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Jazda na rower!
nawet liczba nitów się zgadza
Tyszanin Radosław Grec zrekonstruował cyfrowo  
słynny przedwojenny pociąg  Lux-torpada.

Wiele zależy od sąsiadów
O pomocy społecznej rozmawiamy z dyrektorem  
Dziennego DPS Pawłem Grosmanem.

korzuch i gruźla sportowcami roku.
Doroczny plebiscyt MOSiR i redakcji  
„Twoich Tychów” rozstrzygnięty.6 8 13
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uruchomiono system wypożyczalni rowerów miejskich, wyremontowano 6,5 km ścieżek dla użytkowników jednośladów.

Chirurdzy 
na drzewaCh
Prace arbor ystyczne 
w marcu prowadzone były 
na drzewach przy ul. An-
dersa, Damrota, Elfów, al. 
Niepodległości, ul. Dmow-
skiego i Armii Krajowej.

Zostały one wytypo-
wane w ramach inwen-
taryzacji przeprowadzo-
nej w 2019 r. wśród drzew 
przydrożnych w wybranych 
ciągach ulicznych oraz eks-
pertyz dla drzew szczegól-
nie narażonych na wycin-
kę, która miała miejsce pod 
koniec 2020 r.
 str. 3
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segregaCja 
bez kontroli
Pomimo licznych akcji społecznych w Tychach, w zabudowie wielo-
rodzinnej wciąż istnieje problem z segregowaniem odpadów. Nowe-
lizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019 r. 
wprowadziła segregację jako obowiązek. Za jego nieprzestrzeganie 
gmina może podnieść opłatę za wywózkę odpadów. str. 5
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Kamil Peszat

◆ 1.04, Ok. gODZ. 18.50 PO-
iNfOrmOWaNO O POtrą-
ceNiu PiesZegO Na ścież-
ce rOWerOWej przy rondzie 
Żwakowskim. Z informacji za-
mieszczonych przez portal 112ty-
chy.pl wynika, iż po przybyciu 
na miejsce okazało się, że nie 
doszło do potrącenia, a starszy 
mężczyzna (70 lat) najprawdo-
podobniej przewrócił się i do-
znał urazów głowy. Świadkowie 
udzielili mężczyźnie pomocy. Po-
zostawał on pod opieką strażaka 
i osób postronnych, do których 
po kilku minutach dołączył ra-
townik medyczny wracający z dy-
żuru. Po godzinie 20 na miejsce 
przyjechała karetka.
◆ D Z i ę k i  i N f O r mac j i 
OD jeDNegO Z miesZkań-
cóW, tyscy policjanci zatrzyma-
li 30.03 mężczyznę, który jechał 
volkswagenem al. Niepodległo-
ści, mając w organizmie prawie 
3 promile alkoholu. Na doda-
tek 51-latek nie posiadał pra-
wa jazdy. Policjanci z drogówki 
skontaktowali się telefonicznie 
ze zgłaszającym, który pomógł 
im namierzyć podejrzanego kie-
rowcę. O jego dalszym losie zde-
cyduje prokurator i sąd.
◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
DO Walki Z PrZestęPcZOś-
cią gOsPODarcZą tyskiej 
komendy zdobyli informację 
o wprowadzaniu do obrotu han-
dlowego towaru z naniesionymi 

podrobionymi znakami towa-
rowymi znanej marki. Biżute-
ria sprzedawana była w jednym 
ze sklepów na terenie Tychów. 
Łączną sumę strat producenta 
oszacowano wstępnie na nie-
mal 30 tysięcy złotych. Nielegal-
nym procederem zajmowała się 
63-letnia tyszanka, która odpo-
wie za wprowadzenie do obrotu 
podrobionego towaru, za co grozi 
jej kara do 2 lat więzienia.
◆ 29.03, Ok. gODZ. 17.15 
Na ul. jaśkOWickiej, w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Konfedera-
tów Barskich, doszło do zderzenia 
trzech samochodów osobowych. 
Żadnej z osób podróżujących po-
jazdami nic się nie stało. Z relacji 
uczestników zdarzenia i ustaleń 
policji wynika, że kierowca sea-
ta leona, skręcając w lewo z ul. 
Jaśkowickiej w ul. Konfederatów 
Barskich, wymusił pierwszeństwo 
na jadącym ul. Jaśkowicką w kie-
runku al. Bielskiej kierowcy seata 
cordoba. Uderzony w tył seat leon 
uderzył z kolei w peugeota, które-
go kierowca oczekiwał włączenia 
się do ruchu z ul. Konfederatów 
Barskich w ul. Jaśkowicką. Wszy-
scy kierowcy byli trzeźwi. Najbar-
dziej uszkodzony Seat Cordoba 
został odholowany przez pomoc 
drogową.
◆ N a s k r Z y żOWa N i u 
ul. BeskiDZkiej (Dk 1) 
Z ul. DZWONkOWą doszło 
29.03, ok. godz. 11 do zdarze-

nia drogowego. Kierowca cię-
żarowego mercedesa, wykonu-
jąc manewr skrętu w prawo z ul. 
Beskidzkiej w ul. Dzwonkową 
wjechał na wysepkę i uszkodził 
znaki drogowe, po czym nie był 
w stanie odjechać. Rozmawiając 
z kierowcą policjanci wyczuli 
mocną woń alkoholu. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewiezio-
ny do KMP Tychy, a ze względu 
na odmowę poddaniu się bada-
niu stanu trzeźwości, została mu 
pobrana krew do badania. ls ●
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OtWórZcie staDiONy!Flash

Podczas czwartkowego piłkarskiego meczu GKS Tychy – Arka Gdynia (1:0) pod Stadionem Miejskim 
w Tychach kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców domagała się otwarcia obiektów sportowych. 
Rozwieszono transparent „Otwierać stadiony” oraz skandowano hasła kontestujące decyzje rządu. 
Kibice podeszli do bram stadionu, gdzie dopingowali swoją drużynę licznymi przyśpiewkami. 
Będąca na miejscu policja informowała o zakazie zgromadzeń, obowiązku noszenia maseczek oraz 
utrzymywania dystansu społecznego. Kilka osób zostało wylegitymowanych oraz upomnianych. 
Nie doszło do większych napięć, po kilkunastu minutach kibice rozeszli się. Rzecznik prasowy 
policji poinformował nas, że nie są prowadzone żadne postępowania związane z czwartkowymi 
zdarzeniami pod stadionem. kp ●
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Kierowca ciężarowego mercedesa uszkodził znaki drogowe i nie był w stanie odjechać.  

kondolencje
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prace arborystyczne 
W Marcu proWadzone 
byŁy na drzeWach 
przy ul. andersa, 
daMrota, elFóW, 
al. niepodlegŁości, 
ul. dMoWskiego i arMii 
krajoWej.

Zostały one wytypowane w ra-
mach inwentaryzacji przeprowa-
dzonej w 2019 r. wśród drzew 
przydrożnych w wybranych cią-
gach ulicznych oraz ekspertyz dla 
drzew szczególnie narażonych 
na wycinkę, która miała miejsce 
pod koniec 2020 r. Zakres pro-
wadzonych zabiegów obejmuje 
montaż kilkudziesięciu wiązań, 
obniżanie koron, cięcia obwo-
dowe, redukcje konarów, ścią-
ganie suszu, usuwanie jemioły 
oraz ocenę kondycji systemu ko-
rzeniowego.

Mieszkać w zdrowym mieście
– Tychy przyjęły niedawno za-
proszenie Wrocławia do udziału 
w Programie Współpracy z Mia-
stami Partnerskimi Projektu 
GrowGreen (GrowGreen Repli-
cation Cities), którego celem jest 
stworzenie odpornych na klimat 
i wodę, zdrowych i nadających 
się do życia miast dzięki roz-
wiązaniom opartym na naturze 
– mówi Agnieszka Lyszczok, dy-
rektor Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych. – Drzewa są naj-
cenniejszym elementem zieleni 
miejskiej. Pełnią szereg usług 
dla ekosystemu, które wprost 

przekładają się na jakość życia 
mieszkańców. Przeglądy zieleni 
wysokiej realizujemy w Tychach 
już właściwie w trybie stałym. 
Wykonujemy pogłębione eks-
pertyzy oraz specjalistyczne 
zabiegi mające na celu popra-
wę kondycji zdrowotnej drzew, 
często ratując je przed wycinką. 
Budujemy bazę danych drzew 
z opisem ich kondycji, zaleceń 
oraz zrealizowanych zabiegów, 
aby w sposób uporządkowany 
prowadzić ten istotny zasób. 
Jest to konieczne dla utrzyma-
nia zdrowego drzewostanu, za-
pewnienia komfortu mieszka-
nia w mieście, bezpieczeństwa 
w otoczeniu drzew. W drugiej 
połowie marca na terenie mia-
sta można było zauważyć arbo-
rystów wykonujących specjali-
styczne zabiegi. Nie ze zwyżki, 
do widoku której jesteśmy przy-
zwyczajeni, ale w uprzęży w ko-
ronie drzewa. Efektem prowa-
dzonych prac będzie poprawa 
statyki uwzględnionych drzew 
na skutek przycinek,  poprawa 
wytrzymałości drzew posiada-
jących rozwidlenia konarów 
poprzez montaż wiązań oraz 
wiedza dotycząca kondycji sy-
stemów korzeniowych szczegól-
nie narażonych na skutki zreali-
zowanych inwestycji. Głównym 
celem jest więc podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa w otocze-
niu drzew przy zachowaniu za-
sobu dla korzyści, jakie dla tego 
otoczenia niesie – mówi dyrek-
tor TZUK

Uratować od wycinki
„Arborystyka jest to dyscyplina 
praktyczna o podstawach na-
ukowych, zajmująca się uprawą, 
pielęgnacją, a także badaniami 
drzew, krzewów, pnączy i innych 
wieloletnich roślin drzewia-
stych.” – tyle podpowiada nam 
wikipedia. – Takie usługi pole-
gają głównie na poprawie kon-
dycji fitosanitarnej drzew, czyli 
kondycji zdrowotnej drzewa – 
dodaje Katarzyna Palka, główny 
specjalista ds. komunikacji z Ty-
skiego Zakładu Usług Komunal-
nych. – Po przeprowadzonych 
inwentaryzacjach wiedzieliśmy, 
które drzewa potrzebują naszej 
pomocy, bez niej skazane byłby 
na wycinkę. Podczas inwentary-
zacji poddaliśmy drzewa pogłę-
bionym badaniom, prześwietlali-
śmy je i przeprowadziliśmy testy 
obciążeniowe. To wszystko działo 
się pod koniec ubiegłego roku – 
tłumaczy.

Zastosowane wiązania, czy 
to statyczne czy dynamiczne, 
mają zapobiegać ewentualnym 
rozłamom. Konary drzew potra-
fią ważyć nawet kilka ton. Dla-
tego tak ważny jest monitoring 
stanu drzewostanu. Obserwa-
cją obejmowane jest całe drze-
wo – pień pod kątem grzybów, 
wypróchnień i innych ubytków, 
korona pod kątem suchych ga-
łęzi, zwisów, czy tzw. wygonio-
nych konarów, ale też – rozmia-
rów w porównaniu z systemem 
korzeniowym – możliwością 
jego rozwoju w otoczeniu chod-

ników i ulic oraz w uwzględ-
nieniu uszkodzeń i ograniczeń 
wynikających z przeprowadzo-
nych inwestycji. W warunkach 
miejskich, gdzie system korze-
ni często jest osłabiony, potrze-
bujemy usług arborystycznych. 
Dlatego osoby działające prak-
tycznie w arborystyce nazywa-
ne są „chirurgami drzew”. Ten 
termin jest jednak powoli wy-
pierany w związku z jego kon-
tekstem, ograniczonym przede 
wszystkim do działań i zabie-
gów inwazyjnych, polegających 
głównie na wycince bądź reduk-
cji koron drzew. Zarządzanie ry-
zykiem, kwestie prawne, względy 
estetyczne oraz aspekty ekolo-
giczne odgrywają współcześnie 
coraz większą rolę w praktyce ar-
borystyki.

to się po prostu opłaca
Usługom arborystycznym podda-
no w Tychach od początku roku 
około 60 drzew, znajdujących się 
głównie przy ciągach komunika-
cyjnych. Takie położenie drzew 
zawsze wymaga większej ich ob-
serwacji, aby nie dopuścić do sy-
tuacji, w której mogłyby się stać 
zagrożeniem dla zdrowia ludz-
kiego. Co warto zauważyć, do-
brze pielęgnowane drzewo nie 
tylko nie jest zagrożeniem, ale 
pozytywnie wpływa na zdrowie 
mieszkańców miasta. – Drze-
wa pełnią w miejskiej przyro-
dzie oraz w strategiach adaptacji 
miast do zmian klimatycznych 
i przyrodniczych szczególną rolę. 

Do niedawna traktowane jedynie 
jako estetyczny walor otoczenia, 
zaczynają się liczyć jako naturalne 
miejskie klimatyzatory. To bar-
dzo ważna cecha, gdyż w skraj-
nych upałach cień drzew potrafi 
obniżyć temperaturę nawet o 20 
stopni. Jednym z kluczowych 
działań w zarządzaniu miast pod 
względem adaptacji do zmian kli-
matycznych jest właśnie utrzyma-
nie bogatego i zdrowego drzewo-
stanu. Ten reguluje obieg wody, 
co niweluje skutki suszy czy pod-
topień. Poza tym jest ostoją dla 
miejskiej bioróżnorodności, która 
prowadzi do naturalnego ograni-

czenia przyrostu niepożądanych 
gatunków jak choćby kleszcze czy 
komary. Dodatkowo zaczynają się 
pojawiać badania, że wśród spo-
łeczeństw, które mieszkają w oto-
czeniu zieleni, notuje się lepszą 
kondycję psychiczną, która prze-
kłada się na większe zadowolenie 
z życia i niższy odsetek ludzi zma-
gających się z depresją. Co cieka-
we, statystyka pokazuje, że wśród 
takich społeczeństw są niższe wy-
datki na służbę zdrowia. Zalety 
dobrze utrzymanej zieleni miej-
skiej można mnożyć bez końca 
– podsumowuje Katarzyna Palka. 
kaMil peszat ●

ChirUrdzy na drzewaCh
W tychach Wykonano ostatnio szereg zabiegóW ARBORySTycZNych.

Prace arborystyczne wykonano na ok. 60 drzewach w całych Tychach. 
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W czwartek 2 kwietnia ponownie 
uruchomiono tężnię solankową 
w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. 
Mieszkańcy mogą już korzystać 
ze zdrowotnych walorów solnego 
aerozolu, który wytwarza tężnia. 
Ta powstała w 2017 r. i od tamte-
go czasu cieszy się niemalejącym 
zainteresowaniem.

Mikroklimat powstały wokół 
tężni wykorzystywany jest m.in. 
w profilaktyce i leczeniu schorzeń 
górnych dróg oddechowych, zapale-

nia zatok, rozedmy płuc, nadciśnie-
nia tętniczego, alergii i w przypad-
ku ogólnego wyczerpania. Działa 
jak naturalny inhalator i korzystnie 
wpływa na cały układ oddechowy. 
Solanka w tyskiej tężni pochodzi 
z Ciechocinka. Mieszkańcy i wszy-
scy odwiedzający Tychy będą mo-
gli korzystać z tężni, jeśli tylko po-
godna na to pozwoli, co najmniej 
do końca października.

Korzystanie z tyskiej tężni jest 
bezpłatne, powinno się jednak 

przestrzegać kilku zasad: z tężni 
solankowej mogą korzystać tyl-
ko osoby zdrowe lub osoby, któ-
rych dolegliwości nie stanowią 
przeciwwskazań do korzystania 
z inhalacji. Zalecany jednorazo-
wy seans powinien trwać od 45 
do 60 minut. Te i inne wskazów-
ki można znaleźć w regulaminie 
korzystania z tężni solankowej, 
który znajduję się na tablicy za-
montowanej tuż obok tężni. 
kp ●

1 kWietnia 
do dyspozycji 
MieszkańcóW oddano 
7 Wypożyczalni 
i 60 roWeróW W tyM 
standardoWe, cargo, 
tandeMy, roWerki 
dziecięce oraz 
roWer trójkoŁoWy. 
Wypożyczenie 
roWeróW będzie 
obyWaŁo się na takich 
saMych zasadach jak 
W ubiegŁyM roku.

Ze względu na panującą pandemię 
rowery będą codziennie dezynfe-
kowane (zwłaszcza kierownice, 
siodełka, linki, manetki oraz ter-
minale), co na szczęście nie wpły-
nie na ceny wypożyczenia rowe-
rów, które pozostaną takie same 
jak w minionym roku. Aby sko-
rzystać z wypożyczalni wystarczy 
założyć konto w systemie m.in. 
poprzez aplikację mobilną Next-
bike lub stronę TyskiRower.pl. Na-
leży również zasilić konto kwotą 
co najmniej 10 złotych, z których 
będą finansowane opłaty za przy-
szłe wypożyczenia. Można też sko-
rzystać z posiadanego konta Nex-
tbike założonego w Tychach lub 
w innym systemie.

wypożyczenie to łatwizna
Aby wypożyczyć rower wystar-
czy zeskanować kod QR z ro-

weru lub wpisać w terminalu 
swój numer telefonu, kod PIN 
i numer roweru. Pierwsze 15 
minut każdego wypożyczenia 
jest bezpłatne. Potem opłaty 
są naliczane zgodnie z cenni-
kiem – od złotówki za pierw-
szą godzinę, 2 zł za drugą, 3 zł 
za trzecią do 4 złotych za każ-
dą kolejną rozpoczętą godzi-
nę. Tyskie stacje rowerowe zo-
stały zintegrowane ze stacjami 
w innych miastach Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii. Jednoślady można wypoży-
czać i zwracać bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów w kato-
wickim City by bike, chorzow-
skim KajTeroz oraz na stacjach 
systemów w Sosnowcu, Gliwi-
cach, Zabrzu i Siemianowicach 
Śląskich. W ramach współpra-
cy tyszanie mogą też wypoży-
czyć rowery miejskie w Pszczy-
nie i Goczałkowicach-Zdroju, 
a także dojeżdżać tam jedno-
śladami obsługiwanymi przez 
Nextbike.

2020 w liczbach
W ubiegłym roku w związ-
ku z pandemią koronawirusa, 
ze względu na wymogi bezpie-
czeństwa i odgórne restrykcje 
sezon rowerowy rozpoczął się 
z dużym opóźnieniem, bo do-
piero 9 maja 2020. W sumie 
w ubiegłym sezonie rowery 

miejskie wypożyczono w Ty-
chach 12,5 tys. razy. Najwięk-
szą popularnością rowery cie-
szyły się w miesiącach letnich 
od czerwca do sierpnia; wtedy 
to wypożyczono jednoślady bli-
sko 8500 razy. Miesięczny rekord 
wypożyczeni padł w lipcu, kie-
dy to zarejestrowano 2888 wy-
najmów. Najaktywniejszy użyt-
kownik w skorzystał z rowerów 
310 razy (rok wcześniej rekord 
wyniósł 163 razy), najpopular-
niejszy rower (numer 62328) był 
wypożyczany 308 razy, najpo-
pularniejszą stacją okazała się 
stacja Paprocany, gdzie rowery 
wypożyczono 2441 razy, zaś naj-
popularniejsza trasa prowadziła 
ze stacji Tychy Centrum na Plac 
Baczyńskiego.

Warto przy okazji przypomnieć, 
że zakończyła się przebudowa 11 
odcinków tyskich ścieżek rowe-
rowych o łącznej długości 6,5 km. 
Miejski Zarządu Ulic i Mostów 
wykonał rowerowe ścieżki przy ul. 
Edukacji, Towarowej, Żwakowskiej, 
Stoczniowców 70, Grota Roweckie-
go, Piłsudskiego, Dmowskiego, Si-
korskiego i al. Bielskiej. Rolkarzy 
ucieszy fakt, że trasy są asfaltowe. 
Koszt modernizacji wyniósł 4,3 mln 
zł z czego aż 4,17 mln pochodziło 
z budżetu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii. W tym roku pla-
nowane są kolejne remonty.
oprac. kaMil peszat ●

23 marca pisaliśmy o wyjątko-
wym akcie wandalizmu, w któ-
rym ucierpiały liczne młode drze-
wa. Niestety w miniony czwartek 
doszło do kolejnego, bardzo po-
dobnego czynu. Tym razem jakiś 
idiota zniszczył nasadzenia przy 
al. Niepodległości 10 i w Parku 
Niedźwiadków. 

Metody działania są bardzo po-
dobne. Ktoś przy pomocy ostre-
go narzędzia ścina młode drzewa. 
Prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba na swoim profilu społecznoś-
ciowym poinformował, że spra-
wa została zgłoszona na policję, 
zaś funkcjonariuszy, którzy ujmą 
sprawcę czekają nagrody. Straty 
jakie poniosło miasto w wyników 
niszczenia nasadzeń szacuje się 
na ok 20 tys. zł. kp

327 najbardziej potrzebujących 
tyszan otrzymało w przed świę-
tami wielkanocne zestawy śnia-
daniowe z tradycyjnymi świą-
tecznymi potrawami. Inicjatywę 
przeprowadziła Fundacja Roz-
woju Ekonomii Społecznej wraz 
z tyskim samorządem.

– Podjęliśmy współpracę z ty-
skimi przedsiębiorstwami spo-
łecznymi zajmującymi się ga-

stronomią, jednocześnie dbając 
o to, by w tych miejscach istnia-
ła większa szansa na utrzymanie 
miejsc pracy – mówi Katarzy-
na Loska-Szafrańska, prezes za-
rządu Fundacji Rozwoju Ekono-
mii Społecznej (FRES). Osoby, 
które otrzymały wsparcie, zo-
stały wytypowane przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tychach – Ta inicjatywa jest 

świetnym przykładem współ-
pracy fundacji z samorządem, 
a co najważniejsze przynosi 
konkretne efekty: pomoc naj-
bardziej potrzebującym i samot-
nym. Zwłaszcza teraz, w pande-
mii, taka pomoc jest szczególnie 
wartościowa i potrzebna – po-
wiedział Maciej Gramatyka za-
stępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych. kp ●

znowu celowo zniszczono nasadzenia.

wandal nie próżnuje

TZ
UK

ze śniadaniem do potrzebujących.

wielkanoCne wsparCie

pamiętać trzeba o reżimie sanitarnym.

tężnia zaprasza

W ubiegłym roku przy tężni postawiono ławki z drewniane ławki z oparciem. 
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poMiMo licznych 
akcji spoŁecznych 
W tychach, W zabudoWie 
Wielorodzinnej Wciąż 
istnieje probleM 
z segregoWanieM 
odpadóW. 
noWelizacja ustaWy 
o utrzyManiu czystości 
i porządku W gMinach 
z 2019 r. WproWadziŁa 
segregację jako 
oboWiązek. za jego 
nieprzestrzeganie gMina 
Może podnieść opŁatę 
za WyWózkę odpadóW.

– Postępowania związane z niepo-
prawnym segregowaniem odpa-
dów, które prowadzimy w oparciu 
o zapisy ustawy, dotyczą zarządców 
nieruchomości. Ci z kolei koszty 
te przerzucają na mieszkańców 
zabudowy wielorodzinnej. Staw-
ka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi obecnie 
wynosi 26 zł miesięcznie za oso-
bę przy selektywnej zbiórce odpa-
dów komunalnych. Jeżeli jednak 
firma odbierająca odpady stwierdzi 
brak właściwej segregacji i dopełni 
jednocześnie obowiązków spoczy-
wających na niej, wówczas już bez 
dodatkowych oględzin wydajemy 
decyzję, która wspomnianą opła-
tę podwyższa o 100% za miesiąc, 
w którym nieprawidłowości w gro-
madzeniu odpadów komunalnych 
miały miejsce – tłumaczy Antoni 
Zazakowny kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi w tyskim Urzędzie Miasta.

nie w tym pojemniku
Czym są wspomniane nieprawid-
łowości? Każdym przypadkiem, 
w którym odbiorca zauważy, 
że w danym pojemniku znajdują 
się odpady innej frakcji. Na przy-
kład szkło w pojemniku na papier, 
tworzywa sztuczne w pojemniku 
na odpady biodegradowalne czy 

butelki w pojemniku na odpady 
pozostałe po segregacji. – Ten 
ostatni pojemnik przysparza naj-
więcej problemów. Wciąż poku-
tuje pojęcie „pojemnika na odpad 
zmieszany”, które absolutnie nie 
powinno być traktowane dosłow-
nie, ponieważ sugeruje, że można 
w nim umieszczać odpady, któ-
rych np. nie chciało nam się po-
segregować. Tak naprawdę czarne 
pojemniki są przeznaczone tylko 
i wyłącznie na odpady „pozostałe 
po segregacji”, czyli takie, których 
nie można było umieścić w ko-
szach na tworzywa sztuczne i me-
tale, szkło, papier i biodegradowal-
ne. Do nich powinny trafiać m.in. 
mięso i nabiał, kości, mokry lub 
zabrudzony papier, zużyte mate-
riały higieniczne, w tym pieluchy 
jednorazowe, żwirek z kuwet dla 
zwierząt, potłuczone szyby i lustra 
czy tekstylia – zauważa Antoni Za-
zakowny.

– Mamy świadomość, że segre-
gacja nie jest łatwa. Dlatego jako 
urząd miasta realizujemy kam-
panie edukacyjno-informacyjne 
dot. prawidłowej segregacji odpa-
dów komunalnych np. w zeszłym 
roku pod hasłem: „SegreAguj. Łą-
czy nas dzielenie. Obowiązkowo” 
– dodaje Zazakowny.

w bloku czujemy się anonimowi
Oczywiście podwyższenie opłaty 
nie rozwiązuje problemu segrega-
cji, raczej w odczuwalny sposób 
zwraca mieszkańcom danej nie-
ruchomości uwagę, że w ich al-
tanie odpady nie są gromadzone 
prawidłowo. Wciąż obserwuje się 
dużo gorszą sytuację, pod wzglę-
dem segregacji odpadów, w za-
budowie wielorodzinnej (gdzie 
częściej nakładane są „kary”) niż 
u odbiorców indywidualnych. 
– Przyczyn tego stanu rzeczy może 
być kilka. Przede wszystkim nale-
ży ich upatrywać w anonimowości. 
Kiedy odpad jest odbierany od fir-

my lub z domu jednorodzinnego, 
wtedy nie ma problemu z ustale-
niem osoby, która nie przestrze-
ga zasad. W zabudowie wieloro-
dzinnej takiej możliwości w chwili 
obecnej nie ma. Oczywiście liczne 
akcje społeczne spełniają funkcję 
informacyjną i śmiało możemy 
przyjąć, że dziś większość miesz-
kańców ma świadomość, co i jak 
powinno być segregowane, jednak 
wspomniana anonimowość może 
stwarzać poczucie bezkarności – 
wyjaśnia kierownik Zazakowny.

w ciechanowie się udało
Czy zatem nie istnieje skutecz-
ny sposób, aby anonimowemu 
„Kowalskiemu” spojrzeć na ręce? 
Owszem istnieje. W Ciechano-
wie na osiedlu „Płońska” na sta-
łe zamontowano inteligentne po-
jemniki do segregacji odpadów 
w zabudowie wielorodzinnej, po-
zwalające m.in. kontrolować selek-
tywną zbiórkę. Przeprowadzony 
roczny pilotaż przyniósł pozy-
tywne efekty w postaci wzrostu 
gospodarstw domowych segre-
gujących odpady z 10% do 90%. 
Systemem zostało objętych ponad 
300 gospodarstw domowych. Każ-
de z nich otrzymuje indywidual-
ne kody naklejane na worki, które 

umożliwiają otwarcie pojemnika 
i pozostawienie w higieniczny spo-
sób posegregowanych odpadów. 
Odpady z danego lokalu są auto-
matycznie ważone po ich wrzuce-
niu. – Jest to zapewne rozwiązanie 
przyszłości. Taki system weryfi-
kuje kto i co wrzuca do którego 
pojemnika. Te dodatkowo są mo-
nitorowane 24 godziny na dobę. 

Procenty mówią same za siebie, 
to działa. Ale niestety jest drogie. 
Spotkaliśmy się z producentem sy-
stemu, aby rozpoznać temat. Koszt 
jego instalacji na terenie Tychów 
i to tylko w zabudowie wieloro-
dzinnej, to kilkadziesiąt milionów 
złotych. Pytanie zatem skąd wziąć 
takie środki i kto tak naprawdę po-
winien organizować miejsce zbie-

rania odpadów. Zapewnienie al-
tan osiedlowych leży po stronie 
zarządcy nieruchomości, gmina 
odpowiada za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów. W Ciechanowie 
to się udało, bo gmina nie poniosła 
żadnych kosztów, producent prak-
tycznie sam sfinansował projekt 
– tłumaczy A. Zazakowny.
kaMil peszat ●

segregaCJa bez kontroli
czy istnieje sposób, ABy ZWIęKSZyć SEGREGAcję ODPADu W ZABuDOWIE WIELORODZINNEj?

reklama

kilka ZasaD jak segregOWać ODPaDy kOmuNalNe?

–   Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów (oszczędność wody).
– Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
– Odrywamy wieczka od pojemników.
–   Puszki, butelki plastikowe, kartony oraz inne odpady zgniatamy przed wyrzuceniem.
–   Korki z butelek plastikowych po zgnieceniu ponownie nakręcamy (lekko).
–   Do BIO nie wyrzucamy mięsa i nabiału, tylko resztki roślinne i skorupki jajek.
–   Odpady Bio wyrzucamy luzem albo w torbach papierowych lub innych oznaczonych jako ulegają-

ce kompostowaniu.
–   Segregujemy tylko czysty papier, brudny i zatłuszczony trafia do pojemników „pozostałe po segregacji”.

„SegreAguj. Łączy nas dzielenie. Obowiązkowo”  - to hasło kampanii edukacyjno-informacyjnej, mającej na 
celu edukację mieszańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

Na znak solidarności z osobami 
dotkniętymi autyzmem, „Żyra-
fa” czyli pomnik Walki i Pracy 
w Parku Miejskim Solidarności 
w Tychach, została podświetlona 
na niebiesko. Tym symbolicznym 
gestem Tychy dołączyły do świa-
towej akcji Light it up blue („Za-
świeć się na niebiesko”).

Akcja rozpoczęła się 1 kwietnia 
i miała trwać przez dwa dni, bo-
wiem 2 kwietnia obchodzony był 
Światowy Dzień Autyzmu, usta-
nowiony w 2008 r. przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ. Nieste-
ty, drugiego dnia nieznani sprawy 
uszkodzili oświetlenie. Celem ak-
cji jest podnoszenie świadomo-
ści ludzi na temat zaburzeń zwią-
zanych z autyzmem. 2 kwietnia 
na niebiesko zaświeciły się także 
Empire State Building w Nowym 
Jorku, pomnik Chrystusa Zbawi-
ciela w Rio de Janeiro czy Opera 
w Sydney oraz wiele innych waż-
nych obiektów w kraju i na świe-
cie. Pierwszy raz w akcję Tychy 
włączyły się w 2017 roku. 
kaMil peszat ●

tychy solidaryzowały się z osobami cierpiącymi na autyzm.

żyrafa na niebiesko
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Pod nazwą „Klub do dobrej przy-
szłości” działa koło naukowe przy 
Szkole Podstawowej z oddziałami 
integracyjnymi nr 35 im. Matki 
Teresy z Kalkuty w Tychach. Koło 
bierze udział w ogólnopolskim 
konkursie edukacyjnym „Być 
jak Ignacy”. W ramach projektu 
uczniowie rozmawiają na różne 
tematy z zaproszonymi gośćmi. 
23 marca br. o inteligentnych 
rozwiązaniach w miastach roz-
mawiał z nimi podczas zdalne-
go spotkania Maciej Gramatyka 
– wiceprezydent Tychów.

Podczas spotkania wicepre-
zydent Gramatyka mówił o pla-
nach władz miasta oraz realizo-
wanych obecnie inwestycjach. 
Członkowie koła zgłaszali także 
swoje pomysły dotyczące potrzeb 

młodszych i starszych mieszkań-
ców miasta.

– Tematów i zagadnień do-
tyczących Tychów poruszali-
śmy bardzo dużo i tak naprawdę 
trudno nam było się rozstać. Dla 
młodzieży było to bardzo cenne 
doświadczenie. Zachęceni i doce-
nieni przez pana wiceprezydenta 
wyraźnie poczuli, że od nich też 
może zależeć przyszłość naszego 
miasta. Było to inspirujące i mo-
tywujące do dalszej nauki i rozwo-
ju – mówi Ewa Matusik, opiekun 
Koła Naukowego „Klucz do do-
brej przyszłości” przy SP 35.

Koło na chwilę obecną zrzesza 
15 uczniów z klas szóstych. – Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
kształtowania wśród młodych ludzi 
troski o naszą planetę, a także pro-

pagowania wiedzy o polskiej myśli 
naukowej, jesienią 2020 roku, nasze 
koło naukowe rozpoczęło działal-
ność – dodaje Ewa Matusiak.

Spotkanie z Maciejem Grama-
tyką odbyło się w ramach 3. etapu 
konkursu. W pierwszym etapie 
projektu uczniowie wzięli udział 
w zdalnym spotkaniu ze Zbignie-
wem Gieleciakiem – prezesem 
RCGW w Tychach, a w drugim 
etapie – z Krzysztofem Zarębą, 
prezesem Polskiej Izby Gospo-
darczej „Ekorozwój” z Warsza-
wy. W ramach swojej działalno-
ści koło wirtualnie odwiedziło 
także Muzeum Historii Natural-
nej w Londynie oraz w Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazow-
nictwa im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrku. Mn ●

tyszanin radosŁaW 
grec zrekonstruoWaŁ 
cyFroWo lux-torpedę 
czyli liMuzynę Wśród 
pociągóW z czasóW 
dWudziestolecia 
MiędzyWojennego. 
o jego aniMacji 
zrobiŁo się gŁośno 
W ogólnopolskich 
Mediach.

Radosław Grec studiował zarzą-
dzanie, aktualnie kończy kurs 
zawodowego pilota i instrukto-
ra lotniczego, zawodowo zajmu-
je się strategiami kampanii re-

klamowych, animacją i filmem, 
zaś model Lux-torpedy stworzył 
czysto hobbystycznie. – W mojej 
rodzinie zainteresowanie środ-
kami transportu istnieje od po-
koleń – śmieje się pan Radosław. 
– Dziadek pracował na kolei, 
ojciec zajmuje się transportem 
drogowym, a ja transportem lot-
niczym. Lux-torpedą zaintereso-
wałem się z prostej przyczyny: 
wszystkie pięć pojazdów prze-
padło, nie można ich nigdzie zo-
baczyć. Postanowiłem wypełnić 
tę lukę. Projekt zrealizowałem 
w wolnym czasie. Bardziej po-
traktowałem to jako ćwiczenie. 

Dzięki dzisiejszej technologii, 
między innymi cyfrowemu mo-
delowaniu 3d, jesteśmy w stanie 
odtworzyć to, co bezpowrotnie 
przepadło – dodaje.

trochę historii
Przypomnijmy, że Lux-torpeda 
to był nowoczesny i luksusowy po-
ciąg, który pędził nawet 140 km/h, 
ważąc 22 tony. Powstał na bazie 
zmodernizowanych przez inż. Kle-
mensa Stefana Sieleckiego planów 
zakupionego wagonu w Fabloku 
(Pierwsza Fabryka Lokomotyw 
w Polsce). Wyprodukowano 5 eg-
zemplarzy Lux-torpedy, wyposa-

żonych w silniki MAN i mających 
lepsze parametry eksploatacyjne 
oraz niższą cenę zakupu i eksplo-
atacji niż austriacki pierwowzór. 
W roku 1936 jedna z Lux-torped 
ustanowiła niepobity dotąd rekord 
przejazdu na trasie Kraków-Za-
kopane: 2 godziny 18 minut. Był 
to czteroosiowy wagon pasażerski 
posiadający dwa silniki benzyno-
we umieszczone na obu końcach 
wagonu, gdzie znajdowały się dwie 
kabiny sterujące wagonem, mogą-
ce przejmować od siebie kierowa-
nie pojazdem. Wagon przypomi-
nał wielką limuzynę z wysuniętymi 
do przodu i do tyłu maskami obu 
silników. Przewoził pasażerów 
z szybkością około 100 kilome-
trów na godzinę. Bilety za ten 
luksus nie były tanie i kosztowały 
120 zł w czasach, gdy górnicy za-
rabiali 170 zł miesięcznie. Pociągi 
były wyposażone w 54 miejsca sie-
dzące i woziły pasażerów na rela-
cjach Kraków-Zakopane, Kraków
-Rzeszów, Kraków-Lwów.

wierny co do centymetra
Jak zaznacza Radosław Grec, mo-
del w 99,9 procentach jest wier-
ną kopią prawdziwej Lux-torpe-
dy. Pomimo braku rozbudowanej 
bazy zdjęć, tak ogromny poziom 
zgodności udało się uzyskać dzię-
ki wnikliwej analizie literatury. – 
Bazowałem na planach i schema-
tach z książki „Lux-torpeda PKP” 
Bogdana Pokropińskiego. Model 

jest odwzorowany w skali 1:1, 
długość, szerokość czy wysokość 
jest wierna co do centymetra. 
Wszystkie napisy, logotypy, napi-
sy eksploatacyjne czy oznaczenia 
pociągu są naniesione dokładnie 
taką czcionką, jaką wówczas uży-
wało PKP. Nawet ilość nitów po-
liczyłem na zdjęciach, żeby wier-
nie odwzorować każdy szczegół. 
Zbieranie i praca nad materiałami 
trwała około tygodnia. Za mode-
lowanie zabrałem się początkiem 
października ubiegłego roku. Go-
towy film wrzuciłem do Sieci 15 
marca. Zaskoczony byłem tak 
dużym zainteresowaniem – przy-
znaje autor rekonstrukcji.

Materiał, którego odbiorcami 
wydawali się tylko fascynaci ko-
lei, odbił się sporym echem. Re-
konstrukcją zainteresowały się 
media internetowe jak Interia, 
Onet, Wirtualna Polska. Mate-
riał został nawet wyemitowany 
w Teleexpressie i głównym wy-
daniu Wiadomości TVP. Film 
na YouTube zobaczyło 200 ty-
sięcy użytkowników. – Do te-
raz jestem w szoku – przyzna-
je autor. – Absolutnie się tego 
nie spodziewałem, chociaż je-
stem w stanie zrozumieć resen-
tyment, który stoi za gloryfikacją 
technologii z czasów II RP.
kaMil peszat ●

Pierwsze autobusowe linie me-
tropolitalne zostaną uruchomio-
ne później niż planowano – nie 5 
kwietnia, lecz tydzień po zakoń-
czeniu lockdownu. Opóźnienie 
jest spowodowanie ogłoszonymi 
przez rząd obostrzeniami.

– W czasie rozwijającej się 
trzeciej fali pandemii, wprowa-
dzonych przez rząd obostrzeń 
i zaleceń dotyczących świad-
czenia pracy w trybie zdalnym, 
utrzymanie pierwotnego termi-
nu pierwszego etapu projektu 
jest nieuzasadnione – powiedział 
Aleksander Sobota, zastępca dy-
rektora ds. przewozów Zarządu 
Transportu Metropolitalnego. 
– Dlatego przedstawiciele Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii i ZTM uznali, iż termin 
uruchomienia nowych połą-
czeń należy przesunąć. Nie była 

to łatwa decyzja, tym bardziej, 
że nasi pracownicy oraz przed-
stawiciele gmin włożyli już bar-
dzo dużo pracy w realizację tego 
projektu.

Nowy termin uruchomienia 
pierwszych autobusowych li-
nii metropolitalnych uzależnio-
no od rozwoju sytuacji i przyjęto 
zasadę, by ruszyły tydzień po za-
kończeniu lockdownu.

Przypomnijmy, iż linie metro-
politalne to system 31 linii auto-
busowych, dzięki którym będzie 
można łatwiej przemieszczać się 
między największymi ośrodka-
mi. Pierwsze z nich będą obsłu-
giwać duże miasta i trasy, którymi 
podróżuje najwięcej pasażerów. 
W kolejnym etapie będą to li-
nie, których główną rolą będzie 
integracja obszarów Metropolii, 
a w ostatnim – linie, których ce-

lem będzie zwiększenie dostęp-
ności komunikacyjnej na obsza-
rze GZM.

Konsultacje i ustalenia z pre-
zydentami, burmistrzami i wój-
tami na temat przebiegu linii me-
tropolitalnych trwały ponad rok, 
a przebieg połączeń uzgodnio-
ny został 25 lutego. Nie jest on 
jednak ostateczny, bowiem co 6 
miesięcy Metropolia będzie doko-
nywała analizy połączeń z wyko-
rzystaniem m.in. nowego systemu 
liczenia pasażerów, który pozwo-
li na uzyskanie pomiarów nawet 
z 99 proc. dokładnością. Zbiera-
ne na bieżąco uwagi będą wery-
fikowane, a zmiany dokonywane 
tam, gdzie będzie to najbardziej 
potrzebne. Taka forma pozwala 
na znacznie lepsze dopasowanie 
siatki połączeń niż jednorazowe 
konsultacje. Propozycje dotyczą-
ce zaprezentowanych przebiegów 
metrolinii będzie można zgłaszać 
na adres: metrolinie@metropo-
liagzm.pl.

W pierwszym etapie do obec-
nej sieci transportowej GZM 
wprowadzone zostaną linie 
o numerach: M1 – Katowice, 
Chorzów, Świętochłowice, Ruda 
Śląska, Zabrze, Gliwice; M 2 – 
Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa 
Górnicza; M 3 – Katowice, By-
tom, Chorzów, Tarnowskie Góry; 
M 4 – Katowice, Sosnowiec; M 18 
– Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, 
Tychy; M 24 – Katowice, Cho-
rzów, Świętochłowice, Ruda Ślą-
ska, Zabrze; AP – Katowice, Oża-
rowice (Port Lotniczy). Do końca 
2021 r. planuje się wprowadzenie 
jeszcze 23 linii. ls ●

uczniowie szkoły podstawowej nr 35 działają w kole naukowym.

kluCz do przyszłośCi

Wirtualne spotkanie młodzieży z zastępcą prezydenta miasta, Maciejem Gramatyką.

ar
c.

W związku z obostrzeniami, autobusowe linie metropolitalne wystartują później niż planowano.

tydzień po loCkdownie...

Ze względu na pandemiczne obostrzenia, autobusy 
metropolitalne wyjadą na trasy później niż zakładano.

ar
c.

nawet liCzba nitów się zgadza
cyFroWa lux-torpedę MOżNA OGLąDAć NA KANALE yOuTuBE RADKA GREcA. 

Radosław Grec.
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„twoje tychy”: proszę przybliżyć 
naszym czytelnikom naturę 
działalności waszych placówek.
PaWeł grOsmaN: – Za-
znaczyć trzeba, że zajęcia 
prowadzone są w dwóch 
grupach. Pierwsza to Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej, 
druga skupia członków Klubu 
Seniora. Już tłumaczę czym 
one się różnią. W zależności 
od gotowości i kondycji psycho-
fizycznej, podopieczny może 
skorzystać z wybranej formy 
wsparcia. Jeżeli senior wymaga 
podstawowej opieki i pomocy 
przy realizacji elementarnych 
potrzeb, także fizjologicznych, 
to korzysta z DDPS. Tą formę 
wsparcia, wybierają osoby, które 
zachowują większą aktywność 
w czasie dnia tj. do godziny 
15:00. Natomiast z Klubu 
Seniora najczęściej korzystają 
seniorzy aktywni, którzy 
w godzinach popołudniowych 
dysponują czasem. Wówczas 
nasza praca polega na objęciu 
szerokim zakresem wsparcia, 
które pozwala na poprawę 
funkcjonowania społecznego 
i powrotu do pełnienia przez 
seniora ról społecznych. Zdarza 
się, że trafiają do nas seniorzy, 
którzy od lat są wykluczeni 
społecznie i ich umiejętności 
w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, załatwienia spraw 
urzędowych, są na niskim 
poziomie. W wyjątkowych 
przypadkach angażujemy spe-
cjalistów, jak choćby psycholo-
gów. Jeżeli przyczyny procesów, 
o których rozmawiamy, nie 
są natury organicznej (neuro-
chemiczne zmiany w strukturze 
mózgu), wtedy mamy dużą 
szansę, aby przywrócić naszego 
podopiecznego do życia w spo-
łeczeństwie, a nawet przepisać 
go do Klubu Seniora.

jak wyglądają zajęcia w takim 
klubie?
– Klub Seniora jest przezna-
czony dla osób, których nie 
dotknęły większe problemy 
wieku senioralnego. To osoby 
cieszące się relatywnie dobrym 
zdrowiem, które wciąż mają 
chęci i siłę, aby rozwijać swoje 
zainteresowania i szukają grup, 
w których będą mogły się 
realizować. W takich klubach 
prowadzimy zajęcia ruchowe 
mające na celu utrzymanie 
seniorów w dobrej kondycji 
fizycznej, ale też hobbystyczne, 
choćby kulinarne. Kluby 
Seniora korzystają również 
z wykonawców zewnętrznych, 
aby wzbogacić swoja ofertę. 
Aktualnie odbywają się zajęcia 
komputerowe, dzięki którym 
seniorzy mają możliwość prze-
łamać bariery technologiczne, 
dzięki czemu otrzymają dostęp 
do mediów społecznościowych. 
Te mają wiele do zaoferowania. 
Przede wszystkim w dobie 
pandemii ułatwiają kontakt 
z drugim człowiekiem i dają 
poczucie wspólnoty. Ważne jest, 
aby seniorzy poczuli się pewnie 
i bezpiecznie w nowym środo-
wisku, dlatego spora część zajęć 
dotyczy bezpieczeństwa w Sieci. 
Wkrótce rozpoczniemy zajęcia 
z fotografii, dzięki którym 

nasi podopieczni będą mogli 
zapoznać się z podstawami tej 
sztuki, a w przyszłości, mamy 
nadzieję, doskonalić swoje 
umiejętności i rozwijać pasje.

czy jest możliwe określenie ile 
w tychach jest seniorów, którzy są 
wykluczeni społecznie i wciąż nie 
korzystają z pomocy ddps-ów czy 
klubów seniora?
– To jest bardzo trudne. 
Dotarcie do wszystkich jest 
wręcz niemożliwe. Co nie 
oznacza, że nie próbujemy 
dotrzeć do takich osób. Co roku 
korygujemy swoją strategię. 
Dzięki danym demograficznym 
możemy obserwować, jak 
i w których regionach miesz-
kańcy się starzeją. Aktualnie 
obserwujemy, że starzenie się 
naszego społeczeństwa przenosi 
się w kierunku nowych osiedli. 
Kiedyś prym w tym wiodły 
osiedla A i B i tam głównie 
był środek ciężkości naszych 
działań. Dzięki demografii mo-
żemy obserwować ten proces 
w skali makro, niestety w skali 
mikro wygląda to już zgoła 
inaczej. W dzisiejszych czasach 
występuje dobrze już znane 
zjawisko „samotności w tłumie”. 
Pomimo licznego sąsiedztwa 
i życia w dużych aglomeracjach, 
zanikają relacje międzyludzkie. 
Kontakty sąsiedzkie ograniczają 
się, jeśli w ogóle, do grzecznoś-
ciowego „dzień dobry”. Sąsiedzi 
dość często nie wiedzą, jak się 
nazywają osoby z pietra niżej, 
a nawet mieszkający za ścianą. 
A za nią mieszkają dość często 
ludzie skrajnie osamotnieni, 
nieradzący sobie z tą przykrą 
sytuacją. To jest trochę samo-
nakręcające się zamknięte koło. 
Seniorzy bez kontaktu z drugim 
człowiekiem tracą umiejętności 
socjalne potrzebne do nawią-
zywania tych kontaktów. Tak 
się zaczyna degradacja, która 
może doprowadzić do ostrych 
stanów demencji. Jeżeli uda 
nam się dotrzeć do seniora 
w miarę wcześnie, to możemy 

spowolnić lub nawet zatrzymać 
ten proces. Niestety, informacje 
o takich osobach otrzymujemy 
zazwyczaj w skrajnych już 
przypadkach, kiedy ze względu 
na swój stan stają się uciążliwi 
lub nawet niebezpieczni dla 
sąsiadów.

jak zatem przełamać 
to dramatyczne status quo?
– Jak wspomniałem, nie 
ma stuprocentowo skutecznych 
sposobów. Przede wszystkim 
wiele zależy od społeczności 
sąsiedzkiej, w której takie 
osamotnione osoby żyją. 
Zdarzają się jednostki życzliwe 
o mocno rozwiniętej empatii, 
które są w stanie zauważyć 
starsze, osamotnione osoby. 
Dostrzegają problem, o którym 
dyskutujemy i informują nas 
lub Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Właśnie dzięki 
takim interwencjom możemy 
do nich dotrzeć. Osoby, które 
wymagają pomocy, kierowane 
są do nas również przez służbę 
zdrowia, zazwyczaj po inter-
wencji, która ujawniła piętrzące 
się problemy seniora. Stale 
współpracujemy z Tyską Radą 
Seniora, z którą staramy się 
stworzyć sieć osób działających 
bardzo lokalnie, które starają 
się dotrzeć do potrzebujących 
naszej pomocy. To jest to, 
o czym mówiliśmy wcześniej 
– potrzebujemy osób, które są 
w stanie rozpoznać w swoim są-
siedztwie wymagających opieki 
i które nas o nich poinformują. 
Rzeczy najprostsze czasami są 
najtrudniejsze.

a z jakimi obiekcjami się 
spotykacie, gdy już traficie 
do osób wymagających waszego 
wsparcia? rozumiem, że te są 
rzeczą absolutnie normalną?
– Przede wszystkim największą 
obiekcją jest obawa. I tutaj 
możemy podać cały szereg 
jej wariantów: obawa przed 
zmianą (ta chyba jest najbar-
dziej popularna), obawa przed 

odrzuceniem przez grupę, 
obawa przed wyjściem z domu, 
obawa przed skompromitowa-
niem się itp. Zdarzają się osoby, 

które bardzo mało mówiły 
przez ostatnie lata i po prostu 
boją się odezwać. Czasem 
dopiero po tygodniu nabierają 
odwagi, by coś powiedzieć, ale 
po miesiącu u nas już są w sta-
nie się otworzyć i zaczynają być 
częścią grupy. Samo poczucie 
przynależności ma ogromne 
znaczenie terapeutyczne. Jeżeli 
nie zmagamy się z poważnymi 
dolegliwościami fizjologicz-
nymi (tych jest ok. 10%), tak 
naprawdę naszym zadaniem 
jest na nowo rozbudzić w nich 
chęć życia. Gdy nam się to uda, 
reszta dzieje się sama.

otwarcie cus zbiegło się 
z epidemią i mocno ograniczyło 
wam pole działania. jednak 
działaliście. ile osobom udało się 
udzielić pomocy?
– Założenie jest takie, że grupy 
DDPS obejmują trzydzieści 
osób, Klub Seniora to grupy 
do dwudziestu osób. Nie mieli-
śmy problemów z zapełnieniem 
grup, gdyż, co warto zaznaczyć, 
CUS został uruchomiony jako 
projekt współfinansowany 
z środków UE i jest całkowicie 
darmowy. Jeżeli chodzi o DDPS 
„Wrzos”, jest pewna odpłatność, 
która zależy od dochodów. 
W ramach DDPS organizujemy 

seniorom czas w godz. od 7.30 
do 15.30 i zapewniamy wyży-
wienie, natomiast Klub Seniora 
funkcjonuje od godz. 15 do 18. 
Jednym z ciekawszych pro-
jektów, które zrealizowaliśmy, 
były zajęcia z muzykoterapii. 
Sprawa niby wydaje się prosta 
– nauka śpiewu. Ale proszę 
zauważyć, że to nie są zajęcia, 
na które zgłaszają się osoby 
z predyspozycjami czy wcześniej 
ćwiczonym głosem. Tutaj 
ważnym aspektem psycholo-
gicznym było przełamywanie 
barier. Nasi seniorzy faktycznie 
podeszli do tematu ze sporym 
dystansem, ale widać było pracę, 
którą wkładają w przełamanie 
się. Pracowali razem w grupie, 
często między nimi nie było 
żadnych sztucznych barier 
typu biurko czy stół. Śpiew 
to forma występu, uzewnętrz-
nienia się. Wszyscy boimy się 
przecież publicznych występów, 
a co dopiero wokalnych 
popisów. To naprawdę 
wymagało sporej pracy, a dzięki 
niej pojawiły się efekty. Koniec 
końców sami napisali i ułożyli 
melodię do dwóch piosenek. 
Te zajęcia to był pełen sukces 
i mamy zamiar go kontynuować.
rozMaWiaŁ: 
kaMil peszat ●

wiele zależy od sąsiadów
rozMoWa z paWŁeM grosManeM, DyREKTOREM DZIENNEGO DOMu POMOcy SPOłEcZNEj, KTóREGO fILIą jEST cENTRuM uSłuG SPOłEcZNOŚcIOWych. 

Paweł Grosman.

DWa tysiące WiDZóWFlash

Do przedświątecznej soboty prawie dwa tysiące widzów obejrzało na kanale youTube Teatru 
Małego spektakl „Magnetyzm w sieci czyli Aleksandra fredry „Śluby panieńskie”, wyreżyserowany 
przez Pawła Drzewieckiego.
Realizacja komedii Aleksandra fredro nawiązuje do dotykającej w minionych miesiącach ludzi pod 
każdą szerokością geograficzną pandemii, a co za tym idzie koniecznością izolacji. Bohaterowie 
przedstawienia online wyprodukowanego przez Teatr Mały w Tychach, to aktorzy, którzy w związku 
z „zamrożeniem” działalności kulturalnej, nie znajdują ujścia dla swych artystycznych potrzeb kreacji. 
Nie mogąc wyjść na scenę, aranżują spotkanie online, w trakcie którego odgrywają zaplanowaną 
na ten czas prezentację przedstawienia na podstawie legendarnej komedii hrabiego fredro.
Wśród wykonawców nie zabrakło uznanych aktorów. Zobaczyć można: Katarzynę herman, Andrzeja 
Warcabę, Annę Buczkowską, Annę Siek, Krzysztofa Szczepaniaka,  i Kamila Banasiaka. 
Spektakl jest dostępny w internecie do 10 kwietnia. WW ●
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7 kWietnia, środa
godz. 18 – BESKIDZKIM 
SZLAKIEM – spotkanie z po-
dróżnikiem Piotrem Moj-
żyszkiem (spotkanie online 
– zapisy: tel. 726 261 375 lub 
urbanowice@mck.tychy.pl)

9 kWietnia, piątek
godz. 9.30 – „KRóLEWNA 
fASOLKA” – spektakl dla dzieci 
w wyk. Teatru TRIP (transmisja 
online)

10 kWietnia, sobota
godz. 19 – AuKSO clas-
sics: j. haydn – symfonie lon-

dyńskie: 98 i 101 Zegarowa 
w wyk. Tomasza Pokrzywiń-
skiego – wiolonczela i orkie-
stry Aukso p.dyr. Marka Mosia 
(transmisja online na profilu 
facebook i kanale youTube or-
kiestry Aukso).

12 kWietnia, poniedziałek
godz. 19 – MIASTO cAł-
KIEM KuLTuRALNE: rozmo-
wa z Raisą Misztelą, finalistką 
programu „The Voice Senior” 
(transmisja online na profilu 
facebook i kanale youTube 
Miejskiego centrum Kultury 
w Tychach).

z Mojej póŁki

MinąŁ kolejny Miesiąc 
nauki zdalnej, 
od tygodnia dzieci 
i MŁodzież nie Mają 
zajęć sportoWych 
W klubach sportoWych, 
zaWiesiŁy także 
norMalną dziaŁalność 
instytucje kultury. 
dotyczy to także 
doMóW kultury, które 
caŁą sWoją 
dziaŁalność przeniosŁy 
do internetu.

– Jesteśmy instytucją oświatową, 
wszyscy nasi pracownicy są na-
uczycielami, obejmują nas prze-
pisy dotyczące nauczycieli i jak 
wszyscy pedagodzy zostaliśmy 
zaszczepieni – mówi Adam Nie-
syto, zastępca dyrektora Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 2 
w Tychach. – Jednak w rządo-
wych rozporządzeniach, doty-
czących obostrzeń związanych 

ze stanem epidemii, nie zostali-
śmy uwzględnieni. Orientowali-
śmy się we wszystkich możliwych 
instytucjach i miejscach, gdzie 
można było uzyskać informacje, 
szukając odpowiedzi na pytania 
związane z działalnością takich 
placówek jak nasza, ale bez rezul-
tatu. Nas po prostu nie ma… Sce-
dowano wszystko na nas i sami 
musieliśmy podjąć decyzję, jak 
działać w tych warunkach, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo i dzie-
ciom i nauczycielom. Od tygo-
dnia, po wprowadzeniu nowych 
obostrzeń, zawiesiliśmy zatem 
normalną działalność, przecho-
dząc na pracę zdalną.

MDK prowadzi ponad 20 grup 
związanych z poszczególnymi ko-
łami zainteresowań. W jednych 
dziedzinach łatwiej się przysto-
sować do pracy zdalnej, w innych 
jest to wyjątkowo trudne. Adam 
Niesyto prowadzi zajęcia z kilko-
ma grupami plastycznymi, ogra-

niczając się do kontaktów z dzieć-
mi i młodzieżą przez whatsapp.

– Zadaję zadania, rozmawiamy, 
udzielam wskazówek, oglądamy 
prace przez kamerkę, więc jakoś 
dajemy radę. Podobnie jest z za-
jęciami z muzyki dla poszczegól-
nych uczniów. Ale co w przypadku 
zespołów wokalnych? Różnie bywa 
z połączeniami z uwagi na różnice 
w sprzęcie, szybkość pracy inter-
netu. Są przesunięcia w czasie, zry-
wają się połączenia, więc wspól-
ny śpiew jest bardzo trudny. Tak 
samo jest w przypadku insceniza-
cji teatralnych czy tanecznych, czy 
z aktywnością sportową. Można 
oczywiście pokazać poszczególne 
ćwiczenia, sposób ich wykonania, 
ale to wszystko jest tylko namiast-
ką treningu. Tutaj naprawdę wie-
le zależy od osobistego kontaktu 
z nauczycielem. Trzeba też mieć 
nadzieje, że dzieciom nie zabrak-
nie zapału, że będą się same mo-
bilizować. I właśnie ta aktywizacja 

uczestników zajęć jest najważniej-
szym zadaniem nauczycieli. Po-
dobnie jest przecież w przypadku 
nauki szkolnej. Niby wszystko jest 
dobrze, lekcje się odbywają, ale już 
teraz wiadomo, że nic nie zastą-
pi bezpośredniej pracy w grupie. 
Poza tym nasze grupy są bardzo 
zżyte, kiedy otwarliśmy placów-
kę po pierwszych obostrzeniach, 
było widać, że dzieci chcą być 
ze sobą, łakną kontaktu z inny-
mi. Na pierwszych zajęciach na-
wet nie chciało im się rysować czy 
malować, chciały tylko rozmawiać 
ze sobą – dodał A. Niesyto.

Jak będzie w tym roku wyglą-
dał organizowany przez MDK 
nr 1 Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej? Imprezę zaplanowano 
na 27-30 kwietnia, a podsumowa-
nie ma się odbyć w maju. Plany 
są, przygotowania, także w MDK 
nr 2 trwają, ale sposób organizacji 
zależał będzie od obowiązujących 
obostrzeń. ls ●

weneCja 
brodskiego
Każdy z nas ma dwa „swoje” mia-
sta: to, w którym mieszka i We-
necję. Wenecja, miasto dziesiątki 
razy opisywane. Ostatnio najczęś-
ciej pełne wody. „Kiedy Wenecja 
umrze, Europa zostanie psychicz-
nie zatruta” – tak pisał, jeśli dobrze 
pamiętam, Gustaw Herling-Gru-
dziński. Prawie każda wycieczka 
ma w planach Wenecję. Ot, wpa-
damy tam na dzień, a plan jest pra-
wie zawsze taki sam.

Plan Adama Szczucińskiego jest 
jednak trochę inny aniżeli więk-
szości z nas. W 1997 roku po raz 
pierwszy przyjechał do Wenecji. 
Chciał się, jak pisze, pokłonić 
przed grobem Josifa Brodskiego 
na cmentarnej wyspie San Miche-
le. I od tego czasu prawie regular-
nie jest w tym mieście. To Wene-
cja Josifa Brodskiego.

Adam Szczuciński chodzi 
śladami wybitnego poety, nob-

listy. My też więc mamy taką 
okazję. Poznajemy trochę inną 
Wenecję. To miejsca, place, za-
ułki, kawiarnie, które tak uko-
chał sobie poeta. Lubił mia-
sto kanałów zimą. Zima w tym 
mieście, ma swoisty urok. Pra-
wie nie ma turystów, a i miesz-
kańców niewielu na uliczkach 
(mam na myśli normalny czas 
– nie epidemię). Bez wątpienia 
w wielu domach czy hotelach 
nie jest zbyt ciepło. Ale wszyst-

ko to wynagradza swoista cisza, 
spokój. Można bez napierające-
go tłumu zobaczyć obrazy, fre-
ski w kościołach, podziwiać ar-
chitekturę, obserwować wolno 
toczące się życie.

Adam Szczuciński chodzi 
po Wenecji śladami Brodskiego. 
A Brodski, jak każdy z nas w ulu-
bionym przez nas mieście, także 
miał swój szlak. To między inny-
mi Rio dei Mendicanti, San Mi-
chele czy Murano, most Rialto. 
Szczuciński od lat rozpoczyna 
dzień od spaceru wzdłuż Zatte-
re, Nadbrzeżem Nieuleczalnych. 
I chodząc po Wenecji, rozmawia 
z Brodskim. Niektórzy z nas też 
w jakimś miejscu przypominają 
sobie słowa poety i pisarza. Pa-
trzymy jego oczami i konfron-
tujemy.

Dla Brodskiego, Wenecja 
to miasto ukochane. Tam miesz-
kał zimą i tam chciał być pocho-
wany. Nie w USA ani tym bardziej 
w Rosji. Nie, to miała być właś-
nie Wenecja. I wcale nie było ła-
two uzyskać zgodę na pochówek 
na San Michele.

To miejsce wybrał sobie mię-
dzy innymi też Strawiński. My zaś 
wędrujemy ścieżką która wybrał 
Adam Szczuciński. Jak sam pi-
sze, chodzi po Wenecji jak wło-
ski komisarz, detektyw. Szuka śla-
dów, jakie zostawił Brodski. I jak 
to czasami bywa, trop jest mylą-
cy. Tyle, że przy okazji odkrywa 
miejsca, do których by pewnie 
inaczej nigdy by nie trafił.

Wenecja z książką Brodskiego 
pod ręką. Z jego wierszami. Nasz 
autor czyta jego wiersze. To swo-
isty hołd oddany poecie. Strona 
po stronie, też jestem w tym cu-
downym mieście. I przeżywam 
swoją przygodę. Nie tylko z Brod-
skim, bo Szczuciński opowiadając 
historię tego miasta, przywołuje 
tez innych pisarzy i poetów. Każ-
da opowieść, to półtorej, czasami 
dwie lub trzy strony. I nie mam 
poczucia że autorowi zabrakło 
pomysłu jak dalej pociągnąć ten 
lub inny wątek. Nie, wręcz prze-
ciwnie. To zaproszenie do tego, 
abym i ja spróbował pójść swo-
ją drogą po tym mieście. Sięgnął 
po inne książki, albumy. Albo od-

dał się grze wyobraźni. Cudowne 
opisy dnia codziennego, nadcho-
dzącej nocy. Ludzie, kwiaty, rzeź-
by, ukryte ogrody. I koty. Brod-
ski uwielbiał koty, w drugim życiu 
chciał być właśnie kotem. Szczu-
ciński zwraca uwagę na szczegóły, 
często nam umykające, a przecież 
życie to właśnie te drobne mo-
menty. Ale w książce „Paradiso” 
(tytuł mający podwójne znacze-
nie) jest też fragment historii ro-
dzinnej, muzycznych fascynacji, 
pytań o Dedala, dziejów Odysa. 
I przywołani inni poeci, pisarze.

Autor zadaje wiele bardzo waż-
nych pytań, refleksji nad śmiercią, 
cierpieniem, bólem. Codziennoś-
cią. Cmentarz, nagrobki z imio-
nami zmarłych dzieci i Nadia 
pytająca: „Ale jak? Co im się sta-
ło? ”.

Większość z tych tekstów czy-
tałem w nieodżałowanych „Ze-
szytach Literackich”. Teraz mam 
je w całości. I na pewno będę nie 
raz do nich wracał. Bo autor zmu-
sza mnie do postawienia sobie 
kilku ważnych pytań. Ale także 
daje mi szansę na bycie w innym 

świecie. To świat, który buduje 
sobie codziennie z poezji, litera-
tury, muzyki, sztuki, jednocześnie 
reagując na normalne życie.

Brodski chciał, aby w każdym 
pokoju hotelowym była obok Bi-
blii jakaś książką poety. Mało 
tego, uważał, że powinniśmy eg-
zaminować kandydatów na przy-
wódców kraju z poezji. Adamowi 
Szczucińskiemu marzy się wypi-
sywanie recept z trzema wiersza-
mi. Nie ukrywam, że chciałbym 
taką receptę dostać.

Książka „Paradiso” to trze-
cia pozycja wydana przez nowe 
wydawnictwo Próby. Wcześniej 
ukazały się tam równie ważne 
pozycje: „Rada Egipska” Sciasci 
i „Europa w zwierciadle” Rober-
ta Byrona.

Dla Brodskiego, Wenecja była 
ziemskim rajem. Dzięki Adamo-
wi Szczucińskiemu mam okazję 
być w tym ziemskim raju.

jan MazurkieWicz ●

adam szczuciński
„Paradiso”

wydawnictwo Próby.

Mdk 2 w sieCi 
W jednych dziedzinach ŁatWiej się przystosoWać DO PRAcy ZDALNEj, W INNych jEST TO WyjąTKOWO TRuDNE.

Działający w MDK nr 2 zespół Hijacked zajął piąte miejsce w kategorii formacji w IV Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Nowoczesnego Gold Contest 2021, który w tym roku odbył się w wersji online.
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2 kWietnia, godz. 19 – rozMoWa z raisą 
Misztelą, transMisja online
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Jeszcze do 10 kwietnia, przy okazji 
wizyty w galerii Gemini Park oglą-
dać można w sklepowej witrynie 
prace wychowanków Młodzieżo-
wego Domu Kultury nr 1 w Ty-
chach.Witryna nazwana „Okno 
na kulturę” znajduje się aktualnie 
w nowym miejscu – na przeciwko 
sklepu Biedronka.

Główna działalność MDK nr 
1, czyli prowadzenie bezpłatnych 
zajęć plastycznych, tanecznych, 
teatralnych i muzycznych – zo-
stała przedstawiona na zdjęciach. 
Ponadto znaleźć tu można prace 
plastyczne wykonane w różnych 

technikach: malarstwo, rysu-
nek, ceramika, maski wykonane 
z masy papierowej, elementy sce-
nografii teatralnej, a nawet ma-
lowane krzesło, w ramach akcji 
„nadajemy nowe życie”. Wszyst-
kie te elementy wykonane zosta-
ły podczas zajęć rozwijających za-
interesowania i pasje artystyczne. 
Na przestrzeni całego roku dzia-
łalność MDK 1 nie ogranicza się 
wyłącznie do zajęć. Ważną częś-
cią działań jest organizacja kon-
kursów, wydarzeń kulturalnych, 
festiwali, premier spektakli tea-
tralnych itp. Mn ●

idziesz na zakupy? Spotkaj kulturę!

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

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:

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

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

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

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

Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM

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: 666 865 777 

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

Tychy ul. Budowlanych - Lokal Użytkowy 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
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
Ty c h y  Wa r t o g ł o w i e c ,  d z i a ł k a , 
pow.1277m2, cena 166010zł VIPART 790 
855 188

autoreklama

|||| tWoje tychy 6 kWietnia 202110



www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         WWW.drobne.tychy.pl

Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, dział-
ka 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? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania 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 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, 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 bliź-
niak 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 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290
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!
Rehabilitacja po udarach, w ch. Par-
kinsona, SM, SMA. tel. 664 747 215

transport:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

kupię / sprzedaM:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

reklama

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

autoreklama
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„twoje tychy”: – urodziła się 
pani zaraz po zakończeniu wojny, 
a więc dzieciństwo na pewno nie 
było łatwe. czy dużo pamięta pani 
z tamtego okresu?
Władysława Gawłowska: – 
Urodziłam się we wsi Czajkowa 
w pobliżu Mielca. Mieszkaliśmy 
w wiejskim domku z gospodar-
stwem. Były krowy, kury, koty 
i psy, a nawet koń, co wtedy 
było dużym bogactwem. Mama 
Stefania zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci. Miałam 
dwie siostry i czterech braci. Tata 
Wojciech obrabiał gospodarstwo 
i dorywczo pracował w gorzelni, 
zakładzie powstałym w bu-
dynkach dworskich. Czasem 
zanosiłam ojcu obiady do pracy. 
Jako przedszkolne dziecko 
biegałam z dziećmi po wsi. Nie 
było zabawek, więc dziewczynki 
musiały być kreatywne, aby 
mieć lalki. Robiłyśmy je z kępek 
traw kostrzewy, z otrząśniętych 
z ziemi korzeni modelowałyśmy 
fryzury, plotły warkocze. 
Chłopcy musieli strugać zabawki 
z drewna. Na początku nie było 
prądu, więc wieczory spędzali-
śmy na długich opowiadaniach 
przy lampie naftowej, bo nie 
było jeszcze telewizji ani radia. 
Pasanie krów należało do co-
dziennych obowiązków. Na wsi 
było duże pastwisko, gdzie pasły 

się krowy, kozy i konie. Było ono 
jednocześnie miejscem spotkań 
dzieci i młodzieży. Przedszkola 
we wsi nie było, ale w wakacje 
organizowano dla dzieci 
rodziców, którzy szli na cały 
dzień w pole takie „półkolonie”. 
Dostawaliśmy na nich białą kawę 
zbożową i chleb z marmoladą. 
Było biednie, ale wesoło i nie 
było czasu na nudy.

Beztroskie lata dzieciństwa szybko 
minęły i przyszedł czas na szkołę! 
cieszyła się pani, że trzeba będzie 
podołać nowym obowiązkom?
Bardzo chciałam iść do szkoły 
i byłam ciekawa świata. Klasę 
pierwszą rozpoczęłam w małej 
wiejskiej szkole powszechnej. 
Siedzieliśmy w mundurkach 
w drewnianych ławkach z ka-
łamarzami. Od razu zabrałam 
się do czytania Elementarza, 
wierszyk o murzynku Bambo 
przenosił mnie w inny świat. 
Marzyła mi się podróż do Afryki 
i spotkanie z nim.
Miałam koleżankę Alinkę 
z rudymi warkoczykami, jak 
u Pippi Langstrumpf, do której 
często chodziłam. Mieszkała 
w bardzo ubogim domu pod 
strzechą, w którym życie 
koncentrowało się w jednej 
dużej izbie z klepiskiem. Wokół 
pieca kuchennego stało dużo 

cebrzyków (garów) z których 
pachniało żurem, a były 
to zlewki dla zwierząt. W drugiej 
izbie, takiej „od święta” była 
podłoga, piec i łóżko, na którym 
leżało mnóstwo haftowanych 
poduszek, prawdziwe arcydzieła. 
Obok stał duży kufer, w którym 
mama zbierała dla Alinki tzw. 
wiano, gdy będzie wychodzić 
za mąż.
Ta sielanka nie trwała długo, 
gdyż po drugiej klasie rodzice 
przenieśli się do Rzezawy koło 
Bochni w województwie kra-
kowskim, gdzie kupili większy 
dom z gospodarstwem. Reszta 
rodziny pozostała koło Mielca.

czy to była dobra decyzja, 
że rodzina przeniosła się 
w kierunku zachodnim? tam była 
inna polska wtedy? murowane 
domy, elektryczność, nowoczesna 
szkoła?
Rodzice wiedzieli, co robią. Dla 
mnie nowa szkoła była wielkim 
wyzwaniem. Musiałam się 
zintegrować. Kolegowaliśmy 
się wszyscy z córką kierownika 
szkoły. Na szczęście nie miałam 
problemów z nauką. Lubiłam 
przedmioty humanistyczne. 
Miałam zdolności recytatorskie 
i artystyczne. Mówiłam wiersze 
na akademiach szkolnych, 
robiłam ilustracje do gazetek 

szkolnych. Byłam też dobra 
z gimnastyki, lubiłam robić 
fikołki i biegać. W wakacje 
musiałam paść krowy, czego 
bardzo nie lubiłam, bo nie było 
dużego pastwiska, tylko musia-
łam prowadzić je na łańcuchu 
np. wzdłuż przydrożnych rowów. 
Potem trzeba było je wydoić, 
co nie było łatwą sztuką. 
Do dzisiaj nie lubię pić mleka 
wiejskiego i mdli mnie na samą 
myśl o nim. Takie to były czasy.

skończyła pani 7-letnią 
podstawówkę i na pewno marzyła 
o dalszej edukacji, jak wiele 
wiejskich dzieci, które za wszelka 
cenę chciały uciec ze wsi?
Moim marzeniem była szkoła 
plastyczna, ale szybko wybito 
mi ją z głowy. Zostałam wysłana 
na jakiś kurs krawiecki, aby 
zdobyć zawód. Jak skończyłam 
18 lat i mogłam decydować 
o sobie, ruszyłam w świat. 
Pierwszym przystankiem było 
województwo zielonogórskie, 
gdzie od kilku lat w Bobowicku 
mieszkała moja siostra. Od razu 
mnie rozszyfrowała, że nie były 
to kurtuazyjne odwiedziny, 
tylko chęć ułożenia sobie życia. 
W Międzyrzeczu–Obrzycach był 
szpital psychiatryczny, w którym 
zaczęłam pracować i uczyć się 
w szkole pielęgniarskiej. Nauka 
trwała 3 lata. Po jej ukończeniu 
pracowałam jeszcze jakiś czas 
w „psychiatryku”, ale doszłam 
do wniosku, że muszę przejść 
do szpitala ogólnego, gdzie 
odbywają się zabiegi, i praca 
wygląda trochę inaczej, nie tylko 
zastrzyki, tabletki i obserwacja. 
Usłyszałam gdzieś albo wyczy-
tałam, że w Tychach otwierają 
nowy szpital...

i na pewno poszła pani za ciosem 
i wylądowała w tychach, które 
stały się pani nowym miejscem 
na ziemi? jak pani wspomina 
pierwsze lata w naszym mieście?
Tak, szybko spakowałam walizkę 
i ruszyłam na Śląsk. Na początku 
było trudno, nie było mieszkań, 
więc dołączyłam do koleżanek, 
które osiedliły się tymczasowo 
w późniejszych salach chirurgii 
na V piętrze Szpitala Woje-
wódzkiego i podjęłam pracę 
na Oddziale Chorób Zakaźnych, 
gdzie potrzebne były doświad-
czone pielęgniarki. Rozejrzałam 
się po Tychach i zrobiłam 
maturę w liceum wieczorowym 
i ukończyłam roczne Studium 
Pielęgniarskie w Mikołowie. 
W międzyczasie wyszłam 
za mąż i dostaliśmy mieszkanie 
zakładowe ze ZREMB-u, 
w którym pracował mąż. 
Na świat przyszedł syn, który 
był naszą wielką radością. Potem 
dorobiliśmy się pierwszego 
samochodu – malucha 126p, 
nowego w piaskowym kolorze. 
Moja miłość do tego auta trwa.
Działałam też w „Solidarności” 
z nieżyjącymi już dr. Antonim 
Górką i ks. Antonim Walą. Gdy 

13 grudnia 1981 roku ogłoszono 
stan wojenny, nie bardzo 
wiedziałam co to jest. Gdy 
skończyłam pracę przy pacjen-
tach poszłam od razu do biura 
i zaczęliśmy chować ważne 
dokumenty. Potem roznosiłam 
różne broszurki i ulotki, co było 
niebezpieczne. Ale życie, mimo 
różnych ograniczeń i pustych 
półek w sklepie, jakoś się toczyło. 
Moje szczęście rodzinne nie 
trwało zbyt długo, bo w 1983 
roku zmarł mój mąż.

to była na pewno wielka tragedia 
dla pani. została pani młodą 
wdową w bardzo trudnych czasach, 
ale nie poddała się i walczyła 
o lepszą przyszłość?
Czasy były bardzo niepewne 
i trudne. Bardzo bałam się 
o przyszłość moją i syna, 
którego chciałam wychować 
na prawego człowieka. 
Pewnego dnia usłyszałam 
o możliwości wyjazdu do pracy 
w Libii. Odezwał się mój 
niespokojny duch, ciekawość 
świata. Przemyślałam wszystko 
dokładnie. Podjęłam decyzję, 
gdy dowiedziałam się, że mogę 
wyjechać z dzieckiem. Ale 
na początku wyjechałam 
sama, aby sprawdzić warunki, 
a syna zostawiłam pod opieką 
teściowej. Potem dołączył 
do mnie, chodził do szkoły 
przy Ambasadzie Polskiej 
w Libii. Tam skończył 8 klasę 
i wróciliśmy do Polski.

od dzieciństwa marzyła pani 
o odkrywaniu świata, więc można 
powiedzieć, że pani marzenie się 
spełniło. jak pani wspomina tamte 
lata w tym egzotycznym dla nas 
kraju?
Przyleciałam do Libii w lutym, 
w środku naszej zimy. Pierwsze 
wrażenie było zapierające 
dech w piersiach. Oglądałam 
programy podróżnicze Toniego 
Halika i ciągle marzyłam 
o takich przeżyciach. I stało 
się. Na lotnisku w Tripolisie 
ujrzałam pierwsze palmy i po-
czułam zapach egzotyki. Ale czar 
szybko prysł, bo w tym ciepłym 
kraju panowała straszna bieda. 
Szpital psychiatryczny, w którym 
zaczęłam pracę, mieścił się 
w starych budynkach, pozo-
stałych po Włochach. Pacjenci 
leżeli na łóżkach lub materacach, 
jedli rękami. Trzeba było się 
do wielu rzeczy przyzwyczaić. 
Libia wówczas to był kraj wielu 
kontrastów, biedy, zacofania 
i przepychu.

a co z językiem? z pacjentami 
i personelem trzeba było się 
dogadać w ich ojczystym języku?
Językiem urzędowym był 
angielski, a z pacjentami trzeba 
było rozmawiać po arabsku. 
Miałam podstawy z języka 
angielskiego, którego uczyłam 
się w Polsce sama. W Libii 
siedziałam po pracy z kasetami 
i książką i kontynuowałam 

naukę. Oprócz tego musiałam 
zajmować się synem, ale 
dawałam radę. Uczyłam się także 
powoli arabskiego. Pracowałam 
na fajnym oddziale z pacjentka-
mi, które były moim nauczy-
cielkami. Drugi raz wyjechałam 
do Libii w 1995 roku, tym razem 
na dwa lata, ale zostałam sześć. 
Syn był już samodzielny, więc nie 
miałam żadnych obowiązków. 
Po powrocie z Libii przeszłam 
na emeryturę.

i nie nudzi się pani? z tego 
co słyszałam jest pani wulkanem 
z pomysłami.
Na początku zamieszkałam 
z synem i synową w domu. Nie 
było jeszcze wnuków. Doszłam 
jednak do wniosku, że młodzi 
powinni mieszkać sami i uczyć 
się życia. Zakupiliśmy małe 
mieszkanko i przeniosłam się 
tam. Zaczęłam śpiewać w chórze 
miejskim i malować, uczęszczać 
na UTW, uczyć się niemieckiego 
i obsługi komputera. Gdy 
powstał klub „Platyna” przy 
Internationaler Bund Polska, 
zapisałam się jako pierwsza. 
W międzyczasie pojawił się 
pierwszy wnuk. Pomagałam 
więc i rozpieszczałam. Po pięciu 
latach siedzenia w domu 
znowu pociągło mnie za granicę. 
Pojechałam do Włoch, a później 
do Austrii, aby opiekować się 
pacjentem z Alzheimerem. 
Zrezygnowałam z wyjazdów, gdy 
urodził się drugi wnuk, a syn 
zaczął budowę domu.
Teraz trwa pandemia. Z tego 
powodu bardzo brakuje mi spot-
kań z ludźmi, zajęć w klubie, 
wyjazdów na plenery. Spotkania 
online nie zastąpią kontaktów 
na żywo. Mam nadzieję, 
że pandemia wkrótce się skończy 
i wrócimy do normalności 
i będziemy cieszyć się każdym 
dniem.

a co według pani jest 
najważniejsze w życiu? jak sobie 
radzić, aby przetrwać w tych 
trudnych, niepewnych czasach?
Najważniejsze jest zdrowie 
i rodzina. Jak człowiek jest sam, 
jest mu źle. Jest szczęśliwy, kiedy 
ma to, do czego został stworzony. 
Jak się uda wychować dzieci 
na porządnych ludzi, to można 
czuć się spełnionym. Cieszę się, 
że mimo braku ojca, udało mi się 
wychować syna na prawego czło-
wieka. Aż serce rośnie. Marzy 
mi się większe mieszkanie, gdzie 
mogłabym urządzić sobie „po-
koik malarski”, w którym będę 
mogła siedzieć i malować gdy 
przyjdą ograniczenia ruchowe. 
Zamierzam z optymizmem żyć 
długo i cieszyć się szczęściem 
moich potomnych. Bardzo 
ważne i piękne są pasje życiowe, 
które można rozwijać w każdym 
wieku. Ważny jest też ruch 
i to w każdym wieku. Cieszmy 
się każdym dniem!
rozMaWiaŁa: 
danuta Wencel ●

„babciu, dziadku, opoWiedz sWoiM WnuczętoM”

CieszMy sie każdyM dnieM!
„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości, Musisz przejąć pochodnię od sWojego dziadka i babci”- poWiedziaŁ papież Franciszek podczas śWiatoWych dni MŁodzieży 
W polsce W lipcu 2016 roku. na ŁaMach echa W latach 2016-2018 ukazyWaŁy się WyWiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opoWiedz sWoiM Wnu-
czętoM”. poWstaŁa z nich książka, która ukazaŁa się We Wrześniu 2019 roku. WyWiady cieszyŁy się dużą popularnością nie tylko Wśród ludzi starszych, sięgali 
po nie MŁodzi, odkryWając W nich różne ciekaWe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady senioróW WracaMy do rozMóW z tyskiMi senioraMi tyM 
razeM na ŁaMach tygodnika tWoje tychy W nadziei, że będą one WsparcieM na te trudne czasy pandeMii koronaWirusa, które kiedyś Miną.

Władysława gaWłOWska (ps. Gina), lat 74, emerytowana pielęgniarka, syn Tomasz, 2 wnuków: 
Piotr i Szymon, działa w klubie „Platyna” prowadzonym przez fundację Internationaler Bund Polska, 
śpiewa w chórze, układa programy i prowadzi konferansjerkę. W czasie wolnym maluje i czyta książki 
z dziedziny psychologii i podróżnicze.
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zapadŁy najWażniejsze decyzje 12. edycji 
plebiscytu na najpopularniejszego 
sportoWca tychóW 2020 roku, 
organizoWanego przez Miejski ośrodek 
sportu i rekreacji i naszą redakcję. 
Wśród seniorek zWyciężyŁa lekkoatletka, 
dWukrotna Medalistka Mp’2020 julia 
korzuch, a Wśród MŁodzieżoWcóW – hokeista 
gks tychy kacper gruźla, który W śWietnyM 
stylu rozpocząŁ sWoją karierę W seniorskiM 
zespole.

Miniony rok był dla wszystkich wyjątkowo trudny i epidemicz-
ny koszmar w świecie sportu trwa zresztą nadal. Co prawda 
zespoły i sportowcy profesjonalni trenują i rywalizują, jednak 
nadal obiekty sportowe świecą pustkami. Nie ma kibiców, za-
marł sport amatorski i młodzieżowy, a niepewność co będzie 
za miesiąc pogłębia i tak kiepski nastrój. W tej sytuacji każdy 
medal, sukces, awans jest na wagę złota i cieszy bardziej niż 
kiedykolwiek. Wielu sportowcom brakowało i nadal braku-
je zagranicznych startów, konfrontacji z rywalami z innych 
krajów, bo dopiero ona tak naprawdę pozwala ocenić formę, 
sprawdzić umiejętności i porównać osiągane wyniki.

W minionym roku miarą sukcesu naszych sportowców 
była zatem głównie rywalizacja o mistrzostwo Polski. Na na-
szych sportowców oddano 2.821 głosów. O najpopularniej-
szych piszemy obok. Wśród młodzieżowców drugie miejsce 
zajął Paweł Ścierski (389 pkt) – wicemistrz Polski w Marato-
nie MTB w kategorii juniorów, jeżdżący w barwach Team MŚ 
Cycling & Dietetyka, a trzecie – Zofia Brzoza (329 pkt), wy-
chowanka MOSM Tychy, obecnie występująca w MKS Dwój-
ka Zawiercie. W 2020 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski 
młodziczek, a z reprezentacją Polski U-17 zagrała w turnieju 
finałowym mistrzostw Europy w Czarnogórze (5. miejsce). 
Na 4. miejscu jest siatkarz AT Jastrzębski Węgiel, także wy-
chowanek MOSM Tychy, Paweł Tuz (261 pkt), który zdobył 
mistrzostwo Polski kadetów. Tyska łyżwiarka figurowa, mi-
strzyni Polski juniorek młodszych 2020, Karolina Białas (205 
pkt) zajęła 5. lokatę. Dodajmy, iż zdobyła też brązowy medal 
na MP juniorów, a w debiucie MP była 5.

Wśród seniorów tuż za liderką znalazł się hokeista GKS 
Tychy, mistrz Polski Bartosz Ciura (354 pkt). Grał w elimi-
nacjach olimpijskich i strzelił ważnego gola w meczu z Ka-
zachstanem. Na trzecim miejscu uplasował się koszykarz GKS 
Przemysław Wrona (228 pkt), drugi w rankingu najskutecz-
niejszych zawodników drużyny w sezonie 2019/2020. Numer 
4. to Damian Miller (215 pkt), siatkarz TKS Tychy, niekwe-
stionowany lider zespołu. W barwach TKS zanotował bardzo 
dobry sezon 2019/2020 – kiedy przerwano rozgrywki zespół 
zachował szanse na awans na zaplecze PlusLigi. Piątkę za-
myka reprezentacyjna hokeistka Atomówek GKS Sylwia Ła-
skawska (213 pkt) – brązowa medalistka MP, najlepsza za-
wodniczka drużyny.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczest-
nikom plebiscytowej zabawy dziękujemy za oddanie głosu. 
Wśród nich rozlosujemy nagrody, o czym poinformujemy 
niebawem. ls ●

A kto uplasował się poza czoło-
wymi „piątkami”? Oto pozosta-
łe wyniki plebiscytowego głoso-
wania:

seniorzy
6. Wioletta Pawluczek – 211 pkt. 
Reprezentuje barwy Śląskiego To-
warzystwa Strzeleckiego Tychy. 
Sukcesy 2020: złoty medal Polski 
juniorów oraz młodzieżowców, 
złoty medal Akademickich Mi-
strzostw Polski.
7. Jacek Sikora – 203 pkt. Za-
wodnik Tychy Falcons – futbol 
amerykański. W ostatnim sezo-
nie po raz kolejny z zespołem 
dotarł do półfinału mistrzostw 
Polski, ma na koncie kilka wy-
różnień indywidualnych, m.in. 
wybrany został zawodnikiem 
dekady jako jeden z czołowych 
obrońców. Wystąpił w repre-

zentacji Polski w meczu z Ho-
landią.
8. Konrad Jałocha – 200 pkt. 
Piłkarz GKS Tychy. Podstawowy 
bramkarz pierwszoligowej druży-
ny, pewny punkt zespołu i jeden 
z najlepszych bramkarzy I ligi. 
W 2020 roku 8 razy zachował 
czyste konto.
9. Krystian Klich – 137. Pływak 
Startu Katowice oddział Tychy. 
Sukcesy 2020: dwa złote meda-
le Mistrzostw Polski na dystansie 
50 i 100 m grzbietowym. Od lat 
zdobywa medale MP, w minio-
nym roku poczynił spore postępy 
i znalazł się kręgu zainteresowa-
nia trenera kadry.
10. Christian Mroczkowski – 
107 pkt. Hokeista GKS Tychy, 
mistrz Polski 2019/2020 i najle-
piej punktujący zawodnik sezonu. 
W 46 meczach sezonu 2019/2020 

zdobył 59 punktów – 27 bramek 
i 32 asyst. Zadebiutował w repre-
zentacji Polski.

MłodzieżowCy
6. Weronika Paszek – 153 pkt. 
Zawodniczka Śląskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego Tychy. Sukce-
sy 2020: mistrzostwo Polski ju-
niorów oraz młodzieżowców, 
brązowy medali MP juniorów 
i młodzieżowców w mikście z K. 
Stępniem.
7. Wanesa Kania – 145 pkt. Za-
paśniczka Czeczotta Wola. Sukce-
sy 2020: złoty medal Mistrzostw 
Polski w kategorii juniorek młod-
szych (53 kg). Złoty medal Mi-
strzostw Krajowego Zrzeszenia 
LZS.
8. Wiktoria Radek – 125 pkt. 
Pływaczka MKP Wodnik 29 Ty-
chy. Sukcesy 2020: mistrzyni Pol-

ski na 200 m stylem klasycznym 
i srebrna medalistka MP na 100 m 
stylem klasycznym w kategorii 
15-lat. Jej wynik na 200 m jest 
najlepszym rezultatem w kate-
gorii 18 lat.
9. Dawid Wiekiera – 124 pkt. 
Pływak MKP Wodnik 29 Tychy. 
Sukcesy 2020: dwa złote meda-
le Mistrzostw Polski juniorów 
(17-18 lat) na 100 i 200 m stylem 
klasycznym, finalista Mistrzostw 
Polski seniorów. Wypełnił mini-
mum na 200 m na Mistrzostwa 
Europy juniorów.
10. Aleksandra Ochnio – 95 pkt. 
Snowboardzistka AZS AWF Kato-
wice. Sukcesy 2020: dwa srebrne 
medale Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w konkurencji big 
air i slopestyle, zdobyła 4 medale 
Pucharu Polski – 2 złote, srebrny 
i brązowy. ls ●

kacPer gruźla – 446 PuNktóW

ważny rok
hokeista GKS Tychy Kacper Gruźla, młodzieżowy reprezentant 
Polski. W sezonie 2020/2021 zagrał w 18 meczach, zdobył 4 bramki 
i 4 asysty.
– Był to dla mnie wyjątkowy rok, bo podpisałem pierwszy swój 
seniorski kontrakt i to z klubem mistrza Polski. I co dla mnie także było 
ważne – znalazłem się w drużynie, której kibicowałem od dziecka, 
chodziłem na mecze i zawsze marzyłem, by w niej zagrać. już 
wcześniej trenowałem z drużyną GKS, dobrze się poznaliśmy, więc nie 
było problemu z adaptacją. Zdobyłem też pierwsze bramki w barwach 
GKS i były to ważne gole, które dały drużynie zwycięstwo. A do tego 
były jeszcze mecze reprezentacji, choć tutaj nie poszło nam najlepiej, 
bo w mistrzostwach świata zajęliśmy czwarte miejsce.
choć na pewno nie był to normalny czas, trenowałem jak tylko 
się dało w tych warunkach. Skupiałem się na tym, by jak najlepiej 
wykonywać polecenia trenera i czerpać z tego radość. Bardziej chyba 
przeszkadzały przerwy spowodowane zachorowaniami w drużynie, 
przekładane mecze, itd. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie 
głosowali. Kiedy obejrzałem nazwiska nominowanych wiedziałem, 
że konkurencja jest bardzo duża. Tak naprawdę w plebiscycie każdy 
mógł wgrać… ls

julia kOrZuch – 378 głOsóW

niespodziewany sukCes
Zawodniczka AZS AWf Katowice julia Korzuch, jest podwójną 
medalistką mistrzostw Polski (brąz indywidualnie na 400 m ppł 
oraz srebro w sztafecie 4x400 m). Ponadto sięgnęła po złoty medal 
Akademickich Mistrzostw Polski.
– Dziękuję serdecznie za wszystkie głosy, bo zwycięstwo w plebiscycie 
jest dla mnie prawdziwą niespodzianką. cieszę się, że kibice o mnie 
pamiętali, choć w MOSM Tychy trenowałam dawno i… siatkówkę, 
natomiast lekką atletykę – bardzo krótko. Tym bardziej wyróżnienie 
to traktuję jako duży sukces. Wyniki plebiscytu w ostatnich latach 
dowodzą, że choć w Tychach nadal prym wiodą sporty zespołowe, 
coraz bardziej doceniane są sporty indywidualne.
Miniony rok przyniósł nam wiele niepewności, bo kiedy wiosną 
przerwane zostały trening i starty, nie wiedzieliśmy czy w ogóle 
mistrzostwa Polski dojdą do skutku. Trenowaliśmy więc trochę 
w ciemno i nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kiedy będziemy 
mogli sprawdzić formę. Ale jestem zadowolona z wyników uzyskanych 
na mistrzostwach Polski, choć wiem, że jeśli popracuję nad techniką 
na płotkach, mogą być znacznie lepsze. W tym roku także trudno coś 
zaplanować, nadal imprezą numer jeden pozostają mistrzostwa Polski, 
które mają się odbyć w czerwcu. ls

Sponsor głównych nagród dla Czytelnikóww gronie laureatów

JUlia korzUCh i kaCPer grUźla 
sPortowCaMi 2020 rokU!
znaMy Wyniki plebiscytu MIEjSKIEGO OŚRODKA SPORTu I REKREAcjI I REDAKcjI „TWOIch TychóW”.
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Czołowi zawodnicy sekcji pięś-
ciarskiej, bracia bliźniacy Jacek 
Targiel i Jakub Targiel otrzymali 
powołanie na zgrupowanie ka-
dry narodowej kadetów w Cen-
tralnym Ośrodku Sportu w Za-
kopanem.

Zgrupowanie rozpoczęło 
się 26 marca i trener Krzysz-
tof Szot powołał na nie 19 za-
wodników, w tym dwójkę pod-
opiecznych trenera Ryszarda 
Dziopy – Jakuba, który star-
tuje w wadze 57 kg oraz Ja-
cka – w 62 kg. Reprezentacja 
kadetów miała jechać na tur-
niej Ukrainę, ale wyjazd został 

wstrzymany. Zgrupowanie po-
trwa do 7 kwietnia.

Dodajmy, iż w kadrze juniorów 
jest ponadto innych wychowanek 
MOSM Tychy Bartłomiej Rośko-
wicz (60 kg).

Przed tygodniem pisaliśmy 
o wychowance MOSM Tychy, 
Zofii Brzozie, która występuje 
w siatkarskiej reprezentacji Polski 
U-16. Na początku marca kolejna 
zawodniczka MOSM i uczennica 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 
19 – Karolina Sidor została powo-
łana na zgrupowanie reprezenta-
cji Polski U-14 – U-15 w Twar-
dogórze. ls ●

W piątyM Meczu, 
decydującyM 
o aWansie do turnieju 
póŁFinaŁoWego ii ligi 
siatkarzy, tks tychy 
przegraŁ 0:3 z Mks 
andrychóW, a W serii 
ulegŁ ryWaloWi 2:3.

Każdej drużynie zdarzają się me-
cze lepsze i gorsze. Tak się jednak 
złożyło, że jeden z najsłabszych 
przytrafił się podopiecznym Mar-
cina Nycza w najważniejszym me-
czu pierwszej rundy play off. Przy-
pomnijmy – po dwóch porażkach 
w Andrychowie, nasi siatkarze od-
robili straty i zdecydowanie wy-
grali dwa mecze w Tychach – 3:1 
i 3:0. Te zwycięstwa podbudowa-
ły morale ekipy, a także zaostrzyły 
apetyty na awans.

Tymczasem w Andrychowie 
od początku szło jak po grudzie. 
Gospodarze narzucili tyszanom 
swoje warunki gry, a ci nie potra-
fili znaleźć sposobu na skutecz-
nie grających zawodników MKS. 
O ile jeszcze w pierwszym secie 
TKS udawało się nawiązać walkę, 
o tyle w dwóch kolejnych wyraź-
nie ustępowali rywalom.

– Po meczu jeden z zawodników 
powiedział, że jeśli chodzi o grę na-
szej drużyny „nie było punktu za-
czepienia” – mówi trener Mar-
cin Nycz. – Bo rzeczywiście – jak 
udało się dobrze przyjąć, to szwan-
kowała wystawa, jak ktoś dobrze 
wystawił, to następował błąd w ata-
ku… W zasadzie jedynie przyjęcie 
było tym elementem gry, o który 
trudno mieć pretensje do zespołu. 
W Tychach potrafiliśmy odrzucić 
rywali od siatki, w Andrychowie 
to się nie udało. Słabiej też spisy-

waliśmy się w ataku, co wynikało 
również z faktu, że w ekipie rywali 
bardzo dobrze funkcjonował blok. 
A może stało się tak, że po łatwo 
wygranych meczach w Tychach, 
zawodnicy po prostu byli już zbyt 
pewni siebie?

W andrychowskiej hali (z uwa-
gi na rozmiary nazywanej przez 
niektórych „kurnik arena”) prze-
padło już wiele drużyn, na do-
datek przed ostatnim meczem 
gospodarze pokusili się o trans-
ferową niespodziankę. Chodzi 
o obecność w składzie Patryka 
Czyrniańskiego, występujące-
go w PlusLidze w barwach MKS 
Będzin

– To, że zagraliśmy słab-
szy mecz jest oczywiste, jednak 
w ekipie MKS pojawił się nowy 
zawodnik na zasadzie transferu 
medycznego – dodał trener Nycz. 
– Regulamin dopuszcza sytuację, 
że kiedy zawodnik z podstawo-
wego składu łapie kontuzję, klub 
– po przedstawieniu dokumen-
tacji medycznej – może zaangażo-
wać siatkarza np. PlusLigi. Moż-
na było na przykład powiedzieć, 
że nasz atakujący we wtorek do-
znał kontuzji, dołączyć zaświad-
czenie lekarskie i ściągnąć Mariu-
sza Wlazłego z Trefla…
mks aNDrychóW – tks ty-
chy 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).
tks tychy: Borzęcki, Zborow-
ski, Miller, Krawczyk, Ł. Żłobecki, 
Dzierżanowski, Gepfert – Wacho-
wicz, Demcio, D. Żłobecki.

MKS Andrychów zmierzy się 
w turnieju półfinałowym z AZS 
Częstochowa, który grał w grupie 
5. oraz Karpatami Krosno i Arką 
Tempo Chełm. Mecze rozegrane 
zostaną 9-11 kwietnia. ls ●

nie dali rady
siatkarze tks ZAKOńcZyLI SEZON NA PIERWSZEj RuNDZIE 
PLAy Off.

W poprzednim sezonie TKS Tychy awansował do turnieju półfinałowego 
II ligi, ale sezon został przerwany. Teraz ta sztuka się nie udała.
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powołania dla zawodników MOSM.

kadra z bliźniakami

po trzech Mniej udanych 
spotkaniach, porażce 
i dWóch bezbraMkoWych 
reMisach, piŁkarze gks 
tychy Wreszcie odnieśli 
zWycięstWo, które 
pozWala iM zachoWać 
Miejsce W ścisŁej 
czoŁóWce i ligi i nadzieje 
na aWans.

Zespół Arki Gdynia najwyraźniej 
w tym sezonie leży tyszanom, 
bo jesienią także właśnie w Gdyni 
przełamali nienajlepszą serię i wy-
grali 2:0. W czwartek na Stadionie 
Miejskim było skromniej, ale rów-
nież zwycięsko. Choć trzy punkty 
wcale nie przyszły gospodarzom 
łatwo. Co prawda pierwszą skład-
ną akcję przeprowadzili w 3 min. 
piłkarze GKS (zakończył ją Seba-
stian Steblecki strzałem obronio-
nym przez bramkarza), to jednak 
z biegiem czasu coraz śmielej po-
czynali sobie goście i to oni częś-
ciej gościli pod bramką Konrada 
Jałochy. Groźnie było już w 9 min. 
po błędzie tyskiej defensywy, kil-
kanaście minut później tylko roz-
paczliwe interwencje Łukasza 
Sołowieja i Jałochy zapobiegły 
utracie gola w ogromnym zamie-
szaniu pod tyską bramką. W 28 
min. Aleman uderzył kilkadziesiąt 
centymetrów obok słupka, a mi-
nutę później Jałocha musiał wyjść 
poza pole karne, aby nie dopuścić 
do sytuacji sam na sam.

Na tym na szczęście skończy-
ły się harce gdynian w I połowie 
i do głosu powrócili podopieczni 
trenera Artura Derbina. Swą lek-
ką przewagę udokumentowali go-
lem z 41 min., kiedy to otrzymaw-
szy piłkę od Oskara Paprzyckiego 
na strzał z dystansu zdecydował 
się Wiktor Żytek. Tyski pomoc-
nik huknął lewą nogą po ziemi 
w długi róg bramki Kajzera, któ-
ry po chwili zmuszony był wyj-

mować piłkę z siatki. Na prze-
rwę piłkarze schodzili zatem przy 
skromnym prowadzeniu GKS.

Po zmianie stron Arka, co było 
do przewidzenia, ruszyła do ata-
ku, ale skuteczna defensywa go-
spodarzy nie pozwalała gdynia-
nom na zbyt wiele. Miejscowi 
kontrolowali grę aż do 75 min., 
kiedy to wprowadzony kilka 
chwil wcześniej Łukasz Moneta 
kopnął w polu karnym szarżują-
cego piłkarza Arki i arbiter na-
kazał egzekwowanie rzutu karne-
go. Zwykle niezawodny w takich 
sytuacjach Wolsztyński nie miał 
jednak – na szczęście dla GKS 
– najlepszego dnia i co prawda 
huknął jak z armaty, ale w po-
przeczkę bramki Jałochy.

Niewykorzystany rzut kar-
ny wyraźnie podciął skrzyd-
ła gościom, dodał zaś sił tysza-
nom, którzy w końcówce bardzo 
umiejętnie się bronili i dowieźli 

upragnione i wyczekiwane zwy-
cięstwo do końcowego gwizdka.

Mamy nadzieję, że trzy punkty 
z Arką są początkiem kolejnej do-
brej serii drużyny trenera Derbina. 
Pokaże to już najbliższe spotkanie 
z Koroną Kielce, zaplanowane 
na sobotnie popołudnie. Dobrze 
byłoby zrewanżować się kielcza-
nom za październikową porażkę 
0:1 przy Edukacji w Tychach.
gks tychy – arka gDyNia 
1:0 (1:0). Gol: Żytek (41’)
gks tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Sołowiej, Szeliga – Kargu-
lewicz (63’ K. Piątek), Paprzycki 
(85’ Norkowski), Żytek, Steblecki 
(63’ Grzeszczyk), Biel (72’ Moneta) 
– Nowak (72’ Lewicki). Żółte kart-
ki: Mańka, Paprzycki i K. Piątek.

W pozostałych meczach 23. 
kolejki: Resovia – Odra 1:1, Ja-
strzębie – Puszcza 1:2, Zagłębie 
– Widzew 3:0, Stomil – Sandecja 
0:5, ŁKS – Bełchatów 1:0, Miedź – 

Radomiak 0:1, Łęczna – Chrobry 
3:0. Spotkanie Termalica – Koro-
na zostało przełożone z powodów 
epidemicznych.
Wojciech Wieczorek ●

i liga
1. Termalica 21 47 36:15
2. łęczna 23 44 35:17
3. łKS 23 43 44:25
4. gks tychy 23 41 32:18
5. Radomiak 22 40 30:16
6. Arka 22 35 29:22
7. Widzew 23 34 22:24
8. Miedź 23 32 35:28
9. Puszcza 22 32 26:24
10. Odra 23 32 23:26
11. chrobry 23 29 27:35
12. Korona 22 29 17:26
13. Sandecja 23 27 28:34
14. Stomil 23 23 21:35
15. Zagłębie 23 19 21:31
16. jastrzębie 23 19 19:38
17. Rezovia 23 18 16:32
18. Bełchatów 23 16 15:30

Piłkarze i kibice zespołu GKS II 
Tychy nie mieli po wznowieniu 
rozgrywek po zimowej przerwie 
wielu powodów do zadowolenia, 
bo konsekwentnie przegrywali 
mecz za meczem. Na szczęście, 
w przedświąteczną sobotę przy-
szło przełamanie i to w spotkaniu 
wyjazdowym z wyżej przed tą ko-
lejką notowanym rywalem.

Mecz z Kuźnią w Ustroniu 
opóźnił się o kwadrans z uwa-
gi na niespodziewane opady 
śniegu. Spotkanie w końcu jed-
nak się rozpoczęło a w tej zi-
mowej scenerii lepiej czuli się 
goście z Tychów, którzy w pierw-
szej połowie osiągnęli widocz-
ną przewagę. Coż jednak z tego, 
skoro do 40 minuty żadna z kil-
ku stworzonych dobrych sytua-
cji bramkowych nie zakończy-
ła się trafieniem. Dopiero pięć 
minut przed końcem błąd bram-
karza Kuźni wykorzystał Dawid 
Kasprzyk i nie zmarnował sytu-
acji sam na sam.

Po zmianie stron lepiej zaczę-
li ustronianie, ale z ich przewa-
gi niewiele wynikało, jeśli nie 
liczyć strzału w słupek Pie-
traczyka. Im bliżej było końca 

spotkania, tym częściej i śmie-
lej poczynali sobie podopiecz-
ni trenera Jarosława Zadylaka. 
W przeciwieństwie do rywa-
li, im jednak w ostatnim kwa-
dransie udało się przewagę 
zdyskontować i to trzykrotnie! 
Jako pierwszy w drugiej połowie 
na listę strzelców wpisał się Bar-
tosz Rutkowski, który w 76 min. 
sfinalizował podanie Kasprzyka. 
W 88 min. na 3:0 podwyższył 
Tomasz Krężelok, a w doliczo-
nym czasie gry Marcel Mistrzal 
strzałem z dystansu przypieczę-
tował pewne i wysokie zwycię-
stwo tyskich rezerw. – Mam na-
dzieję, że to zwycięstwo będzie 
impulsem do lepszej gry moje-
go zespołu – powiedział po me-
czu w Ustroniu trener Jarosław 
Zadylak.

Kolejnym przeciwnikiem GKS 
II Tychy będzie Jedność Przy-
szowice, z którymi Trójkolorowi 
zmierzą się w niedzielę, 11 kwiet-
nia o godz. 12 na własnym boi-
sku.
ks kuźNia ustrOń – gks ii 
tychy 0:4 (0:1). Gole: Kasprzyk 
(40’), B. Rutkowski (76’), Kręże-
lok (88’), Misztal (90’).

gks ii tychy: Odyjewski – Po-
łap, Zarębski, Kopczyk, K. Rut-
kowski, Misztal, Paluch, Kręże-
lok, B. Rutkowski, Machowski, 
Kasprzyk. Żółta kartka: trener 
Jarosław Zadylak.

W pozostałych spotkaniach: 
Radziechowy – Rozwój 1:2, Wo-
dzisław – Landek 2:2, Bełk – Pod-
beskidzie II 1:1, Książenice – Łę-
kawica 1:1, Jasienica – Iskra 3:3, 
Przyszowice – Unia Turza 0:2. 
WW ●

iV liga
Wodzisław 20 49 62:20
Książenice 20 42 37:25
unia Turza 21 41 49:31
Landek 19 40 57:17
Bełk 21 38 40:28
Rozwój 20 34 43:26
jasienica 20 31 28:30
gks ii tychy 21 28 46:42
Kuźnia 21 28 37:43
Podbeskidzie II 20 28 39:34
łękawica 19 26 31:27
czechowice 18 24 31:26
czaniec 19 24 30:43
Przyszowice 19 21 20:40
Radziechowy 19 16 21:39
Iskra 21 11 20:58
Odra centrum 32 18 29:91

Wygrali na boisku, ale 
przekroczyli przepisy.

puChar 
odebrany
Piłkarze GKS II Tychy rozegrali 
23 marca finałowy mecz rozgry-
wek Pucharu Polski na szczeblu 
Podokręgu Tychy i w spotkaniu 
z faworyzowanym III-ligowym 
Pniówkiem zanotowali bezbram-
kowy remis, po czym pokonali ry-
wala w serii rzutów karnych 5:3. 
Tym samym podopieczni trenera 
Jarosława Zadylaka zdobyli pu-
char i awansowali do rozgrywek 
na szczeblu Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej.

Sukcesem tym zespół GKS II Ty-
chy nie cieszył się długo. Tuż przed 
świętami ze ŚlZPN nadeszła infor-
macja o zweryfikowaniu rezultatu 
finałowego spotkania na korzyść 
pawłowiczan i ich właśnie promo-
cji na wyższy szczebel. Powodem 
tej decyzji była gra w tyskiej ekipie 
Szymona Bielusiaka, który powi-
nien tego dnia pauzować za żółte 
kartki otrzymane w półfinale. Nie-
stety, ani sam zawodnik, ani nikt 
z kierownictwa drużyny nie do-
pilnował tego, stąd decyzja śląskiej 
centrali piłkarskiej odbierająca dru-
żynie GKS II Tychy puchar i awans 
do rozgrywek okręgowych. WW ●

Wysokie zwycięstwo tyskich rezerw w ustroniu.

jest przełamanie

wreszCie wygrana
po zaciętyM spotkaniu GKS Tychy POKONAł ARKę GDyNIA I ZAchOWAł MIEjScE W cZOłóWcE.

Po tym strzale Wiktora Żytka (nr 25) w 41 min. piłkarze GKS radośnie wznieśli ręce w górę.
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F jak fantazja kibiców
tysZaNie PrZeścigali się PrZeD 
laty W WymyślaNiu NOWej NaZWy 
Dla gks-u tychy. trZeBa PrZyZNać, 
że Niektórych PONOsiła faNtaZja, 
a NatchNieNia sZukali NaWet 
W mitOlOgii greckiej.
„Był, będzie, jest – tyski GKS! ”. Ta i jeszcze kilka-
naście innych kibicowskich przyśpiewek kojarzy 
się od zawsze z GKS-em Tychy. Trudno sobie dziś 
wyobrazić mecz naszych piłkarzy czy hokeistów 
bez skandowania haseł z nazwą klubu. Proszę 
sobie jednak wyobrazić, że naprawdę było bli-
sko tego, aby już kilka miesięcy po powstaniu 
klubu jego nazwa została zmieniona.

już w sierpniu 1971 roku, niedługo po po-
wstaniu GKS-u, tygodnik „Echo” uznał, że GKS 
to nazwa bez sensu, na dodatek kopia innych 
GKS-ów i Górników z okolicy. Ogłosił więc kon-
kurs na nową nazwę, ponieważ „trzeba nadać 
tyskiemu klubowi godną jego rangi nazwę.”

Trudno po latach osądzić, czy przebieg i wyni-
ki plebiscytu były sterowane, ale – jeśli wierzyć 
gazecie – najczęściej pojawiały się propozycje: 
Silesia, Gwarek i Oskard. Konkursowa komisja 
nie mogła się zdecydować na żadną z nich, więc 
do pomysłu wrócono wiosną 1972 roku. Znowu 
bez powodzenia.

Trzeba przyznać, że pomysłodawcy z „Echa” 
(no, chyba, że ktoś znaczniejszy stał za nimi…) 
byli cierpliwi i jesienią 1975 roku kibice 
GKS-u ponownie zostali zaproszeni do udziału 
w konkursie. Tym razem akcja została przepro-
wadzona z rozmachem. Apel na łamach „Echa” 
o wybór nazwy dla klubu został poparty listą 
pierwszych propozycji: Zryw, Motor, Naprzód, 
Tęcza, Nowi, Silesia...

czytelnicy również mogli zgłaszać swoje kan-
dydatury. No i zaczął się wyścig na coraz bardziej 
fantastyczne i kuriozalne nazwy. Padały propo-
zycje w rodzaju: czarni, Polonez, Sztygar, Pionier. 
Przebój, Ślązak, Inter, Ślężan, Reduta, Patria, hu-
ragan, Orkan, Victoria, juvenia, Polonus, Impet, 
Tyski Rębacz, Przodowy, Atalanta czy hermes.

Bardzo mnie ciekawi, jak wyglądałyby przy-
śpiewki kibiców, gdyby na przykład największe 
uznanie zyskała nazwa Tyski Rębacz?

Według „Echa”, do redakcji wpłynęło kilkaset 
pomysłów! „Oczywiście nie wszystkie są trafne 
i należycie przemyślane. Dlatego ich nie publi-
kujemy” – zastrzegało „Echo”.

Pod głosowanie zostały zatwierdzone osta-
tecznie cztery nazwy: Polonez, Silesia, Ślężan 
71, Tysovia. czytelnicy, za pomocą kuponów 
drukowanych w „Echu”, zdecydowaną więk-
szością głosów wybrali nazwę Tysovia. Orga-
nizatorów wybór trochę zdziwił, na wszelki 

wypadek poinformowali zaraz, że dopóki 
zwycięska nazwa jest nieoficjalna, to nie wolno 
jej legalnie (np. w dokumentach) używać. Sze-
fowie GKS-u do głosowania kibiców podeszli 
sceptycznie i nie podjęli żadnych formalnych 
decyzji w sprawie zmiany nazwy GKS-u na Ty-
sovię. Zatem jako GKS Tychy piłkarze zanoto-
wali ligowe awanse i spadki.

Dopiero w 1992 roku, na skutek rozdzielenia 
dwóch ostatnich wtedy działających sekcji GKS: 
piłkarskiej i hokejowej, ta ostatnia przekształ-
ciła się w Miejski Klub hokejowy Tysovia. Pod 
tą nazwą tyscy hokeiści grali do 1997 roku, kie-
dy to miejsce Tysovii zajęło Tyskie Towarzystwo 
Sportowe, czyli TTS.

piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●

alFabet tgs

I pomyśleć, że mało brakowało, aby awans do I ligi drużyna GKS Tychy wywalczyła pod zupełnie inna nazwą...
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Wygrane i hokeiści gks 
tychy zakończyli sezon 
zdobycieM brązoWego 
Medalu. W decydującej 
serii trójkoloroWi 
pokonali gks katoWice 
5:1, 3:1 i W ostatniM 
Meczu 4:1.

W konfrontacji z tyszanami 
ekipa z Katowic niewiele miała 
do powiedzenia. Zespół Krzysz-
tofa Majkowskiego pewnie wygrał 
dwa pierwsze spotkania na włas-
nym lodowisku i podobnie było 
również w Katowicach. Zaczęło 
się zresztą znakomicie, bo w 4 
min. Paul Szczechura, dostał krą-
żek od Christiana Mroczkow-
skiego i z bliska strzelił. Hokei-
ści z Katowic od razu poderwali 
się do walki i choć próbowali 
zagrozić bramce Murray’a, grali 
bardzo nieskutecznie. Do końca 
pierwszej tercji wynik się już się 
nie zmienił.

Ale jak dobrze zaczął się mecz, 
tak słabo rozpoczęła się druga 
jego odsłona. Tym razem to go-
spodarze okazali się skuteczniej-
si i Jesse Rohtla zdołał wyrów-
nać w 25 min. Jednak trzy minuty 
później, kiedy jeden z zawodni-
ków Katowic odsiadywał karę, 
ponownie Mroczkowski wyło-
żył krążek P. Szczechurze, a ten 
po raz drugi pokonał Juraja Sim-
bocha. Wynikiem 2:1 zakończy-
ła się druga tercja. A w trzeciej 
ponownie pierwszy cios zadali 
tyszanie – w 45 min., kiedy trój-
kolorowi znów grali w przewa-
dze, Brycen Martin uderzył nie 
do obrony. Na cztery minuty 
przed zakończeniem meczu tre-
ner gospodarzy zdecydował się 
na wycofanie bramkarza. Jednak 
w związku z tym, że Jyri Martti-
nen zjechał na ławkę kar, manewr 
nie wypalił. Na 51 sekund przed 
końcem meczu Simboch po raz 
kolejny zjechał do boksu i Filip 
Komorski ustalił wynik meczu, 
strzelając do pustej bramki.

Tyszanie kończą zatem sezon 
2020/2021 zwycięsko, ale celu jaki 
sobie postawili przed sezonem nie 
osiągnęli. Skoro jednak nie może 
być złota, trzeba cieszyć się z brą-
zu, choć na wspólnym zdjęciu ca-
łej hokejowej ekipy, zrobionym 
po wręczeniu medali, raczej nikt 
się nie uśmiecha. „Ta wygrana 
to dla nas jak porażka” – powie-
dział po meczu z GKS Katowice 
kapitan tyskiej drużyny Michał 
Kotlorz.
gks katOWice – gks ty-
chy 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Bram-
ki: P. Szczechura 2, Martin, Ko-
morski.

Po zakończeniu sezonu PHL 
nastąpi czas dla kadry, która bę-
dzie się przygotowywała do sierp-
niowych kwalifikacji olimpij-
skich. Na kwiecień zaplanowano 

zgrupowanie reprezentacji Pol-
ski oraz turniej w Katowicach-
Janowie, w którym Polska zagra 
z Litwą, Estonią, Chorwacją oraz 
kadrą Łotwy do lat 23. Trener Ro-
bert Kalaber powołał na zgrupo-

wanie następujących zawodników 
GKS Tychy: John Murray, Ondrej 
Raszka, Bartosz Ciura, Bartłomiej 
Jeziorski, Filip Komorski, Szymon 
Marzec, Christian Mroczkowski, 
Patryk Wronka. ls ●

W ubiegŁyM tygodniu 
koszykarze gks tychy 
przegrali z sokoŁeM 
Łańcut 88:92 i po sezonie 
zasadniczyM zajęli 5. 
Miejsce W lidze. oznacza 
to, że W pierWszej 
rundzie play oFF 
ponoWnie zMierzą się 
WŁaśnie z sokoŁeM. 
pierWsze Mecze 
zaplanoWano 
na 10 kWietnia.

Jaki można było oczekiwać 
spotkanie z Sokołem było 
ciekawym i wyrównanym 
widowiskiem. Tyszanie objęli 
prowadzenie, jednak w pierwszej 
kwarcie żadnej z drużyn nie udało 
się uzyskać znaczącej przewagi. 
Gospodarze minimalnie wygrali 
tę konfrontację. Podobny przebieg 
miała druga kwarta i do przerwy 
goście prowadzili 48:47. Ostatnią 
kwartę rozpoczęto od stanu 71:70 
dla GKS, ale potem w tyskiej 
ekipie coś się zacięło – kolejne 
punkty drużyna zdobyła dopiero 
po 6 minutach gry! Jednak 
od stanu 82:74 dla Sokoła znów 
nastąpił zryw tyszan i na minutę 
przed końcem rywale prowadzili 
już tylko jednym punktem. 
Niestety, końcówka należała 
do gości, którzy wygrali różnicą 
4 punktów.
gks tychy – raWlPlug sO-
kół łańcut 88:92 (25:22, 
22:26, 24:22, 17:22).
gks tychy: Trubacz 25, Kędel 
17, Wrona 15, Śpica 9, Stryjew-
ski 8, Mąkowski 7, Woroniecki 5, 
Karpacz 2, Ziaja 0.

W I rundzie play-off (do trzech 
zwycięstw) grają: Czarni Słupsk 
(1) – Elektrobud – ZB Pruszków 
(8), Górnik Wałbrzych (2) – AZS 
Politechnika Opolska (7), WKK 
Wrocław (3) – Miasto Szkła Kros-
no (6), Sokół Łańcut (4) – GKS 

Tychy (5). Pierwsza runda: 10 
i 11.04, 17 i 18.04, 21.04. ls ●

oto końcoWa tabela:
1. czarni  30 56 26-4
2. Wałbrzych 30 55 25-5
3. WKK Wrocław 30 52 22-8
4. Sokół 30 50 20-10
5. gks tychy 30 47 17-13
6. Krosno 30 46 16-14
7. AZS Politechnika 30 46 16-14
8. ZB Pruszków 30 46 16-14
9. Śląsk II  30 45 15-15
10. Księżak 30 45 15-15
11. Dziki 30 43 13-17
12. Kotwica 30 41 11-19
13. Decka 30 40 10-20
14. Pogoń 30 39 9-21
15. TS Wisła 30 38 8-22
16. Nysa 30 31 1-29

PrzedsMak 
Play off
MeczeM z sokoŁeM Łańcut GKS ZAKOńcZył SEZON 
ZASADNIcZy I Z Tą DRużyNą ROZPOcZNIE KOLEjNy ETAP.

brąz na otarCie łez
hokeiści gks TRZy RAZy WyGRALI Z GKS KATOWIcE I ZAKOńcZyLI SEZON.

W ostatnim meczu sezonu GKS Tychy z GKS Katowice w głównej roli wystąpił Paul Szczechura, 
strzelając dwa gole. Z lewej – Christian Mroczkowski, który przy tych golach zaliczył asysty.
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Cztery ostatnie mecze sezonu 
zasadniczego koszykarze 
GKS Tychy przegrali. Pora 
błysnąć formą w play off!

kieDy Zagrają atOmóWki?

Rozgrywki PLhK zostały przerwane na samym finiszu, kiedy ważą 
się losy medali. jak już informowaliśmy, walczące o brązowy 
medal Atomówki GKS pokonały w pierwszym meczu (w serii do 2 
zwycięstw) unię Oświęcim 4:2.
Na razie nie wyznaczono kolejnego terminu spotkań, podobnie 
jak w przypadku pary finałowej: Polonia Bytom – Stoczniowiec 
Gdańsk (w pierwszym meczu wygrała Polonia 5:1). Nie wiadomo 
czy zawodniczki wznowią rozgrywki. W Oświęcimiu już nie trenują, 
bo rozmrożono taflę, w Tychach ma to nastąpić niebawem. 
Być może PZhL zadecyduje o dokończeniu sezonu jesienią, 
przed kolejnymi rozgrywkami lub utrzyma wyniki pierwszych 
spotkań.
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krzyżówka z hasłem sudoku
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hasło z krzyżówki nr 697: 
MIMO WSZYSTKO WESOŁYCH ŚWIĄT. 

Wystarczy poWiedzieć dWa 
sŁoWa: salVador dali – 
i już przed naszyMi oczaMi 
jak na zaWoŁanie zaczną 
Majaczyć pŁonące żyraFy, 
kobiety z inWalidzkiMi 
kulaMi zaMiast nóg czy też 
cieknące zegary. bez dWóch 
zdań ten hiszpański Mistrz 
surrealizMu potraFiŁ 
szokoWać, ale MaŁo kto 
Wie, że spod jego pędzla 
WyszŁy obrazy, które 
znacznie bardziej zbliżają 
WspóŁczesnego odbiorcę 
do MisteriuM Wiary, niż 
niejeden sakralny obraz.

różni je atmosfera
Każdy, kto choć trochę interesuje się 
malarstwem zna „Ostatnią wieczerzę” 
– dzieło wybitnego renesansowego 
malarza Leonarda da Vinci. Ten słynny 
fresk przedstawia moment, w którym 
Jezus ogłasza, że jeden z apostołów go 
zdradzi. Co ciekawe, po ten sam motyw 
sięgnął również król skandali – Salvador 
Dali. Na pierwszy rzut oka te dwa obra-
zy są do siebie podobne zwłaszcza jeżeli 
chodzi o kompozycję, rozmieszczenie 
postaci czy kolorystykę, a jednak wywo-
łują w odbiorcach zupełnie inne uczucia. 
O co chodzi? O atmosferę.

bóg umarł
To trzeba powiedzieć wprost – Salva-
dor Dali nie był malarzem religijnym. 
Jego ojciec – ateista – przez lata wy-
chowywał syna w przekonaniu, że re-
ligia to kobieca domena, a prawdziwi 
mężczyźni nie zaprzątają sobie gło-

wy takimi bzdurami. Aż tu pewnego 
dnia młody Dali trafił na Nietzschego, 
a konkretnie na jego książkę „Tako rze-
cze Zaratustra”. A jak trafił, to zbladł, 
bowiem w treści stało jak byk: „Bóg 
umarł”. I tu Salvador zaczął się zasta-
nawiać: „Jakże to – właśnie dowiedzia-
łem się, że Bóg nie istnieje, a teraz ktoś 
powiadamia mnie o jego zgonie!”. Jed-
nak pomimo tych początkowych wąt-
pliwości, Salvador ani myślał się na-
wracać. Ba! Śmiał się, że jego celem 
było popełnienie jak największej ilości 

grzechów. A jednak po latach zdanie 
zmienił. Dlaczego?

dali nawrócony?
Po wojnie Salvador Dali chciał wró-
cić do swojej rodzinnej Hiszpanii, któ-
rą wówczas władał Francisco Fran-
co. By tak się stało, musiał ostatecznie 
odciąć się od swojej niechlubnej prze-
szłości. W tym celu udał się na audien-
cję do samego papieża, niemniej ka-
tolikiem nigdy nie był. W wywiadzie, 
jakiego udzielił pod koniec swojego 

życia, mówił: „Wierzę w Boga, ale nie 
ma we mnie wiary. Matematyka i na-
uka udowodniły, że Bóg musi istnieć, 
ale ja w to nie wierzę. Jestem coraz bli-
żej, ale nie wierzę”. Na ironię, to właśnie 
spod pędzla niewiernego Salvadora wy-
szła nowoczesna wizja „Ostatniej wie-
czerzy”, która przemawia do chrześcijan 
na całym świecie.

lewitujący tors
Pośrodku oszklonej sali stoi kamien-
ny stół, przy którym zebrało się trzy-

naście osób. Idąc religijnym tropem, 
są to Chrystus i jego apostołowie. Niby 
wszystko się zgadza, ale już na starcie 
czujemy, że coś tu jest nie tak. Blond-
włosy, gładko wygolony Zbawiciel wy-
gląda bardziej jak hollywoodzki aktor. 
To on siedzi pośrodku stołu i jako jedyny 
patrzy nam prosto w oczy, jakby mó-
wił: „Tak, widzę Cię. Wiem, że tu jesteś”. 
Ubrany jest w szatę, która opada na jed-
no ramie, odsłaniając muskularny tors 
z którego – wbrew wszelkim zasadom 
logiki – wypływa rybacka łódź. Pozostali 
uczniowie zastygli w bezruchu. Pochy-
lają głowy w cichej modlitwie. A może 
wcale się nie modlą? Może śpią, może 
trwają w przedziwnym letargu, z którego 
już nigdy nie będzie im dane się obudzić. 
Tu wszystko dzieje się bowiem na gra-
nicy jawy i snu. Nawet okienne framugi 
zdają się rozpływać, rozmazywać, tra-
cić swoją materię i kształt. Kontur tego 
co rzeczywiste, a tego co wyobrażone, 
zaciera się. Bo jakaż to wieczerza, skoro 
na stole leży jedynie przełamany na pół 
bochen chleba. I jeszcze ta niedopita 
szklanka wina (krwi?), której wydłużo-
ny cień kładzie się na białym obrusie. 
W tle, za plecami Chrystusa, rozpościera 
się wymarły nadmorski krajobraz. Tak 
– to katalońskie wybrzeże, które dosko-
nale znamy z innych obrazów Salvadora. 
Nad całą sceną, ponad głowami zebra-
nych, zawisnął nagi tors – wznoszący 
się w powietrzu półprzezroczysty tułów 
z rozpostartymi ramionami. Zapowiedź 
przyszłej męki na krzyżu? A może… 
A może już wszystko się stało… Może 
pędzel dotknął płótna, gwóźdź rozerwał 
tkankę, życie pokonało śmierć.
agnieszka kijas ●

dawno temu w sztuCe (241)gładko ogolony ChrystUs

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

Nie tylko Leonardo da Vinci namalował „Ostatnią wieczerzę”. Czołowy skandalista -  Salvador Dali – sięgnął po ten sam motyw.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy będą cię nakłaniać do zdecydowanych 
działań. Świat wokół ciebie zawiruje. Nie trać 
wiary w siebie, a wyjdziesz na swoje.

byk 21.iV-21.V
Nadchodzą duże zmiany w relacjach z rodziną. 
Zaczniesz intensywniej myśleć o kupnie nowego 
mieszkania lub powiększeniu rodziny.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zastanów się, czy oby na pewno jesteś na właś-
ciwej drodze do fortuny? Omów z kimś bliskim 
swoje plany, to ci pomoże rozwiać wątpliwości.

rak 21.Vi-22.Vii
Będziesz w świetnej formie. Energia księżycowa 
sprawi, że dobre samopoczucie cię nie opuści. 
Dodatkowo pojawi się szansa na przypływ niepla-
nowanej gotówki.

leW 23.Vii-22.Viii
Dobry czas dla interesów, podpisywania umów 
i nawiązywania biznesowych kontaktów. Szczęś-
cie się do ciebie uśmiechnie.

panna 23.Viii-22.ix
Nadchodzi szczęśliwy czas. Nie bój się kochać 
i ufać. Wiosna porwie cię w taniec i zachowanie 
równowagi będzie wyzwaniem.

Waga 23.ix-23.x
Na horyzoncie wielka miłość i dużo pozytywnych 
uczuć. Gwiazdy obiecująco zerkają na Twoje 
finanse. Nie zapomnij odwiedzić bliskiego przy-
jaciela.

skorpion 24.x-21.xi
Nadchodzi dobry czas na zregenerowania utraco-
nych sił. Nie umawiaj się teraz na ważne rozmowy 
i negocjacje. Skup się na sobie.

strzelec 22.xi-21.xii
Wymagania najbliższych mogą teraz wzrosnąć. 
Aby ich zadowolić, będziesz musiał zrezygnować 
z własnych potrzeb.

koziorożec 22.xii-19.i
Planety nie mają litości, dopadnie cię wiosenne 
osłabienie. Lepiej, abyś nie miał ambitnych pla-
nów na najbliższe dni. uważaj na Skorpiona.

Wodnik 20.i-18.ii
Możesz teraz iść śmiało do przodu z uśmiechem 
na twarzy. Gwiazdy ci sprzyjają w każdej dziedzinie 
życia. Na horyzoncie niezobowiązujący romans.

ryby 19.ii-20.iii
Nie wymagaj od siebie zbyt wiele, inni i tak 
za dużo od ciebie oczekują. flirt doskonale wpły-
nie na Twoje samopoczucie. unikaj Wagi.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop
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