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jest już koncepcja, a wkrótce powstanie projekt przebudowy ulicy grota-roweckiego i uczynienia jej przyjazną dla pieszych i rowerzystów.
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Wikarek w Mediatece
W czerwcu będzie miał swoją premierę najnowszy  
dokument tyszanina Wojciecha Wikarka.

Miasto bez większych problemów
Rozmowa z dyrektorką Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Iwoną Rogalską.

Różowe parkingi
W Tychach powstały specjalne miejsca parkingowe 
dla ciężarnych i rodzin z małymi dziećmi.4 65
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ulica bardziej przyjazna

„C” jak 
Celina
Podobnie, jak to miało miej-
sce z dzielnicą Stare Tychy 
kilka lat temu, Urząd Miasta 
przeprowadzi konsultacje spo-
łeczne poświęcone tym razem 
Osiedlu C. Konsultacje posłużą 
do przygotowania wytycznych 
do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego.

– Nasze działania rozpocznie-
my od diagnozy problemów 
na osiedlu, jego silnych stron 
oraz potrzeb mieszkańców – mó-
wią urzędnicy z tyskiego magi-
stratu. 
 str.5
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nowoCzesny sprzęt, 
krótkie terminy
Po przerwie spowodowanej wybuchem pandemii SARS-CoV-2, Zakład 
Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
Megrez wznowił tak zwane badania kosztochłonne, czyli rezonans 
magnetyczny i tomografię komputerową dla pacjentów ze skierowa-
niem od lekarzy specjalistów w ramach umowy z NFZ.  str. 11
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jeszCze wszystko 
możliwe
W niedzielne popołudnie GKS Tychy rozgromił na wyjeździe opolską 
Odrę 5:1 (1:1). Wynik ten, a także porażka Termaliki z ŁKS-em 
powodują, że tydzień przed końcem sezonu zasadniczego na dwa 
miejsca premiowane bezpośrednim awansem do Ekstraklasy szanse 
mają trzy zespoły. W tym GKS Tychy... str. 14
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

kondolencjepodziękowania
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Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
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CENA od 
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Wynajmij wolne
boksy handlowe
w doskonałej przestrzeni

Czekamy na Ciebie, skorzystaj!

przestrzeń przyjazna 
mieszkańcom
Miasto opracowało koncepcję 
przebudowy ul Grota-Rowe-
ckiego, która po metamorfozie 

stanie się przestrzenią przyjazną 
dla mieszkańców.

– Dziś ulica Grota-Roweckie-
go służy głównie samochodom, 
a przejście przez drogę jest dużym 

wyzwaniem zwłaszcza dla osób 
starszych – mówi Hanna Sko-
czylas, z-ca prezydenta Tychów 
ds. zrównoważonego rozwoju. 
– Chcemy nadać temu miejscu 
nowy charakter, tak by stało się 
naturalnym centrum miasta oraz 
miejscem spotkań mieszkańców.

co się zmieni?
Koncepcja obejmuje odcinek od al. 
Niepodległości do al. Jana Pawła 
II. – Po metamorfozie ulica Grota 
Roweckiego przemieni się w prze-

strzeń, gdzie swoje miejsce będą 
mieli piesi, rowerzyści i samo-
chody – wyjaśnia Artur Kruczek, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach. – Powstanie 
nowa dwukierunkowa ścieżka ro-
werowa, odseparowana od jezd-
ni i chodnika szpalerami drzew. 
Wybudowane zostaną nowe ron-
da, które uspokoją ruch oraz spra-
wią, że poruszanie się drogą będzie 
bezpieczniejsze. Zwiększymy także 
przestrzeń dla pieszych i nadamy 
jej przyjazny charakter.

Zgodnie z nową koncepcją ul. 
Grota-Roweckiego będzie mia-
ła także inaczej zakomponowa-
ną zieleń. Ozdobne rośliny zosta-
ną dobrane w taki sposób, by ich 

wygląd cieszył oko przez cały rok, 
a w cieniu drzew znajdzie się też 
miejsce na letnie ogródki. Krótko 
mówiąc – ma być ładniej i funk-
cjonalniej.

Miasto pełne życia
– Wzrastający ruch samochodo-
wy negatywnie odbija się na ja-
kości życia w mieście. Zdomino-
wane przez samochody ulice stają 
źródłem uciążliwości, takich jak 
hałas czy zanieczyszczone powie-
trze, a przy tym utrudniają miesz-
kańcom realizację typowych miej-
skich aktywności: spontanicznej 
interakcji społecznej, rozmowy, 
wypicia filiżanki kawy, czy zwy-
czajnego spaceru lub odpoczyn-

ku. Staramy się przeciwdziałać 
tym negatywnym trendom two-
rząc przestrzeń miejską dla ludzi 
– mówi Michał Lorbiecki, tyski 
oficer pieszy. – Ulica Grota-Ro-
weckiego ma stać się przestrzenią 
publiczną atrakcyjną dla wszyst-
kich, w której ludzie spędzają 
czas, korzystają z lokalnych usług, 
spotykają się i przede wszystkim 
czują się dobrze.

Koncepcja, która wyznacza 
ogólne kierunki metamorfozy 
ul. Grota-Roweckiego, to dopiero 
pierwszy krok w realizacji zada-
nia. Kolejny to opracowanie pro-
jektu, na który w budżecie miasta 
zabezpieczono środki w wysoko-
ści ok. 200 tys. zł.  RM ●

Od 1 czerwca 2021 roku wszyscy 
beneficjenci programu „Aktyw-
ni60plus” mogą korzystać z pro-
mocji „druga godzina gratis” 
w Wodnym Parku Tychy.

Wykupienie przez uczestni-
ka programu pierwszej godziny 
wstępu za 15 zł, umożliwia sko-

rzystanie z dwóch godzin poby-
tu, w części rekreacyjnej i spor-
towej od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 12 do 15 (do 25 
czerwca 2021 r.) oraz od 9 do 15 
(od 28 czerwca 2021 r.).

Program „Aktywni60plus” jest 
realizowany w Tychach od 2012 

roku. Aktualnie w programie bie-
rze udział 12.183 tyskich seniorów, 
148 osób dołączyło w 2021 roku. 
Wszyscy beneficjenci programu 
mogą skorzystać z oferty 88 firm.

„Druga godzina gratis” jest fi-
nansowana z budżetu miasta Ty-
chy. Mn ●

zniżka dla seniorów w Wodnym Parku Tychy

Druga goDzina gratis

MetaMorfoza ulicy
gRota-RoWeckiego ZySKa NOWOcZeSNy WyGLąD I STaNIe SIę PRZyjaZNa MIeSZKańcOM. 

Według koncepcji, na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego ma powstać kolejne tyskie rondo.
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spaceR ul. gRota RoWeckiego W cieniu dRzeW, 
bezpieczny pRzejazd RoWeReM czy toWaRzyska 
RozMoWa pRzy kaWie WśRód zieleni. dziś Wydaje się 
to nieMożliWe, boWieM ulica ta zdoMinoWana jest 
pRzez saMochody. niebaWeM to się zMieni. jedna 
z gŁóWnych tyskich aRteRii pRzejdzie gRuntoWną 
MetaMoRfozę. Miasto Ma już gotoWą koncepcję 
pRzebudoWy. kolejny kRok to zlecenie pRojektu.
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PrOcesje Na ulicachflash

3 czerwca tyskimi ulicami przeszły procesje święta Bożego ciała. Metropolita Katowicki abp Wiktor 
Skworc zezwolił w tym roku na wyjście parafian poza tereny kościoła. Proboszcz parafii pw. św Marii 
Magdaleny ks. janusz Lasok zorganizował nabożeństwo w Parku Browarnianym przy ul. Katowickiej, 
na której pojawili się liczni parafianie. Przemarsz zabezpieczali funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach. Do tutejszej komendy wpłynęło sześć informacji z tyskich parafii dotyczących 
procesji Bożego ciała.  kp ●
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dŁugi Weekend 
W tychach Mocno 
zaakcentoWali 
RoWeRzyści, któRzy 
W śRodoWy WieczóR 
o 21.30 WyRuszyli 
z pod paRafii śW. 
jadWigi na sublach. 
W 151. tyskiM Rajdzie 
RoWeRoWyM WzięŁo 
udziaŁ ponad 600 osób.

Ten rajd był wyjątkowy. Nie dość, 
że po długiej przerwie pierwszy 
w tym roku, to również była 
to pierwsza duża impreza rowe-
rowa, która odbyła się w Tychach 
po zluzowaniu obostrzeń pande-
micznych.

rowerowa stolica polski
Organizatorem rajdów nocnych 
od samego początku jest tyski 
radny Michał Kasperczyk, ak-
tywnie działający w stowarzysze-
niu NOL-TYCHY. Przed rajdem 
wszystkim uczestnikom imprezy 
rozdawał on opaski odblaskowe 
poprawiające bezpieczeństwo, ale 
również zachęcające do udziału 
w rowerowej rywalizacji Tychów 
o tytuł rowerowej stolicy Polski.

„Rowerowa Stolica Polski” 
to rywalizacja, w której udział 
bierze kilkadziesiąt miast z ca-

łego kraju. W rywalizacji może 
wziąć udział każdy. Organizato-
rem akcji jest Miasto Bydgoszcz, 
a pierwsza edycja została prze-
prowadzona w 2019 roku. Ce-
lem projektu jest przede wszyst-
kim propagowanie aktywnego 
wypoczynku, promocja turysty-
ki rowerowej, promocja jazdy 
rowerem, jako alternatywnego 
środka transportu oraz wdraża-
nie idei smart city w miastach. 
Akcja ta rozpoczęła się 1 czerw-
ca i tyski rajd nocny jest jej inau-
guracją w Tychach, a rowerzyści 
mogą kręcić kilometry dla Ty-
chów w aplikacji Aktywne Miasta 
do 30 czerwca br. Tym sposobem 
już w nocy tyszanie podgonili sta-
tystki pokonując 12-kilometrową 
trasę okolicznymi lasami na Pa-
procany, gdzie zlokalizowane było 
zakończenie rajdu. Dla uczestni-
ków rywalizacji zaplanowano tak-
że rowerowe imprezy: 13 czerwca 
Plac Baczyńskiego w godzinach 
16-18; 20 czerwca Park Jaworek 
w godzinach 16-18; 11 lipca al. 
Niepodległości pod napisem TY-
CHY, w godzinach 16-18.

600 zadowolonych rowerzystów
Tyskie Nocne Rajdy Rowero-
we cieszą się sporą popularnoś-
cią wśród tyszan, w zależności 

od dnia tygodnia, w którym or-
ganizowany jest rajd, frekwencja 
przekraczała nawet 1000 uczest-
ników. Jest to potwierdzeniem 
faktu, że to doskonała forma in-
tegracji rowerzystów, a na tego 
rodzaju imprezach bardzo łatwo 
znaleźć kompana do wspólnych 
wycieczek rowerowych. – Jestem 
zaskoczona, że jest tyle rodzin 
z dziećmi o tak późnej porze, nie-
które dzieci siedzą jeszcze w fo-
telikach rodziców i przyczepkach, 
bo same nie są w stanie jechać 
– mówi pani Ania Trestka z Ty-
chów, która przyjechała na rajd 
z córkami w wieku szkolnym.

– Mam nadzieje, że już wkrót-
ce wrócimy do normalności i bę-
dziemy mogli częściej spotykać się 
na Tyskich Nocnych Rajdach i roz-
mawiać przy ognisku, szczególnie, 
że jest to ogromna frajda dla dzieci, 
podobnie jak setki światełek i pięk-
nie oświetlone rowery uczestników. 
Nim odbędzie się kolejny rajd kręć-
my dla Tychów kilometry w rowe-
rowej rywalizacji, bo i tu nie za-
braknie atrakcji – mówi Michał 
Kasperczyk organizator rajdu.

Tyskie Nocne Rajdy Rowerowe 
rozpoczęły się w 2004 roku, odby-
wały się systematycznie przez cały 
rok w czterech edycjach: zimowej, 
wiosennej, letniej i jesiennej. Każ-
dy rajd był inny, uczestnicy bawi-
li się już przy gitarze, akordeonie, 
dyskotece, karaoke, bądź biesia-
dowali we własnym gronie.
kaMil peszat ●

Tyszanin Wojciech Wikarek jest 
jednym z najbardziej cenionych 
twórców kina niezależnego w 
południowej Polsce. 11 czerwca 
w katowickim kinie „Kosmos” 
odbędzie się premiera jego naj-
nowszego filmu, a dziewięć dni 
później w Mediatece obejrzą go 
tyszanie.

Po „Hanysie”, który miał pre-
mierę w 2019 roku i był opowieś-
cią o kolarskim mistrzu Zygmun-
cie Hanusiku, tym razem Wojciech 
Wikarek po raz kolejny wziął na 
warsztat dyscyplinę, którą kiedyś 
sam uprawiał – hokej na lodzie. 
W filmie „Kryptonim <Obiekt> 
czyli cud nad Rawą” autor przy-
pomina historię i przybliża kulisy 
jednego z najbardziej spektakular-
nych sukcesów polskiego sportu: 
sensacyjnego, jedynego w historii, 
legendarnego zwycięstwa polskich 
hokeistów z zespołem Związku 
Radzieckiego podczas mistrzostw 
świata w Katowicach w 1976 roku. 
Dokładnie 45 lat później  swoi-
mi wspomnieniami z wygranego 
6:4 meczu w „Spodku” dzielą się 
jego uczestnicy, w tym legenda ty-
skiego sportu Henryk Gruth, ale 

także m.in. Wiesław Jobczyk, An-
drzej Zabawa, Stefan Chowaniec, 
bramkarze Andrzej Tkacz i Hen-
ryk Wojtynek, najstarszy zawod-
nik tamtego meczu, dziś 82-letni 
Józef Stefaniak, a także doktor Je-
rzy Widuchowski, który „składał” 
kilka pokoleń polskich mistrzów 
kauczukowego krążka.

Z kilkoma bohaterami filmu 
„Kryptonim Obiekt” oraz jego 

twórcą spotkają się także tyszanie, 
który 20 czerwca o godz. 18 po-
jawią się w Mediatece na tyskiej 
premierze. Bilety w cenie 20 zł 
można już nabywać w punktach 
sprzedaży Ticketmaster oraz na 
www.ticketmaster.pl.

Organizatorami tyskiej pre-
miery filmu są Muzeum Miej-
skie i Tyska Galeria Sportu.
WW ●

kolejny firm tyskiego dokumentalisty, tym razem o hokeju.

wikarek w meDiateCe

W kwietniu br. minęło 45 lat od historycznego 
meczu Polska – ZSRR w Spodku.
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nocne dokręcanie 
dla tychóW
pieRWszy nocny Rajd RoWeRoWy W TyM ROKu cIeSZył SIę SPORą fReKWeNcją. 

Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 

nr 2792/133 o pow. 135 m2 oraz część działki nr 3097/131 o powierzchni 17 m2, o łącznej 

powierzchni 152m2, położonych w Tychach przy ul. Dzwonkowej z przeznaczeniem pod 

zieleń, na czas nieoznaczony

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 

działki nr 584/4 o pow. 210 m2 i działka nr 579/1 o powierzchni 15 m2, o łącznej powierzchni 

225m2, położonych w Tychach przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, 

na czas nieoznaczony

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki 

nr 2655/17 o pow. 271 m2, położonej w Tychach przy ul. Poziomkowej z przeznaczeniem 

na garaż i dojazd, na czas nieoznaczony

reklama

jak PrZyłącZyć się DO rOWerOWej stOlicy POlski?

W zmaganiach mogą wziąć udział wszyscy, którzy jeżdżą na 
rowerze i są posiadaczami telefonu komórkowego. Trzeba tylko 
pobrać darmową aplikację aktywne Miasta i wybrać miasto, dla 
którego chce się zbierać kilometry. aplikacja działa na terenie 
całego świata, dlatego każdy uczestnik, bez względu na miejsce, 
w którym się znajduje, może kręcić kilometry dla swojej drużyny. 
Bez względu na to, czy na rowerową wyprawę wybierasz się 
rekreacyjnie raz w tygodniu, czy też codziennie pokonujesz więk-
szy dystans np. dojeżdżając do szkoły czy pracy.
W ubiegłorocznej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 
Tychy zajęły 21. miejsce. Przez cały wrzesień 2020 r. tyszanie 
przejechali w sumie 58.966 kilometrów, spędzili na rowerach 
3.975 godzin oraz spalili ponad 2,2 mln kalorii!

Uczestnicy nocnego rajdu przejechali 12-kilometrową trasę w doskonałych nastrojach.
Ka
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t

komunikaty
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◆ POlicjaNci Z tyskiej DrO-
góWki zatrzymali do kontroli 
kierującego fiatem, który gwał-
townie zawrócił na widok radio-
wozu. Kiedy funkcjonariusze włą-
czyli sygnały, samochód zatrzymał 
się na poboczu. Wtedy policjanci 
zauważyli, jak jego kierujący za-
mienia się miejscami z pasażerem 
– mężczyzna postanowił przesiąść 
się z małżonką, ponieważ obawiał 
się badania trzeźwości. Kierujący 
39-latek miał ponad pół promila 
alkoholu. O jego dalszym losie za-
decyduje prokurator i sąd, a za po-
pełnione przestępstwo grozi kara 
do dwóch lat więzienia.
◆ 2.06, OkOłO gODZ. 21.20 
POiNfOrmOWaNO O POża-
rZe pomieszczenia gospodar-
czego na terenie Wodnego Parku 
Tychy. Jak się okazało, pożarem 
objęte były pojemniki z odpadami 
w zewnętrznej altanie śmietniko-
wej i nie było zagrożenia pożaro-
wego dla budynku. Jeszcze przed 
przyjazdem strażaków, gaszenie 
ognia rozpoczęli pracownicy 
Wodnego Parku. Trwa ustalanie 
przyczyn i okoliczności powsta-
nia pożaru.
◆ trWa także ustalaNie 
PrZycZyN i OkOlicZNOści 
POżaru samOchODu oso-
bowego, zaparkowanego przy 
ul. Dmowskiego. Doszło do nie-
go 2.06, po godz. 13.
◆ Na skrZyżOWaNiu ul. 
stOcZNiOWcóW 70 – kO-
NecZNegO DOsZłO 2.06 

DO ZDerZeNia DrOgOWegO 
z udziałem dwóch samochodów 
osobowych. Osoby podróżujące 
pojazdami nie doznały obrażeń. 
Ze wstępnych ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów wy-
nika, że kierowca vw wykonując 
manewr skrętu w lewo z ul. Stocz-
niowców w ul. Konecznego, wy-
musił pierwszeństwo na jadącym 
oplem na wprost, w kierunku ul. 
Jaśkowickiej.
◆ 5.06 Na rONDZie PaPrO-
cańskim (al. Piłsudskiego – Ar-
mii Krajowej) doszło do zderzenia 

dwóch samochodów. Kierujący 
renaultem, wjeżdżając na rondo 
uderzył w bok vw. Podróżującym 
samochodami nic się nie stało.
◆ W cZasie POlicyjNej ak-
cji „PręDkOść” 02.06. skon-
trolowano 51 pojazdów i ujaw-
niono 41 wykroczeń związanych 
z przekroczeniem prędkości. Po-
licja przypomina, że od 1 czerw-
ca, zgodnie z nowymi przepisami, 
dopuszczalna prędkość na obsza-
rze zabudowanych została zrów-
nana i wynosi do 50km/h przez 
całą dobę. ls ●

kondolencje

kRonika policyjna

pRzed uRzędeM 
Miasta tychy, pRzy 
MiejskiM ośRodku 
poMocy spoŁecznej 
oRaz pRzy ośRodku 
WypoczynkoWyM 
papRocany pojaWiŁy 
się specjalne, 
RóżoWe Miejsca 
do paRkoWania. kto 
Może z nich koRzystać? 
– to ukŁon W stRonę 
kobiet W ciąży oRaz 
RodzicóW MaŁych dzieci 
– odpoWiadają 
uRzędnicy.

Różowe miejsca parkingowe są 
szersze od tradycyjnych, mają 
rozmiar miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych i najczęściej znaj-
dują się tuż obok nich. Trudno 
je pomylić z innymi – na różo-
wym tle widnieje kontur rodziny 
z wózkiem.

– Miejsca te dedykowane są 
dla kobiet w ciąży oraz rodziców 

z dzieckiem do ukończenia pierw-
szego roku życia. Kilka dużych 
sklepów również posiada różowe 
parkingi. To ciekawy pomysł, któ-
ry uwrażliwia na potrzeby ciężar-
nych kobiet oraz osób z niemow-
lakami – mówi Iwona Bińkowska, 
naczelnik wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia w UM Tychy.

Ciąża to nie choroba, ale jed-
nak stan wyjątkowy. Kobiety 
od trzeciego trymestru ciąży po-
trzebują więcej miejsca, aby bez-
piecznie i wygodnie wsiadać i wy-
siadać z samochodu.

– Poza tym każdy, kto miał ma-
leńkie dziecko, wie jak trudno 
wyciągnąć dziecko z fotelikiem 
samochodowym lub wózek typu 
gondola z auta. W tym wypadku 
nie jest ważne, kto parkuje: mama 
czy tata. Każde takie udogodnie-
nie to ukłon w stronę rodziców 
– dodają urzędnicy.

Chociaż parkowanie na miej-
scu dla rodzin, gdy nie wiezie się 
małego dziecka, może oburzać, 

nie jest złamaniem przepisów. 
W prawie o ruchu drogowym 
nie ma znaku „miejsce dla rodzi-
ca z dzieckiem”, w związku z czym 
nie można karać osób, które zaj-
mują miejsca wyznaczone dla 
rodzin. Nie wszyscy kierowcy 
respektują oznaczenia na par-
kingach, Urząd Miasta ma jed-
nak nadzieję, że miejsca te będą 
wykorzystywane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Pomysł tworze-
nia takich miejsc, nie jest nowy, 
funkcjonuje w wielu krajach 
np. we Włoszech na znaku pio-
nowym obok różowego parkingu 
często pisze: „To twój gest uprzej-
mości w stronę nowej mamy. Tyl-
ko od ciebie zależy czy będziesz 
respektować ten znak”.

Wykonaniem różowych miejsc 
parkingowych na terenie mia-
sta na zlecenie wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia w Urzę-
dzie Miasta Tychy zajął się Miej-
ski Zarząd Ulic i Mostów w Ty-
chach. Ru ●

podobnie, jak to MiaŁo 
Miejsce z dzielnicą 
staRe tychy kilka 
lat teMu, uRząd 
Miasta pRzepRoWadzi 
konsultacje spoŁeczne 
pośWięcone tyM 
RazeM osiedlu c. 
konsultacje posŁużą 
do pRzygotoWania 
Wytycznych 
do opRacoWania 
MiejscoWego planu 
zagospodaRoWania 
pRzestRzennego.

Obszar opracowania obejmuje 
śródmiejskie osiedle mieszka-
niowe pn. „Osiedle C”, które po-
wstało w okresie realizacji Nowe-
go Miasta Tychy. Plan miejscowy 
pozwoli na wprowadzenie odpo-
wiednich regulacji i zasad, a przez 
to ochronę tego zespołu urbani-
stycznego.

– Nasze działania rozpo-
czniemy od diagnozy proble-
mów na osiedlu, jego silnych 
stron oraz potrzeb mieszkań-
ców. Zwrócimy się do miesz-
kańców za pośrednictwem an-
kiety – papierowej i internetowej, 
a także porozmawiamy w punk-
tach konsultacyjnych, które po-
jawią się na placu Czarnieckie-
go i Marii Curie-Skłodowskiej. 

Naszą wiedzę o osiedlu posze-
rzymy podczas spaceru badaw-
czego prowadzonego przez panią 
Annę Syskę, Miejską Konserwa-
tor Zabytków w Tychach – mówi 
Michał Lorbiecki z wydziału Pla-
nowania Przestrzennego w Urzę-
dzie Miasta Tychy.

7 czerwca rozpoczęły się bada-
nia ankietowe. Link do ankiety 
pojawił się tego dnia na www.ra-
zemtychy.pl. Ankietę papierową 
można pobrać m.in. w Urzędzie 
Miasta Tychy i MZBM (ROM 
nr 3). Wypełnioną ankietę, bę-
dzie można zwrócić: fizycznie 
do skrytki MZBM Tychy – ROM 
III przy ul. Cyganerii 43 lub 
w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Miasta Tychy przy Al. Nie-
podległości 49 lub elektronicz-
nie (przesyłając skan lub zdjęcie) 
na adres mailowy: urbanistyka@
umtychy.pl.

W czwartek 24 czerwca w godz. 
11-17 na placu Czarnieckiego bę-
dzie działał punkt konsultacyjny. 
Taki sam punkt pojawi się w ko-
lejny czwartek 1 lipca w godz. 
11-17 na placu Marii Curie-Skło-
dowskiej. W lipcu zaplanowano 
także spacer badawczy.

– Chcemy jeszcze bardziej, 
niż to wynika z regulaminu, za-
angażować mieszkańców w pro-
ces kształtowania przestrzeni i ich 

najbliższego otoczenia. Zachę-
cić do dyskusji nie tylko między 
urzędnikami a mieszkańcami, ale 
także, by mieszkańcy tej części 
miasta wspólnie mogli wypraco-
wać najlepsze dla nich rozwiąza-
nia. Zachęcam mieszkańców os. 
C do udziału w konsultacjach – 
mówi Igor Śmietański, zastępca 
prezydenta ds. gospodarki prze-
strzennej.

Urzędnicy w sierpniu prze-
ana l izują  zebrane  dane, 
by we wrześniu podsumować 
wypracowane rozwiązania i po-
mysły podczas punktów konsul-
tacyjnych i warsztatów online. 
Konsultacje zakończy raport 
zawierający wytyczne do pla-
nu miejscowego. – Zachęcamy 
do zapoznania się z Przewodni-
kiem po planowaniu przestrzen-
nym, który wyjaśni, o co w ta-
kim planie chodzi – dodaje Igor 
Śmietański.

Koordynatorem konsultacji 
jest Michał Lorbiecki z Wydzia-
łu Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Ty-
chy (e-mail: urbanistyka@um-
tychy.pl, tel. 32 776 3701/3768). 
Prace prowadzone są pod okiem 
ekspertów z Pracowni Zrówno-
ważonego Rozwoju oraz Fundacji 
Stocznia w ramach projektu Prze-
strzeń dla Partycypacji. Ru ●

„c” jak celina
konsultacje spoŁeczne DOTycZące ZaGOSPODaROWaNIa PRZeSTRZeNNeGO 
KOLejNeGO OSIeDLa W Tychach.

różoWe parkingi
dla kobiet W ciąży ORaZ RODZIN Z MałyMI DZIećMI. 

W Tychach pojawiły się nowe oznaczenia miejsc parkingowych.

UM
 Ty

ch
y
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reklama

„twoje tychy”: jak wygląda pomoc 
społeczna w tychach?
iWONa rOgalska: – Przede 
wszystkim Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej jako 
jednostka samorządu teryto-
rialnego składa się z działów, 
których praca ukierunkowana 
jest na pomaganie osobom 
w różnych trudnych sytuacjach 
życiowych. Świadczymy pomoc 
zarówno osobom jak i rodzinom. 
Forma i zakres pomocy zależny 
od konkretnego przypadku. 
Może to być m.in. pomoc 
finansowa, rzeczowa lub też 
porada specjalisty jak psycholog, 
pedagog czy specjalista od uza-
leżnień. Naszym zadaniem jest 
nie tylko udzielanie pomocy 
doraźnej, ale również podejmo-
wanie działań profilaktycznych 
i promocyjnych służb socjalnych 
na terenie miasta. Wspomagamy 
też osoby i rodziny wymagające 
pomocy w osiąganiu możliwie 
pełnej aktywności społecznej. 
Współdziałamy z grupami, 
społecznościami lokalnymi 
i organizacjami pozarządowymi, 
by wspólnie rozwijać wśród 
mieszkańców zdolności 
samodzielnego rozwiązywania 
własnych problemów. W czasie 
pandemii nasi pracownicy 
pomagali osobom przebywają-
cym na kwarantannie. Wspólnie 
z Tyskim Centrum Wolontariatu 
dbaliśmy o to, by pomagać przy 
robieniu zakupów, wyprowadza-
niu psów czy nawet dostar-
czaniu paczek, które wcześniej 
przygotowaliśmy. Z takiej formy 
pomocy skorzystało ponad 
180 osób.

zbliża się otwarcie tyskiego domu 
pomocy społecznej „dobre Miejsce” 
z siedzibą w kobiórze. będzie 
to miejsce całodobowej opieki 
dla osób w podeszłym wieku, 
utrzymywane z budżetu gminy. 
czy to znak czasów, że wzorem 
społeczeństw zachodnich i u nas 
pojawiają się domy spokojnej 
starości.
– Po pierwsze chciałabym 
zdementować plotki, jakie dość 
często docierają do moich uszu, 
jakoby we wspomnianym domu 
nie było już miejsc. Prawda 
jest taka, że nie było jeszcze 
naboru. Dom faktycznie jest już 
po remoncie i jest przystosowany 
do zamieszkania, ale aktualnie 

dopełniane są jeszcze ostatnie 
formalności, aby placówka 
mogła funkcjonować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
Odpowiadając na pana pytanie, 
to faktycznie na przestrzeni lat 
zmieniło się znacząco nasze 
postrzeganie domów pomocy 
społecznej powszechnie 
zwanymi domami spokojnej 
starości. Wielka to zasługa 
coraz lepszej opieki i coraz 
wyższego standardu, jaki takie 
domy oferują. Warto zaznaczyć, 
że w interesie zarówno seniora, 
jego rodziny jak i pracowników 
pomocy społecznej jest 
utrzymanie go jak najdłużej 
w swoim naturalnym środo-
wisku społecznym. Dlatego 
do placówek trafiają osoby, 
które mają znaczące problemy 
w zmaganiu się z codziennym 
funkcjonowaniem. Bardzo 
często rodzina decyduje się 
na skorzystanie z takiej pomocy, 
kiedy ich opieka w środowisku 
jest po prostu niewystarczająca. 
Trzeba zauważyć, że na miejscu, 
w domu pomocy społecznej 
senior ma do dyspozycji 
stałą pomoc i opiekę zarówno 
w dzień jak i w nocy. Poza tym 
jest w grupie rówieśniczej, która 

cały czas jest aktywizowana czy 
to poprzez warsztaty czy inne 
zajęcia grupowe. W większości 
przypadków to lepsze rozwiąza-
nie niż puste mieszkanie z tele-
wizorem na środku. Są badania, 
które jasno mówią, że istnieje 
silna zależność między brakiem 
relacji społecznych a śmiertel-
nością wśród seniorów. Jesteśmy 
istotami silnie społecznymi 
i kontakt z drugim człowiekiem 
jest nam po prostu potrzebny. 
Domy pomocy społecznej ten 
kontakt zapewniają i pozwalają 
godnie przejść przez jesień 
życia.

w innych miastach, jak choćby 
w katowicach, na ulicach widać 
żebrzące na ulicach osoby 
bezdomne. w tychach taki widok 
jest rzadkością. czy dobrze 
rozumuję, że nie mamy w mieście 
tego typu problemu?
– Faktycznie nie jest to wiodący 
problem w Tychach. Temat 
był wielokrotnie dyskutowany 
przed laty. Stąd też decyzja 
o utworzeniu w 1995 roku 
na terenie miasta Noclegowni 
Miejskiej. Osoby bezdomne 
mają możliwość skorzystania 
z szerokiej oferty pomocowej 

oferowanej przez Ośrodek. Wraz 
ze specjalistami opracowują 
i realizują programy wycho-
dzenia z bezdomności. Władze 
miasta dysponują mieszkaniami 
gminnymi, które w pierwszej 
kolejności przyznawane 
są osobom o dochodach niewy-
starczających do zakupu swoich 
czterech kątów. Można zatem 
powiedzieć, że bezdomność 
mamy dobrze zdiagnozowaną, 
przez co skutecznie staramy się 
jej przeciwdziałać.
Aktualnie w noclegowni 
przebywa ok. 30 osób. Ta liczba 
się stale zmienia, bo tak jak 
wspomniałam, te osoby często 
migrują zwłaszcza w okresie 
letnim i jesiennym.

skoro to nie bezdomność jest 
wiodącym problemem społecznym 
w tychach, to co jest?
– Trudno mówić o jakimś 
większym, trapiącym miasto 
problemie. Myślę, że nie 
tylko w Tychach czy Polsce, ale 
na całym świecie obserwujemy 
starzenie się społeczeństwa. 
Z tego powodu sporo naszej 
energii skierowanej jest właśnie 
na seniorów. Na terenie miasta 
prowadzone są kluby seniora, 

w ramach trwałości programu 
„Po ludzku, po sąsiedzku, 
u siebie” dla niesamodzielnych 
mieszkańców w wieku 60+ 
prowadzimy szeroką pomoc 
opiekuńczo-rehabilitacyjną, 
prowadzimy mieszkania 
chronione wspierane dla 
seniorów, rozszerzona została 
oferta usług opiekuńczych oraz 
zapewniamy pomoc i wsparcie 
opiekunom faktycznym osób 
niesamodzielnych 60+ w formie 
czasowej opieki, wyżywienia 
w mieszkaniu chronionym po-
bytu czasowego. Życzylibyśmy 
sobie, aby w mieście funkcjono-
wało więcej rodzin zastępczych, 
bo nie ma nic gorszego niż 
niezawiniona, dziecięca 
tragedia. W tej chwili na terenie 
Tychów działają dwie placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
i placówka pieczy zastępczej 
„Kwadrat”. Wedle rozporządze-
nia ministra polityki społecznej, 
od końca 2006 roku liczba 
mieszkańców w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
nie może przekraczać 30 osób. 
W tej chwili są to mieszkania 
w blokach mieszkalnych, dzięki 
czemu dzieci mają możliwość 
funkcjonowania w sąsiedzkich 
warunkach. Oczywiście są pod 
stałą opieką swoich opiekunów.

jak pani wspomniała, prócz 
placówek jest jeszcze taka forma 
jak rodzina zastępcza 
i ich brakuje...
– Zdecydowanie tak. Obecnie 
na terenie miasta funkcjonują 
133 rodziny zastępcze, w których 
przebywa 146 dzieci. Znacząca 
część to rodziny zastępcze 
spokrewnione, czyli babcie czy 
dziadkowie oraz starsze rodzeń-
stwo. W całej Polsce coraz mniej 
osób decyduje się na zostanie 
rodziną zastępczą. W tej chwili 
Dział Pieczy Zastępczej przygo-
towuje się do kampanii mającej 
na celu pozyskiwanie rodzin 
zastępczych. Warto tutaj zwrócić 
uwagę, że dość często mylone 
są pojęcia adopcji i rodziny 
zastępczej. Ta pierwsza oznacza 
regulację stosunku rodzinnego 
względem prawa, ta druga 
to jest z założenia krótkotrwała 
forma opieki nad małoletnim 
dzieckiem, którego biologiczni 
rodzice są nieznani albo 
pozbawieni władzy rodzicielskiej 

lub którym ją ograniczono. 
Nie można ustanowić rodziny 
zastępczej dla dziecka, którego 
przynajmniej jeden z rodziców 
ma pełnię władzy rodzicielskiej. 
Czasem decyzja o umieszczeniu 
dziecka w rodzinie zastępczej jest 
silną motywacją dla rodziców 
biologicznych do rozwiązania 
problemów, przez które rodzina 
ta znalazła się w trudnej sytu-
acji. Są oczywiście przypadki, 
że dzieci pozostają w rodzinie 
zastępczej do pełnoletności. 
Uważam, że jest to najlepsza 
forma pomocy dzieciom, 
bo pomimo całego dramatu, jaki 
przeszły, trafiają pod skrzydła 
osób, które chcą dla nich być 
rodziną, chcą poświęcić im swój 
czas, aby ułatwić im ten trudny 
okres w życiu.

jakie trzeba spełnić warunki, aby 
zostać rodziną zastępczą?
– Przede wszystkim należy być 
obywatelem Polski zamiesz-
kującym w kraju, posiadać 
zaświadczenie o niekaralności 
oraz pełne prawa rodzicielskie, 
wypełniać obowiązek alimen-
tacyjny – w przypadku gdy 
taki obowiązek w stosunku 
do nich wynika z tytułu 
egzekucyjnego oraz osoby nie 
są ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych. Nie 
mamy wymogów dotyczących 
wysokości dochodów, wykształ-
cenia czy wielkości posiada-
nego mieszkania. Kandydat, 
bo również osoby samotne 
mogą się zgłaszać, muszą jednak 
dawać rękojmię należytego 
wychowania dziecka. Po otrzy-
maniu wstępnej akceptacji, 
odbyciu badań psychologiczno
-pedagogicznych, kandydaci 
do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej kierowani są do od-
bycia obowiązkowego szkolenia. 
Po ukończeniu szkolenia 
otrzymują oni zaświadczenie 
kwalifikacyjne zawierające 
potwierdzenie ukończenia kursu 
oraz spełnienia niezbędnych 
ustawowych wymogów. 
W czerwcu planujemy takie 
szkolenia. Osoby spełniające 
kryteria, które chciałyby zostać 
rodzinami zastępczymi mogą 
zgłosić się pod numer 32 326 
43 92, mail: mops.tychy@
sekretariat.pl.
RozMaWiaŁ: kaMil peszat ●

Miasto bez Większych probleMóW
RozMoWa z iWoną Rogalską, DyReKTOReM MIejSKIeGO OŚRODKa POMOcy SPOłecZNej W Tychach.

Iwona Rogalska.
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MEDIATEKA Bilety na wydarzenia 
w ramach sezonu 

koncertowego 
AUKSO Orkiestry 

Kameralnej Miasta 
Tychy są dostępne 

w punktach sprzedaży 
Ticketmaster na 

terenie całego 
kraju, w sklepie 

internetowym 
www.ticketmaster.pl 

oraz w Mediatece 
na godzinę przed 

rozpoczęciem 
wydarzenia 

(w przypadku 
dostępności miejsc).

CZERWIEC  
2021

Prezydent 
Miasta Tychy
zaprasza

dyrektor

kurator

TYCHY
MEDIATEKA

al. Piłsudskiego 16 
Tychy

SEZON 6.10

HAYDN 
– SYMFONIE 
LONDYŃSKIE 102 & 103 
Z WERBLEM NA KOTŁACH
23.05  |  godz. 12:00

HAYDN – SYMFONIE 
LONDYŃSKIE 102 & 103 
Z WERBLEM NA KOTŁACH
+ Koncert na obój i orkiestrę 
C-dur Hob. VIIg:C1 
Maksymilian Lipień – obój

11.06  |  godz. 19:00
cykl: AUKSO CLASSICS

partnerzy: patroni medialni:

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

sponsor:organizatorzy:

reklama

1 czerwca br. odszedł, przeżywszy 71 lat, Zbi-
gniew Skorek – instruktor teatralny, dyrektor 
Teatru Małego w Tychach, nauczyciel w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 1 w Tychach, 
szkołach podstawowych nr 7 i 40. Nade 
wszystko jednak artysta – wychowawca, 
człowiek, który inspirował do samodzielne-
go, twórczego myślenia.

Był w nielicznej grupie osób, które w latach 
70. w Tychach, mieście górników i robotni-
ków, zajmowały się sztuką teatralną. Przy-
wiózł ze sobą coś niezwykłego – pantomimę. 
Pozbawione słów przedstawienia teatralne 
zachęcały widzów do poszukiwania „nie-
wypowiedzianego”. Zbigniew Skorek uczył 
szukania tego, co ważne w przestrzeni nad 
materialnym wymiarem życia. Duchowość 
i wrażliwość na bliźniego, obecna na próbach 
teatralnych, była początkiem drogi kapłań-
skiej: Dariusza Neterowicza, Andrzeja Cho-
rzępy, naukowej przygody prof. Andrzeja Pi-
trusa. Pierwsze kroki w „Migresce” stawiali 
aktorzy: Kamilla Baar, Nikodem Kasprowicz, 
Mateusz Kowalski, Kamil Przystał, Magda-
lena Gera. Spośród aktorów „Migreski” wy-
wodzi się Ireneusz Krosny, którego Zbigniew 
Skorek doceniał ciesząc się z międzynarodo-
wą aktywnością solową mima.

Jego uczniowie Dagmara Łanucha i Mar-
cin Skorek założyli własne grupy teatralne 
i przekazywali co raz młodszym adeptom 
teatru myśl o wadze ludzkich relacji. Uczu-
cia i emocje interesowały Zbigniewa Skorka 
jako reżysera najbardziej. Nie dziwią tytu-
ły kolejnych przedstawień: „Dom z wido-
kiem na morze”, „Niezwykła podróż znajo-
mych”, „Urodziny Barbary S.” i „Dzień ćpuna” 
W 1984 roku za przedstawienie „Klinika la-
lek” założony i prowadzony przez Zbyszka 
Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy Mi-
greska został uhonorowany Złotą Maską – 
najważniejszym laurem teatralnym przy-
znawanym teatrom zawodowym przez 
dziennikarzy. Niedługo później, w czasie 

Festiwalu Teatralnego w Cejle (Słowenia) 
przedstawienie „Stół” otrzymało główną 
nagrodę. Jedyny zespół mimów na Śląsku 
zwrócił uwagę Jana Dormana, dyrektora Te-
atru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Współpra-
ca zaowocowała premierą spektaklu „Nie-
bieski ptak”.

Umiejętność nauczania techniki pantomi-
my i zdolności pedagogiczne zwróciły uwagę 
aktorki Doroty Pomykały. Na 10 lat Zbigniew 
Skorek został nauczycielem ruchu sceniczne-
go w Studio Aktorskim Art.-Play. Spod jego 
ręki wyszli aktorzy: Krzysztof Korzeniow-
ski – aktor Teatru Zagłębia i Michał Piela 
(znany z serialu „Ojciec Mateusz”). Od 1998 
Zbigniew Skorek uczył w Policealnym Stu-
dium Wokalno-Baletowym przy Operetce 
Gliwickiej (Teatr Muzyczny). Jego uczniowie 
to m.in. aktor Wrocławskiego Teatru Panto-
mimy im. Henryka Tomaszewskiego Mariusz 
Drozdowski i Mateusz Kowalski oraz aktorka 
teatru Zagłębia Beata Deutschman.

Z nazwiskiem Skorek łączy się rów-
nież działalność jedynego tyskiego artho-
usu – kina „Andromeda”. To w obszernym 
holu pierwsze kroki na drodze performe-
ra stawiał Jakub Kabus. Zmysł organiza-
tora i liczne kontakty ze środowiskiem ar-
tystycznym Zbigniew Skorek realizował 
współdziałając w Tyskim Stowarzysze-
niu Promocji Kultury Młodych. Jego za-
łożycielkami były Joanna Zabłocka-Sko-
rek (obecnie prezeska Fundacji Rozwoju 
Kompetencji Medialnych i Społecznych 
„KinoSzkoła”) i Patrycja Dzięcioł dzien-
nikarka TVN.

Nie sposób wymienić wszystkich ucz-
niów, twórców, przyjaciół. By dać przestrzeń 
na wspomnienia na portalu Facebook została 
utworzona grupa publiczna „Zbigniew Sko-
rek – in memoriam”.

Zbigniew Skorek spoczął w minioną so-
botę, 5 czerwca na Cmentarzu Komunalnym 
w Tychach-Wartogłowcu.

Odszedł wybitny twórca kultury, założyciel Teatru Pantomimy Migreska.

zbyszek (1949-2021)

30 pokazów, w tym kilka mi-
strzowskich, wykłady, panele 
dyskusyjne i wspólne twórcze 
działania – to plon jubileuszo-
wej dziesiątej edycji Tyskiego 
Festiwalu Performance, który od 
czwartku do niedzieli odbywał 
się w przestrzeniach Miejskiego 
Centrum Kultury przy ul. Boha-
terów Warszawy, ale także na pl. 
Baczyńskiego oraz – dzięki łącze-
niom online – w Kijowie czy… 
na Tajwanie.

– To jedno z największych wy-
darzeń tego typu w Polsce i cie-
szymy się bardzo, że jubileuszo-
wa edycja przyciągnęła tak wielka 
liczbę performerów kraju i zagra-
nicy, którzy w bardzo twórczy spo-
sób rozwinęli hasło tegorocznego 
Tyskiego Festiwalu Performance, 
które brzmiało „Szach i pat” – mó-
wił Piotr Kumor, reprezentujący 
organizatorów imprezy – Miejskie 
Centrum Kultury i Grupę Arty-
styczną Teatr T.C.R. WW ●

jubileuszowa edycja festiwalu za nami.

weekenD 
z performanCem

Fragment pokazu Grupy Artystycznej Teatr T.C.R., 
która obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia.
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z Mojej póŁki

prezyDent 
Czyta
Jak to jest, gdy się zostaje prezy-
dentem największego państwa 
na świecie? Państwa, które poli-
tycznie, militarnie, gospodarczo 
rządzi w swoisty sposób światem. 
Ze zdaniem Waszyngtonu nie da 
się nie liczyć. Żadne inne wybory 
przywódcy nie wywołują takich 
emocji, jak wybory w Ameryce. 
Wystarczy przecież przypomnieć 
to, co się działo kilka miesięcy 
temu.

Z podobną sytuacją, oczywiście 
w trochę mniejszej skali, mieli-
śmy do czynienia, kiedy kandyda-
tem na prezydenta został Barack 
Obama. Pierwszy Afroameryka-
nin, który doszedł do finału. Naj-
pierw należało pokonać swoich 
konkurentów z tej samej partii, 
a potem stanąć oko w oko z Joh-
nem McCainem.

Za Obamą stają ci, którzy 
chcą innej Ameryki, przegrani, 
ale dalej wierzący, że ich marze-
nia mogą się spełnić. Pracowali 
lata, głównie po to, aby ich dzie-
ci mogły studiować. Zapożyczali 
się na kupno domu. I widzieli jak 

przegrywają. Nie z własnej winy. 
Barack daje im nadzieję, że może 
być inaczej.

O tym, jak wyglądała walka 
o Biały Dom, o pierwszych la-
tach w Gabinecie Owalnym, pi-
sze Obama we wspomnieniach 
pod znamiennym tytułem „Zie-
mia obiecana”. To fascynują-
ca opowieść o tym jak dobierał 
sobie współpracowników, do-
radców, jak się uczył wystąpień. 
Kiedy i dlaczego popełnił błędy. 
Jak czerpał nadzieję ze spotkań 
z szarymi mieszkańcami. Ile razy 
był na górze a ile razy tracił wia-
rę w wygraną.

Uwierzyć w siebie, to jed-
no, a przekonać żonę, Michel-
le – to drugie. Rodzina, to dla 
nich najważniejsza rzecz w ży-
ciu. Czy to, do czego dąży Ba-
rack, nie wywróci ich życia. Jak 
chronić dzieci, życie osobiste, 
rodzinne?

Barack stwarza sam siebie. Wi-
dzimy historię człowieka, który 
wierzy w siebie. W to, że może 
zmienić życie wielu Ameryka-
nów. I że to, w co wierzy, jest 
możliwe do zrealizowania. Taki 
był zawsze, I takim też widziała 
go nie tylko żona.

„Ziemia obiecana”, to także fa-
scynująca opowieść o zderzeniu 
ideałów z rzeczywistością. Już 
na dzień dobry prezydent musi 
zmagać się z największym kry-
zysem finansowym państwa, ale 
też i świata. Kapitalnie narysowa-
ne sylwetki przywódców, z który-
mi się spotyka. I codzienna szara 
rzeczywistość: Afganistan, Al-Ka-
ida, reforma Wall Street, służba 
zdrowia, wielkie i drobne sprawy. 
A wieczorem czyta listy od tych, 
co na niego głosowali, jak i tych, 
którzy głosowali na rywala. I jeśli 
tylko to jest możliwe, pomaga.

Barack Obama potrafi się 
przyznać do porażek, rozczaro-
wań, wahań. Jest jednak pewien, 

że musi mu się udać. Często od-
wołuje się do historii. Czyta o by-
łych prezydentach. Lincoln to dla 
niego drogowskaz. A wśród do-
radców nie brakuje tych, którzy 
kiedyś współpracowali z innymi 
prezydentami.

I kiedy ma tylko wolną chwi-
lę – czyta, wiersze, wspomnienia, 
biografie ale też i książki opowia-
dające o życiu codziennym. Pre-
zydent czyta. Bo Barack pomimo 
tego, że został przywódcą wolne-
go świata, jak mówią o sobie sami 
Amerykanie, wie, że najważniej-
sze jest to, aby nie stracić własnej 
tożsamości.

Nie ukrywam, że od lat po-
dziwiam Baracka Obamę. I te 
wspomnienia, o tych trudnych 
dniach, miesiącach i latach tyl-
ko mnie utwierdziły w prze-
konaniu, że można być polity-
kiem w prawdziwym sensie tego 
słowa i jednocześnie być sobą. 
Sobą, Nie marionetką, nie pion-
kiem na szachownicy. Obama 
stworzył sam siebie, powtórzę 
to raz jeszcze. I to jest fascynu-
jące.
jan MazuRkieWicz ●

barack obama
ziemia obiecana.

Wydawnictwo agora.

8 czeRWca, wtorek
godz. 18 – SceNa TeaTRu TV: s. Mrożek „emigranci” w reż. 
Kazimierza Kutza – pokaz spektaklu telewizyjnego (Pasaż 
Kultury andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – „ReaLIZM MaGIcZNy” – wernisaż wystawy rzeźby 
artura Szołdry (Tichauer art Gallery, ul. Browarowa 7)

9 czeRWca, środa
godz. 17 – KuLTuRaLNa ŚRODa w urbanowicach: „Szybciej, 
dalej, mocniej. akcja? Reakcja! ” – zajęcia z fizyki z Panem 
Korkiem (Klub McK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 17 – LaMPION – warsztaty plastyczne 
z decoupage’u i wykonanie lampionu (Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2, ul. jedności 51)
godz. 18 PORTReTy LITeRacKIe: Beata Biały, autorka książki 
o agnieszce Osieckiej (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

10 czeRWca, czwartek
godz. 17 – SZTuKa X MuZy – projekcja filmu dla dorosłych 
„Prawdziwa historia” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO jeST SZTuKa: „Między niebem a ziemią. Rafael 
Santi” – spotkanie z Katarzyną czaplą-Durską (Pasaż Kultury 
andromeda, pl. Baczyńskiego)

11 czeRWca, piątek
godz. 19 – auKSO cLaSSIc: haydn – Symfonie londyńskie 
102 & 103 z werblem na kotłach – koncert (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 21.30 – KINO fReeLOVe: „arab Blues” – plenerowa 
projekcja filmu (ogród Miejskiego centrum Kultury, 
ul. Bohaterów Warszawy 26)

12 czeRWca, sobota
godz. 11 – BajKOTeKa – projekcja filmu dla dzieci 
„Zakwakani” (MBP – Mediateka. al.. Piłsudskiego 16)
godz. 15 i 17.30 – WycIecZKa Z TySZaKaMI – objazdowa 
wycieczka mikrobusem po Tychach dla dzieci w wieku 7-12 lat 
(zbiórka pod fontanną z wydrami na Rynku, obowiązują zapisy)
godz. 17 i 19 – „chODŹ Ze MNą DO łÓżKa” – monodram 
w wykonaniu Soni Bohosiewicz (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

13 czeRWca, niedziela
godz. 18.30 – MuZycZNe OGRÓDKI Na BacZu: 
„Od Bacha do Kilara” – koncert zespołu acoustic Quartet (plac 
Baczyńskiego)

14 czeRWca, poniedziałek
godz. 18 – aNDROMeDa – KINO, jaKIe ZNaMy: 
projekcja filmu „Młody ahmed” (Pasaż Kultury andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

12 czeRWca, godz. 17 i 19 – „chodŹ ze Mną 
do Łóżka” – MonodRaM W Wykonaniu soni 
bohosieWicz, teatR MaŁy
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W Gemini Park Tychy odby-
ło się nietypowe przedstawienie 
z gatunku sztuki performatyw-
nej. Znana aktorka Kamilla Baar 
(„Vinci”, „Kamerdyner” czy „Służ-
by specjalne”) zagrała w… witry-
nie sklepowej aktorkę odbywającą 
kwarantannę. Za produkcję od-
powiadał Teatr Mały.

Performance został zbudowany 
na motywach literatury światowej. 
Wykorzystano m.in. „Dziewczyn-
kę z zapałkami” Hansa Christiana 
Andersena, „Dziwki z Ohio” Ha-
nocha Levina czy „Idiotę” Fiodo-
ra Dostojewskiego. Całość została 
podzielona na sześć części, pod-
czas których pod witryną sklepo-
wą gromadziły się autentyczne 

tłumy. Występy były transmito-
wane online i można je zobaczyć 
na kanale You Tube Teatru Ma-
łego. kp ●

niezwykłe przedstawienie za sklepową szybą.

kamila baar za barierą

Kamila Baar czarowała swym 
aktorskim kunsztem siedząc 

w sklepowej witrynie.
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gRupy teatRalne 
zWiązane 
z MŁodzieżoWyM doMeM 
kultuRy nR 1 W ostatniM 
czasie WystaWiŁy dWie 
pReMieRy. 27 Maja 
W teatRze MaŁyM odbyŁa 
się pReMieRa spektaklu 
„bieguni” W Wykonaniu 
autoRskiego teatRu 
Ruchy WaMpa, natoMiast 
31 Maja na deskach 
sceny W Mdk nR 1 
gRupa teatRalna pi-
yinga po Raz pieRWszy 
pRzed publicznością 
zapRezentoWaŁa 
„dulską” – spektakl 
opaRty na sztuce 
gabRieli zapolskiej. oba 
pRzedstaWienia Łączy 
ReżyseR i opiekun gRup – 
Monika szydŁoWiecka.

Co ciekawe, pomimo że spek-
takle były grane pierwszy raz 
przed żywą publicznością, mają 
już na swoim koncie festiwalo-
we nagrody. „Dulska” wygrała 
XXX Festiwal Twórczości Dzieci 
i Młodzieży oraz zajęła 1. miej-
sce w Żywcu na festiwalu „Moja 
Pasja”. Wampa natomiast wró-
ciła z drugim miejscem z Ogól-
nopolskiego Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych „Skibowisko” 
we Wrocławiu. Festiwale te od-
były się w formule online.

Pomimo tego, że Wampa 
ma w nazwie przymiotnik „au-
torski” to jej reżyserka ostatnio 
chętnie sięga po inspiracje lite-
rackie. Tak było w przypadku 
spektaklu „Bieguni”, który luź-
no nawiązuje do dzieła polskiej 

noblistki. – To jest tylko punkt 
wyjścia lub bardziej zaczepie-
nia – podkreśla reżyser Monika 
Szydłowiecka. – Bardzo mi się 
spodobało założenie pani Tokar-
czuk, że człowiek cały czas powi-
nien być w ruchu, dzięki któremu 
jest w stanie oswoić zło. Jesteśmy 
teatrem ruchu, więc ta koncep-
cja wydała mi się szalenie pocią-
gająca i atrakcyjna. Dla nas brak 
ruchu to trochę taka śmierć lub 
bardziej brak życia. Z jednej stro-
ny chciałam pokazać, tak jak na-
sza noblistka, jak ważny jest ruch, 
ten fizyczny oraz metaforyczny 
– dodaje reżyser. Monice Szyd-
łowieckiej udało się zadać inne, 
równie ważne pytania dotyczące 
ciałopozytywności, destruktyw-
nego wpływu technologii na wię-
zi społeczne czy wszechobecne-
go uzależnienia od smartfonów. 
– Jest taka scena, w której boha-

terowie chwalą się, jak długo wy-
trzymali bez telefonu. Taki eks-
peryment przeprowadziliśmy 
u nas w grupie. Członkowie nie 
używali telefonów przez 48 go-
dzin i mieli zapisywać swoje ob-
serwacje. Dużo się wtedy o sobie 
dowiedzieliśmy. I to jest w teatrze 
piękne, scena i publiczność jest 
bardzo ważna, ale to tylko część 
dużo większej całości – podsumo-
wała Monika Szydłowiecka. Pre-
miera „Biegunów” była przekła-
dana trzykrotnie.

chciwość i podłość 
się nie starzeje
– „Dulska” to spektakl z wyso-
kim, jak na Pi-Yingę, budżetem 
– zaznacza Monika Szydłowie-
cka. – Mogliśmy sobie pozwolić 
na rozbudowaną scenografię i szy-
cie kostiumów dzięki nagrodzie 
pieniężnej za Grand Prix na XXV 

Zamkowych Spotkaniach Teatral-
nych o laur „Złotego Gargulca” 
w Szydłowcu. Dobierając mate-
riał źródłowy brałam pod uwagę 
przyszłego odbiorcę, którym też 
jest młodzież szkolna. Dlatego 
sięgnęłam po tekst z kanonu lek-
tur. Na takie spektakle ze szkół 
chodzi się częściej, tak to po pro-
stu działa. Ale przede wszyst-
kim „Moralność pani Dulskiej” 
to tekst, który przez te ponad 100 
lat praktycznie w ogóle się nie po-
starzał. Jego ponadczasowość jest 
oczywista. Pomimo absolutnej 
zmiany rzeczywistości, w której 
żyjemy, obłuda i fałsz mają się 
bardzo dobrze, tak jak te sto lat 
temu. Chciwość pani Dulskiej, jej 
brak życzliwości i gardzenie oso-
bami słabszymi i biedniejszymi 
wydaje mi się jest jeszcze bardziej 
widoczna w dzisiejszych czasach, 
gdzie wartości materialne dyktują 
status społeczny – dodaje.

Spektakl był grany przy pełnej 
sali. Pod koniec czerwca odbędzie 
się ponowny pokaz. Sztuka będzie 
również prezentowana w ramach 
programów dla szkół podstawo-
wych „Teatr na 5” i „Teatr na 6”. Po-
wstanie również kolejny zapis wi-
deo „Dulskiej” w nowej scenografii. 
– Nie wiadomo, co będzie za rok, 
a takie wideo się przyda – śmieje 
się Monika Szydłowiecka.

Oba spektakle dostały się 
do ścisłego finału Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Dzie-
cięcych i Młodzieżowych „Heca” 
w Płocku. Zatem pani Szydłowie-
cka wraz z wychowankami będzie 
pewnie mogła pochwalić się ko-
lejnymi nagrodami.
kaMil peszat ●

najpierW nagrody, 
później preMiery
sWoje pReMieRy ostatnio MiaŁy spektakle „bieguni” oRaz „dulska” W WyKONaNIu TeaTRÓW Z MDK 1.

Fragment spektaklu „Bieguni” w wykonaniu 
Autorskiego Teatru Ruchu Wampa.
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„twoje tychy”: dożyła pani 
pięknego wieku, jest dzieckiem 
ii wojny światowej. dzieciństwo 
na pewno nie było łatwe. czy dużo 
pani pamięta z tamtych lat?
kaZimiera krZysZtOfik: 
– Urodziłam się w 1942 
roku w Bugaju koło Lubczy 
w woj. świętokrzyskim. Była 
to mała wioska z dziesięcioma 
gospodarstwami rolnymi bez 
wody i prądu. Mieszkaliśmy 
w domu krytym strzechą. Mama 
Marianna i ojciec Bronisław 
zajmowali się gospodarstwem. 
Miałam 3 braci. Dzieciństwo 
było radosne, mimo że nie 
chodziłam do przedszkola i nie 
miałam dużo zabawek. Miałam 
ukochaną lalkę szmaciankę 
i koleżanki, z którymi grały-
śmy w klasy i w dwa ognie, 
chodziłyśmy do lasu na jagody 
i pokąpać się nad rzekę. Lubiłam 
jeździć na rowerze. Za hula-hop 
służyła nam obręcz od roweru. 
Pamiętam też wspólne ogniska.
Większość mieszkańców była 
niepiśmienna. Życie na wsi sku-
piało się wokół rodziny, szkoły, 
kościoła obwoźnej biblioteki 
i pana Feliksa – utalentowanego 
muzyka samouka, który grał 
na różnych instrumentach. 
Rozrywki wiejskie były związane 
z porami roku i obrzędami 
religijnymi. Jesienią było kiszenie 
kapusty, darcie pierza, którego 
uwieńczeniem był „wypiórek” 
czyli poczęstunek i świetna 
zabawa przy muzyce. W grudniu 
trwały przygotowania programu 
kolędowania na czas Świąt Boże-
go Narodzenia. W Wigilię dzieci 
musiały być bardzo grzeczne. 
Nakazywano im rozmawiać 
ze zwierzętami i drzewami 
owocowymi. Choinka z lasu 
była zawsze udekorowana 
własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami z bibuły i cukierkami. 
Płonęły na niej prawdziwe 
świeczki. Potrawy wigilijne 
stanowiły zupa z suszonych 
owoców, kasza jaglana i makaron 
z makiem. Na pasterkę brnęło się 
4 km w śniegu do barokowego 
kościoła w Nawarzycach. W kar-
nawale bawiono się w Lubczy 
przy muzyce naszego wiejskiego 
muzykanta pana Feliksa. Przed 
Wielkanocą zaczynały się wielkie 
porządki m.in. zdjęcie ocieplenia 
zwane odgaceniem, które 
polegało na ocieplaniu domów 
i okien przed zimą słomą, liśćmi 
lub mchem, następnie bielenie 
ścian i drzew owocowych, 
sprzątanie podwórka i przygo-
towywanie stroików z bibuły, 
którymi zdobiono powały. 
Na stole świątecznym pojawiały 
się placek, jajka, masło i chrzan. 
W domach bardziej zasobnych 
pojawiała się szynka i kiełbasa, 
ale tylko na święta, w życiu 
codziennym tak nie było. Atrak-
cją Świąt Wielkanocnych był 
śmigus dyngus. W maju strojono 
kapliczki, przy których śpiewano 
wieczorami pieśni maryjne. Am-
bicją każdej miejscowości było 

zaśpiewać tak głośno, aby było 
słychać w sąsiedniej wsi. Lipiec 
był trudnym miesiącem. To czas 
przednówka z którym kojarzy 
mi się kontyngent, tzw. szarwark 
(świadczenie ludności wiejskiej 
w postaci robót publicznych 
np. budowa lub naprawa dróg 
mostów, dzieci w tym uczestni-
czyły nosząc kamienie i piasek, 
itp.), podwoda i bieda.
Wakacje dla rolników to był 
czas nie tylko ciężkiej pracy, ale 
i radości ze zbiorów i odpustów, 
na których grała kapela, była 
karuzela krzesełkowa i lody 
z beczki, najlepsze na świecie. 
W lecie odbywały się też huczne 
wesela. Para młoda i goście 
jechali do kościoła bryczkami, 
a zimą saniami, które ciągnęły 
pięknie wystrojone konie. Życie 
na wsi nie było ani sielskie, ani 
beztroskie. Zdarzały się konflikty 
rodzinne, sąsiedzkie i społeczne, 
a ludzie okazywali swoje emocje 
w sposób bardzo wyrazisty, 
czasem śmieszny, inny razem 
tragiczny.

dzieciństwo szybko minęło 
i przyszedł czas na szkołę. 
cieszyła się pani na coś nowego 
i nieznanego?
– Tak. Zawsze byłam ciekawa 
świata. We wrześniu 1949 roku 
rozpoczęłam 7-letnią szkołę 
podstawową, która mieściła 
się w pałacu byłych właścicieli 
Wielowieyskich. Dla dziecka 
z ubogiej wioski była jak z bajki. 
Wysokie sale i drzwi, duże okna 
i pozłacane klamki oraz piękne 
kaflowe piece. Codziennie 
przemierzałam 4 km mijając 
pastwiska i sady owocowe oraz 
przechodząc przez dwa mostki 
na rzekach w Bugaju i Lubczy. 
Przed rozpoczęciem lekcji 
staliśmy w kolejce po kubek 
mleka i łyżkę tranu.
Byłam przeciętną, ale bardzo 
odpowiedzialną i obowiązkową 
uczennicą, co czasem utrudniało 
mi życie. Mówiłam pięknym 
językiem literackim, co było 
skutkiem czytania książek przy 
wypasaniu krów w polu i w nocy 
przy lampie naftowej, za co byłam 
karcona. Nauczyciele, którzy 
próbowali nauczyć ludność 
wiejską czytać, byli dla mnie 
bohaterami. Moim marzeniem 
było zostać nauczycielką lub 
handlowcem. Dyrektor szkoły 
namawiał rodziców na moją 
dalszą edukację oferując pomoc 
przy załatwianiu formalności 
z dostaniem się do szkoły 
średniej, ale żadne perswazje nie 
pomogły. Miałam prowadzić go-
spodarstwo rolne. Do ukończenia 
18 lat byłam bardzo posłuszna 
i pracowita. Wykonywałam 
wszystkie prace na roli, sadziłam 
drzewa i bardzo aktywnie 
uczestniczyłam w budowie 
nowego domu. Mimo różnych 
problemów dnia codziennego, 
było wesoło. Mieliśmy wtedy 
bardzo prymitywne instrumenty 
muzyczne: adapter na korbkę, 

organki, grzebień i bibułkę. Ale 
z chwilą otrzymania dowodu oso-
bistego, mimo prób, łez i gróźb 
ze strony rodziców, spakowałam 
walizkę i ruszyłam w świat. Moja 
wioska była dla mnie za ciasna. 
Wylądowałam w Katowicach.

a dlaczego na Śląsku?
– Były tu już moje rówieśnice, 
które pomogły mi znaleźć pracę. 
Podjęłam się prowadzenia domu 
i opieki nad dziećmi. To była dla 
mnie prawdziwa szkoła życia, 
bo uczyłam się wszystkiego 
od początku. Moja nowa rodzina 
czuła się za mnie odpowie-
dzialna i znając moje marzenia 
zaproponowali mi dwa dni 
wolnego i kształcenie zaoczne 
w Zasadniczej Szkole Handlowej 
o profilu handlowym, którą 
ukończyłam w 1962 roku. Dosta-
łam też od moich dobrodziejów 
karnet do Pałacu Młodzieży, 
gdzie po raz pierwszy w życiu 
oglądałam sztuki teatralne 
i operetki. Dobrze mi było w tej 
rodzinie, ale chciałam się usamo-
dzielnić i przeprowadziłam się 
do rodziny na ul. Budowlanych 
w Tychach.

gdzie pani zapuściła korzenie… 
czy trudne były początki w naszym 
mieście? jak pani wspomina tamte 
czasy?
– Zamieszkałam w Tychach, 
które było placem wielkiej 
budowy (zaczęto wtedy budować 
osiedle „C”), koło tzw. jedenastki 
naprzeciw sklepu Rzepicha 
i podjęłam pracę na trzy zmiany 
w fabryce na Czułowie, sądząc, 
że moja edukacja się zakończyła. 
Interesowały mnie miejsca roz-
rywkowe. Chodziłam do parku 
przy browarze na koncerty 
i zabawy taneczne.
Po smętnych latach 50. 
wreszcie słuchaliśmy światowych 
muzyków takich jak: Presley, 
Roy Orbison, Paul Anka, Ricky 
Nelson czy The Beatles. W Pol-
sce powstawało wtedy wiele 
zespołów muzycznych grających 
big-beat: Czerwono-Czarni, 
Niebiesko-Czarni, Czerwone 
Gitary, Skaldowie, Breakout, No 
To Co, Trubadurzy. Młodzież 
szalała na punkcie tej muzyki. 
Muzyki Czesława Niemena 
wówczas jeszcze nie doceniałam 
gdyż miałam inny temperament 
muzyczny. Musiałam do tego 
dorosnąć. Tańczyłam rock and 
rolla przy muzyce tyskiego 
zespołu muzycznego Passaty 
na placu teatralnym. W tym 
czasie chodziłam do mojej 
ulubionej kafejki „Maleńka” przy 
placu Bieruta, obecnie Baczyń-
skiego. Do kina Andromeda 
chodziłam regularnie kupując 
czasem bilet nawet u „konika” 
i oglądając wszelkie wówczas 
nowości szczególnie amery-
kańskie. Wówczas legendą kina 
młodego pokolenia był Zbigniew 
Cybulski. Organizowaliśmy 
prywatki i to było szaleństwo 
muzyczno-taneczne.

Kiedy we wrześniu 1962 
roku nastąpiło uroczyste 
otwarcie szkoły budowlanej 
w Tychach, oniemiałam 
z zachwytu na widok tej szkoły 
i przyrzekłam sobie, że tutaj 
zrobię maturę. Niestety, nie 
zaliczono mi nauki w szkole 
zawodowej. Na szczęście 
w tym czasie otwarto w mieście 
Uniwersytet Robotniczy dla osób 
pracujących, na którym można 
było w ciągu jednego roku 
zaliczyć trzy lata szkoły średniej. 
Długo walczyłam o przyjęcie 
mnie na ten uniwersytet, ale 
wreszcie się udało. Słucha-
czami byli dyrektorzy, główni 
księgowi, a nawet kapitan wojska 
polskiego. Oni byli partnerami 
dla wykładowców do dyskusji, 
a ja zwykłą uczennicą wywo-
ływaną do tablicy i ocenianą. 
Tempo nauki było zawrotne, 
co musiałam godzić z pracą 
na zmiany i niestety skończyło 
się to dla mnie wypadkiem. 
Zmieniłam wtedy pracę na biu-
rową w charakterze kasjerki 
w Mikołowie, gdzie pomagałam 
głównemu księgowemu, który 
gubił się w aktywach i pasywach, 
skończyłam Uniwersytet 
Robotniczy i dostałam się 
do czwartej klasy o kierunku 
ogólnoekonomicznym do mo-
jego wymarzonego Technikum 
Budowlanego. W 1965 roku 
otrzymałam świadectwo 
dojrzałości – dopięłam swego 
i byłam z siebie dumna!

a co po maturze? studia? praca?
– Po „budowlance” pracowałam 
w różnych zawodach w księgo-
wości, transporcie, gospodarce 
materiałowej, agencji celnej 
i mieszkałam na przemian w Ty-
chach, Mikołowie, Katowicach, 
ale ciągle wracałam do Tychów. 
W 1969 roku wyszłam za mąż, 
a rok później otrzymaliśmy 
przydział mieszkania w Tychach. 
W 1974 roku podjęłam studia 
ekonomiczne na Uniwersytecie 
Śląskim, które niestety musiałam 
przerwać, bo na świat przycho-
dziły dzieci, które wymagały 
wiele czasu. W wieku 51 lat 
przeszłam na wcześniejszą eme-
ryturę i założyłam działalność 
gospodarczą. Prowadziłam Biuro 
Pośrednictwa Nieruchomościa-
mi przez 20 lat. Potem dopadły 
mnie różne choroby, przeszłam 
szereg poważnych zabiegów 
i czułam się źle z powodu 
bezczynności i bezsilności. 
W 2013 roku dzieci zawiozły 
mnie do fundacji Internationaler 
Bund Polska, co było dla mnie 
ratunkiem. Działający tam 
psycholog i spotkania z ludźmi 
sprawiły, że nabrałam wiary, 
iż w moim życiu może się coś 
zmienić zaczęłam wychodzić 
z domu.

Można więc powiedzieć, 
że na emeryturze odzyskała pani 
nowe życie i zaczęła prężnie znowu 
działać społecznie?

– Od 40. roku życia działam 
społecznie. Mam to zapisane 
w genach! W każdym zakładzie 
pracy bardzo się angażowałam, 
co zawsze było doceniane przez 
dyrekcję. Organizowałam 
imprezy karnawałowe, wycieczki 
dla emerytów, imprezy dla 
dzieci pracowników, akademie 
okolicznościowe np. z okazji 
Dnia Kobiet. W latach 1985–
2000 byłam członkiem Rady 
Nadzorczej i Rady Osiedla 
Tyskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Oskard”. W ten 
sposób mogłam uczestniczyć 
w realizowaniu zadań mających 
na celu podnoszenie poziomu 
życia mieszkańców miasta, 
uczestniczyłam w programach 
realizowanych na rzecz miesz-
kańców osiedla „M” na którym 
mieszkam. Miałam przyjemność 
pracować z ludźmi bardzo 
mądrymi zaangażowanymi w to, 
co robią. Praca z takimi ludźmi 
to była dobra nauka i ogromna 
przyjemność. W Fundacji IB 
Polska dostałam wiatru w żagle. 
W 2014 roku zaproszono 
mnie do udziału w projekcie 
„Akademia Aktywnego Seniora”. 
Braliśmy udział w warsztatach 
wyjazdowych, a na koniec 
każdy z nas musiał wykonać 
jakieś zadanie na rzecz społe-
czeństwa tyskiego. Ja wybrałam 
spotkania z wybraną grupą 
seniorów o różnych stopniach 
sprawności. Organizowałam dla 
nich spotkania i potańcówki, 
co cieszyło się dużym powo-
dzeniem. Wtedy powstał klub 
muzyczny „Platyna”, w którego 
działalność się zaangażowałam, 
potem współtworzyłam kwar-
talnik „Na przekór”, w którym 
ukazywały się wiersze, opowia-
dania i wspomnienia z różnych 
podróży seniorów. Nawiązałam 
też współpracę z Tyską Radę 
Seniorów, z którą organizowali-
śmy bale karnawałowe. Za moją 
pracę społeczną przy ogromnym 
wsparciu wielu skromnych 
ludzi otrzymałam w 2017 roku 
tytuł Wolontariusza Roku dla 
województwa śląskiego. W 2018 

roku zaczęłam uczęszczać na za-
jęcia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. A w domu w wolnym 
czasie „króluję” w kuchni 
przygotowując niedzielne obiady. 
Nie ma czasu na nudę, ani 
narzekanie. Człowiek jest istotą 
społeczną i powinien być wśród 
ludzi!

skończy pani niedługo 80 lat 
i ciągle jest „na chodzie”. co w życiu 
jest najważniejsze, jak sobie radzić 
w tych trudnych czasach?
– Najważniejsza jest Rodzina 
przez duże R. To dzięki jej 
determinacji odzyskałam „nowe 
życie”. Bardzo ważne jest grono 
przyjaciół, z którymi trzeba 
pielęgnować kontakty. Dostałam 
na gwiazdkę laptopa, dzięki 
któremu codziennie o godz.16 
mogę się kontaktować z Klubem 
Seniora działającym przy CUS 
(Centrum Usług Społecznoś-
ciowych). Podczas tych spotkań 
nie tylko plotkujemy, ćwiczymy, 
wymieniamy się przepisami 
kulinarnymi, ale także słuchamy 
ciekawych wykładów, dyskutu-
jemy i tak nie tracimy kontaktu. 
Wierzę, że wkrótce znowu się 
spotkamy i będziemy dalej 
bardzo aktywni w realu. Dlatego 
cieszyłam się na szczepionkę 
przeciwko Covid-19, która 
pomoże nam pokonać pandemię. 
Bardzo ważne jest zdrowie, o któ-
re trzeba dbać od młodości. Przy 
okazji chciałam podziękować 
wszystkim przyjaciołom z klubu 
„Platyna” i Stowarzyszenia Niewi-
domych w Tychach i Tyskiej Rady 
Seniorów. To naprawdę wielkie 
szczęście współpracować z takimi 
ludźmi i sprawiać radość innym! 
Czy po pandemii wrócę do ak-
tywności – czas pokaże. Postaram 
się, bo uważam, że osoby, które 
uczestniczą w różnych formach 
aktywności regularnie spotykają 
się z ludźmi są w mniejszym 
stopniu narażone na samotność, 
izolację, stany melancholii, 
depresji i tego póki co będę się 
trzymać. Mimo wszystko.
RozMaWiaŁa:
danuta Wencel ●

„babciu, dziadku, opoWiedz sWoiM WnuczętoM”

spraWiaĆ radoŚĆ innyM!
„jeśli chcesz być nadzieją pRzyszŁości Musisz pRzejąć pochodnię od sWojego dziadka i babci”- poWiedziaŁ 
papież fRanciszek podczas śWiatoWych dni MŁodzieży W polsce W lipcu 2016 Roku. na ŁaMach echa 
W latach 2016-2018 ukazyWaŁy się WyWiady z senioRkaMi i senioRaMi z cyklu „babciu, dziadku opoWiedz 
sWoiM WnuczętoM”. poWstaŁa z nich książka, któRa ukazaŁa się We WRześniu 2019 Roku. WyWiady cieszyŁy 
się dużą populaRnością nie tylko WśRód ludzi staRszych, sięgali po nie MŁodzi, odkRyWając W nich Różne 
ciekaWe, czasaMi histoRyczne Rzeczy. na pRośbę tyskiej Rady senioRóW WRacaMy do RozMóW z tyskiMi 
senioRaMi tyM RazeM na ŁaMach tygodnika tWoje tychy W nadziei, że będą one WspaRcieM na te tRudne 
czasy pandeMii koRonaWiRusa, któRe kiedyś Miną.

kaZimiera krZysZtOfik – lat 79, emerytowana ekonomistka; 
mąż janusz, córka anna i syn Grzegorz, 4 wnuczki: Natasza, Oliwia, 
Maja i Ida. Od 2013 roku działa aktywnie w klubie „Platyna” przy fun-
dacji Internationaler Bund Polska, a od 2014 roku w Tyskiej Radzie 
Seniorów. uhonorowana tytułem Wolontariuszki Województwa Ślą-
skiego w 2017 roku. Przez 20 lat pracowała w Radzie Nadzorczej TSM 
„Oskard” i w Radzie Osiedla. Lubi czytać, jej ulubionym miejscem jest 
kuchnia, w której przygotowuje niedzielne obiadki dla całej rodziny. 
Dużo czasu spędza na działce, gdzie naprawdę odpoczywa.
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lekaRze oddziaŁu 
chiRuRgii RekonstRukcji 
naRządu Ruchu 
WojeWódzkiego 
szpitala 
specjalistycznego 
MegRez Wykonali 
na pRzeŁoMie Maja 
i czeRWca dWa zabiegi 
aRtRoskopii staWu 
baRkoWego, W tyM 
jedną u pacjenta 
ze zWichnięcieM 
staWu baRkoWo-
obojczykoWego. 
– to pieRWsze takie 
opeRacje staWu 
baRkoWego W 50-letniej 
histoRii tyskiego 
szpitala – podkReśla 
lek. Mateusz hanslik, 
oRdynatoR oddziaŁu.

Zabieg przeprowadził lek. Michał 
Łaszczyca, specjalista z zakresu 

ortopedii i traumatologii narzą-
du ruchu.

– Liczba wykonywanych artro-
skopii stawu barkowego w szpi-
talu będzie rosła – zapowiada 
doktor Hanslik. – Kontuzje tego 
stawu są dosyć częste, zwłaszcza 
u sportowców-amatorów albo 
u osób, które uległy wypadkom. 
Tymczasem niewiele ośrodków 
wykonuje operacje nowoczesną 
techniką endoskopową, w więk-
szości są to prywatne kliniki. 
U nas będą wykonywane w ra-
mach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, bo przy-
noszą pacjentom wiele korzyści: 
są małoinwazyjne, minimalizu-
ją ryzyko powikłań i pozwala-
ją pacjentom na szybki powrót 
do zdrowia. Powrót do domu 
po artroskopii możliwy jest już 
dzień po zabiegu.

Od czerwca Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny Megrez za-

czyna się powoli przekształcać 
w placówkę hybrydową. Na-
dal świadczona jest opieka wie-
lospecjalistyczna dla pacjentów 
zakażonych koronawirusem z wo-
jewództwa śląskiego, wymagają-
cych specjalistycznego leczenia 
w zakresie chorób zakaźnych, 
wewnętrznych, intensywnej te-
rapii, chirurgii ogólnej, chirur-
gii rekonstrukcji narządu ruchu, 
okulistyki, otolaryngologii oraz 
neonatologii.

Równocześnie jednak szpi-
tal otwiera się stopniowo na pa-
cjentów niezakażonych SARS-
CoV-2, oczekujących na planowe 
operacje na oddziałach zabiego-
wych, m.in. ortopedii, chirurgii, 
okulistyce, laryngologii, częścio-
wo ginekologii i położnictwie. 
Do działalności sprzed pande-
mii wróciły szpitalne zakłady re-
habilitacji, diagnostyki obrazowej 
i badań laboratoryjnych.

Oddział ortopedyczny w „wo-
jewódzkim” wraca do zabiegów 
planowych z zakresu endoprote-
zoplastyki stawu biodrowego i ko-
lanowego oraz chirurgii urazowej. 

Dodatkowo – oprócz artroskopii 
stawu barkowego – w ramach roz-
szerzania usług medycznych od-
działu wykonywane będą dodat-
kowo endoprotezoplastyki stawu 

skokowego i artroskopie stawu ko-
lanowego z rekonstrukcją więzadeł. 
Pierwsza małoinwazyjna operacja 
stawu kolanowego już w Megrezie 
została przeprowadzona. Rs ●

Ze względu na bezpieczeństwo 
epidemiologiczne Zakład pracuje 
w surowym reżimie sanitarnym, 
stosując standardowe procedury 
oraz zaawansowane technologie, 
np. plazmowych filtrów powie-
trza, które eliminują właściwie 
wszystkie bakterie, cząsteczki 
brudu, wirusy, wilgoć oraz kurz.

Oprócz MR i TK można w „wo-
jewódzkim” skorzystać z badań 
rentgenowskich, USG, mam-
mografii i densytometrii. Dwa 
ostatnie odgrywają ważną rolę 
w profilaktyce chorób piersi i os-
teoporozy.

Wykryć na wczesnym etapie
Mammografia jest obrazową 
metodą badania gruczołu pier-
siowego z użyciem niskiej dawki 
promieniowania rentgenowskie-
go. Badanie pozwala na wykry-

cie i rozpoznanie zmian oraz in-
nych nieprawidłowości na bardzo 
wczesnym etapie.

– Mammograf ia  przede 
wszystkim pozwala na wykrycie 
zmian przednowotworowych 
i nowotworowych, które mogą 
nie być wykrywane żadnymi in-
nymi metodami – wyjaśnia lek. 
Barbara Giżycka, specjalistka ra-
diologii i diagnostyki obrazowej. 
– Zmiany takie posiadają mi-
krozwapnienia, widoczne tylko 
w tym badaniu, przez co nie da 
się jej zastąpić żadną inną meto-
dą. Często pacjentki zadają py-
tanie: która metoda jest lepsza? 
Każda z metod ma swoje zalety 
i wady, dlatego zastosowane ra-
zem się uzupełniają. Najlepszym 
trio jest regularne, comiesięczne 
samobadanie piersi, USG i mam-
mografia.

Od lipca br. Zakład Diagno-
styki Obrazowej planuje urucho-
mić ponownie pracownię mam-
mografii i ultrasonografii piersi. 
Na badanie będzie można zapisy-
wać się już w ostatnim tygodniu 
czerwca. W założeniu to właśnie 
USG będzie bazowym badaniem 
obrazowym w diagnostyce piersi. 
Zakład ma od niedawna na wy-
posażeniu nowy, wysokiej klasy 
aparat USG, który charakteryzuje 
się wysoką jakością obrazu.

Zakład zaprasza również pa-
cjentów na pozostałe badania 
USG tj. diagnostykę jamy brzusz-
nej, układu moczowego, tarczy-
cy, doppler tętnic szyjnych oraz 
elastografię wątroby wykonywa-
ne w krótkich terminach i na naj-
nowszym sprzęcie przez lekarzy 
specjalizujących się w diagnosty-
ce obrazowej.

groźna osteoporoza
Z kolei densytometria to rodzaj 
badania rentgenowskiego, które 
pozwala określić stopień zawar-
tości składników mineralnych 
w kościach. Aby wykonać den-
sytometrię, nie jest wymagane 
skierowane lekarskie.

– Z uwagi na coraz dłuższy 
średni czas życia, grupa osób za-
grożonych osteoporozą zwięk-
sza się każdego roku – zauwa-
ża doktor Giżycka. – Poza tym, 
że chcemy żyć dłużej, zależy 
nam żeby jesień życia przeżyć 
aktywnie i w pełni sił. Osteopo-
roza zwykle nie boli, w ukryciu 
osłabia nasze kości i niestety jej 
pierwszym objawem może być 
złamanie kręgu lub kości bio-
drowej, nawet przy niewielkim 
urazie tj. potknięcie na kra-
wężniku czy zeskoczenie z po-
destu. W zaawansowanym sta-
dium dochodzi do złamań bez 
urazu. Skutki mogą być bardzo 
przykre, zwłaszcza dla osób ak-
tywnych – czasowe unierucho-
mienie, problem z powrotem 
do pełnej sprawności, przewle-
kłe bóle pleców, zapalenie płuc 
związane z leżeniem w łóżku 
a także potrzeba wykonania 
operacji ortopedycznej.

Standardowo przyjmuje się, 
że densytometrię (DXA) powin-
no się wykonać u kobiet powy-
żej 65 rokużycia i mężczyzn 
po siedemdziesiątce, niezależnie 
od stanu ich zdrowia. Ale rów-
nież u młodszych osób z cho-
robami przewlekłymi, wczesną 
menopauzą, leczonych w prze-
szłości sterydami warto wyko-
nać badanie. Rozpoznaną osteo-
porozę można leczyć u lekarza 
podstawowej opieki zdrowot-
nej i przez to zapobiegać jej 
przykrym powikłaniom. Ro-
biąc badanie pierwszy raz naj-
lepiej wykonać badanie łączone: 
z kręgosłupa i kości biodrowej. 
Po badaniu pacjent otrzymuje 
wynik, z którym może się zgło-
sić do swojego lekarza rodzin-
nego.

– Posiadając wynik DXA tzw. 
T-score możemy wyliczyć 10-
letnie prawdopodobne ryzyko 
złamania – dodaje B. Giżycka. 
– Polecam internetowe kalku-
latory FRAX, osoby bez zna-
jomości obsługi internetu za-
chęcam do poproszenia dzieci 
lub wnucząt o pomoc w obsłu-
dze kalkulatora, który jest pro-
sty i intuicyjny. Poza tym nie-
prawidłowy wynik DXA może 
sugerować, bardzo częsty w po-
pulacji seniorów niedobór wita-
miny D3.

Szpitalny aparat do densyto-
metrii umożliwia również pomiar 
składu ciała z podziałem na wodę, 
mięśnie i tkankę tłuszczową. Jest 
to metoda coraz częściej wyko-
rzystywana do oceny otyłości 
klinicznej, utraty i zaniku mięś-
ni, ilości i rozkładu tłuszczu w or-
ganizmie. Możemy ją zastosować 
do oceny wpływu diety i ćwiczeń 
fizycznych oraz efektywności tre-
ningu fizycznego zarówno u ama-
torów np. biegaczy jak i zawodo-
wych sportowców.

rejestracja przez telefon
Ofertę diagnostyczną Zakładu 
uzupełniają dodatkowo: zdjęcia 
RTG wykonywane na podstawie 
skierowań z prywatnych gabine-
tów ortopedycznych, np. zdjęcia 
płuc dla pacjentów starających 
się o pobyt sanatoryjny oraz no-
wość w badaniach rentgenow-
skich – zdjęcia długie kończyn 
i kręgosłupa na stojąco, wyko-
nywane do oceny wad postawy 
i przed zabiegami wszczepienia 
endoprotez.

Z bezpłatnej diagnostyki w ra-
mach ubezpieczenia NFZ na bada-
nia rezonansu i tomografii mogą 
skorzystać pacjenci, którzy zareje-
strują się w szpitalnym ZDO oso-
biście lub telefonicznie pod nume-
rem 32 32 55 150 (to wygodniejszy 
sposób bezpieczniejszy ze względu 
na pandemię) w dni powszednie 
od godziny 7 do 14.30 (rejestra-
cja jest czynna od 7 do 20) poda-
jąc swój nr PESEL i PIN e-skiero-
wania. Pod tym samym numerem 
można rejestrować się na badania 
komercyjne, czyli płatne. Rs ●

noWoczesny sprzęt, krótkie terMiny
coRaz bogatsza ofeRta badań OBRaZOWych W MeGReZIe.

MałoinWazyjny sukces
PIeRWSZe W hISTORII SZPITaLa aRTROSKOPIe STaWu BaRKOWeGO.

Artroskopie stawu barkowego wykonano po raz pierwszy w historii „wojewódzkiego”.

M
eg

rez

Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje m.in. 
nowoczesnym ultrasonografem.

Badania w kierunku osteoporozy wykonuje się przy użyciu densytometru.

Zd
jęc

ia:
 M

eg
rezod paŹdzieRnika, po pRzeRWie spoWodoWanej WybucheM pandeMii 

saRs-coV-2, zakŁad diagnostyki obRazoWej WojeWódzkiego szpitala 
specjalistycznego MegRez WznoWiŁ tak zWane badania kosztochŁonne, czyli 
Rezonans Magnetyczny (MR) i toMogRafię koMputeRoWą (tk) dla pacjentóW 
ze skieRoWanieM od lekaRzy specjalistóW W RaMach uMoWy z naRodoWyM 
funduszeM zdRoWia, finansoWane W RaMach ubezpieczenia zdRoWotnego. 
co Ważne dla pacjentóW: W tej chWili zapisy na toMogRafię pRzyjMoWane 
są pRaktycznie z dnia na dzień, na Rezonans – naWet dWa tygodnie do pRzodu.
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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 ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603 578 739

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

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989
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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
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

KASY ONLINE od 1250 zł sprzedaż serwis 
604 608 148 kontakt@computerspace.pl

finanse:

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

pRaca:

Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni kucharkę - tel: 516 175 264

Bistro z obiadami domowymi zatrud-
ni pomoc kuchenną - dorywczo , tel: 
516 175 264

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 za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735

autoreklama

autoreklama
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. 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

SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego obok 
starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 338 823
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2-3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
252 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735.
Sprzedam mieszkanie M4,62m2, kom-
fortowe ,niska zabudowa,1 piętro, oś 
T1,super lokalizacja, dużo zieleni. Cena 
397000,prywatnie.Tel 502 338 823
Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 
w Bojszowach Nowych bez pośredników 
Tel. 501 325 108

ZAMIENIĘ
Zamienię lub sprzedam mieszkanie 2 po-
koje 57 m2 na parterze z ogródkiem w 
Tychach na 3 lub 4 pokoje na parterze 
lub  I p. W Tychach. Kupię mieszkanie 3 
lub 4 pokoje na parterze w Tychach 668 
075 329

WYNAJMĘ

Wynajmę pomieszczenie na działalność 
gospodarczą ( były bar piwny os. B) 
Tel.507 746 533
Wynajmę hale 150m2 na działce 2400m2 
w Tychach ul. Oświęcimska Tel. 501 325 108
Do wynajęcia Tychy os. O mieszkanie 
50m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 10 
piętro 1800 + media Tel. 721 094 396
Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Posiadam garaż do wynajęcia na osiedlu 
Z. Tel. 608-643-385
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, po 
remoncie. cena 339000zł VIPART 509 
733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. C, M-3, 53,8 m2, 3 piętro, cena 
250000zł VIPART 509733966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 3137 
m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary, dom pow. 240m2, działka 
1020 m2, cena 580000zł VIPART 501 396 663
Pisarzowice, dom pow 96,15, działka 500 
m2, cena 359800 zł VIPART 790 855 188
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800zł + media VIPART 509 
733 977

Tychy centrum, do wynajęcia kawalerka 
36m2, cena 1200zł + media 501 396 663

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 bliźnia-
czej 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

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
Tychy os. R, nowe budownictwo, kawa-
lerka 30 m2 z tarasem, w pełni wypo-
sażona, parter, na sprzedaż 269 tys. lub 
wynajem 1600 zł/mc 519 595 671 www.
ASTON.com.pl
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 po-
koje po generalnym remoncie cena 349.000 
zł 728 713 101, www.ASTON.com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 270.000 zł, 
731 713 100 www.ASTON.com.pl 
Tychy, os.P, 3 pokoje do wynajęcia, 56 m2, 
umeblowane, ścisłe Centrum, czynsz 1500 
zł/mc, 519 595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 39,85 
m2, w pełni umeblowane, blisko węzła 
komunikacyjnego Hotelowiec i Placu Ba-
czyńskiego, czynsz 1590 zł/mc, 731-713-
100, www.ASTON.com.pl
Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec 
z windą, do wynajęcia 2 pokoje, 35 m2 
umeblowane i wyposażone + taras 11 
m2, 2p/4. Czynsz 1600 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy ul. Żorska, nowy apartamentowiec, 
do wynajęcia 2 pokoje, 38 m2 umeblo-
wane w wysokim standardzie + 60 m2 
ogródka. Czynsz 1800 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy os. N, do wynajęcia mieszkanie 3 
pokoje, 55 m2, umeblowane, z balkonem. 
Czynsz 1950 zł + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy ul. Dunikowskiego, nowy aparta-
mentowiec z windą, do wynajęcia 2 po-
koje, 40 m2 umeblowane w bardzo wy-
sokim standardzie + taras 11 m2, 2p/3. 
Czynsz 2100 zł + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, 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 383.410 
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
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. NOWA CENA 719.000 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 731-713-100

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ 
w ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWOR-
COWA – 2 pokoje, 51m2    ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 lub 531 
099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. Nie-
podległości, 2 pokoje, 55m2– INDOMO 
tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, 
Mikołów Centrum– INDOMO tel. 531 
099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach 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 wolnosto-
jący- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STAN DEVELOPERSKI – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TY-
CHACH NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – ZAPRA-
SZAMY- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

zdRoWie:

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

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

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
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falcons znaleźli pogromcę.

ŁuCzniCy 
górą
W miniony weekend w Bydgoszczy 
spotkały się dwie niepokonane do-
tąd zespoły PFL1 – miejscowi Ar-
chers oraz Tychy Falcons. W meczu 
na szczycie lepsi okazali się Łuczni-
cy, którzy wygrali 28:14.

Gospodarze zaznaczyli swoją 
dominację już w pierwszej kwar-
cie, którą dzięki dwóm 7-punkto-
wym akcjom zakończyli prowa-
dzeniem 14:0. Po drugiej kwarcie, 
która nie przyniosła zmiany wy-
niku, dopiero w trzeciej odsłonie 
Falcons zdołali odbić się od zera 
i dzięki przyłożeniu Dominika 
Niedzieli i podwyższeniu Roberta 
Szmielaka doprowadzili do stanu 
7:14. Niestety, jeszcze w tej kwar-
cie Archers punktowali jeszcze 
dwukrotnie i przed ostatnią od-
słoną prowadzili 28:7. Przyłoże-
nie Grzegorza Kozuba (podwyż-
szył Robert Szmielak) w czwartej 
kwarcie pozwoliło Sokołom tylko 
zmniejszyć rozmiary porażki do 
14:28 (0:14, 0:0, 7:14, 7:0). WW ●

W niedzielne popoŁudnie 
gks tychy RozgRoMiŁ 
na WyjeŹdzie opolską 
odRę 5:1 (1:1). Wynik 
ten, a także poRażka 
teRMaliki z Łks-eM 
poWodują, że tydzień 
pRzed końceM sezonu 
zasadniczego na dWa 
Miejsca pReMioWane 
bezpośRedniM aWanseM 
do ekstRaklasy szanse 
Mają tRzy zespoŁy.  
W tyM gks tychy...

Pierwszym warunkiem, jaki musi 
zostać spełniony, jest zwycięstwo 
w najbliższą niedzielę tyszan z ŁKS 
Łódź. Remis naszej drużynie nic 
nie daje, wtedy pozostaniemy na 3. 
miejscu i gramy baraże. Jeśli jed-
nak GKS pokona u siebie łodzian, 
musi zostać spełniony jeszcze wa-
runek drugi, którym jest porażka 
Radomiaka lub Termaliki. Przy 
porażce Radomiaka wyprzedzi-
my go bilansem bezpośrednich 
spotkań zaś w wypadku porażki 
Termaliki będziemy mieć o punkt 
więcej niż drużyna z Niecieczy.

Jest jeszcze możliwość, przy po-
rażce Radomiaka i remisie Terma-
liki, że wszystkie trzy czołowe ze-
społy będą miały po 65 punktów 
i wówczas decydować będzie do-
datkowa tabelka, uwzględniająca 
wyniki tylko meczów pomiędzy 
tymi drużynami. Wtedy awansu-
je Termalica z pierwszego i GKS 
z drugiego miejsca.

W niedzielę zespoły Odry 
i GKS zagrały bardzo dobre spot-
kanie. Tyszanie rozpoczęli świet-
nie, bo od okazji Bartosza Biela już 
w 1 min. Wypuszczony idealnie 
w uliczkę przez Sebastiana Steb-
leckiego pomocnik nie trafił jed-
nak w światło bramki. W 11 min. 
szansę miał z kolei Maciej Mań-
ka, ale jego strzał z ostrego kąta 
obronił Sapielak. W 28 min. mi-
nimalnie niecelnie strzelał jesz-
cze Wiktor Żytek, jednak po tym 
okresie naporu gości, do głosu do-
szli opolanie. Zawodnicy trene-
ra Piotra Plewni zamknęli GKS 
na jego własnej połowie i stworzy-
li kilka groźnych akcji. Jednak już 
w pierwszej kontrze tyszanie „ska-
leczyli” rywala. W 36 min. Mańka 
pognał z piłką z własnej połowy, 
dośrodkował w pola karne, gdzie 

kapitalną główką popisał się Steb-
lecki i było 0:1.

Piłkarze Artura Derbina prowa-
dzenie stracili jeszcze przed prze-
rwą. Prawą stroną boiska prze-
darł się Tabiś, chciał podawać 
przed bramkę, ale na drodze pił-
ki stanął Bartosz Szeliga, od któ-
rego odbita piłka zaskoczyła Jało-
chę i wpadła do siatki.

Jeszcze więcej dobrej piłki i ko-
lejne cztery gole zobaczyli kibi-
ce po zmianie stron. Kwadrans 
po przerwie Jakub Piątek dopadł 
do piłki po odbitym przez bram-
karza strzale Biela i wślizgiem zdo-
był ponowne prowadzenie GKS. 
W 69 min. sam Biel szczupakiem 
wykończył idealne zagranie Kami-
la Kargulewicza i było 3:1. Chwi-
lę później oko w oko z bramka-
rzem stanął Lewicki, ale Sapielak 
był szybszy. Ostatecznie odebrał 
opolanom ochotę do gry Kargu-
lewicz, który w 88 min. zdobył 
czwartego gola po indywidual-
nym rajdzie pomiędzy obrońca-
mi, a w doliczonym czasie rezultat 
na 1:5 ustalił Maciej Mańka po ak-
cji Łukasza Monety i Stebleckiego. 
Oglądając grę GKS-u w tym spot-
kaniu, ręce niejednokrotnie same 
składały się do oklasków. Brawo 
Trójkolorowi!

GKS zagrał w Opolu bez swoje-
go kapitana, Łukasza Grzeszczyka, 
co jest efektem jego zachowania 
po meczu z Widzewem w Łodzi. 
Lżony i prowokowany przez całe 
spotkanie Grzeszczyk nie wytrzy-
mał nerwowo i po końcowym 
gwizdku, gdy któryś z sympaty-
ków Widzewa rzucił w jego kie-
runku butelką, pokazał kibicom 
gospodarzy jeden z palców. Ko-
misja Dyscyplinarna zakwalifiko-
wała to jako „wysoce niesportowe 

zachowanie” i ukarała tyszanina 
karą dyskwalifikacji na trzy me-
cze. Bez Grzeszczyka będą sobie 
zatem musieli radzić tyszanie jesz-
cze w dwóch najbliższych spotka-
niach.
ODra OPOle – gks tychy 
1:5 (1:1). Gole: Szeliga (41' sa-
mob.) oraz Steblecki (36'), J. Pią-
tek (60'), Biel (69'), Kargulewicz 
(88'), Mańka (90').
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Szymura, Bartosz Sze-
liga – Biel (71' Moneta), J. Piątek 
(71' Paprzycki), Żytek (78' Nor-
kowski), Steblecki, K. Piątek (46' 
Kargulewicz) – Lewicki (84' Ka-
sprzyk). Żółte kartki: Szeliga, Mo-
neta, J. Piątek i Żytek.

W pozostałych meczach przed-
ostatniej kolejki: Korona – Wi-
dzew 1:1, Arka – Radomiak 0:2, 
Resovia – Chrobry 1:0, Bełchatów 
– Jastrzębie 0:2, Sandecja – Pusz-
cza 2:1, Zagłębie – Łęczna 0:1, Sto-
mil – Miedź 1:1, ŁKS – Termali-
ca 3:2. WW ●

i liga
1. Radomiak 33 65 47:20
2. Termalica 33 64 56:28
3. gks tychy 33 62 48:26
4. arka 33 57 48:32
5. łKS 33 57 58:40
6. łęczna 33 53 44:30
7. Miedź 33 50 48:35
8. Odra 33 49 34:39
9. Sandecja 33 45 42:47
10. chrobry 33 44 34:42
11. Widzew 33 43 28:35
12. Korona 33 41 31:44
13. Stomil 33 34 31:48
14. Puszcza 33 34 30:46
15. jastrzębie 33 32 30:47
16. Resovia 33 32 26:43
17. Zagłębie 33 29 34:42
18. Bełchatów 33 23 24:49

W minionym tygodniu występu-
jący w rozgrywkach Centralnej 
Ligi Juniorów U-17 piłkarze GKS 
Tychy rozegrali dwa mecze, pier-
wotnie zaplanowane na kwiecień, 
ale przełożone z uwagi na pande-
mię. Oba spotkania tyszanie za-
kończyli zwycięsko.

Szczególną wartość ma z pew-
nością środowy triumf odniesio-
ny nad zespołem lidera grupy C, 
Rakowa Częstochowa. Tyszanie 
bardzo szybko, bo już pod ko-
niec pierwszego kwadransa zdo-
byli prowadzenie po strzale Kac-
pra Żelazowskiego i choć goście 
z Częstochowy wyrównali w 64 
min., to jednak ostatnie słowo na-
leżało do juniorów GKS, a kon-
kretnie do Szymona Matuszko, 
który w 79 min. przechylił szalę 
zwycięstwa na korzyść drużyny 
trenera Przemysława Pitrego.

W niedzielę tyscy juniorzy goś-
cili na boisku Rozwoju i choć ka-
towiczanie są znacznie niżej noto-
wani niż Raków, to jednak i w tym 
spotkaniu GKS musiał zostawić 
trochę zdrowia na boisku. Osta-

tecznie skończyło się na zwycię-
stwie gości 4:3, po dwóch golach 
Żelazowskiego (w tym jeden 
z rzutu karnego) oraz trafieniach 
Sobieraja i Orlińskiego.

Do końca pozostały jeszcze 
dwie kolejki a sytuacja w tabeli 
wygląda bardzo ciekawie. GKS 
jest trzeci, ale ma tyle samo punk-
tów co Górnik Zabrze i tylko 
o dwa mniej od Rakowa. I właśnie 
z Rakowem nasi juniorzy zmie-
rzą się na wyjeździe w najbliższą 
sobotę. Zwycięstwo tyszan dało-
by im dobrą sytuację wyjściową 
przed finałową kolejką (19-20.06), 
kiedy to GKS gra u siebie z Roz-
wojem, a Górnik podejmuje Ra-
ków. WW

clj gRupa c
1. Raków 12 23 27:15
2. Górnik 12 21 16:17
3. gks tychy 12 21 29:22
4. Ruch 12 20 19:18
5. Lubin 12 19 31:18
6. Śląsk 12 16 22:22
7. Rozwój 12 11 22:25
8. Lechia Z.G. 12 5 10:39

po Raz jedenasty 
z Rzędu W Minioną 
sobotę piŁkaRze gks 
ii tychy schodzili 
po Meczu do szatni 
W gloRii zWycięzcóW. 
podopieczni tReneRa 
jaRosŁaWa zadylaka 
pokazali dRogę 
pieRWszej dRużynie, 
bo pokonali gks 
RadziechoWy-WiepRz 5:1.

W pierwszej części spotkania padł 
tylko jeden gol, a jego autorem był 
Wilk, który strzałem z linii pola 
karnego pokonał bramkarza ry-
wali. Skończyło się na tym jed-
nym trafieniu do przerwy, choć 
okazji do podwyższenia rezulta-
tu było w tej części gry mnóstwo. 
Na przeszkodzie stawał jednak 
bramkarz przeciwników lub se-
ryjna nieskuteczność GKS II.

Poprawiła się ona w drugiej 
połowie, a ostrzał bramki druży-
ny z Radziechów rozpoczął w 53 
min. Paluch, który sprytnie prze-
lobował bramkarza i podwyższył 
na 2:0. Co prawda dwie minuty 

później goście zdobyli kontakto-
wego gola, ale sny o dobrym wy-
niku rozwiał kilkadziesiąt sekund 
później Machowski, a następnie 
dołożyli swoje jeszcze ponow-
nie Paluch i w końcówce Misz-
tal. – Powinniśmy wygrać jeszcze 
wyżej, ale trochę zawodziła sku-
teczność. Nie ma jednak co na-
rzekać, przecież po raz kolejny 
wygraliśmy – Stwierdził po me-
czu trener Jarosław Zadylak.

Przed tyską rezerwą jesz-
cze tylko jeden mecz (w sobo-
tę, 12 czerwca o godz. 11 u sie-
bie z Czańcem). Jego wynik raczej 
już jednak nie zmieni czwartej lo-
katy GKS na mecie rozgrywek, 
bo trudno przypuszczać, że wy-
przedzające naszych o trzy punkty 
Książenice ulegną Iskrze Pszczy-
na, która w tym sezonie przegry-
wa niemal wszystko. 
gks ii tychy – gks raDZie-
chOWy-WiePrZ 5:1 (1:0). Gole: 
Wilk (14'), Paluch (53' i 69'), Ma-
chowski (56'), Misztal (82') oraz 
Janik (55')
gks ii tychy: Dana – Nowak, 
Zarębski (75' Kokoszka), Kopczyk 

(65' Bielusiak), K. Rutkowski, 
Machowski, Misztal, Krężelok, B. 
Rutkowski, Paluch (75' Hachuła), 
Wilk (55' Bućko).

W pozostałych meczach tej ko-
lejki: Przyszowice – Podbeskidzie 
II 1:1, Czechowice – Kuźnia 5:0, 
Czaniec – Książenice 1:2, Wodzi-
sław – Bełk 3:0, Łękawica -Jasie-
nica 2:1, Iskra – Rozwój 1:2, Unia 
Turza – Landek 0:2. WW ●

iV liga
1. Wodzisław 31 76 92:37
2. Landek 30 63 77:27
3. Książenice 31 61 58:45
4. gks ii tychy 31 58 85:48
5. Bełk 31 54 58:43
6. unia Turza 31 54 70:49
7. Rozwój 31 47 58:44
8. Kuźnia 31 47 50:57
9. jasienica 30 44 41:46
10. czechowice 31 41 50:42
11. Podbeskidzie II 31 40 67:58
12. czaniec 31 38 45:66
13. łękawica 31 34 42:53
14. Przyszowice 31 34 35:57
15. Radziechowy 31 29 33:62
16. Iskra 31 14 33:98
17. Odra centrum 32 18 29:91

W centralnej Lidze juniorów.

zwyCięski szlak gks

nie zWalniają teMpa
niesaMoWita seRia RezeRWistóW TRWa.

jeszcze Wszystko 
MożliWe
Wysoka WygRana tyszan W OPOLu WcIąż Daje IM SZaNSe Na BeZPOŚReDNI aWaNS.

Jakub Piątek (na zdjęciu: strzela na bramkę Termaliki) 
zdobył w Opolu gola, dającego nam prowadzenie 2:1.
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m
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r
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MOSiR i Tyski Klub Siatkarski 
zapraszają na Mistrzostwa Ama-
torów Miasta Tychy w Siatkówce 
Plażowej 4x4. Zawody rozegrane 
zostaną 26-27.06 (ul. Brzozowa) – 
26.06 od godz. 9 rozgrywane będą 
mecze grupowe, a 27.06 od godz. 9 
– ćwierćfinały, półfinały, finały.

W turnieju nie mogą brać 
udziału zawodnicy i zawodnicz-
ki występujący poniżej II ligi ślą-
skiej oraz młodzież uczestnicząca 

w rozgrywkach juniorskich orga-
nizowanych przez PZPS. Zgłosze-
nia przyjmowane będą do 21.06, 
do godz. 13 w biurze Zespołu 
ds. Sportu i Organizacji Imprez, 
ul. Piłsudskiego 12 lub mailem: 
zgloszenia@mosir.tychy.pl. Infor-
macje pod nr tel. 32/661 16 89.

W przypadku niekorzystnych 
warunków pogodowych zawo-
dy zostaną przeniesione na 10-
11.07. ls ●

Nowym zawodnikiem hokejowe-
go zespołu GKS Tychy będzie Fi-
lip Starzyński. 28-letni reprezen-
tacyjny napastnik ostatnie trzy 
sezony grał w GKS Katowice. 
W ubiegłym sezonie zagrał w 50 
meczach, zdobył 15 pkt (8 goli i 7 
podań).

Większość swojej kariery spę-
dził w Stanach Zjednoczonych. 
Urodził się w Warszawie, a w wie-
ku 16 lat otrzymał zaproszenie 
na obóz hokejowy Okanagan Ho-
ckey Academy w Kanadzie. Potem 
grał w juniorskiej drużynie Los 
Angeles Kings, Bismarck Bobcats 
(juniorska liga NAHL), a w latach 

2014 – 2018 roku w Northern Mi-
chigan University (liga uniwersy-
tecka NCAA). W 2019 roku zo-
stał zawodnikiem GKS Katowice, 
teraz związał się z GKS Tychy – 
do 30.04. 2022 roku.

– Zawsze stawiam przed sobą 
i drużyną jak najwyższe cele – po-
wiedział dla klubowego portalu. 
– Chce się sprawdzić w nowym 
otoczeniu. GKS Tychy jest zespo-
łem, który zawsze gra o najwyższe 
cele i chcę pomóc drużynie w ich 
osiągnięciu. Znam Tychy, bo je-
stem w polskiej lidze od kilku lat 
i wiem jaka to jest marka i czego 
mogę się spodziewać. Pamiętam 

doskonale spotkania przeciwko 
GKS Tychy. Najbardziej zapadła 
mi w pamięci zwycięska bram-
ka w dogrywce z ubiegłego sezo-
nu. ls ●

Tym razem poranna deszczowa 
pogoda wystraszyła chętnych 
do gry w koszykówkę ulicz-
ną 3x3. O ile przy słonecznej 
pogodzie chętnych nigdy nie 
brakowało, do sobotnich za-
wodów zgłosiły się tylko czte-
ry drużyny. 

W kat. 2008-2009 FC IVD po-
konała Skaczące Piłki 3:1, a w kat 
2004-2007 Emeryci i Renciści wy-
grali z Amatorską Drużyną Ko-
szykówki Tychy 11:2.

Organizatorem 12. Turnie-
ju Koszykówki 3x3 był tyski  
MOSiR. ls ●

Ośmioosobowa ekipa UKS Ippon 
Tychy, który w tym roku obcho-
dzi jubileusz 20-lecia działalności, 
wystartowała w Otwartych Mi-
strzostwach Małopolski w judo 
w Bochni.

W zawodach wzięło udział 
251 zawodników i zawodniczek 
z 31 klubów reprezentujących 
województwa: małopolskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie 
i śląskie.

Podopieczni Urszuli Bożek 
zdobyli sześć medali, w tym je-
den złoty, cztery srebrne i brązo-
wy oraz dwa punktowane miejsca. 
Złoto wywalczyła Marta Simon, 
natomiast srebro: Nikola Jarosiń-
ska, Maja Warchoł, Sandra Mokry 
i Kinga Cichoń, po brąz sięgnęła 
Nadia Sroka. Na punktowanych 
miejscach zostali sklasyfikowa-
ni: Konrad Goliński – 4. i Dawid 
Czerwiński – 5. miejsce. ls ●

Czwarta z ośmiu zaplanowanych 
na 2021 rok eliminacji Samocho-
dowych Mistrzostw Tychów roze-
grana zostanie w niedzielę, 13.06. 
Organizator – Automobiklub Zie-
mi Tyskiej – ponownie zaprasza 
na tor FCA kibiców, dla których 
przygotowany zostanie dodatko-
wy parking.

Wprawdzie do zamknięcia ry-
walizacji jeszcze daleko, ale nie 
licząc Tyskiej Barbórki, po tych 
zawodach walka o punkty w ra-
mach SMT osiągnie półmetek. 
A oto liderzy po trzech elimina-
cjach: klasa 1 – Jakub Włoch/
Piotr Pisula; klasa 2 – Romuald 

Stasik/Grzegorz Pękala; klasa 3 
– Dawid Tomala/Paulina Kemp-
ka; klasa 4 – Artur Kobie-
la; ceNtO – Wojciech Książek/
Kamila Szczerba; rWD – Daniel 
Strojek; generalna 2 WD – Prze-
mysław Mendrek/Justyna Siko-
ra; OPeN 4 WD – Robert Da-
nielczuk;, OPeN 2 WD – Marek 
Tomala/Krzysztof Tomala;, PPc 
– Marek Hohoł/Mariusz Szczepa-
niak; retrO – Kamila Wioska/
Jan Wioska; gOść – Piotr Żbi-
kowski. Kto zatem znajdzie się 
bliżej mistrzostwa?

Start zawodów nastąpi o godz. 
11.15. ls ●

Trener GKS Tychy Tomasz Jagiełka 
rozpoczął kompletowanie kadry na 
następny sezon od mocnego ude-
rzenia – pozyskania Łukasz Di-
duszko, który ostatnio występował 
w najwyższej klasie rozgrywkowej 
EBL. Z GKS Tychy koszykarz zwią-
zał się na najbliższe dwa lata.

35-letni skrzydłowy był zawod-
nikiem Pogoni Ruda Śląska, po-
tem Mickiewicza Katowice i AZS 
AWF Katowice. Po wprowadzeniu 
do PLK przepisu o grze w drugiej 
kwarcie młodzieżowca trafił do 
AZS Koszalin. Grał także w Zni-
czu Jarosław (TBL), w Kotwicy 
Kołobrzeg (TBL), Śląsku Wrocław 
(1. liga) i Starcie Lublin (TBL). W 
2015 podpisał umowę z Polphar-
mą Starogard Gdański (PLK), po-
tem bronił barw Kinga Szczecin 
(EBL), a dwa lata temu podpisał 
kontrakt z GTK Gliwice (EBL).

- Pierwszym bardzo ważnym 
aspektem była rodzina – powie-
dział po podpisaniu kontraktu. 

– Miałem propozycje z innych klu-
bów, ale chciałem zostać na Śląsku. 
Postanowiliśmy z żoną, że rodzina 
jest najważniejsza i szukamy klu-
bu na miejscu. Z trenerem Toma-
szem Jagiełką znamy się długi czas 
i nie ukrywam, że odegrał on dużą 
rolę w tym transferze, zapewniając 
mnie, że wszystko będzie wygląda-
ło profesjonalnie i będziemy na-
prawdę groźnym zespołem.

Klub powitał Łukasza Di-
duszko, ale pożegnał Przemy-
sława Wronę, który po dwóch 
latach (57 meczów) postanowił 
przenieść się do Sokoła Łańcut. 
Nowy sezon GKS Tychy rozpo-
cznie również bez Filipa Stry-
jewskiego, który odchodzi z Ty-
chów za porozumieniem stron. 
Dla niego był to debiutancki se-
zon w 1. lidze. ls ●

dorota hałatek i czarni.

w poDwójnej 
koronie
W finale Pucharu Polski Kobiet 
Czarne Sosnowiec pokonały UKS 
SMS Łódź 1:0 i po raz 12. zdobyły 
to trofeum. 

W barwach zespołu z Sos-
nowca gra m.in. tyszanka Doro-
ta Hałatek oraz kilka byłych za-
wodniczek Polonii Tychy. Przed 
tygodniem piłkarki Czarnych 
przypieczętowały zdobycie mi-
strzostwa Polski, a więc zakoń-
czyły sezon wywalczeniem po-
dwójnej korony. ls ●

siatkówka plażowa.

tyskie granD 
prix
Po raz drugi w tym roku rozegra-
no turniej o Grand Prix Tychów 
w siatkówce plażowej, organizo-
wany przez MOSiR. Na boiskach 
obiektu przy ul. Brzozowej rywa-
lizowało osiem par.

Decydujące spotkania były 
bardzo wyrównane. Tym razem 
w głównej roli wystąpili Patryk 
Chmiel i Artur Juraszek, któ-
rzy pokonali 2:1 Dawida Czaplę 
i Macieja Matyjaska. Po brązo-
wy medal sięgnęła para Dawid 
Adamczuk i Marcin Harazin, 
wygrywając 2:1 z duetem Tomasz 
Gawron i Bartłomiej Gilewicz.

Kolejne miejsca zajęli: 5. To-
masz Bijak i Sebastian Szafruga, 
6. Adam Chełchowski i Łukasz 
Marek, 7. Rafał Szuplak i Marcin 
Bulwicki, 8. Marek Michalczyk 
i Antoni Kubera.

Trzeci turniej eliminacyjny ro-
zegrany zostanie 12.06, godz. 9.30, 
zapisy – od godz. 9. Na tym skoń-
czy się faza eliminacyjna LGPT, 
potem najlepsi zmierzą się w tur-
nieju finałowym. ls ●

tylko cztery drużyny…

DeszCzowy streetball

siatkówka plażowa 4x4.

zagraj o mistrzostwo!

automobilklub ziemi tyskiej zaprasza na 4. zawody SMT 2021.

kto mistrzem 
póŁmetka?

uks ippon tychy w Mistrzostwach Małopolski.

meDale na jubileusz

Ekipa UKS Ippon na podium mistrzostw w Bochni.

UK
S I
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iNfOrmatOr kiBica

P i ł k a N O ż N a.  i  l iga: 
13.06  GKS Tychy – łKS 
łódź (godz. 12.40); iV liga: 
12.06 GKS Tychy – LKS cza-
niec (11); liga okręgowa: 
12.06 Ogrodnik cielmice 
– Wisła Wielka (16), 12.06 
Piast Bieruń – OKS Zet Ty-
chy (17); klasa a: 12.06 
Siódemka Tychy – Krupiń-
ski Suszec (17), 13.06 LKS 
frydek – juWe jaroszowice 
(17); klasa b: 13.06 fortuna 
Wyry – czułowianka Tychy 
(17), 13.06 MKS II Ledziny – 
Tysovia (17); iV liga kobiet. 
9.06 Warta Zawiercie – Po-
lonia Tychy (18).
triathlON. 13.06 w OW 
Paprocany – 19. tyski triat-
hlon, organizowany przez 
MOSiR i SPLa. Dystanse: 
0,5 km pływania, 25 km jaz-
dy na rowerze i 5 km biegu. 
Zapisy od 7.30, start – 9.30. 
W ramach imprezy rozegra-
ny zostanie Bieg pod górkę 
z przeszkodami na 110 m dla 
dzieci (2011 i młodsze) z na-
grodami za udział. Zapisy 
w godz. 8.30–10. Start naj-
młodszych – godz. 10.10.
siatkóWka. 12.06 trzeci 
turniej eliminacyjny let-
niego grand prix tychów 
w siatkówce plażowej. 
Zapisy w godz. 9-9.30, start 
godz. 9.30. ls ●

Łukasz diduszko zawodnikiem GKS.

roszaDy poD koszem

filip starzyński w trójkolorowych barwach.

z gieksy Do gks

Filip Starzyński.
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Łukasz Diduszko.

liga OkręgOWa. Piłkarze OKS 
Zet Tychy bez większych proble-
mów pokonali Pioniera Pisarzo-
wice 5:0. Bramki zdobyli: Migdał 
2, Pustelnik, Krzyżowski, Kamiń-
ski. W innych meczach: Stal Biel-
sko – Przełom 2:0, Wisła Wielka 
– Bestwinka 4:0, Rudołtowice – 
Piast Bieruń 1:3, Czechowice II 
– Sokół Wola 4:2.
1. Oks Zet 16 33 40-20
2. Ogrodnik 16 32 44-18
3. Stal 16 28 31-17
4. Piast 17 28 30-31
5. Wisła Wielka 16 28 33-24
6. czechowice II 16 26 38-29
7. Bestwinka 16 24 23-22
8. Pionier 17 20 31-39
9. Sokół 17 20 30-38
10. Rudołtowice 16 9 18-40
11. Przełom 17 4 11-51

klasa a. Trwa pościg drużyny 
JUWe Jaroszowice za liderującą 
Studzionką. Zespoły dzieli 6 pkt, 
ale rywale tyszan mają o jeden 
mecz rozegrany więcej. W sobotę 

podopieczni Dawida Frąckowiaka 
pewnie wygrali z Woszczycami. 
Co prawda prowadzenie uzyskali 
gospodarze, ale do przerwy było 
2:1, po bramkach Adriana Gą-
siora i Andrzeja Cibora. Dziesięć 
minut po wznowieniu gry po raz 
drugi na listę strzelców wpisał się 
Cibor, a potem dwukrotnie bram-
karza Woszczyc pokonali Damian 
Czupryna i Olaf Agustyniak. Ry-
wale strzelili tylko raz...
lks WOsZcZyce – juWe ja-
rOsZOWice 2:5 (1:2). bramki: 
Cibor 2, Gąsior, Czupryna, Au-
gustyniak.
juWe: Kwiatkowski – Haśnik, 
Banaś, Krzczuk (Woźniak), Puto 
– Hornik, Cibor, Augustyniak, Ja-
kubczyk (83’ Frąckowiak) – Czu-
pryna, Gąsior.

Siódemka Tychy zwyciężyła 
w wyjazdowym meczu z Garda-
wicami 1:0.
1. Studzionka 24 61 74-19
2. jaroszowice 23 55 79-31
3. Leśnik 23 55 68-31

4. frydek 24 42 58-42
5. Krupiński 23 33 48-49
6. Znicz 23 33 56-58
7. unia 23 32 39-47
8. Woszczyce 23 29 59-49
9. siódemka 23 26 42-62
10. Gardawice 23 24 34-45
11. Stal chełm 24 24 45-56
12. Polonia 24 24 40-61
13. Brzeźce 22 21 27-48
14. Kryry 23 20 40-63
15. Iskra II 23 15 39-87

klasa B. Czułowianka Tychy – 
MKS II Lędziny 6:2 (po golach: S. 
Dobrosia 2, Łusiewicza, Wróbla, 
Kosteckiego i Jakubka). Tysovia 
– Warszowice 4:0.
1. Goczałkowice II 24 63 142-21
2. fortuna 22 52 87-22
3. czułowianka 23 51 86-39
4. Pniówek II 23 47 87-57
5. Gol Bieruń 24 43 65-40
6. Wisła Mała 23 42 66-55
7. Nadwiślan 22 36 41-47
8. Lędziny II 23 36 51-47
9. czarni 24 33 55-69
10. tysovia 23 26 52-71
11. Niepokorni 21 25 40-54
12. Warszowice 22 17 41-94
13. Bojszowy II 23 12 42-95
14. Mizerów 24 7 20:77
15. Gardawice II 23 4 24-111
ls ●

Wszyscy Wygrali
tyskie dRużyny W NIżSZych LIGach.

to byŁ udany Weekend dla naszych dRużyn 
Występujących W niższych ligach – Wszystkie 
WygRaŁy WeekendoWe Mecze, oczyWiście 
z WyjątkieM ogRodnika cielMice, któRy akuRat 
pauzoWaŁ. fakt ten WykoRzystali piŁkaRze oks zet 
i dzięki WygRanej, aWansoWali na fotel lideRa.
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hasło z krzyżówki nr 706: sPis POWsZechNy trWa.

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.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
czeka cię nawał pracy. Nie poddawaj się 
przeciwnościom, a pod koniec tygodnia wyjdziesz 
na prostą.

Rak 21.Vi-22.Vii
żeby przetrwać tydzień w dobrym nastroju, 
przestań przejmować się drobiazgami. uważaj 
na Ryby.

leW 23.Vii-22.Viii
czeka cię emocjonalna huśtawka. W stałych związ-
kach będzie wręcz iskrzyć. Trzymaj nerwy na wodzy.

panna 23.Viii-22.iX
Świetny czas na zawieranie nowych znajomości. 
Pojawią się nowe okazje i szanse warte grzechu.

Waga 23.iX-23.X
Nie szukaj łatwych rozwiązań. Postaraj się omijać 
życiowe pułapki. W związkach czas na remanent.

skoRpion 24.X-21.Xi
codzienne obowiązki zaczną cię męczyć 
i wpędzać w zniechęcenie. Zapragniesz wyłączyć 
telefon i pobyć tylko ze sobą.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy szykują ci sercowe dylematy. Na horyzon-
cie pojawi się ktoś, kto zawładnie Twoim sercem.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Będziesz teraz przebojowy i bardziej pewny 
siebie. Dzięki słusznym wyborom zyskawszy 
większą swobodę działania.

Wodnik 20.i-18.ii
Księżyc zmusi cię do krytycznego spojrzenia 
na wiele spraw, ale dzięki temu uda się coś zmienić.

Ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy sprzyjają realizowaniu najambitniejszych 
celów. Nie zawahasz się sięgnąć po prestiż i władzę.

baRan 21.iii-20.iV
Nie będziesz narzekać na swoje zdrowie, choć 
warto zadbać o więcej ruchu. Na horyzoncie 
przypływ gotówki.

byk 21.iV-21.V
Skup się na tym, co najważniejsze. Trochę cierpliwo-
ści, a wszystko zacznie układać się po Twojej myśli.
 Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

Dawno temu w sztuCe (249)Mój przyjaciel, Vincent. poWspoMinajMy!

ostatni zafoliowany Vincent?
Vincent van Gogh. Człowiek i artysta” to album, 
którego dziś nie można kupić, ale wciąż można 
przeczytać. Znajduje się on w zbiorach wielu biblio-
tek, w tym tej tyskiej, ale… nie tylko. Często żartuję, 
że mój Vincent wrócił do domu, ponieważ dzięki 
staraniom wydawcy, książka trafiła do katalogu bi-
blioteki, która mieści się w holenderskim Nuenen. 
To miejscowości, w której żył ten wyjątkowy arty-
sta. Mowa oczywiście o słynnej Vincent van Gogh 
Library, co – bez zbędnej skromności – traktuję, 
jako ogromny sukces. Są i porażki. Ot, przespałam 
moment, gdy można było zrobić zapasy i zamówić 
kilka egzemplarzy na pamiątkę, skutkiem czego, 
być może jestem szczęśliwą posiadaczką ostatniego 
fabrycznie zapakowanego egzemplarza – nigdy nie 
wyciąganego z pudełka. Jeszcze nie wiem, komu go 
podaruję, ale na pewno będzie to wyjątkowa osoba. 
Tak samo, jak wyjątkowa była premiera…

nie kupię tej książki!
Zależało mi, by premiera Vincenta miała lokalny 
charakter. Owszem, malarz był człowiekiem tempe-
ramentnym, ale mimo wszystko skromnym. Przy-
kładowo: swoją pierwszą wystawę zorganizował 
w czymś na kształt mlecznego baru. Co prawda, 
nie planowałam promować książki „do kotleta”, 
ale zamiast warszawskich salonów, wybrałam tyski 
osiedlowy klub „Zuzanna”. Założyłam, że właśnie 
w takim otoczeniu, malarz czułby się jak u siebie. 
Efekt był taki, że „Zuzanna” pękała w szwach, po-

nieważ obok zainteresowanych malarstwem tyszan, 
pojawili się przedstawiciele środowisk artystycz-
nych z różnych zakątków naszego regionu. Byli 
też dziennikarze. Jeden z nich, gdy już skończy-
ła się część oficjalna, podszedł do mnie i powie-
dział, że wysłano go tu za karę. Ot, naczelny kazał. 
Planował zajrzeć na moment, zrobić kilka zdjęć 
i napisać krótki materiał – bez zawracania głowy. 
Założył też, że na pewno nie kupi mojej książki. 
Na obietnicach się skończyło, ponieważ ze spotka-
nia wyszedł jako jeden z ostatnich gości, dzierżąc 
Vincenta pod pachą. A na łamach gazety pojawiła 
się obszerna i życzliwa recenzja, którą noszę w port-
felu na pamiątkę.

tłum z trzech widzów
Dzień później – wraz ze Sławkiem Żukowskim 
z teatru BELFEgoR i świętej pamięci Andrzejem 
Marią Marczewskim, reżyserem teatralnym – mie-
liśmy występować w Riedel Music Club. W pro-
gramie obok wieczoru autorskiego, był również 
pokaz spektaklu „Po drugiej stronie płótna”. Sęk 
w tym, że w odróżnieniu od tłumów, jakie nawie-
dziły Zuzannę, Riedel Music Club świecił pustka-
mi. Ani żywej duszy! Gdy już mieliśmy zabrać się 
za składanie dekoracji, na salę weszło trzech wi-
dzów. To wystarczyło. Naturalnym jest, że w tak ka-
meralnych warunkach opowieść o Vincencie prze-
rodziła się w towarzyską rozmowę przy szklaneczce 
zimnego, bursztynowego płynu. Gdy przyszła pora 
na spektakl, zagraliśmy na 100%. Brawa, jakie tam-

tego wieczoru usłyszeliśmy, zostaną ze mną na za-
wsze. Wszak mogło ich nie być, co jednak umknęło 
uwadze pewnego dość zmyślnego redaktora, który 
to oczywiście w wydarzeniu nie uczestniczył. Zało-
żył jednak, że sukces był. Pamiętam, że ze śmiechu 
puszczałam bańki nosem, gdy w porannej prasie 
czytałam, jak to „po spektaklu poprzedzonym pre-
lekcją autorki, salę wypełnił gromki aplauz, a wi-
dzowie długo nie chcieli wypuścić swoich ulubień-
ców ze sceny”.

co mu zrobię, jak go złapię?
Występem, który omal nie zakończył się dla mnie 
zawałem serca, był ten, jaki miałam w Katowicach. 
Mój znajomy – wspomniany wcześniej Żukowski 
– pracował wówczas w instytucji kulturalnej Kato-
wice Miasto Ogrodów. Zaproponował, żebym tam 
zaprezentowała Vincenta. W pierwszej kolejności 
miało być to spotkanie zamknięte dla klubu senio-
ra, potem okazało się, że ogólnodostępne, ale dla 
dorosłych, a na końcu Żuk z rozbrajająca szcze-
rością przyznał, że coś mu się pomyliło, skutkiem 
czego na widowni zasiądą siódmoklasiści. Usłyszał 
wówczas kilka cierpkich słów, ponieważ zmiana 
ta miała miejsce dosłownie na dzień przed wystę-
pem, a przecież – choć język sztuki jest uniwer-
salny – inaczej rozmawia się z dorosłym odbiorcą, 
a inaczej z młodzieżą. Pół nocy przeczesywałam 
internet w poszukiwaniu wesołych memów. Rano 
całość przetestowałam na nastoletniej córce i peł-
na energii stanęłam pośrodku sali. Wtedy stała się 
tragedia. Szybko zrozumiałam, że nie występuję 
przed siódmoklasistami, a przed… siedmiolatkami! 
Cóż było robić? Uciekłam. Tak przynajmniej moje 
zniknięcie odebrali członkowie ekipy, bo w tym ca-
łym zamieszaniu nikomu nie powiedziałam, że za-
raz wrócę. Musiałam szybko ocenzurować na za-
pleczu prezentację zatytułowaną „Kto obciął ucho 
van Gogha? ” Zestresowana Oliwka – moja cór-
ka – naprędce wcieliła się w rolę konferansjerki, 
chcąc ratować sytuację. Wróciłam po 5 minutach, 
a to co działo się potem, śmiało można nazwać naj-
większą improwizacją mojego życia. Na szczęście, 

udaną. Świadczyły o tym spontaniczne reakcje dzie-
ci, a także wypowiedzi zachwyconych opiekunek. 
A Żuk czmychnął przed końcem. Słusznie, ponie-
waż przez cały występ zastanawiałam się, co mu 
zrobię, jak go złapię.

a może by tak cykl
Wniosek płynący z tych wszystkich doświad-
czeń, brzmi: najlepiej występować przed dużą 
i żywą publicznością, co miało miejsce, chociażby 
w Mediatece, gdzie gościłam na zaproszenie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Wówczas 
– po spotkaniu promującym książkę – zrodził się 
pomysł, by uruchomić cykl „Czwartki z paletą”. 
Od tego dnia w każdy ostatni czwartek miesiąca 
w MBP Tychy organizowane są malarskie spotka-
nia, podczas których opowiadam o artystach i ich 
dziełach. Co prawda, pandemia sprawiła, że wiele 
„czwartkowych” terminów wypadło z kalendarza, 
ale już niebawem, bo 24 czerwca, będzie okazja, 
by ponownie zobaczyć się na żywo. Tym razem 
bohaterem mojej opowieści będzie Alfons Mucha 
– artysta z przypadku. Na to wydarzenie serdecznie 
zapraszam wszystkich Czytelników „Twoich Ty-
chów”, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Evviva l’arte! 
agnieszka kijas ●

Premiera książki „Vincent van Gogh. Człowiek 
i artysta” w tyskim Klubie Osiedlowym Zuzanna.
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dRogi czytelniku, zaMiast klasycznego felietonu, oddaję W tWoje Ręce 
gaRść podszytej huMoReM nostalgii z VincenteM Van goghieM W Roli 
gŁóWnej. otóż zdaŁaM sobie spRaWę, że niedaWno – dokŁadnie 22 Maja 
– MinęŁy 3 lata od pReMieRy książki, jaką napisaŁaM o tyM WybitnyM 
aRtyście. choć Wciąż MaM WRażenie, że Moja pRzygoda z VincenteM 
dopieRo się Rozpoczyna, to jednak fakty MóWią saMe za siebie. Wydana 
W potężnyM nakŁadzie pozycja, któRą Można byŁo dostać na póŁkach 
księgaRni W caŁej polsce, zniknęŁa z nich bŁyskaWicznie i od daWna 
nie Ma jej na Rynku. a skoRo MóWiMy o (nie bójMy się tego okReślenia) 
biaŁyM kRuku, poMyślaŁaM, że to dobRy czas, by zdRadzić kilka 
baRWnych szczegóŁóW, o któRych dotychczas sŁyszeli tylko Moi bliscy.
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