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Powstanie
rzeźba
Wejchertów

Trwają konsultacje społeczne
Do 21 maja trwają konsultacje społeczne. Tyszanie mogą wyrazić w nich
swoją opinię na temat zmiany granic
pomiędzy naszym miastem a gminą
Kobiór.

W

konsultacjach mogą wziąć udział
osoby stale lub czasowo zamieszkujące w Tychach, które w dniu wypełnienia
ankiety są pełnoletnie.
Ankiety przygotowano w formie
tradycyjnej (wydruku) oraz w wersji elektronicznej. Ankiety w formie wydruku są

udostępnione w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości oraz w siedzibach jednostek
organizacyjnych miasta. Tam też można
wypełniony formularz wrzucić do urny.
Ponadto w konsultacje zaangażowały się
władze jednostek pomocniczych miasta.
Wydrukowane ankiety wraz z urnami są
także wystawione w siedzibach Rad Osiedli w trakcie dyżurów.
Ankieta w formie elektronicznej będzie zamieszczona przez cały czas trwania
konsultacji na stronach Biuletynu Informa-

cji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (http://
bip.umtychy.pl/), serwisu informacyjnego
UM Tychy (http://www.umtychy.pl) oraz
Pracowni (http://www.pracownia-planowania.tychy.pl).
Wypełnione ankiety można przesyłać także pocztą na adresy: Urząd Miasta
Tychy, 43–100 Tychy, al. Niepodległości 49
lub Pracownia Planowania Przestrzennego
i Architektury w Tychach, 43–100 Tychy,
al. Piłsudskiego 12.
Informacje o konsultacjach również
na www.umtychy.pl zakładka„Bieżące akcje”.

Hanna i Kazimierz Wejhertowie w obiektywie Andrzeja Czyżewskiego. Zdjęcie ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Tychach.

W Tychach stanie nowa
rzeźba miejska. Tym razem
upamiętnieni zostaną
profesorstwo Hanna
i Kazimierz Wejchertowie.

P

rzypomnijmy, na przystanku przy alei Niepodległości stoi już rzeźba legendarnego wokalisty grupy Dżem, Ryszarda Riedla. Zgodnie
z założeniami „Strategii Rozwoju Kultury” naszego
miasta, będą powstawać kolejne.
Celem tych działań jest dokumentowanie
obecności w Tychach i wpływu na miasto i jego
mieszkańców wybitnych, znanych osób. A takimi
bez wątpienia byli państwo Wejchertowie. Można
nawet powiedzieć, że jako tyszanie mamy wobec
nich pewien dług – mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta ds. społecznych.

100 lat profesora
W tym roku przypada również stulecie urodzin profesora Kazimierza Wejcherta. To zatem
bardzo dobry czas na postawienie takiej rzeźby –
uważa Daria Szczepańska.

Wystawa na jesień
Warto dodać, że z tej okazji Muzeum Miejskie
planuje również dużą wystawę. Pod koniec września br. otwarta zostanie ekspozycja „Profesor Kazimierz Wejchert w stulecie urodzin”, którą przygotowuje Maria Lipok-Bierwiaczonek, we współpracy
z Agnieszką Ociepą, Agnieszką Czyżewską i Andrzejem Czyżewskim. Na wystawie będzie można
obejrzeć pamiątki, jakie dostarczyła córka profesora Dorota Wejchert, a także eksponaty pochodzące
ze zbiorów tyskiego muzeum i wypożyczone z Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Zasłużyli na pamięć
– Dlaczego w Tychach powinno się znaleźć
miejsce na upamiętnienie postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów? Odpowiedź jest prosta – mało jest
osób zapisanych w historii Tychów, które w równym stopniu wpłynęły na kształt miasta, a pośrednio na dzieje i losy jego mieszkańców. 80 proc. tyszan mieszka na osiedlach i w domach powstałych
według wizji Wejchertów. Czasem słyszymy o Tychach i ich kształcie przestrzennym głosy krytycz-

ne – ale częściej słyszymy, że w Tychach się dobrze
mieszka, że są przyjazne, pełne zieleni i słońca. Te
głosy, to najlepsze świadectwo, że profesorostwu
Wejchertom wiele zawdzięczamy. Zasłużyli na to,
żeby o nich pamiętać, bo nie ma historii Tychów
bez nazwiska Wejchertów. A oni sami Tychy kochali, a ich tyski dom, z ogrodem pełnym irysów,
był miejscem dla miasta symbolicznym. Nie doczekali ukończenia swojego dzieła, nadal nie mamy
centrum miasta, ale to, co w mieście jest dobrego
– wiąże się z ich nazwiskiem – mówi Maria LipokBierwiaczonek, dyrektor tyskiego muzeum, pomysłodawczyni utworzenia rzeźby Wejchertów.
Z kolei prezydent Andrzej Dziuba zaznacza,
że ta para projektantów na miarę swoich czasów,
stworzyła miasto, które dopiero miało powstać.
Miasto z wizją, które pomimo małych niedoskonałości, jest miejscem wygodnym do życia, bardzo
pozytywnie wyróżniającym się na tle innych śląskich miast.

Projekt artysty
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Bike Atelier

Autorem rzeźby będzie tyszanin Tomasz
Wenklar. Rzeźbiarz przygotował wstępnie dwa
projekty. – Jeden z pomysłów, to coś w rodzaju
rzeźbiarskiego plakatu – sylwetki architektów są
zespolone z płaszczyzną, planem miasta. Są zarówno postaciami, jak i elementami całości kompozycji, która ma zaprezentować/przybliżyć historię
projektowania miasta. Na zaprojektowanej płaszczyźnie, naniesiony jest w sposób lekko impresyjny
zarys planu Tychów. Rzeźba byłaby formą wolno
stojącą, natomiast z jej „tylnej” strony mogłyby być
zamieszczone informacje i zdjęcia o powstawaniu
Tychów – zdradził w rozmowie z nami.

Lokalizacja dzieła
Jak mówi Daria Szczepańska, prowadzone są
jeszcze rozmowy na temat wyboru miejsca, w którym stanie rzeźba. – Bierzemy pod uwagę, między
innymi, alejkę spacerową w pobliżu Parku Miejskiego, pomiędzy przychodnią, przystankiem,
a Urzędem Miasta. Miejsce to nie jest przypadkowe, bo pamiętać trzeba, że projektantem tego parku jest właśnie profesor Wejchert – tłumaczy zastępca prezydenta ds. społecznych.
Na cel powstania rzeźby czołowych projektantów Tychów zabezpieczono w budżecie miasta 100
tys. złotych.
Ewa Strzoda

al. Piłsudskiego 19F, 43-100 Tychy,
tel. (32) 217 00 90
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00
www.bikeatelier.pl

Sklepy Rowerowe Aureliusz Ługowski
ul. Stoczniowców 70, 43-100 Tychy
tel. (32) 323 90 92
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00

ul. Elfów 30
tel. (32) 780 45 40
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 10.00–14.00
www.alpebike.pl

Natan

ul. Wyszyńskiego 14b, 43-100 Tychy
tel. (32) 327 45 34
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00
www.natanrower.pl

„Takmet” Tadeusz Kozerski
ul. Paprocańska 100, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 04 62

Row Mot

Republic Bikes

ul. Żwakowska 2, 43-100 Tychy
tel. (32) 218 15 41
pn.–pt.: 10.00–18.00, sb.: 9.00–13.00
www.republicbikes.pl

PUH Adrian – Edward Sitko

ul. Husarii Polskiej 1B, 43-100 Tychy
tel. (32) 218 40 04
pn.–pt.: 9.00–18.00, sb.: 9.00–14.00
www.rowery.tychy.pl

CHOMA PROGRESSION

ul. Budowlanych 149, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 10 15
pn.: 8.00–16.00, czw., pt.: 9.00–17.00, sb.: 10.00–13.00
www.chomabikes.pl
UWAGA! Sklep jest nieczynny w weekendy, w które zespół rowerowy
startuje w zawodach rowerowych.

ROWERKOWO

ul. Borowa 121, 43-100 Tychy
tel. 509 659 332
pn.–pt.: 9.00–19.00
www.rowerkowo.pl

ul. Cicha 23, 43-100 Tychy
tel. (32) 780 37 50
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Uraz kończyn – jeśli są obecne rany, opatrz je jałowym
kiem, jeśli występuje krwawienie – postaraj się je za
Uszkodzoną kończynę stabilizujemy poprzez unieruc
w pozycji, w jakiej się znajduje.

Uraz oka – w przypadku większych obrażeń nie podajemy
kropli do oczu ani nie usuwamy tkwiącego w oku ciała obcego.
Zakładamy jedynie luźny, sterylny opatrunek. Jeśli pod powiekę
dostało się ciało obce stosujemy płukanie lub próbujemy usunąć
je delikatnie rogiem czystej husteczki.

Uraz klatki piersiowej – możliwe objawy to: ból, z
oddychania, tzw. oddech paradoksalny (w trakcie
uszkodzona część klatki piersiowej zapada się, a
unosi, podczas wdechu ruchy klatki piersiowej wykon
odwrotnie). Wezwij pomoc, udrożnij drogi oddecho
bilizuj klatkę piersiową poprzez unieruchomienie z
żeber .

Nagrody Przyznane

krótko

Kto laureatem?

Dla rowerzystów

6

maja, poznamy tegorocznych laureatów nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Tychy. Uroczyste wręczenie nastąpi w Teatrze
Małym przed koncertem Leona Hendrixa. Przypomnijmy, celem przyznawania nagród prezydenta jest wyróżnianie osiągnięć i zasług dla miasta w dziedzinie kultury i sportu. W poprzednich
latach nagrody te zdobyli m.in.: Karolina Hamer,
Janusz Muszyński, ks. kanonik Teofil Grzesica, zespół Dżem, Marcin Żołna i inni. Prezydent przyznaje również tytuł „Darczyńcy Roku”. Laureatów
poznamy już w niedzielę. Po uroczystości, od godz.
17, gratka dla miłośników dobrej, gitarowej muzyki. Zapraszamy na koncert Leona Hendrixa z zespołem. Bilety 25 zł, do nabycia w kasie teatru.ES

Z
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Uraz głowy – w przypadku urazu zewnętrznego zakładamy opatrunek na ranę, jeśli podejrzewasz obrażenia wewnętrzne lub/i
pojawią się objawy takie jak bóle, zawroty głowy, nudności, wymioty – konieczny jest kontakt z lekarzem

Uraz nosa – sadzamy poszkodowanego z głową lekko pochyloną do przodu (nie odchylamy głowy do tyłu!), podajemy mu
chusteczkę lub gazik, a na karku kładziemy zimny okład. Jeśli po
zastosowaniu tych środków krwotok nie ustaje, doszło do urazu
głowy lub szyi lub występują zaburzenia świadomości natychmiast kontaktujemy się z lekarzem.
Uraz kręgosłupa – oceniamy funkcje życiowe (oddech, tętno),
jeśli poszkodowany nie wymaga prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tamowania krwawień oraz innych nagłych
działań nie należy go ruszać do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Unieruchamiamy głowę, szyję i tułów.

apraszamy rowerzystów do zapoznai trasy
nia się z nową propozycją Urzędu Ścieżki
rowerowe
Miasta Tychy pt. „Ścieżki i trasy rowerowe w Tychach
w Tychach”. To nowe syntetyczne opracowanie ścieżek i głównych tras rowerowych
w mieście z mapkami, opisanym przebiegiem oraz wyszczególnieniem najciekawszych punktów. Miniprzewodnik można kupić od 30 kwietnia w Biurze Obsługi Klienta Klienta
UM Tychy, al. Niepodległości 49. Cena 5 zł (mapka rowerowa) oraz 7 zł (w wersji mapka z foliową kieszonką i smyczą). UWAGA! Pierwszych 20 czytelników, którzy napiszą
na adres: marta.witek@umtychy.pl lub dodzwonią się pod
numer 32 776 39 16, dostanie od nas mapkę. Na maile i telefony czekamy 30 kwietnia, w godz. 8.30-15.

Krwotok – oceń stan poszkodowanego (świadom
dech, tętno). Nałóż jałowy opatrunek i uciśnij miej
wienia. Jeśli krwawienie nie ustaje zastosuj ucisk n
powyżej miejsca krwawienia (tętnica ramienna
dołu pachowego na kończynie górnej albo tętnic
w pachwinie na kończynie dolnej). Ucisku nie st
gdy w ranie tkwi ciało obce, lub gdy zraniona j
oczna lub złamane są kości czaszki. Opatrunek ucis
powinien być zbyt silny – nie może hamować dopł
do kończyny.
"EZPIECZEÎSTWO NA DRODZE

1. Rower musi być wyposażony w oświetlenie – nie
włączyć je po zmroku!
2. Jeśli istnieje droga dla rowerów lub droga dla pie
werzystów jesteś zobowiązany do korzystania z nich.
pieszo-rowerowej musisz ustąpić pierwszeństwa piesze
3. W wyjątkowych sytuacjach masz prawo poruszać się po
- gdy opiekujesz się osobą w wieku do lat 10,
- gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której
jazdów jest dozwolony z prędkością większą niż
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej dro
werów oraz pasa ruchu dla rowerów,
- gdy warunki pogodowe zagrażają twojemu bezpie
na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęst
4. W razie wypadku, sytuacji zagrożenia życia dzwoń p
4ELEFONY ALARMOWE

Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Policja
Straż Miejska
Numer alarmowy dla telefonów komórkowych
Numer informacji telefonicznej

9
9
9
9
1
1

