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Kobiety w męskim świecie
W tyskiej Andromedzie obradował w minioną sobotę 
 Kongres Kobiet Województwa Śląskiego.

Narodziny tyskiej „Solidarności”
Kazimiera Głogowska-Gosz wspomina  
wydarzenia, od których minęło już 40 lat.

Zwycięski gol Gruźli
Hokeiści GKS Tychy kroczą od zwycięstwa  
do zwycięstwa i pewnie liderują w tabeli PHL.5 8 18

beZpŁatNy 
tySKi 
tyGodNiK
MiejSKi

nr 41/673

na ścianie szczytowej bloku przy ul. nałkowskiej odsłonięto mural z wizerunkiem znanej polskiej pisarki.
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patronka na murze 

Wspólnota 
się opłaca 
7 października, podczas gali Sa‑
morządowego Forum Kapitału 
i Finansów w Międzynarodo‑
wym Centrum Kongresowym 
w Katowicach nagrodzono samo‑
rządy, które najlepiej radzą sobie 
z inwestycjami i pozyskiwaniem 
środków unijnych. Miasto Tychy 
zostało wyróżnione w obu tych ka‑
tegoriach. Nagrody przyznawane 
są przez pismo Samorządu Tery‑
torialnego „Wspólnota”.

Tychy znalazły się w pierwszej 
dziesiątce w kategorii miast na pra‑
wach powiatu w rankingu podsu‑
mowującym wydatki inwestycyjne 
oraz wykorzystanie środków unij‑
nych w latach 2014‑2019.  str. 3
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tel. 32 325 72 38
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Sylwia Witman

◆ 8.10 OkOłO gODZiNy 
19.10 DyżurNi straży PO-
żarNej i POlicji OtrZyma-
li ZgłOsZeNie, że w jednym 
z mieszkań w budynku wielo‑
rodzinnym przy ul. Honora‑
ty może znajdować się męż‑
czyzna potrzebujący pomocy. 
Do mieszkania na ostatnim pię‑
trze w budynku strażacy weszli 
przy użyciu drabiny mechanicz‑
nej. Niestety, na ratunek było już 
za późno. O zgonie mężczyzny 
została powiadomiona proku‑
ratura. Trwa ustalanie przyczyn 
i okoliczności jego śmierci.
◆ także 8 PaźDZierNika 
Na ul. jaśkOWickiej, W re-
jONie skrZyżOWaNia Z ul. 
BOrOWą DOsZłO DO POtrą-
ceNia 66-letNiegO rOWe-
rZysty przez kierującą oplem. 
Do zdarzenia doszło na ozna‑
kowanym przejściu dla pieszych 
z wyznaczoną ścieżką rowero‑
wą. Strażacy udzielili pomocy 
poszkodowanemu mężczyźnie, 
który z urazem głowy został 
przetransportowany do szpitala 
w Pszczynie. 50‑letnia kierująca 
oplem kobieta w chwili zdarzenia 
była trzeźwa.
◆ Na skrZyżOWaNiu ul. Bu-
DOWlaNych i al. Bielskiej 
kierOWca fOrDa stracił 
PaNOWaNie NaD sWOim 
POjaZDem i wjechał na chod‑
nik, po drodze ścinając latarnię 

uliczną. 36‑letni mężczyzna był 
pijany, miał ponad 2,5 promila. 
Został zatrzymany i – jak się oka‑
zało – był już wielokrotnie karany 
za jazdę w stanie nietrzeźwości. 
Uszkodzona latarnia została za‑
bezpieczona przez firmę zajmu‑
jąca się konserwacją ulicznego 
oświetlenia.
◆ 12.10 Na skrZyżOWaNiu 
ul. DąBrOWskiegO i ul. 
DarWiNa DOsZłO DO ZDe-
rZeNia fiata i mOtOcykla. 
Ze wstępnych ustaleń pracują‑
cych na miejscu policjantów wy‑
nika, że kierowca fiata, wykonu‑
jąc manewr skrętu w lewo z ul. 
Dąbrowskiego w ul. Darwina nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy jednośladu.
◆ W PONieDZiałek 12.10 
Ok. gODZ. 8, Na trasie s1 
(około dwóch kilometrów od wy‑
jazdu z trasy DK 1) kierująca 
volkswagenem na śliskiej drodze 
straciła panowanie nad pojaz‑
dem i wjechała do rowu uderza‑
jąc w przydrożne drzewa. Kobie‑
ta trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych.
◆ 7.10 NieZNaNy sPraWca 
W sklePie PrZy ul. grOta 
rOWeckiegO skraDł tO-
reBkę Damską, z portfelem, 
dokumentami osobistymi i kartą 
bankomatową, za pomocą której 
dokonał czterech wypłat powodu‑
jąc straty w łącznej kwocie ponad 

4 tys. zł. Postępowanie prowadzi 
KMP w Tychach.
◆ PO WłamaNiu się DO ga-
rażu przy ul. Filaretów nieznany 
sprawca skradł elektronarzędzia 
o wartości 1.000 zł.
◆ skraDZiONO kOlejNe 
DWa rOWery: 8.10 z klatki 
schodowej budynku przy ul. Si‑
korskiego rower kross hexagon 
o wartości 1.750 zł oraz 10.10 tak‑
że z klatki schodowej bloku przy 
ul. Kopernika rower o wartości 
1.619 zł.
◆ POlicjaNci WyDZiału 
ruchu DrOgOWegO kmP 
W tychach PrZePrOWa-
DZili akcję „BeZPiecZNy 
PiesZy”, podczas której ujawnili 
108 wykroczeń. Jednym z najbar‑
dziej niebezpiecznych manewrów 
na drodze jest wyprzedzanie in‑
nego pojazdu w rejonach przej‑
ścia dla pieszych. Policjanci ujaw‑
nili 4 takie sytuacje, a kierujący 
otrzymali 200 złotych mandatu 
i 10 punktów karnych. Policja 
apeluje, by w rejonach przejść 
dla pieszych kierujący i piesi za‑
chowali szczególną ostrożność, 
a piesi powinni zadbać o odpo‑
wiednią widoczność nosząc ele‑
menty odblaskowe. Najwięcej, 
bo 87 wykroczeń dotyczyło prze‑
kroczenia prędkości na przejściu 
dla pieszych. Pozostałe to inne 
przewinienia popełnione przez 
pieszych i kierujących. lS ●

Do potrącenia 66-letniego rowerzysty doszło na ul. Jaśkowickiej.

W trosce o bezpieczeństwo klien‑
tów i pracowników urzędu mia‑
sta w związku ze znacznym wzro‑
stem zachorowań w całej Polsce 
na koronawirusa od poniedział‑
ku, 12 października zostały wpro‑
wadzone zmiany w organizacji 
pracy urzędu. Wróciły skrzynki, 
do których można wrzucać kore‑
spondencję kierowaną do urzędu, 
zmieniły się też godziny otwar‑
cia kas oraz zasady przyjmowa‑
nia klientów w Urzędzie Stanu 
Cywilnego oraz w biurze Rzecz‑
nika Praw Konsumenta. Bezpo‑
średnia obsługa mieszkańców, tak 
jak do tej pory odbywać się bę‑
dzie wyłącznie na parterze urzędu 
w Biurze Obsługi Klienta, zgod‑
nie z obowiązującymi rygorami 

sanitarnymi (obowiązek zakry‑
wania ust i nosa, dezynfekcja rąk). 
Przy jednym stanowisku obsługi 
znajdować się będzie mogła tyl‑
ko jedna osoba. Wszelkie sprawy 
urzędowe można załatwiać telefo‑
nicznie, mailowo, czy za pośred‑
nictwem portali eurzad.umtychy.
pl, epuap.gov.pl, sekap.pl.

W dalszym ciągu nie ma moż‑
liwości poruszania się po całym 
budynku urzędu miasta.

– Korespondencję kierowaną 
do urzędu nadal będzie można 
składać w punkcie kancelaryj‑
nym w Biurze Obsługi Klienta 
na parterze budynku, w godzi‑
nach pracy urzędu. Dodatkowo 
przed urzędem umieszczona zo‑
stanie skrzynka na koresponden‑

cję kierowaną do urzędu – mówi 
Aneta Luboń–Stysiak – Sekretarz 
Miasta Tychy.

Kasy na parterze Urzędu Mia‑
sta będą czynne codziennie 
od poniedziałku do czwartku 
w godz. 8‑15.30 i w piątki od 8 
do 13.30. Wejście do kas będzie 
możliwe tylko od strony Parku 
Miejskiego. Tutaj również obo‑
wiązują rygory sanitarne.

W Biurze Obsługi Klienta 
na parterze Urzędu Miasta za‑
łatwić można sprawy związa‑
ne m.in. z zameldowaniem, nada‑
niem numeru PESEL, odbiorem 
dowodu osobistego, zawiesze‑
niem i wznowieniem działalno‑
ści gospodarczej czy Karty Du‑
żej Rodziny. rU ●
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obsługa klientów Urzędu Miasta tychy od 12 października 2020 r.

Wyłącznie W BoK-u

ZaBytkOWy POciąg PrZyciągNął tłumyFlaSh

Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem (także w województwie śląskim), w sobotę i niedzielę 
odbył się gromadzący tłumy ludzi event związany z dziesięcioleciem spółki Koleje Śląskie.
Przez dwa dni można było przejechać się zabytkowym składem, m.in. na trasie Katowice – Tychy 
- Bielsko-Biała. Na stacjach w tych miejscowościach można było podziwiać zabytkowy parowóz. 
Na przejazdy obowiązywała rezerwacja miejsc. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. 
Koleje Śląskie informowały zainteresowanych o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i 
obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Na stacji Tychy gromadziły się setki osób pragnące obejrzeć zabytkowy pociąg. o ile maseczki były 
powszechne, to o dystansie społecznym raczej nie było mowy… Sw ●
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Rośnie liczba osób zakażonych 
koronawirusem. Część z tych, 
którzy wymagają specjalistyczne‑
go leczenia, trafia do szpitala Me‑
grez w Tychach, który ma obecnie 
100 procent obłożenia na oddzia‑
łach intensywnej terapii i interni‑
stycznym.

– WSS Megrez jest obecnie 
placówką wielospecjalistyczną 
III poziomu realizacji świadczeń 
na rzecz pacjentów zakażonych 
koronawirusem dla wojewódz‑
twa śląskiego – wyjaśnia Małgo‑
rzata Jędrzejczyk, rzecznik szpi‑
tala. – Trafiają do nas wyłącznie 
pacjenci z potwierdzonym za‑
każeniem COVID, wymagający 
jednocześnie specjalistycznego 
leczenia w zakresie chorób za‑
kaźnych, wewnętrznych, inten‑
sywnej terapii, chirurgii ogólnej, 
chirurgii rekonstrukcji narządu 
ruchu, okulistyki, otolaryngo‑
logii, ginekologii, położnictwa 
oraz neonatologii. Nie trafia‑
ją do nas w tej chwili pacjen‑

ci chorzy tylko na COVID. Oni 
znajdują pomoc w szpitalach II 
stopnia.

Dla pacjentów z COVID w ty‑
skim szpitalu jest przygotowa‑
nych 81 łóżek, z których obecnie 
zajętych jest 57. Szpital dysponu‑
je 6 stanowiskami do intensywnej 
terapii (w sumie jest ich 10, ale 
obsada personelu jest tylko na 6) 
i te od pewnego czasu są zajęte.

– Obecnie nie jesteśmy w stanie 
przyjąć więcej pacjentów na od‑
dział intensywnej terapii i od‑
dział chorób wewnętrznych – 
mówi Małgorzata Jędrzejczyk. 
– Na pozostałych oddziałach są 
jeszcze wolne łóżka.

Jednocześnie w szpitalu ruszyły 
przyjęcia na planowe zabiegi dla 
pacjentów bez COVID‑19 (na od‑
działach chirurgii rekonstrukcji 
narządu ruchu, chirurgii ogólnej 
i onkologicznej, okulistyce, la‑
ryngologii), wznowił też działal‑
ność Zakład Diagnostyki Obra‑
zowej. Sw ●

7 paźdZierNiKa, 
podcZaS Gali 
SaMorZądoweGo ForUM 
KapitaŁU i FiNaNSów 
w MiędZyNarodowyM 
ceNtrUM KoNGreSowyM 
w Katowicach 
NaGrodZoNo SaMorZądy, 
Które Najlepiej radZą 
Sobie Z iNweStycjaMi 
i poZySKiwaNieM 
środKów UNijNych. 
MiaSto tychy ZoStaŁo 
wyróżNioNe w obU tych 
KateGoriach. NaGrody 
prZyZNawaNe Są prZeZ 
piSMo SaMorZądU 
terytorialNeGo 
„wSpólNota”.

Tychy znalazły się w pierw‑
szej dziesiątce w kategorii miast 
na prawach powiatu w rankingu 
wydatków inwestycyjnych samo‑
rządów w latach 2017‑2020 oraz 
w rankingu podsumowującym 
wykorzystanie środków unij‑
nych w latach 2014‑2019. W tym 
ostatnim rankingu zwyciężyło 
Krosno, na drugim miejscu zna‑
lazły się Gliwice, a ostatnie miej‑
sce na podium zajął Nowy Sącz. 
Na kolejnych miejscach uplasował 
się Słupsk, Płock, Rybnik, Dąbro‑
wa Górnicza, Świnoujście, Tychy 
i Łomża. W kategorii miast woje‑
wódzkich na podium znaleźli się 
Olsztyn, Rzeszów i Białystok.

W rankingu wydatków inwesty‑
cyjnych wśród miast na prawach 
powiatu I miejsce zajęło Świnouj‑
ście przed Krosnem i Koninem. 
W pierwszej dzesiątce znalazły 

się także Gliwice, Płock, Suwałki, 
Rybnik, Tychy, Sopot i Tarnów.

– Wszystkie inwestycje, nawet 
te najmniejsze są bardzo waż‑
ne, to one generują rozwój miast 
i w dużej mierze poprawiają ja‑
kość życia ich mieszkańców. Wie‑
le z nich realizujemy w oparciu 
o środki unijne – dzięki nim m.in. 
przebudowaliśmy DK‑1 i DK‑
86, powstały w Tychach parkin‑
gi wielopoziomowe, zakupiliśmy 

nowoczesne i ekologiczne auto‑
busy. To duży sukces Tychów, 
po raz kolejny znaleźć się w krajo‑
wej czołówce w obu tak ważnych 
kategoriach rankingu – powie‑
dział prezydent Tychów Andrzej 
Dziuba.

Autorami rankingu są Paweł 
Swianiewicz – profesor ekono‑
mii, kierownik Katedry Rozwoju 
i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych 

Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Julita Łukomska, która jest 
adiunktem w tej samej katedrze. 
Jak podkreślają autorzy to „jedno 
z najważniejszych zestawień po‑
kazujących aktywność samorzą‑
dów w Polsce”.

Nagrodę w imieniu Miasta Ty‑
chy na gali Samorządowego Fo‑
rum Kapitału i Finansów odebrała 
Ewa Grudniok, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Tychy. MN ●

trudna sytuacja na internie i intesywnej terapii w szpitalu Megrez. 

BraK miejscWspólnota się opłaCa 
tychy w cZoŁówce  NAjLePSZycH SAMorZąDóW.

Nagrody dla Miasta Tychy odebrała na gali rzecznik prasowy UM, Ewa Grudniok.
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w MiNioNą Sobotę 
(10 paźdZierNiKa) 
w SaMo poŁUdNie MiaŁo 
MiejSce UrocZySte 
odSŁoNięcie MUralU 
ZoFii NaŁKowSKiej, 
Której wiZerUNeK 
prZyoZdobiŁ SZcZytową 
ściaNę bUdyNKU prZy 
Ul. NaŁKowSKiej 10.

W wydarzeniu udział wzięli au‑
torzy Marek Grela i Marta Piróg, 
władze miasta reprezentował za‑
stępca prezydenta Maciej Gra‑
matyka i przewodnicząca Rady 
Miasta Barbara Konieczna. Uro‑
czystość poprowadziła Małgorza‑
ta Król, dyrektor Miejskiego Cen‑
trum Kultury, z budżetu którego 
sfinansowano przedsięwzięcie.

Ten wyjątkowy projekt to dzie‑
ło wspomnianych Marka Gre‑
li i Marty Piróg tworzących duet 
pod nazwą Czary‑Mury. To oni 
stworzyli malarsko‑ceramiczny 
mural w ramach Programu Re‑
witalizacji dla miasta Tychy. Dzię‑
ki otwartości Niepublicznego 
Przedszkola „Jedynka”, sąsiadu‑
jącego z muralem, zgromadzone 
osoby mogły wysłuchać występu 
artystycznego podopiecznych pla‑
cówki, wspólnie z władzami mia‑
sta Tychy zasadzić drzewo i miło 
spędzić czas w przedszkolnym 
ogródku. Wśród zgromadzonych 
gości przechadzała się żywa Zofia 
Nałkowska, a ściślej odpowiednio 
ucharakteryzowana aktorka, roz‑
dając zakładki do książek ze swoją 
podobizną oraz pocztówki.

– 187 dni upłynęło od pierw‑
szego kontaktu autorów muralu 
z MCK, blisko 180 m kw. ściany, 

ok. 328 godzin pracy na 6‑piętro‑
wym rusztowaniu, ponad 100 li‑
trów farby, 300 kg gliny, 13 litrów 
szkliwa, 70 kg oleju, 80 godz. wy‑
palania w piecu, 3700 ceramicz‑
nych płatków, 746 kwiatów kwit‑
nącej wiśni – podliczyła projekt 
Małgorzata Król rozpoczyna‑
jąc wydarzenie. – Około półto‑
ra roku temu ci młodzi artyści 
przyszli do mnie do gabinetu – 
wspominał zastępca prezyden‑
ta Tychów, Maciej Gramatyka. – 
Pełni pomysłów jak artystycznie 
wzbogacić ulice i budynki nasze‑
go miasta. Wtedy z pewną dozą 
niedowierzania wsłuchiwałem 
się w ich wizje. Nie dali jednak 
za wygraną i przez ten czas wy‑
słali wiele maili z propozycjami. 
Otrzymali je wszyscy: prezydent, 
radni, prezesi spółdzielni i pani 
dyrektor MCK, która w nich 
uwierzyła bardziej niż pozostali. 
W Tychach trwa proces rewita‑
lizacji, z powodów epidemii nie 
może zostać realizowany zgod‑
nie z naszymi założeniami. Dzię‑
ki temu w budżecie znalazły się 
pieniądze na ten wspaniały pro‑
jekt. Wiem, że artyści mają dużo 
więcej pomysłów i bardzo liczę 
na to, że mural Zofii Nałkowskiej 
jest początkiem owocnej i długiej 
współpracy – dodał.

O sztuce w przestrzeni miasta 
kilka słów powiedziała Aleksan‑
dra Matuszczyk dyrektor Muze‑
um Miejskiego w Tychach, któ‑
re razem z MCK wydało książkę 
„Tychy. Sztuka w przestrzeni 
miasta”. Dyrektor przypomniała, 
że w naszym mieście mamy bo‑
gatą tradycję sztuki w przestrzeni 
miejskiej, zarówno przez realiza‑

cje rzeźbiarskie, malarstwo mo‑
numentalne (sgraffiti na os. A), 
czy wielki pochód mozaik Fran‑
ciszka Wyleżucha. – Jestem prze‑
konana, że w kolejnym wydaniu 
naszej książki praca, którą dziś 
możemy już podziwiać, znajdzie 
swoje honorowe miejsce. Twór‑
com się to po prostu należy, tra‑
fili w to coś, co w Tychach było 
zawsze obecne. Chciałabym za‑
uważyć, że to jest ważny moment, 
bo jest to inicjatywa oddolna, któ‑
ra wyszła od artysty mieszkają‑
cego w tej okolicy. Tak jak mó‑
wiłam, w kolejnym tomie praca 
ma miejsce zagwarantowane – 
obiecała A. Matuszczyk.

Za zaufanie podziękowali sami 
autorzy, którzy nie kryli swoich 
ciepłych emocji. – To jest nasz 
pierwszy wspólny projekt. Po‑
dziękowania należą się ogrom‑
nej liczbie osób. Poczynając 
od urzędników, którzy w nas 
uwierzyli, przez wspierających 
nas bliskich, aż po mieszkańców 
osiedla. Ci ostatni odwiedzali nas 
prawie codziennie. Ten odzew 
społeczny był najmniej oczywi‑
sty. Regularnie pod rusztowaniem 
dochodziło do naszych rozmów 
z mieszkańcami. Doszło do tego, 
że zaczęliśmy się martwić, gdy 
ktoś nie odwiedzał nas przez kil‑
ka dni z rzędu, czy czasem nie jest 
chory. Cieszy nas, że mieszkańcy 
rozmawiali nie tylko z nami, ale 
również między sobą. Po to właś‑
nie stworzyliśmy ten mural, aby 
rozbudzić ciekawość kim była pa‑
tronka ulicy. Myślę, że to się uda‑
ło – mówił w imieniu duetu Cza‑
ry‑Mury Marek Grela.

Pozostaje wyczekiwać wieści 
o kolejnych muralach w naszym 
mieście. Władze są przychylne, 
mieszkańcy zachwyceni, zaś ar‑
tyści zdolni i sumienni.
KaMil peSZat ●

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez jako jeden z dwóch w ca‑
łym kraju otrzymał od Polskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajem‑
nych bezprzewodowe stetoskopy 
ze słuchawkami. Umożliwiają one 
badanie pacjentów na odległość.

Fonendoskopy to nowoczes‑
ne urządzenia wspierane przez 
sztuczną inteligencję. Zostaną 
wykorzystane przede wszystkim 
do badania płuc i pracy serca pa‑
cjentów covidowych. Wyposażo‑
ny w urządzenie pacjent przykła‑
da je we wskazane punkty na ciele, 
a przebywający z dala od niego le‑
karz, za pośrednictwem interne‑
towej platformy dostaje natych‑
miastowy odczyt. Chorzy mogą 
samodzielnie wykonywać bada‑
nie w dowolnym miejscu i czasie, 
kierując się wskazówkami specjal‑
nej aplikacji albo lekarza.

Wyniki wszystkich badań są 
w każdym miejscu i czasie dostęp‑
ne online dla lekarza.

– Stetoskopy odpowiada‑
ją oczekiwaniom lekarzy i pie‑
lęgniarek. Sprzęt zdecydowanie 
podnosi komfort pracy zwłasz‑
cza z pacjentami zakażonymi 

koronawirusem – ocenia Mario‑
la Szulc prezes WSS Megrez. – Te‑
raz aparaty trafią w ręce perso‑
nelu medycznego, który będzie 
sprawdzał w praktyce wachlarz 
możliwości ich zastosowania. Do‑
celowo chcielibyśmy, żeby takie 
urządzenia trafiły na wyposaże‑
nie wszystkich oddziałów nasze‑
go szpitala – dodaje.

– Zdrowie jest najważniejsze. 
Dlatego w krytycznym okresie 
pandemii sięgamy po najnowo‑
cześniejsze technologie, by wspie‑
rać leczenie chorych i chronić 
przed zarażeniem szpitalny per‑
sonel – podkreśla prezes TUW 
PZUW Rafał Kiliński.
opr. KaMil peSZat ●

Nowa siedziba Tyskiej rady 
Seniorów.

psychologia 
Biegu życia
8 października aula Miejskiej Bi‑
blioteki Publicznej w Tychach 
wypełniła się seniorami, którzy 
przyszli na wykład znanego psy‑
chologa dr Leszka Woszczka, 
specjalisty od kryminalistyki. 
– Jesteśmy coraz bardziej ważni 
rozpoczął pasjonat tzw. trzecie‑
go wieku.

Swoje spojrzenie na różne 
sprawy od wychowania dziecka 
w domu z pomocą szkoły i kry‑
tyki wychowania bezstresowego, 
poprzez pedofilię i psychologię 
biznesu do zdalnej komunikacji 
interpersonalnej popierał przy‑
kładami z życia. – Miało być 1,5 
godziny, a zrobiły się trzy – pod‑
sumowała przewodnicząca Ty‑
skiej Rady Seniorów Urszula 
Polubiec, która zorganizowała 
to spotkanie wraz z innymi człon‑
kiniami rady.

Był to kolejny projekt zrealizo‑
wany w ramach rządowego pro‑
gramu Aktywności Społecznej 
Osób Starszych oraz Funduszy 
Inicjatyw Społecznych.

Korzystając z okazji, Urszula 
Polubiec poinformowała zebra‑
nych, że dyżury Tyskiej Rady Se‑
niorów odbywają się już w no‑
wej siedzibie TRS, w budynku 
Centrum Usług Społecznościo‑
wych – Wrzos przy ul. Edukacji 
11, w każdy wtorek w godzinach 
16‑18. daNUta weNcel ●

Czary na muraCh
prZy Ul. NaŁKowSKiej TySZANIe MoGą już PoDZIWIAć MurAL Z PATroNKą uLIcy.

Megrez, jako jeden z dwóch szpitali w całym kraju, otrzymał 
nowoczesny sprzęt.

inteligentne 
stetosKopy

Podczas przekazania sprzętu obecni byli: prezes PZUW 
Rafał Kiliński (w środku) oraz prezes Megrezu Mariola Szulc 

i wiceprezes ds. lecznictwa Jarosław Madowicz.

masecZki Na halach targOWychFlaSh

W związku nowymi obostrzeniami dotyczące zasłania ust i nosa, w minioną sobotę, 10 października 
br. na terenie Tyskich Hal Targowych przypominano o obowiązku zasłaniania ust i nosa, rozdając 
maseczki klientom i sprzedawcom.
Tyskie Hale Targowe są zarządzane przez firmę Śródmieście Sp. z o.o., która zakupiła tysiąc maseczek 
i rozdysponowała je w obiekcie przy al. Piłsudskiego 8. ow ●
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Wstęgę przecięli autorzy muralu oraz przedstawiciele władz miasta.

Mural z wizerunkiem Zofii Nałowskiej to pierwszy tego typu projekt duetu „Czary-Mury”.
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jeSteśMy dUMNe, 
że jeSteśMy 
KobietaMi – pod taKiM 
haSŁeM odbyŁ Się 
w tychach w Sobotę, 10 
paźdZierNiKa, KoNGreS 
Kobiet wojewódZtwa 
śląSKieGo. wydarZeNie 
ZGroMadZiŁo 
w aNdroMedZie 
KilKadZieSiąt oSób 
– prZede wSZyStKiM 
Kobiet, chociaż byŁo też 
KilKU paNów. Z UwaGi 
Na wprowadZoNy 
w Sobotę ZaoStrZoNy 
reżiM SaNitarNy, 
wSZyStKich 
obowiąZywaŁo 
ZaSŁaNiaNe NoSa 
i USt, a ilość MiejSc 
byŁa oGraNicZoNa. 
wydarZeNie byŁo 
traNSMitowaNe oNliNe.

Honorowymi gośćmi Kongresu 
byli parlamentarzyści: senator‑
ka RP Joanna Sekuła, posłanka 
na Sejm RP Monika Rosa, po‑
seł na Sejm RP Michał Grama‑
tyka i europoseł Łukasz Kohut. 
W trybie online z tyską Andro‑
medą połączyła się też posłan‑
ka na Sejm RP Wanda Nowicka. 
Obecna była zastępca prezydenta 
Tychów Hanna Skoczylas i prze‑
wodnicząca Rady Miasta Tychy 
Barbara Konieczna.

Zaraz na początku kilkugo‑
dzinnego spotkania, uczestnicz‑
ki dyskutowały na temat „Kobieta 
w męskim świecie”. Dyskusję po‑
prowadziła Alina Bednarz (jedna 
z organizatorek kongresu, radna 
sejmiku województwa śląskiego 
i prezeska Stowarzyszenia On/
Off), a jej uczestniczkami były 
kobiety aktywne w polityce, a tak‑
że pracujące w branżach tradycyj‑
nie postrzeganych jako męskie. 
Panie podzieliły się swoimi spo‑

strzeżeniami na temat zaobser‑
wowanych form nierówności spo‑
łecznej i zawodowej.

nie bójmy się ubrudzić
– Kobiety to dzisiaj 36 procent 
wśród studentów wyższych szkół 
technicznych, ale gdy studiowały 
moje rozmówczynie, było to 5‑10 
procent. Czy czułyście się dyskry‑
minowane, gorzej traktowane? – 
pytała Alina Bednarz.

– Na studiach ani przez chwilę 
– odpowiedziała senatorka Joan‑
na Sekuła, inżynier hutnik. – Ale 
potem czekała mnie niespodzian‑
ka przy wejściu w życie zawodo‑
we, do którego przyszłam w prze‑
konaniu, że nie ma tu podziału 
na kobiety i mężczyzn. Okazało 
się, że ten podział jest.

Podobne zdanie miała Ewa 
Chmielewska, inżynier mechanik. 
– W czasie studiów absolutnie nie 
czułam się dyskryminowana. Nie 
było żadnych różnic. W życiu za‑
wodowym było już inaczej. Usły‑
szałam kiedyś, że w tej pracy się 
„pobrudzę”. Gdy moi koledzy za‑
częli już robić karierę, ja musia‑
łam parę lat odczekać, by odcho‑
wać dzieci. Karierę rozpoczęłam 
później, w związku z czym moja 
emerytura będzie niższa, biorąc 
pod uwagę także to, że kobiety 
pracują krócej.

– Ze strony kolegów nie czu‑
łam żadnej dyskryminacji, 
ze strony wykładowców czasa‑
mi tak – mówiła dr hab. Kata‑
rzyna Tobór‑Osadnik, inżynier 
górnik. – Pamiętam nawet sytu‑
ację, że zostałyśmy z koleżanka‑
mi wyrzucone z wykładu. Jeden 
z profesorów powiedział, że ko‑
biety na tym wydziale to pomyłka 
i że nie będzie nas uczył.

O „niewidzialności” w życiu 
politycznym mówiły posłanka 
Monika Rosa i dr Halina Sobań‑
ska, wieloletnia radna miejska 

w Sosnowcu. Z kolei o dziejącej 
się wciąż rewolucji semantycznej 
i niechęci wielu osób – także ko‑
biet – do feminizmów i żeńskich 
końcówek, mówiła posłanka 
Wanda Nowicka.

– Teraz mamy 27 procent ko‑
biet w sejmie – mówiła Monika 
Rosa. – Przy Okrągłym Stole sie‑
działa jedna kobieta, w sejmie 
pierwszej kadencji było ich 2 pro‑
cent. Inna kwestia to niewidzial‑
ność pracy kobiet, które opieku‑
ją się dziećmi, osobami starszymi 
czy osobami niepełnosprawnymi. 
Trudności w powrocie do pracy. 
krótszy czas pracy, w związku 
z tym niższe emerytury – to są 
tematy które trzeba nadrobić. 
Kobiet jest za mało w życiu poli‑
tycznym i samorządowym. Rada 
na to jest taka, że trzeba iść do po‑
lityki i wziąć to w swoje ręce.

rozwiązania systemowe
– Bez rozwiązań systemowych 
się nie obejdzie – mówiła Ewa 
Chmielewska. – Mamy krótki 
czas na realizowanie siebie, ży‑
jemy dla innych: najpierw dzie‑
ci, potem starsi rodzice, który‑
mi trzeba się zająć. Rozwiązania 
to przedszkola, żłobki, domy 
opieki. Trzeba zapewnić równy 
start zawodowy mężczyznom 
i kobietom.

– Zrównany wiek emerytalny, 
zrównana opieka nad dziećmi, 
urlop ojcowski – dodała Monika 
Rosa. – Jeśli nie będzie ról part‑
nerskich w związku, nie będzie 
partnerstwa w biznesie.

– Jaka jest recepta na to, by ko‑
biety były silniej reprezentowa‑
ne, co zrobić, żeby było nas więcej 
w polityce i samorządzie? – zapy‑
tała Alina Bednarz.

– Kwoty na listach wybor‑
czych, zasada suwaka, czyli na‑
przemienne układanie na listach 
– odpowiedziała Halina Sobań‑

ska. – Co z tego, że mamy kwo‑
ty, jeśli kobiety będą zajmować 
miejsca tak zwane ‘niebiorące”, 
a „jedynki” tradycyjnie przypad‑
ną mężczyznom? Mam tu apel 
do nas wszystkich: bierzcie udział 
w wyborach i głosujcie na kobie‑
ty. Same też angażujcie się i kan‑
dydujcie.

– Korzystajmy z kobiecej zdol‑
ności „multi‑task” – mówiła Ka‑
tarzyna Tobór‑Osadnik. – Często 
słyszę, że polityka to brudna mę‑
ska rzecz. Ale my i tak się bru‑
dzimy. Nie boimy się ubrudzić 
podczas porządków w domu, 
to czemu tak boimy się tej po‑
lityki? Polityka to wszystkie sfe‑
ry życia, więc nie mówcie, że nie 
chcecie się angażować. Kobie‑

ty powinny być w polityce, żeby 
miało to przełożenie na ich życie 
i ich równe szanse w innych sfe‑
rach życia.

Wśród poruszanych tema‑
tów były też kwestie związane 
z kobiecością i jej seksualnością. 
Rozmowę z lekarką seksuolożką 
dr Beatą Wróbel poprowadziła 
Justyna Rutkowska – psycholoż‑
ka i psychoterapeutka, dyrektor 
VERSO Instytutu Psychoterapii 
i Zdrowia, która wygłosiła też 
wykład „Kultura braku oskar‑
żeń i braku stygmatyzacji”. Ka‑
tarzyna Gąska i Marcin Musiał 
rozmawiali o sytuacji na Białoru‑
si z Anastasią Misiuk i Olgą Że‑
bracką. Osobny panel poświęco‑
ny był zagadnieniom związanym 

z sytuacją pandemii i wywoła‑
nym przez nią kryzysem oraz 
sytuacji kobiet opiekujących się 
dorosłymi niepełnosprawnymi 
dziećmi. Nie zabrakło promo‑
cji wydawnictw i wydarzeń kul‑
turalnych (w tym zwiedzania 
Galerii „Obok”). Punktem kul‑
minacyjnym był pokaz filmu 
„Kobieta” w reż. Yann Arthus‑
Bertrand.

Zapis wideo Kongresu Kobiet 
jest dostępny w mediach społecz‑
nościowych partnerów i organi‑
zatorów wydarzenia: Stowarzy‑
szenie Aktywne Kobiety, Tyskie 
Szpilki w Biznesie, Tyski Kon‑
gres Kobiet, Stowarzyszenie ON/
OFF, Verso Instytut Psychoterapii 
Zdrowia. Sylwia witMaN  ●

W ubiegłym roku tyscy modela‑
rze, zrzeszeni w Modelarni TSM 
Oskard przywieźli kolekcję me‑
dali z mistrzostw Polski, a Ma‑
teusz Głowacz sięgnął po tytuł 
wicemistrza Europy. Ale ten rok 
także w sporcie modelarskim jest 
wyjątkowy – sezon zaczął się póź‑
no, odwołano wiele imprez.

W miesiącach wakacyjnych 
przeprowadzone zostały dwukrot‑
ne eliminacje do Mistrzostw Pol‑
ski Modeli Pływających. Świetnie 

spisali się tyscy modelarze, z któ‑
rych – na podstawie list rankin‑
gowych – aż ośmiu awansowało 
do finałowej rozgrywki. W decy‑
dującej rozgrywce najlepsi polscy 
modelarze spotkali się na zbiornik 
wodnym „Pająk” w Konopiskach. 
I tutaj tyskim modelarzom także 
nie zabrakło powodów do satys‑
fakcji, bo przywieźli kilka medali 
we wszystkich kolorach.

Rywalizację przeprowadzono 
w kilku kategoriach, z podziałem 

na klasy w zależności od kształtu 
kadłuba i sposobu napędu łodzi. 
Po złote medale sięgnęli Gawroń‑
scy – Sebastian zdobył mistrzostwo 
Polski w klasie E 3,5 i E 3,5 standard, 
a jego ojciec – Paweł – w E 2,7. Po‑
nadto w innych klasach Paweł Ga‑
wroński wywalczył także tytuł wi‑
cemistrza Polski i II wicemistrza. 
Kierujący tyską Modelarnią Kazi‑
mierz Tasarek przywiózł tytuł dru‑
giego wicemistrza Polski, podobnie, 
jak Mateusz Głowacz. lS ●

Od początku roku szkolnego 
wśród uczniów tyskich szkół od‑
notowano 6 przypadków zachoro‑
wań na koronawirusa. Zarażonych 
zostało także 4 nauczycieli.

Na podstawie decyzji sanepi‑
du zdalne nauczanie odbywa się 
obecnie w kilku szkołach.

Najwięcej, bo aż dwanaście klas, 
uczy się zdalnie w SP nr 7. Stan ten 
wynika z tego, że dzieci miały kon‑

takt z zakażonym nauczycielem 
i potrwa do 17 października. W in‑
nych tyskich szkołach na nauczanie 
domowe przeszły pojedyncze klasy: 
w II LO (klasa III), SP nr 35 (klasa 
IV), I LO i ZS nr 6 (II klasa).

9 października, zdalne na‑
uczanie zakończyła jedna grupa 
w Przedszkolu Niepublicznym 
„Otwarte Okno” z Oddziałami In‑
tegracyjnymi i Specjalnymi oraz 

uczniowie Niepublicznej Szko‑
ły Podstawowej „Otwarte Okno” 
z Oddziałami Integracyjnymi 
i Specjalnymi. Do 12 październi‑
ka na kwarantannie przebywała 
jedna z klas w SP nr 11.

Wcześniej zdalnie uczyli się 
uczniowie III klasy w I LO, II kla‑
sy SP nr 3, II klasy w LO nr 2 oraz 
dwie grupy w Przedszkolu nr 23 
w ZSP nr 2. Sw ●

tyscy modelarze na podium mistrzostw Polski.

Ścigacze na jeziorze

Sytuacja epidemiczna w tyskich szkołach.

ucznioWie na „zdalnym” 

kobiety W męskim ŚWieCie
w tychach odbyŁ Się KoNGreS Kobiet WojeWóDZTWA ŚLąSKIeGo.

reklama

Sy
lw

ia 
W

itm
an

Tegoroczny Kongres Kobiet Województwa Śląskiego odbył się w tyskiej Andromedzie.
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Segregacja odpadów komunalnych została wprowadzo-
na przede wszystkim po to, aby odzyskiwać i przetwa-
rzać ponownie jak najwięcej surowców, co minimalizuje 
negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Dlate-
go zawsze, gdy mamy wątpliwości, gdzie coś wyrzucić, 
powinniśmy się upewnić, czy wybraliśmy dobrze. W tym 
celu możemy posłużyć się wyszukiwarką odpadów, która 
została utworzona specjalnie dla mieszkańców miasta Tychy.  
Znajdziemy ją na stronie www.master.tychy.pl oraz w Eco-
-Harmonogramie, a także na stronie umtychy.pl. Dzięki temu 
udogodnieniu w  przystępny sposób można sprawdzić, 
gdzie wyrzucić lub oddać odpady. Poniżej lista tych, które 
sprawiają najwięcej problemów:

• kartony po płynnej żywności 

-

-

-

• paragony 

-

• baterie 

-

• lekarstwa
-

-
-

• stłuczona szklanka 
-

-

• żarówki 

-

 
• zabrudzony, zawilgocony i tłusty papier 

-

• maseczki i rękawiczki jednorazowe 

• farby i opakowania po farbach 

-

• żwirek dla kota 

-
-

WYSZUKIWARKA ODPADÓW | W razie wątpliwości, gdzie powinien trać dany odpad, warto skorzystać z wyszukiwarki, 
                                                 którą można znaleźć na stronie www.master.tychy.pl oraz w EcoHarmonogramie
                                                 (zachęcamy do pobrania tej darmowej aplikacji wywozowej).

Segregacja ODPADÓW – jakich błędów należy unikać
reklama

KilKadZieSiąt 
oSób ZebraŁo 
Się w ceNtrUM 
MedycZNyM 
hipoKrateS, aby 
wZiąć UdZiaŁ 
w oFicjalNyM 
prZeMiaNowaNiU 
obieKtU Na ceNtrUM 
MedycZNe iM. 
jaNUSZa MierZwy. 
podcZaS 
UrocZyStości 
oFicjalNie 
odSŁoNięto 
MUral aUtorStwa 
wojciecha ŁUKi 
poświęcoNy NoweMU 
patroNowi ceNtrUM.

– Jestem ogromnie wzruszona, 
widząc, jakie wiele osób towa‑
rzyszy nam w tej ważnej dla nas 
chwili – rozpoczęła Magdale‑
na Ciechimska, córka Janusza 
Mierzwy i prezes Centrum Me‑
dycznego im. Janusza Mierz‑
wy. – Zakończyła się trwająca 
rok inwestycja dofinansowana 
ze środków Unii Europejskiej, 
dzięki której przeprowadziliśmy 
termomodernizację naszej przy‑
chodni, wybudowaliśmy nowe 
schody, zamontowaliśmy 110 
paneli fotowoltaicznych i 5 ko‑
lektorów słonecznych ogrzewa‑
jących ciepłą wodę. Przeprowa‑
dziliśmy również kompleksowy 
remont naszej poradni pediatrii 
oraz zamontowaliśmy podnoś‑
nik dla osób niepełnospraw‑
nych i dla rodziców z wózkami. 

Jednak głównym powodem, dla 
którego tutaj się spotkaliśmy, 
jest nadanie imienia naszej przy‑
chodni po jej założycielu Janu‑
szu Mierzwie.

prawdziwy inteligent
Laudację na temat patrona wy‑
głosił jego wieloletni przyjaciel, 
mec. Jerzy Jossé. – Przed godzi‑
ną wróciłem z rykowiska jeleni 
z Borów Niemodlińskich, na któ‑
rym Janusz bardzo chciał być. 
Przeszło 10 lat z rzędu umawiali‑
śmy się. Ale jak to u Janusza, za‑
wsze przychodnia była na pierw‑
szym miejscu. Janusz urodził się 
w Warszawie 27 kwietnia 1955 r. 
w rodzinie oficerskiej. Po zdaniu 
matury w 1973 roku w Stalowej 
Woli, dostał się na medycynę 
i w 1979 r. uzyskał tytuł lekarza. 
Pierwszą specjalizację kończy 
w 1985 r., drugą w roku 1990 r. 
Początkowo pracuje w naszym 
Szpitalu Miejskim na ul. Ci‑
chej. Zbiera bardzo dobre opi‑
nie o swojej pracy, jednak już 
od zarania swojej kariery my‑
śli o prywatyzacji służby zdro‑
wia, bo wie, że panujący model 
nie jest optymalny. W końcu 
staje się prekursorem prywat‑
nej służby zdrowia, zakładając 
w 1999 r. spółkę Hipokrates. 
W ślad za nim podążyli koleni. 
Janusz kończy szereg kursów 
i przez całe życie jego głód wie‑
dzy nigdy nie ustępuje. Jest spo‑
łecznikiem z krwi i kości i po‑
mimo ogromnego obciążenia 
zawodowego (rekord dzienny 

to 104 pacjentów), uczestniczył 
w szeregu inicjatyw lokalnych 
i samorządowych na terenie na‑
szego miasta. To był prawdziwy 
inteligent, jego zainteresowa‑
nia świadczą o jego renesanso‑
wym charakterze. Poza medy‑
cyną interesował się w zasadzie 
wszystkim, był świetnym znawcą 
malarstwa, zwłaszcza holender‑
skiego, przenikliwym ornitolo‑
giem i przyrodnikiem wysokiej 
klasy, miłośnikiem teatru i mu‑
zyki. Odszedł 8 października 
2019 roku. Miał jeszcze patent 
na wiele lat pracy, wiele lat po‑
mocy ludziom, ale los miał inny 
plan. Myślę, że każdy z nas z sa‑
tysfakcją i dumą spojrzy na tabli‑
cę przychodni z jego imieniem.

pionier i wizjoner
Głos również zabrał obecny 
na uroczystości zastępca prezy‑
denta Tychów ds. społecznych, 
Maciej Gramatyka.

– Dzisiejszy bohater był nie‑
wątpliwie pionierem prywatyza‑
cji służby zdrowia, o czym dziś 
usłyszeliśmy. Pozwoliłem sobie 
zadać w moim otoczeniu pytanie 
kim był Janusz Mierzwa i naj‑
częściej właśnie taką odpowiedź 
otrzymywałem. Do dziś są mia‑
sta w Polsce gdzie funkcjonu‑
ją publiczne ośrodki zdrowia, 
a dzięki panu Januszowi w Ty‑
chach ten proces mamy dawno 
zakończony z powodzeniem. 
Mój brat, poseł Michał Grama‑
tyka wspominał, że było to czło‑
wiek, który wyrastał ponad wie‑

lu innych i dzięki niemu wiele 
wizjonerskich i innowacyjnych 
projektów mogło zostać zreali‑
zowanych przez dziesięciolecia. 

To, że tacy ludzie są upamiętnia‑
ni w naszym mieście, jest jego 
integralną częścią, bo to dzięki 
takim ludziom jak Janusz Mierz‑

wa nasze hasło „Tychy. Dobre 
Miejsce” nie jest tylko pustym 
sloganem – powiedział Maciej 
Gramatyka. KaMil peSZat ●

lekarz, prekursor, patron 
ceNtrUM MedycZNe hipoKrateS Ma NoweGo patroNa. ZoSTAł NIM jeGo ZMArły PrZeD roKIeM ZAłożycIeL, LeKArZ jANuSZ MIerZWA. 

Symboliczną wstęgę przecięli: (od lewej) Maciej Gramatyka i córki Janusza 
Mierzwy – Monika Mierzwa i Magdalena Ciechimska.
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we wrZeśNiU 
MiNęŁo doKŁadNie 
40 lat od cZaSU 
UtworZeNia w tychach 
MiędZyZaKŁadowej 
KoMiSji ZaŁożycielSKiej 
NSZZ „SolidarNość”. 
o cZaSach tej pierwSZej 
„S” opowiada KaZiMiera 
GŁoGowSKa-GoSZ, 
ZaaNGażowaNa 
w powStaNie MKZ jaKo 
deleGatKa ZaKŁadU 
eleKtroNiKi GórNicZej.

– Jako członek i działacz, od‑
różniam w ramach tych 40 
minionych lat trzy fazy Soli‑
darności – mówi Kazimiera Gło‑
gowska‑Gosz. – Pierwszą, czyli 
od okresu powstania, od wrześ‑
nia 1980 r. do stanu wojenne‑
go. Drugą, od stanu wojennego 
do 1989 r. i przełomu. Trzeci etap 
to czas od 89 roku do teraz. Każdy 
z nich ma swoje inne oblicze.

Pierwsza Solidarność zaczęła 
się 40 lat temu. – Ludzie, którzy 
rozpoczęli działalność w roku 
1980, byli przynajmniej częścio‑
wo nieświadomi stopnia ryzyka 
jakie ponosili – opowiada Kazi‑
miera Głogowska‑Gosz. – Samo 
członkostwo nie było groźne, 
ale aktywna działalność już tak. 
W tamtym czasie nikt nie wie‑
dział jeszcze czym się to skoń‑
czy, jak zareaguje władza. Moja 
świętej pamięci mama obawia‑
ła się na przykład, że narażamy 
się na wywózkę na Sybir. Ten 
ruch był spontaniczny, tworzy‑
li go ludzie bez żadnych szkoleń 
czy kursów, z potrzeby serca, do‑
świadczeni przykrymi warunka‑

mi, w jakich egzystowali. Dzia‑
łacze narażali swoje życie, byt 
swoich rodzin. Wielu z nich po‑
niosło ciężkie straty i ofiary. Nie‑
którzy zginęli. Warunki, w jakich 
byli przetrzymywani internowa‑
ni, były urągające ludzkiej god‑
ności. Byli bici, szykanowani, ty‑
siące osób zostało zwolnionych 
z pracy. Ja sama pozostawałam 
bez pracy przez 9 miesięcy, a gdy 
zostałam potem ponownie przy‑
jęta, zaczynałam od zera, od sta‑
żowej pensji, mimo że wcześniej 
miałam 11 lat pracy. Dodatek 
do emerytury, który otrzymu‑
ję od roku, nie zrekompensuje 
mi tego, co straciłam przez ta‑
kie cofnięcie się o 11 lat w pracy 
zawodowej.

Dla bezpartyjnych
– MKZ w Tychach skupiało ludzi 
bardzo czynnych, ofiarnych, dy‑
namicznie działających – wspo‑
mina pani Kazimiera. – Wtedy 
nie dało się wiele zaplanować, 
problemy pojawiały się z go‑
dziny na godzinę. Kontakty nie 
były tak sprawne jak obecnie, 
nie było komputerów, komórek, 
trzeba było się spotykać fizycznie. 
Spotykaliśmy się raz w tygodniu. 
Wszystko działo się szybko, nikt 
nie wiedział do końca jak rea‑
gować. Nie mieliśmy instrukcji, 
szkoleń. Trzeba było podejmować 
decyzje szybko, czasami okazy‑
wały się nietrafne.

Do tego działały wśród nas 
„wtyki”. To były często oso‑
by, które najgłośniej krzyczały 
na zebraniach, wrzucały tema‑
ty, które miały skierować dysku‑
sję na boczne tory, odciągnąć nas 
od spraw najważniejszych. Nie‑
stety, po latach dowiadywaliśmy 
się, że nawet wysoko postawie‑
ni działacze byli takimi wtykami 
i pracowali dla drugiej strony.

Z jakimi problemami mie‑
rzyli się działacze tyskiej pierw‑
szej Solidarności? – Czasem, 
gdy w jakimś zakładzie działo 
się bardzo źle, jechała tam nasza 

„grupa szybkiego reagowania” 
by rozwiązać problem – wspomi‑
na Kazimiera Głogowska‑Gosz. 
– W tamtych czasach nie było 
sprawiedliwości dla osób bez‑
partyjnych, jak ja. Takie osoby nie 
awansowały, nie dostawały miesz‑
kań, talonów. To było zarezerwo‑
wane dla członków PZPR. Ja zai‑
nicjowałam w ZEG‑u utworzenie 
kryteriów przydziału mieszkań. 
I po raz pierwszy w historii za‑
kładu takie kryteria powstały. Za‑
częto brać pod uwagę staż pracy, 
stan rodziny, a nie tylko przyna‑
leżność do partii. Wypracowane 
u nas kryteria przedstawiłam póź‑
niej na form MKZ i inne zakłady 
zaczęły brać z nas przykład.

W szczytowym okresie tyski 
MKZ skupiał ponad 60 zakła‑

dów pracy. Nie było w tym gro‑
nie kopalń, które tworzyły własne 
struktury. Pierwsza „Solidarność” 
skończyła się w grudniu 1981 r., 
w momencie wybuchu stanu wo‑
jennego. W nocy z 12 na 13 grud‑
nia do siedziby MKZ w Tychach 
wpadł oddział ZOMO. Nie było 
tam wówczas działaczy Solidar‑
ności, ale kilku z nich obserwo‑
wało całe zajście z ukrycia, zza 
muru kościoła św. Jana Chrzci‑
ciela. Kilka dni później Andrzej 
Służalec – działacz Solidarności 
w FSM i aktywny działacz MKZ – 
został zatrzymany i skazany przez 
władze komunistyczne. w więzie‑
niach spędził prawie 3 lata.

Gorzki czas
– Gdy zaczął się stan wojenny 
udało się zorganizować jakąś 
drobną sieć pomocy dla rodzin 
osób internowanych – mówi pani 
Kazimiera. – Ta pomoc nie była 
oczywiście wystarczająca. Część 
osób się zaangażowała, ale część 
była też obojętna, nie chciała się 
bardziej narazić. Wiele osób 
dało się poznać w tym czasie 
zarówno z tej dobrej strony, jak 
i z tej złej. Ci, którzy zdecydowa‑
nie przeciwstawili się wówczas 
władzy komunistycznej, zrobili 
to w okresie, gdy ta władza była 
jeszcze silna. Ryzykowali napraw‑
dę wiele, narażali siebie i swoje 
rodziny. Niestety, po przełomie 
w 1989 r. o ludziach pierwszej 
„Solidarności” nikt sobie nie 
przypomniał. Nazwa pozostała 
na sztandarach, ale to już byli 
inni ludzie. Ci, którzy zakłada‑
li „Solidarność”, zostali usunięci 
na pobocze. Niektórzy nie żyli, 
inni próbowali przeżyć na nędz‑

nych emeryturach czy rentach, 
jeszcze inni ułożyli sobie życie 
za granicą, co dla Polski było 
ogromną stratą.

– Czas po 1989 r. dla mnie był 
bardzo gorzki – przyznaje Kazi‑
miera Głogowska‑Gosz. – Mam 
bardzo przykre wspomnienia 
z okresu prywatyzacji Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych, 
którą nie waham się nazwać zło‑
dziejską. Wówczas przeciwko 
nam, działaczom „Solidarności”, 
którzy słusznie podnosili niepra‑
widłowości, stanęli... przywódcy 
związku, zarówno prezydent Wa‑
łęsa, jak i przewodniczący Krza‑
klewski. Pracownicy fabryki ni‑
gdy nie otrzymali nawet złotówki 
z tytułu akcji pracowniczych, któ‑
re były – zgodnie z ustawą – pod‑
stawą prywatyzacji. Inne zakła‑
dy, jak chociażby browary, takie 
pieniądze wypłacały. Pracownicy 
FSM nie dostali nic. Ponieśliśmy 
wtedy porażkę.

– Związek zawodowy „Solidar‑
ność” dziś nadal istnieje i walczy 
o prawa pracownicze, ale jest 
to już zupełnie inna „Solidar‑
ność” i zupełnie inny jest charak‑
ter jej działalności – dodaje pani 
Kazimiera. – O tamtej, pierw‑
szej „Solidarności” przez 26 lat 
po przełomie nie przypomniała 
sobie żadna ekipa rządząca w Pol‑
sce. Dopiero w marcu 2015 roku 
po raz pierwszy rząd RP uchwa‑
lił ustawę dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób re‑
presjonowanych z powodów poli‑
tycznych. Dziś, mimo najszczer‑
szych chęci, nie jestem w stanie 
zebrać aktualnych informacji ile 
z tych osób jeszcze żyje i gdzie 
mieszkają. Sylwia witMaN ●

rOWerOWy rajD OByWatelskiFlaSh

W końcu września odbył się Integracyjny rodzinny rajd rowerowy „Karolinki” rAZeM TycHy. Zimno 
i chłód nie przeszkodził rowerzystom w udziale w imprezie, dobrze bawiło się kilkadziesiąt osób. 
Przed południem rowerowy peleton opuścił ryneczek na osiedlu K, by po przejechaniu 15 km 
trasy wrócić na niego przed godziną 13. Na zmarzniętych rowerzystów czekał pyszny żurek oraz 
taneczna muzyka, która rozgrzewała atmosferę chłodnej i wietrznej niedzieli. Wydarzenie zostało 
zrealizowane w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2020 dla Miasta Tychy, przez MoSir Tychy. 
Inicjatorem zgłaszającym projekt był Michał Kasperczyk. Kp ●
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naroDziny nszz „soliDarnoŚć” 
W tyChaCh
MiędZyZaKŁadowa KoMiSja ZaŁożycielSKa w tychach SKuPIAłA PoNAD 60 ZAKłADóW PrAcy. 

aPel DO DZiałacZy

Apel do byłych działaczy NSZZ „Solidarność” i pracowników ponad 
60 zakładów z Tychów i okolicy, skupionych w Międzyzakładowej 
Komisji Założycielskiej w okresie 26.09.1980 – 13.12.1981

Przed 40 laty upoważnieni przedstawiciele Komisji Zakładowych 
poszczególnych zakładów należących do Międzyzakładowej Komisji 
Założycielskiej (MKZ) spotykali się raz w tygodniu przy ul. engelsa 
(później ul. Kopernika). Działaczy z tamtego okresu lub osoby ma-
jące wiedzę o ich dalszych losach prosimy o telefoniczny kontakt. 
Informacje prosimy kierować do siedziby NSZZ „Solidarność” w Ty-
chach przy ul. Grota roweckiego 44, tel. 32 227 56 36.

Kazimiera Głogowska-Gosz poszukuje dawnych działaczy pierwszej „Solidarności”.
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W Balbina Centrum odbyła się 
ogólnopolska premiera najnow‑
szej powieści Ewy Kassali „Se‑
miramida”. Jest to  powieść wień‑
cząca serię „Silne kobiety czasów 
Biblii”. Spotkanie zorganizowało 
biuro poselskie wicemarszałek 
senatu Gabrieli Morawskiej‑Sta‑
neckiej.

– Dzisiejsza premiera to jest 
wyjątkowa okazja, by przypo‑
mnieć sobie, że kobiety odegrały 
ogromną rolę w historii ludzko‑
ści – otworzyła spotkanie wice‑
marszałek. – Nasz wkład w ludzką 
kulturę jest nie do przecenie‑
nia, o czym przypomina nam 
w każdej swojej książce bohater‑
ka dzisiejszego spotkania. Kobie‑
ty walczyły, rządziły, podejmowa‑
ły strategiczne decyzje. Niestety 
mało wiemy o potężnych kobie‑
tach, być może dlatego, że spi‑
sywaniem historii zajmowali się 
głównie mężczyźni. Na szczęś‑
cie dzięki takim autorkom jak 
Ewa Kassala możemy zapoznać 

się tymi inspirującymi historiami 
silnych kobiet – dodała.

Głos zabrała również radna 
Sejmiku Województwa Śląskie‑
go, tyszanka Alina Bednarz, ba‑
daczka dziejów kobiet. Przy‑
bliżyła kobiety, które odegrały 
ważne role w najnowszej histo‑
rii naszego regionu. – Od wielu 
lat staramy się odkrywać histo‑
rię lokalnych działaczek, boha‑
terek i patriotek ze Śląska, któ‑
rych działania kształtowały 
rzeczywistość naszego regionu 
w ramach projektu „Patriotki 
ze Śląska”. Nasze starania rzuci‑
ły światło na posłanki na Sejm 
Śląski w okresie międzywojen‑
nym. Było ich 5 na 194 posłów, 
a wśród nich Janina Omańkow‑
ska – pierwsza kobieta na świe‑
cie, która otworzyła obrady 
parlamentu. Staramy się, aby 
takie wydarzenia nie pozosta‑
ły na marginesie historii i bar‑
dzo mnie cieszy, że dziś mogę 
wziąć udział w spotkaniu z au‑

torką, której książki pokazują jak 
piękne są dzieje kobiet – mówi‑
ła radna.

O powieści „Semiramida” 
opowiedziała sama autorka, któ‑
ra zaprezentowała się jako osoba 
świetnie radząca sobie z wystą‑
pieniami publicznymi, autorka je‑
dynej na świecie trylogii o królo‑
wych starożytnego Egiptu, a od 14 
września również jedynej na świe‑
cie trylogii o silnych kobietach 
w Biblii. – Każda z kobiet, któ‑
re opisuję, była inna. Tak jak my, 
wszystkie się różnimy, mamy 
inne doświadczenia życiowe, ce‑
chy, zalety i wady. Każda z mo‑
ich bohaterek istniała naprawdę, 
każda z nich, tak jak Semirami‑
da mówi: „Patrz sercem”. Prze‑
słanie z moich książek jest jas‑
ne – jeśli nie wiesz dokąd pójść, 
nie wiesz jaka wybrać drogę, nie 
znasz rozwiązania, wsłuchaj się 
w siebie, w swój wewnętrzny głos, 
który udziela zawsze właściwych 
odpowiedzi. Tak jak poprzednie 

moje książki, tak i „Semiramida” 
jest mocno opracowana histo‑
rycznie pod każdym względem: 
daty, imiona, miejsca, to wszyst‑
ko zgadza się ze źródłami nauko‑
wymi. Przed skończeniem powie‑
ści komunikuję się z profesorami 
na całym świecie i nieskromnie 
powiem, że egiptolodzy twier‑
dzą, iż z moich książek można 
się uczyć historii Egiptu. W sta‑
rożytnym Egipcie kobiety miały 
podobne prawa, jakie mamy dzi‑
siaj. W czasach Kleopatry czy Ne‑
fretete kobiety mogły się kształ‑
cić, prowadzić własny interes czy 
rządzić krajem. Po więcej cieka‑
wostek o tamtych czasach zapra‑
szam do moich książek – mówiła 
Ewa Kassala.

Premierze towarzyszył pokaz 
mody Five Foule „New Babi‑
lon” prezentujący kolekcję opar‑
tą na autorskich wzorach tkanin 
oddających bogactwo, różnorod‑
ność i piękno Babilonu.
KaMil peSZat ●

teatr MaŁy StartUje 
Z iNicjatywą SKierowaNą 
do NajMŁodSZych 
widZów. teatr MalUtKi 
to propoZycja dla 
dZieci w wieKU 1-4 lat. 
pierwSZe SpeKtaKle 
dla MalUchów jUż 16 
paźdZierNiKa.

Pomysł, by zaprosić do teatru tę 
naprawdę najmłodszą publicz‑
ność, nie jest wcale nowością, ini‑
cjatywa rozwija się Polsce od kilku 
lat, jako Teatr Naj Naj, prowadzo‑
ny przez Centrum Sztuki i Dziecka 
w Poznaniu. – Takie spektakle są 
bardzo popularne np. w Warsza‑
wie, bilety wyprzedają się na pniu 
– mówi Joanna Piwowar‑Antosie‑
wicz, która przygotowuje pierwszy 
tyski spektakl „naj‑najowy” razem 
z Anną Białoń. – Ten teatr ma inny 
charakter niż tradycyjne przedsta‑
wienia bajkowe. To są kameral‑
ne formy, tu ważny jest intymny 
charakter relacji między widzami 
i nami, aktorami. Nie wszystko da 
się też zaplanować, nigdy do koń‑
ca nie wiadomo co się wydarzy 
i jak będą reagować dzieci. Ma‑
łym dzieciom pozwalamy na ich 
naturalne reakcje. Oczywiście je‑
żeli dziecko płacze lub jest niespo‑
kojne, rodzic może z nim wyjść. 
Przygotowujemy specjalną prze‑

strzeń, w której dziecko może się 
wyciszyć, a rodzic może je prze‑
brać lub nakarmić.

Prace nad Teatrem Malutkim 
rozpoczęły się już wiosną, podczas 
„lockdownu”. – Aby się do tego 
przygotować zaprosiliśmy na war‑
sztaty Alicję Morawską‑Rubczak, 
autorkę uznanych spektakli „naj‑
najowych” – mówi Joanna Piwo‑
war‑Antosiewicz. – Autorką sce‑
nografii jest poznańska artystka 
Joanna Martyniuk, a nad realizacją 
jej projektu pracował cały zespół 
Teatru Małego. Do tego przygo‑
towaliśmy przestrzeń dla rodzi‑
ców z dziećmi w Pokoju Eduka‑
cji Twórczej. Tu rozpoczniemy 
nasze spotkanie, dzieci będą mo‑
gły się wyciszyć, a rodzice napić 
się kawy. Tu nastąpi też wprowa‑
dzenie do spektaklu, a następnie 
wszyscy razem, z muzyką przej‑
dziemy na scenę, gdzie będzie 
przedstawienie.

Premiera spektaklu „Nie‑Ma”, 
przeznaczonego dla dzieci w wie‑
ku 1‑4 lat, odbędzie się 16 paź‑
dziernika w Teatrze Małym. Za‑
planowano trzy pokazy: o godz. 
11 13 i 15. Czas trwania – około 
25 minut. Każdy spektakl poprze‑
dzają 30‑minutowe warsztaty ro‑
dzinne wprowadzające do spekta‑
klu. Cena biletu – 40 zł (dziecko 
plus 1 opiekun). Sw ●

poNad dwUdZieStU 
artyStów wZięŁo 
UdZiaŁ w NajwięKSZyM 
w NaSZyM reGioNie 
i jedNyM Z więKSZych 
w KrajU FeStiwalU 
traKtUjącyM o SZtUce 
perForMaNce. podcZaS 
tySKieGo FeStiwalU 
perForMaNce odbyŁy 
Się rówNież wyKŁady 
teMatycZNe, paNele 
dySKUSyjNe oraZ 
wyStępy UZNaNych 
w środowiSKU 
MiStrZów.

Przez trzy dni siedziba Miej‑
skiego Centrum Kultury nie‑
wątpliwie stała się polską 
stolicą performance, co pod‑
kreślali w kuluarowych rozmo‑
wach obecni na festiwalu liczni 
profesorowie, doktorzy i znaw‑
cy tematu. Przy ul. Bohaterów 
Warszawy swoje występy za‑
prezentowali performerzy m.in. 
z Czech, Ukrainy czy Portuga‑
lii oraz wielu miast Polski. Nie‑
stety, organizatorzy (MCK oraz 
Grupa Artystyczna Teatr T.C.R.) 
ze względu na nowo wprowadzo‑
ny reżim sanitarny zdecydowali 
o wyłączeniu z festiwalu publicz‑
ności. Występy zostały nagrane 
i udostępnione w mediach spo‑
łecznościowych MCK.

Dla przypadkowego widza 
zaprezentowane treści mogłyby 
się wydać co najmniej dziwne. 
Większość z nich bywała nie‑
zrozumiała, reszta… niezrozu‑
miała była jeszcze bardziej. Dla‑
tego każdego dnia odbywał się 
panel dyskusyjny, podczas któ‑
rego autorzy wyjaśniali swo‑
je występy, zaś ich symbolikę 
dyskutowano w szerszym gro‑
nie. Przykład? Jiří Surůvka, któ‑
ry przyjechał z Ostrawy, ubrał 
majtki na wcześniej założony 
kombinezon, przyodział również 
nietoperze uszy, zaprosił osoby 
z publiczności na scenę, obdaro‑
wując niezgorszymi elementami 
garderoby, napił się wina i w ta‑

kim anturażu „strzelił selfie”. Ko‑
niec. Klownada na pierwszy rzut 
oka. Nabiera sensu, gdy spojrzeć 
na nią jako krytykę popularnych 
w Chinach występów dla tury‑
stów, którzy płacą za wykonanie 
zdjęcia. Do każdego z ponad 
dwudziestu występów był od‑
powiedni interpretacyjny klucz, 
który początkowo mógł jawić się 
dość mgliście.

Praktyczne założenia sztuki 
performance przybliżył dr Da‑
riusz Fodczuk podczas wykładu.

– Jeżeli się uprzemy, że sztuka 
to jest bardzo wyrafinowany spo‑
sób wytwarzania treści, to od‑
bieramy sztukę tym ludziom, 
którzy nie mają tych wyspecja‑

lizowanych sprawności. Perfor‑
mance zaburza podział na profe‑
sjonalistów i amatorów i oddaje 
sztukę wszystkim ludziom. Po‑
szerza jej granicę i walczy ze sta‑
tus quo, które trwa powiedzmy 
od Renesansu. Każdy rodzaj ko‑
munikacji jest obszarem, w któ‑
rym może zaistnieć sztuka. Po‑
dejście do artystycznego aktu 
tworzenia, o którym się uczy‑
my w szkołach, jest przeszkodą 
w szerszym pojmowaniu sztu‑
ki, dlatego performance porzu‑
ca dyscypliny, kategorie i wy‑
sokie umiejętności – tłumaczył 
dr Fodczuk.

Grupa Artystyczna Teatr 
T.C.R. wraz z MCK stworzyli 

w Tychach wyjątkową przestrzeń 
dla wspomnianego rodzaju sztu‑
ki. Zaskakiwała nie tylko liczba 
artystów i poruszonych tematów, 
ale również ogromna ilość wie‑
dzy, którą można było przyswoić 
choćby podczas wykładów.

– Niestety, wciąż jest bardzo 
mało treści edukacyjnych w li‑
teraturze czy internecie na te‑
mat performance. Tym bardziej 
cieszymy się, że udało nam się 
zgromadzić tylu znawców tema‑
tu. Wykłady zostaną oczywiście 
udostępnione, by trafiły do jak 
największej liczby osób – mówił 
Piotr Kumor, jeden z pomysło‑
dawców festiwalu.
KaMil peSZat ●

teatr Dla 
najmłoDszyCh
jUż w piąteK PIerWSZe PrZeDSTAWIeNIA DLA DZIecI Do LAT 4.

ewa Kassala promowała swoją najnowszą powieść podczas spotkania autorskiego.

silne, niezależne, antyczne

Ewa Kassala przedstawiła się jako specjalista od wystąpień publicznych.
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zrozumieć performanCe
9. edycja tySKieGo FeStiwalU perForMaNce ZA NAMI.

Maciej Dziaczko w swoim performance poruszył problemy związane z węglem.
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14 paźdZierNiKa, środa
GodZ. 9 – SPoTKANIA INTeGrAcyjNe dla se-
niorów: Makrama (salka parafialna przy koście-
le pw. św. Krzysztofa, ul. Wyszyńskiego)
GodZ. 16 – BAjKoTeKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Mały książę” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
GodZ. 18 – cZAS NA ArcHITeKTurĘ: Wodny 
Park – spotkanie z architektem Andrzejem Trusz-
czyńskim (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)

15 paźdZierNiKa, czwartek
GodZ. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Imagine” (MBP – Mediateka, al. 
Piłsudskiego 16)
GodZ. 17.30 – PrZePłyW – wernisaż wysta-
wy prac Anety Mlaś (MDK nr 1, ul. Hlonda 1)
GodZ. 18 – roBerT KALABer – spotkanie z tre-
nerem hokejowej reprezentacji Polski. (Tyska 
Galeria Sportu, Stadion Miejski, ul. edukacji 7)
GodZ. 19 – SHorT WAVeS oN Tour – pokaz 
filmów krótkometrażowych (Klub McK Wilko-
wyje, ul. Szkolna 94)

16 paźdZierNiKa, piątek
GodZ. 11, 13 i 15 – „NIe MA” – spektakl naj naj 
– inauguracja Teatru Malutkiego (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
GodZ. 17 – ŚWIAT NA WycIąGNIĘcIe rĘKI: 
„Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem 
w Indiach” – spotkanie z cezarym Borowym 
(MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

17 paźdZierNiKa, sobota
GodZ. 11 – KADry DZIeLNIcy – powrót 
do przeszłości: „osiedle c wczoraj i dziś”  
– kameralne warsztaty fotograficzne i spacer 
(zbiórka przed restauracją „Kolorowy Talerz, 
ul. roweckiego 68)
GodZ. 11 – BAjKoTeKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Mały książę” (MBP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
GodZ. 18 – „MoSKWA – PIeTuSZKI” – mono-
dram Mariana opani w cyklu „Scena Konesera” 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

GodZ. 19 – godz. 19 – KIrK – koncert z cyklu 
Next Wave (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
GodZ. 19 – łoWcy. B – występ kabaretowy 
(riedel Music club, ul. oświęcimska 53)
GodZ. 20 – SKANKAN i De łINDołS – kon-
cert (Klub Muzyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)

18 paźdZierNiKa, niedziela
GodZ. 16 – „To IDZIe MłoDoŚć. życie sporto-
we na placu budowy socjalizmu” – oprowadza-
nie z Piotrem Zawadzkim po wystawie (Muze-
um Miejskie, pl. Wolności 1)
GodZ. 17 – LoGoS FeST – VII Tyski Festiwal 
Słowa: Aktor w dialogu – Wojciech Pszoniak: 
Teatr czytania (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
GodZ. 17 – GrAMy DLA PrZeMKA – koncert 
charytatywny, w którym zagrają: Fonos&Kacper, 
Bu, NNZS, Nagle, Siwas, Tyski Sort, cookie Sele-
cta, emilo/Skalar/Billy King (Klub Muzyczny un-
derground, pl. Korfantego 1)

19 paźdZierNiKa, poniedziałek
GodZ. 17.30 i 20 – LoGoS FeST – VII Tyski Fe-
stiwal Słowa: „Nasze żony” – spektakl Teatru Sy-
rena (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
GodZ. 18.30 – SPoTKANIe Z PoDróżNIKIeM: 
„Zaproszenie do Patagonii, czyli podróż na ko-
niec świata” – spotkanie z podróżniczką Marze-
ną Gąsior (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

19 paźdZierNiKa:  „NaSZe żoNy” 
– SpeKtaKl teatrU SyreNa, teatr 
MaŁy
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6 października odbył się finisaż 
wyjątkowej wystawy. Zespół Szkół 
nr 1 wespół ze Śląskim Towarzy‑
stwem Kultury z rozmachem za‑
kończył wystawę „W imię miło‑
ści”, inspirowaną osobą i dziełem 
Jana Pawła II. Można było ją oglą‑
dać w szkole oraz online na stro‑
nie zs1tychy.weebly.com, gdzie 
również dostępne są materiały 
wideo. W miniony piątek prace 
zostały przeniesione do Galerii 
Polskiego Radia Katowice.

– Wystawa została wirtualnie 
otwarta w kwietniu w związku 
z tym, że Sejm i Senat Rzeczypo‑
spolitej Polskiej ogłosiły rok 2020 
rokiem papieża Jana Pawła II – 
wyjaśnia Grażyna Jurek, dyrek‑

tor ZS nr 1. – Udało nam się za‑
angażować 21 artystów, niektórzy 
z nich przygotowali prace specjal‑
nie na naszą wystawę – dodaje Te‑
resa Wodzicka, prezes Śląskiego 
Towarzystwa Kultury oraz kurator 
wystawy. – Twórców wierzących 
i agnostyków połączył podziw 
i szacunek dla niezwykłej oso‑
bowości, różnorodnych talentów, 
wielkiego serca i poczucia humoru 
Karola Wojtyły – kontynuuje

Uroczysty finisaż uświetnił 
występ chóru mieszanego Presto 
Cantabile pod batutą Agniesz‑
ki Zimnej. Zgromadzeni goście 
mogli wysłuchać utworów m.in. 
„Boże coś Polskę” czy „Barkę”, 
fragmenty Tryptyku rzymskie‑

go recytowali uczniowie Ame‑
lia Kuta, Tymoteusz Ptak i Jakub 
Stanisławski, zaś list do artystów 
Jana Pawła II odczytał ojciec Fla‑
wiusz Szynal. Wszystkich obec‑
nych po wystawie oprowadził Bo‑
gusław Trybus.

Wystawa odbyła się dzięki 
uprzejmości sponsorów: Kato‑
wickiej Specjalnej Strefy Ekono‑
micznej Podstrefy Tychy, Doni‑
mirski Pałac Pugetów Business 
Center, Concret, Regionalne‑
go Centrum Gospodarki Wod‑
no‑Ściekowej, Master Odpa‑
dy i Energia oraz Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji.
KaMil peSZat ●

Poseł z Tychów Michał Gramaty‑
ka wraz ze swoim zespołem Perły 
i Łotry, za sprawą francuskiego 
producenta muzyki techno L.B. 
One, znaleźli się na prestiżowej 
liście przebojów tanecznych ma‑
gazynu muzycznego Billboard.

– Jesteśmy zaskoczeni tym bar‑
dziej, że chyba Polaków na liście 
Billboard jeszcze nie notowano 

– mówił poseł Gramatyka. Jak 
do tego doszło? Francuski pro‑
ducent usłyszał starą nordycką 
pieśni „My mother told me” w se‑
rialu o wikingach i zaczął poszu‑
kiwać jej wykonania w internecie. 
Tak trafił na utwór tyskich śpie‑
waków szant. – Od razu wiedzia‑
łem, że chcę dokładnie tę wersję 
– wspomina producent. Piosenka 

dość szybko zyskała popularność 
w internecie, a na liście magazy‑
nu Billboard dobiła do 8. miej‑
sca w kategorii najlepiej sprzeda‑
jących się w Sieci elektronicznych 
utworów tanecznych, wyprzedza‑
jąc takich artystów jak m.in. Lady 
Gaga. Utwór dobrze sobie radzi 
w naszym kraju, jest na czele li‑
sty Itunes Polska. Kp ●

– Lubię przyjeżdżać na Śląsk, 
bo tu są fajni ludzie: normalni, 
zwyczajni, można z nimi poroz‑
mawiać o wszystkim – powiedzia‑
ła na wstępie Zamachowska.

Prezenterka opowiedziała 
o pracy w telewizji, z którą była 
związana niemal 25 lat, a także 
o epizodach, w radiu jak i w pra‑
sie, dzięki czemu zyskała miano 
„medialnego kameleona”. Moni‑
ka Zamachowska podzieliła się 
również z uczestnikami spot‑

kania historiami na temat swo‑
ich wzlotów i upadków, kulisami 
programów, które miała okazję 
prowadzić, a także tym jak przez 
długi czas udawało jej się łączyć 
pracę w Polsce z domowymi obo‑
wiązkami w Anglii. Kwestie prob‑
lemów współczesnej telewizji, ję‑
zyka jakim coraz więcej osób się 
posługuje, a także kryzysu strefy 
kultury w dobie pandemii to też 
tematy, których nie bała się poru‑
szyć dziennikarka.

Pasją prezenterki jest gotowa‑
nie, które jak sama określiła „speł‑
nia ją artystycznie”, przepisy swo‑
je i bliskich jej osób zgromadziła 
w książce „Kuchnia Kobiet”, któ‑
rą można było zakupić po spot‑
kaniu wraz z autografem autor‑
ki. Pod koniec publiczność miała 
możliwość zadania swoich py‑
tań, na które dziennikarka szcze‑
rze i błyskotliwie odpowiadała. 
Wszystko przebiegło w bardzo mi‑
łej, zabawnej i swojskiej atmosfe‑
rze. Spotkanie poprowadził dzien‑
nikarz Marcin Michrowski.

Kolejny „Tur Kultury” odwiedzi 
tyską Mediatekę 21 października 
o godz.18. Będzie to Henryk Czich 
– wokalista, współtwórca zespołu 
Universe. Natalia loSKa ●

tyszanie na międzynarodowej liście przebojów.

perły przed lady gagą

O kojarzonym z Tychami zespole Perły i Łotry mówiły w ubiegłym tygodnie niemal wszystkie polskie media.
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dobiegła końca wyjątkowa wystawa poświęcona janowi Pawłowi II.

„W imię miłoŚci”

Wśród różnorodnych stylistycznie prac znalazły się m.in. rzeźby Stanisława Pietrusy.
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meDialny kameleon
MoNiKa ZaMachowSKa SZcZerZe o PrAcy, roDZINIe, KucHNI I ŚWIecIe.

Monika Zamachowska szczerze i z polotem odpowiadała na pytania uczestników spotkania.

M
BP

GościeM KolejNeGo SpotKaNia Z cyKlU „tUry 
KUltUry”, orGaNiZowaNeGo prZeZ MiejSKą biblioteKę 
pUblicZNą, byŁa dZieNNiKarKa, preZeNterKa i aUtorKa 
KSiążeK MoNiKa ZaMachowSKa. Na SpotKaNie 
– Z UwaGi Na reżiM SaNitarNy – obowiąZywaŁy 
wejściówKi, Które roZeSZŁy Się w MGNieNiU oKa.
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Jako, że Polska jest jednym z li‑
derów europejskiego rynku foto‑

woltaiki, odnotowaliśmy w ostat‑
nich latach znaczący spadek cen 

technologii, inwestycja nie jest 
już tak kosztowna jak kilka lat 
temu, a wydajność paneli zna‑
cząco rośnie.

Kolejnym aspektem opłacalno‑
ści inwestycji w fotowoltaikę jest 
wprowadzony w naszym kraju 
program „Mój prąd”. Dzięki nie‑

mu na każdą inwestycje fotowol‑
taiczną można otrzymać dofinan‑
sowanie w wysokości do 5.000 
złotych.

Innym czynnikiem, który po‑
woduje, że instalacja fotowolta‑
iczna się opłaca to możliwość 
skorzystania z nowej preferencji 
przy rozliczaniu podatku docho‑
dowego (PIT), z tzw. ulgi termo‑
modernizacyjnej.

Pamiętajmy, że fotowoltai‑
ka to inwestycja, która zwró‑
ci się po kilku latach. Przewa‑
żająca część paneli dostępnych 
na rynku ma długotermino‑
we gwarancje sięgające nawet 
30 lat. Ponadto większość insty‑
tucji bankowych oferuje prefe‑
rencyjne warunki kredytowania, 
gdzie rata kredytu jest tożsama 
z rachunkami poprzednio pła‑
conymi za prąd. Po kilku latach 
energia będzie więc praktycznie 
za darmo.

Te wszystkie aspekty udowad‑
niają, że to najlepszy moment 
na to, aby zainwestować w insta‑
lacje fotowoltaiczną.

– Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą EL‑
MAX i do wykonania bezpłat‑
nej wyceny – zachęca Robert 
Mąsior, kierownik działu fo‑
towoltaiki w firmie Elmax Ty‑
chy. aS ●

Dofinansowanie do 5000 zł

Bezpłatna wycena

www.elmax-hurt.pl

tel 728 413 682 I fotowoltaika@elmax-hurt.pl

reklama

enerGia za Darmo
cZy iNweStycja w iNStalację FotowoltaicZNą SIĘ oPłAcA?

Robert Mąsior zaprasza do odwiedzenia tyskiej firmy Elmax.

FotowoltaicZNy SySteM poZySKiwaNia eNerGii 
eleKtrycZNej jeSt jedNyM Ze SpoSobów Na UZySKaNie 
oSZcZędNości i StabiliZacji bUdżetowej. poZySKUjąc 
eNerGię Ze SŁońca chroNiMy NaSZe FiNaNSe prZed 
ryZyKieM wZroStU ceN Za prąd.
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Poliwęglan komorowy to lekkie 
i sztywne tworzywo o bardzo do‑
brych własnościach mechanicz‑
nych (szczególnie udarności) 
oraz dużej przezroczystości. Jest 
doskonałą alternatywą dla szkła, 
a dzięki swojej nadzwyczajnej 
udarności (200‑300 razy bardziej 
odporny na uderzenia) praktycz‑
nie niezniszczalny.

Szeroko wykorzystywany w bu‑
downictwie ze względu na unika‑
tową kombinację swoich pod‑
stawowych właściwości: lekkość, 
sztywność, odporność mechanicz‑
ną, przezroczystość, termoizola‑
cyjność, odporność na warunki 
atmosferyczne, możliwość gięcia 
na zimno. Stosowany jest głów‑
nie w wersji bezbarwnej, mlecz‑
nej (opal) oraz dymionej (brąz).

Poliwęglan lity to materiał łą‑
czący w sobie bezkonkurencyj‑
ną odporność na uderzenia z bar‑
dzo wysoką przezroczystością, 
co czyni go doskonałym wybo‑
rem dla wymagających zastoso‑

wań i coraz częściej stosowany za‑
miast szkła przy budowie ścianek 
działowych. To materiał praktycz‑
nie niezniszczalny, przejrzysty jak 
szkło, dwa razy lżejszy i jedno‑
cześnie znacznie bardziej odpor‑
ny na uderzenia. Poliwęglan lity 

przeznaczony do zastosowań ze‑
wnętrznych posiada dwustronne 
zabezpieczenie przed szkodliwym 
działaniem promieniowania UV 
dzięki czemu wykonane instala‑
cje przetrwają długie lata w nie‑
zmienionej postaci. ●

Wiele osób chce coś zmienić 
w swoich mieszkaniach, w jakiś 
sposób unowocześnić wnętrza, 
w których żyją. Są tacy, którzy za‑
stanawiają się, czy modne są jesz‑
cze tapety – kiedyś do znalezienia 
niemal w każdym domu.

Fachowcy od wystroju wnętrz 
nie mają wątpliwości – tapety dalej 
są w modzie! Pełnią przede wszyst‑
kim funkcję dekoracyjną, ale poza 
oczywistą ozdobą, mogą także 
ukryć pewne niedoskonałości ścian, 
wśród których najczęstsze to nie‑
równości powierzchni. Ponadto, 
dzięki tapetom możemy wyciszyć 
pomieszczenie oraz je ocieplić.

Oczywiście, współczesne tapety 
różnią się od tych, które pamięta‑
my z pokoju z naszego dzieciństwa, 
naszych rodziców, czy dziad‑
ków. Dzisiaj mamy do dyspozy‑
cji zupełnie inną jakość, a przede 
wszystkim szeroki wachlarz wzo‑
rów i kolorów. W tapetach może‑
my przebierać do woli, tylko po to, 
by ostatecznie wybrać taką, która 
idealnie wpasuje się w nasze wy‑
marzone wnętrze. Jak jednak zna‑
leźć tę jedną, idealną tapetę?

– Najlepiej skorzystać z po‑
mocy doradcy, którego znaleźć 
można w naszym sklepie firmo‑
wym przy ul. Mikołowskiej 62A 

– słyszymy w tyskiej firmie Ma‑
dex. – Pomożemy przy decyzji 
jaką tapetę wybrać, a wybór jest 
ogromny: od tradycyjnych, po‑
przez tapety do malowania, tape‑
ty z włókna szklanego po fotota‑
pety. Na brzydkie sufity polecamy 
kasetony styropianowe lub pian‑
kowe, oczywiście z listwami i po‑
zostałymi akcesoriami, dużą po‑
pularnością cieszą się także 
wszelkiego rodzaju okleiny sa‑
moprzylepne czy naklejki deko‑
racyjne, które uczynią z naszego 
wnętrza miejsce piękne i przytul‑
ne – zapewniają eksperci z firmy 
Madex. aS ●

od tradycyjnych po fototapety.

tapety Wciąż W modzie
płyty komorowe z poliwęglanu doskonale nadają się do wszelkiego rodzaju zadaszeń. Materiał ten 
może służyć do ochrony tarasów, balkonów, pergol czy werand. Świetnie sprawdza się też w przypadku 
ścianek działowych we wnętrzach, które chcielibyśmy doświetlić. 

niezniszczalny poliWęglan
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Kariera/edUKacja:

aUto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE
,DOSTAWCZE,TERENOWE,GOTÓWKA ,NAJ-
LEPIEJ 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.
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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 MALO-
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
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 603 
585 329. 
Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322

FiNaNSe:

praca:

Pilnie poszukiwana osoba do pracy w 
Kuchni -emeryci mile widziani 666526409 
lub 539713761 
Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
czynnych strażaków, emerytowanych 
strażaków, pracowników osp oraz 
osoby z uprawnieniami do obsługi 
centrali ppoż. na terenie Tychów. Wy-
magamy: - niekaralności - dyspozy-
cyjności - umiejętności współpracy w 
zespole - uprawnienia ppoż. Oferuje-
my: - stałe miejsce pracy - atrakcyjne 
wynagrodzenie - gwarantujemy wy-
nagrodzenie wypłacone do 10 dnia 
każdego miesiąca. Więcej informacji 
pod nr tel. 32 219-25-57

Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Agencja Ochrony zatrudni do pracy w 
Tychach kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony Wymagamy: - nieka-
ralności - dyspozycyjności - umiejęt-
ności współpracy w zespole -wpisu 
na listę kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony (POF) Oferujemy: - stałe 
miejsce pracy - atrakcyjne wynagro-
dzenie - gwarantujemy wynagrodze-
nie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. Więcej informacji pod nr 
tel. 32 219-25-57 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 
955
Agencja Ochrony zatrudni do pracy 
w Tychach i w najbliższej okolicy na 
stanowisku: pracownik ochrony. Wy-
magamy: - niekaralności - dyspozy-
cyjności - umiejętności współpracy 
w zespole Oferujemy: - elastyczny 
grafik - atrakcyjne wynagrodzenie 
- gwarantujemy wynagrodzenie wy-
płacone do 10 dnia każdego miesią-
ca. Więcej informacji pod nr tel. 32 
219-25-57 
Agencja Ochrony zatrudni na stano-
wisku inspektora ds. ochrony. Wy-
magamy: minimum wykształcenie 
średnie, doświadczenie na podob-
nym stanowisku, prawo jazdy kat. 
B, wpis na listę kwalifikowanych pra-
cowników ochrony fizycznej (POF), 
dyspozycyjność, umiejętność za-
rządzania zasobami ludzkimi, zna-
jomość obsługi komputera, bardzo 
dobra organizacja pracy własnej jak i 
podległego zespołu. Oferujemy: szko-
lenie wstępne, stabilne zatrudnienie 
oparte o umowę o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Więcej informacji 
pod nr tel. 32 219-25-57 wew. 239 
CV prosimy przesyłać na adres e-mail: 
mpluciennik@alan.tychy.pl

NierUchoMości:

KUPIĘ

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

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.

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 

GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

SPRZEDAM
Tanio sprzedam dużą działkę w Cielmi-
cach, budowlaną, uzbrojoną. Informacje: 
www.nadworna.pl.
Sprzedam garaż w METRO I piętro tel. 
660 261 258
Sprzedam garaż murowany przy ul. Bego-
nii e-Mail: Greg710@aol.com
Sprzedam mieszkanie m3 44 m2 cena 185 
tyś. Oś H 510 069 265
Sprzedam M-4 53 m kw. w Chorzowie ul. 
Dąbrowskiego, do zamieszkania, z meb-
lami. Tel. 604 93 90 74.
Sprzedam działkę w Wyrach przy ul. 
Pszczyńskiej o powierzchni 1240 m2 + 
49 m2 udziału w drodze za 160 tys. zł, 
tel. 518 435 385
Sprzedam mieszkanie 47,6 m² os. D, 1 
piętro,2 pokoje kuchnia, łazienka z WC, 
balkon.240 tyś 
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Mieszkanie Tychy, os. F. M-3, dwa pokoje 
z balkonem -  35,45 m2, IV piętro, niska 
zabudowa. Cena – 169 900 zł.  Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy os. O – tarasowce. M-4, 67 m2, I 
piętro, trzy duże pokoje, łazienka i ubi-
kacja osobno, duży balkon – 9 m2. Cena 
– 319 000 zł. - do negocjacji. Tylko w  BN 
VOTUM: 501 503 735.

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
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  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
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  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  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
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 SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
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  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52

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
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

reklama

Z dowolnym problemem
prawnym.

LUB DOM
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Tychy os. F – z ogródkiem.  M-4, 61,40 
m2, parter, trzy duże pokoje, łazienka i 
ubikacja osobno, duży balkon – 7 m2. 
Cena – 325 000 zł. - do negocjacji. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.

Działki Bojszowy Nowe – dwie działki o po-
wierzchniach ok. 1000 m2. Nadają się pod 
budowę bliźniaka. Media: prąd, woda, ka-
nalizacja. Cena – 120 000 zł., plus  5 000 zł., 
udział w drodze. BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Do wynajęcia pokój z kuchnią ul. Cyganerii 
I Piętro, balkon. Czynsz najmu 1200,00 zł 
z mediami tel. 500 894 964

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 

Wynajmę mieszkanie 49m - 3 pokojowe, 
nieumeblowane na oś. M w Tychach tel. 
509 748 721 
Wynajmę mieszkanie 74 m/2, częś-
ciowo umeblowane. Parter domu 
dwurodzinnego. 3 pokoje, 2 łazienki, 
korytarzyk. Możliwość korzystania 
z ogródka i miejsca parkingowego. 
Żwaków. Bliższe informacje tel. 510 
764 340.

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój chętnie Pani 512 555 035
Do wynajęcia pokój umeblowany, kuchnia 
609 192 905
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

Tychy centrum. M-2, 36 m2 na parterze. 
Czynsz najmu 1250 zł. + 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

Kupię mieszkań za gotówkę oferuję do-
bre warunki mogą być zadłużone oraz 
do remontu tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie 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 D 2 pok. po remoncie wyposa-
żone gotowa inwestycja pod wynajem, 
niski czynsz tel. 504-476-805 www.ihn.
com.pl
Tychy os D 2 pok. 39,60 m2 cena 170.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os H 1 pok. 32,20 m2 3 piętro ni-
ski blok 169.000 zł 696-493-977 www.
ihn.com.pl
Tychy, os F, 35m2, 2 pokoje idealne pod in-
westycje 149.000zł, 733-476-805, www.
ihn.com.pl l
Tychy os H 4 pokoje 65 m2 po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane i wy-
posażone duży balkon niska zabudowa 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Tychy os B mieszkanie po remoncie niski 
blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Mikołów centrum 3 pok. z miejscem par-
kingowym i komórką lokatorską 249.000 
zł tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Żwaków, 2 pokoje, 
38m2, 3 piętro z windą, nowoczesne 
wnętrze, cena 1600zł+media 733-476-
805, www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os M 3 pokoje balkon, 
niski blok cena 1600 zł + media tel.696-
493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os E 2 pokoje 37 m2 
3 piętro cena 1390 zł + media + kaucja 
tel.696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1700+media
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 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
Do wynajęcia 2 małe magazynki o pow. 
ok 60 m2 cena 1200 zł tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel. 886 309-197, www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow. 742 m2 tel. 
886-309-197 www.ihn.com.pl
Tania działka budowlana Tychy Wygorze-
le, pow. 808 m2, od 149.000 zł+ udział 
w drodze 10.000 zł wszystkie media przy 
działce tel. 504 476-805 www.ihn.com.pl
Działka Świerczyniec pow. 864 m2 cena 
163.000 zł tel.696-493-977 kinga@ihn.
com.pl
Działki w Mysłowicach różne powierzch-
nie atrakcyjne ceny tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ulica cena 1300 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce 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 przy al. Bielskiej czynsz 
1300 zł+ media 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj o szczegóły 733-476-805 www.ihn.
com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do wy-
najęcia 728-713-101 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Elfów, 36 m, parter, cisza i spokój, 
mieszkanie do remontu, cena 165.000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. P, NOWY BLOK (z 2019 r.), 47,57 
m2, prześliczne mieszkanie na 1 piętrze, 
wszystko nowe, w pełni wyposażone, 
cena: 320.000 zł  www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, stan do remontu, 
3p., 50 m2, cena 225.000 zł  www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Tychy, do wynajęcia kawalerka, po kapi-
talnym remoncie, w pełni umeblowana, 
1400 zł/mc, 602-627-610 www.aston.
com.pl
Tychy, os. B, 3 pokoje, 68 m2, I piętro, niski 
blok, nowa cena 319.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 320.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Reymonta, do wynajęcia 3 po-
koje 62m2, 1 piętro, niski blok, w pełni 
umeblowane i wyposażone, od paździer-
nika, cena 2.100 zł, 519 595 671, www.
ASTON.com.pl

Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz 1700 zł/mc+ media, 
519 595 671, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 4b, wysoki standard, umeblowane 
czynsz 1800 zł/mc 519-595-674, www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, ul. 
Rodzeństwa Krzyżowskich 62 m2 prze-
stronne 2 pokoje, umeblowane, wypo-
sażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 101, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament z ogródkiem 
w nowym budownictwie Tychy ul. Żor-
ska 81, wysoki standard, umeblowane i 
wyposażone czynsz 2000 zł/mc 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Tychy, do wynajęcia 3 pokoje z dużym ta-
rasem, os. Ł, 70 m2, 3 piętro, niski blok, w 
pełni umeblowane i wyposażone, cena 
2.100 zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, ul. 
Czarna, 4 pokoje, umeblowane, ogródek, 
parking czynsz 3500 zł/mc+ media, 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne lo-
kalizacje, 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Działka 803 m2 Wyry ul. Leszczynowa z 
projektem domu parterowego, wszystkie 
media, cena tylko 129.000 zł tel. 728-713-
101 www.ASTON.com.pl
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostatnia 
wolna działka w kompleksie kilkunastu 
parceli, 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, 220 zł/m2, 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1500 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
1000 m2, atrakcyjna cena 169.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530 000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym 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
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 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, ostat-
ni segment, cena 759.000 zł, 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

Zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290

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

iNNe:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543.
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Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy 
z powodu koronawirusa, stwarza 
też bardziej prozaiczne problemy, 
związane ze zdrowiem i urodą. 
Czy np. czynne są gabinety sto‑
matologiczne i jak wygląda wi‑
zyta w nich?

– W związku z pandemią CO‑
VID‑19, aby zapewnić bezpie‑
czeństwo i komfort naszym pa‑
cjentom w naszym gabinecie 
postępujemy według wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia i Państwo‑
wej Inspekcji Sanitarnej, wypo‑
sażyliśmy gabinet w dodatkowe 
urządzenia i środki ochrony oso‑
bistej – mówi lek. stom. Lucyna 
Plewnia‑Sitko z gabinetu ES Den‑
tica w Tychach.

Procedura przyjęcia pacjenta 
w czasie pandemii, krok po kro‑
ku wygląda tak:
– kontakt telefoniczny, celem 
ustalenia terminu wizyty
– pacjent przychodzi na wizytę 
w maseczce
– dezynfekcja dłoni i pomiar tem‑
peratury
– wypełnienie wywiadu epide‑
miologicznego
– w gabinecie pacjent ściąga ma‑
seczkę i przepłukuje usta środ‑
kiem antyseptycznym
– po zabiegu, pacjent zakłada ma‑
seczkę i opuszcza gabinet.

– Po wyjściu każdego pacjen‑
ta następuje dezynfekcja klamek, 
mebli i wietrzenie pomieszczeń. 

W gabinecie asystentka usuwa 
jednorazowe foliowe zabezpiecze‑
nia fotela, rękawów i końcówek. 
Powietrze w gabinetach stale jest 
dezynfekowane przez specjalne 
przepływowe urządzenia, posia‑
dające lampy z promieniowaniem 
UV o dużej mocy i skuteczności – 
dodaje Lucyna Plewnia‑Sitko.

Nie trzeba dodawać, że lekarze 
i asystentki zaopatrzeni są w kom‑
binezony lub fartuchy barierowe, 
czepki, okulary, przyłbice i masecz‑
ki, ochraniacze na obuwie oraz jed‑
norazowe rękawice. – Na naszym 
profilu facebookowym udostęp‑
niliśmy film jak wygląda wizyta 
w naszym gabinecie – zachęcają 
w gabinecie ES Dentica. aS ●

NUcleoFill to preparat 
do GŁęboKiej odNowy 
i bioreSKtUKtUryZacji 
SKóry.

Ten innowacyjny zabieg działa 
na trzech poziomach: liftingu, 
antyoksydacji i nawilżenia

To niepowtarzalne, potrójne 
działanie na poziomie komórko‑
wym, daje efekt wyraźnego i dłu‑
gotrwałego odmłodzenia. Nuc‑
leofill to synonim innowacyjnej 
biotechnologii w medycynie este‑
tycznej i anti‑agingu.Ta naukowo 
potwierdzona metoda biostymu‑
lacji skóry, zawiera polinukleo‑
tydy, które w trzykierunkowym 
mechanizmie pobudzają skórę 
do odbudowy.

Pierwszy kierunek działania 
to receptory na fibroblastach 
w skórze. Dzięki takiemu pobu‑
dzeniu przekształcają się w miofi‑
broblasty. Stymulowany jest pro‑
ces wytwarzania kolagenu typu 
I i elastyny, co powoduje zagęsz‑
czenie skóry i jej uniesienie.

Drugim mechanizmem jest 
„zmiatanie” wolnych rodni‑
ków i działanie antyoksydacyj‑
ne. Polinukeotydy wiążą wodę 
i zapewniają długotrwałe izoos‑
motyczne nawodnienie macierzy 
pozakomórkowej. Dzięki temu 
skóra staje się nawilżona i jęd‑
rna. Co to oznacza? Twoja skó‑
ra zostanie wprowadzona w pro‑
ces biostymulacji, dzięki czemu 
zacznie się regenerować, ulegnie 
zagęszczeniu i ujędrnieniu. Do‑
datkowe działanie antoksydacyj‑
ne i nawilżające sprawi, że za‑
uważysz wyraźne odmłodzenie 
skóry, która jednocześnie sta‑
nie się promienna i zaczną za‑
nikać objawy stresu oksydacyj‑
nego. Poprawi się koloryt skóry, 
a drobne zmarszczki ulegną wy‑
płyceniu. Efekt będzie dokładnie 
taki, jakiego oczekujesz –wyraź‑
ny ale naturalny, bez zmieniania 
rysów twarzy. Dla kogo? Idealny 
dla osób, które zauważają u sie‑
bie utratę elastyczności i objawy 
starzenia, a skóra jest pozbawio‑

na blasku i wymagająca dogłęb‑
nego nawilżenia. Zabieg można 
wykonać niezależnie od wieku 
i rodzaju skóry!

Produkt jest całkowicie natu‑
ralny i bezpieczny. Nie zawiera 
substancji o potencjale uczulają‑
cym. Występuje w postaci prze‑
zroczystego żelu.

Nucleofill wprowadza się dro‑
gą iniekcji (tj. za pomocą igły lub 
kaniuli) w kilku punktach. Zabieg 
nie jest bolesny, można jedynie 
odczuwać delikatne mrowienie. 
Po zabiegu można wrócić bez 
problemu do codziennych czyn‑
ności, ewentualnie może się po‑
jawić delikatny obrzęk lub siniak. 
W celu uzyskania najlepszych 
efektów, Nucleofill wykonuje się 
w serii 4 zabiegów co 2‑4 tygo‑
dnie.

Ten nowoczesny, dające spek‑
takularne efekty zabieg jest wyko‑
nywany w naszym salonie i cieszy 
ogromną popularnością – powie‑
działa właścicielka Villi Urody 
w Tychach Izabela Tajstra. aS ●

Badanie i przeprowadzanie testu 
widzenia na Foropterze stanowi 
najważniejszą część całości bada‑
nia oczu i jakości widzenia.

Podczas badania lekarz okuli‑
sta, optometrysta przeprowadza 
wywiad i stara się dowiedzieć jak 
najwięcej, a badanie nie może być 
nużące i prowadzące do zmęcze‑
nia pacjenta, a co za tym idzie 
błędnych jego wyników. Lekarz 
stara się dobrać najlepszą korek‑
cję dopasowaną do pacjenta.

Najnowsze urządzenie firmy 
Essilor Vision R całkowicie rewo‑

lucjonizuje i zmienia dotychczas 
poznane metody i testy. To jak wy‑
słanie bezzałogowego statku kos‑
micznego w dziedzinie optometrii. 
Pacjent nie czuje takiego napięcia 
i stresu, jakie towarzyszą przy do‑
tychczasowo wykonywanych bada‑
niach, które są przy tym wyjątko‑
wo precyzyjne.

Poprawnie dobrana korekcja 
to mariaż – przeprowadzające‑
go badanie, pacjenta oraz właści‑
wych narzędzi. Procedura bada‑
nia na najnowszym foropterze jest 
wygodna dla badanego jak i ba‑

dającego. Standardowo korekcja 
jest dobierana do ćwiartek czyli 
0,25 doptrii, 0,5 dioptrii itd. Fo‑
ropter Vision R daje nam możli‑
wość pójścia do przodu i określić 
wadę z dokładnością 0,01 dioptrii, 
ba – nie tylko to, bo dokładnie ta‑
kie szkła są zamawiane i produko‑
wane na potrzeby pacjenta.

Okulary korekcyjne kupowane 
w internecie to udogodnienie, ja‑
kie sprawdza się w tym czasie jak 
nigdy wcześniej w historii. Wiele 
firm poszerza w ten sposób swo‑
ją ofertę.

Na pytanie czy jest to możliwe? 
Oczywiście, to co nie było możliwe 
wcześniej, już dzisiaj jest standar‑
dem i nikt nie pyta dlaczego. Jak 
każde narzędzie, ma swoje ograni‑
czenia, ale rozwój technologii jest 
niesamowity. Zarówno w medycy‑
nie jak i innych dziedzinach życia 
sztuczna inteligencja to przyszłość 
i choć jej protoplasta Lotfi Asker 
Zadeh, zmarł 2 lata temu, to jego 
dzieło jest kontynuowane.

Dzisiaj sklepy internetowe ofe‑
rują wirtualne przymierzalnie, 
gdzie można z dużą dokładnością, 
po wpisaniu swojego rozstawu źre‑
nic, zwymiarować twarz i przymie‑
rzyć okulary online w tym samym 
czasie, bez ruszania się z miejsca. 
Wybiera się kolor, materiał z jakie‑
go mają być wykonane itp. Moż‑
na też zobaczyć, to szczególnie dla 
pań, jak np. wyglądałoby się w in‑
nym kolorze włosów. aS ● 

StUdio optycZNe 
„widZieć lepiej” w SwoiM 
GabiNecie wyKoNUje 
precyZyjNe badaNie 
wZroKU prZy UżyciU 
NajNowSZej techNoloGii 
SKaNera oKa 3d dNeye 
rodeNStocK.

– W odróżnieniu od tradycyj‑
nych urządzeń pomiarowych 
DNEye rejestruje nie tylko wady 
wzroku, ale także aberracje wyż‑
szego rzędu, które odpowiada‑
ją m.in. za gorszy kontrast i ja‑
kość widzenie o zmroku. Skaner 
wykonuje również pomiar gru‑
bości rogówki oraz ciśnienia 
wewnątrz gałkowego metodą 
bezkontaktową – tłumaczą spe‑
cjalista optyki Jolanta Wachel 
i specjalista optometrii Piotr 

Wachel ze Studia Optycznego 
„Widzieć Lepiej”.

Rogówka oka jest unikalna 
jak odcisk palca dlatego jej pre‑
cyzyjny pomiar jest bardzo waż‑
ny by umożliwić widzenie w wyż‑
szej rozdzielczości. – W naszym 
gabinecie możemy zaprojekto‑
wać w pełni spersonalizowa‑
ne soczewki okularowe w opar‑
ciu o połączenie zmierzonych 
za pomocą skanera 1000 punk‑
tów pomiarowych i badania wy‑
konywanego przez optometrystę 
lub okulistę. Uwzględnione zosta‑
ją nawet najmniejsze odstępstwa 
od normy w układzie optycznym 
oczu – twierdzą eksperci.

Dokładne dane pomiarowe 
to pierwszy krok do dopasowa‑
nia okularów, które wykorzystają 
pełen potencjał widzenia. Nowa 

technologia DNEye mierzy in‑
dywidualną anatomię oka, a Ro‑
denstock, jako jedyny producent, 
jest w stanie przenieść zmierzone 
wartości na soczewki okularowe. 
Dzięki takiemu badaniu wzroku 
mamy pewność, że okulary zosta‑
ły idealnie dobrane. aS ●

Gdy zęby nie mogą poczekać…

do dentysty W pandemii zeskanuj oko
NowocZeSNa techNoloGia W SłużBIe oKuLISTyKI. 

liftinG na poziomie 
komórkoWym
NatUralNy i beZpiecZNy ProDuKT W SłużBIe MeDycyNy eSTeTycZNej.

Nowoczesne metody badania wzroku i technologie pozwalają na idealne dobranie okularów.

przymiarKa W Komputerze
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pewNyM ZwycięStweM 
reZerw GKS tychy 
ZaKońcZyŁo Się 
NiedZielNe SpotKaNie 
Z lKS beŁK – jedNą Z 
cZoŁowych drUżyN 
iV liGi. GoSpodarZe 
KolejNy MecZ KońcZyli 
MecZ w dZieSiątKę, Gdyż 
– podobNie jaK dwa 
tyGodNie wcZeśNiej – 
cZerwoNą KartKę UjrZaŁ 
doMiNiK poŁap.

Mecz rozpoczął się dla tyszan 
znakomicie, bo już w 5 min. Szy‑
mon Lewicki zdobył głową gola 
dającego prowadzenie. Po kilku 
minutach było już 2:0, po akcji 
Norkowskiego z Kacprem Piąt‑
kiem, która zakończyła się tra‑
fieniem tego drugiego.

Wysokie prowadzenie już na 
wstępie spotkania nieco uśpiło 
tyszan, którzy dali gościom tro‑
chę pograć; na szczęście sku‑
teczność piłkarzy z Bełku była 

znacznie gorsza od tej, którą za‑
prezentowali gospodarze.

Potwierdzili ją zresztą zaraz po 
przerwie, kiedy to Szymon Lewi‑
cki w ciągu dwóch minut zdobył 
swoje dwa kolejne gole, zapisu‑
jąc na swoje konto hat tricka. Kto 
jednak myślał, że na tym meczo‑
we emocje się skończyły, pomy‑
lił się, bo goście ambitnie ruszyli 
do odrabiania strat. Pomogły im 
w tym dwa stałe fragmenty gry, 
bezbłędnie wykorzystane przez 

Raska, który zdobył gola z rzutu 
wolnego oraz Stryczka, który mi‑
nutę później trafił z karnego.

Przy wyniku 4:2 zespół GKS II 
stanął przed kolejnym trudnym 
wyzwaniem dokończenia spotka‑
nia w osłabieniu. W 82 min. dru‑
ga żółtą, a w konsekwencji czer‑
woną kartkę zobaczył Dominik 
Połap. Młody tyski obrońca pra‑
cuje na miano „chuligana nr 1” w 
swojej drużynie, bo w poprzed‑
nim domowym meczu rezerw 
także musiał za karę opuścić boi‑
sko. Na szczęście jego kolegom 
udało się dowieźć dwubramko‑
we prowadzenie do końcowego 
gwizdka i wraz z trenerem Jaro‑
sławem Zadylakiem mogli cie‑
szyć się z kompletu punktów, 
zdobytych w spotkaniu z trzecią 
drużyną IV‑ligowej tabeli.  

W najbliższy weekend rezer‑
wiści GKS Tychy zagrają w Wo‑
dzisławiu z Odrą.
gks ii tychy – ks DecOr 
Bełk 4:2 (2:0). Gole: Lewicki 
(5’, 53, 54’), K. Piątek (14’) oraz 
Rasek (66’) i Stryczek (67’ z kar‑
nego).
gks ii tychy: Odyjewski – 
Połap. Kokoszka, Kopczyk, 
Stefaniak, K. Piątek, Bielusiak, 
Norkowski, A. Biegański (77’ 
Rutkowski), Bojarski (84’ Pa‑
luch), Lewicki. Czerwona kart‑
ka: Połap (za dwie żółte); żółta 
kartka: Stefaniak.

W pozostałych meczach 12. 
kolejki: Czaniec – Jasienica 0:1, 
Kuźnia – Podbeskidzie II 4:2, 
Iskra – Landek 1:4, Książenice 
– Unia Turza 1:1, Odra Centrum 
– Radziechowy 3:0. Mecze Cze‑
chowice – Wodzisław oraz Łęka‑
wica – Przyszowice zostały prze‑
łożone. ww ●

iV liGa
1. Książenice 11 28 24:12
2. Wodzisław 11 24 29:11
3. Bełk 12 20 19:20
4. Landek 11 18 22:11
5. czaniec 12 18 23:23
6. Kuźnia 11 17 22:23
7. gks ii tychy 12 16 26:24
8. jasienica 11 16 15:20
9. odra centrum 11 15 19:22
10. rozwój 11 15 26:19
11. łękawica 9 14 17:11
12. czechowice 11 14 17:16
13. unia Turza 10 14 19:20
14. Podbeskidzie II 11 14 21:22
15. Przyszowice 10 9 8:21
16. Iskra 11 6 13:31
17. radziechowy 11 6 11:25

Jeden z zawodników sekcji ko‑
szykówki GKS Tychy otrzymał 
pozytywny wynik na obecność 
COVID‑19. 

W związku z tym treningi zo‑
stały zawieszone w trybie natych‑
miastowym aż do odwołania, nie 
odbędzie się także środowy mecz 
z Pogonią Prudnik. Wszystkie 
osoby, które miały kontakt z za‑

rażonym, przebywają na kwaran‑
tannie. Obecnie klub czeka na ko‑
lejne wytyczne z sanepidu.

Stan zakażonego zawodnik jest 
dobry. Wcześniej skarżył się tylko 
na gorączkę, ale nie miał innych 
typowych objawów dla korona‑
wirusa. W najbliższych dniach 
przejdzie on kolejne badania 
na obecność COVID‑19. lS

W minioną niedzielę na Stadio‑
nie Miejskim odbył się – nie‑
stety bez udziału publiczności 
– mecz piłkarskiej Ligi Naro‑
dów pomiędzy Armenią a Gru‑
zją. Przeniesiony do Tychów 
w związku z wojną w Górskim 
Karabachu mecz zakończył się 
remisem 2:2 (1:0).

Tymczasem pierwszoligowy 
zespół GKS Tychy w miniony 
weekend pauzował, gdyż z uwa‑

gi na powołanie Jana Biegańskie‑
go do reprezentacji Polski, prze‑
łożył swój mecz z Radomiakiem 
na 29 października. Nie odbyły 
się także mecze Chrobry – Ter‑
malica i Puszcza – Łęczna, zaś 
w rozegranych spotkaniach pad‑
ły wyniki: Widzew – Sandecja 2:1, 
Bełchatów – Zagłębie 1:0, Arka – 
ŁKS 0:0, Korona – Odra 0:2, Sto‑
mil – Resovia 1:1, Miedź – Ja‑
strzębie 1:1. ww ●

ChuliGan połap
trZy Gole lewicKieGo I TrZy PuNKTy reZerW GKS TycHy.

Trzy gole w sobotnim spotkaniu z LKS Bełk zdobył Szymon Lewicki…

… a czwartego dołożył Kacper Piątek.

KolejNy MecZ i KolejNa 
wySoKa wyGraNa 
ZawodNiKów oGrodNiKa 
cielMice. prZed tyGodNieM 
podopiecZNi GrZeGorZa 
chrZąściKa poKoNali 7:0 
piaSta bierUń, a teraZ 
wyGrali 8:2 Z pioNiereM 
piSarZowice. pUNKty cieSZą, 
ale jeSZcZe bardZiej Styl 
i SKUtecZNość.

liga OkręgOWa. Co prawda 
ostatni rywale Ogrodnika do czo‑
łówki nie należą, ale sztuką jest 
zdobywać punkty w każdym me‑
czu. Przewaga tyszan ani przez 
moment nie podlegała dyskusji 
– już do przerwy prowadzili 3:0.
OgrODNik – PiONier Pisa-
rZOWice 8:2. Bramki: Klimas 
2, Chrząścik 2, Gurbisz, Szojda, 
Stawicki, Bojarski.
OgrODNik: Gąsior – Granek, 
Pawłowicz, S. Białas, Szojda (75’ 

Michalak) – Koczy, Stawicki (70’ 
R. Białas), Żytka (57’ Orliński), 
Gurbisz (84’ Kołodziejczyk) – 
Chrząścik, Bojarski (46’ Kli‑
mas).

Przed tygodniem piłkarze OKS 
Zet zdobyli punkt w meczu z lide‑
rem – Rekordem II, a teraz na wy‑
jeździe zremisowali z trzecią dru‑
żyną – Stalą.
stal BielskO Biała – Oks 
Zet 2:2. Bramki: Pustelnik, For‑
tuna.
Oks Zet: Kowalczyk – Abram, 
Banaszczyk, Krupiński, M. Bier‑
nat – Patola, Fortuna, Pustelnik, 
Michalak – Lewicki, Kuliński (72’ 
Ryszka).
klasa a: Siódemka Tychy – LKS 
Gardawice 2:1. Mecz Woszczyce 
– JUWe Jaroszowice został prze‑
łożony.
klasa B: Warszowice – Tyso‑
via 3:3, MKS II Lędziny – Czu‑
łowianka Tychy 2:3. lS ●

w  niższych ligach.

oGroDnik nie 
żartuje

GKS odwołał mecz z Pogonią.

coVid pod Koszem

armenia – Gruzja 2:2 na edukacji 7.

grali ryWale 
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iNfOrmatOr kiBica

hOkej. phl: 16.10 unia oświęcim – GKS Tychy (godz. 18), 
18.10 jKH GKS jastrzębie – GKS Tychy (17); plhK: 17.10 unia 
oświęcim – Atomówki GKS Tychy.
futBOl amerykański. lFa: 18.10 Tychy Falcons – Byd-
goszcz Archers (14).
Piłka NOżNa. i liga: 16.10 GKS Tychy – chrobry Głogów 
(20.30); iV liga: 17.10 odra – GKS II Tychy (15); liga okręgo-
wa: 17.10 oKS Zet Tychy – łąka (15) – w grupie i oraz 17.10 
GTS Bojszowy – ogrodnik (15) – w grupie ii; klasa a: 17.10 
Krupiński – Siódemka (15.30), 18.10 jaroszowice – Frydek 
(15.30); klasa b: 17.10 Tysovia – MKS II Lędziny (15.30), 18.10 
czułowianka – Fortuna (15); iV liga kobiet: 18.10 Polonia 
Tychy – Niepokorni orzesze (15).
futsal. i liga: 18.10 KS Sośnica – GKS Futsal Tychy (17).
kOsZykóWka. i liga: 17.10 Miasto Szkła Krosno – GKS Tychy. 
18.10 turniej rzutów za trzy. Zapisy 9.30-10.15, początek – 
godz. 10.30 (8 kategorii wiekowych).
siatkóWka. ii liga mężczyzn: 17.10 TKS Tychy – Volley 
rybnik (17); i liga śląska kobiet: 17.10 TKS ekobet Tychy 
– pauzuje. lS ●

Od piątku, 16 października Mu‑
zeum Miejskie zaprasza do swo‑
jej siedziby (Stary Magistrat, plac 
Wolności 1) na nową wystawę, 
zatytułowaną „To idzie młodość. 
Życie sportowe na placu budowy 
socjalizmu”.

W okresie tzw. stalinizacji sy‑
stem kultury fizycznej w PRL zo‑
stał przeorganizowany na wzór 
radziecki, a sport miał odtąd 
służyć sprawom narodu i par‑
tii. Takie imprezy jak kolarski 
Wyścig Pokoju czy Mistrzostwa 
Europy w boksie w Warszawie 
zostały obciążone polityczno–
ideologicznym bagażem. Na eks‑
pozycji zostaną zaprezentowa‑
ne unikalne fotografie, plakaty, 
trofea i dokumenty z czasów, 
gdy mistrzowie sportu stawali 
się własnością państwa. Nie za‑
braknie na niej oczywiście wąt‑

ków tyskich. W związku z roz‑
poczęciem budowy „Nowych 
Tychów” to wzorcowe miasto 
socjalistyczne było wdzięcz‑
nym polem do realizacji mode‑
lu stalinowskiego sportu.

Wystawa, której kuratorem 
jest Piotr Zawadzki, to pro‑
pozycja nie tylko dla miłośni‑
ków sportu, ale pozwalająca 
też na głębszą refleksję w uję‑
ciu historycznym i socjologicz‑
nym. Wstęp na ekspozycję jest 
wolny – obowiązują zasady bez‑
pieczeństwa, związane z pande‑
mią.

W niedzielę, 18 październi‑
ka o godz. 16, Muzeum zapra‑
sza na oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie. Zapisy: tel. 515‑717‑
430, email: k.hajduk@tgs.tychy.
pl. Liczba uczestników ograni‑
czona. KG ●

Z kolejnych mistrzostw Polski, 
tym razem juniorów i młodzie‑
żowców, które rozegrano w Byd‑
goszczy, skromna, pięcioosobo‑
wa ekipa podopiecznych trenera 
Krzysztofa Rymskiego wróciła 
z czterema medalami.

Indywidualnie Wioletta Pawlu‑
czek sięgnęła po złoto w obu 

konkurencjach pistoletowych – 
sportowym i pneumatycznym. 
W konkurencji mix razem z Seba‑
stianem Szklannym zajęła 4. miej‑
sce. Z kolei juniorka Weronika Pa‑
szek, obroniła tytuł mistrzowski 
w pistolecie sportowym, a w mik‑
ście razem z Kacprem Stępniem 
zdobyła brąz. lS ●

porażka siatkarek i przełożony 
mecz siatkarzy.

tylKo 
jeden set
W II lidze siatkówki trzecia ko‑
lejka rozgrywana jest na raty. Nie 
odbyły się mecze Kęczanina Kęty 
z TKS Tychy oraz Jastrzębskiego 
Węgla z MKS II Będzin, które zo‑
stały przełożone na inny termin, 
a już wcześniej przełożono pozo‑
stałe spotkania kolejki.

Grały natomiast siatkarki TKS 
Ekobet Tychy, które występu‑
ją w I lidze śląskiej. Podopieczne 
trenera Krzysztofa Pałki i Przemy‑
sława Ciukają wystąpiły w mocno 
okrojonym składzie, ale bardzo do‑
brze rozpoczęły mecz w Michał‑
kowicach, wygrywając pierwszego 
seta do 19. W drugim jednak ini‑
cjatywę przejęły rywalki i choć ty‑
szanki doprowadziły w końcówce 
do wyrównania, ostatecznie dru‑
giego seta wygrały Michałkowice. 
Niestety błędy zawodniczek TKS, 
zwłaszcza na przyjęciu spowodo‑
wały, że przegrały dwie kolejne od‑
słony. 
muks michałkOWice – tks 
ekOBet tychy 3:1 (19:25, 
25:21, 25:18, 25:19).
tks tychy: Diwis, Poks, Bisz‑
czanik, Pawlik, Raczyńska, Nete‑
rowicz, Koźmińska, Bendkowska, 
Szczepaniak. lS ●

biegi przegrały z wirusem.

perła 
odWołana
Tyskie Stowarzyszenie Sportowe 
poinformowało, że w związku 
z wprowadzeniem żółtej strefy 
w całym kraju, musi po raz kolej‑
ny odwołać organizację 33. Perły 
Paprocan, której rozegranie pla‑
nowane było na 18.10.

Niestety, kolejna duża impreza 
biegowa została odwołana z po‑
wodu epidemii. Przypomnijmy, 
iż na początku września miał być 
rozegrany Tyski Półmaraton i tak‑
że nie doszedł do skutku. Po zła‑
godzeniu obostrzeń w związku 
ze zmniejszeniem liczby zachoro‑
wać, odbyło się kilka imprez mi‑
strzowskiej rangi oraz m.in. bieg 
w Paprocanach im. Pawła Loren‑
sa. Jednak ponowne obostrzenia, 
wprowadzone na terenie całego 
kraju spowodowały, że wiele za‑
wodów znów zostało odwołanych. 
Dotyczy to także Perły, którą or‑
ganizatorzy postanowili przenieść 
na wiosnę przyszłego roku.

„Planowany następny termin 
to 21 marca 2021 roku. Miej‑
my nadzieję, że tym razem już 
nic nie stanie na przeszkodzie 
i XXXIII Perła Paprocan wresz‑
cie się w zaplanowanym czasie 
odbędzie” – napisali w komuni‑
kacie organizatorzy. lS ●

Nowa wystawa w Muzeum Miejskim.

to idzie młodoŚć...

śląskie towarzystwo Strzeleckie z kolejnymi trofeami.

cztery medale mp

Wioletta Pawluczek i Weronika Paszek z trenerem Krzysztofem Rymskim.

ar
c.

W 4. kolejce I ligi GKS Futsal 
Tychy podejmował ostatni ze‑
spół tabeli – AZS AWF Wrocław. 
Gospodarzy zawodziła skutecz‑
ność i do przerwy notowaliśmy 
wynik 1:1. 

Choć kibice zobaczyli 10 goli, 
mecz nie był porywającym wido‑
wiskiem. Tyszanie zaczęli z du‑
żym impetem, ale przyniosło 
to efekt dopiero po 10 minutach, 
kiedy to objęli prowadzenie. Pod‑
opieczni Michała Słoniny gra‑
li jednak bardzo nieskutecznie, 
sporo był strat, błędów indywi‑
dualnych i do przerwy rywalom 
udało się wyrównać. Po zmianie 
gospodarze zagrali już lepiej, jed‑
nak początkowo piłkarze AZS 
starali się im dotrzymać kroku 
i na każdą bramkę GKS odpo‑
wiadali golem. Tak było do sta‑
nu 4:3. Potem goście zatrzymali 
się na trzech trafieniach, podczas 
gdy tyszanie zanotowali notowa‑
li kolejne…
gks futsal tychy – aZs aWf 
WrOcłaW 7-3 (1‑1). Bramki 
GKS: Sitko 3, Słonina, Krzyżow‑
ski, Dudzik, samobójcza.
gks futsal: Modrzik, Grusz‑
czyński – Sitko, Słonina, Dudzik, 
Krzyżowski – Pytel, Lisiński, Ko‑
kot, Migdał, Kochanowski, Koło‑
dziejczyk, Dwórznik, Banaszczyk.

1. Polkowice 4 12 21-11
2. gks tychy 4 9 21-12
3. Heiro 4 7 24-20
4. Bochnia 4 7 22-17
5. Sośnica 4 6 19-9
6. AZS Lublin 4 6 16-13
7. Gwiazda 4 6 17-28
8. unia 4 5 13-17
9. Kamionka 4 4 15-17
10. Nowiny 4 4 15-19
11. Stal 4 3 20-28
12. AZS Wrocław  4 0 14-26

Wkrótce do rywalizacji o me‑
dale mistrzostw Polski przystą‑
pią młodzieżowe drużyny APN/
GKS Futsal Tychy. 13‑latkowie 
trafili do 7. grupy eliminacyjnej, 
a ich rywalami będą Wilkowi‑
ce, Kamionka, Piast i Rekord. 
Mecze – 11.11 w Wilkowicach. 
Drużyna U‑15 zagra ze Zduń‑
ską Wolą, Sośnicą, Fablokiem, 
AZS UŚ Katowice (20.12 Zduń‑
ska Wola). Z kolei ekipa U‑17 
zmierzy się z GSF, Sośnica AZS 
UŚ Katowice (5‑6.12 i 16‑17.01). 
W U‑19 GKS zagra z Gwiazdą, 
Cleareksem, Kamionką i AZS 
UŚ Katowice (pierwszy termin 
28‑29.11)
Piłkarki Polonii zagrają z ROW 
Rybnik, GKS Katowice, Gimna‑
zjum Istebna, MTS Knurów (me‑
cze 11.11) lS ●

MiNioNy tydZień 
w polSKiej hoKej lidZe 
prZyNióSŁ GKS tychy 
MecZe Z NajSŁabSZyMi 
ZeSpoŁaMi StawKi. 
o ile w GdańSKU 
tySZaNie roZGroMili 
StocZNiowca 7:0, o tyle 
w tychach MęcZyli Się 
Z 8. drUżyNą tabeli. 
oStatecZNie jedNaK 
oba te MecZe wyGrali 
i Na KoNto MiStrZa 
polSKi wpŁyNęŁo 6 
pUNKtów.

Mecz ze Stoczniowcem toczył się 
do jednej bramki, choć przebieg 
pierwszej tercji wcale na to nie 
wskazywał. Rywale postawili się 
tyszanom, jednak w kolejnych 
tercjach zespół Krzysztofa Maj‑
kowskiego pewnie już wypunk‑
tował gospodarzy. Skutecznością 
błysnął Filip Komorski, który za‑
liczył trzy trafienia, a dwukrot‑
nie krążek znalazł drogę do siatki 
po uderzeniach Jarosława Rze‑
szutki. Tym samym tyski napast‑
nik zdobył 250. bramkę w PHL 
i – jak wyliczył portal hokej.net 
– 150. w barwach GKS Tychy.
stOcZNiOWiec gDańsk – 
gks tychy 0:7 (0:1, 0:3, 0:3). 
Bramki: Komorski 3, Rzeszutko 
2, Marzec, Pociecha.

Liderujący tabeli tyszanie byli 
faworytami meczu z 8. zespołem 
PHL. I zaczęło się znakomicie, 
bo już w 43 sekundzie Ladislav 
Havlik otworzył wynik meczu. 
Chwilę potem bliski podwyższe‑
nia był Michał Kotlorz, próbował 
też Filip Komorski. W 11 minucie 
tyszanie stracili krążek we włas‑
nej tercji, przejął go Eemeli Pippo 
i podał do Riku Sihvonena, który 
pokonał Kamila Lewartowskie‑

go. Odpowiedź GKS przyszła już 
po trzech minutach, a w głównej 
roki wystąpił Christian Mrocz‑
kowski, który pokonał bramkarza 
rywali. Pierwsza tercja zakończy‑
ła się prowadzeniem GKS 2:1.

Rywale skopiowali wyczyn ty‑
szan z pierwszej tercji i zdobyli 
szybkiego gola – w 23 minucie 
wyrównali stan meczu, po ude‑
rzeniu Mateusza Wilusza. Tysza‑
nie ruszyli do ataku… Próbo‑
wał Mroczkowski, chwilę potem 
Dupuy, Marzec, a po strzale 
Novajovsky’ego krążek odbił się 
od poprzeczki. Rywale także od‑
powiadali kontrami, ale przewa‑
ga tyszan rosła z każdą minu‑
tą… Novajovsky potężnie uderzył 
ze środka lodowiska i Patrik Spes‑
ny miał spore problemy, by obro‑
nić. Próbowali jeszcze Bartłomiej 
Pociecha, Komorski, który tuż 
przed bramką rywali otrzymał 

krążek od Patryka Wronki. Im‑
pet tyszan nie słabł i wydawało 
się, że kolejny gol to tylko kwe‑
stia czasu. Jednak w drugiej ter‑
cji tak się nie stało.

Od początku trzeciej odsłony 
znów tyszanie byli w natarciu. 
Bliski podwyższenia był Wron‑
ka, a chwile później Jean Dupuy. 
Rywale kilka razy zatrudniali Le‑
wartowskiego, który jednak bro‑
nił z dużym wyczuciem. Na ko‑
lejną bramkę kibice czekali do 56 
minuty, kiedy to celnym strzałem 
popisał się wychowanek MOSM 
Kacper Gruźla. Do końca spot‑
kania wynik już nie uległ zmia‑
nie i GKS wygrał 3:2.
gks tychy – sts saNOk 3:2 
(2:1, 0:1, 1:0). Bramki: Havlik, 
Mroczkowski, Gruźla.
gks tychy: Lewartowski – 
Havlik, Novajovsky; Mroczkow‑
ski, Komorski, Wronka – Seed, 

Kotlorz; Witecki, Galant, Marzec 
– Pociecha, Ciura; Krzyżek, Rze‑
szutko, Gruźla – Bizacki, Kogut, 
Gościński, Dupuy, Jeziorski.

Pozostałe wyniki. Piątek: Sanok 
– Podhale 2:4, Cracovia – GKS 
Katowice 1:5, Energa – GKS Ja‑
strzębie 2:3, Zagłębie – Unia 1:5. 
Niedziela: Stoczniowiec – Unia 
0:6, Zagłębie – GKS Jastrzę‑
bie 1:6, Cracovia – Podhale 1:0, 
GKS Katowice – Energa (odwo‑
łany). lS ●

1. gks tychy 10 27 43-26
2. GKS jastrzębie 9 21 35-18
3. unia oświęcim 9 20 34-16
4. energa 8 18 24-11
5. GKS Katowice 8 13 21-17
6. Podhale 9 13 25-23
7. cracovia 9 13 24-26
8. Sanok 10 8 16-26
9. Zagłębie 10 5 19-42
10. Stoczniowiec 10 0 14-50

10 goli w meczu GKS Futsal – AZS AWF Wrocław.

punKty najWażniejsze

zWyCięski Gol Gruźli
KaNoNada w GdańSKU I TruDNe ZWycIĘSTWo Z SANoKIeM

Trwa zwycięska seria hokeistów GKS Tychy, którzy samodzielnie prowadzą w tabeli PHL.
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d jak debiut w Nhl
jeśli ktOś POmyśli, że DeBiut POlaka 
W ZaWODOWej liDZe hOkeja Nhl ZOstał 
POtraktOWaNy W NasZym kraju jak 
NarODOWe śWiętO, teN jest W BłęDZie.

Dziś pewnie takie wydarzenie znalazłoby się na paskach wszyst-
kich telewizyjnych kanałów informacyjnych. Mówimy jednak 
o czasach, gdy nasz rząd dopiero składał wniosek o przyjęcie 
Polski do unii europejskiej, a na ekranach kin szalał Bogusław 
Linda w drugiej części „Psów”. owszem, w prasie pojawiły się 
notki Polskiej Agencji Prasowej, że oto Mariusz czerkawski 9 
kwietnia 1994 roku zadebiutował w barwach klubu NHL Bo-
ston Bruins, ale próżno było szukać w mediach specjalnych 
wywiadów z bohaterem czy szczegółowych analiz tego spek-
takularnego sukcesu.

Akurat w tym samym czasie hokejowa reprezentacja Polski 
grała w mistrzostwach świata grupy B w Kopenhadze. oczy-
wiście bez czerkawskiego, ale też bez jego mentora Henryka 
Grutha, bo trener reprezentacji ewald Grabowski stwierdził, 
że tyski weteran nie jest mu już potrzebny. Polska zajęła wtedy 
trzecie miejsce, za Szwajcarią i łotwą.

Debiut w NHL czerkawski zaliczył w meczu przeciwko Tam-
pa Bay Lightning, który zakończył się porażką bostończyków 
0:3, a wychowanek GKS Tychy oddał w tym meczu dwa strzały 
na bramkę rywali. „Mario” został ustawiony w pierwszym ataku 
– na prawym skrzydle, razem z nim grali świetni Kanadyjczycy 
Adam oates i cam Neely. Ten drugi został później prezydentem 
Boston Bruins.

czerkawski lubi wspominać, jak wielkie wrażenie zrobiła 
na nim sama otoczka meczu. Najpierw grane były hymny ame-
rykański i kanadyjski, a później zaczęło się szaleństwo na lodzie 
i na trybunach. Wszystko to dawało poczucie, że każdy mecz 
NHL jest tym najważniejszym. Tyszanin grał wcześniej w Szwe-
cji, już się oswoił z zawodowym hokejem, ale i tak przeskok był 
ogromny. również finansowy. Miesięczna pensja w Bostonie 
równała się rocznym zarobkom Mariusza w Szwecji. A przecież 
już transfer z Tychów do Djurgardens IF był u nas traktowany 
jak przysłowiowe złapanie Pana Boga za nogi.

W książce „życie na lodzie” czerkawski wspomina, że już 
na pierwszym treningu Boston Bruins przeżył szok. Podczas 
treningowej gierki w walce o krążek debiutant ściął się Paulem 
Stantonem, w efekcie czego starszy o 5 lat Stanton przewrócił 
się na lód. Potraktował to jako zniewagę: „przyjeżdża jakiś 
smarkacz i kiwa go na treningu”. o mało nie doszło do bójki, 
ale sytuację uspokoił potężny obrońca Glen Featherstone. 
– Nie przejmuj się młody, zaopiekuję się tobą – powiedział 
do Polaka. Mariusz poczuł się dziwnie – z jednej strony bez-
piecznie, a z drugiej… jak w jakiejś mafii.

Na swojego pierwszego gola w NHL czerkawski musiał 
poczekać tylko kilka dni – zdobył go 13 kwietnia 1994 roku 
w wyjazdowym meczu z ottawa Senators. Akurat w dniu 
swoich 22. urodzin! 
Po  p i e r w s z y c h 
czterech meczach 
w NHL „Mario” miał 
założonych prawie 
25 szwów. A pod-
czas wcześniej-
szych występów 
w Szwecji i Polsce 
ani jednego…

W ciągu dwuna-
stu sezonów gry 
w NHL tyszanin 
wystąpił  w 745 
meczach, strze -
lając 215 bramek 
i  zal iczając 220 
asyst.  cz y jak iś 
polsk i  hokeista 
zdoła poprawić te 
statystyki?
piotr ZawadZKi, 
tySKa Galeria 
SportU ●

alFabet tGS

Kolekcjonerska karta NHL 
Mariusza Czerkawskiego

Tyska zawodniczka, specjali‑
zująca się w wyścigach MTB, 
Laura Choma zakończyła sezon 
2020 srebrnym medalem, zdoby‑
tym podczas mistrzostw Śląska 
w Jastrzębiu Zdroju. Natomiast 
w klasyfikacji generalnej Pucha‑
ru Polski 2020 zajęła ostatecznie 
5. miejsce.

– Mistrzostwa Śląska okazały 
się dla mnie zdecydowanie naj‑
bardziej emocjonującym wy‑
ścigiem sezonu – powiedziała. 
– Przed zawodami wiedziałam, 
że czeka mnie ciężka walka o ty‑
tuł, ale niedługo po starcie wy‑
szłam na prowadzenie i stopnio‑
wo uzyskiwałam coraz większą 
przewagę nad najgroźniejszą ry‑
walką. Niestety, kiedy minęłam 
połowę drugiego okrążenia, zła‑

pałam „kapcia”. Udało mi się doje‑
chać do bufetu – po zmianie koła 
wyjechałam na ostatnie okrąże‑
nie na drugiej pozycji, ze stratą 
około 30 sekund do liderki. Da‑
jąc z siebie wszystko, dogoniłam 
ją, ale ponownie straciłam parę 
sekund.... Ostatecznie zdobyłam 
tytuł wicemistrzyni Śląska, tra‑
cąc zaledwie 2 sekundy do mi‑
strzostwa.

Potem Laura wystartowała 
w finałowych zawodach Pucha‑
ru Polski. Trudy wyścigu o mi‑
strzostwo Śląska dały o sobie znać 
i ostatecznie zajęła 7. miejsce.

Natomiast w klasyfikacji ge‑
neralnej Pucharu Polski 2020 r 
uplasowała się na 5. miejscu i jak 
zapowiedziała – za rok będzie po‑
dium! lS ●

jaK jUż iNForMowaliśMy, 
ZawodNiK MoSM 
MateUSZ MiStereK 
ZdobyŁ w SŁUpSKU 
brąZowy Medal 
MiStrZoStw polSKi 
MŁodZiKów (U-16) 
w wieloSKoKU. dla 
treNera boGdaNa 
prZybyciNa jeSt 
to wyjątKowy Medal, 
bo… 200. wywalcZoNy 
prZeZ jeGo ZawodNiKów 
w ciąGU MiNioNych 19 
lat i 20. Medal raNGi 
MiStrZoStw polSKi!

– Mateusz wystartował jako 
pierwszy reprezentant Śląska 
– opowiada o występie swoje‑
go podopiecznego trener Bog‑
dan Przybycin. – Wieloskok 
to nowa konkurencja skocznoś‑
ciowa dla zawodników chcących 
się w przyszłości specjalizować 
w trójskoku. W związku z tym, 
że dla młodszych zawodników 
trójskok jest zbyt trudny, w za‑
wodach mistrzowskich PZLA 
rozgrywany jest dopiero od 16. 
roku życia. Do konkursu zakwa‑
lifikowało się 20 zawodników 
z najlepszymi wynikami w kraju. 
Mateusz rozpoczął bardzo dobrze 
i już w pierwszej próbie osiągnął 
rezultat dający mu awans do oś‑
mioosobowego finału – 12,28 m. 
W drugiej serii poprawił się 
na 12,46 m i zajmował trzecie 
miejsce. Trzecia kolejka okaza‑
ła się decydująca. Misterek sko‑
czył 12,51 i tym samym poprawił 
własny rekord Śląska. Do drugiej 
pozycji brakowało 6 cm. Można 
było oczekiwać, że w ścisłym fi‑
nale będzie skakał jeszcze dalej, 
ale niestety – po udanym skoku, 
wychodząc z piaskownicy, skręcił 
nogę w stawie skokowym. Próbo‑
wał jeszcze w 4. kolejce, ale mu‑
siał dać za wygraną. Na szczęście 
nikt z pretendentów go nie prze‑
skoczył. Konkurs wygrał Kewin 
Małek ze Słupska i ustanowił re‑
kord Polski 12,84 przed Danie‑
lem Kamińskim ze Stali Mielec 
– 12.57 cm. Czwartemu zawod‑
nikowi zabrakło do Mateusza 
19 cm. W drugim dniu Mateusz 
był zgłoszony do skoku w dal, ale 
ze zrozumiałych powodów mu‑
siałem go z konkursu wycofać.

Medal Mateusza Mister‑
ka był pierwszym, zdobytym 
przez zawodników śląskiej eki‑
py. W sumie reprezentanci na‑
szego województwa zdobyli tyl‑
ko 8 medali (żadnego złotego) 
i zajęli 13. miejsce na 16 woje‑
wództw. Był to jeden z najsłab‑
szych startów lekkoatletów ślą‑
skich klubów. Zdaniem trenera 
Przybycina jednym z powodów 
jest fakt, iż na Śląsku nie ma hali 
lekkoatletycznej, w której można 
by trenować przez cały rok.

– Przykładem może być Słupsk, 
gdzie powstała nowa hala lekko‑
atletyczna – dodał trener Przyby‑
cin. – Coraz więcej takich hal po‑
wstaje w kraju, ale Śląsk niestety 
nie posiada żadnego zimowego 
obiektu lekkoatletycznego. Cie‑
szy fakt, że AZS AWF Katowi‑
ce staje się najmocniejszym klu‑

bem lekkoatletycznym w kraju, 
ale z zapleczem młodzieżowym 
może być inaczej. Mistrzostwa 
zimowe rozgrywamy za grani‑
cą, w Ostrawie i coraz trudniej 
jest nam rywalizować z ekipami, 
które dysponują całoroczną bazą 
szkoleniową. Jest co jest praw‑
da plan budowy hali w Katowi‑
cach, ale w tak pokiereszowanym 
budżecie państwa, może się oka‑
zać to obecnie mało realne. Dziś 
hala lekkoatletyczna to nie jest 
mrzonka, to po prostu koniecz‑
ność. Mistrzostwami w Słupsku 
zakończyliśmy ten dziwny se‑
zon 2020. Nie wiem jak będzie 
z przygotowaniami do sezonu 
2021. Cieszymy się z naszego 
nowego stadionu, ale my także 
nie mamy obiektu do treningu 
zimowego. Korzystamy z sal gim‑
nastycznych i siłowni w tyskich 

szkołach. Z pewnością będą kło‑
poty z naborem, bo nikt nie or‑
ganizuje zawodów szkolnych, 
a szkoły mogą nie być zaintereso‑
wane, żeby nas, trenerów, wpusz‑
czać na lekcje WF do przeprowa‑
dzenia selekcji. Problemem też 
zaczyna być dla nas dostęp do za‑
plecza na stadionie piłkarskim 
przy ul. Edukacji. Były wpraw‑
dzie zapewnienia, w tym pre‑
zydenta, że będziemy mieli do‑
stęp do infrastruktury – siłowni, 
szatni, magazynu, zaplecza od‑
nowy biologicznej – ale niestety 
nie możemy np. wynegocjować 
dostępu do stadionowej siłow‑
ni. Jak w takim razie myśleć op‑
tymistyczne o perspektywie roz‑
woju dyscypliny? Gdyby sekcja 
chciała wykorzystać potencjał 
nowego stadionu i zainwestować 
np. w trenera rzutów. Jak to zro‑
bić, skoro do takiego treningu 
potrzebny jest dostęp do siłow‑
ni na co dzień? Nie można pro‑
wadzić szkolenia na raty...

Z podsumowania sezonu wy‑
nika, iż w tym roku, mimo po‑
wszechnie znanych problemów, 
zawodnicy MOSM zdobyli 13 
medali rangi mistrzowskiej 
PZLA (mistrzostwa Śląska i Pol‑
ski). Dwa medale MP dla sekcji 
zdobyli: Oliwia Ślusarczyk w sko‑
ku w dal U‑18 (brązowy podczas 
halowych MP w Toruniu) i Ma‑
teusz Misterek (brązowy).

W przyszłym roku sekcja lek‑
koatletyczna MOSM będzie ob‑
chodziła 20‑lecie działalności.

– W związku z jubileuszem, 
zgłosiłem pomysł, by uczcić go 
organizacją zawodów lekkoatle‑
tycznych, łącząc je z upamiętnie‑
niem trenera Jana Dery – mówi 
Bogdan Przybycin. – W ciągu 19 
lat nasze zawodniczki i zawod‑
nicy zdobyli 354 medale im‑
prez mistrzowskich. Ten medal 
Mateusza ma dla mnie osobiste 
znaczenie, bo jest 200. medalem 
wywalczonym przez moich za‑
wodników i 20. medalem ran‑
gi mistrzostw Polski. W minio‑
ny weekend podczas mistrzostw 
Śląska dzieci, ostatni w tym 
roku medal – brązowy – w bie‑
gu na 600 m w kategorii dzieci 
młodsze, zdobyła Maja Rubka, 
czyli mam tych medali już 201. 
leSZeK Sobieraj ●

Na najbliższy czwartek o godz. 18 
w Tyskiej Galerii Sportu zaplano‑
wane zostało spotkanie z nowym 
selekcjonerem reprezentacji Pol‑
ski w hokeju na lodzie Robertem 
Kalaberem.

Gościem specjalnym będzie 
Arkadiusz Sobecki, wieloletni 
zawodnik GKS Tychy, a obec‑
nie trener bramkarzy w tyskim 

klubie i reprezentacji Polski. 
To świetna okazja, aby bezpo‑
średnio dowiedzieć się więcej 
o wyzwaniach, jakie czekają 
polską reprezentację w najbliż‑
szym czasie.

Liczba uczestników spotkania 
ograniczona, obowiązują zapisy. 
Więcej informacji na www.tgs.ty‑
chy.pl oraz profilu FB. KG

Spotkanie w TGS.

o hoKeju W galerii

laura choma na mecie sezonu MTB.

dWie seKundy do mistrzostWa

Laura Choma – wicemistrzyni Śląska i 5. zawodniczka Pucharu Polski.

ar
c.

rok przeD… jubileuszem
w tyM NietypowyM SeZoNie 2020 TyScy LeKKoATLecI ZDoByLI 13 MeDALI MISTrZoSTW PoLSKI I ŚLąSKA.

Mateusz Misterek i terner Bogdan Przybycin na podium MP w Słupsku.

ar
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waGa 23.iX-23.X
Teraz możesz spełnić swoje marzenia, pod warun-
kiem, że nie będziesz się ociągać. Mars doda ci sił 
i energii.

SKorpioN 24.X-21.Xi
Gwiazdy ci sprzyjają, wiec wyjdź szczęściu 
naprzeciw i nie zmarnuj żadnej okazji. Problemy 
pomoże rozwiązać starsza Waga.

StrZelec 22.Xi-21.Xii
Twojemu urokowi nikt się teraz nie oprze. Bez 
trudu uzyskasz więc to, na czym ci zależy. uważaj 
na zdrowie.

KoZiorożec 22.Xii-19.i
Głowa do góry! Nawet jeśli nie wszystko się 
układa. Zaufaj losowi i nie martw się więcej, tylko 
spokojnie realizuj plan.

wodNiK 20.i-18.ii
uważaj na adoratorów o złej reputacji. Miej się 
na baczności, bo grożą ci poważne straty, nie 
tylko finansowe.

ryby 19.ii-20.iii
Nie zdołasz zapanować nad odpływem gotówki. 
Może się okazać, że przyjdzie jakiś zadawniony 
mandat lub kara za opóźnienie.

baraN 21.iii-20.iV
Zastanów się, co naprawdę chcesz osiągnąć 
i zaplanuj krok po kroku drogę do upragnionego 
celu. Piorunujące wrażenie zrobisz na Wodniku.

byK 21.iV-21.V
Porzuć lęki, obawy i odważnie spójrz 
w najbliższą przyszłość. jesteś przecież  
kowalem własnego losu.

bliźNięta 22.V-20.Vi
Twoja energia życiowa wymaga regeneracji, więc 
na razie zadbaj, by oszczędzić jej jak najwięcej. 
ostrożnie prowadź samochód.

raK 21.Vi-22.Vii
Zapowiadają się rodzinne zjazdy i spotkania. Dołóż 
wszelkich starań, by przebiegły bez konfliktów.

lew 23.Vii-22.Viii
Nie wszystko będzie układać się gładko, ale warto 
podjąć wysiłek. Twój trud zostanie sowicie wyna-
grodzony.

paNNa 23.Viii-22.iX
Zapragniesz zmian, staniesz się bardziej otwarty 
na świat, kreatywny i szalenie atrakcyjny. Korzy-
staj z życia!
 wróżKa adraSteja tel. 692 893 871

horosKop
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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 672: 
ZłOta POlska jesień.

halo! stoję przy rothko!
Innymi słowy: czy sztuka się skończyła? Z takim – 
jakże celnym – pytaniem zwróciła się do mnie ma‑
ilowo czytelniczka cyklu „Dawno temu w sztuce”, 
pani Ewa Bilangowska. Faktycznie, w Tychach nie‑
dawno otworzyła się nowa galeria sztuki i faktycz‑

nie, niektóre eksponowane tam obrazy mogą wy‑
wołać w nas – odbiorcach – poczucie, że przecież 
już to gdzieś widzieliśmy. Zdziwiłabym się, gdyby 
skąpane w kwiatach, nagie kokietki nie przywiodły 
na myśl prac Alfonsa Muchy. Jeżeli ktoś choć tro‑
chę zna się na sztuce, zauważy podobieństwo już 

na starcie. Zresztą, takich malarskich 
cytatów było na tej wystawie znacz‑
nie więcej. I tu anegdota: na kilka 
godzin przed oficjalnym otwarciem 
galerii, zgubiłam się w plątaninie ko‑
rytarzy. Byłam tak zdezorientowana, 
że zadzwoniłam do organizatorki, li‑
cząc na to, że mnie odnajdzie. Na jej 
rzeczowe pytanie: „A przy czyich 
pracach pani stoi?”, odpowiedziałam 
niemal automatycznie, że przy obra‑
zach Marka Rothko. W odpowiedzi 
usłyszałam perlisty śmiech i zapew‑
nienie, że kogo jak kogo, ale Marka 
Rothko galeria niestety na stanie nie 
posiada. Wesołe? Wesołe! A jednak 
już po chwili przemiła pani menager 
pojawiła się w drzwiach. Doskonale 
wiedziała, gdzie jestem. Jakim cu‑
dem?

Genialni kopiści
Czyli co? Kopiujemy? Proste pytanie, 
a odpowiedź niełatwa. Ten wątek – 
gdzie kończy się cytat, a gdzie zaczy‑
na sztampowe powielanie – sunie się 
jak cień za sztuką współczesną. Mówi 
się, że żyjemy w kulturze wyczerpa‑

nia, że wszystko co jest, już było. Sztuka wykorzy‑
stała wszystkie swoje drogi, wszystkie kody i teraz 
jedynie może bawić się czymś, co zostało nazwane. 
Trwamy na artystycznym wysypisku. Takie odwo‑
łanie zasugerował mi swego czasu redaktor Radia 
Katowice, Maciej Szczawiński – z tym że wówczas 
dyskutowaliśmy o poezji. Dorzucam do tej analogii 
malarstwo. Coraz częściej, gdy zwiedzam wystawy, 
nie widzę nowości – sama sztampa. To zabrzmi bru‑
talnie, ale to zwłaszcza my – Polacy – wyspecjalizo‑
waliśmy się w kopiowaniu. Jesteśmy w tym wręcz 
genialni. Zauważył to już sam Adam Mickiewicz, 
gdy grzmiał, że nasi rodzimi malarze wzorują się 
na Paryżu, że są wiecznie o krok za resztą Europy, 
że nic tylko kopia, kopia, kopia… Cóż… Wówczas 
choć mieliśmy poetów. Ale czy dziś jest aż tak źle?

nasza nieobliczalność
Ależ skąd! Celowo zaczęłam z wysokiego C, 
by sprowokować samą siebie do kontry. A ta nasu‑
wa się sama. Bo przecież (pozostając przy śmietni‑
kowej metaforze), wśród góry brudnych odpadów 
i resztek, można znaleźć drogocenny skarb. Czysty 
ton. Głos prawdziwej SZTUKI. Gwaran‑
tuję, że gdy choć raz się go usłyszy – ten 
dźwięk nieskazitelny, chwytający za ser‑
ce, targający duszą – będzie się go szukać 
wciąż, i wciąż, i wciąż jeszcze. Taką moc 
ma sztuka! Ma opowiadać o człowieku, 
o jego lęku, pożądaniu, o przemijaniu! 
Każda z tych spraw inaczej się w każdym 
z nas odbija – nikt nie czuje tak samo. 
Dzięki temu człowiek jest niewyczer‑
panym tematem, zagadką, nieskończo‑
ną historią. To nie jest tak, że sposób 
nazywania rzeczy się skończył – nasza 
różnorodność i nieobliczalność spra‑
wiają, że za każdym razem pojawiają się 
nowe melodie, słowa, obrazy. Skąd więc 
to powielanie? Ot, w każdym zawodzie 
jest partacz, jest rzemieślnik i mistrz. Ci 
ostatni nie rodzą się co pięć minut.

samoswój
Czy zatem każda kopia to kicz? Gdzie tam – było‑
by zbyt prosto! Szuka współczesna nie wzięła się 
znikąd. Nie stało się tak, że nagle, bez wyraźnego 
powodu Kazimierz Malewicz namalował „Czarny 
kwadrat na białym tle”, a Pollock zaczął chlapać 
farbą po płótnie. Coś wynika z czegoś. Sztuka prze‑
szła długą drogę od czasu kiedy 36 tysięcy lat temu 
nasz praprzodek zanurzył swój palec w czerwonym 
barwniku i nakreślił nim kształty na ścianach jaski‑
ni. Za każdym dzisiejszym artystą, stoją jego po‑
przednicy – ci bardziej i mniej wielcy. I nic w tym 
złego! Powtórzę: NIC W TYM ZŁEGO! Wszak 
malarze od wieków inspirują się nawzajem, cytu‑
ją. Dajmy na to genialny Picasso malował swoje 
wersje obrazów Maneta („Olimpii” lub „Śniadania 
na trawie”) i było to coś zupełnie innego. Samos‑
wojego. Ta odrębność odróżnia sztukę od kiczu. 
Plagiatowanie od oryginału. Fałsz od prawdy. Jakże 
łatwo – w zalewie tandety – o pomyłkę. Jakże ła‑
two przeoczyć kolejnego van Gogha. Na szczęście, 
prawdziwa sztuka wybroni się sama. Wystarczy 
poczekać. aGNieSZKa KijaS ●

daWno temu W sztuce (219)Czy sztuka się skońCzyła?

Obrazy Małgorzaty Bieniek-Strączek nasuwają oczywiste 
skojarzenie z Alfonsem Muchą. Zbyt oczywiste.

Jacek Gowik (malarz, którego obrazy wiszą w Tichauer Art 
Galery) czerpie z tego samego źródła, co Mark Rothko, ale 

zachowuje przy tym swoją odrębność. Autentyczność.

„byŁaM Na otwarciU tichaUer art Gallery i bardZo SpodobaŁy Mi Się 
obraZy MaŁGorZaty bieNieK-StrącZeK. ale dlacZeGo? bo Mają dUżo 
wSpólNeGo (być Może) Z UlUbioNyM prZeZe MNie MalarZeM alFoNSeM 
MUchą. lUbię jeGo dZiewcZyNy, SZcZeGólNie »pory roKU«. dlateGo 
chciaŁabyM USŁySZeć od paNi, cZy wSpóŁcZeSNe MalarStwo tylKo 
podpatrUje poprZedNiKów, cZy tworZy coś NoweGo (rówNie pięKNeGo), 
cZeGo ja Może Nie roZUMieM, albo Nie doStrZeGŁaM?”.
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