiedzieć, 
że obecnie rekord skoku w hob-
by horsing to 147 cm.

– Ludzie się trochę dziwią, 
kiedy córka idzie pobiegać, ale 
traktuje to jako świetną zaba-
wę zwłaszcza teraz, kiedy nadal 
są pewne ograniczenia w spor-
towym treningu – mówi mama 
Agnieszki, Agata. – Może jest 
to trochę niespotykane hobby, 
ale skoro gdzie indziej odbywają 
się już zawody sportowe, to cze-
mu nie? Planujemy otworzyć te-
raz kanał na you tube i pokazać 
kilka filmików. Może zachęcą 
one inne dziewczynki? Problem 
tyko w tym, że z domu zniknęły 
wszystkie… miotły, bo córka po-
cięła je do kukiełek.

Sportowa rywalizacja w hob-
by horsing odbywa się w dwóch 

konkurencjach – skokach oraz 
ujeżdżeniu, podczas którego 
wykonuje się program złożony 
z różnych figur, podobnych jak 
w jeździectwie. Sport ten przy-
ciąga coraz liczniejsze grono za-
interesowanych także w Polsce – 
grupa hobby horsingu na FB liczy 
już prawie 2.300 osób.
leszek soBieraj ●

co to jest hoBBy horsing?
prosto z fiNlaNdii, cZyLI NIecODZIeNNA pASjA AGNIeSZKI LIpNIcKIej

Czas wolny Agnieszka Lipnicka najczęściej spędza z hobby horse. 
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h jak tomasz hajto
WłaśNie miNęłO Pięć lat OD SPektakularNegO 
SPaDku PiłkarZy gkS tychy Z i ligi. W feralNym 
SeZONie 2014/15 DrużyNę PrOWaDZiłO WPraWDZie 
trZech treNeróW, ale cała ODPOWieDZialNOść 
SPaDła Na jeDNegO. Na tOmaSZa hajtę.

hajtę  poznałem 
jeszcze jako młode-
go zawodnika Gór-
niku Zabrze. Szybko 
piął się w górę, już 
wtedy charaktery-
styczna była u nie-
go pewność siebie, 
granicząca z butą. 
I dobrze, bo dzięki 
charakterowi, a nie 
talentowi, osiągnął 
tyle w piłce. Zapa-
miętałem jedno 
zdarzenie. W 1994 
roku Górnik poleciał 
na pucharowy mecz 
do Dublina tylko 
z  jednym bram-
karzem. u siebie 
zabrzanie wygrali 
7:0, więc rewanż 
był formalnością. 
już na miejscu za-
intrygowało mnie: 
a co jeśli kontuzji ulegnie pierwszy bramkarz? Który gracz z pola 
go wtedy zastąpi? Zapytałem o to trenera Górnika edwarda Lo-
rensa. Ten odparł: – chyba któryś z tych wysokich chłopaków. 
Tomek jest chłop jak dąb, to pewnie on.

Kiedy powiedziałem hajcie, że jest przewidziany jako dubler, 
strasznie się zaperzył. – ja jestem piłkarzem, a nie jakimś bram-
karzem – rzucił wściekły. cały hajto.

W grudniu 2014 roku hajto został trenerem GKS Tychy. Nie 
brakowało w tej sprawie skrajnych opinii. Zwolennicy tej nomi-
nacji przekonywali, że potrzebny jest trener o szerokich hory-
zontach, z wizją dla ambitnego klubu z prężnego miasta. czyli 
ktoś taki, jak światowiec hajto – 62-krotny reprezentant polski, 
wieloletni gracz Bundesligi, komentator telewizyjny i bardzo 
dobry kolega Mateusza Borka.

Nikt tak jak pan Tomasz nie potrafił opowiadać o swoich do-
konaniach. Tak było chociażby na powitalnej konferencji praso-
wej nowego trenera GKS. Byłem, słyszałem. Wyelegantowany, 
z niedbale zawiązanym szalikiem na szyi, kreślił hajto wspaniałą 
wizję swojej pracy w Tychach. Dziennikarzowi wystarczyło tylko 
włączyć dyktafon...

przeciwnicy hajty przypominali, że ma on nikłe doświad-
czenie szkoleniowe, od kilkunastu miesięcy nie trenował żad-
nego klubu. I że jego ego jest chyba z dziesięć razy większe, 
niż np. besserwissera piotra Mandrysza, który nieco wcześniej 
wprowadził drużynę do I ligi.

hajto otrzymał 3,5-letni kontrakt. Na jego polecenie klub 
zakupił sprzęt audiowizualny, drużyna po raz pierwszy po-
leciała na zimowe zgrupowanie do Turcji. Boss dobrał sobie 
sztab szkoleniowy, a także dyrektora sportowego Marcina 
Adamskiego, z którym kopał wcześniej piłkę w łKS. Adamski 
może nie rzeźbił słowem tak efektownie jak hajto, ale w jednym 
z wywiadów zdradził, że w grudniu wspólnie z rodziną spędził 
tylko Wigilię i pierwszy dzień świąt. A tak to cały czas służbowo 
wisiał na telefonie albo jeździł autem po polsce. Dziś można 
się z tego śmiać, lecz wtedy przemowy hajty i Adamskiego 
spijano jak nektar.

W zespole pojawiło się wtedy wielu nowych zawodników, 
z których jedynie łukasz Grzeszczyk okazał się udanym wybo-
rem. Ale taki np. bośniacki obrońca Muhamed Omic w pięciu 
pierwszych meczach zobaczył trzy czerwone kartki.

W debiucie hajty GKS przegrał 0:4 z Arką Gdynia. Na finiszu 
sezonu po trzech porażkach z rzędu – z Olimpią Grudziądz, 
GKS Katowice i Dolcanem Ząbki – spadek tyszan do II ligi został 
przesądzony. Gospodarzem pięknego, nowego stadionu miała 
zostać drużyna zaledwie II-ligowa.

hajto chciał nadal pracować w Tychach, ale kontrakt został 
z nim rozwiązany. Wiadomo, przejął drużynę z mizernym dorob-
kiem punktowym. Możliwe, że żaden inny trener nie zdołałby jej 
wtedy uratować. jakiś wpływ na wynik miał też fakt rozgrywania 
meczów domowych w jaworznie. Ale chyba nie jest przypad-
kiem, że Tychy były ostatnią trenerską posadą hajty…

W ostatnim czasie słyszę o nim a to, że zanotuje wpadkę 
w programie telewizyjnym, zwleka z oddaniem pożyczki 
niepełnosprawnemu piłkarzowi, albo przechwala się u Kuby 
Wojewódzkiego luksusowymi autami i milionami przehula-
nych pieniędzy. coraz mniej ludzi pamięta, że Tomasz hajto 
był naprawdę dobrym piłkarzem, który dla swojej drużyny 
zrobiłby wszystko. A poza tym, gra na pianinie, co – przy-
znacie – jak na człowieka futbolu jest czymś zupełnie wy-
jątkowym. tyska galeria sportu ●

alfaBet tgs

Tomasz Hajto na swojej pierwszej 
konferencji prasowej w roli trenera 
GKS – wyelegantowany, z niedbale 

zawiązanym szalikiem na szyi…
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Tyska Galeria Sportu, oddział 
Muzeum Miejskiego w Tychach, 
tworzy na swojej stronie interne-
towej (www.tgs.tychy.pl) swoisty 
leksykon sportowy – bazę wiedzy 
o sporcie w Tychach. Znalazły się 
w nim biogramy wybitnych ty-
skich sportowców, trenerów, 
działaczy związanych z naszym 
miastem, a zbiór ten będzie sy-
stematycznie uzupełniany i po-
szerzany.

– Są w nim nazwiska tych naj-
bardziej znanych, jak Mariusz 
Czerkawski, Jerzy Dudek, Lucyna 
Kałek, Witold Bańka czy Krzysz-
tof Wielicki, ale również postacie 
mniej popularne, choć także za-
służone dla miasta – mówi Piotr 
Zawadzki, kierownik TGS. – Nie-
wiele osób wie przecież, że to ty-
szanin Konrad Kapler był pierw-
szym polskim piłkarzem, który 
zagrał w barwach słynnego szko-
ckiego klubu Celtic Glasgow. Albo 
że trener Andrzej Wołkowski, któ-
ry prowadził hokeistów Górnika 
Murcki na lodowisku w Tychach, 
był olimpijczykiem w Garmisch-
Partenkirchen w 1936 roku. Albo 

że w naszym mieście urodziła się 
i trenowała Alicja Główczak, naj-
lepsza bramkarka w historii pol-
skiej piłki ręcznej. Baza biogra-
mów liczy na razie 60 nazwisk, 
ale będzie cały czas aktualizowa-

na o nowe fakty z życia sportow-
ców i poszerzana o kolejne na-
zwiska.

Można się z nią zapoznać po-
przez stronę www.http://www.tgs.
tychy.pl. ls ●

tgs tworzy e-leksykon sportowy

tyskie sławy
w ow paprocany

wypożyczalnia 
już czynna
W piątek, 5 czerwca rozpoczęła 
działalność wypożyczalnia sprzę-
tu pływającego na terenie OW Pa-
procany.

Co prawda korzystać ze sprzę-
tu pływającego można było już 
wcześniej, jednak w związku 
z obostrzeniami i koniecznością 
wprowadzenia odpowiednich 
zabezpieczeń, trzeba było wdro-
żyć procedury odkażania. Cały 
sprzęt – kajaki (wiosła) oraz ro-
wery wodne są odkażane po każ-
dym wypożyczeniu, podobnie jak 
kapoki.

Ładna pogoda sprawiła, że nad 
paprocański akwen przybyło spo-
ro osób i część z nich wypożyczyła 
sprzęt. Od ubiegłego roku ceny nie 
zmieniły się: kajak – 10 zł, rower 
dwuosobowy – 12 zł. Wypożyczal-
nia jest czynna od wtorku do nie-
dzieli, w godz. 10 -18. ls ●

Na razie Mecze 
piŁkarskie – Bez 
puBliczNości 
– rozgrywaNe 
są wyŁączNie 
w Najwyższych ligach, 
ale drużyNy Niższych 
klas już treNują 
i przygotowują się 
do kolejNego sezoNu. 
dziaŁacze śląskiego 
związku piŁki NożNej 
podjęli także decyzje 
dotyczące NajBliższych 
rozgrywek ligowych 
i Meczów pucharu 
polski Na szczeBlu 
podokręgów.

Czwarty etap „odmrażania” sportu 
pozwala na korzystanie z obiek-
tów sportowych oraz treningi 
w większych grupach. Konieczne 
jest jednak spełnienie wymagań 

sanitarnych, a także stosowanie 
określonych limitów osób.

Śląski Związek Piłki Nożnej 
poinformował, iż najwcześniej, 
bo 15 lipca ruszą rozgrywki Pu-
charu Polski (edycja 2019/2020) 
na szczeblu podokręgów, ale tak-
że bez udziału publiczności. Z ko-
lei początek rozgrywek Pucharu 
Polski na szczeblu Śląskiego ZPN 
zaplanowano na 22 lipca, a finał 
ma być rozegrany 12 sierpnia. 
Również od 22 lipca drużyny 
przystąpią do rozgrywania me-
czów pucharowych na szczeblu 
podokręgów edycji 2020/2021.

Rozpoczęcie sezonu piłkar-
skiego 2020/2021 w IV lidze oraz 
klasie okręgowej zaplanowano 
na 25 lipca, a w klasach A, B, C 
oraz w ligach młodzieżowych – 
w sierpniu 2020 r.

Jak informuje ŚlZPN, system 
rozgrywek jest obecnie konsulto-

wany z klubami. Ostateczne de-
cyzje zostaną podjęte 23 czerw-
ca. Warto także dodać, iż walne 
zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze delegatów odbędzie się 5 
sierpnia.

Jeśli chodzi o zalecenia dla or-
ganizatorów współzawodnictwa 
sportowego wskazano, by me-
cze odbywały się bez udziału 
publiczności z ograniczenia-
mi w korzystaniu z szatni, po-
mieszczeń odnowy biologicznej, 
przestrzeni wspólnych oraz przy 
weryfikacji liczby osób i zasto-
sowaniu zalecanych środków 
ostrożności.

Szczegółowy informator do-
tyczący przeprowadzenia me-
czów znajduje się w opublikowa-
nych na stronie http://www.slzpn. 
katowice.pl/wytycznych dla or-
ganizatorów.
ls ●

jaka Forma ligoWcóW?
liga okręgowa wystartuje w lipcu, KLASy pODOKRęGóW – W SIeRpNIu

Rozpoczęcie sezonu piłkarskiego 2020/2021 w IV lidze oraz klasie okręgowej zaplanowano 
na 25 lipca, a w klasach A, B, C oraz w ligach młodzieżowych - w sierpniu 2020 r.
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zapaśnicy 
nadal 
czekają
Kolejny etap „odmrażania” sportu 
przyniósł wytyczne dotyczące tre-
ningów i zajęć w sportach walki.

Czytamy w nich, iż podczas ak-
tywności sportowej nie ma obo-
wiązku zachowania 2-metrowego 
dystansu społecznego, ponieważ 
ze względu na specyfikę sportu, 
w szczególności sportów walki, 
nie jest to możliwe. Zaleca się jed-
nak aby uczestnicy zajęć korzy-
stali z osobistego sprzętu trenin-
gowego oraz dezynfekowali ręce 
przed i po określonej aktywno-
ści.

Sekcja zapaśnicza tyskiego 
MOSM do tej pory nie organi-
zowała treningów.

– Powoli będziemy się spoty-
kać, ale w terenie, bo w sali nie 
ma takiej możliwości, z uwa-
gi na zbyt małą powierzchnię – 
powiedział trener Marek Juźwik. 
– Na razie będą to biegi, jaz-
da na rowerze, jakieś ćwiczenia. 
Myślę, że dopiero we wrześniu 
lub październiku będzie można 
pomyśleć o startach. Oczywiście 
dla zawodników wyczynowych 
to bardzo długa przerwa i tam 
to wygląda inaczej. Intensywność 
zajęć jest duża. My natomiast 
mamy zawodników w młodszych 
kategoriach wiekowych, więc nie 
ma konieczności, by już teraz pra-
cować na pełnych obrotach. Cho-
dzi raczej o podtrzymanie dobrej 
dyspozycji. Zresztą i tak wszystkie 
sportowe zawody zostały odwoła-
ne, nie mamy żadnych informa-
cji, kiedy mogą zostać wznowio-
ne. ls ●

Wszystkie zawody zapaśnicze 
zostały odwołane.
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BliźNięta 22.V-20.Vi
Twoja obecność podziała na wszystkich kojąco. 
Będziesz korzystać ze swobody i całkowicie 
zapomnisz o stabilizacji.

rak 21.Vi-22.Vii
Nadmiar pracy cię nie przerazi. ucieszysz się, 
że w końcu masz co robić. Możliwe, że zarobki 
także pójdą w górę.

lew 23.Vii-22.Viii
Możesz teraz odczuwać niepokojące 
rozdrażnienie. Nagle zaczną drażnić cię drobiazgi, 
których wcześniej nie dostrzegałeś.

paNNa 23.Viii-22.iX
Dowiesz się czegoś, co pozytywnie zmieni Twoje 
życie. Zadbasz o to, by mieć czas dla swojego 
partnera, jak również dla znajomych.

waga 23.iX-23.X
Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Gwiazdy 
sprawią, że będziesz bardzo podejrzliwy 
i rozdrażniony. uważaj na bliską ci Rybę.

skorpioN 24.X-21.Xi
Zacznij bardziej ufać ludziom, a odpowiedzą ci 
tym samym. Nie szarżuj, bo może okazać się, 
że przeliczyłeś się z siłami.

strzelec 22.Xi-21.Xii
przygotuj się na trzęsienie ziemi. Wkrótce 
spotkasz swój ideał – doskonały, cudowny 
i niedostępny. Nie popełnij głupstwa z miłości.

koziorożec 22.Xii-19.i
jeśli jesteś w trakcie realizacji większego projektu, 
może on nagle utknąć w miejscu. Staraj się 
zachować cierpliwość i nie reagować nerwowo.

wodNik 20.i-18.ii
pozbądź się lęków i wszelkich wątpliwości. 
Możesz śmiało iść na całość. Nic nie stoi na drodze 
do Twojego szczęścia.

ryBy 19.ii-20.iii
problemy rodzinne mogą niestety narastać. 
przestań krytykować wszystko i zacznij zmianę 
od siebie. Zadbaj o zbilansowaną dietę.

BaraN 21.iii-20.iV
Księżyc sprzyja rozwojowi Twojej kariery. już 
wkrótce otrzymasz ciekawą propozycję. pamiętaj, 
że zmiany są koniecznością.

Byk 21.iV-21.V
Wciągnie cię wir rodzinnych spraw. Będzie 
gorąco, ale razem pokonacie wszelkie przeszkody. 
 Wróżka aDraSteja tel. 692 893 871
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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 654:  
PiłkarZe Wracają.

ŚluB słonia z gołęBicą
Na pierwszy rzut oka 
w ogóle do sieBie 
Nie pasowali. oNa 
– MŁodziutka 
studeNtka, szczupŁa 
i sŁaBego zdrowia. 
oN – opasŁy Brzuchacz 
przypoMiNający 
shreka, w dodatku dwa 
razy od Niej starszy. 
a jedNak początkującą 
Malarkę fridę kahlo 
i zNaNego Muralistę 
diego riVerę poŁączyŁa 
silNa acz Burzliwa 
MiŁość.

matka się sprzeciwia
Na wieść, że córka wybrała sobie 
na męża tak nietypowego kandy-
data, rodzice zrobili wielkie oczy 
ze zdziwienia. Zszokowany oj-
ciec wypożyczył sobie szkarad-
nego narzeczonego na słówko 
i powiedział: „Panie, przecież 
to tak, jakby słoń chciał poślu-
bić gołębicę”. Jednak ostatecznie 
nie sprzeciwił się temu związko-
wi, bo uznał, że córce przyda się 
finansowe wsparcie. Zwłaszcza, 
że w młodości Frida przeszła wy-
padek komunikacyjny – tram-
waj, którym jechała zderzył się 
z autobusem. Doznała poważ-
nych obrażeń. Jej leczenie kosz-
towało krocie, a rodzina popad-
ła w długi. Diego jeszcze przed 
ślubem spłacił większość tych 
zobowiązań. Mimo to matka 
dziewczyny uważała, że zięć jest 
za stary, za gruby, a na domiar 

złego sympatyzował z komuni-
stami. Ostentacyjnie nie wzięła 
udziału w ceremonii.

niewierny diego
To małżeństwo od początku było 
pasmem kłótni i nieporozumień. 
Głównie za sprawą temperamen-
tu Rivery. Artysta, otoczony wia-

nuszkiem wielbicielek, wdawał 
się w liczne romanse i łóżkowe 
przygody. Frida potrafiła za-
gryźć zęby i wybaczała mu wie-
le zdrad – do czasu. Gdy okazało 
się, że Diego sypiał z jej siostrą, 
załamała się. Mówiła: „W swoim 
życiu przeżyłam dwa wypadki. 
Jeden to autobus, który mnie po-

łamał, drugi to Diego. Diego był, 
jak dotąd, tym najgorszym”.

Ale trzeba przyznać, że Fri-
da odpłacała Riverze pięknym 
za nadobne. Miała wielu kochan-
ków i wiele kochanek, a najgoręt-
szy romans, który na wskroś zra-
nił serce Diega, połączył ją z...

romans z lwem
… Lwem Trockim! Działo się to, 
gdy Trocki wraz z żoną Natalią 
Siedową, zostali wydaleni z kraju 
i musieli uciekać przed Stalinem. 
Otrzymali azyl w Meksyku, a Rive-
ra – zapalony komunista – zapew-
nił im schronienie. Zamieszkali 
razem w Casa Azul – rezydencji 
Fridy i Diega. Wówczas to – nie-
jako pod okiem Rivery i pani Sie-
dowej – rozwinęło się płomienne 
uczucie, jakie połączyło malarkę 
i podstarzałego socjaldemokra-
tę. Niemniej jednak Frida szybko 
znudziła się Trockim.

„tak” po raz drugi
Po 10 latach wspólnego życia Fri-
da i Diego rozwiedli się. Rozsta-
nie nie trwało długo. Para arty-
stów nie mogła żyć bez siebie 
i państwo młodzi znów stanęli 
na ślubnym kobiercu. W swoim 
pamiętniku Frida zapisała: „Po-
nowne małżeństwo sprawdza się 
całkiem dobrze. Mniej kłótni, 
więcej wzajemnego zrozumienia, 
a z mojej strony mniej gniewu 
w kierunku innych kobiet, któ-
re nagle zajmowały dominującą 
sferę jego serca”.

Pomimo licznych zdrad 
z obu stron, awantur i łez, ich 
namiętna relacja przetrwała. 
Ten związek był – delikatnie 
mówiąc – burzliwy, ale uczu-
cia jakie połączyło Fridę i Die-
ga nie sposób podważyć. Frida 
zawsze uważała, że Diego był 
miłością jej życia. „Nikt nigdy 
nie będzie wiedział, jak bardzo 
kocham Diego. Nie chcę, żeby 
coś go skrzywdziło, pozbawi-

ło energii, której potrzebuje 
do życia. Nigdy nie chciałbym, 
żeby był smutny. Gdybym mia-
ła dobre zdrowie, oddałbym mu 
to wszystko”.

Po jej śmierci Rivera pisał 
w liście do przyjaciela: „Straci-
łem ukochaną Fridę na zawsze. 
Zbyt późno zdałem sobie sprawę, 
że najcudowniejszą częścią mego 
życia była moja miłość do niej”. 
agNieszka kijas ●

dawno temu w sztuce (201)

Obraz „Frida i Diego Rivera” nie spotkał się z uznaniem 
krytyki. Złośliwy dziennikarz napisał, że jego jedyna 

wartość to fakt, że namalowała go żona Rivery.

On ją zdradzał, a ona kochała go na zabój. On ją ubóstwiał, 
ale nie mógł być jej wierny. Oto historia trudnej 

miłości, która zapisała się na kartach historii.

jaki jeSt tWój uluBiONy OBraZ?
Drodzy czytelnicy! jeżeli wśród dotychczasowych felietonów nie 
odnaleźliście historii o Waszym ulubionym obrazie, pora to zmie-
nić. Napiszcie do mnie na adres: redakcja@twojetychy.pl i po-
dzielcie się swoimi wrażeniami, emocjami. Wspólnie odkryjmy 
tajemnice najwspanialszych malarskich płócien.
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