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4 maja zamknięty, a w konsekwencji rozebrany zostanie wiadukt łączący ul. grota-roweckiego i dmowskiego. nowy powstanie za 15 miesięcy.

tychy w nowej perspektywie
Ile z 4,5 mld euro, które z Unii Europejskiej dostanie  
Górny Śląsk, przypadnie na inwestycje w Tychach.

Wzrostu bezrobocia  
należało się spodziewać
Rozmawiamy z dyrektorem PUP Dorotą Otok.

zwycięski debiut Helda
Nasz człowiek w MMA pokonał 
faworyzowanego rywala z Brazylii.5 8 19
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CZysto jak... w lesie
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji Klub 
Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby i Stowarzyszenie Inicjatywa 
Tyska zorganizowali sprzątanie lasu na Żwakowie oraz w Wilkowy-
jach. W sobotnie przedpołudnie kilkudziesięcioro tyszan włączyło się 
do akcji. str. 4
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kto najlepsZy  
w półwieCZu?
Zapraszamy Czytelników i kibiców 
do udziału w zabawie, której 
celem jest wybór najlepszych 
sportowców w 50-letniej historii 
Górniczego Klubu Sportowego 
Tychy. str. 18
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 23.04, OkOłO gODz. 16 
DyżurNy tyskiej kOmeN-
Dy Otrzymał zgłOszeNie, 
że na ul. Bibliotecznej nieznany 
mężczyzna strzelał z okna. Oka-
zało się, że 18-latek, podczas wi-
zyty u znajomego, postanowił za-
bawić się jego pistoletem na kulki. 
Nastolatek tłumaczył się, że chciał 
strzelić w znak drogowy, ale osta-
tecznie trafił w 34-letnią kobietę. 

Poszkodowana została trafiona 
w nogę. Nieodpowiedzialna za-
bawa zakończyła się dla tyszanina 
w policyjnym areszcie.

Za narażenie na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia 
lub ciężkiego uszkodzenia cia-
ła kodeks karny przewiduje karę 
do 3 lat pozbawienia wolności.
◆ POlicjaNci z WyDziału 
krymiNalNegO tyskiej ko-

mendy wspólnie ze stróżami pra-
wa z Wydziału do Spraw Zwalcza-
nia Przestępczości Pseudokibiców 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach, wkroczyli do jed-
nego z tyskich mieszkań. Znaleźli 
tam specjalny namiot z sadzon-
kami konopi indyjskich, a także 
sprzęt do uprawy roślin i dystry-
bucji narkotyków – między inny-
mi rury wentylacyjne, rury grzew-

cze, termometr, wagę, a także 
amfetaminę w zamrażarce. Jak się 
okazało, plantacja i narkotyki na-
leżały do 32-latka. Łącznie śledczy 
zabezpieczyli 18 doniczek z krze-
wami we wczesnej fazie wzrostu 
oraz przejęli ponad 400 działek 
dilerskich amfetaminy. Zatrzy-
many otrzymał dozór policyjny, 
a za popełnione przestępstwo gro-
zi mu do 10 lat więzienia. ls ●
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Grzegorzowi Gwoździowi
Radnemu Miasta Tychy

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają

Maciej Gramatyka, Wojciech Czarnota, 
Józef Twardzik, Ali Nurbagandow, 

Rafał Żelazny

z z
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PUNKT WYMAZOWY
zlokalizowany w Ultra-Med-Strefa Fabryczna 2

materiał do badań pobieramy 
od poniedziałku do piątku 

w godz. od 6:00 do 7:00
∙ Test  RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa 

SARS-CoV-2 wywołującego COVID19, który jest badaniem 
o najlepszej czułości i swoistości.

∙ Przy wyjazdach zagranicznych – zaświadczenie w języku obcym 
zgodne z wymogami jakie stawiają poszczególne kraje.

∙ Wynik badania: do 24 godzin.
∙ Cena badania 350 zł.
∙ Cena zaświadczenia w języku obcym 50 zł.
∙ Płatność kartą lub na konto.

Zapraszamy do kontaktu:
 797 024 769 lub przez messenger 

Więcej informacji na stronie
ums.net.pl

Tychy, ul. Fabryczna 2

tuż po dŁugiM 
Weekendzie, We Wtorek 4 
Maja rusza przebudoWa 
Wiaduktu W ciągu ul. 
grota-roWeckiego. 
obiekt, będący WażnyM 
poŁączenieM póŁnocnej 
i poŁudnioWej 
części Miasta, 
zostanie zaMknięty, 
co siŁą rzeczy 
będzie generoWaŁo 
utrudnienia W rucHu. 
na ten MoMent dotyczyć 
będą one kieroWcóW, 
pasażeróW koMunikacji 
Miejskiej oraz pieszycH.

Przebudowa wiaduktu nad wy-
kopem kolejowym na ul. Grota
-Roweckiego wkracza w kolejny 
etap prac. Prowadzona w centrum 
miasta inwestycja będzie genero-
wała duże utrudnienia w ruchu. 
Co się zmieni?

Od wtorku – 4 maja – wiadukt 
zostanie zamknięty dla ruchu. 
Tym samym nie będzie możli-
wości przejazdu z ul. Grota-Ro-
weckiego na ul. Dmowskiego czy 

al. Jana Pawła II. Objazd będzie 
prowadził ulicami: Dąbrowskie-
go, Wyszyńskiego i Jana Pawła II 
oraz al. Jana Pawła II, al. Bielską 
i al. Niepodległości. Ruch pieszy 
zostanie skierowany na kładkę 
w rejonie D.H. City Point.

zmiany w rozkładach
Od tego dnia należy spodziewać 
się też zmian w rozkładach jaz-
dy autobusów i trolejbusów. Li-
nie trolejbusowe E, F, G, H oraz 
autobusowe W, 1, 1N (aktualnie 
zawieszona), 2, 31,137, 157, 245, 
254, 551, 627, 686, 688, 696 i 788 
skierowane zostaną na trasy ob-
jazdowe. Szczegółowy rozkład 
jazdy, jaki będzie obowiązywał 
na czas budowy, można znaleźć 
na stronie internetowej Zarzą-
du Transportu Metropolitalne-
go: https://rj.metropoliaztm.pl/
news/i/2078/

Na razie bez zmian kursowa-
ły będą pociągi. Wiadomo nato-
miast, że w przyszłości pasażero-
wie kolei również muszą liczyć się 
z utrudnieniami. Planowo nastąpi 
to nie wcześniej niż w drugiej po-

łowie czerwca, a szczegóły w tej 
sprawie zostaną podane w odręb-
nym komunikacie.

– Przebudowa wiaduktu w cią-
gu ul. Grota-Roweckiego nad to-
rami PKP to jedno z kluczowych 
zadań drogowych, jakie aktual-
nie są realizowane w naszym mie-
ście – mówi Artur Kruczek, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach. – Zdaje-
my sobie sprawę, że prace łączą 
się z dużymi utrudnieniami, ale 
to był już ostatni moment, by za-
reagować.

nowy w miejsce starego
Docelowo stary wiadukt zosta-
nie rozebrany, a w jego miejsce 
powstanie nowy, wybudowany 
od podstaw. Powstanie też kład-
ka, z której będą mogli korzystać 
piesi i rowerzyści. Zlokalizowa-
na będzie w odległości około 
35 m od ul. Grota-Roweckiego 
po stronie południowo-wschod-
niej. Co ważne, po przebudowie 
piesi nadal będą mogli poruszać 
się po wiadukcie – po obu jego 
stronach powstaną chodniki.

Planowo kładka pieszo-rowe-
rowa ma być gotowa do połowy 
grudnia 2021, natomiast wiadukt 
do lipca 2022 roku.

Łączny koszt zadania wynosi 
ok.10 mln zł, z czego 3,7 mln zł 
stanowi dofinansowanie z sub-
wencji ogólnej budżetu państwa. 

Wykonawcą zadania jest wyło-
niona w drodze przetargu firma 
Mostostal Kielce SA 
Mn ●

20.04 w godzinach popołudnio-
wych przed Stadionem Miejskim 
przy ul. Edukacji zgromadzili 
się kibice, by świętować jubile-
usz 50-lecia klubu. W tym czasie 
na obiekcie rozgrywany był mecz 
GKS Tychy z Radomiakiem Ra-
dom. Odpalono race i petardy...

Jak informuje policja, przed sta-
dionem zebrało się około 200 osób 
i chcąc zadbać o bezpieczeństwo, 
policjanci wezwali zgromadzo-

nych do rozejścia się i zachowa-
nia zgodnego z prawem. Zebrana 
grupa nie reagowała na polecenia 
mundurowych. Uczestnicy na wi-
dok mundurowych, którzy dążyli 
do ustalenia ich tożsamości, roz-
biegli się w kierunku Parku Niedź-
wiadków. Zdaniem policji jed-
na z grup pseudokibiców dążyła 
do konfrontacji z policjantami.

W sumie funkcjonariusze po-
licji wylegitymowali 92 uczest-

ników zbiegowiska, a w związku 
z ujawnionymi wykroczeniami 
sporządzili 24 wnioski o ukaranie 
do sądu oraz nałożyli 62 mandaty 
zarówno porządkowe, jak i doty-
czące naruszeń przepisów związa-
nych z obowiązującymi obostrze-
niami w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Policja nadal usta-
la szczegóły dotyczące zdarzenia, 
jak i odpalanych podczas zbiego-
wiska rac i petard. ls ●

24 wnioski o ukaranie do sądu, 62 mandaty.

Zadyma prZy stadionie

bez przeprawy w Centrum
od 4 Maja Wiadukt na ul. grota-roWeckiego zostanie zaMknięty. SZyKUjMy SIę NA SPORE UTRUDNIENIA.
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Już za tydzień przejście tym wiaduktem na drugą stronę wykopu kolejowego będzie niemożliwe.

kondolencje
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22 kWietnia 
obcHodziliśMy 
śWiatoWy dzień zieMi. 
z tej okazji klub 
radnycH prezydenta 
andrzeja dziuby 
i stoWarzyszenie 
inicjatyWa tyska 
zorganizoWali 
sprzątanie lasu 
na żWakoWie oraz 
W WilkoWyjacH. 
W sobotnie 
przedpoŁudnie 
kilkudziesięcioro 
tyszan WŁączyŁo się 
do akcji.

Dzień Ziemi, znany też jako 
Światowy Dzień Ziemi lub Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi, jest 
największym na świecie świętem 
ekologicznym, obchodzonym 
od 1970 r. Jako pierwszy z ideą 
Dnia Ziemi wystąpił John McCon-
nell na konferencji UNESCO, do-
tyczącej środowiska naturalne-
go w 1969 r. W Polsce obchody 
Dnia Ziemi zostały zapoczątko-
wane w 1990 r. Celem święta jest 
promowanie proekologicznych 
postaw w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej odpowie-
dzialności za Ziemię. To najwięk-
sze ekologiczne święto obchodzo-
ne jest obecnie w 192 krajach.

– Zapowiedzieliśmy, że sprząta-
nie lasu odbędzie się bez względu 
na pogodę, dlatego poprosiliśmy 
uczestników o dostosowanie ubio-
ru do warunków – mówi Michał 
Kasperczyk inicjator wydarzenia. 
– Na szczęście w sobotę mieliśmy 

słoneczny poranek, dzięki czemu 
akcja cieszyła się sporym zainte-
resowaniem. Razem z radnymi 
z Klubu Radnych Prezydenta An-
drzeja Dziuby i Inicjatywą Tyską 
przygotowaliśmy worki na śmie-
ci, rękawiczki i maseczki. Udało 
się pozyskać od sponsorów upo-
minki dla uczestników i każdy 
z nich w zamian za włączenie się 
do akcji i zbieranie śmieci otrzy-
mywał m.in. koszulki i szklan-
ki. Wiele śmieci, jak szkło, może 
mieć drugie życie, więc segreguj-
my odpady i nie wyrzucajmy ich 
byle gdzie – dodaje.

My również byliśmy na miej-
scu, by podpytać tyszan, jak im 
się taka inicjatywa podoba. Uda-
ło się nam porozmawiać nawet 
z osobami spoza miasta. – Świet-
na inicjatywa – podzieliła się 
Karolina z Sosnowca. – Przyje-
chałam do znajomych na week-
end i zaprosili mnie na leśne 
sprzątanko. W swoim mieście 
też biorę udział w podobnych 
wydarzeniach, ale jeszcze nikt 
nie dał mi za to koszulki. Bar-
dzo fajne zagranie psycholo-
giczne, bo w lesie znalazłam 
sporo szklanych butelek, które 
wymieniłam na nowiutki ku-
felek. Niby taka prosta rzecz, 
a pokazuje, że recykling dzia-
ła – dodaje. W podobnym to-
nie wypowiedział się dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 1, który na Żwakowie pojawił 
się wraz z dziećmi. – Takie hap-
peningi działają na wyobraźnię. 
Wiadomo, że biorą w nich udział 
głównie osoby, które same nie 

śmiecą i nie mają problemu z se-
gregowaniem śmieci, ale dzięki 
nagłośnieniu medialnemu i po-
kazaniu jak zanieczyszczone są 
lasy, odbiorcy tych treści dwa 
razy się zastanowią, zanim znów 
coś wyrzucą w lesie. A często za-
skakuje nas to, co znajdujemy – 
zauważył Maciej Gruchlik.

To, co w lesie można znaleźć, 
czasem jest faktycznie niewia-
rygodne. – Gruz i inne odpady 
budowlane, przeterminowane 
lekarstwa, oleje, opony od trak-
tora, lodówki, pralki a nawet 
tona przeterminowanego mię-
sa. Z jednej strony zmagamy się 
ze śmieceniem lasu przez space-
rowiczów, z drugiej przez nie-
uczciwych przedsiębiorców – ko-
mentuje Sławomir Cichy rzecznik 
prasowy Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowi-
cach. Podczas sobotniego sprzą-
tania grupa dziewczynek znala-
zła oponę, a inny ze sprzątających 
odkurzacz.

Organizatorem akcji był Klub 
Radnych Prezydenta Andrzeja 
Dziuby (Michał Kasperczyk, Bar-
bara Konieczna, Karolina Che-
micz-Pałys, Urszula Paździorek-
Pawlik, Krzysztof Król, Sławomir 
Sobociński, Patrycja Kosowska-
Pawłowicz, Aleksandra Pabian, 
Lidia Gajdas oraz Anna Krzysty-
niak) przy współpracy z partne-
rami: Miasto Tychy, Kompania 
Piwowarska, Master Tychy, NOL
-TYCHY, TEB Edukacja, Stowa-
rzyszenie Inicjatywa Tyska, Fun-
dacja MultiIntegra oraz AZTEQ 
Design. kaMil peszat ●

Cel jest 
nieZmienny
Droga Redakcjo. Mój mąż oraz 
dwóch synów pracuje „na Fia-
cie”. W ogromną ulgą przyjęłam 
wiadomość o rozbudowie fabry-
ki, o której pisaliście w jednym 
z grudniowych numerów. Nieste-
ty, coraz częściej słyszymy plot-
ki o wycofaniu się z tego pomy-
słu. Bardzo proszę o zbadanie 
tematu.
ODPOWiaDa rafał grza-
Necki, rzeczNik PrasO-
Wy fca POlaND: – Cieszę, 
się, że czytelniczka użyła słowa 
„plotki”. Zaprzeczam, aby za-
padły jakiekolwiek decyzje do-
tyczące wstrzymania inwestycji 
w zakładzie FCA Poland w Ty-
chach. Prace związane z przy-
gotowaniem inwestycji trwają, 
zostały zapoczątkowane jesz-
cze w zeszłym roku i nasz cel 
jest niezmienny – uruchomie-
nie w przyszłym roku produkcji 
pierwszego z nowych modeli.
kp ●

Tyskie Centrum Wolontaria-
tu poszukuje wolontariuszy 
do pomocy w Powszechnych 
Punktach Szczepień w Ty-
chach. Takie punkty powsta-
ły już w dwóch lokalizacjach: 
na Stadionie Miejskim (ul. Edu-
kacji 7) oraz w Hali Sportowej 
(al. Piłsudskiego 20). Aktualnie 
samorządy czekają na decyzje 
rządowe o rozpoczęciu szcze-
pień na większa skalę. Dziennie 
każdy z punktów może wykonać 
ok. 500 szczepień.

Punkty będą czynne od godz. 
8 do 21, na ten moment przez 
pięć dni w tygodniu. Można zde-
klarować gotowość do pomocy 
w dowolnych przedziałach cza-
sowych. Zadaniem wolontariu-
szy będzie pomoc w kierowaniu 
ruchem oraz udzielanie infor-
macji osobom zgłaszającym się, 
pilnowanie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa (maseczki, de-
zynfekcja rąk), informowanie 
zgłaszających się osób o proce-
durze szczepień. Tyskie Centrum 
Wolontariatu zapewni wolonta-
riuszom środki bezpieczeństwa 
(maseczki, rękawiczki), oznako-
wanie (identyfikator, kamizelka), 

porozumienie wolontariackie, 
zaświadczenie o wolontariacie. 
Wszystkich zainteresowanych 

odsyłamy pod numer 789 489 
531 oraz mail wolontariat-ty-
chy@ib.de kp ●

Czysto jak... w lesie
W sobotę z okazji MiędzynarodoWego dnia zieMi TySZANIE SPRZąTALI LASy. 
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czytelnicy 
pytają

potrzebna pomoc w Punktach Szczepień Powszechnych.

wolontariusZe posZukiwani

Wśród setek kilogramów śmieci można było znaleźć porzuconą w lesie oponę.

Powszechne Punkty Szczepień czekają już tylko 
na decyzje rządu i… szczepionki.

M
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

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

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

zwołuję na dzień 

29 kwietnia 2021 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

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

Tyskie Stowarzyszenie Sportowe 
organizuje bieg Run To Bee, któ-
ry jest zaplanowany na 8 maja. 
Jest to bieg charytatywny, któ-
rego celem jest zbiórka pienię-
dzy na pszczoły, a dokładniej 
na domki dla dzikich pszczół. 
– W ostatnich latach populacja 
pszczół poważnie spada. Na-
ukowcy przewidzieli, że bez tych 

stworzeń ludzkość nie przeżyje 
więcej niż 4 lata. Myślmy global-
nie, działajmy lokalnie, ratujmy 
wspólnie pszczoły – zachęcają 
organizatorzy. Wpisowe wynosi 
40 zł i całość zostanie przezna-
czona na budowę domków dla 
pszczół. Zapisywać się można 
do 3 maja na stronie interne-
towej dostartu.pl po wpisaniu 

nazwy biegu. Klasyfikacje od-
będą się w trzech kategoriach: 
na 5 km, na 10 km, oraz nordic 
walking na 5 km. Po szczegó-
łowe informacje odsyłamy pod 
numer 604 064 949 oraz e-mail 
nina@ekobet.pl. Bieg odbywa 
się w ramach projektu „Zwol-
nieni z Teorii”.
kp ●

W tym roku można swobodnie 
przemieszczać się rowerem miej-
skim pomiędzy pięcioma miasta-
mi Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii: Katowicami, Cho-
rzowem, Tychami, Sosnowcem, 
a od 26 kwietnia – również Sie-
mianowicami Śląskimi.

W 2019 Metropolia zinte-
growała kilka sieci rowerowych 
w miastach i sama ponosi kosz-
ty tej integracji, co oznacza, iż ani 
użytkownik roweru, ani miasto nie 
ponosi dodatkowych opłat z tego 
tytułu. Wypożyczając rower w Ty-
chach czy Chorzowie, można go 
oddać do wypożyczalni w Katowi-
cach, Sosnowcu, czy Siemianowi-
cach Śląskich. Wcześniej tego typu 
działanie było niemożliwe.

Za obsługę systemów odpowia-
da firma Nextbike. W tym sezo-
nie użytkownicy mają do dyspozy-
cji ok. 1,5 tys. rowerów na prawie 
170 stacjach. Zintegrowane wypo-
życzalnie obejmują rowery stan-
dardowe, natomiast inne typy ro-
werów – rowery familijne, cargo, 
dziecięce czy wyposażone w fote-
lik do przewożenia dzieci – należy 

nadal zwracać w obrębie tego sa-
mego miasta. Jak jednak informuje 
GZM, to się z czasem zmieni, przy-
gotowywany jest bowiem projekt 
systemu Roweru Metropolitalne-
go, który będzie jeszcze obszerniej-
szy, prostszy w obsłudze i dostępny 
w wielu wariantach.

Jak się okazuje, z roku na rok 
rośnie liczba korzystających z sy-
stemu Roweru Metropolitalnego. 
W okresie od maja do końca li-
stopada 2020 r. dokonano w su-
mie 307 tys. wypożyczeń rowerów 
metropolitalnych sieci Nextbike, 
z czego ponad 20 tys. podróży 
odbyło się w granicach więcej niż 
jednego miasta. Pomimo niesprzy-

jających warunków związanych 
z ograniczeniami w przemiesz-
czaniu się, liczba użytkowników 
wzrosła o ponad 21 proc. wzglę-
dem 2019 r. Podobnie jak w ubie-
głym roku, tak i w tym Nextbike 
dezynfekuje swoje rowery. Odby-
wa się to podczas ich codziennych 
kontroli czy serwisowania.

W tym roku sytuacja epide-
miczna niewiele się zmieniła 
w porównaniu z poprzednim, 
ale zainteresowanie rowerami 
wzrosło. Po raz kolejny przyby-
ło stacji i samych pojazdów. Są 
one dostępne przez całą dobę, 7 
dni w tygodniu i do skorzystania 
z nich wystarczy smartfon. ls ●

Dziesięć dni trwało rozmrażanie 
płyty lodowiska Stadiony Zimo-
wego. Było czynne przez ostatnie 
9 miesięcy i urządzenia pracowa-
ły na pełnych obrotach. Przerwa 
to czas na dokonanie drobnych 
napraw i remontów.

Rozmrożenie lodowiska na Sta-
dionie Zimowy to ostateczne po-
żegnanie z sezonem 2020/2021, 
jednak już w połowie lipca tafla 
zamrożona zostanie ponownie. 
Wszyscy mamy nadzieje, że sytua-

cja epidemiczna będzie na tyle do-
bra, że hokeiści przystąpią do ko-
lejnego sezonu już z kibicami, 
a w okresie wakacji organizowa-
ne będą ślizgawki.

Z większych prac, jakie prze-
prowadzone zostaną na obiekcie 
w czasie przerwy, to przede wszyst-
kim wymiana wszystkich drzwi 
oraz montaż kurtyn przeciwpoża-
rowych. Jest to spowodowane m.in. 
zmieniającymi się przepisami 
przeciwpożarowymi. Stadion Zi-

mowy to jeden z najnowocześniej-
szych tego typu obiektów w kraju. 
Generalny remont arena lodowa 
przeszła w latach 2007-2009, jed-
nak później przeprowadzono kil-
ka inwestycji – w 2019 roku, przed 
meczami w Lidze Mistrzów, zmo-
dernizowano oświetlenie, wyre-
montowano schody, pomalowano 
stalową konstrukcję dachu, a na-
stępnie wymieniono bandy wraz 
z osłonami, wyremontowano tez 
boksy dla zawodników. ls ●

przeŁoM unijnycH 
perspektyW 
finansoWycH to czas, 
kiedy sporządza się 
rozliczenia 
z dofinansoWania 
oraz planuje się 
i przygotoWuje kolejne 
Wnioski na pozyskanie 
środkóW z noWego 
rozdania. oczyWiście 
część inWestycji, które 
zaczęto W poprzedniej 
perspektyWie nadal 
trWa, ale czas poMyśleć 
o zaMierzeniacH na lata 
2021-2027.

Czasu nie ma zbyt wiele, bo w trze-
cim kwartale br. programy trzeba 
przedstawić do negocjacji z Komi-
sją Europejską, a pod koniec tego 
roku powinny zostać ogłoszone 
pierwsze nabory, by beneficjenci 
otrzymali fundusze na początku 
przyszłego roku. Od chwili wejścia 
Polski do Unii Europejskiej, czyli 
od 2004 roku Tychy otrzymały po-
nad 1,4 mld złotych na inwestycje 
w mieście. Dzięki tym środkom 
zrealizowano ponad 60 inwestycji, 
w tym największą – wielomiliono-
wy projekt: „Gospodarka ściekowa 
w Tychach”, na który miasto uzy-
skało ponad 415 milionów złotych 
dofinansowania. Z kolei w latach 
2007 – 2013 dzięki unijnemu do-
finansowaniu zrealizowano prawie 
30 inwestycji, na łączną kwotę po-
nad 316 milionów złotych. Zmo-
dernizowano infrastrukturę tro-
lejbusową, przebudowano DK-1, 
uruchomiono Szybką Kolej Regio-
nalną Tychy – Dąbrowa Górnicza, 
powstała Mediateka z salą koncer-
tową, wykonano remonty i termo-
modernizację szkół np. III LO, zre-
alizowano także wiele mniejszych 
projektów drogowych, sportowych 
czy też dotyczących życia społecz-
nego.

– Dzięki wsparciu, jakie otrzy-
maliśmy, mogliśmy zrealizować 
wiele kluczowych dla miasta inwe-
stycji – powiedział Andrzej Dziu-
ba, prezydent Tychów. – I nadal 
finansujemy działalność szkół, 
przedszkoli, domów kultury, inwe-
stujemy w drogi, szpitale, zagospo-
darowywane są parki czy nowe pla-
ce zabaw. Bez środków unijnych, 

przy coraz większej ilości zadań 
nakładanych na samorządy przez 
władze centralną, wielu inwestycji 
nie udałoby się zrealizować.

Kolejna unijna perspektywa 
2014–2020 przyniosła miastu pra-
wie 428 milionów złotych, dzięki 
którym zrealizowano 34 projekty, 
w tym m.in. powstał bezkolizyjny 
węzeł drogowy – ul. Turyńskiej 
i ul. Oświęcimskiej, a także wybu-
dowano Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jaroszowicach, zmo-
dernizowano warsztaty w Zespole 
Szkół nr 7 i Zespole Szkół nr 4 
przy, utworzono Centrum Usług 
Społecznościowych, przeprowa-
dzono generalny remont dzielni-
cy Osada, zakupiono nowoczes-
ny tabor autobusowy z napędem 
ekologicznym, rozpoczęła się bu-
dowa Inteligentnego System Za-
rządzania i Sterowania Ruchem, 
przeprowadzono termomoder-
nizacje szkół, a także rozpoczęto 
modernizację oświetlenia w mie-
ście.

A jakie są plany na unijną per-
spektywę 2021-2027?

– Kolejnymi inwestycjami, już 
zresztą realizowanymi ze środków 
unijnych, pozostają budowa ITS 
oraz Centrum Przesiadkowego 
przy skrzyżowaniu ulic Wyszyń-
skiego i Edukacji – mówi Ewa 
Grudniok, rzecznik Urzędu Mia-
sta. – Nowy parking ma koszto-
wać 14,9 mln zł z czego dofinan-
sowanie stanowi ponad 81 proc. 
(11,5 mln zł) tej kwoty. Jest też 
ważny projekt „Odnawialne 
źródła energii szansą na popra-
wę jakości powietrza w Tychach”, 
w ramach którego wykonanych 
zostanie 647 domowych insta-
lacji fotowoltaicznych, a ponad-
to montaż zestawów kolektorów 
słonecznych, powietrznych pomp 
ciepła i kotłów na biomasę. Ter-

momodernizację przejdą kolejne 
budynki szkół – będą to Szkoły 
Podstawowe nr 7, 11, 5 i 17. Du-
żym przedsięwzięciem jest mo-
dernizacja systemu oświetlenia. 
Tychy podzielono na cztery ob-
szary i sukcesywnie będzie prowa-
dzona wymiana oświetlenia wraz 
z potrzebną infrastrukturą. Cał-
kowita wartość projektu to 22,9 
mln zł, a dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniesie 14,5 mln 
zł. Planowany jest ponadto zakup 
wyposażenia dla SP nr 21, roz-
budowa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3 i przystosowanie 
budynku byłej szkoły w Urbano-
wicach na budynek mieszkalny 
wielorodzinny wraz z infrastruk-
turą techniczną oraz termomo-
dernizacja budynku wielorodzin-
nego przy ulicy Katowickiej 145. 
Te trzy ostatnie projekty zostaną 
sfinansowane z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

W planach są też projekty zwią-
zane z programem sprawiedliwej 
transformacji. Chodzi o finan-
sowanie zamierzeń związanych 
z modernizacją lokalnej gospodar-
ki oraz łagodzenie negatywnych 
skutków dla zatrudnienia. Będą 
także projekty w ramach błękitno
-zielonej infrastruktury, dotyczą-
ce przedsięwzięć mających na celu 
łagodzenie skutków zmian klima-
tycznych, uwzględniające m.in. 
budowę w miastach zielonych ko-
rytarzy, koncepcję zielonych da-
chów, fasad i ścian, odpowiednią 
gospodarkę wodą opadową.

Dodajmy, iż na lata 2021-2027 
Polska otrzyma z budżetu Unii 
Europejskiej łącznie ok. 770 mld 
zł, a woj. śląskie będzie najwięk-
szym beneficjentem – będzie dys-
ponowało kwotą prawie 4,5 mld 
euro. leszek sobieraj ●

tyChy w nowej 
perspektywie
na przeznaczone zostaną ŚRODKI UNIjNE?

komunikaty

po sezonie, przed sezonem.

tafla roZmrożona

zapisy do 3 maja.

pobiegnij dla psZCZół

Wypożyczysz w jednym mieście, zwrócisz w innym.

rowerem prZeZ metropolię

reklama
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promocja

Obowiązek wymiany pieca

W zależności od daty produkcji pie-
ca mieszkańcy zobowiązani są wy-
mienić stary kocioł do końca wyzna-
czonego roku. Zgodnie z zapisami 
uchwały terminy wymiany kotłów 
przedstawiają się następująco:
•	 kotły powyżej 10 lat od daty 

produkcji – do końca 2021 roku,
•	 kotły od 5 do 10 lat od daty ich 

produkcji – do końca 2023 roku,
•	 kotły poniżej 5 lat od daty ich 

produkcji – do końca 2025 roku,
•	 kotły klasy 3 lub 4 – do końca 

2027 roku.
Trzeba przy tym pamiętać, że wiek 
kotła należy liczyć na dzień 1 
września 2017 r., tj. na dzień wej-
ścia w życie uchwały.

jakie piece nazywamy 
kopciuchami?

Kopciuchy to piece węglowe, które 
odpowiadają za prawie 90% emisji ra-
kotwórczego benzopirenu. Produkują 
one szkodliwe pyły, które w okresie 
grzewczym doprowadzają do po-

wstawania smogu, wpływając nega-
tywnie na środowisko i bezpośrednio 
na nasze zdrowie. Ich efektywność 
ocenia się na około 60%, czyli z tony 
węgla wykorzystują tylko 600 kg. 
Są nieekonomiczne i szkodliwe.

czym nie będzie można palić?

Wspomniana uchwała antysmogo-
wa reguluje nie tylko kwestię kop-
ciuchów, ale też zakazuje stosowa-
nia opału najgorszej jakości – węgla 
brunatnego, mułów i flotokoncen-
tratów oraz wilgotnego drewna. 
Warto przypomnieć, że obowiązuje 
również bezwzględny zakaz spala-
nia śmieci. Wszystko to ma na celu 
poprawienie jakości powietrza, któ-
rym oddychamy.

czysta decyzja

Osoby, które będą korzystać z kop-
ciuchów po 1 stycznia 2022 roku, 
na mocy uchwały mogą ponieść 
konsekwencje finansowe w postaci 
mandatu lub grzywny w wysokości 
nawet do 5000 zł. Dlatego miasto 

oferuje możliwość dofinansowania 
wymiany węglowych źródeł ciepła.

– Nabór wniosków rusza 27 kwiet-
nia 2021 roku – mówi Bożena No-
wak, Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta i Funduszy Europejskich 
Urzędu Miasta Tychy. – Zachęcamy, 
by skorzystać z tej formy pomocy 
i nie zwlekać z wymianą pieców.

Z dofinansowania może skorzystać 
każdy mieszkaniec, który posiada 
i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 
według normy PN-EN 303- 5:2012 
lub bezklasowy i przyłączy się do sie-
ci ciepłowniczej lub, jeżeli nie ma ta-
kiej możliwości, wymieni kopciucha 
na kocioł gazowy lub na biomasę.

chcesz oszczędzać? 
Wymień piec!

Wymiana kopciucha wpłynie na re-
dukcję produkowanych spalin. No-
woczesne piece są nie tylko ekolo-
giczne, ale również ekonomiczne 
i wygodne. Dzięki nim łatwiej za-
dbać o ciepło w domu, bo są zau-
tomatyzowane lub bezobsługowe. 

Regulacja temperatury pozwala 
na mniejsze i bardziej wydajne spa-
lanie, co generuje realne oszczęd-
ności. Także podłączenie do sieci 
ciepłowniczej niesie ze sobą wiele 
oczywistych korzyści.

złóż wniosek
Na likwidację kopciuchów miasto 
pozyskało 5 527 000,00 zł ze środ-
ków unijnych. Szczegóły dotyczące 

harmonogramu i naboru w ramach 
projektu „Wymiana węglowych 
źródeł ciepła szansą na poprawę 
powietrza w Tychach” można zna-
leźć na stronie www.umtychy.pl. 
Sprawdź już dziś, ile dostaniesz 
dofinansowania! Zachęcamy też 
do śledzenia informacji dotyczą-
cych proekologicznych działań 
naszej gminy na stronie:

www.niskaemisja.pl

wymień kopciucha!

reklama

W ramach projektu CyberGeek 
29 kwietnia, 13 i 20 maja odbę-
dzie się seria webinarów pod ty-
tułem „Bezpieczny internet”. Jest 
to inicjatywa młodzieży ze szkół 
średnich z całego Śląska, w której 
biorą udział również tyszanie.

W ramach olimpiady Zwolnie-
ni z Teorii, w obrębie której po-
wstał projekt CyberGeek, ucz-
niowie szkół średnich i studenci 
organizują projekty społeczne, 
wydarzenia publiczne i zbiórki 
charytatywne. – Projekt społecz-
ny „CyberGeek” porusza tema-
ty związane z szeroko pojętym 
bezpieczeństwem w internecie. 

Ma na celu zwalczanie problemu, 
jakim jest niedoinformowanie 
społeczeństwa na tematy cyber-
bezpieczeństwa oraz technologii, 
wykluczenie technologiczne, cy-
berprzemoc i przestępstwa w sie-
ci. Przeciwdziałanie tym proble-
mom jest realizowane poprzez 
tworzenie artykułów, infogra-
fik oraz webinarów. Uczestni-
cy mogą się dowiedzieć jak za-
dbać o swoje bezpieczeństwo 
w internecie, skutecznie chro-
nić swoje dane oraz jakie są spo-
soby na zabezpieczenie plików 
na swoich komputerach. Dowie-
dzą się również jak wyszukiwać 

wartościowe informacje w necie, 
czym jest fake-news i clickbait. 
Sprawa ta jest szczególnie waż-
na obecnie w czasach pandemii, 
gdy przed ekranem kompute-
ra spędzamy większość naszego 
czasu, ucząc się, pracując oraz 
korzystając z różnych form roz-
rywki – opowiada tyszanin Piotr 
Pawłowski.

Osoby zainteresowane mogą 
śledzić działania projektu spo-
łecznego CyberGeek za pośred-
nictwem fanpage’a na Facebooku, 
konta na Instagramie lub przy po-
mocy strony internetowej cyber-
geek.pl. kp ●

tyszanie biorą udział w projekcie pn. CyberGeek.

beZpieCZny internet

Piotr Pawłowski. 

sejmik Województwa Śląskiego, uchwalając 7 kwietnia 2017 roku tzw. 
uchwałę antysmogową, nałożył obowiązek wymiany starych kotłów 
węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 r. Wprowadzone przez sejmik regulacje mają na celu zapobieganie 
negatywnemu oddziaływaniu pieców na środowisko i zdrowie ludzi.
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Bieg W mOkrych majtkach flasH

W minioną sobotę około 200 osób wzięło udział w III 
Tyskim Biegu Morsów – Mokre Majtki vs. Suche Majtki. Bieg 
przeznaczony był dla morsów-biegaczy, zwykłych biegaczy 
i... niebiegaczy. – Naszym celem jest propagowanie wysiłku 
fizycznego i jego zbawiennego wpływu na ludzki organizm 
i psychikę, dlatego bieg jest tak skonstruowany, aby nawet 
amator dobrze się bawił – wyjaśnił jeden z organizatorów. 
W programie był również bieg wirtualny, dla dzieci oraz 
kategoria Suche Kije dla fanów nordic walking. Długość trasy 
biegowej wynosiła około 6,2 km (jedna pętla dookoła jeziora 
Paprocany). Zawodnicy startujący w kategorii „Mokre majtki” 
(na zdjęciu niektórzy z nich) dodatkowo trzy razy pokonywali 
ok. stumetrowy odcinek w jeziorze. Bieg zorganizowali: 
Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni, Music Sport Events, 
Perfekt Plan Organizacja Imprez, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Tychach i Stowarzyszenie NOL Tychy. kp ●
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Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna jest organizatorem kon-
kursu „Odłącz się od sieci”, prze-
znaczonego dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do tyskich szkół. 
Konkurs trwał będzie od 1 maja 
do 6 czerwca, a patronat nad nim 
objął zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych Maciej Grama-
tyka.

– To konkurs dla odważnych 
i chcących poznać siebie – mówi 
Anna Krzystyniak z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Ty-
chach. – Mamy na celu przekona-
nie młodych ludzi do zadbania 
o własną higienę cyfrową, na-
uczyć zarządzania czasem i zrów-
noważonego korzystania z sieci.

Przystąpienie do konkursu 
jest jednoznaczne z podjęciem 
przez jego uczestników wy-
zwania, iż przez minimum 24 
godziny całkowicie powstrzy-
ma się od używania internetu, 
gier komputerowych, odwie-
dzania mediów społecznościo-
wych, wykorzystywania interne-

towych aplikacji w komputerze 
i urządzeniach mobilnych, a na-
stępnie prowadzenie dziennika 
samoobserwacji, w którym do-
kumentowane będą m.in. poja-
wiające się godzina po godzi-
nie odczucia i emocje związane 
z brakiem dostępu do Sieci, ak-
tywności i zajęcia wypełniające 
wolny czas itp. Forma dzienni-
ka ma charakter dowolny i za-
leży od kreatywności uczestni-
ka. Nie da się ukryć – wyzwanie 
dla młodych nie lada! Ale jest 
o co walczyć, na zwycięzców 
czekają bowiem nagrody w for-
mie kilkusetzłotowych bonów 
do realizacji w Gemini Park.

Prace konkursowe należy 
dostarczyć do 11 czerwca br. 
do Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Tychach przy ul. 
Andersa 16 i w zaklejonej koper-
cie wrzucić do specjalnej wysta-
wionej tam urny.

Szczegółowy regulamin kon-
kursu znaleźć można na stronie 
www.ppp.tychy.edu.pl. WW

„twoje tychy”: – jak można 
podsumować ostatni rok na rynku 
pracy?
DOrOta OtOk: – Od marca 
ubiegłego roku, czyli od po-
czątku epidemii, obserwujemy 
powolny aczkolwiek systema-
tyczny wzrost liczby zarejestro-
wanych. Skoku drastycznego nie 
było, co oznacza, że nasz lokalny 
rynek pracy dobrze poradził 
sobie w tej wyjątkowej sytuacji. 
Pomoc dla przedsiębiorstw 
w utrzymaniu zatrudnienia pły-
nęła z wielu źródeł rządowych, 
samorządowych i pozarządo-
wych. Wszystko to złożyło się 
na zaledwie jednopunktowy 
skok bezrobocia w Tychach 
(wzrost z 2,2% w marcu 2020 r. 
do 3,3% w lutym 2021 r.). Tego 
wzrostu należało się spodziewać. 
Nadmienię, że miasto Tychy jest 
w czołówce miast z najniższą sto-
pą bezrobocia w województwie 
śląskim. Co warto podkreślić, 
wynik, o którym mówimy, 
związany jest bardziej z niskim 
odpływem niż z napływem 
osób bezrobotnych. Dodatkowo 
w kwietniu odnotowaliśmy 
znaczny ruch w wyrejestrowa-
niach z PUP z powodu podjęcia 
pracy. Jeżeli tylko doniesienia 
medialne o stopniowym 
odmrażaniu kolejnych dziedzin 
gospodarki okażą się prawdziwe, 
możemy spodziewać się dalszego 
odpływu osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne.

ile przedsiębiorstw z tychów 
skorzystało ze wspomnianej 
pomocy?
– Minął dokładnie rok 
od wprowadzenia pierwszych 
tarcz antykryzysowych. Do PUP 
w Tychach wpłynęło ponad 
13 tys. wniosków. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się 
pożyczka na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej – takich 
wniosków wpłynęło ponad 9 ty-
sięcy. Łącznie na konta lokalnych 
przedsiębiorców przelaliśmy 
ponad 74 mln zł. Ta pomoc 
przyczyniła się do tego, że nie 
doszło do masowych zwolnień 
grupowych. Aktualnie najwięk-

szym zainteresowaniem cieszy 
się dotacja z tarczy branżowej. 
Od poniedziałku 26 kwietnia 
poszerzono pomoc o kolejne 
siedemnaście nowych branż, 
co daje w sumie 65 branż 
objętych tarczą. Mówimy tutaj 
o kwocie 5 tys. zł, która ulega 
umorzeniu, o ile firma się utrzy-
ma przez co najmniej 3 miesiące. 
W zależności od branży dotacje 
można otrzymać do pięciu razy. 
Wnioski o dotacje można skła-
dać do końca sierpnia. Wnioski 
o pomoc z podstawowej tarczy 
tj. pożyczki, dofinansowania dla 
osób samozatrudnionych oraz 
dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników można składać 
do 10 czerwca. Wszystkie zasady 
ubiegania się o pomoc umiesz-
czamy systematycznie na naszej 
stronie internetowej tychy.praca.
gov.pl.

jakie są plany aktywizacji 
zawodowej na ten rok?
– W ramach naszych limitów, 
którymi aktualnie dysponujemy 
(blisko 7 mln zł), planujemy 
zaktywizowanie około 500 
osób. Najpopularniejszą formą 
aktywizacji są staże, na które 
wysyłamy osoby rejestrujące 
się w PUP jako bezrobotne. 
Część tych funduszy przezna-
czymy na szkolenia i rozwój 
kompetencji zawodowych oraz 
na wsparcie w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej osób 
bezrobotnych. Zanotowaliśmy 
wzrost zainteresowania tą formą 
pomocy. W tym roku zwiększyli-
śmy kwotę takiej dotacji i wynosi 
ona 25 tys. zł. Współpracujemy 
również z przedsiębiorcami. 
Ci mogą liczyć na pomoc 
w doposażeniu miejsca pracy, 
refundacji kosztów zatrudnienia 
czy dofinansowania wynagro-
dzenia za zatrudnienie osoby 
powyżej 50. roku życia.

kogo aktualnie poszukują 
pracodawcy?
– Centralna Baza Ofert 
Pracy zasilana jest codziennie 
naszymi ofertami. Sporo z nich 
związana jest z obsługą maszyn 
produkcyjnych, budownictwem, 
instalacjami elektrycznymi, ad-
ministracją i branżą IT. Szukamy 
mechaników samochodowych, 
monterów instalacji sanitarnych, 
ślusarzy, spawaczy, pracowników 
ochrony, sekretarek, sprzedaw-
ców, kierowców czy magazy-
nierów. Ostatnio znowu zaczęły 
pojawiać się ogłoszenia o pracy 
w gastronomii. Mogę powie-
dzieć, że powoli zwiększa nam 
się liczba ofert pracy. Są również 
takie związane z zatrudnieniem 
cudzoziemców. Pracodawcy, 
chcący uzyskać zezwolenie 
na pracę dla cudzoziemca, 
zobligowani są do przedstawie-
nia służbom wojewody tzw. testu 

rynku pracy. Składając wniosek 
o wydanie testu rynku pracy 
pracodawca równocześnie składa 
ofertę pracy.

jak zmieniła się forma pomocy 
osobom zarejestrowanym podczas 
pandemii?
– Pracujemy dokładnie tak jak 
w czasach przedcovidowych, je-
dynie z wyłączeniem bezpośred-
niej obsługi zarejestrowanego. 
Świetnie sprawdza się rejestracja 
elektroniczna za pośrednictwem 
naszej strony internetowej. 
Każdy, kto dysponuje podpisem 
elektronicznym, może z takiej 
opcji skorzystać nie wychodząc 
z domu. Osoby niemające 
takiego podpisu mogą dokonać 
tzw. prerejestracji i dokończyć 
ją w urzędzie. Wtedy to my już 
kontaktujemy się z bezrobot-
nym, by przeprowadzić go przez 
dalszy proces rejestracji. Dzwo-
nimy również, gdy mamy ofertę 
pracy czy inną formę pomocy. 
Zazwyczaj kontakt ogranicza 
się do rozmowy telefonicznej, 
jednak gdy wymaga tego sytu-
acja, spotykamy się z osobami 
w urzędzie przy pełnym rygorze 
sanitarnym. Funkcjonuje cały 
czas skrzynka podawcza oraz jej 
wersja elektroniczna, na które 
można kierować wszelkie 
zapytania. E-usługi po prostu 
się sprawdzają i podejrzewam, 
że zostaną z nami.

czy spotykacie się z problemem 
osób, które żadnej pracy po prostu 
nie chcą podjąć?
– Faktycznie, jest takie 
zjawisko. Od wielu lat toczą się 
rozmowy na temat oddzielenia 
statusu osoby bezrobotnej 
od ubezpieczenia zdrowotnego, 
dla którego część osób rejestru-
je się w PUP i nie podejmuje 
dalszych kroków, aby podjąć 
zajęcie zarobkowe. Wówczas 
w bazie urzędów pracy pozo-
stałyby wyłącznie osoby, które 
faktycznie zainteresowane są 
pomocą w zakresie doradztwa 
zawodowego czy pośrednictwa 
pracy. Trudno jednak oszaco-
wać jaka to część ogółu.
rozMaWiaŁ: kaMil peszat

wzrostu bezroboCia 
należało się spodziewać
o sytuacji na rynku pracy, FORMACh POMOCy BEZROBOTNyM I PRZEDSIęBIORCOM W CZASACh PANDEMII ROZMAWIAMy 
Z DOROTą OTOK, DyREKTOR POWIATOWEGO URZęDU PRACy W TyChACh.
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konkurs startuje 1 maja.
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Zakład Rehabilitacji Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
Megrez zaprasza do skorzysta-
nia z usług bezpłatnej rehabili-
tacji w domu pacjenta dla osób 
ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności.

Oferta zabiegów kierowana 
jest do osób posiadających waż-
ne orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności.

Pacjentowi ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności może 
przysługiwać 80 wizyt w ramach 
rehabilitacji środowiskowej, świad-

czonej w warunkach domowych 
w ciągu roku, z możliwością zwięk-
szenia w uzasadnionych przypad-
kach. Liczba wizyt w ramach reha-
bilitacji jest ustalana indywidualnie 
w zależności od stanu pacjenta.

Świadczenia rehabilitacji 
w warunkach domowych udzie-
lane są pacjentom z zaburzenia-
mi funkcji motorycznych które 
są spowodowane:
–  ogniskowymi uszkodzeniami 

mózgu (stanami po zatorach 
mózgowych, udarach krwotocz-
nych mózgu, urazach) w okresie 

do 12 miesięcy od dnia powsta-
nia ogniskowego uszkodzenia 
mózgu;

–  ciężkimi uszkodzeniami cen-
tralnego i obwodowego układu 
nerwowego (5 stopień w skali 
oceny stopnia niepełnospraw-
ności w skali Rankina);

–  uszkodzeniami rdzenia kręgo-
wego (w okresie do 12 miesię-
cy od dnia powstania uszko-
dzenia);

–  chorobami przewlekle postępu-
jącymi, w szczególności: mio-
patiami, chorobą Parkinsona, 

zapaleniem wielomięśniowym, 
rdzeniowym zanikiem mięśni, 
guzami mózgu, procesami de-
mielizacyjnymi, kolagenozami, 
przewlekłymi napadami poza-
piramidowymi, reumatoidal-
nym zapaleniem stawów;

–  chorobami zwyrodnieniowymi 
stawów biodrowych lub kolano-
wych oraz zabiegach endopro-
tezoplastyki stawu – w okresie 
do 6 miesięcy od dnia wykona-
nia zabiegu,

–  złamaniami, obrażeniami i am-
putacjami kończyn dolnych – 
w okresie do 6 miesięcy od dnia 
wykonania operacji

–  oraz osobom w stanie wegeta-
tywnym i apalicznym.

Niezbędne dokumenty:
–  skierowanie na zabiegi fizjo-

terapeutyczne w warunkach 
domowych, wystawione przez 
lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego (podstawowej opie-
ki zdrowotnej lub specjalisty) 
z rozpoznaniem choroby i ko-
dem ICD – zabiegi nie muszą 
być zlecone, wystarczy dopisek 
„Proszę o wizytę fizjoterapeu-
tyczną”;

–  orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności – do wglą-
du.
Zgłoszenia można dokonać 

w Zakładzie Rehabilitacji WSS 
Megrez mieszczącym się na III 
piętrze lub telefonicznie pod nr. 
32 32 55 355. ●

WojeWódzki szpital 
specjalistyczny 
Wspólnie z MiasteM 
tycHy utWorzyŁ 
W Hali sportoWej przy 
ulicy piŁsudskiego 
punkt szczepień 
poWszecHnycH. 
Ma osobne 
Wejście i Wyjście, 
cztery gabinety 
kWalifikacyjne, 3 punkty 
szczepień i jeden punkt 
obserWacyjny. zgodnie 
z planeM będzie dziaŁaŁ 
przez 7 dni W tygodniu 
W godzinacH  
od 7.30–19.30.

Żeby skorzystać z możliwości za-
szczepienia się, należy dokonać 

rejestracji według poniższego 
harmonogramu:
26 kWietNia – roczniki 1974-
1975,
27 kWietNia – roczniki 1976-
1977,
28 kWietNia – roczniki 1978-
1979,
29 kWietNia – roczniki 1980-
1981,
30 kWietNia – roczniki 1982-
1983,
1 maja – roczniki 1984-1985,
3 maja – roczniki 1986-1987,
4 maja – roczniki 1988-1989,
5 maja – roczniki 1990-1991,
6 maja – roczniki 1992-1993,
7 maja – roczniki 1994-1996,
8 maja – roczniki 1997-1999,
9 maja – roczniki 2000-2003.

28 kWietNia odbędzie się re-
jestracja osób w wieku 30-39 lat, 
które wypełniły formularz dostęp-
ny w I kwartale tego roku. 4 maja 
z tego przywileju będą mogły sko-
rzystać także osoby w wieku 18-
29 lat, które już między styczniem 
a marcem zadeklarowały chęć 
przyjęcia szczepionki.
Rejestracji można dokonać:

Pod szpitalnym numerem •	
32 325 52 56 od poniedział-
ku do czwartku między 7.00 
a 15.00 i w piątek od 7.00 
do 13.00;
Przez całodobową bezpłatną •	
infolinię 989;
Poprzez –rejestrację dostępną •	
na stronie pacjent.gov.pl;
SMS-em wysłanym pod nr tel. •	
664 908 556 lub 880 333 333 
o treści: SzczepimySie. ●

Poradnia Rehabilitacyjna w „wo-
jewódzkim” będzie działać w ra-
mach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Porad 
udzielać będzie lek. Bożena 
Łącka, specjalista rehabilitacji 
medycznej. Na wizytę u dok-
tor Łąckiej można się umawiać 

od poniedziałku do piątku mię-
dzy 7.00 a 14.00 pod numerem 
telefonu 32 325 53 55. Czas ocze-
kiwania jest krótki, ale trzeba pa-
miętać, że przy zapisach wyma-
gane jest skierowanie lekarskie 
od lekarza POZ albo specjalisty. 
Zapraszamy. ●

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny Megrez rozszerza go-
dziny pobierania materiału 
do badań laboratoryjnych dla 
pacjentów z zewnątrz. Od 4 maja 
można je odpłatnie wykonywać 
w dni w robocze od poniedział-
ku do piątku między godz. 7.00 
a 16.00. Punkt pobrań mieści 
się w poradni nocnej i świątecz-
nej opieki. Tam również można 
będzie odbierać wyniki badań. 
Pracownicy punktu pobrań pro-
szą ze względów bezpieczeństwa 

o zachowanie odległości, nosze-
nie maseczek oraz dezynfekcję 
rąk. ●

W Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym Megrez u osób po-
wyżej 6. roku życia wykonywane 
są testy antygenowe w kierunku 
zakażenia SARS CoV-2. To jed-
no z badań wykorzystywanych 
w diagnostyce koronawirusa 
uznanych przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (WHO).

Badanie można wykonać 
o pełnych godzinach przez 7 dni 
w tygodniu 24 godziny na dobę 
Koszt testu wynosi 115 zł. Mate-
riał pobierany jest w oznaczonym 

punkcie wymazowym obok Izby 
Przyjęć przez wykwalifikowany 
personel medyczny i z zachowa-
niem procedur bezpieczeństwa. 
Odbiór wyników (także w języku 
angielskim) odbywa się w Nocnej 
i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 
przez cały tydzień. Przy zgłosze-
niach grup powyżej 50 osób ist-
nieje możliwość wykonania te-
stów przez zespół wyjazdowy 
w siedzibie klienta, o ile znajdu-
je się w obrębie 20 kilometrów 
od szpitala. ●

Ze względu na zasady bezpie-
czeństwa epidemiologicznego, 
rodziny pacjentów przebywa-
jących w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym Megrez 
proszone są o przekazywanie 
WYŁĄCZNIE niezbędnych 
rzeczy.
Przypominamy, że należą do nich:
•		karty	informacyjne	z	poprzed-

nich pobytów w szpitalu,

•		spisane	na	kartce	nazwy	leków,	
które zażywają chorzy,

•		piżama,	ręcznik,	przybory	to-
aletowe.

Ze względu na organizację pracy 
oddziałów, paczki przekazywane 
są chorym dwa razy w ciągu dnia: 
rano o godzinie 10 i po południu 
o godz. 16. Paczki dostarczone po tej 
godzinie będą przekazywane adre-
satom następnego dnia rano. ●

zarejestruj się
punkt szczepień PRZy PIłSUDSKIEGO jUż GOTOWy.

dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

beZpłatna rehabilitaCja w domu

W poradni nocnej i świątecznej opieki.

badania laboratoryjne 
do godZ. 16

Wznawia działalność Poradnia Rehabilitacyjna.

jest kontrakt

dla pacjentów szpitala.

tylko nieZbędne

szybkie testy antygenowe. 

Co godZinę
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nasze dziedzictWo

danuta król 
przyjecHaŁa do tycHóW 
z jasŁa W 1957 roku. 
poWierzono jej funkcję 
dyrektora dziaŁającego 
od 1900 roku banku 
spóŁdzielczego – 
jedynego WóWczas 
W Mieście. dla MŁodej 
kobiety, która do tej 
pory pracoWaŁa jako 
gŁóWna księgoWa 
W banku W jaśle, byŁo 
to praWdziWe WyzWanie. 
MiaŁa boWieM kieroWać 
jedyną instytucją 
finansoWą W budującyM 
się dopiero Mieście, 
które zaczęŁo się 
bardzo szybko 
rozWijać – W 1956 roku 
zakończono budoWę 
osiedla a, trWaŁa 
budoWa osiedla b 
i c. przybyWaŁo ludzi, 
zakŁadóW pracy, szkóŁ, 
przedszkoli, różnycH 
instytucji i stale rósŁ 
popyt na bankoWe 
usŁugi, kredyty, itd.

„twoje tychy”: należy pani 
do pokolenia osób, których 
pierwsze wspomnienia datują się 
na okres ii wojny światowej. jak 
w pani pamięci utkwiły te lata?
DaNuta król: – Dobrze 
pamiętam pierwszy dzień 
w szkole. Był rok 1940 i choć 
trwała wojna, w salach szkolnych 
wisiały jeszcze portrety prezy-
denta Ignacego Mościckiego 
i marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Ściągnięto je dopiero kilka 
miesięcy później, kiedy Niemcy 
na dobre rozlokowali się w oko-
licy i zajęli naszą szkołę. Kiedy 
było ciepło, lekcje odbywały się 
w sadzie księdza proboszcza. 
Jako dzieci lubiliśmy te zajęcia 
na świeżym powietrzu, a Niemcy 
dodatkowo zarządzili zbieranie 
przez uczniów ziół w pobli-
skim lesie. Z kolei w zimne 
i deszczowe dni na lekcje 
chodziliśmy do tzw. oficyny 
przy plebanii. Było to jedno 
pomieszczenie, zwolnione 
przez księdza wikarego. Lekcje 
trwały po 3 godziny, a następnie 
wchodziła inna klasa. Problem 
w tym, że nauczycielami były 
osoby zupełnie przypadkowe, 
które wędrowały ze wschodu 
i zachodu, żeby gdzieś przetrwać 
wojenny kataklizm. Można sobie 
wyobrazić poziom naszej wiedzy 
– był mierny albo żaden.

była pani świadkiem działań 
wojennych?
– Mieszkaliśmy w małej miej-
scowości Szerzyny, w okolicach 
Jasła. Lata wojenne minęły tutaj 
we względnym spokoju. Tata, 
jako oficer Wojska Polskiego 
został zmobilizowany w 1939 
roku i dostał się do dowództwa 
we Lwowie. Z wojny wrócił 
zdrów i cały. Jednego dnia 
jednak nie zapomnę do końca 
życia – 21 stycznia 1945 roku 
przeżyliśmy prawdziwy horror. 
Nasz dom znajdował się niewiel-
kiej kotlinie i rano około godziny 
9 zauważyliśmy, jak ze wzniesie-

nia zjeżdża samochód osobowy. 
Wysiadł z niego niemiecki oficer, 
krzyknął do mojego ojca „Halt”, 
a potem podpalił auto. Była 
w nim pewnie jakaś amunicja, 
bo słyszeliśmy wybuchy. Krótko 
potem pojawiły się wozy konne 
z żołnierzami i ekwipunkiem… 
Wkrótce z drugiej strony domu 
znów usłyszeliśmy hałas – biegli 
odziani na biało żołnierze, jak 
się potem okazało – Rosjanie. 
Jedni zaczęli strzelać do drugich, 
a my w środku. Babcia uszczelni-
ła pierzynami okna i skuliliśmy 
się w kątach. Dwie kule przebiły 
pierzyny i rozbiły kafle w piecu. 
Po chwili ciszy do domu wszedł 
Niemiec i kazał wszystkim 
wyjść. Krzyczał coś o rosyjskich 
partyzantach. Baliśmy się strasz-
nie, płakaliśmy. W końcu nas 
zostawili i odjechali. A potem 
weszli Rosjanie, mierzyli do nas 
z karabinów, jeden przystawił 
ojcu lufę do głowy. „Ja tiebia 
ubiju jak sobaku” – wrzeszczał. 
Przewrócili tatę, zdjęli mu 
oficerki. Na szczęście oni też 
nic nam nie zrobili i w końcu 
odjechali. Pamiętam, że długo 
ze strachu nie mogliśmy się 
ruszyć z miejsca...

z zawodu jest pani ekonomistką. 
i taką ukończyła pani szkołę?
– Za namową taty, wraz 
z siostrą Zofią trafiłam do szkoły 
w Gorlicach, przygotowującą 
do zawodu kupieckiego. 
Dzisiaj jest to Zespół Szkół 
Ekonomicznych. Miałyśmy 
co prawda iść do szkoły do Jasła, 
ale w 1945 roku miasto przestało 
istnieć – zostało zniszczone w 97 
procentach. Tak jak Jasło, nie 
zostało tak potraktowane żadne 
inne miasto w Polsce, nawet 
skazana na zagładę Warszawa. 
Najpierw wysiedlono 15 tysięcy 
mieszkańców, a potem zaczęło 
się systematyczne niszczenie, 
totalne, prowadzone z niezwykłą 
starannością. „Dla własnej 
przyjemności postanowiłem 
to miasto unicestwić” – powie-
dział niemiecki burmistrz Walter 
Gentz. Przetrwało jedynie kilka 
domów na obrzeżach miasta. 
To było prawdziwe miasto-
widmo. Nie było tu czego szukać, 
więc tata zawiózł nas do Gorlic. 
Mieszkałyśmy na stancji, 
uczyłyśmy się księgowości, 
arytmetyki handlowej, ale także 
stenografii, reklamy i maszy-
nopisania. Bardzo podobała 
mi się stenografia – zapisywanie 
znakami tego co mówiono 
np. podczas różnych posiedzeń 
i spotkań. Zresztą ta szkoła 
nie była przypadkowa, bo tata 
z zawodu był kupcem, przed 
wojną prowadził sklep. Założył 
Kasę Stefczyka – późniejszy 
Bank Spółdzielczy, działał 
w straży pożarnej. I bardzo dbał 
o nasze wykształcenie. Druga 
moja siostra, Helena Mikrut 
skończyła Liceum Pedagogiczne, 
potem studia matematyczne. 
Za moją namowa przyjechała 
do Tychów i uczyła matematyki 
w tyskich szkołach, m.in. w SP 
nr 2 i SP nr 18. Brat Czesław 
wybrał karierę wojskową – jest 

absolwentem szkoły lotniczej 
w Dęblinie i Akademii Sztabu 
Generalnego. Ma stopień 
generała dywizji, był dowódcą 
Pułku Lotniczego „Kraków” 
i I Korpusu Obrony Powietrznej, 
a następnie attache wojskowym 
przy Ambasadzie RP w Indiach. 
Drugi brat Józef bardzo dobrze 
się uczył, wygrywał olimpiady 
i dostał się na studia bez egza-
minu. Studiował też za granicą, 
a doktorat nauk technicznych 
zrobił na Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie.
Tymczasem po skończeniu 
szkoły w Gorlicach, rozpoczęłam 
pracę w Banku Spółdzielczym 
w odbudowującym się Jaśle. Pa-
miętam, że trafiłam na wymianę
-dewaluację złotego, połączoną 
z denominacją – za każde 
100 starych złotych dawano 
w przypadku kredytów 3 nowe 
złote, a w przypadku wkładów 
i udziałów – za 100 zł – 1 złoty. 
Na stażu miesięcznie zarabiałam 
300 nowych złotych. Nasze 
zarobki miały się wówczas nijak 
do cen. Dla przykładu – metr 
bieżący tkaniny na kostium lub 
garnitur kosztował 450 złotych!

a jak pani trafiła do tychów?
– W Jaśle pracowałam 7 lat 
i pod koniec września 1957 
roku otrzymałam informację, 
że w Banku Spółdzielczym 
(wówczas o nazwie Gminna 
Kasa Spółdzielcza) w Tychach 
i Gliwicach jest wakat na sta-
nowisku dyrektora. Wybrałam 
Tychy i dopiero po jakimś czasie 
uświadomiłam sobie, jak duże 
to było wyzwanie, że sporo 
zaryzykowałam. Nowe miasto, 
środowisko, nowi ludzie i posada 
– z głównej księgowej miałam 
teraz zarządzać bankiem. 
Nieco wcześniej, bo w kwietniu 
1957 roku wyszłam za mąż 
za Władysława. Przeżyliśmy 
wspólnie ponad 50 lat i zawsze 
miałam w mężu oparcie. 
I być może właśnie to było dla 
mnie dodatkową motywacją. 
Bo na pewno nie pieniądze. 
W Jaśle, jako główna księgowa 
w Banku Spółdzielczym 
zarabiałam 1.040 złotych, a w Ty-
chach – jako dyrektor banku 
– 1.030 zł. Stanowisko wyższe, 
większa odpowiedzialność, 
ale wynagrodzenie… niższe. 
Przyjęta zostałam do pracy 
przez działający społecznie 
Zarząd Banku, na czele którego 
stał Alojzy Śmigiel, główny 
księgowy Browaru Książęcego, 
a także emeryt Paweł Flaczek, 
który także społecznie kierował 
Zrzeszeniem Prywatnego 
Handlu i Usług. Dodam, iż Bank 
Spółdzielczy mieścił się przy 
ul. Budowlanych 114 – i jeszcze 
dziś, od strony frontowej, budyn-
ku, gdzie był bank, stoi rzeźba 
chłopców z łabędziem. Pracę 
zaczęłam od spotkań z władzami 
miasta, powiatu i poszczegól-
nych gromad, bo warto dodać, iż 
działały wówczas Miejska Rada 
Narodowa, Powiatowa Rada Na-
rodowa oraz Gromadzka Rada 
Narodowa Urbanowice, w skład 
której wchodzili przedstawiciele 

Cielmic, Wygorzela i Jaroszowic, 
a terenem działalności tyskiego 
banku było także Podlesie, 
Zarzecze, Kostuchna i Wesoła. 
Urząd Miasta Tychy znajdował 
się przy dzisiejszej ul. Begonii.

bank spółdzielczy był po wojnie 
jedyną placówką finansową 
w mieście. jak działaliście?
– Był to nie tylko jedyny bank, 
ale także nietypowy w porów-
naniu z innymi placówkami. 
W części lokalu banku działał 
tzw. pełnomocnik NBP, 
który pozostawał pod nadzorem 
dyrektora NBP w Mikołowie. 
Został powołany do obsługi 
rozwijającego się miasta, 
konkretnie do powstających 
jednostek budżetowych: szpitali 
– starego przy ul. Nowokościel-
nej i nowego na os. C, szkół, 
przedszkoli, żłobków, których 
systematycznie, z roku na rok, 
przybywało. Jednostki te były 
co prawda obsługiwane kasowo 
przez Bank Spółdzielczy, ale 

na podstawie dokumentów, 
sporządzanych przez pełnomoc-
nika NBP – czeków, dowodów 
wpłat, itd. Taka, dość nietypowa 
sytuacja, miała miejsce tylko 
w dwóch miastach w Polsce 
– Tychach i w Kłobucku. Jako 
dyrektor Banku Spółdzielczego, 
jedynej wówczas placówki finan-
sowej w mieście, nawiązałam 
współpracę ze spółdzielczością 
wiejską w Tychach, Podlesiu 
i Wesołej. Stworzyliśmy tzw. jed-
ność kasową i system rozliczeń 
bezgotówkowych, od dawna 
stosowany w innych krajach. 
Rolnicy, przywożący płody rolne 
czy żywy inwentarz, nie tracili 
czasu na wyczekiwanie przy 
okienku kasowym na gotówkę, 
lecz należną im kwotę rejestro-
wano na ich kontach osobistych. 
Dzisiaj jest to czymś oczywistym, 
ale wtedy tak nie było. Rolnicy 
chcieli po prostu mieć pieniądz 
w ręce. Nasz bank z oczywistych 
względów działał właśnie wśród 
rolników i rzemieślników. I te 

rozliczenia bezgotówkowe były 
formą pozyskiwania i groma-
dzenia przez bank środków włas-
nych na działalność kredytową. 
Takie rozliczenia były też o wiele 
bezpieczniejsze. W połowie 
lat 50. napadów rabunkowych 
było niewiele, ale rzecz jasna się 
zdarzały. Moja powinnością, jako 
dyrektora banku, było zadbanie 
o bezpieczeństwo transportu 
gotówki. W 1957 roku były 
w Tychach trzy taksówki, które 
należały do panów Midleji, Mał-
ka i Plackowskiego. Korzystałam 
z jednej z nich, a konwojował nas 
milicjant. Później komendant 
milicji, pan Moś, wezwał mnie 
na posterunek, który mieścił się 
przy ul. Nowokościelnej, gdzie 
dziś jest ośrodek dla osób niepeł-
nosprawnych i kazał mi nauczyć 
się posługiwać bronią. Poradził 
też, żebym do czasu zdobycia tej 
umiejętności, przy przewożeniu 
gotówki wynajmowała będącego 
już po służbie milicjanta. CDN.
leszek sobieraj ●

jedyny bank w mieŚCie (1)
Mieszka W tycHacH od 64 lat. ByłA M.IN. DyREKTOREM BANKU SPółDZIELCZEGO, TySKą RADNą, łAWNIKIEM SąDOWyM. OTO PIERWSZA CZęŚć WSPOMNIEń DANUTy KRóL.
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W galerii juvenis 
aMicus artis zespoŁu 
szkóŁ nr 1 W tycHacH 
trWa WystaWa plac 
plastycznycH pt. „kraina 
czarnycH diaMentóW”, 
zorganizoWana 
z okazji 100-lecia 
poWstań śląskicH przez 
śląskie toWarzystWo 
kultury i zs nr 1. 
plakat tej WystaWy, 
zaprojektoWany 
przez dr. sŁaWoMira 
śląskiego, zostaŁ 
ostatnio Wyróżniony 
W… boliWii.

– Na wystawę Bolivia Poster 
Biennal przysłano 11.521 prac z 90 
krajów – mówi Teresa Wodzicka, 
prezes Śląskiego Towarzystwa 
Kultury i kurator wystawy w ZS 
nr 1. – Na wystawę, w najbardziej 
„obleganej” kategorii Kultura 
zakwalifikowano zaledwie 200 
prac, a wśród nich nasz „tyski” 
plakat Sławomira Śląskiego.

Plakat w części centralnej poka-
zuje trzy czarne diamenty ułożone 
w kształcie litery „S” jak Silesia lub 
w kształcie znaku Rodła. Jego autor 
jest absolwentem katowickiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, zaliczanym 
do grona czołowych polskich pla-
kacistów młodego pokolenia.

Warto dodać, że tytuł wystawy 
„Kraina czarnych diamentów” 
nawiązuje do słów św. Jana Pa-
wła II wypowiedzianych na lot-

nisku w Katowicach-Muchowcu 
o Śląsku: „To kraina, na której ro-
dzą się diamenty”. Polski papież 
miał na myśli wielkich patriotów, 
znakomitych lekarzy, naukow-

ców, inżynierów, a także wybit-
nych twórców kultury, kompo-
zytorów, reżyserów, muzyków, 
scenografów, oraz artystów pla-
styków. WW ●

Choć budynek przy ul. Hlonda 
1 jest wciąż zamknięty dla pub-
liczności, to jednak spragnionym 
koneserom sztuki scenicznej Te-
atr Mały co rusz proponuje wy-
darzenia online. Ostatnim z nich 
jest słuchowisko „Emigranci”, 
zrealizowane na podstawie teks-
tu dramatu Sławomira Mrożka, 
którego premiera miała miejsce 
23 kwietnia na internetowej stro-
nie teatru.

– Adaptacja na słuchowisko po-
legała na tym, że te rzeczy, których 
odbiorca nie zobaczy, zostały za-
stąpione dźwiękiem, np. gdy po-

stać wchodzi na scenę, u nas sły-
chać dźwięk otwieranych drzwi 
i kroki. Mrożek napisał swój dra-
mat tak, że idealnie nadaje się 
na słuchowisko – bohaterowie 
siedzą w piwnicznym mieszka-
niu i nasłuchują odgłosów sąsia-
dów, ich imprezy sylwestrowej, 
dźwięków z ulicy – mówi Karoli-
na Przystupa, która rzecz wyreży-
serowała. – „Emigranci” to bardzo 
aktualny dramat, nie tylko o rela-
cjach z władzą, ale również o sa-
motności, przyjaźni, oddaleniu 
i tęsknocie. A wszyscy to czujemy 
w obecnej sytuacji. W czasie, kiedy 

teatry są zamknięte forma słucho-
wiska wydaje się idealna dla od-
dania myśli tego tekstu – dodaje 
reżyserka.

W bohaterów dramatu wcieli-
li się doświadczeni w pracy m.in. 
w teatrze radiowym czy dubbingu 
aktorzy: Krzysztof Kwiatkowski 
i Krzysztof Szczepaniak.

Tych, którzy nie mieli możli-
wości posłuchania „Emigrantów” 
w minionym tygodniu informu-
jemy, że słuchowisko będzie udo-
stępniane na stronie internetowej 
Teatru Małego w dniach 6-9 maja, 
codziennie o godz. 19. WW ●

z Mojej póŁki

waleC 
historii
Odwieczne pytanie, które wie-
lu z nas sobie stawia: co rządzi 
naszym życiem? Przeznaczenie, 
przypadek czy zbiegi okoliczno-
ści? Czy mamy jakikolwiek wpływ 
na życie?

Oczywiście jakiś wybór zawsze 
mamy. Tyle, że na sytuacje, któ-
re nas zmuszają do wyboru – już 
chyba nie zawsze. Ktoś kiedyś 
powiedział, że dopiero sytuacje 
ekstremalne pozwalają na odpo-
wiedź na pytanie jacy jesteśmy. 
Innymi słowy, to jak w tej sytuacji 
się zachowaliśmy, to nasz spraw-
dzian. A co ma powiedzieć ktoś, 
kto właściwie przez całe życie był 
zmuszony do jakichś wyborów, 
nie mając praktycznie żadnego 
wpływu na to, co się dzieje wo-
kół niego?

Taką postacią był Zygmunt 
Bauman. Przez wielu uważany 
dzisiaj za wybitnego socjologa, 
humanistę, myśliciela, bardziej 
szanowanego w świecie, aniże-
li w kraju. Przez innych za za-
twardziałego komunistę, ofice-
ra KBW i wywiadu wojskowego, 
który wspierał czynnie władzę lu-
dową.

I to do dzisiaj mu „polscy Pola-
cy” wypominają. Oczywiście nie 
zadając sobie trudu, aby poznać 
jego biografię ze szczegółami. No 
cóż, to akurat nie dziwi – polskie 
piekło jest zawsze otwarte, zawsze 
czynne.

Kim był Zygmunt Bauman, 
dlaczego przez wielu jest podzi-
wiany, szanowany a przez in-
nych znienawidzony? Dlaczego 
nawet po śmierci jest ciągle obec-
ny w naszym grajdołku politycz-

nym? I dlaczego trzy razy został 
wygnany z kraju? Te pytania po-
stawił sobie Artur Domosławski, 
autor znany z bardzo wysoko oce-
nianej biografii Ryszarda Kapuś-
cińskiego, która też wzbudziła 
wiele kontrowersji. Książka nosi 
znamienny tytuł „Wygnaniec. 21 
scen z życia Zygmunta Baumana” 
i liczy ponad 900 stron, można za-
tem powiedzieć, że jest biografią 
monumentalną.

Domosławski wybiera naj-
prostszą drogę: po prostu po ko-
lei pokazuje nam drogę Bau-
mana. Ale nigdy nie jest tak, 
że jesteśmy sami na ścieżce ży-
cia. Urodziliśmy się w tym a nie 
innym miejscu i czasie. To deter-
minuje już na początku nasz los. 
I na to oczywiście nie mamy żad-
nego wpływu. Bauman urodził 
się w złym czasie. Już na począt-
ku historia wtrącała się do jego 
życia. No i rodzina. Żydowska. 
A potem poznańskie gimnazjum, 
wojna, rosyjska tajga. Funkcjo-
nariusz KBW – samo to budzi-
ło już strach. Partia, aktywne 
wspieranie ówczesnej władzy 
i wiara w komunizm. Tej wia-
ry nie wyzbył się do końca ży-
cia. To z jednej strony.

A druga to prace socjologicz-
ne, czytane i cytowane na cały 
świecie. Ich autor zapraszany jest 
na prawie wszystkie kontynenty 
z wykładami. Całe półki jego ksią-
żek nie tylko w dużych księgar-
niach. Bauman pisze o globalnym 
świecie, płynnej nowoczesności, 
ludziach zbędnych, odsuniętych. 
Dla nas świat jest coraz bardziej 
niezrozumiały, bo jesteśmy uwi-
kłani w sieci, o których nawet nie 
wiemy, nie zdajemy sobie sprawy 
dlaczego ktoś, o kim nic nie wie-
my, decyduje za nas. Jak się w tym 
świece odnaleźć, zachować toż-
samość?

To także książka o polskiej du-
szy, nacjonalizmie, zawiści, czar-
no–białej wizji historii. Domo-
sławski, pisząc o Baumanie, pisze 
też historię Polski, od międzywoj-
nia po ostatni czas. I jest to przy-
gnębiający obraz. Ale co innego 
jest w tej książce najważniejsze 
– Bauman nie jest postawiony 
na pomniku. Domosławski po-
kazuje go takim, jakim był.

Bauman bez wątpienia wie-
dział więcej o społeczeństwie, 
władzy, człowieku. Ale na jedno 
pytanie, które sobie pewnie sta-
wiał: dlaczego walec historii cały 
czas jest obok mnie, chyba nie 
znalazł odpowiedzi. Bo pytanie, 
dlaczego mnie to coś tragiczne-
go, traumatycznego spotkało, dla-
czego akurat ja – to pytania nas 
wszystkich.

Ta biografia to lektura obo-
wiązkowa dla wszystkich, którzy 
chcą coś zrozumieć z życia, histo-
rii, spróbować dowiedzieć się dla-
czego jest tak, jak jest.
jan MazurkieWicz ●

artur domosławski
„wygnaniec. 21 scen z życia 

zygmunta baumana”.
wydawnictwo wielka litera.

Wybrany spośród 11,5 tysiąca.

tyski plakat  
w boliwii

teatr Mały zrealizował słuchowisko wg dramatu Sławomira Mrożka.

„emigranCi” online
W niedzielę, 25 kwietnia, w ramach 
obchodów 25-lecia parafii pw. św. 
Franciszka i św. Klary w Tychach 
Paprocanach, proboszcz o. Emil 
Pacławski zaprosił po mszy wier-
nych przed budynek kaplicy tym-
czasowej, gdzie nastąpiło odsłonię-
cie wystawy poświęconej historii 
klasztoru. Przygotowaną przez 
Marię Lipok-Bierwiaczonek eks-
pozycję którą można oglądać do 24 
października br. uroczyście otwarli: 
zastępca prezydenta ds. gospodarki 
przestrzennej Igor Śmietański, dy-

rektor Muzeum Miejskiego Alek-
sandra Matuszczyk oraz dyrektor 

Miejskiego Centrum Kultury Mał-
gorzata Król. kp ●

z okazji 25 lat parafii św. Franciszka i Klary.

wystawa na jubileusZ
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dokładnie zapoznaj się 
z ogłoszeniem.
Zanim umówisz się na spotkanie, 
dokładnie przeczytaj ogłoszenie. 
Być może coś umknęło Twojej 
uwadze.

Sprawdź auto, wyszukując in-
formacje o numerze VIN.

Wypisz ewentualne pytania 
do konkretnego ogłoszenia.

W opisie sprzedający wy-
mienia same zalety, słowem nie 
wspominając o usterkach? Nie 
brzmi to wiarygodnie. Pod-
czas rozmowy warto poprosić 
o szczerość oraz dokładnie wy-

pytać o stan techniczny auta, 
przebieg, a także ostatnio prze-
prowadzony serwis.

Na miejscu poproś o przed-
stawienie dokumentów potwier-
dzających uzyskane informacje – 
przejrzyj m.in. ubezpieczenie OC, 
kartę pojazdu, badanie technicz-
ne, wpisy do książki serwisowej.

oceń pierwsze wrażenie
Umówiłeś się na spotkanie, aby 
obejrzeć używany samochód. Nie 
daj się też zwieść: błyszczący lakier 
tuż po myciu nie powinien przysło-
nić widocznych gołym okiem wad, 
takich jak korozja przy błotnikach 
czy różnice w odcieniu powłoki.

Dobrze przyjrzyj się szczeli-
nom między elementami karo-
serii; odległości powinny być sy-
metryczne.

Jeśli posiadasz miernik, zmierz 
grubość lakieru.

Zweryfikuj zgodność tabli-
czek znamionowych z doku-
mentami.

Co kryje się pod maską?
Czas pochylić się nad komorą sil-
nika. Nie musisz być specjalistą, 
aby ocenić jego stan. Wystarczy 
odpalić samochód i sprawdzić 
kilka szczegółów.

Przy zgaszonym i zimnym sil-
niku wyciągnij miarkę oleju, od-
kręć korek od oleju oraz płynu 
chłodniczego, rzuć okiem na pa-
ski i świece.

Zbyt czysty silnik również po-
winien być dla Ciebie ostrzeże-
niem – sprzedający wymył go nie 
bez powodu.

usiądź za kierownicą
Najprzyjemniejszy element kupo-
wania samochodu: zajęcie miej-
sca za kierownicą i dopasowanie 
się do auta.

Oceń pierwsze wrażenie, czyli 
stan kokpitu, foteli oraz obić.

Przekonaj się, czy kierownica 
nie odbiega odcieniem od resz-
ty, a także jak zachowuje się gał-
ka zmiany biegów.

Zwróć uwagę, czy nie zapalają 
się ostrzegawcze kontrolki.

Jeśli auto wyposażone jest 
w klimatyzację, sprawdź jej sku-
teczność.

Jazda próbna pozwoli osta-
tecznie przekonać się, czy za-
kup akurat tego samochodu 
wart jest rozważenia i spraw-
dzenia w warsztacie samocho-
dowym.

sprawdź auto w bosch service 
Gleba
Łatwo ukryć to, co trudne do 
sprawdzenia. Nie każdy ma czas, 

ochotę czy wiedzę niezbędną do 
tego, aby przyjrzeć się podwoziu. 
W przypadku używanego auta 
jest to konieczne, zwłaszcza jeśli 
liczy sobie nieco lat. Podłączenie 
urządzenia diagnostycznego 
i sprawdzenie, czy w sterowaniach 
systemów nie zapisały się 
błędy, to kilkanaście minut 
pracy diagnosty w serwisie, 
a dla kupującego pewność, 
że wszystkie systemy działają 
sprawnie. 
as ●
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jak kupować z oGłoszenia?
kupujesz użyWane auto? CO WARTO SPRAWDZIć?

reklama

zakup użyWanego saMocHodu to peWnego 
rodzaju WyzWanie i loteria. od kupującego 
WyMaga czasu WŁożonego W selekcję ogŁoszeń, 
kontakty ze sprzedającyMi, a następnie 
oględziny. Warto paMiętać, że Wszelkie 
zapeWnienia sprzedającego jak i Historię 
auta zaWsze należy WeryfikoWać, by uniknąć 
efektu loterii. na co Warto zWrócić uWagę i jak 
przygotoWać się do transakcji?
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Auto Partner, jeden z najwięk-
szych na polskim rynku dystry-
butorów części samochodowych, 
zwraca uwagę na to, co najważ-
niejsze przy „motoryzacyjnych 
wiosennych porządkach”.

Poza gruntowym czyszcze-
niem widocznych powierzchni 
i elementów konieczne jest grun-
towne czyszczenie i konserwacja 
podwozia, czyszczenie wnętrza 
i dokładne sprawdzenie podze-
społów mechanicznych.

Czyszczenie nadwozia i podwozia
– Większość użytkowników po-
jazdów zwraca uwagę głównie 
na to co na zewnątrz. Samochód 
po zimie należy poddać jednak 
gruntownemu myciu. Dotyczy 
to zarówno podwozia, jak i nadwo-
zia. W obu przypadkach pozbywa-
my się błota pośniegowego, soli, pia-
sku oraz innych nieczystości m.in. 
drobin asfaltowych, które wdzierają 
się w lakier pojazdu w trakcie po-
dróży pojazdem po drogach o niż-
szym stanie jakościowym, szcze-
gólnie narażonych na dodatkowe 
zniszczenia nawierzchni w okresie 
zimowym. Najważniejsze jednak 
jest, aby podczas powyższych czyn-
ności zabezpieczyć dokładnie wraż-
liwe elementy elektroniki pojazdu. 

Jeden nieopatrzny ruch dyszą myj-
ki ciśnieniowej może spowodować 
znaczne uszkodzenia i wynikające 
z nich zapalenie się nawet kilku kon-
trolek na desce rozdzielczej – mówią 
specjaliści z Auto Partner SA.

Kolejną czynnością związaną 
z myciem pojazdu jest dodatko-
we zabezpieczenie nadwozia w po-
staci woskowania. Szeroką gamę 
usług dodatkowych oferują firmy 
specjalizujące się w tzw. autodetai-
lingu. Istotną czynnością wpływa-
jącą na bezpieczeństwo podróży 
jest sprawdzenie stanu piór wycie-
raczek i jeśli zachodzi konieczność 
– ich wymiana. Pióra wycieraczek 
należy wymienić w przypadku wi-
docznych gołym okiem wyraźnych 
ubytków gumy, a także w przypad-
ku, gdy wycieraczki wyraźnie nie 
spełniają swojej roli – nie zbiera-
ją wody z szyby lub pozostawiają 
wyraźne smugi na szybach.

wnętrze samochodu
Dbając o komfort swój i współ-
pasażerów, oprócz standardowe-
go odkurzania wnętrza pojazdu, 
warto wykonać pranie tapicerki, 
czyszczenie kokpitu specjalnymi 
preparatami, mycie szyb od we-
wnątrz czy poddać wnętrze pojaz-
du jonizowaniu, które ma na celu 

pozbycie się brzydkich zapachów 
z wnętrza pojazdu oraz usuwa 
wilgoć. Usługa szczególnie pole-
cana w przypadku długotrwałej 
eksploatacji pojazdu w ciężkich 
warunkach zimowych. Ważnym, 
aczkolwiek często pomijanym ele-
mentem, na który należy zwrócić 
uwagę po zimie, są uszczelki nad-
wozia pojazdu (drzwi, maski silni-
ka, klapy bagażnika, ew. szyberda-
chu, jeśli pojazd posiada ten rodzaj 
dodatkowego wyposażenia). War-
to po wyczyszczeniu zabezpieczyć 
je dedykowanym preparatem.

sprawdzenie stanu podzespołów 
mechanicznych
Oprócz czynności związanych 
z utrzymaniem wysokiego kom-
fortu eksploatacji pojazdu warto 
– po zimie – przyjrzeć się stanowi 
technicznemu podzespołów me-
chanicznych. Podstawowe czyn-
ności związane z przeglądem 
mechanicznym należy powie-
rzyć wyspecjalizowanemu war-
sztatowi, np. z sieci MaXserwis, 
gdzie wysoka jakość świadczo-
nych usług jest standardem.

Dobry przegląd obejmuje spraw-
dzenie następujących elementów:
zaWieszeNie – należy zwrócić 
uwagę na stan i zużycie amortyza-
torów, sprężyn, wahaczy, sworzni 
wahacza, łączników amortyzato-
ra, gumowych elementów łączą-
cych, przegubów napędowych, 
półosi,

ukłaD kierOWNicy – spraw-
dzenie poprawności działania 
maglownicy (przekładni kie-
rowniczej), kontrola zjawiska tzw. 
„bicia na kierownicy”, drgań, któ-
rych przyczyna może być różna 
(uszkodzona tarcza, uszkodzona 
piasta np. po wjechaniu z dużą 
prędkością w nierówność w dro-
dze czy źle wyważone koło),
zmiaNa OPON z zimowych 
na letnie – czynność, którą nale-
ży wykonać wraz z wyważeniem 
kół. Przy okazji warto przyjrzeć 
się dokładnie kondycji tarcz i klo-

cków hamulcowych. Sprawdzić, 
czy grubość tarcz hamulcowych 
nie kwalifikuje ich do wymiany. 
W przypadku widocznych za-
brudzeń i korozji należy zdjąć 
zacisk hamulcowy, wyjąć klocki, 
zdjąć tarczę z piasty i poddać po-
szczególne elementy dokładnemu 
oczyszczeniu przy pomocy dedy-
kowanych narzędzi,
klimatyzacja – po zimie war-
to sprawdzić stan układu klima-
tyzacji w pojeździe. Większość 
użytkowników pojazdów nie uży-
wa w zimie klimatyzacji. W przy-

padku nieprzyjemnych zapachów 
wydobywających się z kratek na-
wiewowych, przy włączonej kli-
matyzacji, należy dokonać odgrzy-
bienia układu klimatyzacji. Można 
to zrobić metodą ultradźwiękową 
bądź środkami chemicznymi, apli-
kowanymi bez demontażu układu. 
Ten ostatni będzie jednak niezbęd-
ny w skrajnych wypadkach wielo-
letnich zaniedbań.

Po zastosowaniu powyższej 
kuracji w pełni będziemy mogli 
się cieszyć z jazdy samochodem 
wiosną. as ●
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by Cieszyć się z jazdy
na co zWrócić uWagę PRZy PRZEGLąDZIE SAMOChODU PO ZIMIE?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Hutniczej (obręb: Paprocany, k. m.3), oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 2643/37 o pow. 786 m2 (użytek Bp), identyfikator nr 247701_1.0006.AR_3.2643/37, zapisanej w księdze 
wieczystej Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.

Cena wywoławcza działki nr 2643/37 do I przetargu wynosi 341 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży 
nieruchomości. Aktualnie stawka ta wynosi 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), 
w dniu 7.06.2021 roku o godz. 10:00.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8:00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl w zakładce „Nieruchomości (najem, dzierżawa, sprzedaż) ” oraz na tablicy 
ogłoszeń umieszczonej w Urzędzie Miasta Tychy na parterze. Na salę będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 34 100,00 zł oraz złożenie stosownych 
oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do dnia 28 maja 2021 roku.
Regulamin przetargów jest dołączony do ogłoszenia o przetargu oraz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy https://bip.
umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/73569. Treść ogłoszenia wraz z warunkami są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
umtychy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.umtychy.pl. Informacje w tej sprawie są również udzielane telefonicznie pod 
numerem (32) 776-37-19 od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13.30.

komunikat

od czystości i spraWności pojazdu zależy nie 
tylko dobre saMopoczucie podróżującycH, 
ale W pierWszej kolejności pozioM 
bezpieczeństWa eksploatoWanego pojazdu. 
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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  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
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  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  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
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

kariera/edukacja:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIA-
NA 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

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737

Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329.
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 474
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą 
i inne Tel: 792 579 223

praca:
Zaopiekuję się zwierzętami a czas 
nieobecności właścicieli w domu jed-
norodzinnym Te. 605 492 878

finanse:
POŻYCZKI 32/260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.
Upadłość konsumencka 577 993 
773

nierucHoMości:

KUPIĘ

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

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości. Szybka i bezpieczna 
sprzedaż. BN VOTUM: 501 503 735

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, – KOMORNIK, -HI-
POTEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, – POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416
Kupię garaż na os. H blisko ronda – za go-
tówkę. tel: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Kupię za gotówkę mieszkanie 1-2 poko-
jowe. Telefon: 501 503 735

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną okolice 
Ściernie 799 041 091

WYNAJMĘ
Mieszkanie M-2 po remoncie, umeblowa-
ne do wynajęcia. Tel. 501 677 492

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492

autoreklama
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Tychy ul. Budowlanych – Lokal Użytkowy 9 
m2, parter, witryna. Czynsz najmu 700 zł. + 
media + kaucja. BN VOTUM: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną 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
Nowa inwestycja!!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5300 m2 tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
HIT!! Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Pa-
procany możliwośc zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 pietro cena 310.000 zł 
tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
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 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2 cena 
485.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl

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
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 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/mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice, różne powierzchnie, zadzwoń 
i zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Tychy, os. E, M-3, 1 piętro, 50,5m2, po re-
moncie. cena 339000 zł VIPART 509 733 977
Sosnowiec, M-3, 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000 zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. C, M-3, 53,8 m2, 3 piętro, cena 
250000 zł VIPART 509733966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000 zł VIPART 501 
396 663

Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000 zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary, dom pow. 240m2, dział-
ka 1020m2,cena 580000 zł VIPART 501 
396 663
Pisarzowice, dom pow 96,15, działka 
500m2, cena 359800 zł VIPART 790 855 188
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000 zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800 zł + media VIPART 509 
733 977
Tychy centrum, do wynajęcia kawalerka 
36m2, cena 1200 zł + media 501 396 663

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100 
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 
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 731-713-
100 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
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101  www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101  www.ASTON.com.pl

Tychy os.A 66,9 m3 parter, komfortowe 
3 pokoje po generalnym remoncie cena 
369.000zł 728 713 101, www.ASTON.
com.pl 
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, cena 299.000 zł, 731 
713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl 
Tychy, os. D, mieszkanie na wynajem, 34 
m2, 1 pok. w pełni umeblowany, cena 
1400 zł/miesiąc, www.ASTON.com.pl 
519-595-674 
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji cał-
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda-
rowana, z małym domkiem, cena 299.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl 
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl 
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 399.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100 
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100 
Działki i domy w Beskidach - duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531-823-300 
Bieruń, przy głównej drodze, dom bliźniak 
do kapitalnego remontu, pow. 240 m2, 8 
pokoi, działka 787 m2, cena 350.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. Cena 749.000 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101 

Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZ YCH KLIENTÓW, jeśli 
masz mieszkanie, które chcesz 
sprzedać ZAPRASZAMY do kon-
taktu 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 Developer-
skich w Tychach na ul. Piłsudskiego 
i ul. Żorskiej – INDOMO tel. 508 063 
856, 531 099 212, szczegóły na www.
indomo.info.pl oraz www.facebook.
com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 
–STAN DEVELOPERSKI – ZAPRASZA-
MY 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/indo-
motychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane 
i bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena: 1600-
1700 zł – 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 Ceno-
we! Najtaniej i najbardziej dostępnie 
na mieście!
Rehabilitacja po udarach, w ch. Par-
kinsona, SM, SMA. tel. 664 747 215

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam monety "PRL", medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

zWierzęta:

Hero trafił do schroniska tuż po No-
wym Roku 2017. Bardzo bał się ludzi, 
nie chciał wychodzić z boksu. Wciąż 
czeka na swoją 
szansę, na do-
świadczony dom 
bez dzieci. Umie 
kochać! Przeby-
wa w schronisku 
w Sosnowcu.

Kontakt: Kasia tel. 513 520 822

inne:

reklama

autoreklama
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ANIOł Stefan (piłka nożna) ❏

BACUL Robin (hokej) ❏

BAGIńSKI Adam (hokej) ❏

BELICA Michal (hokej) ❏

BIELENIN jan (piłka nożna) ❏

BIZACKI Krzysztof (piłka nożna) ❏

BZDyRA Tomasz (koszykówka) ❏

CEBRAT Eugeniusz (piłka nożna) ❏

COPIjA Mirosław (hokej) ❏

ChRZąSTEK józef (hokej) ❏

CZARNyNOGA Czesław (piłka nożna) ❏

CZERKAWSKI Mariusz (hokej) ❏

ćWIKOWSKI Dariusz (zapasy) ❏

DRASyK Marian (hokej) ❏

DZIOPA Ryszard (boks) ❏

FRąCKOWIAK Katarzyna (hokej kobiet) ❏

GARBOCZ Dariusz (hokej) ❏

GILEWICZ Radosław (piłka nożna) ❏

GONERA Sebastian (hokej) ❏

GRODZKI Marek (zapasy) ❏

GRODZKI Michał (hokej) ❏

GRUTh henryk (hokej) ❏

GRZESZCZyK łukasz (piłka nożna) ❏

GRZyWIńSKI Dariusz (zapasy) ❏

GURAZDA janusz (hokej) ❏

hOjEńSKI henryk (piłka nożna) ❏

jUST Rudolf (hokej) ❏

KOMORSKI Filip (hokej) ❏

KOPCZyK łukasz (piłka nożna) ❏

KOTLORZ Michał (hokej) ❏

KUBICA jerzy (piłka nożna) ❏

KWIATKOWSKI janusz (hokej) ❏

LANGER-KAłEK Lucyna (lekkoatletyka) ❏

MAńKA Maciej (piłka nożna) ❏

MASTERNAK Mariusz (piłka nożna) ❏

MODRZIK Zbigniew (futsal) ❏

MySZOR Piotr (futsal) ❏

OGAZA Roman (piłka nożna) ❏

OLCZAK Paweł (koszykówka) ❏

OLIWA Krzysztof (hokej) ❏

OPRZONDEK Rafał (piłka nożna) ❏

PARZySZEK Adrian (hokej) ❏

PIEChACZEK Marian (piłka nożna) ❏

POTRAWA Alfred (piłka nożna) ❏

RASEK Krzysztof (piłka nożna) ❏

RUS Mirosław (piłka nożna) ❏

SITKO Krzysztof (piłka nożna) ❏

SłONINA Michał (futsal) ❏

SOBECKI Arkadiusz (hokej) ❏

SOjKA Eugeniusz (hokej) ❏

SPłAWIńSKI Andrzej (pływanie) ❏

SZAChNITOWSKI Kazimierz (piłka nożna) ❏

SZłAPA Andrzej (futsal) ❏

SZULC Zbigniew (piłka nożna) ❏

ŚLUSARCZK Artur (hokej) ❏

ŚMIEłOWSKI Krzysztof (hokej) ❏

ŚREDNICKI henryk (boks) ❏

TUSZyńSKI henryk  ❏

(piłka nożna)
WADAS jan (boks) ❏

WALENCIK Krzysztof  ❏

(zapasy)
WIDUCh Mirosław (piłka nożna) ❏

WIECZOREK Dariusz (hokej) ❏

WORWA Adam (hokej) ❏

WOŹNICA Krystian (hokej) ❏

WOŹNICA Michał (hokej) ❏

ZADyLAK jarosław (piłka nożna) ❏

ZAGóRSKI józef (hokej) ❏

żEDZICKI Zbignie ❏ w (zapasy)

plebisCyt na najlepszeGo sportowCa 50-leCia Gks tyChy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko głosującego 
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zapraszaMy 
czytelnikóW i kibicóW 
do udziaŁu W zabaWie, 
której celeM jest 
Wybór najlepszycH 
sportoWcóW 
W 50-letniej Historii 
górniczego klubu 
sportoWego tycHy.

Plebiscyt na sportowca 50-lecia or-
ganizujemy we współpracy ze spół-
ką Tyski Sport, Klubem Piłkarskim 
GKS Tychy, MOSiRem oraz kibi-
cami klubu-jubilata. To właśnie 
przedstawiciele tych środowisk 

oraz reprezentant naszej redakcji 
dokonali wyboru 68 nominowa-
nych, których listę (w kolejności 
alfabetycznej) prezentujemy po-
niżej. Są wśród nich przedstawi-
ciele dziewięciu dyscyplin, którzy 
w historii GKS zapisali karty pełne 
sukcesów i medali. Oprócz sztan-
darowych – piłki nożnej i hokeja 
na lodzie – znajdziemy trójkolo-
rowych koszykarzy, zapaśników, 
pięściarzy, futsalistów, a także 
przedstawicieli lekkoatletyki, pły-
wania i hokeja kobiet. Nie brakuje 
tyskich olimpijczyków, uczestni-
ków mistrzostw świata i Europy, 

medalistów mistrzostw Polski. Jest 
zatem w kim wybierać.

jak głosować
Oddać swój plebiscytowy głos, 
a właściwie dziesięć głosów, bo ty-
loma dysponuje każdy uczestnik, 
można na dwa sposoby:
–   zaznaczając 10 wybranych 

na zamieszczonym poniżej 
kuponie i dostarczając kupon 
(osobiście lub pocztą) na adres: 
Redakcja „Twoje Tychy”, al. Pił-
sudskiego 12, 43-100 TYCHY;

–   wysyłając na adres: redakcja@
twojetychy.pl e-maila o tytule 

„Plebiscyt” z wypisanymi w tre-
ści listu nazwiskami i imionami 
maksymalnie dziesięciu spor-
towców z opublikowanej po-
niżej listy.

uWaga: Termin przyjmowania 
głosów upływa 22 maja br. Wy-
niki plebiscytu poznamy na za-
planowanej póki co na czerwiec 
jubileuszowej gali GKS Tychy.

Zapraszamy do zabawy, obie-
cując, że postaramy się pozy-
skać dla wylosowanych uczest-
ników plebiscytu sportowe 
upominki. WW ●

Nie mieli litości piłkarze rezerw 
GKS Tychy dla outsidera z Pszczy-
ny! Odprawili Iskrę z bagażem 
dziesięciu goli, a gdyby w II po-
łowie nie zawodziła skuteczność, 
mogli pokusić się i o bardziej oka-
załe zwycięstwo.

Już w 17 min. podopieczni tre-
nera Jarosława Zadylaka prowa-
dzili 4:0, po golach Biegańskiego, 
Stefaniaka, Kasprzyka i Kargu-
lewicza. Kolejne cztery Iskra 
straciła między 26 a 37 minutą 
i na przerwę GKS II Tychy scho-
dził prowadząc 8:0.

Po zmianie stron przewaga go-
spodarzy nie zmalała, gorzej było 
jednak ze skutecznością, czego 
znakiem tylko dwa kolejne gole 
zdobyte przez Dawida Kasprzyka, 
które ustaliły końcowy rezultat.

Po kolejne punkty tyszanie 
mają szansę sięgnąć w najbliższą 
sobotę, 1 maja, kiedy to zmierzą 
się na wyjeździe z Orłem Łęka-
wica.
gks ii tychy – iskra Pszczy-
Na 10:0 (8:0). Gole: Biegański (5’, 
26’), Stefaniak (7’), Kasprzyk (12’, 
69’, 87’), Kargulewicz (17’, 34’), B. 
Rutkowski (36’ karny, 37’).
gks ii tychy: Dana – Stefaniak, 
Kopczyk (46’ Bielusiak), Zaręb-

ski, Machowski (46’ K. Rutkow-
ski), Biegański (63’ Nowak), B. 
Rutkowski, Krężelok (73’ Kokosz-
ka), Misztal (73’ Blach), Kargule-
wicz (46’ Paluch), Kasprzyk. Żół-
ta kartka: K. Rutkowski.

W pozostałych meczach minio-
nego weekendu: Landek – Przy-
szowice 4:0, Unia Turza – Bełk 
1:3, Książenice – Kuźnia 0:1, Pod-
beskidzie II – Wodzisław 0:0, Ja-
sienica – Czaniec 0:1, Czechowice 
– Radziechowy 2:1, Rozwój – Łę-
kawica 4:0. WW ●

iv liga
1. Wodzisław 23 35 69:29
2. Bełk 24 44 47:33
3. Unia Turza 24 44 54:36
4. Landek 22 43 65:24
5. Książenice 23 42 38:34
6. Rozwój 23 40 49:29
7. gks ii tychy 24 37 61:42
8. Kuźnia 24 37 45:45
9. Podbeskidzie II 23 34 54:39
10. jasienica 22 34 31:32
11. Czechowice 22 30 38:35
12. Czaniec 22 30 33:46
13. łękawica 22 29 37:39
14. Przyszowice 23 24 24:51
15. Radziechowy 22 22 25:42
16. Iskra 24 11 25:77
17. Odra Centrum 32 18 29:91

pszczynianie wracali do domu z bagażem 10 goli!

roZstrZelana 
iskra

Nie pomogły efektowne parady, bramkarz Iskry aż 
10 razy musiał wyjmować piłkę z siatki.
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kto najlepszy w półwieCzu?
68 kandydatóW DO MIANA SPORTOWCA 50-LECIA.

WtorkoWyM 
zWycięstWeM 
z radoMiakieM piŁkarze 
gks godnie uczcili 
kluboWy jubileusz. 
cóż jednak z tego, 
skoro z gŁogoWa 
nie przyWieźli 
W sobotę naWet punktu, 
W czyM część „zasŁugi” 
Ma z peWnością arbiter.

Pierwsza połowa meczu z Rado-
miakiem upłynęła przy lekkiej 
przewadze gości, ale to gospoda-
rze zakończyli ją z jednobramko-
wą zdobyczą. W 42 min. sfaulowa-
ny w polu karnym został Szymon 
Lewicki, a Łukasz Grzeszczyk 
pewnie pokonał z „jedenastki” 
bramkarza przyjezdnych. Tuż 
przed przerwą Radomiak poniósł 
jeszcze jedną stratę, bo drugą żół-
tą i w efekcie czerwoną kartkę zo-
baczył Radecki.

Po zmianie stron tyszanom 
grało się zatem nieco łatwiej, 
co próbowali wykorzystać m.in. 
Łukasz Sołowiej, Kacper Piątek 
i Wiktor Żytek, ale z ich strzała-
mi radził sobie Kochalski i wy-
nik nie uległ zmianie. Radomia-
nie byli blisko wyrównania w 71 
min. kiedy piłka po strzale Gąski 

trafiła w poprzeczkę i w 77 min. 
kiedy Rossi główkował minimal-
nie nad bramką.

Trzy punkty uratował tyszanom 
Konrad Jałocha, który w doliczo-
nym czasie gry instynktownie 
obronił uderzenie Sokoła. Chwi-
lę później arbiter po raz kolejny 
sięgnął po czerwony kartonik, 
pokazał go Jakubikowi i ostatnie 
minuty Radomiak musiał radzić 
sobie w dziewiątkę.
gks tychy – raDOmiak ra-
DOm 1:0 (1:0). Gol: Grzeszczyk 
(44’ z karnego).
gks tychy: Jałocha – Mań-
ka, Nedić, Sołowiej, Szeliga – K. 
Piątek (76’ Moneta), J. Piątek (68’ 
Norkowski), Żytek, Grzeszczyk 
(89’ Paprzycki), Steblecki (68’ 
Biel) – Lewicki (76’ Nowak). Żół-
te kartki: Sołowiej i J. Piątek.

W pozostałych meczach 25. 
kolejki: Resovia – Stomil 1:0, 
Sandecja – Widzew 3:1, Zagłę-
bie – Bełchatów 1:1, ŁKS – Arka 
1:2, Odra – Korona 1:0, Łęczna – 
Puszcza 0:0.

Z kolei w sobotę to GKS koń-
czył mecz w Głogowie grając 
w dziewięciu, gdyż w 28 min. sę-
dzia wyrzucił z boiska Nemanję 
Nedića, a w 63 min. pokazał czer-
wień Konradowi Jałosze, które-

go między słupkami musiał zastą-
pić Adrian Odyjewski. Przyznać 
trzeba, że obie sytuacje były dość 
kontrowersyjne i naszym zda-
niem nie zasługiwały na tak dra-
styczne konsekwencje, a w efek-
cie przełożyły się na niekorzystny 
dla GKS wynik.

Jeszcze bowiem przed wyrzu-
ceniem Jałochy, w 57 min. do-
środkowanie z rzutu rożnego 
Ilków-Gołąb zamienił główka 
na prowadzenie Chrobrego. Pro-
wadzenie, którego grający w po-
dwójnym osłabieniu tyszanie nie 
byli w stanie zniwelować.
chrOBry głOgóW – gks ty-
chy 1:0 (0:0). Gol: Ilków-Gołąb 
(53’).
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – K. Pią-
tek (62’ Kargulewicz), J. Piątek (62’ 
Szymura), Żytek, 8. Grzeszczyk (80’ 
Nowak), Steblecki (62’ Biel) – Le-
wicki (68’ Odyjewski). Czerwone 
kartki: Nedić i Jałocha; żółte kartki: 
Mańka, Grzeszczyk, Lewicki.

W innych meczach 26. kolej-
ki: Widzew – Łęczna 0:0, Jastrzę-
bie – Termalica 0:0, Radomiak – 
Odra 1:0, Korona – ŁKS 1:2, Arka 
– Stomil 2:0, Resovia – Zagłębie 
1:2, Bełchatów – Sandecja 0:2.
WojciecH Wieczorek ●

i liga
1. Termalica 23 49 37:16
2. łęczna 26 47 36:18
3. łKS 26 46 47:29
4. Radomiak 25 46 35:17
5. gks tychy 26 44 33:20
6. Arka 26 43 35:25
7. Sandecja 26 36 35:36
8. Odra 26 36 25:28
9. Widzew 26 36 23:27
10. Puszcza 25 34 26:28
11. Miedź 24 33 35:28
12. Chrobry 25 33 28:35
13. Korona 25 32 19:29
14. Stomil 26 26 24:40
15. Resovia 26 24 19:34
16. Zagłębie 26 23 25:35
17. jastrzębie 25 21 20:39
18. Bełchatów 26 17 18:36

Czerwony GłoGów
jubileusz uczczony zWycięstWeM, A POTEM STRATA PUNKTóW.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

znakoMicie 
zaprezentoWaŁ 
się Marcin Held 
W pierWszej Walce 
professional figHters 
league. stoczyŁ 
kapitalny pojedynek 
z dWukrotnyM 
MistrzeM Wagi lekkiej 
tej organizacji, 
brazylijczykieM 
nataneM scHulte 
i WygraŁ jednoMyślną 
decyzją sędzióW, 
aWansując do dalszycH 
Walk turnieju, którego 
staWką jest Milion 
dolaróW.

Od pierwszych sekund walki 
Marcin Held narzucił rywalowi 
mocne tempo i swoje warunki. 
Świetnie prezentował się w stój-
ce, cały czas był aktywniejszy, wy-
wierał presję i zadał kilka moc-
nych ciosów. Schulte próbował 
obalenia, ale bez skutku. Sztuka 
ta udała się Heldowi, ale Brazy-
lijczyk szybko wstał i kontynuo-
wano walkę w stójce.

Drugie starcie było bardziej 
wyrównane. Held nadal impono-
wał przygotowaniem bokserskim, 
a kombinacje jego ciosów były 
naprawdę groźne. Tempo walki 
nieco spadło, a aktywny w tej czę-
ści pojedynku Brazylijczyk starał 
się odrobić straty. Marcin ponow-
nie obalił rywala, jednak i tym 
razem Schulte wyszedł z opresji. 
W ostatniej odsłonie Brazylijczyk 
nadal wywierał presję, Held zali-
czył kilka ciosów, ale też nie po-
został dłużny rywalowi. W tym 
„bokserskim” pojedynku MMA 
emocji nie brakowało do końca, 
a w ostatnim fragmencie wal-
ki obaj rywale jeszcze przyspie-
szyli, kończąc starcie efektow-
ną wymianą ciosów. I po walce 

sędziowie nie mieli wątpliwości 
ze wskazaniem zwycięzcy.

Gratulując sukcesu, poprosili-
śmy Marcin Helda o krótką roz-
mowę.

„twoje tychy”: jakie wrażenia 
po walce?
marciN helD: – Znakomite. 
Ale emocje po jej zakończeniu 
były jeszcze takie, że w nocy nie 
zmrużyłem oka. Rano od razu 
wyszliśmy na miasto, by po 17 
dniach izolacji w hotelu, zażyć... 
wolności. Mogliśmy pospacero-
wać po Atlantic City, zobaczyć 
fragment miasta, przejść się 
po sklepach.

nie ma obostrzeń?
– Niewiele, na pewno nie takie 
jak w Polsce. Sklepy i restauracje 
są otwarte, można wejść do środ-
ka i zjeść, tak samo jak fryzjerzy, 
siłownie, itd. Maseczkę trzeba 
zakładać jedynie, jak się wchodzi 

do jakiegoś budynku, np. sklepu, 
restauracji czy urzędu.

wróćmy jednak do walki. tempo, 
w jakim zaczął pan pojedynek 
było doprawdy imponujące 
i schulte długo się zastanawiał jak 
odpowiedzieć.
– To twardy zawodnik, wiedzia-
łem, że bardzo trudno go będzie 
znokautować. Przyjął kilka bar-
dzo mocnych uderzeń, ale dalej 
stał. Liczyłem trochę na to, że go 
sprowadzę do parteru i że walka 
tam się będzie toczyć. Raz mi się 
to udało, ale nie potrafiłem go 
utrzymać. Pomyślałem, że dam 
sobie spokój i zdecydowałem, 
będę walczył w stójce. Jak się 
okazało, jego uderzenia nie 
były specjalnie mocne, bo kiedy 
udało mu się mnie trafić, nie 
robiło to na mnie wrażenia. 
Czułem się w tej walce dobrze, 
z minuty na minuty zyskiwałem 
przekonanie, że mam szanse.

to był pojedynek, w której mógł 
pan wreszcie pokazać, że walka 
w stójce także jest pana atutem.
– Rzeczywiście. W kilku 
poprzednich walkach nie 
udało mi się pokazać tego, 
co potrafię. Poprzednią walkę 
stoczyłem z Diego Brandao. Bił 
bardzo mocno i nie mogłem 
się w pełni zaprezentować 
w walce w stójce, natomiast 
wcześniejsze walki szybko 
kończyłem w parterze i stójki 
też nie było za wiele. Pod tym 
względem pojedynek z Schulte 
był zupełnie inny. Po latach 
solidnej pracy mogę powie-
dzieć, że ten element udało 
mi się opanować na dobrym 
poziomie i już od jakiegoś 
czasu moje umiejętności 
w walce w stójce mam takie, 
że potrafię sobie poradzić 
z wieloma zawodnikami.

co dalej? wraca pan do tychów?
– Nie, zostaję w Stanach, 
bo przed kolejną walką, która 
wyznaczona została na 10 
czerwca, PFL obawia się prob-
lemów z podróżowaniem, tak 
jak to było teraz, kiedy mie-
liśmy kłopoty z uzyskaniem 
pozwolenia na wjazd do USA. 
Do kolejnej walki będę 
trenował klubie Jackson Wink 
MMA Academy w Albuquer-
que, w stanie Nowy Meksyk. 
Będę tam miesiąc, a potem 
wrócimy do Atlantic City 
i pewnie znów nas czeka 17-
dniowa izolacja. Przeciwnika 
jeszcze nie znam, ale dobrze, 
że w turnieju były zwycięstwa 
przez decyzje, bo każdy będzie 
startował z tego samego 
pułapu, czyli ma obecnie trzy 
punkty. Gdyby ktoś wygrał 
przed czasem trudniej byłoby 
takiego zawodnika dogonić. 
Po tych pojedynkach do kolej-
nego etapu awansuje już tylko 
czterech zawodników. ●

W Goleniowie rozegrano mi-
strzostwa Polski na 10.000 m, 
w których wzięło udział trzech 
zawodników, reprezentujących 
barwy Stowarzyszenia Promocji 
Lekkiej Atletyki Tychy: Paweł Bu-
czek, Karol Sokołowski oraz Piotr 
Treska.

SPLA to nie tylko organizator 
najważniejszych tyskich biegów 
z Tyskim Półmaratonem na czele, 
ale także klub sportowy. Można 
powiedzieć, że za sprawą SPLA, 
kilka lat temu reaktywowano 
w Tychach seniorską sekcję lek-
koatletyczną.

W goleniowskich mistrzo-
stwach, wystartowało wśród 
mężczyzn prawie 100 zawodni-
ków. Tyszanie nie zakładali me-
dali, ale w obecnej sytuacji nawet 
start w zawodach rangi MP wy-
maga sporej organizacji. Z trój-
ki biegaczy SPLA najlepiej spi-
sał się Paweł Buczek, zajmując 
57. miejsce z czasem 32.57,80., 
na 81. miejscu był Piotr Treska 
– 34.56,56, a Karol Sokołowski 
nie ukończył biegu.

Najbliższą imprezą biegową 
w Tychach będzie Bieg Jelenia, 
organizowany 30 maja. ls ●

W HokejoWyM gks 
tycHy zapadŁy pierWsze 
decyzje kadroWe 
po zakończeniu sezonu. 
skŁad trenerski się 
nie zMieni – krzysztof 
MajkoWski nadal będzie 
gŁóWnyM trenereM, 
a jego asystentaMi 
arkadiusz sobecki 
i adaM bagiński. icH 
kontrakty oboWiązują 
do 30 kWietnia 2022 
roku.

Mimo, iż zespół zakończył rywa-
lizację poniżej oczekiwań działa-
cze Tyskiego Sportu postanowili 
ponownie zaufać wspomnianej 
trójce.

– Najprościej byłoby dokonać 
rewolucji w sztabie szkolenio-
wym, ale nie chcemy iść na skróty 
– powiedział Krzysztof Woźniak, 
prezes Tyski Sport SA dla klubo-
wego portalu. – Sztab szkoleniowy 
tworzą byli znakomici zawodnicy, 
a obecnie trenerzy. Cały ostatni 
sezon był dla nich bez wątpienia 
niebagatelnym doświadczeniem, 
z którego na pewno wyciągną od-
powiednie wnioski.

Są też pierwsze decyzje jeśli 
chodzi o kadrę hokeistów. Tyski 
klub nadal stawia na własnych 
wychowanków i działacze prze-
dłużyli kontrakty z Olafem Bi-
zackim, Kacprem Gruźlą, Janem 
Krzyżkiem, Mateuszem Ubow-
skim, Oliwierem Kasperkiem, 
Kamilem Lewartowskim i Jaku-
bem Zawalskim. Pozostają także 
bramkarz Ondrej Raszka oraz Szy-
mon Marzec i Mateusz Gościński. 
Z innymi zawodnikami prowadzo-
ne będą rozmowy, podobnie, jak 
z tymi, którzy w najbliższym sezo-
nie mają zasilić kadrę GKS.

– Sztab szkoleniowy, który 
pracował z drużyną, dostał kre-

dyt zaufania. Oczywiście, nikt 
nie wygrywa wszystkich me-
czów. Liczyliśmy, że spadek for-
my mamy za sobą, a szczyt przyj-
dzie na play off. W ćwierćfinale 
wygraliśmy z Ciarko STS Sanok, 
do półfinałów podeszliśmy z op-
tymizmem, ale lepsza była Craco-
via, szczególnie w ostatnich spot-
kaniach i przegraliśmy serię 2:4. 
Analizujemy wszystko i do koń-
ca kwietnia podejmiemy decyzję 
w kwestii zawodników. Filozo-
fia budowy zespołu zastosowana 
przez Cracovię, polegająca na za-
trudnieniu nowych graczy przed 
fazą play off, nie podoba mi się. 
U nas tak nie było i nie będzie. 
Dla mnie to nie fair, nie o takie-
go ducha sportu nam chodzi. 
Budujemy drużynę dla kibiców, 
mieszkańców miasta. Mistrzo-
stwo jest celem, ale nie chcemy 
go osiągnąć w ten sposób. Mam 
też nadzieje, że nowy sezon za-
gramy przy pełnych trybunach. 
Brak kibiców to nie tylko prob-
lem dla zespołu, pozbawionego 
dopingu, ale też wymierne stra-
ty finansowe. U nas na meczach 
play off widownia zawsze była 
pełna. Sprzedaliśmy też karne-
ty na sezon zasadniczy. Środki 
z płatnych transmisji interne-
towych pokryły może 10 pro-
cent normalnych wpływów, 
a to oznacza spory brak przy-
chodów. Słowa podziękowania 
należą się miastu Tychy, które 
zawsze wspiera sport i naszym 
sponsorom, którzy mimo pan-
demii pozostali z nami. Bardzo 
się z tego cieszymy, że nie było 
wielu odejść i rezygnacji. Sprze-
daliśmy powierzchnie reklamo-
we na wszystkich bandach nasze-
go lodowiska, choć żeby ściągnąć 
każdą złotówkę, trzeba się moc-
no starać – dodał prezes Tyskie-
go Sport. ls ●

Drużyny niższych lig wystar-
towały na dobre. W lidze okrę-
gowej oba nasze zespoły – OKS 
Zet Tychy i Ogrodnik Cielmice 
– znalazły się w grupie walczącej 
o utrzymanie, gdzie rywalizacja 
w grupie tysko-bielskiej zaczyna 
się właściwie od początku.

Trener Krzysztof Skiba chwa-
lił po meczu swoich podopiecz-
nych, ale nie mogło być inaczej, 
skoro drużyna pewnie pokonała 
Przełom Kaniów 4:0 i OKS Zet 
został pierwszym liderem. Dru-
żyna bardzo dobrze rozpoczęła 
spotkanie, uzyskując sporą prze-
wagę, co udokumentowała bram-
ką już w 10 min. po uderzeniu 
Grzegorza Migdała. Jak się oka-
zało zawodnik ten był nie do za-
trzymania przez defensywę gości 
i po przerwie jeszcze dwukrot-
nie wpisał się na listę strzelców 
(w 60 i 85 minucie), kompletując 
hat tricka. Ofensywną i skutecz-
ną grę Zetki w tym meczu przy-
pieczętował w doliczonym czasie 
gry Dawid Banaszczyk.

– Z wyniku trzeba się cie-
szyć, choć zdaję sobie sprawę, 

że po tak długiej przerwie, przy 
braku treningów i meczów spa-
ringowych, nie wszystko jesz-
cze wyglądało tak, jakbym so-
bie życzył – powiedział trener 
Skiba. – Dziękuję chłopakom 
za zaangażowanie i trud wło-
żony w to spotkanie. W tej roz-
grywce najważniejszych będzie 
kilka pierwszych spotkań, które 
mogą podbudować morale ze-
społu. Przy dużej liczbie spada-
jących drużyn, każdy punkt jest 
na wagę złota.
Oks zet tychy – PrzełOm 
kaNióW 4:0 (1:0). Bramki: Mig-
dał 3, Banaszczyk.
Oks zet: Jankowski – Krupiński, 
Ryszka, Olszewski (85’ Gawron), 
Banaszczyk – Pustelnik (30’ T. 
Bernat), Michalak (60’ Kuliński), 
Fortuna, Migdał (87’ Ptak) – Nie-
zgoda, M. Bernat.

Bez punktów natomiast wrócił 
z Czechowic Dziedzic Ogrodnik 
Cielmice, który przegrał z rezer-
wą MRKS 1:2 (0:1). Bramkę dla 
Ogrodnika zdobył Wala.

W klasie A mieliśmy tylko jed-
no spotkanie, bo Siódemka Tychy 

pauzowała. Podopieczni Dawida 
Frąckowiaka, zespół JUWe tak-
że zanotował świetny poczatek, 
gromiąc Unię Bieruń Stary 5:1. 
Po dwa gole zdobyli Augustyniak 
i Cibor, jedną – Frąckowiak.
juWe jarOszOWice – uNia 
Bieruń 5:1 (2:1).
juWe: Kwiatkowski – Puto (80’ 
Haśnik), Krzczuk, Roszak, Szlo-
sarek (75’ Woźniak), Banaś, Au-
gustyniak, Cibor (80’ Jakubczyk), 
Czupryna, Frąckowiak (70. Gą-
sior).
1. jaroszowice 15 36 52-19
2. Studzionka 15 34 37-15
3. Leśnik 15 33 39-24
4. Woszczyce 15 25 44-27
5. Frydek 15 23 31-27
6. Znicz jankowice 15 21 34-35
7. Unia 15 21 27-31
8. Polonia 15 20 29-30
9. Krupiński 15 18 26-36
10. Brzeźce 15 17 20-29
11. Gardawice 15 15 22-30
12. Stal 15 14 29-38
13. Kryry 15 13 26-38
14. Iskra II 15 12 27-45
15. siódemka 14 11 18-37

W klasie B oba nasze zespo-
ły zanotowały efektowne wystę-
py i zdobyły komplet punktów. 
Czułowianka Tychy w pierwszym 
meczu ligowej wiosny wygra-
ła z outsiderem tabeli – rezerwą 
LKS Gardawice 8:0. Bramki zdo-
byli: Łusiewicz 2, Pyka, S. Dobroś, 
Szczęsny, Ostolski, M. Dobroś, 
Kosiba. Trudniejszą przeszko-
dę miała Tysovia, ale z Nadwi-
ślanem w Górze poradziła sobie 
bez większych problemów, wy-
grywając 4:1.
1. Goczałkowice II 15 42 98-10
2. Wisła 15 37 54-25
3. czułowianka 15 33 50-22
4. Fortuna 15 33 58-16
5. Pniówek II 15 29 65-35
6. Gol 15 26 34-28
7. Czarni 15 25 34-44
8. Lędziny II 15 25 40-30
9. Nadwiślan 15 23 25-34
10. Niepokorni 15 14 26-44
11. tysovia 15 12 29-56
12. Warszowice 14 11 27-57
13. Bojszowy II 15 7 21-62
14. Mizerów 15 6 12-47
15. Gardawice II 15 2 13-76
ls ●

trzech muszkieterów ze SPLA.

tysZanie 
na mistrZostwaCh

majkowski 
kompletuje kadrę
dziesięciu HokeistóW Z PRZEDłUżONyMI UMOWAMI 
– GłóWNIE WyChOWANKOWIE MOSM/GKS.

Wystartowali piłkarze niższych lig.

moCne wejśCie Zetki

zwyCięski debiut helda
tyszanin pokonaŁ dWukrotnego Mistrza PROFESSIONAL FIGhTERS LEAGUE. 
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krZyżówka Z hasłem sudoku

Robotny smerf

Belzebub, demon
Metoda

działania

Porcela-
nowy

garnitur

Razem z rwaniem

Amer. stan lub
plemi Indian

Młodsza od 2 króli

Haftowana ozdoba

Czego to
on nie

nazmyla

Bokser lub ratler

Góruje nad
sawann

Złoliwy
przydo-
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hasło z krzyżówki nr 700:
sPOrtOWe PODsumOWaNia. 

zakochany król
Oj, ta decyzja nie ucieszyła ani 
szlachty, ani królowej Bony – 
matki panującego Zygmunta 
Augusta. Ten bowiem, wbrew 
oczekiwaniom doradców, za-
miast zawrzeć małżeństwo poli-
tyczne, które pomogłoby ugrun-
tować pozycję Polski, stracił 
głowę dla Basieńki. Dokładnie 
dla młodej wdowy – Barbary 
Radziwiłłówny – z którą w do-
datku, potajemnie wziął ślub. 
Wtedy rozpętało się piekło! 
Na Sejmie nie chciano uznać 
tego małżeństwa. Równolegle 
ruszyła istna kampania niena-
wiści, wycelowana w Radziwił-
łów. Najcięższe działa wytoczo-

no przeciwko samej Barbarze. 
Wszystko po to, by ukazać kró-
lewską małżonkę w jak najgor-
szym świetle. „Wolałbym, żeby 
w Krakowie sułtan rządził, niż 
ona została królową!” – żach-
nął się Jan Tęczyński, wojewoda 
sandomierski, a prymas Dzierz-
gowski sugerował, że może 
unieważnić sakrament. Ale król 
się nie ugiął i ostatecznie koro-
nowano Barbarę na królową.

persona non grata
Gdyby ta sytuacja wydarzyła się 
dziś, powiedzielibyśmy, że Bar-
bara była hejtowana z każdej 
strony. Okrzyknięto ją rozwiązłą 
nierządnicą i na każdym kroku 

dawano jej odczuć, że jest nie-
mile widziana na dworze. Był 
tylko jeden sposób, by popra-
wić ten mocno zszargany wi-
zerunek. Barbara musiała dać 
królowi męskiego potomka. 
Niestety, nie mogła zajść w cią-
żę. By to zmienić, rozpoczę-
ła kurację – eksperymentalną 
i niebezpieczną. Stosowała po-
dejrzane mikstury i zioła, wcie-
rała maści, które w jej opinii, 
miały wyleczyć ją z bezpłod-
ności. W efekcie te wszystkie 
preparaty doprowadziły do za-
każenia. Z dnia na dzień kró-
lowa stawała się coraz bardziej 
słaba. Chudła w oczach. Wystą-
piła gorączka. Dodatkowo nad 
chorą unosił się fetor, który był 
nie do zniesienia. Jedni szydzili, 
że to wynik rozwiązłego trybu 
życia; inni podejrzewali zamach 
(w końcu skonfliktowana z sy-
nową królowa Bona uchodziła 
za trucicielkę), a obecnie naj-
bardziej wiarygodna wydaje 
się teza, że Barbara miała raka 
szyjki macicy. W ostatnich mie-
siącach życia królowej, nikt nie 
chciał jej pielęgnować, bo odór 
cuchnących wrzodów był nie 
do zniesienia. Tylko Zygmunt 
August cały czas czuwał przy 
łóżku ukochanej żony. Aż 
do śmierci. I właśnie ten mo-

ment uwiecznił na swoim obra-
zie Józef Simmler.

wstrzymaj oddech
To był ogromny sukces! Już 
w dniu premiery obraz Simm-
lera przyciągnął tłum zwiedza-
jących. Nie ma co się dziwić – 
wszak, gdy powstawał, w Polsce 
wciąż powiewał duch romanty-
zmu. Miłość Zygmunta i Bar-
bary uznawana była za najbar-
dziej romantyczną w dziejach 
polskich rodów królewskich. 
Historia nieszczęśliwych ko-
chanków przemawiała do wy-
obraźni masowego odbiorcy. 
Bodajże w sali, gdzie wywie-
szono płótno nikt nie śmiał 
głośniej zaczerpnąć powietrza, 
z obawy by nie naruszyć tej in-
tymnej chwili – chwili pożegna-
nia. Oto na skraju łóżka siedzi 
wielki król Polski, ale teraz nie 
widzimy w nim dumnego wład-
cy. Tak wygląda człowiek, któ-
ry wszystko stracił. Obok niego 
spoczywa ciało młodej królo-
wej. Jeszcze nie ostygło. Nie… 
Nie powinno nas tu być.

po kiego czorta ten fotel?
Jednak, choć stojący przed 
obrazem widzowie, zalewali się 
rzewnymi łzami na widok ma-
larskiej wizji tragicznej miłości 
Zygmunta i Barbary, mnie nie 
tak łatwo wzruszyć. Otóż, kie-
dy widzę pogrążonego w smut-
ku króla, który właśnie zdał 

sobie sprawę, że już nigdy nie 
zobaczy uśmiechu swojej uko-
chanej Basi, nie chcę patrzeć 
na… fotel! Nie chcę podziwiać 
kotar, kadzielnicy, koronek 
i futer. Zdecydowanie za dużo 
tu ozdobników. One odwra-
cają uwagę, zaburzają odbiór. 
Zamiast prawdy, otrzymujemy 
popis umiejętności piekielnie 
zdolnego malarza, który jest 
w stanie namalować wszyst-
ko – każdą fakturę. Trudno też 
mieć o to pretensję do Simmle-
ra – ot, taki był wówczas trend. 

Sęk w tym, że nie zawsze warto 
podążać za trendami. O!

epilog
Po śmierci królowej Zygmunt 
August pogrążył się w depresji. 
Sytuacja nie była ciekawa. Trwa-
ła walka o dominację na Morzu 
Bałtyckim, a król zamiast wyda-
wać rozkazy, zaszył się w kom-
nacie. Z nikim nie rozmawiał. 
Przyjmował tylko jedzenie i pi-
cie. Wtedy na Wawelu zaczęły się 
dziać dziwne rzeczy… CDN.
agnieszka kijas ●

dawno temu w sZtuCe (244)Gdy umiera królowa,  
nie ChCę patrzeć na fotel

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.

U Józefa Simmlera, aż roi się od ozdobników. Za dużo tu 
wirtuozerii, za którą gubi się prawda o tragicznej miłości 

Barbary i Zygmunta Augusta – króla Polski. 

byk 21.iv-21.v
Nie ograniczaj się, lecz śmiało działaj na kilku 
frontach. Szczęście jest blisko, wystarczy trochę się 
postarać, a wszystkie Twoje marzenia się zrealizują.

bliźnięta 22.v-20.vi
Tyle się będzie teraz działo, że wprawdzie 
za wszystkim nie nadążysz, ale przynajmniej stale 
będziesz w ruchu. Możesz teraz śmiało dokonać 
ważnych zmian, unikając niepotrzebnego stresu.

rak 21.vi-22.vii
Nie daj się chandrze i nie pozwól, by ktoś mówił Ci, 
co masz robić. Szczęście jest teraz w zasięgu ręki. 
Otwórz się na nowe wyzwania oraz propozycje.

leW 23.vii-22.viii
Nadchodzące dni, to zły moment 
na rozpoczynanie walki. Uparłeś się na coś, co nie 
ma racji bytu. Bądź teraz ostrożny i jeżeli możesz, 
zrezygnuj z długich podróży.

panna 23.viii-22.iX
Ktoś, z kim od dawna nie miałeś kontaktu, wciąż 
o Tobie myśli i szczerze za Tobą tęskni, dlatego 
warto odnowić tę znajomość.

Waga 23.iX-23.X
Zapragniesz zacząć wszystko od nowa 
i poszukać sobie nowej pracy. Będziesz miał dość 
przepychanek i udowadniania innym, że jesteś 
dobry w tym, co robisz.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy pozwolą Ci teraz snuć śmiałe plany 
i realizować je krok po kroku. Pamiętaj jednak, 
by nie iść na skróty. Nad propozycją szybkiego 
zarobku lepiej się zastanów.

strzelec 22.Xi-21.Xii
jeśli tęsknisz za przyjemnymi, romantycznymi 
chwilami, to nie będziesz musiał długo na nie 
czekać. Księżyc zafunduje Ci romans nie z tej ziemi.

koziorożec 22.Xii-19.i
Nie wszystko pójdzie teraz łatwo. Powinieneś się 
wyciszyć i pozwolić życiu płynąć. Nie rób teraz 
drastycznych zmian w swoim życiu.

Wodnik 20.i-18.ii
Kiepski czas dla Ciebie. Nie rozwiązuj żadnych 
problemów, nie podpisuj umów, nie umawiaj się 
na randki i odwołaj ważne spotkania. 

ryby 19.ii-20.iii
Będziesz mieć powody do zadowolenia. 
Pojawią się możliwości, o jakich nie marzyłeś. 
Spory przypływ gotówki pozwoli Ci poczuć się 
komfortowo.

baran 21.iii-20.iv
Doskonałe relacje rodzinne pozwolą Ci beztrosko 
cieszyć się codziennością. Nie myśl pesymistycznie, 
gdyż wszystko zmierza w dobrym kierunku.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop

„W roku takiM a takiM, W MiejscoWości takiej 
a takiej, urodziŁ się taki a taki artysta” 
– to najgorszy i najnudniejszy sposób 
na rozpoczęcie felietonu o MalarstWie. 
paradoksalnie, gdybyM ten saM Wstęp 
napisaŁa W czasacH szkolnycH, zostaŁabyM 
pocHWalona za trzyManie się Wyznaczonego 
scHeMatu. MoiM nauczycieloM nie zależaŁo 
na tyM, by pokazać ucznioM jak zrozuMieć 
dany teMat. MieliśMy zakuć, zdać i zapoMnieć. 
na szczęście, zdarzają się Wyjątki, jak 
na przykŁad nauczyciel Historii Mojej 
córki, która czeka na dalsze lekcje niczyM 
na kolejne odcinki sWoicH ulubionycH serii. nie 
ukryWaM, że też na tyM korzystaM, bo teMaty 
na artykuŁy Mnożą się W zaWrotnyM teMpie.
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