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Pięknych, radosnych  
i przede wszystkim  

ostatnich takich dziwnych
Świąt Wielkiej Nocy

życzy
Redakcja  
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Hej mazurek wielkanocny...
„Hej mazurek wielkanocny. Ma przeróżne zwrotki. Lecz sens zawsze 
ich jednaki. Słodki, słodki, słodki. Z marcepanu, czekolady, masy lub 
szarlotki. Jest mazurek ten przedziwny. Słodki, słodki, słodki...”. To 
wierszyk nieznanego autora, który pochodzi z XIX wieku. Doskona-
le pokazuje jak ciasto mazurek jest mocno osadzone w wielkanocnej 
tradycji. str. 5

Biegacz 
z żelaza
W Bośni, skąd pochodzi i w Ser-
bii, gdzie mieszkał przez wiele lat, 
nazywany jest legendą maratonu. 
Do Tychów trafił za głosem ser-
ca – w 2004 roku podczas ma-
ratonu w Nowym Sadzie poznał 
Bernadetę i osiem lat temu tutaj 
zamieszkał. W ten sposób Drago 
Boroja stał się tyszaninem, a ty-
ska lekkoatletyka zyskała biega-
cza, którego nazwisko widnie-
je w prestiżowym Światowym 
Klubie 300+ maratonów. Drago 
wystartował do tej pory w 705 
biegach, w tym w ponad 400 ma-
ratonach i ultramaratonach.
 str. 13
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 27.03, Ok. gODZ. 14.30 
POiNfOrmOWaNO tyską 
straż i POlicję, iż w jednym 
z mieszkań w budynku wieloro-
dzinnym przy ul. Andersa osoba 
potrzebuje pomocy. Do miesz-
kania, w którym znajdował się 
mężczyzna, strażacy dostali się 
przy użyciu drabiny nasadkowej, 
konieczne było wyważenie okna 
balkonowego. Po wejściu do 
mieszkania, ratownicy znaleźli 
w łazience mężczyznę z urazem 
głowy. Poszkodowany mężczy-
zna został przetransportowany 
do szpitala.  
◆ Na skrZyżOWaNiu ulic 
sikOrskiegO i WieNiaW-
skiegO doszło 26.03 do zde-
rzenia dwóch samochodów oso-
bowych. Na czas działań prawy 
pas ul. Sikorskiego w kierunku 
Paprocan został zablokowany. 
Z relacji uczestników zdarze-
nia wynika, że kierowca hyun-
daia, wykonując manewr skrę-
tu w lewo z ul. Sikorskiego w 
ul. Wieniawskiego, nie ustąpił 
pierwszeństwa jadącemu ul. Si-
korskiego w kierunku Paprocan 
kierowcy citroena. Kierowca 
hyundaia przyznał się do spowo-
dowania kolizji i przyjął mandat 
zaproponowany przez funkcjo-
nariuszy policji.

◆ 25.03, Ok. gODZ. 20.30 
OtrZymał ZgłOsZeNie O 
POżarZe traW i nieużytków 
w rejonie torów wieży ciśnień 
przy ul. Dworcowej. Ze zgłosze-
nia wynikało, że zagrożona jest 
pobliska altana. Jak się okazało, 
pożarem objęta była trawa, skła-
dowane śmieci oraz foliowa al-
tanka. Po kilkunastu minutach 
pożar został ugaszony. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczno-
ści powstania pożaru.
◆ kOmeNDa miejska PsP 
tychy OtrZymała ZgłO-
sZeNie O POżarZe saDZy 
w przewodzie kominowym jed-
nego z domów przy ul. Zgody. 
Miejsce zdarzenia zabezpieczył 
patrol Straży Miejskiej. Strażacy 
wygasili piec, a następnie uga-
sili palące się sadze i wyczyścili 
komin. Po zakończeniu działań 
komin został jeszcze sprawdzo-
ny przy użyciu kamery termo-
wizyjnej.  
◆ WyBuchł POżar W Pu-
stOstaNie przy ul. Batorego. 
Do zdarzenia doszło 23.03, ok. 
godz. 0.20. Pożarem objęte były 
materiały składowane przy wej-
ściu do budynku. Budynek ten 
od jakiegoś czasu zamieszkują 
osoby bezdomne. W pożarze po-
szkodowana została jedna osoba, 

która podtruła się gazami poża-
rowymi. Trafiła pod opiekę ra-
towników medycznych, ale po 
przebadaniu pozostała ona na 
miejscu, gdyż nie wyraziła zgody 
na przewiezienie do szpitala.   
◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
DO Walki Z PrZestęPcZOś-
cią PrZeciWkO mieNiu pro-
wadzą postępowanie w sprawie 
wyłudzenia od seniorki 90 tysię-
cy złotych przez mężczyznę po-
dającego za policjanta. Do zda-
rzenia doszło 18.02 br. przy ul. 
Grota-Roweckiego w Tychach. 
Policja uzyskała zdjęcia, na któ-
rych jest wizerunek mężczyzny, 
który może posiadać istotne dla 
wyjaśnienia sprawy informacje.
rysOPis: Mężczyzna wiek oko-
ło 30 lat, ubrany w bluzę koloru 
jasnego z napisami, naszywkami, 
spodnie jasne, buty ciemne, po-
siada torbę przewieszaną przez 
ramię koloru ciemnego, ciemna 
czapka z napisami, posiada zało-
żoną maseczkę.

Wszyscy, którzy wiedzą coś na 
temat zdarzenia, bądź rozpozna-
ją osobę ze zdjęć, proszone są o 
kontakt KM Policji w Tychach 
(al. Bielska 46), tel. 47 85 512 30, 
tel. alarmowy 112 lub na adres: 
ppm@tychy.ka.policja.gov.pl. 
ls ●

KM
P T

yc
hy

kondolencje

Policja poszukuje mężczyzny, 
który może mieć informacje 

dotyczące wyłudzenia 90 tys. zł.

Na fanpage’u tyszanki.pl opubli-
kowano zdjęcia martwych łabędzi 
z Parku Północnego. Przyczyny 
śmierci ptaków nie są jeszcze zna-
ne. Jedną z nich może być dokar-
mianie ptaków chlebem.

Ptaki często przylatują w po-
bliże naszych domów, gdyż wie-
dzą doskonale, że mogą spodzie-
wać się „darmowej stołówki”. 
Szybko przyzwyczajają się do ta-
kiego źródła pokarmu i dłuższe 
przerwy w dostarczaniu im po-
żywienia mogą być dla nich nie-

bezpieczne. Ponadto przetwo-
rzone produkty, takie jaki chleb, 
są dla dzikiego ptactwa szkodli-
we. Niestety, podczas dokarmia-
nia ptaków popełniamy wiele 
błędów, które często przynoszą 
więcej szkód niż pożytku, dlate-
go stosujmy się do zasady – le-
piej w ogóle nie karmić ptaków, 
niż robić to źle.

Ptaki zostały zabrane przez Po-
wiatowego Inspektora Weteryna-
rii, który zbada przyczynę pad-
nięcia. kp ●

specjaliści radzą: nie karmić chlebem!
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wielkanoc to ważne 
wydarzenie nie tylko 
duchowe czy kulturowe 
ale również 
gastronoMiczne. 
niestety, 
w związku z pandeMią 
koronawirusa 
gastronoMia Może 
świadczyć usŁugi 
jedynie na wynos.

Urząd Miasta Tychy uruchomił li-
stę obiektów działających w trybie 
dostawa/wynos, która jest dostęp-
na na stronie umtychy.pl w za-
kładce „obiekty” oraz w miejskiej 
aplikacji Mobilne Tychy w kate-
gorii: miejsca-gastronomia-do-
stawa wynos. Swoje zgłoszenia 
można wysyłać na adres mailo-
wy: treespot@umtychy.pl.

Catering w modzie
Święta, zwłaszcza Boże Narodze-
nie i Wielkanoc, kojarzą się z ro-
dzinną atmosferą i spotkaniami 
w gronie najbliższych. Częściej 
jednak, zamiast spędzać ten czas 
w kuchni, decydujemy się na sko-

rzystanie z usług cateringowych. 
Znak czasów? Zapewne. Można 
go tłumaczyć przyspieszonym 
tempem życia oraz polepszającą 

się sytuacją ekonomiczną świata 
zachodniego, skąd często czerpie-
my wzorce. Sprawność kulinarna 
dorosłego Brytyjczyka niewiele 

rożni się od polskiego nastolat-
ka, z tą przewagą, że większość 
naszych młodocianych rodaków 
zapewne potrafi przygotować 

jajecznicę. Świąteczny catering 
na zachodzie jest po prostu nor-
mą, zaś co lepiej sytuowani święta 
spędzają w restauracjach. W Pol-
sce gastronomowie od kilku lat 
obserwują rosnący popyt na tego 
typu usługi.

– Okres wielkanocny to w nor-
malnych warunkach czas bardzo 
dużego wysiłku i pracy. Jesteśmy 
do tego przyzwyczajeni – przy-
znaje pan Krzysztof, manager re-
stauracji Rock and Rondel. – Nie-
stety, widać gołym okiem, że czas 
pandemii odbija się na portfe-
lach wszystkich, również na-
szych klientów. Mamy ogromny 
spadek obrotów spowodowany 
pandemią wirusa i z trudem sta-
ramy się wiązać koniec z końcem. 
Stworzyliśmy jednak ofertę świą-
teczną, opierając się na tradycyj-
nych smakach znanych z naszych 
rodzinnych świątecznych stołów, 
bazując na śniadaniu wielkanoc-
nym, następnie świątecznym 
obiedzie zwieńczonym pysznym 
deserem. Proponujemy również 
pieczonego w całości indyka na-
dziewanego kaszą i wątróbką oraz 

pieczonymi owocami, dzielonego 
przy świątecznym stole przez do-
mowników – relacjonuje.

Pod znakiem żuru
Przeglądając oferty tyskich gastro-
nomów, widać, że na wielkanoc-
nym stole królować będzie wie-
le znakomitości, m.in. żurek lub 
biały barszcz, pasztety, faszerowa-
ne jajka, pieczone mięsa i sałatki 
w wielu wariantach. Niewątpliwie 
najczęściej powtarzającą się po-
trawą jest wielkanocny żur. Od-
powiednio doprawiony, pachnący 
majerankiem i wędzonką, z chrza-
nem, jajkiem, twarogiem czy też 
podany w specjalnym chlebie.

Wielkanoc to święto, które ko-
jarzone jest z nadzieją. Wszyscy 
mamy tę nadzieję, że wkrótce bę-
dziemy mogli chodzić do restau-
racji, barów i kawiarni. Informa-
cję o częściowym odmrożeniu 
branży gastronomicznej w nie-
długim okresie po świętach prze-
kazał portal RMF 24, powołując 
się na swoich informatorów. Cze-
kamy na potwierdzenie tych słów. 
kaMil peszat ●
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WielkaNoC, gasTRoNomia i WiRus
tak jak w zeszŁyM roku WIELKANOc ODbęDZIE SIę PODcZAS LOcKDOWNu.

Polacy coraz częściej przedkładają cateringowe oferty restauracji nad świąteczne siedzenie w kuchni.
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komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
30 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Oświęcimskiej, Czarnej, 
Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/487/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów 
oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec w Tychach. [1]

Każdy zainteresowany, wyżej wymienionym projektem planu miejscowego, może składać 
wnioski w terminie do 27 kwietnia 2021 r.  [1]

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie [2]:
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy,
• elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst wyżej wymienionej 
uchwały znajdują się:
1) do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl w zakładkach:
a) Zamierzenia władzy → Zagospodarowanie przestrzenne → Przystąpienie do 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego;
b) Uchwały Rady Miasta → 2021 → Styczeń.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 
2021 → Marzec w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. [3]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/‑/ mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ‑ zwanej dalej u.p.z.p.‑ (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247);
[2] art. 8c u.p.z.p.;
[3] art. 17a u.p.z.p.

Prezydent Miasta Tychy
30 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble 
pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława 

Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/480/21 z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy 
ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, 
Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach. [1]

Każdy zainteresowany, wyżej wymienionym projektem planu miejscowego, może składać 
wnioski w terminie do 27 kwietnia 2021 r.  [1]

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie [2]:
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy,
• elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst wyżej wymienionej 
uchwały znajdują się:
1) do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.

umtychy.pl w zakładkach:
a) Zamierzenia władzy → Zagospodarowanie przestrzenne → Przystąpienie do 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego;
b) Uchwały Rady Miasta → 2021 → Styczeń.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej 
zakładce Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 
2021 → Marzec w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. [3]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/‑/ mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ‑ zwanej dalej u.p.z.p.‑ (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247);
[2] art. 8c u.p.z.p.;
[3] art. 17a u.p.z.p.

Przewodnicząca Rady Miasta 
Barbara Konieczna została na-
grodzona tytułem Kobiety Cha-
ryzmatycznej przez Magazyn 
WHY Story oraz Stowarzyszenie 
Kobieta Charyzmatyczna. Wy-
różnienie odebrała z rąk Beaty 
Sekuły redaktor naczelnej maga-
zynu oraz prezes stowarzyszenia. 
Tytuły przyznano paniom, które 
nie tylko osiągają sukcesy w swo-
ich dziedzinach ale i wspomagają 
innych.

– Nie ukrywam, że byłam bar-
dzo mile zaskoczona, ponieważ 
ktoś dostrzegł moją długoletnią 
pracę i działalność prospołecz-
ną. Pani Beata zaprosiła mnie 
na wywiad, podczas którego nie-
spodziewanie wręczyła mi wyróż-
nienie. Jest mi ono tym bliższe, że 
nominacje otrzymałam w dwóch 
kategoriach: „Kobieta społeczna” 
oraz „Kobieta w kulturze i sztuce” 
– opowiada nagrodzona.

Przypomnijmy, że Barbara 
Konieczna jest radną od 1998 r. 
Wówczas rozpoczęła pracę w Ko-
misji Oświaty i Spraw Społecz-
nych, gdzie była wiceprzewod-
niczącą. Rozpoczynając pracę 
w Radzie Miasta angażowała się 
w poprawę miejskiej infrastruk-
tury, począwszy od dróg, chod-
ników i ścieżek rowerowych. 
Między innymi dzięki temu już 
w następnej kadencji została wy-
brana Przewodniczącą Rady Mia-
sta. Pełniła funkcję prezesa Sto-
warzyszenia Tychy Naszą Małą 
Ojczyzną, aktualnie zasiada w za-
rządzie Stowarzyszenia Inicjaty-
wa Tyska. W swoich działaniach 
skupia się na krzewieniu demo-

kracji społecznej, promocji kul-
tury, wyrównywaniu szans spo-
łecznych czy zdrowotnych oraz 
na opiece nad osobami niepeł-
nosprawnymi. Wspiera Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy. Od wielu lat promo-
wała turystykę, pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej w Komi-
sji Środowiskowej w zarządzie 

głównym PTTK w Warszawie. 
Brała czynny udział w budowa-
niu w Tychach Budżetu Obywa-
telskiego oraz klubów seniora. 
Opiekuje się również Młodzieżo-
wą Radą Miasta oraz mocno an-
gażuje się w działalność w spół-
dzielni „Oskard”, gdzie nadzoruje 
pracę siedmiu placówek kultural-
nych. kaMil peszat ●

związkowcy 
„solidarności” 
w opel Manufacturing 
poland w tychach 
poinforMowali 
o sporze zbiorowyM 
dotyczącyM podwyżek 
pŁac. doMagają 
się zwiększenia 
wynagrodzeń o 200 zŁ 
brutto od stycznia, 
wprowadzenia 
Miesięcznej preMii 
absencyjnej 
w wysokości 150 zŁ oraz 
dodatku stażowego 
w wysokości 
20 zŁ za każdy rok 
przepracowany 
w zakŁadzie.

Rozmowy płacowe w tyskiej fa-
bryce rozpoczęły się już w ubie-
głym roku, ale nie przyniosły 
rezultatów. Na początku marca 
zakończyły się podpisaniem pro-
tokołu rozbieżności.

– Zwróciliśmy się do Mini-
sterstwa Rozwoju Pracy i Tech-
nologii o wyznaczenie media-
tora z krajowej listy, z udziałem 
którego będą prowadzone dalsze 
negocjacje – powiedział Jacek 
Urbańczyk, przewodniczący „So-
lidarności” w Opel Manufacturing 
Poland w Tychach. – Po jego wy-
znaczeniu ustalone zostaną termi-
ny rozmów. Nasze postulaty doty-
czą wyłącznie spraw płacowych 
i jesteśmy zdeterminowani wal-
czyć o podwyżki. Od 1 stycznia 
w Polsce wszystko drożeje, rośnie 
poziom inflacji, więc wystąpiliśmy 

o podwyżki. A właśnie w stycz-
niu dyrekcja zlikwidowała pre-
mię absencyjną, obniżając tym 
samym wynagrodzenia pracow-
ników o 96 zł. Pracownicy zrobi-
li wszystko, żeby firma przetrwała 
trudny okres w jak najlepszej kon-
dycji, a w nagrodę obcięto im wy-
nagrodzenia...

Dodajmy, iż zgodnie ustawą 
o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych, jeśli mediacje zakończą się 
fiaskiem, związek zawodowy zy-
ska prawo do przeprowadzenia re-
ferendum strajkowego.

– W Tychach trwają negocja-
cje płacowe, które następują za-
wsze po wygaśnięciu poprzed-
nich zapisów – twierdzi Agnieszka 
Brania, rzecznik prasowy GM 
Opel. – Do ich zakończenia nie 
jest wskazane ujawnianie szcze-
gółów. Strony dyskutują, ale nie 
można mówić o sporze zbioro-
wym. Jednak w związku z infor-
macją, że nasi partnerzy związko-
wi sytuację tę traktują jako spór 
zbiorowy, dla formalności poin-
formowaliśmy o piśmie związ-
kowców Państwową Inspekcję 
Pracy. Chcemy kontynuować roz-
mowy ze stroną społeczną i mam 
nadzieję, że ustalimy stabilne wa-

runki płacowe na kolejne lata. Jed-
nak muszą być one częścią szer-
szej strategii, która obejmuje także 
zapewnienie bezpieczeństwa za-
trudnienia w fabryce.

Zakład OMP w Tychach za-
trudnia 669 pracowników, pro-
dukuje silniki montowane m.in. 
w samochodach marki peugeot, 
citroen i opel. Po sfinalizowanej 
w fuzji koncernów PSA i Fiat 
Chrysler Automobiles, tyski za-
kład stał się częścią grupy Stel-
lantis.

Dodajmy, iż w ostatnim cza-
sie w kilku tyskich firmach mo-
toryzacyjnych nastąpiły podwyż-
ki wynagrodzeń. W FCA Poland 
oraz bielskim FCA Powertrain 
o 450 zł miesięcznie plus wypła-
tę jednorazowej nagrody w wy-
sokości 1.800 zł. W FCA Services 
oraz Sadi Polska – średnio o 410 zł 
miesięcznie. Ponadto do 9 kwiet-
nia wszystkim pracownikom wy-
płacona zostanie jednorazowa na-
groda w wysokości 1.640 zł, jako 
wyrównanie od listopada do lute-
go. W Sistema Poland – podwyż-
ka o 420 zł, a dodatkowo do końca 
tego miesiąca jednorazowa nagro-
da w wysokości 650 zł. O 450 zł 
brutto więcej otrzymywać będą 
miesięcznie pracownicy kolejnych 
spółek: MA Polska (od 1 czerw-
ca), a do tego 600 zł brutto pre-
mii z okazji Świąt Wielkanocnych 
oraz Denso Thermal Systems Pol-
ska (od 1 kwietnia), gdzie trwają 
negocjacje w sprawie jednorazo-
wej nagrody rekompensującej pra-
cownikom brak podwyżek w 2020 
roku. leszek sobieraj ●
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CZekają Na mediaToRa
związkowcy z tyskiego opla: „JESTEŚmy ZDETERmINOWANI WALcZyć O PODWyżKI”.

przewodnicząca rady Miasta została wyróżniona przez VI Kapitułę Programu „Kobieta 
charyzmatyczna”. 

BarBara z cHaryzmą

Barbara Konieczna odbiera nominację z rąk Beaty Sekuły
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„hej Mazurek 
wielkanocny. 
Ma przeróżne zwrotki. 
lecz sens zawsze ich 
jednaki. sŁodki, sŁodki, 
sŁodki. z Marcepanu, 
czekolady, Masy lub 
szarlotki. jest Mazurek 
ten przedziwny. sŁodki, 
sŁodki, sŁodki...”. 
to wierszyk nieznanego 
autora, który 
pochodzi z XiX wieku. 
doskonale pokazuje 
jak ciasto Mazurek 
jest Mocno osadzone 
w wielkanocnej 
tradycji.

Wspomniane słodkie placki 
pochodzą, i tu niespodzianka, 
z… Turcji. Tak twierdzi Hanna 
Szymanderska, autorka książki 
zatytułowanej (o ironio) „Praw-
dziwa kuchnia polska”. W sumie 
mazurki to odpowiednio przy-
gotowane bakalie rozsmarowa-
ne na cienkim opłatku. „Pola-
cy ten turecki specjał nazwali 

mazurkiem i od wieków jest on 
wielką osobliwością wielkanoc-
nej kuchni polskiej. Wymyślono 
dziesiątki przepisów na polskie 
mazurki, te kwadratowe kobier-
czyki przybrane w lukier, mak 
kolorowy i agrest smażony, jed-
nak główna zasada pozostawa-
ła niezmieniona – dużo masy 
na waflu, opłatku, cieniutkim 
kruchym lub półkruchym cie-
ście. Smak samego kruche-
go ciasta uświetniało dodanie 
mielonych migdałów, orzechów 
włoskich bądź laskowych albo 
mielonych korzeni. Znakomite 
są też mielony cynamon, mie-
lone goździki, imbir lub star-
ta gałka muszkatołowa, wani-
lia, otarta skórka z cytryny lub 
pomarańczy. I wystarczy wte-
dy placek posmarować lukrem 
lub rozgotowanymi jabłkami, 
udekorować bakaliami, skórką 
pomarańczową lub smażonymi 
listkami arcydzięgla, posypać 
kolorowym groszkiem i pyszne 
mazurki gotowe...” – czytamy 
w opracowaniu.

W przeciwieństwie do wiel-
kanocnych babek, które zawsze 
charakteryzował specyficz-
ny kształt i puchowa lekkość, 
w przygotowaniu mazurka pa-
nowała całkowita dowolność. 
Mogą być robione na opłat-
ku czy waflu, często na cieście 
kruchym lub tym, które pozo-
stało od bab. Spotkać też moż-
na warianty na cienkim cieście 
drożdżowym. Ta frywolność 
w wykonaniu była powodem 
prześcigania się w coraz to do-
skonalszych zdobieniach mazur-
ka. Gospodyni domowe, chcą 
pokazać swój kulinarny kunszt, 
traktowały mazurka jako wielka-
nocną biżuterię. Zygmunt Glo-
gier napisał w „Rok polski w ży-
ciu, tradycji i pieśni”, że „Przy 
robieniu mazurków najłatwiej 
dziś nawiązać do staropolskiej 
tradycji pieczenia ciast krajobra-
zów, ciast figurek, ciast podob-
nych rzymskim mozaikom [...] 
z najfantastyczniejszymi wzo-
rami, pełnych kokieterii i sma-
ku...”. Cytat ten idealnie określa 

charakter tego wielkanocnego 
wypieku.

Ciasto to podstawa
O przepis na mazurka popro-
siliśmy Łukasza Chalotę, który 
co prawda prowadzi w Tychach 
pizzerię, ale jest wielkim fanem 
tego wielkanocnego przysma-
ku. – Spód mazurka wykonuję 
z ciasta kruchego. Jest ono dość 
łatwe do przygotowania. Należy 
jednak pamiętać, żeby jak naj-
mniej ogrzać składniki do jego 
wykonania. Istotne jest szybkie 
zagniatanie ciasta, najlepiej z wy-
korzystaniem robota planetarne-
go. Potrzebować będziemy: 2,5 
szklanki mąki pszennej, kostkę 
masła, 1 żółtko, łyżeczkę drobne-
go cukru do wypieków, łyżeczkę 
soli, 5 łyżek zimnej wody. Prze-
siewamy mąkę do misy, następ-
nie należy wkroić do niej kawałki 
zimnego masła, dodać pozosta-
łe składniki i rozpocząć zagnia-
tanie. Gdy ciasto będzie goto-
we, owijamy je folią spożywczą 
i umieszczamy w lodówce. Dzięki 
temu po upieczeniu będzie ono 
kruche. Ważne jest, aby zadbać 
o odpowiednie przygotowanie 
do pieczenia. Blachę należy po-
smarować tłuszczem i posypać 
bułką tartą. Następnie rozwał-

kowane ciasto włożyć do for-
my, starając się jak najmniej go 
dotykać i ogrzewać. Spód na-
kłuwamy widelcem. Wkładamy 
do rozgrzanego do 190°C piekar-
nika i pieczemy około 20 minut, 
cały czas obserwując – ciasto 
powinno się lekko zarumienić. 
Obserwacja jest bardzo ważna, 
gdyż ciasto kruche łatwo jest 
przepiec, a wtedy staje się twar-
de i niesmaczne. Zbyt krótkie 
pieczenie też nie jest wskazane, 
gdyż wewnątrz ciasto pozostanie 
surowe – tłumaczy.

Najpierw masa, potem rzeźba
Jak już wspomnieliśmy, masę 
na mazurka można przygotować 
w nieskończonej ilości warian-
tów. Kajmak to gęsta i słodka 
masa, która powstaje w proce-
sie gotowania słodkiej śmietan-
ki lub mleka z cukrem. Jej smak 
można urozmaicić ziarenkami 
zeskrobanymi z laski wanilii 
czy ciemnym kakao. Równie 
dobrym wyborem co kajmak, 
będzie klasyczny lukier. Przy-
gotuje się go, łącząc cukier pu-
der z wodą i niewielką ilością 
soku z cytryny. Zanim zastygnie, 
można umieść na powierzchni 
ciasta wielkanocne dekoracje. 
Popularne są również masy 

z wszelkiego rodzaju orzechów. 
Jeśli lubisz wyrazistsze smaki, 
wybierz pokruszone włoskie, 
jeśli łagodniejsze – migdały. Te 
ostatnie wykorzystasz również 
do przygotowania marcepanu, 
który także sprawdzi się jako 
wierzch mazurka.

Mazurek wielkanocny naj-
lepiej jest ozdobić naturalny-
mi składnikami, które nie tyl-
ko można zjeść, ale wybornie 
smakują i podkreślają smak tego 
wielkanocnego ciasta. Najprost-
sza dekoracja to bazie – nie te 
prawdziwe, ale zrobione ręcznie 
z migdałów i polewy z czekola-
dy. Mazurkowi można nadać 
kształt jajka i udekorować go jak 
pisankę. Przydadzą się do tego 
małe rodzynki, migdały, orze-
chy włoskie, skórka z pomarań-
czy. Tutaj liczy się kreatywność, 
niech będzie kolorowo. Deko-
racja mazurka wielkanocnego 
zależy tylko od Ciebie. Możesz 
postawić na kolorowe, jadalne, 
pisanki, możesz ułożyć na cie-
ście obrazy lub napisy z lentil-
ków, możesz też postawić na mi-
nimalizm, używając jako ozdoby 
jedynie kilku gałązek bukszpa-
nu. Dekoracje na mazurka mogą 
być naprawdę różne.
kaMil peszat ●

Hej maZuRek WielkaNoCNy...
czyM jest i jak zrobić TEN TRADycyJNy WIELKANOcNy PRZySmAK

NieDZiela PalmOWaflash
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Niedzielą Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień poprzedzający święta Wielkiej Nocy. W tyskich 
kościołach odbyły się nabożeństwa, podczas których święcono przyniesione przez wiernych palmy. 
Pomimo szerzącej się trzeciej fali pandemii wierni tłumnie przybyli na niedzielne nabożeństwa. 
Przed kościołami często czekały krzesła, aby osoby starsze, dla których nie starczyło miejsca 
w kościele, również mogły spocząć. – W ten dzień wszyscy wspominamy wjazd Jezusa chrystusa 
do Jerozolimy i przygotowujemy palemki, które są symbolem odrodzenia, zmartwychwstania 
i odradzającego się życia – mówił proboszcz parafii pw. św. Karoliny ks. Józef Szklorz. kp ●
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Fiat 500 pobił rekord tyskiej fa-
bryki Stellantis w całkowitej 
liczbie wyprodukowanych sa-
mochodów – 22 marca z taśmy 
produkcyjnej zjechał dwuipół-
milionowy egzemplarz. Jubile-
uszowym modelem okazała się 
wersja dolcevita, wyposażona 
w kompaktowy i lekki silnik hy-
brydowy.

Zgodnie z tradycją w tyskich za-
kładach Fiata, wyjątkową oprawę 
otrzymuje nie tylko jubileuszowy 
samochód, ale też egzemplarz bez-
pośrednio go poprzedzający i na-
stępny. Numer 2.499.999 przypadł 
klientowi z Polski, który zamó-
wił wersję Fiat 500 Sport, a nu-
mer 2.500.001 to sportowa wersja 
abarth 595 monster energy yama-
ha, która trafiła na rynek włoski.

Fiat 500 ustanowił nowy re-
kord w całkowitej liczbie wy-
produkowanych samochodów 
danego modelu w Tychach, wy-
przedzając fiata pandę II genera-
cji (2,168 mln. szt.) i fiata 126p 
(2,166 mln. szt.)

– To pierwszy jubileusz, który 
obchodzimy w Tychach już jako 
fabryka należąca do koncernu Stel-
lantis – stwierdził Tomasz Gębka, 
dyrektor fabryki Stellantis w Ty-
chach. – Nie wyobrażam sobie 
samochodu, który lepiej symbo-
lizowałby nasz rozwój i zmiany za-
chodzące w fabryce niż model 500, 

z którym jesteśmy związani od tylu 
lat. Produkcja fiata 500 dała nam 
możliwość rozwoju zarówno w za-
kresie kompetencji załogi fabryki, 
jak i umożliwiła ciągłe wdrażanie 
nowych technologii i procesów.

Tyska „pięćsetka” eksportowa-
na jest do ponad stu krajach świa-
ta, najwięcej do Włoch, Wielkiej 

Brytanii, Francji i Niemiec, ale 
w dziesiątce największych ryn-
ków znajduje się także m.in. Ja-
ponia. Dodajmy, iż fiatowski mo-
del 500 produkowany jest od 64 
lat, a od 1957 roku sprzedano 6,7 
mln sztuk, wliczając w to 2,5 mln 
egzemplarzy wyprodukowanych 
w Tychach. ls ●

w tychach otworzyŁa 
się pierwsza gruzińska 
piekarnia. te od kilku 
lat powstają jak grzyby 
po deszczu w każdyM 
większyM Mieście 
od Morza po tatry. 
zaciekawieni „z czyM 
to się je” udaliśMy się 
do Megobrebi nieopodal 
placu baczyńskiego, 
by wgryźć się w teMat 
gruzińskich wypieków.

Wypieki na widoku
Sercem każdej gruzińskiej pie-
karni jest „tone” czyli piec bu-
dowany z gliny i cegieł. Jego 
historia liczy trzy tysiące lat, 
wciąż można takie spotkać 
w wielu domach na gruzińskich 
wsiach. Przypomina nieco igloo, 
zaś piekarz ma do niego dostęp 
od góry. Tradycyjnie znajduje się 
w centralnym punkcie piekarni 
i klienci mogą na bieżąco przy-
glądać się, jak wygląda wypieka-
nie pieczywa. – Chlebowe placki 
są przyklejane do wewnętrznych 
ścianek i po wyjęciu, jeszcze go-

rące, wędrują do klientów – 
mówi Małgorzata Bajorek, która 
otworzyła piekarnię wraz z mę-
żem. – Taka transparentność 
buduje zaufanie. Nie pieczemy 
ukryci gdzieś na zapleczu tylko 
na widoku, pod okiem klientów. 
Nasi kucharze wzbudzają nie tyl-
ko ciekawość, ale wspomniane 
zaufanie. Poza tym samo piecze-
nie jest dość widowiskowe. Moż-

liwość podglądania rodzimych 
piekarzy przy pracy straciliśmy 
w Polsce już dawno. „Chleb pro-
sto z piekarni” w polskim wyda-
niu najczęściej oznacza dziś za-
kup pieczywa z półki w firmowej 
sieciówce. Myślę, że ta atmosfera, 
to od początku obcowanie z wy-
piekiem, jest jednym z powodów 
takiej popularności gruzińskich 
piekarni. Poza oczywiście walo-

rami smakowymi, które są nie 
do podważenia – dodaje.

Skąd w ogóle pomysł na gru-
zińską piekarnię? – Zakochali-
śmy się w gruzińskich wypie-
kach, kiedy z mężem pierwszy raz 
mieliśmy okazje skosztować ich 
w Lublinie. Już wtedy zakiełkował 
pomysł, aby otworzyć coś podob-
nego u nas w Tychach. W końcu 
zdecydowałam się odejść z korpo-
racji i zrealizować pomysł. Znajo-
mi łapali się za głowy, kiedy sły-
szeli, że chcemy otwierać podczas 
lockdownu. I faktycznie nie było 
łatwo, ale koniec końców prze-
zwyciężyliśmy wszystkie trudno-
ści – opowiada pani Małgorzata.

Zdrowy fast food?
Puri, czyli gruziński chleb, wy-
gląda jak płaski placek. Chacza-
puri to placek nadziewany serem 
(chaczo – ser, puri – chleb). Ale 
chaczapuri kryć też mogą zapie-
czone jajka, masło, ciągnące się 
ciasto oraz rozmaite farsze czę-
sto mięsne. Jednym z popular-
niejszych jest ten ze szpinakiem 
i białym serem. Nazwy chacza-

puri megruli i chaczapuri ad-
żaruli odnoszą się do regionów, 
z których pochodzą. Takie pla-
cki najlepiej smakują na ciepło. 
W gruzińskich piekarniach znaj-
dziemy również nazuki (słodki 
chleb), lobiani (ciasto chlebowe 
z nadzieniem z fasoli), guruli 
(nadziewane rogaliki) czy słod-
kie baklawy. Są jeszcze chinka-
li czyli słynne mięsne pierożki 
w kształcie sakiewek z przepysz-
nym bulionem w środku. – Tro-
chę taki fast food, bo obsługa 
klienta funkcjonuje jak w siecio-
wych barach szybkiej obsługi, ale 
z drugiej strony dostaję posiłek 
świeżo przygotowany tradycyj-
nymi metodami, ciepły i pożyw-
ny, a nie jakieś odmrożone cuda 
– komentuje stała klientka.

czterech pancernych i... piec
– W naszej piekarni pracują gru-
zińscy piekarze i kucharze z wie-
loletnim doświadczeniem. Stąd 
jesteśmy przekonani o tym, że na-
sze wypieki smakują dokładnie 
tak, jak w Gruzji. Produkty i re-
ceptury też mamy tradycyjne. Nie 

korzystamy z żadnych polepsza-
czy czy spulchniaczy. Atmosfe-
rę w pracy również mamy iście 
gruzińską. To bardzo żywiołowy 
i ekspresyjny naród, co widać 
podczas ich codziennej pracy – 
zauważa pani Małgorzata. Gru-
zini są obecnie w Polsce trzecią 
nacją ze Wschodu, której najczęś-
ciej wydaje się oświadczenia o za-
miarze zatrudnienia i pozwolenia 
na pracę.

W polskich głowach natomiast, 
szczególnie tych posiwiałych, za-
korzeniony jest stereotyp Gruzina 
wesołego, serdecznego i przystoj-
nego – takiego jakim był Grigorij 
Grigoriewicz Saakaszwili czyli bo-
hater kultowego serialu telewizyj-
nego „Czterej pancerni i pies”.

Gruzińska piekarnia to coś 
zdecydowanie innego niż jej pol-
ski odpowiednik. Poza tradycyj-
nym pieczywem oferuje szeroki 
wachlarz wypieków z najróżniej-
szymi farszami – tak słodkimi jak 
i wytrawnymi. Nam najbardziej 
spodobały się gruzińskie cycusz-
ki. Można o nie pytać na miejscu. 
kaMil peszat ●

dosłoWNie PRosTo Z PieCa
pierwsza gruzińska piekarnia W TychAch. 

dwuipółmilionowy fiat 500 wyprodukowany w tyskiej fabryce.

dolcevita na juBileusz

Piekarnia oferuje wypieki wytrawne i na słodko.
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reklama

Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia konsekwentnie wprowa-
dza nowe rozwiązania, które mają 
na celu usprawnienie komunika-
cji miejskiej. Kolejnym jest tzw. 
Planer Multimodalny. Ma on po-
zwolić mieszkańcom na wyzna-
czanie optymalnych tras podróży, 
dowolnie łącząc ze sobą wszyst-
kie dostępne środki transportu, 
jak komunikacja miejska, beze-
misyjne samochody na minuty, 
hulajnogi, skutery.

Pojawienie się w ostatnich la-
tach nowoczesnych rozwiązań, 
takich jak samochody na minu-
ty, hulajnogi czy skutery, znacz-

nie poszerzyło możliwości ko-
munikacyjne, jednak z drugiej 
strony... utrudniło dobranie od-
powiedniego środka transportu. 
Każdy przewoźnik czy organiza-
tor komunikacji chce mieć swo-
ją aplikację i problem w tym, aby 
się w nich nie pogubić. W tej sy-
tuacji stworzenie zintegrowanego 
miejskiego systemu, obejmujące-
go wszystkie środki ekologiczne-
go transportu oraz komunikację 
miejską, staje się potrzebą chwi-
li. Aplikację nowoczesnego Plane-
ra Multimodalnego po miastach 
GZM ma stworzyć firma Vooom, 
z którą zarząd GZM podpisał list 

intencyjny. Podobne rozwiąza-
nie testowane jest obecnie jest 
w Gdyni.

– Przedsięwzięcie to wymaga 
od nas przede wszystkim bliskiej 
i otwartej współpracy z lokalnymi 
władzami – wyjaśnił Łukasz An-
wajler z zarządu Vooom. – Jako 
firma czujemy się zaszczyceni, 
że możemy być częścią kolejne-
go po Gdyni projektu tego typu 
i dokładać swoją cegiełkę do mo-
dernizacji transportu w polskich 
miastach.

Warto dodać, iż współpraca 
GZM i Vooom odbywa się na nie-
komercyjnych warunkach. ls ●

Dzięki współpracy senator 
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, 
Klubu Radnych Prezydenta 
Andrzeja Dziuby oraz samego 
prezydenta, w Tychach pojawią 
się „różowe skrzynki”. W każdej 
z nich dostępne będą darmowe 
środki higieny osobistej dla kobiet 
podczas „tych dni”.

– Pomysł wyszedł z inicjaty-
wy pani senator – wyjaśnia Bar-

bara Konieczna członek Klubu 
Radnych Prezydenta Andrze-
ja Dziuby. – Takie rozwiąza-
nia pojawiają się w większości 
miast i wsi w Polsce. Począt-
kowo w Tychach zainstalujemy 
cztery skrzynki, które razem 
z panią senator ufundowały-
śmy. Z pozostałymi członka-
mi Klubu Radnych Prezyden-
ta Andrzeja Dziuby będziemy 

dbać o wyposażenie skrzynek 
– dodaje przewodnicząca Rady 
Miasta Tychy.

Różowe skrzynki pojawią się 
w Mediatece, Andromedzie, 
Młodzieżowym Domu Kultury 
nr 1 oraz w Centrum Balbina. 
Planowane są dalsze instalacje 
w tyskich szkołach i instytucjach 
miejskich. 
kaMil peszat ●

w dobie pandeMii 
i nauczania zdalnego 
nadwaga dzieci 
staje się coraz 
powszechniejszyM 
probleMeM. brak ruchu, 
podjadanie, niezdrowe 
przekąski – wszystko 
to wpŁywa na sylwetkę 
najMŁodszych, ale 
też na ich nawyki 
żywieniowe. 
na co należy zwrócić 
uwagę i jak uchronić 
dzieci przed zbędnyMi 
kilograMaMi? – 
pytaMy przy okazji 
obchodzonego w Marcu 
światowego dnia walki 
z otyŁością.

urozmaicone menu
Przede wszystkim trzeba zadbać 
o różnorodność. Maluchy, za-
zwyczaj ze względu na upodoba-
nia, cały czas chcą jeść to samo. 
W ich menu pojawiają się więc 
standardowe kanapki, proste 
do przygotowania parówki i tu-
czące drożdżówki. Wielu rodzi-
ców nie potrafi odmówić swoim 
pociechom słodyczy. Wszystko to, 
w połączeniu z brakiem aktywno-
ści, może doprowadzić do nadwa-
gi, ale też do wielu innych scho-
rzeń. – Mała różnorodność może 
prowadzić do niedoborów żywie-
niowych i zaburzeń metabolizmu 
– podkreśla Katarzyna Kaszyca, 
tyski dietetyk.

Dodaje, by pomimo sprzeci-
wu, zachęcać dzieci do próbowa-
nia nowych produktów i potraw. 
Nie jest to łatwe, jednak wystar-
czy, by dany składnik co jakiś czas 
pojawiał się na rodzinnym sto-
le. Maluch nie musi od razu go 
jeść – na początku niech się z nim 
zaznajomi. – Dziecko potrzebu-
je  mieć ekspozycję danego pro-
duktu, aby się do niego przekonać 
– twierdzi doktor Kaszyca. – Je-
śli raz nie zjadło papryki i nie bę-
dziemy jej już nigdy więcej poda-
wać, to dziecko nauczy się jej nie 
jeść, bo nie ma jej w ogóle w jego 
menu.

Zdrowe nawyki
Warto sprawdzać, ile tak na-
prawdę dziecko zjadło w ciągu 
dnia i jaki jest jego bilans ener-
getyczny. Standardowo nale-
ży mu zapewnić pięć posiłków 
– najważniejszym z nich jest 
oczywiście śniadanie, które po-
winno być zjedzone nie później 

niż godzinę po wstaniu z łóżka. 
To ono dodaje najmłodszym siły 
i energii na cały dzień, nie wol-
no więc go pomijać. Wspólne 
celebrowane tego posiłku może 
być miłym elementem każdego 
poranka i zdrowym nawykiem, 
które dziecko później przeniesie 
do swojego domu.

– Należy zwrócić uwagę na to, 
by do każdego posiłku było po-
dane warzywo lub owoc – przy-
pomina doktor Kaszyca. – Pamię-
tajmy jednak, że owocem nie jest 
kupiona w sklepie tubka owocowa 
– to raczej dodatkowa porcja cu-
kru, podobnie jak słodzone, ho-
mogenizowane serki.

Co zatem można dać nastolat-
kowi do przegryzania? Do wyboru 
jest sporo odmian orzechów, któ-
re doskonale smakują i świetnie 
wpływają na pracę mózgu. Zdro-
wą przekąską jest też słonecz-
nik, pieczona ciecierzyca, chip-
sy z suszonych owoców lub frytki 
z marchewki, pietruszki albo sele-
ra. W diecie dziecka – tak samo, 
jak u dorosłego – powinna poja-
wiać się woda. Jej odpowiednia 
ilość zapewnia prawidłowe funk-

cjonowanie i dobre samopoczu-
cie. Ważne, by była bez cukru czy 
substancji słodzących.

kiedy udać się do dietetyka?
„Kochanego ciałka nigdy za wiele” 
– powtarzały dawniej nasze babcie, 
podkarmiając nas smakołykami. 
Dzisiaj jednak wiemy, że „tłusz-
czyk” nikomu nie ułatwia życia. 
I nie chodzi o walory estetyczne, 
ale przede wszystkim o względy 
zdrowotne. Racjonalne odżywia-
nie jest podstawowym warunkiem 
prawidłowego wzrostu i rozwoju 
organizmu. Poza tym otyły przed-
szkolak ma czterokrotnie większe 
szanse na to, że będzie otyłym do-
rosłym, niż jego rówieśnik o pra-
widłowej masie ciała.

Jeśli więc zauważasz, że twoje 
dziecko się zaokrągliło – zacznij 
od zmiany nawyków żywienio-
wych i menu. Daj mu przykład, 
zachęć do wspólnego przygoto-
wania posiłków, zapewnij ruch. 
Jeżeli to nie pomoże – skorzy-
staj z pomocy specjalisty, który 
wskaże odpowiednie rozwiązania 
i opracuje optymalną dietę. ●

dZieCiaki Z kilogRamami
lekarze alarMują: cORAZ WIęcEJ NAJmłODSZych POLAKóW mA PRObLEmy Z NADWAGą.

POsiłki W Diecie DZiecka

●  Przykładowy schemat dnia:
●  Śniadanie – 7-8
●  II śniadanie – 11
●  III posiłek w szkole lub obiad – 13-14
●  Przekąska lub obiad – 16
●  Kolacja – 19-20

komunikacja miejska, elektryczne hulajnogi, miejskie rowery, samochody i skutery na minuty oraz 
taksówki – wszystko w jednej aplikacji.

co to jest Planer 
multimodalny?

tzw. różowe skrzyneczki pojawią się wkrótce w Tychach.

Pomoc w „tycH dniacH”

Takie skrzynki już niedługo pojawią się w przestrzeni miejskiej. 
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nakŁadeM akadeMii 
sztuk pięknych 
w katowicach 
ukazaŁa się książka 
„Miasto, fotografia, 
archiwuM” autorstwa 
barbary kubskiej. 
wydawnictwo zawiera 
fotografie zygMunta 
kubskiego, dziadka 
autorki, znanego 
fotografa aMatora 
dokuMentującego 
powstanie naszego 
Miasta. 

Praca nad książką trwała ok. pół 
roku, natomiast ze zbiorem foto-
grafii Zygmunta Kubskiego au-
torka pracuje od kilku lat, m.in. 
digitalizowała negatywy, które 
znajdują się w kolekcji Muzeum 

Miejskiego w Tychach. Z ramie-
nia Fundacji Kultura Obrazu bra-
ła udział w wyborze fotografii 
na stronę abc.tychy.pl, na której 
muzeum udostępnia zbiory zdjęć 
ośmiu autorów. 

Wybór subiektywny
– Do książki finalnie trafiło oko-
ło 60 fotografii – wylicza Barbara 
Kubska. – Niedużą część z nich 
zamieściłam w ich oryginal-
nej formie, pozostałe są przeze 
mnie wykadrowane, czyli pre-
zentują wycinek, mniejszy frag-
ment pierwowzoru. Cały pozo-
stawiony przez dziadka zasób 
zawiera blisko 4,5 tysiąca zdjęć. 
Jest to dokładna dokumentacja 
zmieniającego się miasta od dru-
giej połowy lat 50. do końca 80. 
Najwięcej fotografii powstało 

na początku tego okresu. Co cie-
kawe, na pierwszych i ostatnich 
klatkach filmów, których używał 
dziadek, zdarzają się bardziej 
prywatne fotografie. Powstały 
one również w przestrzeni mia-
sta, przedstawiają moją babcię, 
jej dzieci czy przyjaciół. W tym 
objawia się niezwykłość tak du-
żego zasobu – nie są to wybrane 
przez autora najlepsze ujęcia tyl-
ko absolutnie wszystkie powsta-
łe zdjęcia. Książka jest moim su-
biektywnym spojrzeniem na ten 
zbiór. Czytelnik ma możliwość 
prześledzić go moimi oczami 
i zapoznać się z wątkami, które 
mnie wydały się najbardziej in-
teresujące. Przyglądam się temu, 
w jaki sposób fotografował mój 
dziadek. Wyczekiwaniu, aż prze-
chodnie ustawią się w odpowied-

nim porządku, by odpowiednio 
skomponować zdjęcie. Fascynuje 
mnie ruch na zdjęciach, przyglą-
dam się ich bohaterom porusza-
jącym się w pośpiechu. Trudno 
dostrzec ich twarze, choć z ge-
stów możemy odczytać wiele. Siłą 
rzeczy poszukiwałam znajomych 
twarzy i wybierałam fotografie, 
do których mam emocjonalny 
stosunek. Stąd na fotografiach 
pojawiają się osoby mi znajome 
a czasem najbliższe. Moją intencją 
było odwrócenie porządku, któ-
ry zaproponował autor – z posta-
ci, które często były w oryginal-
nych kadrach, drugoplanowych 
uczyniłam główny temat książki. 
Właśnie ta tkanka ludzka najbar-
dziej mnie interesowała, choć nie 

jest to dominujący temat zdjęć 
Zygmunta Kubskiego. Zbiór sam 
w sobie doskonale prezentowany 
jest na wspomnianej stronie czy 
podczas okolicznościowych wy-
staw muzeum – dodaje.

Tylko sto egzemplarzy
Za projekt graficzny odpowiada 
Katarzyna Wolny–Grządziel, któ-
ra zaproponowała użycie niestan-
dardowej metody druku – risogra-
fii. Dzięki temu każdy egzemplarz 
posiada drobne wady drukarskie, 
takie jak pyłki czy przesunięcia 
matrycy, a materiał fotograficz-
ny ma surowy charakter przypo-
minający nieprofesjonalny zin.  
– Zaprosiłam do współpracy 
również Justynę Balisz–Schmelz, 

która napisała tekst „W cieniu so-
cjalistycznej utopii”. Jest to szer-
sza perspektywa, pokazująca jak 
formowało się miasto pod kątem 
społeczności tworzonej przez 
przyjezdnych z całej Polski. Opo-
wiada też o relacjach między sy-
stemem społeczno–politycznym 
a pojedynczym człowiekiem oraz 
odzwierciedla te relacje w archi-
tekturze i urbanistyce – dodaje 
Barbara Kubska.

Książka została wydana w stu 
egzemplarzach. Dostępne są w bi-
bliotekach i instytucjach kultu-
ry m.in. w Muzeum Miejskim 
w Tychach. W przyszłości pla-
nowany jest nakład dla szersze-
go czytelnika.
kaMil peszat ●

W ostatnią środę przed Wiel-
kanocą na platformie Zoom 
o godz. 18 odbędzie się spot-
kanie online „Obyczaje świą-
teczne na świecie”. Poprowadzi 
je Anna Mojżyszek etnolog, po-
dróżnik i pedagog. Obowiązują 
zapisy pod numer 726 261 375 
lub pod adresem urbanowice@
mck.tychy.pl.

– W okresie wielkanocnym 
świętuje cały świat, nie tylko 
chrześcijański. Na każdej szeroko-
ści i długości geograficznej ludzie 
witają nadejście wiosny. Podczas 
spotkania przybliżę obyczaje re-
ligijne, ale również świeckie. Sku-
pię się przede wszystkim na mniej 
znanych zwyczajach, czasem z za-
mierzchłych czasów, ale związa-

nych z naszą ziemią lub przeciw-
nie – wciąż praktykowanych, ale 
tysiące kilometrów stąd – zachęca 
podróżniczka Anna Mojżyszek.

Zapraszamy wszystkich, którzy 
mają ochotę posłuchać o koloro-
wym święcie wiosny Holi w In-
diach, symbolice marzanny czy 
znaczeniu pierwszych wiosennych 
burz dla dawnych Słowian. kp ●

W minionym tygodniu odbyła 
się XIII edycja Festiwalu Mo-
nodramu MoTyF. Po obejrzeniu 
prezentowanych online siedmiu 
spektakli konkursowych, jury 
w składzie: Mikołaj Grabowski, 
Irena Jun oraz Jolanta Niestrój
-Malisz, przyznało Grand Prix 
Karolinie Martin za monodram 
pt.: „Trzy ćwierci do śmierci” 
w reż. Karoliny Martin i Mariu-
sza Smacznego.

To jednak nie jedyne trofeum 
tegorocznego festiwalu. I nagro-
da przypadła Małgorzacie Ko-
walczyk za monodram pt.: „Po-
lowanie na sarnę” w reż. Anny 
Piotrowskiej; II nagrodę otrzy-
mała Aneta Spirydowicz za mo-
nodram pt.: „Będzie ciasno” 
w autorskiej inscenizacji oraz 
Joanna Gorzała za monodram 
pt.: „Rajcula warzy” w reż. Ali-
ny Moś-Kerger; wyróżnienie na-

tomiast trafiło do Nikoli Mie-
rzejewskiej za monodram pt.: 
„Imago” w reż. Grzegorza Sta-
wiaka.

Ostatnim punktem Festiwa-
lu był niedzielny premierowy 
pokaz spektaklu „Magnetyzm 
w sieci czyli Aleksandra Fredry 
„Śluby panieńskie” – spektakl 
zrealizowany online w reżyserii 
Pawła Drzewieckiego. 
pd ●

Mck urbanowice organizuje ciekawe spotkanie.

o wielkanocy na świecie

Xiii Motyf za nami.

„trzy ćwierci…” z grand Prix

Karolina Martin w zwycięskim monodramie.
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miasTo Z PeRsPekTyWy CZłoWieka
okoŁo 60 fotografii Z bLISKO 4,5 TySIęcZNEGO ZbIORu ZNALAZłO SIę W KSIążcE POKAZuJącEJ POWSTANIE TychóW. 

Z książką „Miasto, fotografia, archiwum” można zapoznać się w Bibliotece Muzeum Miejskiego
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priMa aprilis (z Łac. 
„pierwszy kwietnia”) 
to, jak wiadoMo, dzień 
żartów. obyczaj ten 
obchodzony jest 
w wielu krajach świata. 
polega na robieniu 
żartów, celowyM 
wprowadzaniu 
w bŁąd, nabieraniu 
kogoś, konkurowaniu 
w próbach sprawienia, 
by inni uwierzyli w coś 
nieprawdziwego. tego 
dnia w wielu Mediach 
pojawiają się różne 
żartobliwe inforMacje.

Dzień Prima Aprilis zaczął być 
popularny w późnym średnio-
wieczu. Prawdopodobnie na-
wiązuje on do dawnych staro-
rzymskich praktyk. Niektórzy 
uważają, że geneza zwyczaju 
ma związek z rzymskim zwy-
czajem Cerialii, obchodzonym 
na początku kwietnia na cześć 
bogini Ceres. Według jednej 
z legend, kiedy poszukiwała ona 
swojej porwanej córki została 
wyprowadzona w pole. Grecy 
natomiast wiążą historię tego 
dnia z mitem o Demeter i Per-
sefonie. Persefona miała zostać 
porwana do Hadesu na począt-
ku kwietnia. Wówczas jej matka 
Demeter, szukając swojej córki, 
kierowała się echem jej głosu, ale 
echo ją zwiodło. Źródłem współ-
czesnego prima aprilis mogły być 
też rzymskie Veneralia, święto 

obchodzone właśnie 1 kwietnia, 
często łączone też z Cerialiami 
oraz ze świętem Fortuny. W tym 
dniu dozwolone były żarty i wy-
głupy.

Żarty na świecie
W ostatnim tygodniu marca 1844 
roku w Dublinie pojawiły się pla-
katy informujące, że 1 kwietnia 
uruchomiony będzie specjalny 
pociąg, który tego dnia za dar-
mo zawiezie wszystkich chęt-
nych do miejscowości Drogheda 
i z powrotem. Na stacji zjawi-
ły się tłumy chętnych. Doszło 
do zamieszek i wielu z niedo-
szłych podróżnych chciało zło-
żyć skargę na komisariacie policji. 
Policjanci jednak odmówili przy-
jęcia zgłoszeń, „honorując prima 
aprilis”.

W 1957 roku telewizja BBC 
poinformowała w programie 
„Panorama”, że rolnicy w Szwaj-
carii zbierają świeżo wyrośnięte 
spaghetti prosto z drzew. Wkrót-
ce telewizja została zalana prośba-
mi od widzów o możliwość za-
kupu „sadzonek spaghetti”. Próśb 
było tak dużo, że BBC następnego 
dnia musiała wyjaśnić, że to był 
tylko żart.

Najbardziej jednak znanym 
„psikusem” na świecie jest słu-
chowisko radiowe zrealizowa-
ne według książki Herberta 
George’a Wellsa pt. „Wojna świa-
tów”, relacjonujące rzekomy atak 
kosmitów na Ziemię. Feralna au-
dycja miała miejcie 30 paździer-

nika 1938 r. i siała panikę wśród 
całego narodu Stanów Zjedno-
czonych Ameryki. Ludzie ucie-
kali z domów w popłochu. Kilka 
osób zmarło na atak serca...

Żarty w Polsce
W roku 1958 w Dzienniku Bał-
tyckim pojawił się wpis mówią-
cy, że od pierwszego kwietnia 
na Dworcu Głównym w Gdańsku, 
w jednym z kiosków, rozpocznie 
się sprzedaż napoju Coca-Cola. 
Zainteresowanie była niemal tak 
duże jak rozczarowanie, gdy oka-
zało się, że to tyko żart.

W roku 2003 w Poznaniu po-
wstał reportaż telewizyjny o przy-
gotowaniach do kręceni kolej-
nej części „Gwiezdnych Wojen” 
w Wielkopolsce. Lucasfilm miał 
zlecić produkcję polskiemu reży-
serowi, a film obsadzony miał być 
po części polskimi aktorami.

W roku 2006 jedna z gazet 
w Polsce napisała, że podczas 
wyborów prezydenckich w 2005 
roku, podczas największych wie-
ców i spotkań Lech i Jarosław Ka-
czyńscy zamieniali się miejscami. 
Żart okazał się chybiony. Kancela-
ria Prezydenta wydała oświadcze-
nie z przeprosinami, gdyż niewin-
ny żart okazał się prawdą.

Żarty w Tychach
Ofiarą dość popularnego żartu pri-
maaprilisowego padł zastępca pre-
zydenta Tychów Igor Śmietański. 
Opowiedział nam historię, w któ-
rej jako mały chłopiec został, jak 

co dzień, zbudzony przez rodzi-
ców i wyszykowany do szkoły. Za-
spanego Igorka dopiero za drzwia-
mi poinformowano o tym, że jest 
sobota, pierwszego kwietnia.

Łukasz Feldek, menadżer mu-
zyczny związany z Tychami, zre-
lacjonował jak to za czasów „tele-
fonów z kółkiem do wykręcania” 
zadzwonił do swojej babci, przed-
stawiając się jako prezenter radio-
wego konkursu wokalnego, w któ-
rym można było wygrać telewizor. 
Babcia wspięła się na swoje wy-
żyny wokalne, telewizora jednak 
nigdy nie otrzymała.

Wraz z internetem pojawiły się 
żarty w mediach społecznościo-
wych. Paweł Janas prezes tyskiej 
fundacji MultiIntegra na swoim 
profilu w 2019 r. zamieścił infor-
mację, że został wybrany Rzecz-
nikiem Praw Dziecka. Wówczas 
faktycznie rządzący mieli spo-
ry problem z obsadzeniem tego 
stanowiska. Informację podła-
pali znajomi oraz lokalne media, 
przez co skrzynka mailowa fun-
dacji pękała w szwach.

Żarty w „Twoich Tychach”.
Również i nam nie brakuje po-
czucia humoru. Swego czasu 

redaktor naczelny zamieścił in-
formację, że w związku z pew-
nymi problemami utrzymania 
murawy na Stadionie Miejskim 
w Tychach, spółka Tyski Sport 
zdecydowała się na odkupienie 
używanej murawy z Camp Nou, 
siedziby słynnej FC Barcelony. 
Ówczesnemu prezesowi klubu 
chyba nie bardzo było do śmie-
chu, bowiem redaktor Wieczo-
rek dziwnym trafem miał liczne 
problemy z wejściem na mecze 
po publikacji żartu.

Pisaliśmy też o tym, że wło-
darze klubów GKS Tychy i GKS 
Katowice, podjęli decyzję o fu-
zji obu klubów z powodu nie-
stabilnej sytuacji finansowej. 
Powstały klub miałby nazy-
wać się GKS Tychy-Katowice. 
W dzień ukazania się informa-
cji na portalu tychy.pl telefony 
w redakcji urywały się od czy-
telników dobitnie argumentu-
jących swoje zdanie na temat 
działaczy. Pozostając w klima-
tach sportowych: z nie mniej-
szym zainteresowaniem spot-
kała się informacja o tym, jakby 
stacjonująca w hotelu „Pirami-
da” reprezentacja Polski mia-
ła rozegrać sparing z „Zetką” 

czyli z tyskim zespołem A-kla-
sowym.

Sam też byłem autorem nie-
złego żartu, choć finalnie wcale 
nie było mi do śmiechu. Czort 
mnie jakiś podkusił, by napisać 
na portalu tychy.pl, że decyzją 
Rady Języka Polskiego miesz-
kańcy Tychów zwać będą się 
teraz „tychowianie”, zatem 
mieszkaniec Tychów będzie 
„tychowianinem” zaś miesz-
kanka „tychowianką”. Zredago-
wanie tekstu nie przysporzyło 
tyle problemów, co znalezienie 
odpowiedniego zdjęcia. Jednak 
po wpisaniu frazy „rada języka 
polskiego” Google zaproponował 
kilka zdjęć. Po paru godzinach 
zadzwonił naczelny, odsądza-
jąc mnie od czci i wiary, pre-
zentując niezwykłą wręcz kul-
turę wypowiedzi i słownictwo 
tak bogate, że onieśmielony aż 
skurczyłem się w sobie. Proble-
mem było zamieszczone zdjęcie, 
które owszem pokazywało radę, 
ale nie języka polskiego, a Radę 
Miasta Gdańsk podczas minuty 
ciszy ku czci pamięci zamordo-
wanego prezydenta Pawła Ada-
mowicza... Tak, było to 1 kwiet-
nia 2019 r. kaMil peszat ●

Trwa piąta edycja – organizo-
wanego przez Muzeum Miejskie 
w Tychach wraz ze Szkołą Pod-
stawową nr 37 – Wojewódzkie-
go Konkursu Wiedzy o Regionie 
„Silesia Incognita”. Zwycięzcy, 
dzięki patronowi honorowemu 
– Łukaszowi Kohutowi, posłowi 
do Parlamentu Europejskiego IX 
kadencji – pojadą do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli.

Właśnie zakończono przyj-
mowanie zgłoszeń do konkur-
su. Wpłynęło łącznie 91 zgłoszeń 
drużyn z 60 szkół z 30 miejsco-
wości. Poza sześcioma drużyna-
mi z Tychów (reprezentują cztery 
miejscowe szkoły), swoje prezen-
tacje poświęcone wybranej po-
staci, miejscu lub wydarzeniu 
z dziejów Śląska nadesłały zespo-
ły z: Bytomia, Chełma Śląskiego, 
Czerwionki–Leszczyn, Dąbrowy 
Górniczej, Gliwic, Gogołowej, Ja-
strzębia–Zdroju, Katowic, Kuźni 
Raciborskiej, Lysek, Łazisk Gór-
nych, Marklowic, Mysłowic, Or-
nontowic, Orzesza, Palowic, Pie-
kar Śląskich, Przegędzy, Pszowa, 

Rudy Śląskiej, Rudzicy, Rudziń-
ca, Rybnika, Siemianowic Ślą-
skich, Sławkowa, Świętochło-
wic, Tarnowskich Gór, Toszka 
i Zabrza.

Teraz czas na pracę jurorów, 
którzy wyłonią 30 najwyżej oce-
nionych prezentacji i zaproszą 
ich autorów do finału. Wśród 
jurorów znajdują się: historyk 
Michał Dzióbek (przewodnik, 
Śląskie Centrum Wolności i So-
lidarności) – przewodniczący 
jury, historyczka sztuki Alek-
sandra Gorzelik (nauczyciel-
ka, konsultantka w Regional-
nym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowi-
cach), etnolożka Klaudia Rok-
sela (Gryfnie) i reportażyst-
ka Dorota Brauntsch (autorka 
książki „Domy bezdomne”). 
Wyniki pierwszego etapu po-
dane zostaną 12 kwietnia zaś 
finałową rywalizację w Tyskiej 
Galerii Sportu – Oddziale Mu-
zeum Miejskiego zaplanowano 
na 7 maja. Zwycięska drużyna 
otrzyma nagrodę główną, którą 

jest ufundowany przez patrona 
honorowego wyjazd do Parla-
mentu Europejskiego w Bruk-
seli! Na pozostałych finalistów 
czekają również inne atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

„Śląsk wciąż pozostaje niezwy-
kłym miejscem w skali świata, 
a jego odkrywanie jest niekoń-
czącą się przygodą. Konkursem 
chcemy upowszechniać wiedzę 
na temat historii i kultury Ślą-
ska, wzbudzać zainteresowanie 
młodzieży dziejami i kulturą 
własnego regionu, a także za-
chęcać do dalszych samodziel-
nych poszukiwań oraz przed-
stawiać nowoczesne metody 
prezentowania dziedzictwa re-
gionalnego i podnosić umiejęt-
ności uczniów związane z wyko-
rzystaniem nowych technologii, 
znajdowaniem, selekcją i prezen-
tacją informacji” – piszą organi-
zatorzy. Do uczestnictwa w „Sile-
sia Incognita” zaproszeni zostali 
uczniowie starszych klas szkół 
podstawowych (V–VIII) z wo-
jewództwa śląskiego. Mn ●

Bo się PomylisZ!
w przededniu priMa aprilisa PRZyGLąDAmy SIę żARTOm NA ŚWIEcIE, W KRAJu I u NAS 
W mIEŚcIE.

reklama

zgłosiło się prawie 200 uczniów z 30 miejscowości regionu.

„silesia incognita” Przed finałem

Popularny internetowy mem odnoszący się do 1 kwietnia.
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szczepienia odegraŁy 
ważną rolę 
w najnowszej historii 
ludzkości. to dzięki niM 
w polsce i wielu innych 
krajach udaŁo się 
praktycznie zwalczyć 
bardzo ciężkie choroby 
zakaźne, takie jak polio, 
tężec czy bŁonicę. dziś, 
kluczowe dla naszego 
bezpieczeństwa 
są szczepienia 
przeciwko coVid-
19. szpital Megrez 
w tychach przedstawia 
najważniejsze 
inforMacje 
na teMat szczepień 
na koronawirusa.

Walka z COVID-19 trwa już po-
nad rok. Nie dysponujemy lekiem 
na tę chorobę, ale mamy skutecz-
ną broń – szczepionkę przeciw-
ko COVID-19, która pozwoli 
nam na powrót do normalności 
– co pokazano niedawno w Izra-
elu. Aby to jednak nastąpiło, za-
szczepić musi się przynajmniej 
połowa Polaków (>70 %)– wów-
czas będziemy mogli mówić o tzw. 
odporności stadnej. Z drugiej stro-
ny, wokół szczepionek pojawia się 
wiele pytań. Dzisiaj odpowiadamy 
na kilka z nich.

Czy szczepionki są bezpieczne?
Obecnie stosowane w Polsce 
szczepionki przeciwko CO-
VID-19 są bezpieczne dla ludzi, 
a sposób ich opracowywania jest 
znany i doskonalony od lat. Za-
równo w przypadku szczepionek 
wektorowych, jak i mRNA, roz-
wój nowoczesnej biotechnolo-
gii pozwala na znacznie szybsze 
wynalezienie takiego preparatu. 
Prace nad szczepionkami trwały 
praktycznie od początku pande-
mii, a na dobrowolne testy zgło-
siło się dziesiątki tysięcy osób. 
Preparaty zostały zatwierdzone 
przez Europejską Agencję Leków 
oraz WHO. To nie szczepionek 
powinniśmy się bać, a wirusa, 

który towarzyszy nam już po-
nad rok.

Czym są objawy niepożądane?
Szczepionka przeciwko COVID-
19, jak każda ze szczepionek do-
stępnych obecnie na rynku, 
np. na grypę, w niektórych przy-
padkach może powodować pew-
ną reakcję. Wówczas mówi się 
o objawach niepożądanych, czyli 
skutkach ubocznych. Warto też 
zwrócić uwagę, że wszystkie leki 
mogą powodować tego typu reak-
cje. Dla przykładu, obecna w każ-
dym domu Aspiryna (kwas ace-
tylosalicylowy), która dostępna 
jest bez recepty i stosowana po-
wszechnie, posiada kilkadziesiąt 
działań niepożądanych, z zabu-
rzeniami płodności i wstrząsem 
anafilaktycznym włącznie.

Wyróżnić jednak należy dwa 
terminy, które często są ze sobą 
mylone. Odczyn poszczepienny 
– to naturalna odpowiedź ukła-
du odpornościowego na skład-

niki szczepionki (obrzęk, boles-
ność, zaczerwienienie w miejscu 
wkłucia). Natomiast niepożąda-
ny odczyn poszczepienny (NOP) 
– to zaburzenie stanu zdrowia 
związane ze szczepieniem, któ-
re wystąpiło w okresie 4 tygodni 
po podaniu szczepionki. Stwierdza 
je wyłącznie lekarz, a do typowych 
objawów NOP należą: gorącz-
ka powyżej 38 stopni, wysypka, 
trudności z oddychaniem oraz 
inne niepokojące objawy (w Pol-
sce częstość NOP to 1 na 10.000 
przypadków). Co ważne, w ciągu 
ostatnich 20 lat w Polsce nie od-
notowano zgonu związanego przy-
czynowo ze szczepieniem.

Bezpieczeństwo szczepionki 
astraZeneca
Zarówno Europejska Agencja Le-
ków, jak i Światowa Organizacja 
Zdrowia wydały pozytywne opi-
nie o szczepionce firmy AstraZe-
neca. Choć wśród pięciu milio-
nów ludzi zaszczepionych tym 
preparatem do 10 marca 2021 r. 
u 30 zaszczepionych osób wystą-
piły incydenty zakrzepowe, bliż-
sza analiza pozwoliła stwierdzić 
brak wpływu szczepionki m.in. 
na zwiększenie ryzyka wystą-
pienia choroby zakrzepowo-
zatorowej. Najważniejsze jest 
to, że szczepionki działają i są 

wysoce skuteczne. AstraZeneca 
zapewnia 76 proc. skuteczności 
wśród osób poniżej 65. roku ży-
cia, a u osób powyżej 65. roku 
życia – 85 proc. To bardzo dużo, 
zwłaszcza, że szczepionka w stu 
procentach chroni nas od cięż-
kich objawów.

mutacje koronawirusa 
a szczepionka
Koronawirus SARS-CoV-2 mutu-
je jak wszystkie wirusy – np. wirus 
grypy czy wirus HIV. Do tej pory 
wyróżniono już kilka podstawo-
wych wariantów SARS-CoV-2: 
mutację chińską, duńską, brytyj-

ską oraz południowoafrykańską. 
Do tej pory nie stwierdzono, żeby 
te mutacje wpływały na skutecz-
ność szczepionki. Te zostały za-
projektowane w taki sposób, aby 
stymulować układ odpornościo-
wy nawet w przypadku obecności 
innych szczepów wirusa. rs ●

sZCZePień Nie NaleŻy się Bać
najważniejsze pytania i odpowiedzi DOTycZącE SZcZEPIEń PRZEcIWKO cOVID-19.

reklama

chcesZ WieDZieć Więcej?

Więcej informacji o szczepieniach przeciw cOVID-19 można 
znaleźć na Facebooku Wojewódzkiego Szpitala megrez, gdzie 
w każdy poniedziałek doktor Agata Rauszer-Szopa, która od 
początku pandemii walczy z cOVID-19 na pierwszej linii frontu, 
przedstawia najnowsze fakty i wiadomości w tej dziedzinie.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w bośni, skąd pochodzi 
i w serbii, gdzie MieszkaŁ 
przez wiele lat, 
nazywany jest legendą 
Maratonu. do tychów 
trafiŁ za gŁoseM 
serca – w 2004 roku 
podczas Maratonu 
w nowyM sadzie 
poznaŁ bernadetę 
i osieM lat teMu tutaj 
zaMieszkaŁ. w ten 
sposób drago boroja 
staŁ się tyszanineM, 
a tyska lekkoatletyka 
zyskaŁa biegacza, 
którego nazwisko 
widnieje w prestiżowyM 
światowyM klubie 300+ 
Maratonów.

361 maratonów!
Jego fantastyczne dokonania mó-
wią same za siebie. Drago wy-
startował w 705 biegach, z czego 
w 361 maratonach i 61 ultra-
maratonach (od 60 do 150 km), 
a do tego doliczyć trzeba starty 
na niemal wszystkich dystansach, 
w tym 74 półmaratony, 54 biegi 
od 11 do 15 km, 46 biegów od 6 
do 10 km, itd. A zresztą chodzi 
nie tylko o dystanse, bo starto-
wał (także w zimie) w biegach 
ulicznych, crossowych, biegach 
górskich i próbował sił w triathlo-
nach. Zajęło mu to 36 lat...

– Kiedy byłem dzieckiem, moi 
rodzice przeprowadzili się z Boś-
ni do Serbii i zamieszkaliśmy 
w niewielkiej miejscowości Fu-
tog – mówi 67-letni Drago Boro-
ja. – W szkole uprawiałem gim-
nastykę, w młodzieńczym wieku 
ćwiczyłem też na siłowni, ale po-
tem zamarzyło mi się zostać pił-
karzem. Trafiłem do miejscowego 
klubu Metalac Futog, który grał 
w niższych ligach. Spędziłem 
w tym klubie wiele lat, grałem 
tutaj jeszcze w oldbojach, w su-
mie aż do 32. roku życia. Kiedy 
jednak przestałem grać, przy-
brałem na wadze i dość szybko 
straciłem kondycję. Coś z tym 
musiałem zrobić, a że wtedy po-
pularny zaczynał być jogging, po-
stanowiłem spróbować sił w bie-
gach. Dziś trudno w to uwierzyć, 
ale kiedy pierwszy raz wyszedłem 
na trening i biegłem polną dro-
gą, zobaczyłem, że ludzie prze-

rywają pracę na polach i biegną 
w moim kierunku. Zatrzymałem 
się, a oni krzyczeli: „Co się stało? 
”. Po prostu nie byli przyzwycza-
jeni do widoku kogoś, kto po pro-
stu biegł bez jakiegoś specjalne-
go powodu.

Zaczął od… ultramaratonu
Na ogół do biegania na długich 
dystansach dochodzi się stopnio-
wo, jednak w przypadku Drago 
było akurat na odwrót. Do spró-
bowania sił w biegach namówił 
go kolega.

– Pojechaliśmy na górski bieg 
na dystansie 80 kilometrów – 
opowiada. – Było to jeszcze w la-
tach 70. i zawody były rozgrywane 
z okazji „Święta młodości”, które 
przypadało w dzień urodzin ów-
czesnego prezydenta Jugosławii, 
Josipa Broz Tito. Bieg trwał całą 
dobę, trasa była górzysta, trudna, 
ale dotrwałem do końca. Potem, 
będąc w Zagrzebiu w Chorwa-
cji, zobaczyłem plakat informu-
jący o organizowanym maratonie 
w Parku Narodowym Plitvickich 
Jezior. Zawsze chciałem tam poje-
chać, bo to jeden z cudów natury. 
Poza tym właśnie tutaj kręcono 
przed laty filmy, będące ekraniza-
cją powieści Karola Maya o Win-
netou i Old Shatterhandzie. Do-
datkowo samo słowo „maraton” 
rozpalało moją wyobraźnię. 
Czytałem o wyczynie wojowni-
ka Filippidesa, który w pełnym 
uzbrojeniu przebiegł z Maratonu 
do Aten około 40 kilometrów. 
Przez następne trzy miesiące tre-
nowałem, przebiegłem 520 km. 
I jakoś udało mi się ukończyć ten 
mój pierwszy maraton w czasie 
4:00.19. Ale bieg kosztował mnie 
tak dużo sił, że zniechęciłem się 
do biegania i powiedziałem so-
bie: nigdy więcej. I rzeczywiście 
– przez dwa lata nigdzie nie star-
towałem. Ale „nigdy nie mów ni-
gdy”... Po dwóch latach przeczy-
tałem w prasie zapowiedź biegu 
w Sremskiej Mitrovicy i znów 
spróbowałem. A potem ponow-
nie pojechałem na Plitvice Lakes 
Marathon i choć i tym razem nie 
byłem jeszcze przygotowany jak 
należy, poprawiłem swój czas o 15 
minut. Podczas biegu kupiłem kil-
ka numerów pisma „Maratonac” 
i zacząłem odkrywać skompliko-
waną stronę biegania. Niedługo 
potem poznałem znanego biega-
cza Tomo Askovica, siedmiokrot-

nego mistrza kraju w maratonie 
i dzięki niemu poznałem zasady 
treningu i przygotowania do bie-
gów na długich dystansach. Tak 
więc, w przeciwieństwie do wie-
lu innych osób, moją przygodę 
z bieganiem zacząłem od ultra-
maratonów i maratonów. Po ja-
kimś czasie spróbowałem też sił 
w triathlonie, bo biegałem i pły-
wałem dobrze. Miejscowość Fu-
tog położona jest nad brzegiem 
Dunaju i latem pływaliśmy pra-
wie codziennie. Gorzej nato-
miast było z jazdą na rowerze. 
Tak się składa, że zawsze brako-
wało mi pieniędzy, by kupić po-
rządny rower. Najpierw była woj-
na na Bałkanach, potem kryzys, 
inflacja i bardzo małe zarobki… 
A bez dobrego roweru trudno 
myśleć o startach w triathlonie. 
Z tego też powodu nie zrealizo-
wałem jednego z moich marzeń, 
jakim było zaliczenie dystansu 
Ironmana.

drago z rekordami
Liczba startów i biegów dowo-
dzi, iż Dragon Boroja każdą wol-
ną chwilę spędza… w biegu. Swój 
rekord życiowy w maratonie usta-
nowił w Budapeszcie w 1993 roku 
– 2:47.30, z kolei jego życiówka 
w biegu na 100 km to 8:24.43. 
Do niego należy rekord Serbii 
w biegu 24-godzinnym – 210 km, 
ustanowiony w Belgradzie w 2000 
roku. Jest też rekordzistą Serbii 
w liczbie zaliczonych maratonów 
i ultramaratonów.

– Kiedy zrobiłem te 210 km 
w biegu 24-godzinnym, miałem 
już 47 lat, a mimo to wynik ten 
przez następne 13 lat był rekor-
dem Serbii. Jestem przekonany, 
że gdybym biegł na tym dystan-
sie 10 lat wcześniej, mój rezultat 
pewnie do tej pory byłby w ta-
belach rekordów. W czasie takiej 
imprezy zawodnicy odpoczywa-
ją, poddawani są masażom, nie-
którzy nawet ucinają sobie krótką 
drzemkę. Ja nie miałem ani se-
kundy przerwy… Myślę jednak, 
że największym moim sukcesem 
sportowym w biegach jest wy-
nik, jaki zrobiłem w biegu na 12 
godzin rozegranym w Suboticy 
w 1993. Pokonałem w tym czasie 
142 kilometry. W tym przypadku 
dodatkową motywacją do biega-
nia były pieniądze. W kraju pano-
wała hiperinflacja, pracowaliśmy 
za miliardy, chociaż było to warte 

około 20-30 marek miesięcznie. 
A nagrody w biegach były rzędu 
400-500 marek. Nic dziwnego, 
że zawody przyciągały tłumy bie-
gaczy, konkurencja była bardzo 
silna. Przecież można było wy-
grać roczne wynagrodzenie! Ale 
bieganie to dla mnie zawsze była 
radość, przyjemność i satysfakcja. 
Przy okazji odwiedziłem kilkana-
ście europejskich państw, pozna-
łem wielu przyjaciół, no i przede 
wszystkim Benię z Tychów…..

maratony z marszu
Kiedyś Drago regularnie treno-
wał, przygotowywał plan tre-
ningów i startów. Biegał wtedy 
300-350 kilometrów miesięcz-
nie. Od lat jednak tego nie robi, 
po prostu jedzie na zawody i star-
tuje, potem kilka dni przerwy 
na odpoczynek i odnowę, znów 
staje na starcie.

– W 2012 roku, w ciągu 12 
miesięcy przebiegłem 38 ma-
ratonów, jeden ultramaraton, 
a do tego startowałem jeszcze 
na krótszych dystansach, m.in. 
w ramach tyskiego crossu. Jakiś 
czas temu pojechałem na ma-
raton w Katowicach, choć mia-
łem dłuższą, bo trzymiesięcz-
ną przerwę z powodu kontuzji. 
Przebiegłem jednak cały dystans, 
co mnie samego bardzo zaskoczy-
ło. Myślę, że chyba mam marato-
ny we krwi, a w mięśniach taki 
zapas sił, że mogę je biegać z mar-
szu. W pokonywaniu dłuższych 
dystansów ważna jest także psy-
chika i odpowiednia motywacja. 
Trzeba sobie wszystko w głowie 
dokładnie poukładać, przemyśleć. 
I być odpornym na trudy trasy 
i na to, co się wokół dzieje.

Życiowe motto
W Serbii i w Polsce Drago uważa-
ny jest za jednego z ambasadorów 
biegania, doceniają go także w 40-
latku, w barwach którego startuje. 
„Biegam, by lepiej żyć, nie żyję, 
by biegać” – takie jest jego spor-
towe i życiowe motto.

– I zawsze trzeba pamiętać, 
że życie to nie jest sprint, ale ma-
raton, w którym przez dwie trze-
cie wyścigu trzeba biec z głową, 
a pozostałą – z sercem. Na te-
mat tego, co daje bieganie, na-
pisano wiele książek. Bieganie 
daje witalność, poczucie satys-
fakcji, samorealizacji i odpręże-
nie, co bardzo pomaga w poko-

nywaniu codziennych stresów. 
I zawsze jest jakiś cel, wyzwanie. 
Najpierw człowiek chce pokonać 
42,195 m, potem zrobić to w lep-
szym czasie, potem znaleźć się 
na podium, następnie – pokonać 
kolegę, znajomego, a potem – po-
prawić życiówkę, itd. Zgadzam 
się z tymi, którzy mówią, że „bie-
gam tylko dla siebie i dla własnej 
przyjemności”. Ale ta przyjem-
ność z pewnością będzie więk-
sza, jeśli z dnia na dzień będzie 
widoczny postęp. Być może taki 

biegacz nie zostanie mistrzem 
olimpijskim, ale pozna zupełnie 
inny świat, będzie umiał zacho-
wać zdrowie w najbardziej na-
turalny sposób. A maraton? Jak 
powiedział Emil Zatopek: „Jeśli 
chcesz biegać, przebiegnij kilo-
metr. A jeśli chcesz zmienić swo-
je życie, przebiegnij maraton”. 
W moim życiu maratony zmie-
niły wszystko... ●

BiegaCZ Z ŻelaZa
drago boroja: życIE TO NIE SPRINT, ALE mARATON, W KTóRym PRZEZ DWIE TRZEcIE WyŚcIGu TRZEbA bIEc Z GłOWą, 
A POZOSTAłą – Z SERcEm.

Z Biegu Na Bieg

Oto kilka wybranych startów Drago boroji.
●  Pierwsze miejsce w 24-godzinnym wyścigu – 210 km (belgrad, 

2000 r.). Wynik ten był rekordem Serbii do 2013 roku.
●  Pierwsze miejsce w ultramaratonie górskim 101 km – 12:45.00 

(Frushka Gora, 2000 r.).
●  Pierwsze miejsce na 50 km – 4:01.20 (Pustamedjer, 1993 r.).
●  Dwa razy drugie w 12-godzinnych biegach – 120 i 116 km 

(belgrad, 1996 i 1999 r.).
●  Dwa razy trzecie w 12-godzinnych biegach – 142 i 135 km 

(Subotica/Palic, 1993 i 1994 r.).
●  Dwa razy trzecie miejsce w biegu na 27 km – 1:52.34 i 1:54.14 

(Sombor-bezdan, 1990 i 1991 r.).
●  Dwa piąte miejsce w 12-godzinnym biegu – 128 i 128 km 

(Szeged, 1993 i 1994 r.).„Drago” na... banerze i Drago Boroja, który ma na koncie 705 biegów 
– 361 maratonów i 61 ultramaratonów i mnóstwo innych.

Pani Bernadeta, która sama 
również startuje w maratonach, 
ultramaratonach i triathlonach 

sprawiła, że znany biegacz 
z Bośni stał się tyszaninem

Na mecie kolejnej edycji Silesia Marathon.

– Biegam, by lepiej żyć, nie żyję, by biegać – mówi Drago.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab‑Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kariera/edukacja:

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

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

usŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA‑
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA‑
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE‑
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo‑
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa‑
nie. Tel. 574 735 304 
ABC ‑ ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA‑
LACJE WOD.‑ KAN. ROBOTY MURARSKO‑
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
‑ 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

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

finanse:
POŻYCZKI 32/260‑00‑33, 516‑516‑611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN‑
SE Sp. z o.o.
Zatrudnię osobę do pomocy w dużym 
ogrodzie Tel 513 344 44
Upadłość konsumencka 577 993 773

praca:

Agencja Ochrony zatrudni rencistów do 
pracy w Tychach na stanowisku: pracow‑
nik ochrony. Wymagamy: niekaralności, 
dyspozycyjności, umiejętności współ‑
pracy w zespole, orzeczenia o niepełno‑
sprawności. Oferujemy: elastyczny grafik, 
stałe miejsce pracy, gwarantujemy wyna‑
grodzenie wypłacone do 10 dnia każdego 
miesiąca. 32 219‑25‑57

Bistro z obiadami domowymi zatrudni 
kucharkę . Możliwość  pracy stałej i do‑
rywczej tel: 516 175 264

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE‑
MEM: ‑ZADŁUŻONE, ‑ KOMORNIK, ‑HIPO‑
TEKA, ‑WYKUP LOKATORSKI, ‑SPRAWY 
SPADKOWE, ‑ POMOC PRAWNA, WSPÓŁ‑
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie‑
ruchomość. Może być zadłużona, z prob‑
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat‑
ność. Zadzwoń: 607‑383‑000
Kupię garaż na os. H blisko ronda ‑ za go‑
tówkę. tel: 501 503 735.

SPRZEDAM

Os. "E" 50m2 II p. Cena 220 tys. Tel: 509 
904 546
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Tychy, os. C. M‑3, 50 m2, po generalnym 
remoncie – I piętro z balkonem. 295 000 
zł. BN VOTUM: 501 503 735 

WYNAJMĘ
Wynajmę pomieszczenie na działalność 
gospodarczą 50 m2, os. B 507 746 533
Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
661 894 061
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch‑
nia 609 192 905

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. 
N tel: 666865777 

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Tychy ul. Budowlanych ‑  Lokal Użytko‑
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M‑3 , 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M‑3 , parter, 49m2,cena 
205000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. O, M‑3, 48,4 m2, 10 piętro, cena 
240000zł VIPART 501 396 663
Czechowice, M‑3, 2 piętro, 49,9m2, cena 
195000zł VIPART 790 855 188

autoreklama
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Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277m2, 
cena 166010zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, działka 
1020m2,cena 580000zł VIPART 501 396 663
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia M‑4, parter po 
remoncie, 65m2, cena 1500zł + media 
VIPART 509 733 977
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, 
oś H. Parter, cena 640000zł VIPART 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 mieszkania 
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 możliwość  zrobienia 3 pokoi, bal‑
kon duża piwnica 3 piętro 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
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt‑
kowe tel. 886‑309‑196 www.ihn.com.pl

Bieruń do wynajęcia lokal przy głów‑
nej ulicy, parter, duże witryny o pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m‑ce tel. 886‑309‑197 
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
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
Tychy Centrum Mieszkanie w stanie 
"developerskim", 37,4 m2, 179 tys., 9p, 
czynsz 320zł, piękny widok, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy Arkadowa 50 m2, 2 pokoje, "do 
wejścia", 1 piętro, cena 259.000 zł, 519 
595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Arctowskiego 52 m2, 2 pokoje 
mieszkanie do wejścia, cena 269.000 zł, 
519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, os B, 50 
m2, 2 pokoje, 1p, nieumeblowane, czynsz 
1500 zł/mc+ media, 731 713 100, www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, os. P, 48 
m2, 2 pokoje, nowy blok z windą i gara‑
żem, czynsz 1800 zł/mc+ media, 519 595 
674, www.ASTON.com.pl
Kobiór, ul. Błękitna, działka 707 m2, 
wszystkie media w drodze, cena 159.000 
zł, www.ASTON.com.pl 519 595 671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji cał‑
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda‑
rowana, z małym domkiem, cena 299.000 
zł www.ASTON.com.pl 728‑713‑101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731‑713‑100 www.ASTON.com.pl

Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła ‑ duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru‑
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731‑713‑100
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 1673 m2, działka bu‑
dowlana, wszystkie media, cena 418.250 
zł www.ASTON.com.pl 728‑713‑101
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728‑713‑101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731‑713‑100
Działki i domy w Beskidach ‑ duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531‑823‑300
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo‑mieszkaniowy w stanie suro‑
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728‑713‑101
Tychy, Mąkołowiec, dom szeregowy, o pow. 
138 m2, działka 189 m2, cena: 690.000 
zł  www.ASTON.com.pl 728‑713‑101
Tychy, Wygorzele duży dom wolnostojący 
z 2001 r., powierzchnia 206 m2, działka 
1370 m2, cena 769 tys. www.ASTON.com.
pl 728‑713‑101
Tychy, Paprocany, nowy dom szeregowy 
w stanie deweloperskim, cena 799.000 zł, 
519 595 674, www.ASTON.com.pl
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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA‑
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam ‑Mieszkanie M‑4, 47m2, Miko‑
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212

SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją‑
cy‑ GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600‑
1700zł – ZAPRASZAMY‑ tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo‑
ok.com/indomotychy

zdrowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe‑
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo‑
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889935290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
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

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

Ważne  
telefonymiejskie

reklama

autoreklama
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wychodzi na to, 
że piŁkarze gks lepiej 
sobie radzą z zespoŁaMi 
czoŁówki tabeli, zaś 
z outsajderaMi idzie iM 
jak po grudzie.

Co prawda Resovia wygrała przed 
tygodniem ze słabnącym z me-
czu na mecz liderem z Niecieczy, 
to jednak 22 punkty różnicy ka-
zały upatrywać faworyta sobot-
niej potyczki w zespole gości. Ci 
jednak musieli walczyć nie tylko 
z rywalem, ale i fatalnym stanem 
nawierzchni boiska w Rzeszowie 
(bo nazywanie tego murawą by-
łoby nadużyciem).

– Najważniejszym naszym za-
daniem była jak najszybsza adap-
tacja do tych warunków – mówił 
na pomeczowej konferencji trener 
GKS Artur Derbin. Spowodowa-
ło to, że oglądaliśmy mało finezji 
i technicznych popisów piłkarzy, 
a spotkanie stało się typowym me-
czem walki dwóch drużyn chcą-
cych zdobyć komplet punktów.

W pierwszej połowie bliżej tego 
celu byli tyszanie, zwłaszcza w 21 
min. kiedy po uderzeniu Barto-
sza Biela piłka odbiła się od po-

przeczki. Po zmianie stron jednak 
w możliwość strzelenia dającego 
zwycięstwo gola uwierzyli też go-
spodarze. Stworzyli oni kilka sy-
tuacji, które jednak nie przynio-
sły poważnego zagrożenia bramce 
Konrada Jałochy. Ostatni kwa-
drans to już cofnięcie się Resovii 
do głębokiej defensywy i obrona 
– jakby nie było – korzystnego dla 
walczącej o utrzymanie się druży-
ny gospodarzy.

– Piłkarze włożyli w to spot-
kanie mnóstwo zdrowia i serca 
i za to chciałbym im podzięko-
wać – powiedział Artur Derbin. 
– Ostatecznie skończyło się bez 
bramek, co może być niezadowa-
lające dla obu drużyn, ale ja pa-
trzę na to z optymizmem, wszak 
dopisujemy sobie do naszego 
konta kolejny punkt, wywalczo-
ny na trudnym terenie.

Przed zespołem GKS kolej-
ne wyzwanie już w czwartek, 
1 kwietnia. O godz. 17.40 roz-
poczną oni 23. kolejkę meczem 
z Arką na własnym stadionie.
resOvia – gks tychy 0:0.
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Sołowiej, Szymura, Szeliga – Kar-
gulewicz (66’ K. Piątek), Paprzy-

cki, Żytek, Steblecki, (66’ Lewi-
cki), Biel (83’ Moneta) – Nowak. 
Żółta kartka: Mańka.

W pozostałych meczach 22. 
kolejki: Widzew – Jastrzębie 2:0, 
Chrobry – Puszcza 0:2, Radomiak 
– Łęczna 3:0, Korona – Miedź 0:0, 
Bełchatów – Odra 1:1, Sandecja 
– ŁKS 2:1, Zagłębie – Stomil 2:1. 
Spotkanie Arka – Termalica zo-
stało przełożone na 21 kwietnia. 
ww ●

i liga
1. Termalica 21 47 36:15
2. łęczna 22 41 32:17
3. łKS 22 40 43:25
4. gks tychy 22 38 31:18
5. Radomiak 21 37 29:16
6. Arka 21 35 29:21
7. Widzew 22 34 22:21
8. miedź 22 32 35:27
9. Odra 22 31 22:25
10. Puszcza 21 29 24:23
11. Korona 22 29 17:26
12. chrobry 22 29 27:32
13. Sandecja 22 24 23:34
14. Stomil 22 23 21:30
15. Jastrzębie 22 19 18:36
16. Resovia 22 17 15:31
17. Zagłębie 22 16 18:31
18. bełchatów 22 16 15:29

Występujący w Centralnej Li-
dze Juniorów tyski zespół U-17 
udanie rozpoczął historycz-
ny, bo pierwszy na tym szczeb-
lu sezon. W pierwszych trzech 
meczach drużyna Przemysława 
Pitrego i Marcina Zemanka nie 
przegrała ani razu i zajmuje ak-

tualnie trzecie miejsce w tabeli 
grupy C.

Niestety, w najbliższym cza-
sie nie dopiszemy ich kolejnych, 
gdyż w związku z zagrożeniem 
epidemicznym rozgrywki grup 
młodzieżowych zostały w mi-
niony weekend wstrzymane i ty-

szanie nie pojechali do Lubina 
na mecz z Zagłębiem. Raczej 
na pewno nie odbędą się tak-
że zaplanowano na dwa kolej-
ne weekendy spotkania z pro-
wadzącymi w tabeli Górnikiem 
Zabrze i Rakowem Częstocho-
wa. ww ●

bardzo eMocjonująca 
jest finaŁowa 
rywalizacja w grupie 
5. ii ligi siatkówki 
Między tks tychy a Mks 
andrychów. po czterech 
Meczach MaMy reMis 
2:2 i wszystko zależeć 
będzie od ostatniego, 
piątego Meczu, który 
31 Marca rozegrany 
zostanie na parkiecie 
rywali.

Wprowadzone obostrzenia nie 
przerwały rozgrywek siatkar-
skich. Wątpliwości, jakie poja-
wiły się w związku z rządowym 
rozporządzeniem, zostały rozwia-
ne – zawody organizowane przez 
Polski Związek Piłki Siatkowej za-
liczone zostały do sportu zawo-
dowego i mogą dalej normalnie 
się odbywać. W tej sprawie PZPS 
wystosował komunikat stwierdza-
jąc, że zarówno I liga kobiet, jak 
i II ligi (a także rozgrywki organi-
zowane przez wojewódzkie ogni-
wa PZPS) mogą być rozgrywane 
jak do tej pory.

W konfrontacji z TKS Tychy 
faworytem był MKS Andrychów. 
Drużyna wygrała zasadniczą 
część sezonu, natomiast TKS za-
jął czwarte miejsce z 11 punktami 
straty do MKS. Ponadto w pierw-
szej części sezonu siatkarze z An-
drychowa dwukrotnie okazali 
się lepsi od TKS, wygrywając 3:0 
i 3:1. I pierwsze dwa mecze, ro-
zegrane w hali rywali, wydawały 
się potwierdzać opinie, że w tej 
konfrontacji górą będą faworyci. 

Pierwszy mecz gospodarze wy-
grali 3:1, ale już w drugim mieli 
problemy i musieli sporo się na-
pracować, by pokonać TKS 3:2.

Potem gra przeniosła się 
do Tychów, gdzie pewną sie-
bie ekipę z Andrychowa czekał 
zimny prysznic. W pierwszym 
meczu podopieczni Marcina Ny-
cza wygrali 3:0, wręcz nokautu-
jąc przeciwników. Nie pozwolili 
im w żadnym z setów przekro-
czyć 20 punktów. W czwartym 
starciu Andrychów jedynie po-
straszył tyszan w pierwszym se-
cie, ale w trzech kolejnych TKS 
znów okazał się lepszy, wygry-
wając 3:1.

– W 3. i 4. meczu my grali-
śmy z nożem na gardle, a rywale 
na luzie – powiedział trener Mar-
cin Nycz. – Teraz role się odwró-
ciły i to oni będą pod niemałą 
presją, podczas gdy my może-
my zagrać z większą swobodą. 
Dwa mecze w Tychach dowiod-
ły, że przy pełnej mobilizacji mo-
żemy powalczyć skutecznie i za-
kończyć tę rywalizację sukcesem. 
W siatkówce mówi się, że „kto za-
grywa ten wygrywa”, czyli kto bę-
dzie lepiej dysponowany na za-
grywce, ten będzie miał większe 
na zwycięstwo. Myślę, że właśnie 
ten element może mieć decydu-
jące znaczenie.

O hali w Andrychowie mówi 
się, że jest „specyficzna”. To dość 
enigmatyczne określenie, a cho-
dzi o wymiary hali – obiekt jest 
niski, wąski i krótki i chyba poza 
MKS nikt tu grać nie lubi. Halę 
trzeba „wyczuć”, częściej ryzy-

kować. I nie chodzi tu o kom-
fort graczy – wymiary hali mają 
wpływ na technikę gry.

– Z uwagi na to, że hala jest bar-
dzo niska, nie można swobodnie 
podrzucić piłki do zagrywki – do-
daje tyski szkoleniowiec. – Trzeba 
też bardziej amortyzować zarów-
no ataki, jaki i przyjęcia, żeby pił-
ka nie doleciała do sufitu. Nawet 
na obronę nie ma za wiele miej-
sca. Ale graliśmy już tutaj wiele 
razy, mamy zawodników, którzy 
występowali w barwach Andry-
chowa, więc dobrze znamy spe-
cyfikę obiektu.

Jeśli chodzi o kadrę TKS, 
na urazy narzeka kilku zawod-
ników, jednak nie są to gracze 
pierwszej szóstki. Dwa zwycię-
skie mecze w Tychach TKS za-
grał podstawowymi zawodnika-
mi i trener Nycz nie dokonywał 
zmian, więc być może i teraz nie 
będą one konieczne.

Tymczasem w drugiej parze 
półfinałowej grupy 5. nastąpiły 
już rozstrzygnięcia – do kolejnej 
rundy awansował AZS Często-
chowa, wygrywając rywalizację 
z Kęczaninem Kęty – 3:1 w serii.

Awans do I ligi siatkarskiej jest 
kilkustopniowy. Z rundy play off 
w każdej z sześciu grup awansu-
ją po dwa zespoły i zagrają w jed-
nym z trzech turniejów półfina-
łowych. I ponownie – po dwie 
najlepsze drużyny z turniejów 
półfinałowych awansują do tur-
nieju finałowego. I dopiero dwie 
najlepsze drużyny z finałowych 
zawodów otrzymają prawo gry 
I lidze. ls ●

Piłkarze czwartoligowego GKS II 
Tychy wciąż pozostają bez punk-
tu tej wiosny. W sobotę przegra-
li po raz trzeci z rzędu, ulegając 
na wyjeździe Spójni Landek aż 
0:5.

Losy meczu zostały rozstrzyg-
nięte w zasadzie już przed prze-
rwą, gdyż na dwa gole Skrobola 
i trafienie Jarosia, podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka nie 
byli w stanie niczym odpowie-
dzieć i tylko sporadycznie gości-
li pod bramką Spójni.

Choć w przerwie trener rezerw 
wymienił pół składu, to w dal-
szym ciągu gra toczyła się prak-
tycznie na jedną bramkę. Z wielu 
okazji na podwyższenie rezultatu 

gospodarze wykorzystali jeszcze 
dwie – w 71 min. swoim niedaw-
nym kolegom gola strzelił Bojar-
ski, a kilka minut później wynik 
na 5:0 ustalił Gryman.

Weteran tyskiego zespołu Łu-
kasz Kopczyk stwierdził po spot-
kaniu: – Różne mecze widziałem 
w swojej karierze, ale o tym można 
powiedzieć tylko tyle, że byliśmy 
bez szans i wynik odzwierciedla 
to, co działo się na boisku.

sPójNia laNDek – gks ii 
tychy 5:0 (3:0). Gole: Skrobol 
(23’, 45’), Jaroś (33’), Bojarski 
(71’) i Gryman (77’).
gks ii tychy: Dana – Pawlusiń-
ski, Zarębski (46’ Kokoszka), Kop-
czyk, Machowski, Bielusiak (46’ 

Hachuła), Paluch (56’ Nowak), B. 
Rutkowski, Krężelok (46’ Misztal), 
Biegański (29’ Dzięgielewski), Sta-
niucha (46’ Orliński). Żółte kartki: 
Hachuła oraz trener Zadylak.

W pozostałych meczach: Łę-
kawica – Iskra 2:0, Czaniec – Ra-
dziechowy 0:2, Wodzisław – Ja-
sienica 5:1, Bełk – Rozwój 3:0, 
Podbeskidzie II – Kuźnia 3:0, 
Unia Turza – Książenice 2:3, Cze-
chowice – Przyszowice 5:0.

Po tej klęsce tyszanie spadli 
na 10. miejsce w tabeli. Wyprze-
dzają oni jednak zespoły, które 
mają mniej rozegranych spot-
kań, więc po nadrobieniu zale-
głości mogą spaść jeszcze niżej. 
ww ●

meCZ Walki BeZ goli
aspirujący do ekstraklasy ZESPół GKS Tychy bEZbRAmKOWO ZREmISOWAł DRuGI 
mEcZ Z RZęDu.

W jesiennym, wygranym 2:1 meczu z Resovią jedną z bramek zdobył Łukasz Grzeszczyk. 
Tym razem ani jemu ani żadnemu z kolegów sztuka ta się nie udała.
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rezerwa nie potrafi „zaskoczyć”.

trzecia Porażka

rywalizacja w piłkarskiej cLJ wstrzymana.

juniorzy Przegrali z covidem

WygRajCie 
W aNdRyCHoWie!
siatkarze tks tychy ROZEGRAJą DEcyDuJący mEcZ W WALcE O AWANS DO TuRNIEJóW 
PółFINAłOWych II LIGI.

Po dwóch wygranych w Tychach, TKS jest na fali. Teraz liczymy na trzecią wygraną podopiecznych Marcina Nycza.
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W Katowicach rozegrano otwarte 
mistrzostwa Śląska dzieci i kade-
tów w zapasach w stylu klasycz-
nym. Zawodnicy MOSM Tychy 
przywieźli trzy medale.

Przez kilka ostatnich lat w sek-
cji zapaśniczej MOSM brylowa-
ły dziewczęta, teraz trener Marek 
Juźwik ma grupę chłopców, któ-
rzy awansowali do śląskiej czo-
łówki w swoich kategoriach wie-
kowych. Co prawda na co dzień 
tyscy zapaśnicy trenują zapasy 

w stylu wolnym, ale jak widać 
bardzo dobrze radzą sobie rów-
nież w stylu klasycznym.

Najlepiej spisał się Daniel Fila, 
który w finale kategorii 66 kg 
efektownie pokonał przeciwnika, 
kładąc go na łopatki. Kacper Sitek 
w kategorii 32 kg i Tomasz Prorok 
w kategorii 38 kg po bardzo trud-
nych walkach zajęli trzecie miej-
sca, a tuż za podium znaleźli się 
Tymon Wieczorek i Wojciech 
Juźwik. ls ●

Przed tygodniem informowa-
liśmy o zawieszeniu rozgrywek 
i treningów amatorów, jednak 
kolejne obostrzenia dotyczą rów-
nież sportowej rywalizacji dzieci 
i młodzieży.

Nowe regulacje wprowadziły 
zaostrzenia wyłączające nie tyl-
ko możliwość rozgrywania me-
czów w ramach lig amatorskich, 
ale również uniemożliwiające 
prowadzenie treningów, w tym 
treningów dzieci i młodzieży. 
Zakaz dotyczy także prowadze-
nia zajęć sportowych na prywat-

nych obiektach sportowych, nale-
żących do klubów. Dopuszczono 
jedynie organizację rozgrywek 
we współzawodnictwie z udzia-
łem przedstawicieli sportu za-
wodowego, zawodników pobie-
rających stypendium sportowe, 
zawodników będących członka-
mi kadry narodowej, reprezenta-
cji olimpijskiej lub reprezentacji 
paraolimpijskiej, lig zawodowych 
w rozumieniu ustawy o sporcie, 
ale mogą się one odbywać bez 
udziału publiczności i w ścisłym 
reżimie sanitarnym.ls ●

Półtorej minuty przez zakoń-
czeniem wyjazdowego meczu 
z UMCS AZS Lublin GKS Fut-
sal Tychy prowadził 4:3, jednak 
strata piłki przez Pawła Lisińskie-
go na połowie rywali dała oka-
zję do szybkiej kontry i sytuację, 
w której sam na sam ze Zbignie-
wem Modrzikiem znalazł się Mi-
chał Tkacz. Doświadczony gracz 
akademików nie zwykł marno-
wać takich sytuacji i strzelił swoją 
trzecią bramkę w tym spotkaniu, 
ratującą gospodarzom remis.

Tyszanie zagrali bardzo dobre 
spotkanie, zwłaszcza w drugiej 
połowie. Co prawda ekipa z Lub-
lina objęła dwubramkowe pro-
wadzenie, ale jeszcze do przer-
wy Dawid Kochanowski zdobył 
kontaktowego gola, a kilka mi-
nut po wznowieniu gry wyrów-
nał Filip Krzyżowski. Tyszanie 
uzyskali sporą przewagę, grali 
bardzo mądrze taktycznie, wy-
sokim pressingiem, nie pozwa-
lając rywalom na rozwinięcie 
skrzydeł. Nie udało im się jed-
nak znaleźć sposobu na skutecz-

nie grającego Tkacza, który stwa-
rzał największe zagrożenie pod 
bramką Modrzika. GKS nie tyl-
ko odrobił stratę, ale objął pro-
wadzenie 3:2 po bramce Grze-
gorza Migdała w 30 min. Potem 
rywale wyrównali, jednak w 33 
min. Paweł Lisiński popisał się 
celnym uderzeniem. Futsaliści 
GKS za wcześnie chyba uwierzy-
li, że wywiozą z Lublina 3 punk-
ty i w końcówce meczu zagrali 
mniej uważnie. Szkoda tych pun-
ków, bo po prostu były na wy-
ciągnięcie ręki.

Po 20 meczach GKS Futsal zaj-
muje w tabeli 8. miejsce 27 punk-
tami. Kolejny i ostatni mecz GKS 
rozegra u siebie 11 kwietnia z Hei-
ro Rzeszów.
umcs aZs luBliN – gks fut-
sal tychy 4:4 (2:1). Bramki: 
Kochanowski, Krzyżowski, Mig-
dał, Lisiński.
gks futsal: Modrzik – Sitko, 
Pytel, Migdał, Lisiński, Kołodziej-
czyk, Krzyżowski, Kokot, Cichy, 
Kochanowski, Kumor, Wróblew-
ski, Banaszczyk. ls ●

przerwano rozgrywki i treningi także dzieci i młodzieży.

sPort w zawieszeniu

na mistrzostwach Śląska.

zaPaśnicy z medalami

gks futsal był bliski pokonania faworyzowanej drużyn AZS.

Punkt z luBlina

W Lublinie po raz kolejny piłkarze GKS Futsal udowodnili, 
że potrafią się mobilizować w trudnych chwilach, ale 

bywa, że prowadząc, łatwo tracą koncentrację.
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zaMiast finaŁu, hokeiści 
gks tychy rozgrywają 
Mecze o brązowy Medal, 
który dla aktualnych 
jeszcze Mistrzów 
polski oznacza jedynie 
nagrodę pocieszenia. 
ale spisują się bardzo 
dobrze – wygrali pewnie 
oba ubiegŁotygodniowe 
spotkania i od zdobycia 
trofeuM dzieli ich 
już tylko jedno 
zwycięstwo. trzeci Mecz 
rozegrany zostanie 
w katowicach, 30 Marca, 
o godz. 18 i będzie 
transMitowany na www.
polskihokej.tV.

Od początku pierwszego meczu 
GKS grał ofensywnie, ale kilka 
strzałów nie przyniosło efek-
tu. Dopiero w 12 min. bardziej 
precyzyjnie przymierzył Patryk 
Wronka i gospodarze objęli pro-
wadzenie. Na pierwszą przerwę 
tyszanie schodzili z dwubram-
kowym prowadzeniem, bowiem 
w ostatniej minucie tercji Paul 
Szczechura popisał się trafie-
niem, wykorzystując moment, 
kiedy Simboch spóźnił się z inter-
wencją. Druga odsłona nie przy-
niosła goli, choć tyszanie nadal 
groźnie atakowali i raz po raz 
bramkarz Katowic musiał popi-
sać się refleksem po uderzeniach 
Aleksa Szczechury, Bartłomieja 
Pociechy, czy Michaela Cichego. 
Ale za to w trzeciej tercji mieli-
śmy aż cztery gole. Zaczęło się 
tuż po wznowieniu gry – tysza-
nie wykorzystali grę w przewa-
dze i Christian Mroczkowski 
podwyższył z bliska na 3:0. Trzy 
minuty później Andrej Stiepanow 
zaskoczył Johna Murraya strza-
łem z dystansu, a dwa ostatnie 
gole wpadły do bramki gości – 
w 53 min. Cichy zdobył czwartą 
bramkę, a wynik meczu ustalił 
w 56 min. Filip Komorski.

gks tychy – gks katOWice 
5:1 (2:0, 0:0, 3:1). Bramki: Wron-
ka, P. Szczechura, Mroczkowski, 
Cichy, Komorski.

Sobotnie spotkanie tyszanie 
zaczęli od mocnego uderzenia. 
Po 38 sekundach i ładnej akcji 
Komorskiego z Jeziorskim, Mate-
usz Gościński znalazł się w oko-
licach bulika i celnym uderze-
niem wpakował krążek do siatki. 
Goście ruszyli do ofensywy, jed-
nak grali bardzo nieskutecznie, 
a poza tym Murray odbijał lub 
łapał krążek po każdym uderze-
niu w światło bramki. Hokeistom 
Katowic nie udało się także wy-
korzystać gry w przewadze. Wy-
nik meczu się nie zmienił, ale tuż 
przed zakończeniem tercji karę 
otrzymał jeden z hokeistów Ka-
towic, co tuż po przerwie wy-
korzystali gospodarze – Jaro-
sław Rzeszutko otrzymał celne 
podanie od Komorskiego. Kilka 

minut później było już 3:0. Tym 
razem z niebieskiej uderzył Ma-
rek Biro, a lot krążka zmienił 
Bartłomiej Jeziorski. Przewa-
ga gospodarzy w tym spotkania 
nie podlegała dyskusji i wyda-
wało się, że kolejne gole są tyl-
ko kwestią czasu. Wynik jednak 
nie zmienił się do końca drugiej 
tercji, natomiast w ostatniej od-
słonie bramkę zdobyli goście. 
Było to w 54 minucie i hokeiści 
z Katowic rzucili się do odrabia-
nia strat. Pod koniec meczu tre-
ner wycofał Macieja Miarkę, ale 
że jeden z zawodników gości tra-
fił na ławkę kar, bramkarz musiał 
wrócić między słupki...

– Do zdobycia brązowego me-
dalu wystarczy nam tylko jedno 
zwycięstwo i liczę na to, że cel 
osiągniemy w trzecim meczu – 
powiedział po tym spotkaniu 
trener Krzysztof Majkowski. – 
Dziś mieliśmy mecz pod kontro-

lą, przeważaliśmy, stworzyliśmy 
więcej sytuacji i zasłużenie zwy-
ciężyliśmy.
gks tychy – gks katOWice 
3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Bramki: Goś-
ciński, Rzeszutko, Jeziorski.

W finałowej serii JKH GKS 
Jastrzębie prowadzi w kon-
frontacji z Comarch Cracovią 
2:0. W pierwszym meczu ze-
spół z Jastrzębia wygrał 3:0 (0:0, 
2:0, 1:0), natomiast w sobotnim 
starciu wygrana gospodarzy nie 
była już tak pewna. Do ostat-
nich sekund Cracovia walczyła 
o korzystny rezultat. W 49 min. 
zdobyła kontaktowego gola i raz 
po raz stwarzała groźne sytua-
cje, a w 58 min. Ales Jezek trafił 
w słupek. Wynik jednak już się 
nie zmienił (3:2), a kolejne dwa 
spotkania finałowe zostaną ro-
zegrane na lodowisku w Krako-
wie, 30 i 31.03. 
leszek sobieraj ●

Trzeciej porażki z rzędu, a 12. 
w sezonie, doznali koszykarze 
GKS Tychy przegrywając z Księ-
żakiem Łowicz 97:108. Oczywi-

ście porażka ta nie zmienia sy-
tuacji tyskiej drużyny, która już 
wcześniej zapewniła sobie miej-
sce w play off. Do zakończenia 

sezonu zasadniczego pozostała 
już tylko jedna kolejka spotkań 
– 31.03.

Wygląda na to, że po zapewnie-
niu sobie startu w gronie ośmiu 
najlepszych drużyn I ligi, koszy-
karze GKS Tychy zbierają siły 
przed play off, by do decydującej 
fazy rozgrywek przystąpić z peł-
ną energią i mobilizacją. Po wy-
granej jednym punktem z WKK 
Wrocław, przegrali z liderującymi 
Czarnymi Słupsk oraz walczącymi 
o „ósemkę” Pruszkowem i Łowi-
czem. Z tą ostatnią drużyną pro-
wadzili w połowie drugiej kwarty 
już 18 punktami – 42:24, jednak 
wygrana wymknęła im się z rąk.

Tyszanie dominowali od po-
czątku spotkania, dość spokoj-
nie punktując rywali, jednak 
właśnie w drugiej części meczu 
zespół z Łowicza zaczął odrabiać 
straty. Kiedy drużyny schodziły 
na przerwę z 18 punktów prze-
wagi tyszan pozostały zaledwie 
4 (49:45). W trzeciej odsłonie 
GKS próbował utrzymać dystans 
i na punkty gospodarzy odpo-
wiadał swoimi, jednak w końcu 

Księżak objął prowadzenie 65:64, 
a przed ostatnią kwartą wygrywał 
76:71. Ostatnie 10 minut było po-
pisem skuteczności rywali – zdo-
byli 10 punktową przewagę, któ-
rej nie oddali do końca spotkania. 
W sumie w drugiej połowie me-
czu Księżak zdobył 63 punkty, 
GKS Tychy – 48.
ks księżak łOWicZ – gks ty-
chy 108:97 (16:28, 29:21, 31:22, 
32:26).
gks: Trubacz 20 (6 za 3), Stry-
jewski 16 (2), Wrona 16 (10 zbió-
rek), Mąkowski 15 (4), Śpica 10 
(2), Woroniecki 9 (3), Kędel 8 (2), 
Karpacz 3, Ziaja 0.

W ostatniej kolejce GKS Tychy 
zmierzy się u siebie z Sokołem 
Łańcut (31.03, godz. 18). ls ●

czoŁówka tabeli i ligi:
1. czarni 29 54 25-4
2. Wałbrzych 29 53 24-5
3. WKK Wrocław 29 50 21-8
4. Sokół 29 48 19-10
5. gks tychy 29 46 17-12
6. Krosno 29 45 16-13
7. AZS Politechnika 29 44 15-14
8. Śląsk II 29 43 14-15

na jedną kolejkę przed zakończeniem zasadniczego sezonu.

zatrzymani w drugiej kwarcie

gks Blisko Podium
po dwóch Meczach o iii Miejsce GKS Tychy PROWADZI W SERII Z GKS KATOWIcE 2:0

W meczu z  Księżakiem Łowicz najwięcej punktów 
zdobył Radosław Trubacz (z lewej).
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GKS Tychy dwukrotnie pokonał GKS Katowice i teraz hokeiści chcą rozstrzygnąć  rywalizację o brąz w trzecim meczu.
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Ubiegłoroczna mistrzyni Pol-
ski juniorek młodszych w łyż-
wiarstwie figurowym Karolina 
Białas zakończyła sezon dwoma 
medalami. Podczas rozegranych 
13-14 marca w Katowicach za-
wodów Diamentowy SPIN ty-
szanka przejechała dwa bardzo 
dobre programy, poprawiła swój 
rekord życiowy (130,6 pkt) i zdo-
była złoty medal.

Tydzień później, podczas Mi-
strzostw Polski Młodzieżow-
ców, do rekordu dołożyła jeszcze 
dwa punkty i wywalczyła brązo-
wy medal. Nic zatem dziwnego, 
że po tych zawodach ponownie 
powołana została do kadry Pol-
skiego Związku Łyżwiarstwa Fi-
gurowego. Sezon 2020/2021 Ka-
rolina skończyła na wysokich 
lokatach w ogólnopolskich ran-
kingach. Została sklasyfikowa-
na na drugim miejscu w rankin-
gu juniorskim oraz na czwartym 
w rankingu seniorskim PZŁF.

Co prawda sezon łyżwiarski już 
się skończył, jednak nie oznacza 
to przerwy w treningach. Już nie-
bawem rozpoczną się przygoto-
wania do startów 2021/2022. 
W związku z panująca sytuacją 
epidemiczną trudno przewidzieć, 
czy wszystkie plany uda Karoli-
nie się zrealizować. Chce wziąć 
udział w Międzynarodowej Szko-
le Łyżwiarstwa Figurowego, gdzie 
będzie podnosiła swoje umiejęt-
ności pod okiem trenerów z Ro-
sji i Słowacji. A w lipcu czeka 

ją coroczne zgrupowanie kadry 
w Krynicy Zdroju.

Karolina zaczęła treningi w sek-
cji łyżwiarstwa figurowego TKKF 
Pionier Tychy pod okiem Janiny 
Buławy, obecnie jest zawodniczką 

UKŁ Spin Katowice (trener Ma-
ria Domagała). Jest uczennicą IV 
LO Zespołu Szkół nr 1, w klasie, 
której patronuje Akademia Wy-
chowania Fizycznego w Katowi-
cach. ls ●

Od kilku lat Aleksandra Ochnio 
zdobywa medale podczas najważ-
niejszych krajowych zawodów 
snowboardowych i zakończony 
niedawno sezon potwierdził jej 
miejsce wśród najlepszych pol-
skich zawodniczek w kategorii 
juniorek.

Przypomnijmy, iż Ola to kilku-
krotna medalistka Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, a w ubie-
głym roku powiększyła swoją ko-
lekcji trofeów o dwa wicemistrzo-
stwa Polski (dwa srebrne medale 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w sportach zimowych „Ślą-
skie 2020”) w konkurencji big air 
(ewolucje w powietrzu po wysko-
ku z hopy) i slopestyle (ewolucje 
podczas zjazdu po przeszkodach). 
Ponadto zdobyła 4 medale Pucha-
ru Polski – 2 złote, srebrny i brązo-
wy. W tym sezonie zmieniła klub 
i trenera – startuje obecnie w bar-
wach Akademii Sportu Freestyle 
Park Chorzów pod okiem trene-
ra Michała Starzyńskiego.

W Krynicy Zdroju na Sło-
twinach rozgrywane były zawo-
dy Pucharu Polski. Impreza od-

bywała się w dwóch częściach 
– w pierwszej startowały wy-
łącznie polskie zawodniczki i za-
wodnicy, a w drugiej – po raz 
pierwszy nasi snowboardziści 
mieli okazję podczas pucharo-
wej imprezy konkurować z kole-
żankami i kolegami z zagranicy 
– z Czech i Słowacji. Ola ponow-
nie stanęła na podium, zdobywa-
jąc srebrny medal w konkurencji 
big air w pierwszej części, nato-
miast w drugiej – była tuż za po-

dium, zajmując 4. miejsce w big 
air oraz 5. w konkurencji slope-
style. Kiedy jednak podsumowa-
no zdobyte punkty we wszystkich 
pucharowych konkurencjach, Ola 
uplasowała się na drugim miej-
scu w generalnej klasyfikacji Pu-
charu Polski!

Z kolei w Rzykach na Czarnym 
Groniu odbyły się mistrzostwa 
Polski w snowboardzie. Także one 
składały się z dwóch części. W mi-
strzostwach rozgrywanych w for-
mule open – z udziałem zawodni-
czek i zawodników zagranicznych 
– Ola zajęła 5. miejsce w konku-
rencji big air oraz 4. miejsce w slo-
pestyle. Dodajmy, iż od tego sezo-
nu, za namową trenera Michała 
Starzyńskiego, tyska zawodniczka 
zaczęła zbierać punkty do klasyfi-
kacji na arenie europejskiej. Są one 
ważne w perspektywie startów za-
granicznych.

Z kolei w drugiej części mi-
strzostw Polski, w których star-
towały wyłącznie zawodniczki 
i zawodnicy z polskich klubów, 
Ola sięgnęła po wicemistrzostwo 
Polski w konkurencji slopestyle, 
a w big air zajęła 5. miejsce.

Sezon startowy już się zakoń-
czył, snowboardziści ze stoków 
przenieśli się do hal, ale trud-
no powiedzieć, jak będą prze-
biegały dalsze przygotowania. 
Na razie Ola trenowała dwa 
razy w tygodniu w swoim klubie 
w Chorzowie. Dopiero podczas 
wakacyjnych miesięcy zawod-
niczki i zawodniczki mają chwilę 
na odpoczynek, ale nie do końca, 
bo niektórzy, tak jak Ola, trenu-
ją ewolucje na wodzie, za pomo-
cą tzw. wake’a lub na mountain-
boardzie. ls ●

od kilku lat zofia 
brzoza kroczy dro-
gą, którą wcześniej 
pokonaŁy aleksandra 
jagieŁo i sylwia pycia, 
dwie najbardziej uty-
tuŁowane wychowanki 
sekcji siatkarskiej MosM 
tychy. niedawno wróci-
Ła z dyneburga (Łotwa), 
gdzie reprezentacja 
polski do lat 16 starto-
waŁa w turnieju eliMina-
cyjnyM do Mistrzostw 
europy, rozgrywanyM 
pod egidą wschodnio-
europejskiego związku 
piŁki siatkowej.

Nasze zawodniczki przegrały w fi-
nale z Rosją i choć zdobyły srebr-
ny medal, do finałów awansowała 
tylko zwycięska drużyna.

– Nie straciłyśmy jednak szans 
na awans, bo na maj zaplanowano 
kolejne eliminacje. Mam nadzie-
ję, że zawody zostaną rozegrane 
i zakończymy je pomyślnie – po-
wiedziała 15-letnia Zofia Brzo-
za, która na łotewskich ME była 
najlepiej punktującą zawodnicz-
ką reprezentacji Polski i drugą 
w rankingu całych mistrzostw 
Europy.

Można powiedzieć, że Zosia 
żyje siatkówką w stu procentach. 
Jest uczennicą pierwszej kla-
sy Liceum Ogólnokształcącego 
przy Szkole Mistrzostwa Spor-
towego Polskiego Związku Pił-
ki Siatkowej. Została objęta pro-
gramem Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych, który od lat stanowi 
pierwszy stopień do reprezenta-
cyjnej kariery. Jest zawodniczką 
II-ligowej drużyny SMS PZPS 
Szczyrk, ale zaliczyła już me-
cze w I-ligowym zespole SMS, 
co dla 15-latki jest nie lada wy-
różnieniem, bo grała z zawod-
niczkami o kilka lat starszymi 
i bardziej doświadczonymi. Ale 
Zosia występuje również w bar-
wach MKS Dwójka Zawiercie, 
uczestnicząc w rozgrywkach 
w swojej kategorii wiekowej, 
czyli w młodziczkach. W klu-
bie z Zawiercia gra na zasadzie 
wypożyczenia, bo pozosta-
ła zawodniczką MOSM Tychy. 
Ta zmiana była w tym przypad-
ku konieczna, ponieważ w Ty-
chach nie ma w jej roczniku 
grupy siatkarskiej i chcąc kon-

tynuować karierę na odpowied-
nim poziomie, musiała znaleźć 
inny klub.

Ubiegły rok był dla Zosi bar-
dzo udany. Zagrała w reprezen-
tacji U-16, choć była dwa lata 
młodsza od swoich koleżanek. 
Biało-czerwone pojechały na mi-
strzostwa Europy do Czarnogó-
ry, gdzie zajęły szóste miejsce. 
A z Dwójką Zawiercie sięgnęła 
po mistrzostwo Śląska młodzi-
czek i wicemistrzostwo wśród 
kadetek. W obu tych imprezach 
była wyróżniana nagrodami in-
dywidualnymi jako najlepsza 
atakująca. Drużyna zakwalifi-
kowała się też do mistrzostw 
Polski i ostateczne wywalczyła 
wicemistrzostwo Polski młodzi-
czek. Ponadto z Reprezentacją 
Śląska wystartowała w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Chełmie, gdzie zdobyła z ko-
leżankami złoty medal. Zosta-
ła również wybrana najlepszą 
zawodniczką śląskiej drużyny 
w tej imprezie.

– Przygodę z siatkówką za-
czynałam w dwójkach, trójkach, 
a potem czwórkach MOSM Ty-
chy, w grupie trenera Krzysztofa 
Pałki i Jana Pisarzowskiego. Tak 
się jednak składa, że za-
wsze grałam ze starszy-
mi zawodniczkami, 
bo w moim roczniku 
nie było tylu dziew-
czyn, by mogła po-
wstać drużyna. Jed-
nak dzięki temu 
szybciej się uczy-
łam, bo poprzecz-
ka zawsze była 
zawieszona nieco 
wyżej. Od dzie-

cka lubiłam siatkówkę i trudno 
mi sobie dzisiaj wyobrazić, żebym 
mogła robić coś innego. Oczywi-
ście staram się dużo czytać, gram 
na gitarze, ale najlepiej czuję się, 
kiedy gram. Od czasu do czasu 
wyjeżdżam z rodzicami w góry 
na piesze wędrówki...

Ale z rodziną widuje się rzadko. 
Mieszka w internacie w Szczyrku, 
zajęcia szkolne są wprawdzie on-
line, ale uczestniczy w nich będąc 
na miejscu, bo codziennie ma tre-
ningi. W weekendy natomiast gra 
w lidze lub w zawodach młodzie-
żowych z Dwójką. Wolny czas 
spędza najczęściej na… odrabia-
niu lekcji. Teraz, w związku z epi-
demią, wizyty rodziców w szkole 
czy internacie w ogóle są utrud-
nione. Rodzicom pozostaje więc 
śledzenie jej gry podczas trans-
misji internetowych. I to na ra-
zie musi wystarczyć.

Zosia wraz z Dwójką Zawiercie 
przygotowywała się do finałowego 
turnieju mistrzostw Śląska w Żyw-
cu, który miał być rozegrany w mi-
niony weekend. Jednak w czwartek, 
25.03 Polski Związek Piłki Siatko-
wej zadecydował o zawieszeniu 
rozgrywek młodzieżowych. Za-
wody zostały przesunięte i zosta-

ną rozegrane, jeśli tylko sytu-
acja na to pozwoli.

A zatem z uwagą śle-
dzić będziemy dalszą 
karierę Zosi i kibico-
wać jej przy okazji 
różnych zawodów, 
bo choć występuje 
w innych barwach 
klubowych, gra tak-
że dla Tychów.

leszek 
sobieraj ●

karolina białas na wysokich pozycjach w rankingu juniorek i seniorek.

PoPisowa jazda z... rekordem

W minionym sezonie Karolina Białas sięgnęła 
po kolejny medal mistrzostw Polski.
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ola ochnio wywalczyła dwa medale - w Pucharze Polski i w mistrzostwach Polski.

sreBrny sezon  na stoku

Ola Ochnio na podium 
snowboardowego Pucharu 

Polski w Krynicy.

Ta ewolucja, którą wykonuje Ola, nazywa się frontflip.
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siaTkaRski ŚWiaT Zofii
wychowanka MosM tychy zofia brzoza GRA W II-LIGOWym SmS PZPS SZcZyRK, 
W ROZGRyWKAch młODZIEżOWych DWóJKI ZAWIERcIE ORAZ W REPREZENTAcJI POLSKI u-16

W reprezentacji Polski Zofia Brzoza gra z numerem 4.
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Tyszanka występuje w SMS PZPS Szczyrk oraz w MKS Dwójka Zawiercie.
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hasło z krzyżówki nr 696: 
Witaj WiOsNO.  

baran 21.iii-20.iV
Teraz będziesz gotowy 
do zmian, o których nie 
chciałeś wcześniej słyszeć. 
miłość pojawi się nagle, 
a Twój zachwyt będzie się 
mieszać ze zdziwieniem.

byk 21.iV-21.V
Odrzucisz to, co nie daje ci 
szczęścia. A jeśli pojawi się 
jakaś nowa okazja, daj jej 
szansę i podejmij wyzwanie. 
To będzie dobra decyzja.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Jeżeli kurczowo trzymasz się 
błędnej decyzji tylko dlatego, 
że nie wyobrażasz sobie 
przyznania się do błędu, 
to możesz wpaść w pułapkę. 
Lepiej wycofaj się zawczasu.

rak 21.Vi-22.Vii
miła atmosfera w pracy 
sprawi, iż przestaną drażnić 
cię nawet osoby, 
za którymi nie przepadasz. 
Na horyzoncie dodatkowy 
przypływ gotówki.

lew 23.Vii-22.Viii
Gwiazdy wróżą burzliwy 
tydzień. bardzo dużo będzie 
się działo, uważaj, żeby się 
nie pogubić. Najtrudniej 
przyjdzie ci podejmowanie 
decyzji.

panna 23.Viii-22.iX
Zapukaj do drzwi, które 
dotąd były przed Tobą 
zamknięte. czeka cię 
twórczy chaos, ale po burzy 
przyjdzie słońce. Dobre 
relacje w stałych związkach.

waga 23.iX-23.X
Zmartwienia zejdą na drugi 
plan, gdyż przezwyciężysz 
teraz każdą trudność. 
Otwórz się na to, co nowe 
i obiecujące, na pewno się 
nie rozczarujesz.

skorpion 24.X-21.Xi
Jeżeli czekasz na uczucie, 
przygotuj się – spotkasz 
je właśnie teraz. Dzięki temu 
codzienne kłopoty przestaną 
mieć znaczenie. unikaj byka.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Poczujesz w sobie teraz 
wielką energię, której jednak 
nie będziesz potrafił ani 
w pełni wykorzystać, ani 
okiełznać. Nie zaniedbuj 
przyjemności.

koziorożec 22.Xii-19.i
Ogranicz ilość zajęć i skup 
się tylko na tych najbardziej 
rozwijających cię. Zakończ 
rozpoczęte projekty, 
a będziesz się cieszyć 
indywidualnymi sukcesami.

wodnik 20.i-18.ii
Nie oglądaj się za siebie. 
Gwiazdy sugerują, żebyś 
żył tu i teraz. Nie martw 
się na zapas, bo wszystko 
ułoży się po Twojej myśli. 
Na horyzoncie przelotny 
romans.

ryby 19.ii-20.iii
W sprawach zawodowych 
wiele się wydarzy. I te 
zdarzenia będą wymagały 
od ciebie pełnej mobilizacji. 
Nie zniechęcaj się drobnymi 
przeciwnościami losu.
 wróżka adrasteja
 tel. 692 893 871

1930 Marcawww.tychy.pl twoje tychyna luzie



reklama

20 30 Marca 2021 www.tychy.pltwoje tychy Nasze Tychy


