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w sobotę związkowcy z „trolejbusów” zorganizowali pikietę przed siedzibą spółki, po czym zasiedli do rozmów z prezesem.

szkoły na rozruchu
Do końca miesiąca uczniowie wszystkich klas podstawówek 
i szkół ponadpodstawowych wrócą do nauki stacjonarnej

zieleń przede wszystkim
O kwiatach, trawie i drzewach rozmawiamy  
z Agnieszką Lyszczok, dyrektorką TZUK.

dyski latają nad tychami
Nie wszyscy wiedzą, że w mieście działa  
klub Ultimate Frisbee Tychy Claws.4 6 11
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ZakaZ wjaZdu 
na wiadukt
Przebudowa wiaduktu na ul. Grota-Roweckiego wkroczyła w kolejny 
etap prac. Prowadzona w centrum miasta inwestycja będzie genero-
wała duże utrudnienia w ruchu. 4 maja wiadukt został zamknięty dla 
ruchu. str. 5
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 4.05 Na ul. BeskiDzkiej 
(DK 1) w kierunku Katowic 
(nad skrzyżowaniem z al. Nie-
podległości) doszło do zderzenia 
osobowego citroena i ciężarowej 
scanii. W zdarzeniu ucierpiały 
dwie kobiety podróżujące oso-
bówką, które zostały przewie-
zione do szpitala. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, iż kie-
rowca TIR-a przy zmianie pasa 
z lewego na prawy nie zachował 
należytej ostrożności i uderzył 
w osobówkę. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postę-
powanie w sprawie tego zda-
rzenia.

◆ Na ul. OBywatelskiej 
DOszłO 9.05 DO Nieszczę-
śliwegO wyPaDku. Rowe-
rzystka nie zauważyła słupka 
umieszczonego na końcu alej-
ki, uderzyła w niego, a upada-
jąc, doznała urazu głowy. Świad-
kowie zdarzenia, a następnie 
strażacy udzielili rowerzystce 
pierwszej pomocy. Po przybyciu 
na miejsce ratowników kobietę 
przewieziono do szpitala.

◆ Na skrzyżOwaNiu ul. 
stOczNiOwców z ul. rey-
mONta doszło 5.05 do zderze-
nia citroena i opla. Jak ustalili 

policjanci, kierująca citroenem 
wymusiła pierwszeństwo na kie-
rowcy opla. W zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał.

◆ w PiwNicy BuDyNku 
wielOrODziNNegO Przy 
ul. DęBOwej 14 DOszłO 
7.05 DO POżaru. Jego źród-
ło znajdowało się przy funda-
mencie od strony zewnętrznej 
bloku. Po kilkunastu minutach 
pożar został ugaszony, spaleniu 
uległa izolacja fundamentu oraz 
częściowo instalacja elektryczna 
w piwnicy. Ze wstępnych usta-
leń wynika, iż przyczyną pożaru 
najprawdopodobniej było zapró-
szenie ognia.

◆ 10.05 Na al. Bielskiej 
w rejONie skrzyżOwa-
Nia z ul. czystą DOszłO 
DO zDerzeNia Dwóch fia-
tów. Ratowniczki przebadały 
jedną z uczestniczek – nie było 
konieczności hospitalizacji. Z re-
lacji uczestników zdarzenia jak 
i ustaleń będących na miejscu 
policjantek wynika, że kierują-
ca fiatem fiorino, wyjeżdżając 
z drogi podporządkowanej ude-
rzyła w bok fiata punto. Kieru-
jąca został ukarana mandatem 
karnym. ls ●
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kondolencje

wypalanie traw staŁo 
się w polsce niechlubną 
tradycją, z którą od lat 
zMagają się strażacy, 
policja i sŁużby leśne. 
to nie jest sposób 
na odnowienie gleby, 
oczyszczenie, a wręcz 
przeciwnie – wypalanie 
suchej roślinności 
stanowi zagrożenie dla 
środowiska, zwierząt 
i ludzi.

W pożarze ziemia zostaje wyjało-
wiona, nie dochodzi do natural-
nego rozkładu resztek roślinnych, 

przerywany jest proces formowa-
nia się próchnicy, a do atmosfe-
ry przedostaje się wiele groźnych 
związków chemicznych. Wypa-
lanie traw to zabijanie znacz-
nej ilości organizmów żywych, 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania przyrody.

Tymczasem z powodu prze-
sądów i zwykłej głupoty co roku 
płonie wiele hektarów traw, giną 
zwierzęta i ludzie. Liczba poża-
rów traw, upraw leśnych i rolnych 
lub nieużytków stale utrzymuje 
się na stałym poziomie i stanowi 
od 35 do prawie 50 proc. wszyst-
kich pożarów, jakie się wydarzyły 

w skali kraju. Na terenie działa-
nia Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach 
w 2020 roku do pożarów traw wy-
jeżdżano 116 razy – 38 razy w Ty-
chach, 78 w powiecie bieruńsko
-lędzińskim. W tym roku – 34 
razy: 11 w Tychach, 23 w powie-
cie bieruńsko-lędzińskim.

W Tychach do najgroźniej-
szego pożaru doszło niedawno 
na ul. Składowej, gdzie pożar 
objął 600 m kw. Akcja straża-
ków trwała ponad godzinę. Po-
żar znacznych rozmiarów za-
notowano w Lędzinach – przy 
ul. Lędzińskiej, gdzie spłonęło 

4,5 hektara trawy i nieużytków, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
placu-magazynu oraz zabudo-
wań zakładu przemysłowego. 
W akcji brało udział 24 straża-
ków, pożar gaszono 2,5 godziny. 
Na szczęście ogień nie dotarł 
do budynków. Jak powiedział 
jeden ze strażaków „Gasimy cu-
dzą głupotę, a być może w tym 
czasie potrzebują nas, na przy-
kład ofiary wypadku”.

W każdym roku policja za-
trzymuje kilku sprawców podpa-
leń, ale ustalenie sprawców jest 
to bardzo trudne, bo po prostu 
trzeba kogoś złapać na gorącym 
uczynku, co jest praktycznie nie-
możliwe. Nie ma też możliwo-
ści, aby na tereny, na których naj-
częściej dochodzi do podpaleń 
policja wysyłała patrole. Dlate-
go sprawcy podpaleń czują się 
bezkarnie. Wiedzą, że udowod-
nić im winę jest bardzo trud-
no, choć można przypuszczać, 
że najczęściej za podpalenia-
mi stoi właściciel danego grun-
tu. Bez dowodów nic jednak nie 
można zrobić.

Jeśli wypalanie traw spowodu-
je pożar lub stworzy bezpośred-
nie niebezpieczeństwo dla ludzi, 
zwierząt czy roślinności, czyn 
taki traktowany jest jak prze-
stępstwo. Zgodnie z art. 181 „Kto 
powoduje zniszczenie w świe-
cie roślinności lub zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach, pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5”. A je-
śli zdarzenie to zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, zagroże-
nie jest większe – do 10 lat po-
zbawienia wolności. Oprócz tego 
rolnik musi liczyć się z sankcja-
mi – zmniejszeniem lub pozba-
wieniem dopłat bezpośrednich 
za dany rok. ls ●

Wypalanie traW 
to przestępstWo!
ostatnio strażacy gasili pożar traw przy ul. skŁadowej, W LęDZINACh SPłONęłO 4,5 hEKTARA W SąSIEDZTWIE 
jEDNEGO Z ZAKłADóW PRACy.

Wypalanie traw wcale nie użyźnia gleby. Wręcz przeciwnie – wyjaławia ją.
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– Mogę jedynie powiedzieć, 
że rozmowy przebiegały w po-
zytywnej atmosferze, z nadzieją 
na szybkie rozwiązanie problemu 
– stwierdził prezes Rogala.

Także według Marcina Kryty, 
przewodniczącego Związku Za-
wodowego Komunikacji Miej-
skiej i Transportu przy TLT, roz-
mowy były obiecujące i dodał, 
że być może więcej konkretów 
przyniosą najbliższe dni. Przed 
spotkaniem, przedstawiciele 
związku zawodowego zorgani-
zowali pikietę, żeby – jak powie-
dzieli – zaakcentować determi-
nację załogi.

O sytuacji w TLT mówio-
no także na ostatniej sesji Rady 
Miasta.

– Mam prośbę do radnego 
Marka Gołosza, żeby nie powie-
lał kłamstw, bo mówienie, że od 6 
lat nie było w TLT podwyżki jest 
kłamstwem – stwierdził prezy-
dent Andrzej Dziuba. – To nie jest 
po prostu mijanie się z prawdą, 
ale kłamstwo i mówię to publicz-
nie, bo mam na to dowody, które 
przedstawię panu na spotkaniu. 

Zresztą z tego co wiem, pan już 
widział pewne dokumenty.

Odpowiadając na to radny 
Marek Gołosz powiedział, że je-
śli mówi, iż od 6 lat nie było pod-
wyżek w TLT, to dlatego, że taką 
informację przekazali mu pra-
cownicy i szef związków zawo-
dowych w spółce. W tej sytuacji 
można jednak zapytać, dlaczego 
radny sam rzetelnie nie sprawdził 
tej informacji?

Prezydent wyjaśnił, jaka jest 
rola samorządu, jeśli chodzi o za-
rządzanie komunikacją, a także 
kto i jakie ma kompetencje.

– Musimy rozróżnić dwie rze-
czy: naszą rolę, jako miasta oraz 
zarządu spółki TLT. Wielokrot-
nie zwiększaliśmy w ostatnich 
latach środki budżetowe na ko-
munikację publiczną, w tym tro-
lejbusy, bo stawka za wozokilo-
metr wzrastała. I my się z tego 
wywiązaliśmy. Dla nas podmio-
tem do tego typu rozmów jest 
Zarząd Transportu Metropolital-
nego, bo jemu zlecamy tę usłu-
gę. Z kolei inną sprawą, od nas 
już niezależną, są relacje w sa-

mym przedsiębiorstwie. Od tego, 
jak podzielić te pieniądze, jest 
zarząd spółki, rada nadzorcza 
i wreszcie walne zgromadze-
nie, w którym niebawem będę 
uczestniczył. Jednak jako pre-
zydent nie mam żadnego prawa, 
żeby decydować, kto ile w spółce 
ma zarabiać. Słowem – my przy-
znajemy środki, które za pośred-
nictwem ZTM trafiają do spółki, 
a spółka decyduje, na co te pie-
niądze wydaje. Nie sprawdziłem 
jeszcze wątku dotyczącego tego, 
o czym mówili kierowcy TLT, 
że zarabiają mniej niż kierowcy 
w Przedsiębiorstwie Komunika-

cji Miejskiej. Obie są spółkami 
miejskimi, kierowcy wykonu-
ją podobną pracę i to jest ar-
gument, nad którym można się 
zastanawiać, mówiąc o wyrów-
nywaniu płac w obu spółkach. 
Proszę też zwrócić uwagę na to, 
że pracownicy TLT wystąpili 
o podwyżki w wyjątkowo trud-
nym okresie, bo trzeba wziąć pod 
uwagę, jak funkcjonuje obecnie 
komunikacja. Gdyby do końca 
być racjonalnym, może należa-
łoby wprowadzić rozkład sobot-
nio-świąteczny, żeby zmniejszyć 
liczbę kursów. Kiedy będziemy 
mieli wszystkie dokumenty, sią-

dziemy do stołu i porozmawia-
my. Podkreślam raz jeszcze, nie 
mam prawa powiedzieć prezeso-
wi spółki, że ma podnieść pen-
sję o tyle czy tyle, ale jeśli okaże 
się, że różnica między płacami 
kierowców w TLT i PKM jest 
na niekorzyść TLT, to moja su-
gestia będzie taka, żeby podnieść 
pensje kierowcom w TLT. Sam 
nie mogę podjąć takiej decyzji 
– mówił Andrzej Dziuba.

Prezydent dodał także, iż w roz-
mowach o sytuacji spółki, trzeba 
brać pod uwagę, że obecnie wpły-
wy z biletów pokrywają zaledwie 
19 procent kosztów funkcjonowa-
nia komunikacji.

– 81 procent, które my dajemy, 
to są pieniądze naszych miesz-
kańców i muszą być one wydawa-
ne racjonalnie i jeżeli będzie taka 
potrzeba, to rozrzedzimy kursy, 
bo funkcjonowanie komunika-
cji na tym samym poziomie czę-
stotliwości kursów jest nieracjo-
nalne. Pytaniem jest, czy mamy 
dodawać jeszcze więcej do ko-
munikacji? Czy może pieniędz-
mi tymi gospodarować bardziej 
racjonalnie?

Na tle dyskusji o trolejbusach 
doszło do polemiki między rad-
nymi klubu PiS – Grzegorzem 
Kołodziejczykiem a Markiem 
Gołoszem. Ten drugi zresztą nie 
respektował kilkukrotnych upo-
mnień przewodniczącej, aby za-
kończył swoją wypowiedź i wrócił 
do tematu w wolnych wnioskach 

i interpelacjach. Wówczas radny 
stwierdził: – Nie będzie mi pani 
mówić, co ja mam mówić, nie 
ma pani prawa, żeby mi prze-
szkadzać.

W końcu przewodnicząca ode-
brała mu głos. Sytuacja ta zmusiła 
do zabrania głosu przez mec. Mi-
rosława Nosalika.

– 31 lat pracuję w samorządzie 
i po raz pierwszy usłyszałem, 
że przewodniczący rady, wybra-
ny przez radnych, który ustawo-
wo decyduje o prowadzeniu se-
sji, nie może odebrać radnemu 
głosu w sytuacjach określonych 
w statucie, regulaminie i ustawie. 
Taka wypowiedź radnego nie po-
winna paść na tej sali, bo jest 
to obrażające w stosunku każde-
go przewodniczącego. Większość 
wystąpienia radnego Gołosza za-
wierało treści związane bardziej 
z interpelacją niż tematyką, która 
powinna być przedmiotem ob-
rad sesji. W tej sytuacji uważam, 
że pani przewodniczącej należą 
się przeprosiny – stwierdził rad-
ca prawny UM.

– Jeśli obraziłem panią prze-
wodniczącą jako kobietę, to prze-
praszam. Emocje sięgają zenitu, 
kiedy człowiek chce podnieść 
tematy dla mieszkanców, a jak 
ma problem z wypowiedzeniem 
czasami się z wyrażeniem swoich 
słów na Radzie Miasta, to potem 
gdzieś takie sytuacje następują 
– powiedział radny Gołosz.
leszek sobieraj ●

tlt W centrum uWagi
o sytuacji w tyskich trolejbusach móWIONO NA SESjI RADy mIASTA I PODCZAS SObOTNIEGO SPOTKANIA W SIEDZIbIE SPółKI.

Spotkanie prezesa TLT z załogą poprzedziła pikieta 
zorganizowana przez związkowców przed siedzibą spółki.
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w Minioną sobotę, w siedzibie tyskich linii 
trolejbusowych odbyŁo się spotkanie prezesa 
spóŁki Marcina rogali z przedstawicielaMi 
caŁej zaŁogi, nie tylko kierowców. teMateM 
byŁ spór pŁacowy w tlt i żądania podwyżek, 
o czyM przed tygodnieM inforMowaliśMy 
w „twoich tychach”. tyM razeM jednak obie 
strony postanowiŁy, by na tyM etapie rozMów 
nie inforMować Mediów o szczegóŁach.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

–  sprzedaży na rzecz najemcy, w trybie bezprzetargowym garażu nr 39 położonego przy ulicy 

Turkusowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 0,0088 części 

w działce nr 1571/69 o pow. 0,3726 ha,

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. 

Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych, 

przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców dotyczący:

• lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku wielolokalowym przy al. Bielskiej 101;

•	lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku wielolokalowym przy Placu Św. Anny 6a;

•	lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym przy ul. Brzozowej 31;

•	lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku wielolokalowym przy ul. Elfów 14;

•	lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielolokalowym przy ul. Andersa 3;

•	lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku wielolokalowym przy ul. Edukacji 32;

•	lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku wielolokalowym przy ul. Fitelberga 37;

•	lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym przy ul. Asnyka 4;

•	lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielolokalowym przy ul. Batorego 55;

•	lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielolokalowym przy ul. Cyganerii 41.

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy,   

Uchwały Nr XXVI/528/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w rejonie  ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej  
i linii kolejowej nr 179 w Tychach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta 
Tychy Uchwały Nr XXVI/528/21 z dnia  25 marca 2021  r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ, AL. PIŁSUDSKIEGO, 

UL. BESKIDZKIEJ I LINII KOLEJOWEJ NR 179 W TYCHACH.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu planu miejscowego,

b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w 
odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w 
jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

/-/ mgr Igor Śmietański
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

komunikatyreklama

we wtorek, 4.05 
wrócili do szkóŁ 
w trybie stacjonarnyM 
uczniowie klas i-iii. 
za dwa tygodnie 
doŁączą do nich starsze 
roczniki w trybie 
hybrydowyM, a pod 
koniec Miesiąca szkoŁy 
Mają wrócić do nauki 
stacjonarnej.

Jeśli chodzi o organizację pracy 
starszych roczników, to najczęściej 
szkoły zaplanowały, by w pierw-
szym tygodniu wróciły klasy IV
–VI, a potem – w tygodniu, kie-
dy będzie egzamin ósmoklasisty 
– uczniowie klas VII i VIII. Pod-
czas nauczania hybrydowego, 
przy 50-procentowej obecności 
klas, zastanawiano się jak podzie-
lić uczniów. Czy klasy mają cho-
dzić na przemian – jeden dzień 
nauki zdalnej i dzień stacjonarnej 
czy raczej system tygodniowej na-
uki zdalnej i tygodniowej online. 
Większość szkół jest za tym dru-
gim rozwiązaniem. Organizacja 
pracy w szkołach jest ważna, ale 
dyrektorom i nauczycielom zależy 
na tym, by podczas przechodzenia 
na naukę stacjonarną zminima-

lizować problemy wychowawcze 
i emocjonalne uczniów.

– Bardzo ważne jest, by nie sta-
wiać przed dziećmi wygórowanych 
oczekiwań – mówi Anna Dama-
schk, dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4. – Chcemy, 
by dzieci jak najlepiej odnala-
zły się w szkolnej rzeczywistości, 
by na nowo odbudowywały rela-
cji koleżeńskie. Podstawę progra-
mową chcemy realizować bardziej 
poprzez działanie – w młodszych 
klasach są to spacery, wyciecz-
ki po okolicy, wyjście na boisko, 
a w szkole – poprzez gry i zabawę. 
Natomiast w starszych klasach or-
ganizujemy konkursy, quizy, rea-
lizowane są różne projekty autor-
stwa uczniów, itd.

W Szkole Podstawowej nr 21 
nie ma jeszcze ósmych klas, więc 
po raz ostatni nie będzie tutaj orga-
nizowany egzamin ósmoklasisty.

– Pierwsze lekcje będą ulgo-
we, można powiedzieć „na we-
soło” choć ci, co będą chcieli po-
prawić sobie oceny, będą mogli 
odpowiadać – wyjaśnia dyrektor 
Andrzej Rafa. – Podjęliśmy de-
cyzje, że w pierwszym tygodniu 
nie będziemy sprawdzać zeszy-
tów, jednak ci uczniowie, którzy 

podczas nauki zdalnej na bieżą-
co je prowadzili, mają komplet-
ne notatki i rozwiązane zadania, 
dostaną piątki i szóstki. To bę-
dzie nagroda za ich systematycz-
ność i solidność. Nie znaczy to, 
że dzieci, które mają braki dosta-
ną jedynki. Jest to jednak pewien 
dylemat, bo z jednej strony chce-
my promować dobre postawy, ale 
z drugiej strony do tych, którzy 
się nie przykładali powinien do-
trzeć sygnał, że zaniedbali swoje 
obowiązki. Dostaną jednak czas 
na to, by uzupełnić notatki.

Dyrektorzy zwrócili uwagę, iż 
na ogół młodsze dzieci przychodzą 
do szkoły z większym entuzjazmem, 
cieszą się na spotkanie z koleżanka-
mi, kolegami i nauczycielami. Starsi 
natomiast – niekoniecznie.

– Zapewne wynika to z faktu, 
że starsi uczniowie są bardziej 
świadomi sytuacji i najpewniej 
obawiają, że czeka ich teraz we-
ryfikacja pracy, jaką wykonali 
w czasie kilku miesięcy zdalne-
go nauczania. Może to wynikać 
również z tego, że w szkole bę-
dzie coraz więcej uczniów i nie-
którzy mogą mieć obawy zwią-
zane z koronawirusem – dodał 
Andrzej Rafa.

W Szkole Podstawowej nr 37 
z oddziałami dwujęzycznymi im. 
Kornela Makuszyńskiego lekcje 
w młodszych klasach odbywają się 
według planu lekcji obowiązują-
cego podczas nauczania zdalne-
go, natomiast w nauczaniu hybry-
dowym niezbędna będzie korekta 
planu.

– Problemem jest sprzęt kom-
puterowy – mówi dyrektor Kari-
na Bryja. – Podczas nauki zdal-
nej część uczniów wypożyczyło 
od nas sprzęt i mają go w do-
mach. Teraz będą się uczyli hy-
brydowo, więc będą go używali, 
a jednocześnie nam potrzebny 
jest on w szkole, bo w tym cza-
sie część zajęć prowadzona bę-
dzie stacjonarnie. W przyszłym 
tygodniu musimy temu jakoś za-
radzić.

Decyzji dyrektorów pozosta-
wiono czy uczniowie na terenie 
szkoły mają być w maseczkach 
czy nie. Na ogół w pierwszym 
okresie nauczania dyrektorzy po-
zostawili maseczki. Są wprawdzie 
rodzice, którzy uważają, że dzieci 
maseczek nie powinny nosić, ale 
są i tacy, którym na tym zależy 
ze względów bezpieczeństwa.
leszek sobieraj ●

7 maja w tyskiej Hali Sportowej 
przy al. Piłsudskiego 20 rozpo-
czął działanie drugi w mieście 
Punkt Szczepień Powszechnych. 
Wcześniej, 4 maja, tyszanie ma-
sowo zaczęli się szczepić na Sta-
dionie Miejskim, gdzie znajduje 
się pierwszy punkt. Punkt przy 
Hali Sportowej prowadzony jest 
Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny Megrez. 

Szczepienia rozpoczęły się 
zgodnie z harmonogramem. 
Punkty mają możliwość wyszcze-
pić 500 osób dziennie. Pierwsze-
go dnia zaszczepiono 470 osób, 
zaś na 8 maja zapisało 492. – Jest 
to bardzo prosty zabieg i cała pro-
cedura nie trwa dłużej niż 7 mi-
nut – mówi Bogumiła Krupiń-
ska, lekarz z Megrezu. – Pacjent 
najpierw wypełnia kwestiona-
riusz, po czym udaje się na wy-
wiad medyczny w formie ankiety. 
Jest to konieczne, aby wyelimi-
nować wszelkie przeciwwska-
zania do szczepienia. Następnie 
pacjent kierowany jest prosto 
na zabieg, po którym otrzymuje 
pisemne potwierdzenie zaszcze-
pienia oraz termin przyjęcia dru-
giej szczepionki – dodaje.

W punkcie szczepień w Hali 
Sportowej są cztery pomiesz-
czenia kwalifikacyjne oraz tyle 
samo pomieszczeń przezna-
czonych na zabiegi, osobne po-
mieszczenie dla pacjentów wy-
pełniających kwestionariusz oraz 
poczekalnia. Cała procedura od-
bywa się bardzo sprawnie, dla-
tego nie ma konieczności poja-
wiania się na miejscu wcześniej 
niż 5 minut przed ustalonym ter-
minem zabiegu. Lekarze zaleca-
ją również odzież, która umoż-
liwia łatwy dostęp do ramienia. 
– Nawet nie zauważyłem, kiedy 
mnie zaszczepiono – mówi jeden 
z mieszkańców Tychów. – Tak 
sprawnie to poszło. Mogę nawet 
się przyznać, że o rodzaju szcze-
pionki dowiedziałem się dopiero 
z dokumentu potwierdzającego 
szczepienie. Nie dlatego, że mi nie 
zależy na swoim zdrowiu. Zale-
ży, dlatego się zaszczepiłem. Ale 
skoro osoby o większej wiedzy 
medycznej, niż ja, zatwierdziły 
szczepionkę do użytku, to dys-
kutowanie z nimi o jej skutecz-
ności wydaje mi się trochę nie-
poważne – dodaje około 40-letni 
tyszanin. kaMil peszat ●

szkoły na rozruchu
do nauki stacjonarnej wracają kolejne roczniki. młODSI Z WIęKSZym ENTUZjAZmEm I ENERGIą, STARSI 
– NIEKONIECZNIE…

pół tysiąca dawek pierwszego dnia.

w hali też już 
sZcZepią

Pierwszego dnia zaszczepiło się 470 osób.
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Są jeszcze wolne miejsca na bez-
płatną konferencję online dla na-
uczycieli i rodziców dzieci do 9. 
roku życia, która odbędzie się 20 
maja w godz. 18-20. Organizowa-
na jest pod honorowym patrona-
tem Macieja Gramatyki, zastępcy 
prezydenta Tychów.

Zainteresowanie tematyką kon-
ferencji jest duże i choć pozostało 
do niej jeszcze trochę czasu, oso-
by chętne do uczestniczenia w niej 

powinny się pospieszyć z rejestra-
cją. Można jej dokonać do 18 maja 
poprzez stronę www.tychytio.pl. 
Osoby zarejestrowane będą mia-
ły dostęp do konferencji 30 dni 
po wydarzeniu. 

Trudno przecenić znaczenie 
tematyki konferencji, bo doty-
czyć ona będzie rozwoju naj-
młodszych dzieci, czynników, 
które go determinują oraz świa-
domego i odpowiedzialnego 

przygotowania dziecka do wy-
zwań, jakie postawi przed nim 
przyszłość.

Prelegentem konferencji bę-
dzie znakomity neurodydaktyk, 
prof. Marek Kaczmarzyk.

– W wieku sześciu lat mózg 
człowieka uzyskuje około 90 
procent swojej ostatecznej wiel-
kości. Już samo to zwraca uwa-
gę na znaczenie wczesnych eta-
pów jego rozwoju. (…) Wczesne 

lata życia decydują o fundamen-
cie, na którym człowiek zbuduje 
swoje życie. To dlatego tak ważna 
jest jakość środowiska i świado-
mość jego znaczenia u ludzi, któ-
rzy je na tym etapie kształtują. 
Rodzice, wychowawcy i nauczy-
ciele są – z neurorozwojowego 
punktu widzenia – praktycz-
nie twórcami światów swoich 
podopiecznych – powiedział 
prof. Kaczmarzyk. ls ●

Można się jeszcze zapisać na konferencję.

neurobiologia wcZesnego dZieciństwa
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reklama

W jednym z poprzednich nu-
merów pisaliśmy o nomina-
cji przystani kajakowej nad je-
ziorem Paprocany w konkursie 
na najlepszą przestrzeń publiczną 
w Plebiscycie Polska Architektura 
2020. Przestrzeń zaprojektowana 
przez Roberta Skitka zdobyła 217 
głosów (7,14%) i musiała ustą-
pić szklanemu biurowcowi koło 
Częstochowy, który otrzymał aż 
35,71% głosów. Prócz nagrody 
internautów przyznana zostanie 
nagroda jury. Wyniki głosowa-
nia ekspertów zostaną ogłoszone 
na uroczystej gali, która odbędzie 
się w maju. Warto wspomnieć, 
że tyska przestrzeń znalazła się 
również wśród nominowanych 

do Nagrody Architektonicznej ty-
godnika „Polityka”.

Do nominowania do nagrody 
„Polityki” co roku zapraszane jest 
grono osób, którym leży na sercu 
wygląd polskich miast i wsi: naj-
wybitniejsi architekci i urbaniści, 
krytycy architektury, przedstawi-
ciele stowarzyszeń działających 
na rzecz ładu w przestrzeni pub-
licznej czy też znani artyści. Po-
przez swoje nominacje wskazują 
najbardziej warte uwagi obiekty 
zrealizowane w roku poprzednim 
w 3 kategoriach: realizacje archi-
tektoniczne (tzw. mała i duża ar-
chitektura, budownictwo miesz-
kalne zbiorowe i indywidualne, 
biurowce, budynki użyteczności 

publicznej, kościoły, budynki re-
witalizowane, budownictwo in-
żynieryjne (stadiony, mosty itp.); 
rozwiązania urbanistyczne (osied-
la, układy drogowe, tereny zielo-
ne, wypoczynkowe itd.); sztuka 
w przestrzeni publicznej (instala-
cje artystyczne, pomniki itp.).

Do finałowej piątki prócz ty-
skiej przestrzeni dostały się: 
Centrum Aktywności Lokal-
nej w Rybniku, Hotel NOBU 
w Warszawie, Pawilon edukacyj-
ny Kamień w Warszawie, Zespół 
biurowo-usługowo-mieszkalny 
Elektrownia Powiśle w Warsza-
wie. Laureata Grand Prix za rok 
2020 poznamy w czerwcu.
kaMil peszat ●

3 Maja zakończyŁa się 
akcja charytatywna 
„rowereM dla 
przystani”, której 
inicjatoreM byŁo 
stowarzyszenie tyskie 
szpilki w biznesie. 
w dniach od 19 
do 23 kwietnia grupa 
rowerzystów pod 
egidą stowarzyszenia 
przejechaŁa 450 kM 
trasaMi rowerowyMi 
śląska, aby zebrać 
pieniądze na bieżącą 
dziaŁalność przystani 
ocalenie w ćwiklicach. 
udaŁo się pozyskać 
10.106 zŁ.

– Przystań Ocalenie opiekuje się 
bezdomnymi końmi, psiakami, ko-
tami oraz innymi potrzebującymi 
pomocy zwierzętami, zapewniając 
im opiekę lekarzy i behawiorystów, 
bezpieczeństwo i pełną miskę – wy-
jaśnia Justyna Rynkiewicz z Ty-
skich Szpilek w Biznesie. – To są 
zwierzęta niejednokrotnie bardzo 
straumatyzowane, często porzuca-
ne na pewną śmierć. W Przystani 
pomoc otrzymuje aktualnie prawie 
pół tysiąca zwierząt. Postanowiły-
śmy zebrać środki, aby Przystań 
mogła pokryć koszty leczenia we-
terynaryjnego czy zakupić specja-
listyczną karmę. Początkowym za-
łożeniem było przejechanie trasy 

450 km z Warszawy do Ćwiklic, 
jednak zdecydowałyśmy się krę-
cić te kilometry lokalnie ze wzglę-
du na sytuację pandemiczną, jaka 
wówczas panowała – dodaje.

Przez pięć dni 13 uczestniczek 
akcji przejechało wspólnie ponad 
10 tysięcy kilometrów. – 10 ty-
sięcy to również kwota jaką po-
stanowiłyśmy uzbierać. Bardzo 
się cieszę, że udało się to zreali-
zować w 101% – cieszy się pani 
Justyna. Do akcji pośrednio przy-
łączyli się partnerzy jak choć-
by O Rety Team (kręcili kilome-
try i promowali akcję) oraz liczni 
sponsorzy. – Tych ostatnich nie 
brakowało. Otrzymywaliśmy nie 
tylko wpłaty do naszej skarbon-
ki ale również napoje. Często się 
zdarzało, że właściciele lokali ga-
stronomicznych, z których korzy-
stałyśmy podczas akcji, anulowali 
nam rachunki. Wówczas zaoszczę-

dzona kwota trafiała do skarbonki 
– wyjaśnia Justyna Rynkiewicz. – 
Ta akcja to głos sprzeciwu wobec 
krzywdy, jaką człowiek wyrządza 
zwierzętom. Chcemy być głosem 
tych, którzy sami głosu nie mają 
– dodaje Anna Kulczyk-Szymań-
ska jedna z uczestniczek akcji.

W mediach społecznościowych 
pojawił się profil Rowerem dla 
Przystani, który w moment zebrał 
półtysięczną społeczność. Datki 
można było wpłacać na stronie 
ratujemyzwierzaki.pl, na której 
wciąż można pomóc zwierzę-
tom w potrzebie. Również Funda-
cji PSH Lewiatan przyłączyła się 
do akcji. W wybranych sklepach 
sieci na terenie Tychów, Pszczy-
ny, Bierunia, Chybia, Łąki, Stu-
dzionki i Wisły Małej przygoto-
wano specjalne kosze, w których 
zbierano karmę (450 kg) dla zwie-
rząt. kaMil peszat ●

W miniony piątek, 7 maja swoją 
działalność w tegorocznym se-
zonie rozpoczęła wypożyczalnia 
sprzętu pływającego na terenie 
OW Paprocany. Wypożyczalnia 
będzie czynna od wtorku do nie-
dzieli w godz. 10-18.

– Oferujemy 12 rowerków 
wodnych w tym 6 czteroosobo-
wych oraz 6 dwuosobowych oraz 
dwuosobowe kajaki turystycz-
ne, które różnią się od sporto-
wych tym, że nie są tak wywrot-
ne – wylicza Ireneusz Budziński 
ratownik Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. – Na zimę 
sprzęt chowamy do przecho-
walni, poddajemy go zabiegom 
pielęgnacyjnym i, kiedy wyma-
ga tego sytuacja – naprawom. 
W sezonie ruch mamy głównie 
w weekend. Zwłaszcza kiedy jest 

ładna pogoda, wtedy ustawiają 
się kolejki i trzeba troszkę po-
czekać, aby wypożyczyć sprzęt 
– dodaje.

Cennik wypożyczalni sprzętu 
pływającego wygląda następująco 
(1 godzina): rower wodny 2-oso-

bowy 12,00 zł, rower wodny 4-o-
sobowy 15,00 zł, kajak 10,00 zł, 
rower wodny 2-osobowy „3+ 
Liczna Rodzina” 6,00 zł, rower 
wodny 4-osobowy „3+ Liczna 
Rodzina” 7,50 zł, kajak „3+ Licz-
na Rodzina” 5,00 zł. kp ●

Przebudowa wiaduktu na ul. Gro-
ta-Roweckiego wkroczyła w kolej-
ny etap prac. Prowadzona w cen-
trum miasta inwestycja będzie 
generowała duże utrudnienia 
w ruchu. 4 maja wiadukt został 
zamknięty dla ruchu.

Tym samym nie ma możliwo-
ści przejazdu z ul. Grota-Rowe-
ckiego na ul. Dmowskiego czy al. 
Jana Pawła II. Objazd prowadzi 
ulicami: Dąbrowskiego, Wyszyń-
skiego i Jana Pawła II oraz al. Jana 

Pawła II, al. Bielską i al. Niepod-
ległości. Ruch pieszy został skie-
rowany na kładkę w rejonie D.H. 
City Point. Nastąpiły też zmiany 
w rozkładach jazdy autobusów 
i trolejbusów. Linie trolejbu-
sowe E, F, G, H oraz autobuso-
we W, 1, 1N (aktualnie zawie-
szona), 2, 31,137, 157, 245, 254, 
551, 627, 686, 688, 696 i 788 skie-
rowane zostały na trasy objazdo-
we. Szczegółowy rozkład jazdy, 
jaki będzie obowiązywał na czas 

budowy, można znaleźć na stro-
nie internetowej Zarządu Trans-
portu Metropolitalnego. Na ten 
moment pociągi będą kursować 
bez zmian. Wiadomo natomiast, 
że w przyszłości pasażerowie kolei 
również muszą liczyć się z utrud-
nieniami.

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

najpierw „plebiscyt polska architektura 2020” teraz „Polityka”.

konkursowa prZystań

na sto jeden procent
grupa tyszanek POSTANOWIłA ZEbRAć FUNDUSZE, Aby WSPOmóC PRZyTULISKO. 

Ładna pogoda przyciąga na Paprocany amatorów rekreacji.

wodne rowerki cZekają

Starszy ratownik dogląda sprzętu przed przybyciem pierwszych klientów. 

Panie z Tyskich Szpilek w Biznesie zrealizowały swój plan w 101%. 
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linie autobusowe i trolejbusowe zmieniły swoje trasy ze względu na wyburzanie obiektu. 

ZakaZ wjaZdu na wiadukt

Prace przy wyburzaniu wiaduktu nabrały tempa. Na miejscu pojawił się ciężki sprzęt budowlany.
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promocja

Wielu mieszkańców obawia się jednak 
zmiany paliwa na lepszą jakościowo 
biomasę lub przejścia na gaz, twier-
dząc, że ich na to nie stać. To bardzo 
popularny mit. Obawa przed wysoki-
mi kosztami gazu pochodzi z czasów, 
kiedy pojawiły się pierwsze gazowe 
piece, które wypuszczały w komin po-
łowę wyprodukowanego ciepła, a ich 
eksploatacja wiązała się z wysokimi 
kosztami. Dlatego wciąż wiele osób 
w polskich gminach, ale i w Tychach, 
mając gaz doprowadzony do domu, 
używa go jedynie do gotowania, 
a w kotle CO pali węglem.

Jednak nowoczesne kotły gazowe 
czy pompy ciepła są bardzo wydaj-
ne, a ich obsługa bezproblemowa. 
W przeciwieństwie do starych kotłów 
węglowych, które są dość absorbujące 
w obsłudze i wymagają stałej kontroli 
ze strony użytkowników. Taki piec trzeba 
rozpalać jak wygaśnie, ciągle chodzić 
do kotłowni i sprawdzać czy nie trzeba 
dołożyć, a także czyścić co jakiś czas.

Oddajmy zresztą głos tym, którzy 
na wymianę kotła z węglowego na ga-
zowy się zdecydowali, korzystając przy 
tym z oferowanego w takich przypad-
kach dofinansowania:

– Bardzo jestem z tej decyzji za-
dowolona – mówi mieszkanka jed-
nej z obrzeżnych dzielnic. – Przede 
wszystkim w domu jest stała tempe-
ratura ok. 21 st. C – nie za zimno nie 
za gorąco. Przy starym piecu jak wy-
gasło, to zanim się na nowo rozpaliło 
to temperatura spadała – ciągle były 
skoki. Nowym piecem mogę sterować 
z domu bez konieczności schodzenia 
do kotłowni. Mogę zaprogramować 
temperaturę na cały tydzień! No i jest 
czysto. Przy rozpalaniu węglem dym 
szedł po domu, kurzyło się i śmierdzia-
ło. Nie trzeba wymiatać popiołu i od-
padło kilka godzin pracy w tygodniu. 
A przecież nikt nie młodnieje, a pracy 
nie ubywa.

Jak sprawa wygląda z kosztami 
tej proekologicznej zamiany węgla 

na gaz? – Byliśmy przygotowani 
na wyższe koszty ogrzewania, tym-
czasem okazało się, że w pierwszym 
sezonie ogrzewania gazowego za-
płaciliśmy porównywalnie tyle, ile 
musielibyśmy zapłacić za węgiel – 
twierdzi nasza rozmówczyni. – A trze-
ba stwierdzić, że w tym pierwszym 
sezonie zasadniczo dopiero uczyliśmy 
się jak grzać, więc w każdym kolej-
nym roku powinno być lepiej. Odpadły 
za to inne problemy jak praca przy 
piecu, sprzątanie, pilnowanie. No 
i ważna sprawa – za gaz mogę płacić 
raz na miesiąc lub dwa – na bieżąco, 
a za węgiel musiałam płacić jedno-
razowo przy zakupie. Musiałam więc 
uzbierać pieniądze „na kupkę”, żeby 
dokonać zakupu.

Współfinansowane przez gminy 
(przy wsparciu środków unijnych) 
programy przechodzenia z ogrzewa-
nia węglowego na ciepło z sieci lub 
ogrzewanie gazowe, ma jeszcze inny 
ważny walor. Pozwala bowiem unik-
nąć poważnych zagrożeń zdrowotnych, 
wynikających ze stosowania w domu 
kotła węglowego. Przypadki zaczadze-
nia nie są wszak rzadkością.

Aktualnie w Tychach realizowany 
jest program „Wymiana węglowych 
źródeł ciepła szansą na poprawę po-
wietrza w Tychach”.

Darmowe czujki czadu
W ramach programu „Wymiana węglo-
wych źródeł ciepła szansą na poprawę 
powietrza w Tychach” pierwszych 25 
osób, które złożą wniosek, otrzymają 
czujki czadu przekazane przez Pań-
stwową Straż Pożarną i Wojewodę. 
Nabór wniosków ruszył 27 kwietnia 
i potrwa do 28 maja. Może w nim 
wziąć udział każdy mieszkaniec Ty-
chów, pod warunkiem, że spełni 
określone w regulaminie programu 
warunki. Dla pierwszych osób, które 
zgłoszą się do programu czeka nie-
spodzianka.
– 25 osób, które pierwsze złożą po-
prawnie wypełniony wniosek otrzyma 
czujki czadu. Chcemy tym samym jesz-
cze bardziej zachęcić mieszkańców na-
szego miasta do udziału w programie 
i wymiany starego pieca na bardziej 
ekologiczny. Tylko od nas zależy, ja-
kim powietrzem będziemy w Tychach 
oddychać, dlatego zróbmy wszystko, 
by jakość powietrza była coraz lep-
sza. Co więcej, wymiana „kopciucha” 
wcale nie musi być bardzo kosztowna. 
W ramach programu można otrzymać 
nawet 80% dofinansowania. Dlatego 
nie szukajmy wymówek i nie czekajmy 
z decyzją – zachęca Hanna Skoczylas 
– zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Urząd Miasta Tychy otrzymał czujki 
od Państwowej Straży Pożarnej, w ra-
mach ogólnopolskiej akcji edukacyjno
-informacyjnej na temat zagrożeń 
związanych z możliwością powstania 
pożarów w mieszkaniach lub domach 
jednorodzinnych oraz zatruciem tlen-
kiem węgla: „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa”.
– W okresie grzewczym wzrasta ryzyko 
powstania pożarów i zatruć tlenkiem 
węgla w budynkach mieszkalnych. 
Źródłem emisji tlenku węgla są urzą-
dzenia grzewcze opalane drewnem, 

węglem, gazem czy olejem opało-
wym. Teraz sezon grzewczy się kończy, 
ale zadbajmy, by przed rozpoczęciem 
kolejnego sezonu grzewczego wyko-
nać przeglądy i sprawdzić wentylacje 
w domu. Posiadanie czujki czadu tak-
że jest dobrym rozwiązaniem, czujka 
da nam sygnał, gdyby działo się coś 
złego – mówi st. bryg. Piotr Szojda – 
Komendant PSP w Tychach.
Czujki, które otrzymają tyszanie, 
zostały zakupione ze środków Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach.

korzyści i zagrożenia

o schronisku dla 
bezdoMnych zwierząt, 
tyskiM drzewostanie 
i aktach wandalizMu, 
do których dochodzi 
na terenie caŁego 
Miasta rozMawiaMy 
z agnieszką lyszczok 
dyrektor tyskiego 
zakŁadu usŁug 
koMunalnych.

twoje tychy: proszę przybliżyć 
naszym czytelnikom zadania 
tyskiego zakładu usług 
komunalnych.
agNieszka lyszczOk: 
– TZUK w swoich zadaniach 
statutowych ma przede wszyst-
kim prowadzenie schroniska 
miejskiego, cmentarzy komu-
nalnych, utrzymaniem fontann 
w mieście, placów zabaw, 
siłowni plenerowych, obiektów 
rekreacyjno-sportowych, które 
znajdują się na terenach parków, 
a przede wszystkim utrzymania 
zieleni (drzewa, rabaty, wszelkie 
inne tereny zielone). Od 2020 r. 
mamy w swoim zakresie także 
zadania związane z zielenią 
w pasach drogowych. Tworzymy 
nowe aranżacje w zieleni, 
projektujemy rabaty oraz 
tereny do tej pory nieobsadzone. 
Głównie jednak nasza jednostka 
kojarzona jest z zielenią.

czym aktualnie się zajmujecie?
– Aktualnie najważniejsza jest 
dla nas roślinność i drzewa 
w mieście. W ostatnim roku 
wprowadziliśmy politykę 

koszenia miasta, czyli zmianę 
terminu pokosu oraz ograni-
czyliśmy terenowo to działanie. 
Głownie w celu ochrony drzew, 
które i w tym roku są dla nas 
priorytetem. Od zawsze drzewa 
były w zarządzie naszej jednostki 
i MZUiM-u, jak już wspomnia-
łam od 2020 r. zadanie to dołą-
czyło do naszych obowiązków 
i tym samym umożliwiło nam 
wprowadzenie spójnej polityki 
utrzymania drzewostanu. Po-
siadamy w naszych strukturach 
dendrologa, arborystę, który 
ocenia stan fitosanitarny drzew, 
oznacza je specjalnym tabliczka-
mi zwanymi arbotagami, nadając 
odpowiednie numery, a następ-
nie wprowadzamy je do systemu, 
który umożliwia podgląd 
ilościowy drzew w mieście, ich 
ocenę zdrowotności oraz zakres 
prac, które należy wykonać.

w poprzednim numerze pisaliśmy 
o donicach zabezpieczających 
tereny zielone przed dzikimi 
parkingami i rozjeżdżaniem przez 
samochody. problem zgłosili 
mieszkańcy. czy jesteście w stałym 
kontakcie z nimi? w jakich 
sprawach z wami się kontaktują?
– Jest duże grono mieszkańców, 
dla których zieleń jest istotnym 
elementem miasta. Stale 
zgłaszają do nas swoje pomysły, 
czy też zdjęcia obrazujące nie-
pożądane zachowania. Tak było 
w przypadku wspomnianych 
donic. Chciałabym zaznaczyć, 
że nie działamy na zasadzie 
pogotowia. Staramy się problem 

rozpoznać, monitorować i zebrać 
jak najwięcej informacji, aby 
nasze działania niwelowały 
przede wszystkim przyczynę, nie 
zaś sam skutek. Jeśli po naszych 
analizach na danym terenie 
faktycznie zauważamy dużą 
dewastację zieleni, wówczas 
właśnie pojawiają się donice, 
które poprawiają wizerunek 
miejsca jak i ograniczają 
niepożądany ruch samo-
chodów. Przykładem takiej 
realizacji jest „dziki parking” 
na terenie osiedla N-O gdzie 
przez ostatnie lata non stop 
dochodziło do niszczenia zieleni 
przez samochody. Aktualnie 
jednak najwięcej mamy zgłoszeń 
odnośnie drzew. Mieszkańcy 
proszą o wykonanie przeglądu 
drzew, wykonanie pielęgnacji 
oraz o nasadzenia nowych.

niestety nie wszyscy mieszkańcy 
rozumieją, jak ważna jest zieleń 
w mieście. jeden z nich zniszczył 
młode drzewa...
– Nie jestem w stanie zrozumieć 
jakimi ten człowiek kierował 
się intencjami. Wyrządził straty 
przekraczające 20 tys. zł, niszcząc 
kilkanaście nasadzeń. Sprawa 
oczywiście została zgłoszona 
na policję. Prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba wyznaczył 
nagrodę pieniężną dla funkcjo-
nariusza, który ujmie sprawcę. 
Niestety, póki co, nie udało się 
ustalić sprawcy. Wandalizm 
to jest spory problem, z którym 
zmagają się samorządy w każ-
dym mieście. To nieuchronna 

część naszej pracy. Z jednej 
strony do takich aktów dochodzi 
przez nieodpowiednie lub 
nieodpowiedzialne korzystanie 
z urządzeń np. na placu zabaw 
przeznaczonych dla małych 
dzieci. Czasami powoduje 
to szybszą eksploatacje mniej 
trwałych materiałów. Wówczas 
wymieniamy je na trwalsze, 
jak miało to miejsce w parku 
kieszonkowym przy ul. Dębowej, 
gdzie wymieniliśmy deski 
kompozytowe na płytki 
i od tego czasu problem się 
skończył. Zmagamy się również 
z problemem zaśmiecania 
wspólnych przestrzeni miej-
skich, w tym fontann. Jednak 
to zupełnie co innego, niż celowe 
ścinanie młodych drzew ostrym 
narzędziem. Takiego zachowania 
nie jestem w stanie zrozumieć. 
Mam nadzieję, że uda się 
ustalić sprawcę. Aktualnie trwają 
prace nad zwiększeniem liczby 
monitorowanych obiektów, 
którymi się opiekujemy. Sam fakt 
zainstalowania kamery odstrasza 
potencjalnych wandali, a gdy 
dojdzie już do takiego czynu, 
łatwiej jest ustalić sprawcę.

czy tychy wciąż można nazywać 
zielonym tygrysem śląska?
– W Tychach znajduje się blisko 
360 hektarów terenów zielonych. 
To głównie parki, skwery i pasy 
zieleni przy drogach. Mamy 
świadomość, że przyroda miej-
ska to nieoceniony zasób podno-
szący jakość życia mieszkańców 
miast. Drzewa są wyceniane 

przez pryzmat korzyści jakie 
przynoszą. Obok oczywistych 
ekologicznych oraz zdrowotnych, 
znajdują się również korzyści 
finansowe w postaci np. ograni-
czania kosztów zużycia energii 
elektrycznej, ale też zwiększania 
wartości sąsiadujących z zielenią 
nieruchomości. Zdecydowanie 
TZUK idzie z duchem czasu 
i stale konsultujemy się z podob-
nymi jednostkami w większych 
miastach jak Kraków, Wrocław 
czy Warszawa. Wymieniamy się 
doświadczeniami i podpatru-
jemy wzajemnie rozwiązania. 
W tym momencie w Tychach 
jesteśmy na etapie wymiany 
roślinności, ale sadzimy przede 
wszystkim gatunki rodzime, 
znane wszystkim mieszkańcom 
i które pasują przede wszystkim 
do naszego miasta. Architekt 
krajobrazu zawsze przed nasa-
dzeniami spędza w terenie długie 
godziny, ustalając jakie gatunki 
i w którym miejscu powinny być 
posadzone. Po prostu dbamy, 
aby wizerunek tyskiej roślinności 
był spójny. Oczywiście jeszcze 
wiele pracy przed nami, bo te 
założenia realizujemy dopiero 
drugi rok.

co dokładnie składa się na takie 
działania?
– Przede wszystkim porząd-
kowanie zieleni wysokiej czyli 
drzew. Mówimy tu o pielęgnacji 
we wszystkich ciągach komu-
nikacyjnych, wycince drzew 
obumarłych oraz nowych 
nasadach. Wymieniamy również 

roślinność na rabatach, głównie 
na rondach. To są nasze główne 
założenia na ten rok.

na początku ubiegłego roku 
rozpoczął się program dla 
wolontariuszy chcących pracować 
w schronisku dla zwierząt. jak 
przebiega jego realizacja?
– Do tego programu przede 
wszystkim zaprosiliśmy 
osoby dorosłe z naszego miasta. 
Cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem. Na tę chwile została 
stała grupa, która wspomaga 
pracę schroniska oraz prowadzi 
własną stronę w mediach spo-
łecznościowych. Do jej zadań 
należy wyprowadzanie zwierząt 
na spacer, karmienie, te osoby 
obejmują wyjątkową opieką na-
szych podopiecznych. Prowadzą 
zabiegi pielęgnacyjne, oczysz-
czają kojce, dbają o odpowiedni 
stan wybiegów oraz zapewniają 
zwierzakom wszelką potrzebną 
pomoc. Mamy poczucie, 
że nasze zwierzęta są w dobrych 
rękach. W tym roku ogłosimy 
drugi nabór na wolontariuszy. 
Staramy się cały czas budować 
optymalny zespół, mając też 
na uwadze, że jego skład może 
się czasem zmieniać. Oczywiście 
wszystkim jesteśmy ogromnie 
wdzięczni za nawet najmniejszą 
pomoc.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

zieleń przede Wszystkim
w tyM roku TZUK ZA PRIORyTET ObRAł SObIE TySKIE DRZEWA.

Agnieszka Lyszczok.

zmiana sposobu ogrzewania domów i przejście 
na nowoczesne źródła ciepła, które nie 
powodują zanieczyszczenia powietrza to jeden 
ze sposobów, aby w najbliższej perspektywie 
parametry jakości powietrza osiągnęły poziom 
uznawany za bezpieczny dla zdrowia.
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4 maja rozpoczęły się zapisy 
do III Tyskiego Konkursu Pi-
sania na Komputerze, którego 
organizatorem jest Młodzieżo-
wa Rada Miasta oraz Stowarzy-
szenie Interinfo Polska. Do 25 
maja na stronie klawiaturowo.
pl można ćwiczyć na przygoto-
wanych tekstach, zaś w dniach 
26-28 maja odbędą się kwalifi-
kacje konkursowe. To kolejna 
edycja konkursu promującego 
bezwzrokowe i poprawne pisa-
nie na klawiaturze.

Uczestnicy będą oceniani 
w trzech kategoriach: juniorzy 
młodsi – urodzeni w 2006 i póź-
niej; juniorzy – urodzeni w latach 
2001-2005 oraz seniorzy – uro-
dzeniu w roku 2000 i wcześniej. 
Udział można wziąć również 
w dwóch kategoriach drużyno-
wych – szkoły podstawowe oraz 
szkoły ponadpodstawowe. Dru-
żyna musi składać się z co naj-
mniej trzech uczestników.

– Przede wszystkim bardzo się 
cieszę z frekwencji poprzedniej 
edycji konkursu. Zgłosiło się po-
nad 80 osób i jest to wynik dwu-
krotnie większy niż w pierwszej 
edycji. W tym roku spodziewamy 

Najnowsza publikacja jest jednak 
wyjątkowa – zawiera zbór felie-
tonów, które ukazują się od 2013 
roku w miesięczniku „W dro-
dze”, w rubryce „Śląska prowin-
cja”. Przez lata nazbierało się ich 
sporo, a w jednym z niedawnych 
wydań, ks. Strzelczyk napisał fe-
lieton pt. „Setka”. – Tytułowa set-
ka to nie kolejne śląskie słowo. 
Chodzi o zwyczajną, polską set-
kę. To mój setny felieton w mie-
sięczniku „W drodze”. Wahałem 
się, czy się do tego przyznawać, 
bo to oznacza, że już strasznie dłu-
go redakcja nie zmienia felietoni-
sty, co może być odczytane jako 
grube zaniedbanie z jej strony. 
Albo jeszcze gorzej: jako nieme-
rytoryczne faworyzowanie mniej-
szości etnicznych, jeszcze do tego 
mających problemy z oficjalnym 
uznaniem w Polsce statusu swo-
jej tożsamości. Ale przemogłem 
się, bo może w ten sposób uda się 
wpłynąć na redakcję, żeby mnie 
już jednak podmieniła na jakiś 
nowszy model… – pisze autor.

Jednak póki co redakcja jest 
niewzruszona i ks. Strzelczyk na-
dal jest obecny na łamach mie-
sięcznika. Jego felietony łączą dwie 
kwestie: tematyka, która – co zro-

zumiałe – skupia się na rozważa-
niach o religii i Kościele oraz ślą-
skie realia, stąd tytuły niektórych 
felietonów „Bonclok”, „Fyrlok”, 
„Dejcie pozór”, „Przy biglowaniu 
koszul”. Okazuje się, że czasami 
jedno przypadkowe śląskie sło-
wo, może być punktem wyjścia 
do rozważania na bardzo poważ-
ne i ważne tematy.

– Piszę w miesięczniku, na do-
datek teksty oddaję z miesięcz-
nym wyprzedzeniem. I dlatego, 
choć felieton jest odpowiedzią au-
tora, jego komentarzem do tego, 
co się dzieje wokół nas, odnie-
sienie się do bieżących wyda-
rzeń jest po prostu niemożliwe. 
Są one raczej reakcją na pew-
ne mechanizmy zachodzących 
zmian, a te nigdy nie są jedno-
dniowe. Jest to z kolei plusem pi-
sania w miesięczniku, bo teksty 
nie tracą na wartości tak szybko, 
jak bieżąca publicystyka – mówi 
ks. Strzelczyk.

Jak czytamy w notce wydawni-
czej, „To jest książka o Kościele – 
takim, o jakim wielu z nas marzy: 
uczciwym, rozumnym, prawdo-
mównym, wrażliwym na drugie-
go człowieka, po prostu ewan-
gelicznym. Autor w niezwykle 

prosty i jednocześnie trafny spo-
sób diagnozuje to, co nas w Koś-
ciele boli, obnaża to, co w nim 
słabe, co nas zawstydza, często 
oburza, z czym nie potrafimy so-
bie poradzić. I wytrąca nas z bło-
giego spokoju”.

Ks. Grzegorz Strzelczyk jest 
doktorem teologii dogmatycz-
nej, specjalizującym się w chry-
stologii dogmatycznej, historii te-
ologii, docieka związków teologii 
z doświadczeniem. Jednak jego 
felietony dowodzą, iż tę naukową, 
teologiczną i filozoficzną wiedzę 
potrafi przełożyć na język prosty, 
bardzo komunikatywny, okraszo-
ny wieloma przypowieściami, na-
wet anegdotami.

Są też rzecz jasna odniesienia 
do obecnej sytuacji, czyli trwają-
cej od roku pandemii – niezwy-
kle groźnego zjawiska o niespo-
tykanej dotąd w historii ludzkości 
skali, bo obejmującego cały świat. 
Nic już nie będzie takie jak kiedyś 
i inny też będzie Kościół.

– Patrząc z perspektywy parafii 
należy się spodziewać, że na sku-
tek ograniczeń w kościołach, część 
osób już nie wróci do regularnego 
chodzenia ma msze, także dlatego, 
że wcześniej chodziła nieregular-
nie. Sytuacja, jaką mamy, ostatecz-
nie odcięła ich od praktykowania 
wiary – takiego od czasu do cza-
su. I jeśli wrócimy do normalne-
go życia, to się okaże, że w koś-
ciołach będzie mniej ludzi, może 
nawet o jedną trzecią. To są jednak 
szacunki brane „z powietrza”, z do-
świadczeń przed pandemią i w cią-
gu ostatniego roku. Kościół, z ko-

nieczności, mocnej zaczął w tym 
czasie funkcjonować w mediach 
społecznościowych i poprzez nie 
bardziej niż to było do tej pory ko-
munikuje się z wiernymi. I myślę, 
że to z nami już zostanie – zauwa-
ża tyski proboszcz.

Stale obecny w felietonach ks. 
Strzelczyka jest Śląsk – ten współ-
czesny i ten sięgający do doświad-
czeń z dzieciństwa autora.

– Niewiele mamy publicystyki 
nawiązującej do Śląska, do tego 

naszego miejsca na ziemi, która 
przebiłaby się poza Śląsk, znala-
zła szerszego odbiorcę – mówi. – 
Są to teksty pisane także dla „go-
roli”, po to, by wprowadzić ich 
w specyficzne śląskie doświad-
czenia, sposób patrzenia na świat, 
humor. Myślę, że będą ciekawe 
zarówno dla tych, którzy od lat 
czy pokoleń są ze Śląskiem zwią-
zani i tych, którzy śląskość trak-
tują jak jakieś dziwadło.
leszek sobieraj ●

MEDIATEKA Bilety na wydarzenia 
AUKSO Orkiestry 

Kameralnej Miasta 
Tychy będą dostępne na 

www.ticketmaster.pl
w przypadku zniesienia 

obostrzeń.

MAJ  
2021

Prezydent 
Miasta Tychy
zaprasza

dyrektor

kurator

TYCHY
MEDIATEKA

al. Piłsudskiego 16 
Tychy

SEZON 6.9

HAYDN 
– SYMFONIE LONDYŃSKIE 
99 & 104 LONDYŃSKA
+ Koncert na trąbkę 
i orkiestrę Es-dur Hob. VIIe:1 
Paweł Hulisz – trąbka

14.05  |  godz. 19:00
cykl: AUKSO CLASSICS

partnerzy: patroni medialni:

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

sponsor:organizatorzy:

reklama

Felietony zza hołdy
nowa książka ks. grzegorza strzelczyka – PRObOSZCZA PARAFII  
PW. ŚW. mAKSymILIANA KOLbE.

Zbiór felietonów ks. Grszegorza Strzelczyka 
lada moment trafi do czytelników.
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niebaweM ukaże się kolejna książka ks. dr. 
grzegorza strzelczyka. kolejna, bo prezbiter 
archidiecezji katowickiej i proboszcz parafii 
pw. św. MaksyMiliana kolbego Ma już w dorobku 
następujące tytuŁy: „ćwiczenia ze szczęścia”, 
„(nie) dostępność boga”. „rekolekcje o Modlitwie”, 
„przyjaciel boga”, „po co kościóŁ”, „wolność, wiara, 
bóg. rozMowy o chrześcijaństwie”, „niebo dla 
średnio zaawansowanych” i kilka innych.

trwają zapisy do III Tyskiego Konkursu Pisania na Komputerze.
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po raz drugi 
nauczycielka 
i pedagożka tańca 
karolina Mokry 
zorganizowaŁa konkurs 
taneczny online.

– Podobnie jak przed rokiem ce-
lem konkursu było zaktywizowa-
nie i pobudzenie dzieci i młodzie-
ży, których miesiące nauczania 
zdalnego i różnych obostrzeń 
odarły nieco z energii i motywa-
cji. W szkołach, w których uczę – 
w Szkole Podstawowej STO, Nie-
publicznym Przedszkolu Smyki 
oraz Technikum TEB Edukacja, 
konkurs cieszył się w ubiegłym 
roku dużym zainteresowaniem, 
ale nie sądziłam, że po roku bę-
dzie miał identyczną formę.

W zakończonym niedawno 
konkursie wzięło udział 26 tance-
rzy w wieku od 5 do 18 lat. Filmi-
ki uczestników były publikowane 
na konkursowej stronie na facebo-

oku, a ogłoszenie wyników nastą-
piło podczas internetowej trans-
misji. Natomiast rozdanie nagród 
nastąpiło lub nastąpi podczas sta-
cjonarnych zajęć po powrocie 
do przedszkola i szkoły. Każdy 
uczestnik otrzymał dyplom, me-
dal oraz upominek.

Oto najlepsi. Kategoria Przed-
szkola 5 latki: Grand Prix – Han-
na Leśniewska, 1. Jan Lenda, 2. 
Julian Mokry, 3. Nikola Styczyń-
ska, Alicja Buczek, Alicja Wo-
darz; Przedszkola 6 latki: Grand 
Prix – Karol Wodarz, 1. Aleksan-
der Mokry, 2. Zofia Wierzbicka, 
3. Hanna B., Weronika Kostka; 
Szkoły Podstawowe 1-3: Grand 
Prix – Zuzanna Lenda, 1. Nikola 
Kostka, 2. Mika Swadźba, 3. Ane-
ta Buczek, Paulina Bartecka, Zo-
fia Rypuła, Kaja Wawrzonkowska; 
Szkoły Podstawowe 4-6: Grand 
Prix – Gaja Zawada, 1. Nadia 
Swadźba, 2. Julia Czapek; Tech-
nikum: Grand Prix – Violetta Va-

skowska, 1. Justyna Przybyła, 2. 
Kinga Kasprzak, 3. Agata Dreja, 
Kamila Ceran.

– W dobie koronawirusa kon-
kursy online są najlepszą formą 
rozrywki dla dzieci. Jeśli doty-
czą one jeszcze ruchu lub tańca 
to dodatkowo fajnie. Cieszymy 
się, że nauczyciele podejmują ta-
kie inicjatywy – powiedział Ma-
ciej Lenda, tata Zuzi i Jasia.

Występy dzieci oceniało jury 
w składzie: Angelina Pietra-
szek – nauczyciel tańca, choreo-
graf; Katarzyna Bator-Sromek – 
mgr pedagogiki tańca, tancerka, 
choreograf; Aleksandra Parysz-
Machura – absolwentka Akademii 
Muzycznej na Wydziale Rytmiki 
i Tańca, animator; Anna Klimsiak
-Czech – dyrektor Niepubliczne-
go Przedszkola Językowego Smyki; 
Dominika Kaniewska – wicedy-
rektor SP STO oraz Beata Konwa-
lijka-Sosnowska – dyrektor Tech-
nikum TEB Edukacja. ls ●

tyszanin radosŁaw 
zwolak nakŁadeM 
wydawnictwa cM 
wydaŁ kryMinaŁ 
„w Mroku reflektorów”, 
którego akcja 
toczy się w naszyM 
Mieście. to już trzecie 
dokonanie literackie 
pana radosŁawa. 
wcześniej wydaŁ 
powieść sensacyjną 
„dubler” oraz napisaŁ 
sztukę teatralną „the 
scent of daffodils”. 
tyski autor proMowaŁ 
swoją ostatnią książkę 
na antenie antyradia 
w prograMie Magdaleny 
Mleczko.

– Urodziłem się w Tychach 
i zdecydowaną większość swo-
jego życia spędziłem w tym 
mieście – mówi Radosław Zwo-
lak. – Gdzieżby zatem indziej 
umieścić akcję swojej powieści 
jak nie właśnie tutaj. Miasto nie 
tylko dla miejscowych jest cie-
kawą przestrzenią z charakte-
rystycznymi miejscami i sym-
bolami. Uznałem, że warto 
pochwalić się nimi poza Ty-
chami – dodaje.

Radek Zwolak z wykształcenia 
jest socjologiem i anglistą, zaś 
na co dzień pracuje w między-
narodowej korporacji. Jego lite-

racki debiut „Dubler”, wydany 
w 2013 roku pod pseudonimem 
Andrew Ross, sprzedał się w na-
kładzie pół tysiąca egzemplarzy. 
– Pisząc „Dublera” pomyślałem, 
że być może uda się go przetłu-
maczyć i wydać za granicą, stąd 
wziął się pomysł na pseudo-
nim. Później jednak postanowi-
łem publikować już pod swoim 
nazwiskiem. Co się tyczy dra-
matu „The Scent of Daffodils”, 
to został wydany przez Lazy Bee 
Scripts, angielskie repozytorium 
scenariuszy teatralnych

kryminalna fikcja z tychami 
w tle
Najnowsza historia nie jest in-
spirowana prawdziwymi wyda-
rzeniami, autor swoja opowieść 
oparł na wyobraźni, a inspiracje 
czerpał z własnego doświadcze-
nia. – Co ważne, starałem się od-
wzorować miasto najdokładniej, 
jak tylko mogłem. Stąd każdy ty-
szanin znajdzie w książce wiele 
nawiązań do lokalnej topogra-
fii. Pisząc książkę, wzorowałem 
się na kryminałach skandynaw-
skich, głównie Henninga Man-
kella, gdzie szybka akcja ustępuje 
miejsca mozolnej policyjnej ro-
bocie. Nie miałem jednak dostę-
pu do akt policyjnych, dlatego 
do stworzenia historii musiałem 
użyć wyobraźni. Tworząc postać 
głównego bohatera, inspektora 

Igora Niedźwieckiego, jak i jego 
rodziny i współpracowników, 
starałem się uchwycić cechy cha-
rakteru lub wyglądu, jakie pod-
patrzyłem wśród ludzi, którzy 
mnie otaczają, inspirowałem się 
też postaciami z literatury i fil-
mów, jednak wszystkie postacie, 
tak jak i wydarzenia przedsta-
wione w mojej książce, pozosta-
ją fikcyjne – dodaje.

Jak zaznacza autor, samo mia-
sto nie jest bohaterem w jego 
powieści, historia zaś mogła-
by wydarzyć się w każdym in-
nym mieście. – Tychy trakto-
wałem bardziej jako ciekawe 
tło do mojej historii – dodaje. 
Pomimo że kryminały trakto-
wane są w literaturze jako od-
powiednik muzyki popularnej, 
najlepsi pisarze tego gatunku 
przemycają na swoich stronach 
coś więcej niż zgrabną opowiast-
kę o „policjantach i złodziejach”. 
– Sam również starałem się za-
chęcić czytelnika do refleksji 
na kilka tematów społecznych. 
Nie chciałbym za dużo zdradzać, 
mogę jednak powiedzieć, że do-
minujący jest motyw przemo-
cy wobec kobiet, dotykam też 
problemu handlu ludźmi ale 
nie tylko. Pojawia się również 
postać związkowca, wyrzuco-
nego z zakładu produkcyjnego, 
za to, że stanął w obronie pra-
cowników. Inspektor Niedźwie-

cki musi zmierzyć się z różnymi 
przejawami niesprawiedliwości 
– przybliża autor.

pojawia się bohater
Inspektor policji w Tychach 
Igor Niedźwiecki bada sprawę 
śmierci młodej kobiety. Wszyst-
ko wskazuje na to, że pijany 
kierowca potrącił dziewczy-
nę i zbiegł z miejsca wypadku. 
Jednak od samego początku coś 
jest nie tak. Nie tylko tożsamość 
sprawcy jest nieznana, nie wia-
domo również kim była ofiara. 
Przeciągające się śledztwo staje 
się kłopotliwe dla miejscowej 
policji. To również trudny czas 
dla Niedźwieckiego. Jest świe-
żo po rozwodzie, rzuca palenie, 
ma fatalne relacje z ojcem i czu-
je się kompletnie rozbity. Prob-
lemy osobiste schodzą na dalszy 
plan, gdy inspektor odkrywa, 
kto był feralnym kierowcą. Kie-
dy śledztwo wydaje się zmierzać 
do końca, w pobliskim jeziorze 
policja znajduje zwłoki kobie-
ty. Niedźwiecki odkrywa, że te 
z pozoru niepowiązane zdarze-
nia, mają ze sobą wiele wspól-
nego, a on musi zmierzyć się 
z zupełnie nowym rodzajem 
przestępstwa.

Jak zaznacza autor książ-
ka spotkała się z dobrym od-
biorem wśród pierwszych re-
cenzentów. Powieść „W mroku 

reflektorów” dostępna jest 
głównie w sklepach interneto-
wych oraz w tyskich księgar-

niach m.in. Bookszpan na pla-
cu Baczyńskiego.
kaMil peszat ●
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się jeszcze większego zaintereso-
wania – mówi Tomasz Budziosz 
przewodniczący MRM i pomy-
słodawca konkursu. – Ogrom-
ne zasługi dla konkursu ma pani 
Teresa Wawrzynek, prezes Inter-
info, która jest trenerem pisania 
na komputerze i co roku przygo-
towuje teksty dla naszych uczest-
ników. W tym roku po raz kolejny 
ze Stowarzyszeniem Interinfo za-
pewnia obsługę techniczną kon-
kursu – dodaje.

Uczestnicy mają za zadanie 
przez 10 minut pracować z każ-
dym z przygotowanych tekstów. 
Do kwalifikacji brany jest lepszy 
wynik. Obecny rekord wszyst-
kich edycji konkursu został usta-
nowiony przez Mateusza Duraja 
z wynikiem 5677 znaków netto 
(czyli po odliczeniu punktów kar-
nych). – Zaskoczył nas Mateusz, 
który uzyskał wynik, jakiego nie 
powstydziliby się czołowi uczest-
nicy mistrzostw świata – dodaje 
Tomasz Budziosz.

Partnerami konkursu są: Ini-
cjatywa Tyska, Michał Kasper-
czyk, Zakład Optyczny Kinga 
Garyga Tychy oraz Sławomir So-
bociński.  kaMil peszat ●

taniec online
konkursowe popisy DZIECI I młODZIEży.

handel… ludźmi W tychach
na szczęście tylko w nowej powieści kryMinalnej RADOSłAWA ZWOLAKA.

„W mroku reflektorów” zostało wydane w nakładzie 200 egzemplarzy.
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Laureaci z Niepublicznego Przedszkola Językowego Smyki w Tychach.
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po dŁugiM okresie 
zaMrożenia 
i prowadzenia 
wyŁącznie dziaŁalności 
online, MuzeuM Miejskie 
w tychach powoli wraca 
do w Miarę norMalnego 
funkcjonowania.

Do odwiedzin placówki zachę-
camy szczególnie od piątku, 14 
maja 2021 roku. Tego dnia mu-
zeum zaprezentuje nową wystawę 
„Księżniczki i dziewczyny”. Eks-
pozycja, której kuratorami są hi-
storycy sztuki: prof. dr hab. Irma 
Kozina i dr Patryk Oczko, poka-
że dokonania piętnastu historycz-
nych postaci kobiet związanych 
z dzisiejszym województwem 
śląskim. Wśród nich znajdziemy 
zarówno przedstawicielki arysto-
kracji (Daisy Hochberg von Pless) 
i wielkich śląskich rodów prze-
mysłowców (Waleska von Tiele
–Winckler, Matka Ewa von Tie-
le–Winckler, La Païva – Blanka 
Henckel von Donnersmarck, Fry-
deryka Karolina von Reden, Joan-
na von Schaffgotsch), powojenne 
tyskie architektki (Hanna Adam-
czewska–Wejchert i Maria Czy-
żewska „Murka”), jak i wybitne 
naukowczynie (noblistka Maria 
Goeppert–Mayer) i artystki (ak-
torka Aleksandra Śląska, kostiu-
molożka Barbara Ptak). Do in-
terpretacji często nieoczywistych 
życiorysów Ślązaczek zaproszo-
no współczesne artystki z nasze-
go regionu, pracujące w różnym 
medium (malarstwo, grafika, pro-
jektowanie ubioru, projektowanie 

graficzne, film dokumentalny). 
Są wśród nich: Anita Baenisch
–Juda, Judyta Bernaś, Agnieszka 
Cieślińska–Kawecka, Dorota Ha-
drian, Ewa de Iulis Błaszak, Ilona 
Kanclerz, Weronika Siupka, Sy-
billa Skałuba, Monika Starowicz, 
Agata Szymanek, Ewa Zawadzka 
i Joanna Zdzienicka–Obałek.

Szerzej o nowej wystawie 
w Muzeum Miejskim napiszemy 
w jednym z najbliższych wydań 
„Twoich Tychów”. Teraz tylko in-
formujemy, że będzie możliwe in-
dywidualne zwiedzanie wszyst-
kich muzealnych ekspozycji oraz 
w grupach liczących nie więcej 
niż 5 osób.

Muzeum Miejskie w Tychach, 
mieszczące się w Starym Magi-
stracie przy pl. Wolności 1, do 13 
maja czynne jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 8–16, zaś 
od 14 maja br.: wtorek, środa: 
9–15; czwartek, piątek i sobota: 
10–19. Mn ●

muzeum Wraca
wystawa „księżniczki i dziewczyny” NA POCZąTEK.
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w 2005 roku podczas 
drużynowych 
Mistrzostw 
województw śląskiego 
i opolskiego grupa 
12-letnich pŁywaków 
MosM tychy, którą 
opiekowaŁ się trener 
sŁawoMir prędki, 
zdobyŁa 17 Medali, 
w tyM 7 zŁotych. byŁ 
to największy wówczas 
sukces w historii 
tyskiej sportowej 
szkoŁy podstawowej 
nr 19 i drużynowych 
występów MosM. w tej 
wyjątkowej ekipie byŁa 
alicja pyszka i choć 
wówczas Medalu nie 
zdobyŁa, z pŁywanieM 
i sporteM nie rozstaŁa 
się nigdy, a teraz jej 
sportowa kariera 
nabraŁa teMpa.

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Medalistka pływackich mi-
strzostw Polski, mistrzyni Pol-
ski bikini fitness, absolwentka 
prawa, a także żona i mama 
5-letniej Sary przygodę z triat-
hlonem rozpoczęła od sukce-
sów. Zdaniem fachowców, Ty-
chy mają obecnie zawodniczkę, 
która w przyszłości może ode-
grać czołową rolę w tej jednej 
z najtrudniejszych dyscyplin, nie 
tylko zresztą w Polsce, ale tak-
że na arenie międzynarodowej. 
Sport, rodzina, styl życia i... in-
stagram – to cztery żywioły Ali-
cji Pyszki-Bazan, która od kilku 
lat konsekwentnie realizuje swój 
sportowy plan.

pływaczka z „dwiewiętnastki”
Nie było przypadku w tym, że tra-
fiła do Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 19, bo była to jej szkoła 

„osiedlowa”, ale z pływaniem było 
inaczej.

– Miałam pójść do zwykłej kla-
sy, ale okazało się, że nie ma już 
miejsca i przypisano mnie do kla-
sy pływackiej – opowiada. – Szyb-
ko nauczyłam się pływać i zaczę-
łam treningi. Uprawianie sportu 
od dziecka wiąże się z dużymi 
wyrzeczeniami. Mieliśmy dwa 
treningi dziennie. Pierwszy przed 
lekcjami, więc trzeba było wsta-
wać wcześnie rano, a po dwugo-
dzinnych zajęciach szybko się 
przebrać, wysuszyć włosy i pę-
dzić na lekcje. A po nich z po-
wrotem na basen. Wracaliśmy 
do domu późnym popołudniem 
albo wieczorem. Odrabianie za-
dań, jedzenie i spanie, bo rano 
o godzinie 5 lub 6 – pobudka... 
W gimnazjum przeniosłam się 
do Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Krakowie i tu czekała 
mnie kolejna życiowa lekcja sa-
modzielności, gdyż mając 13 lat 
zamieszkałam w internacie. Te 
11 lat startów pływackich przy-
niosło jednak sporo medali mi-
strzostw Śląska, międzynarodo-
wych mityngów oraz brązowy 
medal mistrzostw Polski junio-
rów na 800 m. Uprawianie spor-
tu od dziecka dało mi coś jesz-
cze – nauczyło samodyscypliny, 
wytrwałości, polegania na sobie, 
odporności na stres, umiejętności 
znoszenia porażek… W ostatniej 
klasie liceum wróciłam do Ty-
chów, kończąc swoją przygodę 
z pływaniem. Ważniejsza była 
matura i perspektywa studiowa-
nia. Wybrałam studia na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Śląskiego.

prawniczy epizod
„Alimentacja dzieci dorosłych” 
– tak brzmiał tytuł pracy ma-
gisterskiej Alicji Pyszki-Ba-
zan. – W czasie studiów byłam 
na stażach i praktykach, bo bar-

dzo chciałam poznać każdą dzie-
dzinę prawa – w sądzie, w proku-
raturze, w kancelarii adwokackiej, 
notarialnej, radcowskiej, a tak-
że w urzędzie. Po pięciu latach 
stwierdziłam, że jednak nie chcę 
tego robić do końca życia. Fakt, 
że byłam w sporcie od dziecka 
sprawił, że postanowiłam do nie-
go wrócić. I tak po kilkuletniej 
przerwie i po urodzeniu dziecka 
ponownie trafiłam do sportu. 
Oczywiście studia to nie był dla 
mnie czas stracony, przeciwnie – 
wiele mnie nauczyły, rozwinęły, 
dały wiedzę, którą mogę wyko-
rzystać w codziennym życiu. Jed-
nak nigdy nie żałowałam decyzji 
o powrocie do sportu, bo dzięki 
temu dzisiaj moja pasja stała się 
pracą, a praca – pasją. I wszystko 
wróciło na swoje miejsce.

sylwetka na medal
Każdą aktywność sportową Alicja 
Pyszka-Bazan traktuje niezwykle 
poważnie i jak się okazuje, w każ-
dej z nich sięga po medalowe tro-
fea. Tak było w przypadku pły-
wania oraz w kolejnej dyscyplinie 
– bikini fitness.

– Zawsze się chcę sprawdzać 
i kiedy po ciąży zaczęłam chodzić 
na siłownię, by po prostu dojść 
do formy, zajęcia wciągnęły mnie 
na tyle, że zaczęłam szukać cze-
goś, co pozwoliłoby mi wrócić 
do rywalizacji sportowej. I odkry-
łam bikini fitness, czyli łagodną 
odmianę sportów sylwetkowych. 
Na ogół wydaje się, że niewiele 
potrzeba, aby sprostać wymaga-
niom tej dyscypliny, tymczasem 
fitness wymaga dużej dyscypli-
ny, zaangażowania i reżimu, jeśli 
chodzi o dietę i w ogóle styl ży-
cia. Zajęło mi to ponad trzy lata, 
ale się udało – zdobyłam mistrzo-
stwo Polski w bikini fitness i Pu-
char Polski w kategorii fit model. 
Trochę nieświadomie te treningi 
na siłowni dały mi solidną pod-

stawę do rozpoczęcia kolejnego 
sportowego rozdziału w moim 
życiu.

zegarek zamiast… roweru
Po kilku latach zajęć na siłow-
ni, postanowiła spróbować cze-
goś nowego. Zaczęła biegać, ale 
dość szybko doszła do wniosku, 
że to nie jest to. Skoro jednak do-
brze pływała i teraz potrenowała 
bieganie, wystarczyło dołożyć jaz-
dę na rowerze, by zrobił się z tego 
triathlon.

– Pomyślałam – dlaczego nie 
spróbować? Miałam dobrą bazę, 
bo pływacko byłam przygotowa-
na, a zajęcia na siłowni dodatkowo 
mnie wzmocniły. Problemem była 
jednak jazda na rowerze. Pewnie 
zabrzmi to dziwnie, ale niezbyt 
dobrze potrafiłam jeździć. Może 
dlatego, że kiedy moje koleżanki 
i koledzy na komunię dostali ro-
wery, ja dostałam… zegarek. I tak 
się złożyło, że pierwszy mój rower 
kupiłam dopiero jakieś dwa lata 
temu. Był to rower szosowy, w któ-
rym buty trzeba wpiąć w pedały. 
Nie można się podeprzeć, a wypa-
dek może mieć poważne konse-
kwencje. Tego po prosu trzeba się 

nauczyć. Zanim jednak to nastąpi-
ło, zdarzyło mi się potłuc i złamać 
rękę. Kiedy już miałam za sobą kil-
ka miesięcy treningów i szykowa-
łam się do pierwszych zawodów, 
wybuchła epidemia i wszystko za-
częło się sypać. Odwołano imprezy 
i nie wiadomo było, kiedy rywali-
zacja sportowa zostanie wznowio-
na. Zaczęłam poznawać kolar-
stwo… wirtualnie, uczestnicząc 
w różnych wyścigach na platfor-
mie kolarskiej. Tak było od mar-
ca do maja.

12 zwycięstw na 14 startów
– Pierwszy start zaliczyłam 
w 2020 roku Silesiaman Triat-
hlon w Katowicach i wygrałam 
te zawody, a potem kolejne. Od-
bywały się w rygorze sanitarnym, 
falowo, poza tym po okresie prze-
rwy, wszyscy byli tak spragnieni 
startów, tak „wygłodniali”, że za-
pisy kończyły się po kilku sekun-
dach czy minutach. I podobnie 
było podczas rywalizacji – każdy 
dawał z siebie wszystko. Startowa-
łam niemal co tydzień, bo zapisy-
waliśmy się z dnia na dzień na za-
wody w całej Polsce, nie wiedząc 
do końca, które zawody się odbę-

dą, które nie. Jeździłam z rodzi-
ną przez całe wakacje po Polsce 
z jednej imprezy na drugą. Osta-
tecznie wygrałam 12 triathlonów 
na 14 w jakich brałam udział, ale 
14 razy byłam na podium. Ten 
szalony debiutancki sezon był 
więc jak marzenie.

I Alicja zakończyła go niezwy-
kle efektownie. W Gdyni wystar-
towała na dystansie sprinterskim 
i wygrała, ale następnego dnia 
odbywały się zawody na połów-
ce ironmana czyli na dystansach 
o wiele dłuższych niż sprinterskie. 
Nie była przygotowana do takich 
zawodów, start odradzała także jej 
trenerka. Ale uparła się. Wystar-
towała i wygrała w swojej kate-
gorii wiekowej, na dodatek wy-
walczyła awans na mistrzostwa 
świata!

dubaj 2021
Start w Dubaju w marcu tego 
roku miał rozpocząć drugi sezon 
i rozpoczął, ale epidemia ponow-
nie zatrzymała sportowy świat.

– Przepisy sanitarne nie były 
jeszcze wtedy tak zaostrzone, 
ale po Dubaju World Triathlon 
Corporation zaczął odwoływać 

ŻyWioły alicji
w ubiegŁyM, dziwnyM i szalonyM sezonie WyGRAłA 12 TRIAThLONóW NA 14 W jAKICh 
bRAłA UDZIAł, ALE WE WSZySTKICh byłA NA PODIUm. A POTEm był bRąZ W ZAWODACh 
IRONmANA 70,3 W DUbAjU.

Prawie we wszystkich zawodach, w których startowała, nie miała sobie równych i pierwsza przybiegała na metę.

Najtrudniej było nauczyć się dobrze jeździć na rowerze. Alicja Pyszka-Bazan z trofeum zdobytym w Dubaju.
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reklama

od kilku lat dziaŁa 
w tychach klub, 
o któryM niewiele 
osób jeszcze sŁyszaŁo. 
chodzi o tychy claws, 
reprezentujący 
ultiMate frisbee, 
czyli drużynową 
odMianę popularnego 
frisbee. to sport 
bezkontaktowy, jednak 
bardzo dynaMiczny 
i widowiskowy. 
Mecze rozgrywane 
są na boiskach 
trawiastych, 
w hali i na plaży, 
a wyjątkowość tego 
sportu polega na tyM, 
że drużyny grają bez… 
sędziów – zawodnicy 
saMi rozsądzają spory 
na boisku.

zaczęło się od… konsoli
Tychy Claws (z angielskiego: 
kleszcze, nawiązanie o sposobu 
łapania dysku) są jedną z około 
50 drużyn, zrzeszonych w Pol-
skim Stowarzyszeniu Graczy 
Ultimate. Rozgrywane są tur-
nieje krajowe, międzynarodowe 
i mistrzostwa Polski (halowe, 
na boiskach otwartych i plażo-
we), a narodowa reprezentacja 
bierze udział w mistrzostwach 
Europy i świata.

– W Tychach zaczęło się dość 
przypadkowo i trochę… śmiesz-
nie – mówi Aleksandra Orszu-
lak, prezes i zawodniczka Ty-
chy Claws. – Nasi koledzy grali 
na konsoli w discgolfa – odmianę 
frisbee, w której dyskiem rzuca 
się do specjalnych koszy. W koń-
cu jednak kupili dysk i zaczęli 
grać w plenerze, a kiedy dowie-
dzieli się o frisbee ultimate, po-
stanowili skrzyknąć więcej osób. 
W powstanie drużyny zaanga-
żowali się m.in. Piotr Maślan-
ka, Maciek Lutnik, Tomek Szy-
mon, potem dołączyły do nich 
także dziewczyny, bo w tym spor-
cie mogą grać zespoły mieszane. 
Trenowaliśmy, gdzie było wolne 
miejsce, stopniowo poznając za-
sady gry. Formalnie klub działa 
od 2017 roku, rok później zade-
biutowaliśmy w zawodach ha-
lowych w czeskim Bohuminie, 
od razu zdobywając nagrodę 
Spirit of the Game. Byliśmy też 
na Turnieju Fabrykanta w Ło-
dzi, graliśmy w Warszawskiej 
Lidze Ultimate w dywizji Open 

i w Plażowych Mistrzostwach 
Polski w Gdańsku.

gdzie grać?
– Podobne drużyny jak nasza 
są w Katowicach i Bielsku-Białej. 
Gramy z nimi od czasu do czasu, 
choć przez ostatni rok, z uwagi 
na obostrzenia, nasza aktywność 
wyraźnie zmalała – dodaje Kata-
rzyna Dziczkowska. – Nie było 
rozgrywek, przez jakiś czas nie 
mogliśmy trenować. W Tychach 
nadal jest mało boisk, więc spo-
tykamy się w Parku Górniczym, 
gdzie kiedyś grali Tychy Falcons. 
Problem w tym, że teren jest nie-
równy, sporo jest dziur wykopa-
nych przez psy. Dlatego przed 
treningami chodzimy z workiem 
ziemi i je zasypujemy. Tymcza-
sem w naszym sporcie boisko 
musi być idealnie równe, bo gra-
jąc patrzymy w górę, nie pod nogi 
i każda nierówność może się fa-
talnie skończyć dla gracza. Poza 
tym na wielu boiskach piłkar-
skich nie można usunąć bramek, 
co bardzo utrudnia grę i jest nie-
bezpieczne, bo koniec boiska jest 
końcem strefy punktowej i nie-
kiedy walka trwa tutaj do ostat-
nich metrów... Idealne byłoby dla 
nas boisko do futbolu amerykań-
skiego na osiedlu Z. Rozmawiali-
śmy w tej sprawie z MOSiR-em, 
ale okazało się, że do końca roku 
wszystkie terminy są już zarezer-
wowane. Jednak udało się – dzięki 
staraniom Pana Bogdana Beresiń-
skiego z MOSiR-u będziemy też 
trenować na Orliku przy ul. Wej-
chertów. Szkoda tylko, że jest tro-
chę za małe do rozgrywania me-
czów w pełnym składzie.

kilka zasad
W ultimate frisbee gra się na boi-
sku o wymiarach 100 x 37 m, po-
dzielonym na trzy strefy – 64 me-
try pola gry i dwie 18-metrowe 
strefy punktowe. Drużyna składa 
się z 7 graczy. W ataku są dwie 
grupy zawodników: handlerów 
(rozgrywających) i cutterów. 
Zadaniem handlerów jest utrzy-
mywanie i rozgrywanie dysku. 
Są to zazwyczaj najlepiej rzucają-
ce osoby w drużynie. Z kolei cut-
terzy są odpowiedzialni za prze-
noszenie dysku „w głąb” boiska 
oraz łapanie punktów. Są to naj-
szybsze i najbardziej skoczne 
osoby w drużynie.

Drużyna zdobywa punkt, gdy 
jeden z jej zawodników złapie 

dysk w strefie punktowej prze-
ciwnika. Dysk można podawać 
w każdą stronę boiska, ale za-
wodnik z dyskiem nie może się 
przemieszczać – kiedy złapie 
dysk w biegu powinien jak naj-
szybciej się zatrzymać. Zawod-
nik traci posiadanie dysku, jeśli 
będzie trzymał dysk dłużej niż 
10 sekund. Jeżeli dysk upadnie 
na ziemię, zostanie złapany poza 
boiskiem, zostanie przechwycony 
lub strącony na ziemię przez za-
wodnika drużyny broniącej, ini-
cjatywę przejmuje drużyna, która 
wcześniej broniła, a drużyna ata-
kująca przechodzi do obrony.

odmrażanie frisbee
– Z uwagi na epidemię w ubie-
głym roku nie było rozgrywek, 
wcześniej udało nam się wystar-
tować w Poligonie – Śląskiej Li-
dze Ultimate – wyjaśnia Aleksan-
dra Orszulak. – Teraz zgłosiliśmy 
się do VRLigi we Wrocławiu, ale 
kilka turniejów się nie odbyło. 
Ruszyliśmy już z treningami, 
które prowadzi Kuba Orszulak. 
Skład mamy obiecujący, wymie-
niamy się zawodnikami z Biel-
ska i Katowic. W naszym sporcie 
najważniejsza jest społeczność – 
na inne drużyny nie patrzy się 
jak na przeciwników, ale jako 
partnerów do gry. Radość spra-
wia nam sama gra, niekoniecznie 

walka o punkty, a najważniejsze 
są uczciwość i gra fair, czyli – 
„Spirit of the Game”.

duch rywalizacji
Tym co wyróżnia ultimate frisbee 
jest brak sędziów podczas me-
czu. Jest to sport bezkontaktowy 
i każdy kontakt fizyczny postrze-
gany jest jako faul. Zabronione 
jest np. zabieganie drogi innemu 
zawodnikowi.

– Faule się oczywiście zdarza-
ją, choć nie wszystkie są zgłasza-
ne, bo nie każdy ma wpływ na grę 
– mówi Katarzyna Dziczkowska. 
– Trzeba do wszystkiego podejść 
z rozsądkiem – nie każde dotknię-
cie przeciwnika należy taktować 
jak faul. Zawodnicy przebywają-
cy na boisku są odpowiedzialni 
za zgłaszanie przewinień i fauli. 
W ten sposób każdy zawodnik 
staje się sędzią, a do jego obowiąz-
ków należy dobra znajomość za-
sad gry. Ważny jest sposób, w jaki 
zawodnicy komunikują się mię-
dzy sobą, jak dobrze znają prze-
pisy gry oraz wzajemne poszano-
wanie przeciwnika. Zasadą jest to, 
że jeśli faul doprowadził do utra-
ty posiadania dysku, wraca on 
do zawodnika faulowanego, a je-
śli zawodnik faulujący nie zgadza 
się ze zgłoszonym przewinieniem, 
dysk wraca do poprzedniego rzu-
cającego. W związku z tym, że ko-

biety grają razem z mężczyznami, 
na boisku widać wzajemny sza-
cunek, uczciwość, nawet współ-
pracę między rywalizującymi ze-
społami.

kondycja i… taktyka
Ultimate frisbee jest mieszanką 
kilku sportów – łączy elementy 
piłki nożnej, piłki ręcznej, ko-
szykówki, rugby. Trzeba szybko 
biegać, być skocznym, mieć do-
brą koordynację i trochę sprytu. 
Potrzebna jest dobra kondycja, 
bo kilka razy trzeba przebiec 
piłkarskie boisko i to sprintem, 
gdyż przed odebraniem dysku nie 
można się zatrzymać. W przeciw-
nym razie obrońca mógłby go za-
brać lub zbić. A do tego jeszcze 
technika i taktyka – umiejętność 
rzutów z forehandu, backhandu, 
ustawianie tzw. „force’u” czy 
„stracka”, granie „huckiem”, itd.

zaproszenie do gry
Tychy Claws szukają nowych za-
wodniczek i zawodników w wie-
ku powyżej 16. roku życia. Tre-
ningi zaczynają się od nauki 
zasad i techniki rzutów, dlatego 
wcześniejsze doświadczenie nie 
jest wymagane. Drużyna trenuje 
w czwartki i niedziele, a więcej 
informacji jest na stronie: www.
facebook.com/tychyclaws
leszek sobieraj ●

kolejne zawody. Dlatego cieszę 
się, że udało mi się wystartować 
w tych zawodach. Mam też na-
dzieję, że w lipcu i sierpniu doj-
dą do skutku jakieś starty, bo waż-
ne byłoby sprawdzić formę przed 
mistrzostwami świata.

Start w Dubaju przyniósł ty-
szance pierwszy sukces zagranicz-
ny – zajęła trzecie miejsce na za-
wodach Iron Man 70.3, o czym 
już pisaliśmy. Zakończony me-
dalem debiut na arenie między-
narodowej na pewno dodatkowo 
ją zmotywował.

rodzina i… media
Najważniejsza dla Alicji pozo-
staje rodzina. Mąż Jacek, znany 
dziennikarz i biznesmen wspie-
ra żonę na co dzień i od święta, 
czyli podczas zawodów. Bez jego 
pomocy trudno byłoby jej reali-
zować się w sporcie. I jest jeszcze 
najwierniejszy kibic mamy – pię-
cioletnia Sara.

– To dla mnie bardzo ważne, 
że mogę liczyć na Jacka, bo bez 
niego po prostu nie dałabym rady. 
Nie ukrywam, że także w triat-
hlonie moje ambicje sięgają wy-
soko. Daję sobie kilka lat na to, 
by bardziej zaistnieć w triathlo-
nowym światku.

Alicja Pyszka-Bazan znana jest 
także ze swojej aktywności w me-
diach społecznościowych.

– Kilka lat temu na instagramie 
założyłam coś w rodzaju pamięt-
nika, coś co mnie samą będzie 
motywowało do pracy. Pisałam 
i wrzucałam zdjęcia z treningów, 
zawodów, jak spędzam czas, jaką 
dietę preferuję, itd. Na początku 
obserwowała to garstka przyja-
ciół, znajomych i rodzina. Ale 
to się zmieniło. Nie wiem dlacze-
go to się tak potoczyło jak kula 
śnieżna i dziś mam 110 tysięcy 
osób i tygodniowo 5-6 milionów 
kliknięć!

droga do st. george
Dla Alicji Pyszki-Bazan impre-
zą sezonu 2021 będą wrześnio-
we Mistrzostwa Świata Ironman 
70.3 w St. George (w amerykań-
skim stanie Utah). Przygotowania 
ma rozpisane na kilka miesięcy.

– Obecnie trenuję około 25-28 
godzin tygodniowo, ale chodzi 
o sam trening, nie licząc dojaz-
dów, rozgrzewek itd. W czasach 
epidemii i obostrzeń, nie jest 
to łatwe, bo korzystam z base-
nów w różnych zakątkach Ślą-
ska, dostosowuję się do różnych 
grup, godzin. To po prostu żon-
glowanie czasem, a do tego tre-
ningi biegowe, kolarskie, zajęcia 
na siłowni, zabiegi z fizjoterapeu-
tą. To jest po prostu praca na cały 
etat. I jak tysiące sportowców żyję 
nadzieją, że zawody w St. George 
dojdą do skutku. ●

dyski latają nad tychami
tychy claws Są jEDNą Z OKOłO 50 DRUżyN ULTImATE FRISbEE W POLSCE.

W ultimate frisbee w jednej drużynie grają zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
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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 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 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

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. Cyganerii15. Tel: 603 585 329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 474
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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

finanse:

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

Upadłość konsumencka 577 993 773

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -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

Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735

autoreklama

reklama
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www.tychy.pl

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

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2-3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
252 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735..

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

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Tychy ul. Budowlanych - Lokal Użytko-
wy 9 m 2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł. + media + kaucja. BN VOTUM: 
501 503 735

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, po 
remoncie. cena 339000zł VIPART 509 
733 977
Sosnowiec, M-3 , 5 piętro, 32,6m2,cena 
165000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. C, M-3, 53,8 m2, 3 piętro, cena 
250000zł VIPART 509733966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow. 1277 
m2, cena 166010 zł  VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 240m2, działka 
1020m2,cena 580000zł VIPART 501 396 663
Pisarzowice , dom pow 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 188
Gostyń, działka, pow.821m2,cena 
125000zł VIPART 501 396 663
Bieruń Stary, do wynajęcia kawalerka, 
19m2, cena 800zł + media VIPART 509 
733 977
Tychy centrum, do wynajęcia kawalerka 
36m2, cena 1200zł + media 501 396 663

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
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 731-713-
100 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101  www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101  www.ASTON.com.pl
Tychy os.A 66,9 m3 parter, komfortowe 
3 pokoje po generalnym remoncie cena 
369.000zł 728 713 101, www.ASTON.
com.pl
Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, cena 299.000 zł, 731 
713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. D, mieszkanie na wynajem, 34 
m2, 1 pok. w pełni umeblowany, cena 
1400 zł/miesiąc, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, dział-
ki budowlane, dostępne wszystkie me-
dia, cena 300 zł/m2 www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 399.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101

Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Działki i domy w Beskidach - duży wybór 
www.ASTON.com.pl 531-823-300
Bieruń, przy głównej drodze, dom bliźniak 
do kapitalnego remontu, pow. 240 m2, 8 
pokoi, działka 787 m2, cena 350.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. Cena 749.000 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA 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

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5300 m2 tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
HIT!! Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Pa-
procany możliwośc zrobienia 3 pokoi, bal-
kon duża piwnica 3 pietro cena 310.000 zł 
tel. 696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os D 2 pokoje cena 
1350 zł 504-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2  cena 
485.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl

Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

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

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

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

kupię / sprzedaM:

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

Sprzedam dwa rowery Wigry III z lat 70-
tych. Tel. 32 227 42 65

zwierzęta:

Jestem sobie Chojrak. Dość duży, 
jasnorudy psiak po przejściach. Lubię 
ludzi, węszenie, smaczki. Przez kraty 
garnę się do każdego. Na spacerach 
nie przeszkadzają mi rowerzyści ani 
biegacze. Byłem w Radysach, skąd 
mnie uratowano. Czekam w schro-
nisku w Sosnowcu. Może właśnie 
na Ciebie? Może to Ty dasz mi szansę 
na prawdziwy Dom?

Kontakt: Hania 724 942 742

autoreklama reklama
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ANIOł Stefan (piłka nożna) ❏

bACUL Robin (hokej) ❏

bAGIŃSKI Adam (hokej) ❏

bELICA michal (hokej) ❏

bIELENIN jan (piłka nożna) ❏

bIZACKI Krzysztof (piłka nożna) ❏

bZDyRA Tomasz (koszykówka) ❏

CEbRAT Eugeniusz (piłka nożna) ❏

COPIjA mirosław (hokej) ❏

ChRZąSTEK józef (hokej) ❏

CZARNyNOGA Czesław (piłka nożna) ❏

CZERKAWSKI mariusz (hokej) ❏

ćWIKOWSKI Dariusz (zapasy) ❏

DRASyK marian (hokej) ❏

DZIOPA Ryszard (boks) ❏

FRąCKOWIAK Katarzyna (hokej kobiet) ❏

GARbOCZ Dariusz (hokej) ❏

GILEWICZ Radosław (piłka nożna) ❏

GONERA Sebastian (hokej) ❏

GRODZKI marek (zapasy) ❏

GRODZKI michał (hokej) ❏

GRUTh henryk (hokej) ❏

GRZESZCZyK łukasz (piłka nożna) ❏

GRZyWIŃSKI Dariusz (zapasy) ❏

GURAZDA janusz (hokej) ❏

hERmAN  ❏ Edward (piłka nożna)
hOjEŃSKI henryk (piłka nożna) ❏

jUST Rudolf (hokej) ❏

KOmORNICKI  ❏ Ryszard (piłka nożna)
KOmORSKI Filip (hokej) ❏

KOPCZyK łukasz (piłka nożna) ❏

KOTLORZ michał (hokej) ❏

KUbICA jerzy (piłka nożna) ❏

KWIATKOWSKI janusz (hokej) ❏

LANGER-KAłEK Lucyna (lekkoatletyka) ❏

mAŃKA maciej (piłka nożna) ❏

mASTERNAK mariusz (piłka nożna) ❏

mODRZIK Zbigniew (futsal) ❏

mySZOR Piotr (futsal) ❏

OGAZA Roman (piłka nożna) ❏

OLCZAK Paweł (koszykówka) ❏

OLIWA Krzysztof (hokej) ❏

OPRZONDEK Rafał (piłka nożna) ❏

PARZySZEK Adrian (hokej) ❏

PIEChACZEK marian (piłka nożna) ❏

POTRAWA Alfred (piłka nożna) ❏

RASEK Krzysztof (piłka nożna) ❏

RUS mirosław (piłka nożna) ❏

SITKO Krzysztof (piłka nożna) ❏

SłONINA michał (futsal) ❏

SObECKI Arkadiusz (hokej) ❏

SOjKA Eugeniusz (hokej) ❏

SPłAWIŃSKI Andrzej (pływanie) ❏

SZAChNITOWSKI Kazimierz (piłka nożna) ❏

SZłAPA Andrzej (futsal) ❏

SZULC Zbigniew (piłka nożna) ❏

ŚLUSARCZK Artur (hokej) ❏

ŚmIEłOWSKI Krzysztof (hokej) ❏

ŚREDNICKI henryk (boks) ❏

TUSZyŃSKI henryk (piłka nożna) ❏

WADAS jan (boks) ❏

WALENCIK Krzysztof  ❏

(zapasy)
WIDUCh mirosław  ❏

(piłka nożna)
WIECZOREK Dariusz (hokej) ❏

WORWA Adam (hokej) ❏

WOŹNICA Krystian (hokej) ❏

WOŹNICA michał (hokej) ❏

ZADyLAK jarosław (piłka nożna) ❏

ZAGóRSKI józef (hokej) ❏

żEDZICKI Zbigniew (zapasy) ❏

plebiscyt na najlepszego sportoWca 50-lecia gks tychy
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Szósty z rzędu mecz w lidze 
wygrali w sobotę piłkarze GKS 
II Tychy. Tym razem komplet 
punktów zdobyli na terenie nie-
dawnego jeszcze wicelidera, KS 
Decor Bełk.

Co prawda wynik meczu mógł 
otworzyć już w 12 min. Misztal, 
który trafił w słupek, ale i tak 
na gola dla gości nie musieliśmy 
długo czekać. W 15 min. dośrod-
kowanie Stefaniaka z rogu zamie-
nił głową na gola weteran GKS 
Łukasz Kopczyk. Po dziesięciu 
minutach na 2:0 podwyższył Ka-
sprzyk, skutecznie egzekwując 
rzut karny po faulu na sobie.

Potem do głosu doszli go-
spodarze – zdobyli kontaktowe-
go gola jeszcze przed przerwą, 
a ataki na bramkę Dany konty-

nuowali także po zmianie stron. 
Na szczęście tyski bramkarz wy-
chodził obronna ręką z opre-
sji i głównie jego zasługą jest to, 
że zespół z Bełku nie wyrównał.

Napór miejscowych trwał 
przez pierwszy kwadrans II po-
łowy, ale zapał drużyny trenera 
Marka Piotrowicza ostudził w 62 
min. gol Biegańskiego. Ostatecz-
ny cios zadał osiem minut przed 
końcem Kopczyk, który po rzu-
cie rożnym uderzył piłkę płasko 
po ziemi, wprost do siatki.

Szóste z rzędu zwycięstwo 
z pewnością doda podopiecznym 
trenera Jarosława Zadylaka pew-
ności siebie. Przyda się ona już 
w najbliższą niedzielę (16 maja 
o godz. 12), kiedy to na własnym 
terenie tyscy rezerwiści podejmo-

wać będą kolejny zespół ze ści-
słej czołówki tabeli – Unię Ksią-
żenice.
DecOr Bełk – gks ii tychy 
1:4 (1:2). Gole: Semeniuk (43’) 
oraz Kopczyk (15’, 82’). Kasprzyk 
(26’ karny) i Biegański (62’).
gks ii tychy: Dana – K. Rut-
kowski, Zarębski, Kopczyk, Ste-
faniak, Kargulewicz (87’ Nowak), 
Krężelok, Misztal, Biegański (73’ 
Staniucha), B. Rutkowski (61’ 
Pawlusiński), Kasprzyk.

W pozostałych meczach minio-
nego weekendu: Landek – Cze-
chowice 1:0, Unia Turza – Ja-
sienica 2:3, Czaniec – Iskra 3:0, 
Radziechowy – Kuźnia 2:0, Roz-
wój – Wodzisław 0:1, Książenice 
– Przyszowice 2:1, Podbeskidzie 
II – Łękawica 0:0. ww ●

w hicie 29. kolejki 
w i lidze piŁkarze gks 
pokonali 3:1 także 
walczący o ekstraklasę 
zespóŁ górnika Łęczna. 
dubleteM popisaŁ się 
jakub piątek.

Starszy z braci Piątków znakomi-
cie rozpoczął spotkanie dla go-
spodarzy, bo już w 7 min. pięk-
nym strzałem do siatki wykończył 
dośrodkowanie Bartosza Szeligi 
z lewej strony boiska. Cztery mi-
nuty później w bliźniaczej sytu-
acji, tyle że po wrzutce Łukasza 
Grzeszczyka, znalazł się Szymon 
Lewicki, ale trafił w bramkarza 
gości.

W 34 min. Jakub Piątek po raz 
drugi tego dnia (i w ogóle w całym 
sezonie) mógł wznieść do góry 
ręce w geście triumfu. Akcja Trój-
kolorowych znowu poszła lewą 
stroną, dośrodkowanie Bartosza 
Biela trafia w pole karne, gdzie 

Piątek wślizgiem ponownie poko-
nuje Kostrzewskiego. W pierwszej 
połowie gra tyszan mogła się po-
dobać. Imponowali oni głównie 
zaangażowaniem i ofiarną walką 
niemal o każdą piłkę, co musiało 
przynieść efekty bramkowe.

W przerwie znany z tyskiej ław-
ki trener Górnika Kamil Kiereś 
dokonał trzech zmian, które zna-
cząco wpłynęły na postawę gości. 
Zaczęli oni przeważać, z rzadka 
wypuszczali tyszan z ich włas-
nej części placu gry i za wszelką 
cenę dążyli go strzelenia gola. Cel 
osiągnęli w 63 min. przy wydat-
nej pomocy Oskara Paprzyckiego, 
który przy dośrodkowaniu inter-
weniował tak pechowo, że poko-
nał własnego bramkarza.

Po kontaktowym golu goście 
przycisnęli jeszcze bardziej, stwa-
rzając tym samym tyszanom oka-
zję do kontr. Jedna z nich, w 73 
min. zakończyła się golem Szy-
mona Lewickiego, który przy-

pieczętował zasłużone zwycię-
stwo GKS.
gks tychy – górNik łęczNa 
3:1 (2:0). Gole: J. Piątek (7’, 34’), 
Lewicki (73’) oraz Paprzycki (63’ 
samob.).
gks tychy: Jałocha – Mańka 
(76’ Połap), Sołowiej, Szymura, 
Szeliga – Biel (65’ Moneta), Pa-
przycki, J. Piątek (65’ Steblecki), 
Grzeszczyk, K. Piątek (65’ Nor-
kowski) – Szymon Lewicki. Żółte 
kartki: Mańka i Biel.

W pozostałych spotkaniach 
29. kolejki: Resovia – Widzew 
2:0, Bełchatów – Arka 0:3, San-
decja – Korona 2:1, Zagłębie – 
Radomiak 0:1, Stomil – Chrobry 
1:2, ŁKS – Jastrzębie 1:1, Odra – 
Puszcza 1:0, Termalica – Miedź 
0:2. ww ●

i liga
1. Termalica 27 56 50:23
2. gks tychy 29 53 38:21
3. Radomiak 28 53 38:18
4. Arka 28 49 41:27
5. łKS 29 48 49:32
6. łęczna 29 48 40:25
7. miedź 28 43 40:29
8. Odra 29 42 29:32
9. Sandecja 28 40 38:38
10. Widzew 29 40 26:31
11. Chrobry 28 39 32:39
12. Korona 29 35 23:39
13. Puszcza 28 34 26:34
14. Stomil 29 29 27:43
15. Resovia 29 28 23:38
16. jastrzębie 29 25 25:43
17. Zagłębie 29 23 27:40
18. bełchatów 29 20 23:43

Piłkarki Polonii Tychy zagrały 
znakomite spotkanie i pokonały 
niezwyciężone do tej pory liderki 
IV ligi śląskiej – MKS Myszków.

Po 8 meczach drużyna z Mysz-
kowa prowadziła w ligowej tabeli 
z kompletem punktów i imponują-
cym bilansem bramek 40:5. W nie-
dzielę trafiła jednak na świetnie 
dysponowane tyszanki, które ro-
zegrały bodaj najlepsze spotka-
nie w tym sezonie. Do przerwy 
prowadzenie dla Polonii uzyskała 
Sara Krzysztofik, zdobywając gola 

w 42 min, a w 78 min. wynik me-
czu ustaliła Noemi Myszor.

Po 7 meczach Polonia jest wice-
liderem z 18 punktami (tyle samo 
punktów ma Knurów, ale w 8 me-
czach). Prowadzi MKS Myszków 
– 24 pkt (9 meczów).
liga OkręgOwa. Ogrodnik 
Cielmice zremisował na wyjeź-
dzie 1:1 z Wisłą Wielką, nato-
miast OKS Zet Tychy pokonał 
4:2 Piasta Bieruń Nowy, po go-
lach Piotra Fortuny – 2, Michała 
Michalaka i Jakuba Kulińskiego. 

Drużyna trenera Krzysztofa Ski-
by zagrała w składzie: Kojdecki 
– Pytel, Kamiński, Kurpiński, 
Olszewski (20’ Sitko) – Lewicki, 
Kuliński (70’ Pustelnik), Fortuna, 
Michalak (80’ Krzyżowski) – Ber-
nat, Migdał (60’ Ptak).

Po 3 meczach OKS Zet jest 
na trzecim miejscu – 6 pkt, 
Ogrodnik po 2 meczach na przed-
ostatnim – 10. (1 pkt). Liderem 
jest MRKS II Czechowice 9 pkt.
w klasie a JUWe Jaroszowice 
pokonał LKS Gardawice 2:1 (1:1). 
Bramki: Krzczuk i Hornik.

JUWe: Kwiatkowski – Roszak, 
Krzczuk (46’ Nyga), Haśnik, Woź-
niak – Hornik, Augustyniak, Ci-
bor, Puto (65’ Jakubczyk), Szlosa-
rek (46’ Gąsior) – Frąckowiak.

Siódemka Tychy przegrała 
z Frydkiem 2:4. Po 17 meczach 
JUWe jest liderem z 42 pkt, 
a po 16 spotkania Siódemka zaj-
muje 13. miejsce – 14 pkt.
klasa B. Tysovia zremisowała 
2:2 z GTS II Bojszowy, po dwóch 
golach Dawida Furmanna. Czu-
łowianka pauzowała.

Drużyna z Czułowa jest na 4. 
miejscu – 36 pkt, a Tysovia na 10. 
– 16 pkt. Prowadzi LKS II Goczał-
kowice – 48 pkt. ls ●

w niższych ligach.

Znakomity mecZ polonii

rezerwy wygrywają seryjnie.

bełk Zdobyty!WaŻne zWycięstWo
gks wygraŁ z górnikieM Łęczna I NIE OPUSZCZA POZyCjI WICELIDERA.

Jakub Piątek (leży) dał w sobotę popis skuteczności i zdobył dwa cenne gole.
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kto najlepszy W półWieczu?
kupony w plebiscycie KANDyDATóW DO mIANA SPORTOWCA 50-LECIA GKS TyChy WPłyWAją. KIbICE GłOSUją TEż mAILOWO.

zapraszaMy 
czytelników i kibiców 
do udziaŁu w zabawie, 
której celeM jest 
wybór najlepszych 
sportowców 
w 50-letniej historii 
górniczego klubu 
sportowego tychy.

Plebiscyt na sportowca 50-lecia 
organizujemy we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Górniczy 
Klub Sportowy oraz spółką Ty-
ski Sport, Klubem Piłkarskim 
GKS Tychy, MOSiRem, Tyską 
Galerią sportu oddziałem Mu-
zeum Miejskiego a także kibi-
cami klubu-jubilata. To właśnie 
przedstawiciele tych środowisk 

oraz reprezentant naszej redak-
cji dokonali wyboru nominowa-
nych, których listę (w kolejno-
ści alfabetycznej) prezentujemy 
poniżej.

Wybierać można spośród 70 
nazwisk, które publikujemy po-
niżej. Warto się pospieszyć, gdyż 
dzisiaj ukazuje się przedostatni 
kupon plebiscytowy!

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

na zamieszczonym poniżej 
kuponie i dostarczając ku-
pon (osobiście lub pocztą) 
na adres: Redakcja „Twoje 

Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 
43-100 TYCHY;

–   wysyłając na adres: redakcja@
twojetychy.pl e-maila o tytule 
„Plebiscyt” z wypisanymi w tre-
ści listu nazwiskami i imionami 
maksymalnie dziesięciu spor-
towców z opublikowanej poni-
żej listy.

ww ●
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hokeiści gks tychy 
rozpoczęli przygo-
towania do sezonu 
2021/2022. na pierw-
szych zajęciach zjawi-
Ło się 11 zawodników, 
którzy są już pewni 
gry w trójkolorowych 
barwach. kilku jest 
jednak na zgrupowaniu 
kadry lub piszą Matu-
ry. treningi potrwa-
ją do 25 Maja, poteM 
zawodnicy dostaną ty-
dzień przerwy i ponow-
nie ruszą zajęcia.

Początki przygotowań są bardzo 
urozmaicone. Trener Krzysztof 
Majkowski zafundował hokei-
stom zajęcia w siłowni i w hali, 
gdzie grali w koszykówkę oraz 
biegi w terenie. Mają także tre-
ningi na rowerach stacjonarnych, 
na boisku piłkarskim i bieżni lek-
koatletycznej. Bardzo pracowity 
dla hokeistów będzie czerwiec, 
po czym wyjadą na urlopy i wzno-
wią przygotowania w połowie lip-
ca. Pierwsze treningi na lodzie za-
planowano na 25 lipca, a po kilku 
dniach rozpoczną się mecze kon-
trolne. Na razie wiadomo, że będą 
to dwa sparingi z Jestrabi Prostejov 
oraz start w turnieju w Zwoleniu. 
W planach są jeszcze 2-4 mecze.

W pierwszych zajęciach uczest-
niczyli: Kamil Lewartowski, Jakub 
Zawalski, Marek Biro, Bartłomiej 
Pociecha, Michał Kotlorz, Kamil 
Wróbel, Mateusz Ubowski, Ma-
teusz Gościński, Kacper Gruźla, 
Radosław Galant, Jakub Witecki. 
Działacze i trenerzy finalizują spra-
wy kadrowe. Z niepotwierdzonych 
informacji wynika, iż tyską ekipę 
ma w tym sezonie zasilić trójka za-
wodników z Rosji, którzy ostatni 
sezon grali w Enerdze Toruń – na-
pastnicy Dienis Sierguszkin i Jegor 
Fieofanow oraz obrońca Artiom 
Smirnow. Byłoby to na pewno 
solidne wzmocnienie tyskiej eki-

py, bowiem w minionym sezonie 
wszyscy trzej należeli do wyróż-
niających się hokeistów PHL

Wiadomo, iż w ekipie pozosta-
je Bartłomiej Pociecha. W ubie-
głym sezonie 29-letni obrońca wy-
stąpił w 45 spotkaniach. Zdobył 
w nich siedem bramek i zanotował 
siedemnaście asyst. Przedłużono 
także kontrakt z obrońcą Mar-
kiem Biro. W ostatnim sezonie 
rozegrał 24 spotkania, zdobywa-
jąc w 3 punkty (1 bramka i 2 asy-
sty). Z tyską kadrą rozstali się na-
tomiast Peter Novajovsky (wybrał 
Comarch Cracovię) i Patryk Ko-
gut. Rozmowy z innymi zawodni-
kami nadal trwają.

Sezon 2021/2022 będzie ostat-
nim, w którym obowiązywać 
będą przepisy dotyczące ligi kon-
traktowej (zamkniętej) i zniesie-
nie limitu dla zawodników zagra-
nicznych. Od sezonu 2022/2023 
w meczu będzie mogło znaleźć się 
maksymalnie 11 obcokrajowców, 
w tym bramkarz. W tym sezonie 
zawodników nadal będzie można 
kontraktować do 31 stycznia. Jeśli 
do nowego sezonu przystąpi dzie-
więć drużyn, to w sezonie zasad-
niczym zostanie rozegranych pięć 
rund (40 spotkań). Ta liczba może 
wzrosnąć, bo niektóre polskie klu-
by będą uczestniczyły w europej-
skich pucharach.

10 maja powołani przez trene-
ra Roberta Kalabera kadrowicze 
ponownie zjawili się w Jastrzębiu 
na zgrupowaniu przed turniejem 
„Beat Covid – 19” w Słowenii, 
15-21 maja. Będzie to ważny etap 
przygotowań do sierpniowych 
kwalifikacji olimpijskich w Braty-
sławie. Rywalami polskiej repre-
zentacji będzie Słowenia, Fran-
cja, Austria, Ukraina i Rumunia. 
W kadrze znalazło się kilku obec-
nych zawodników GKS: Olaf Biza-
cki, Bartłomiej Jeziorski, Szymon 
Marzec, Christian  Mroczkowski, 
Ondrej Raszka, rezerwowym jest 
Mateusz Gościński. ls ●

iii liga koszykówki.

turniej 
półfinałowy
W hali przy al. Piłsudskiego, 
14-16 maja rozegrany zostanie 
turniej półfinałowy III ligi ko-
szykówki, w którym w roli gospo-
darza wystąpi GKS II Tychy.

Podopieczni Wojciecha Jagiełki 
w znakomitym stylu wygrali ry-
walizację w grupie śląsko-opol-
skiej III ligi. Potem jednak mu-
sieli pokonać kolejnego rywala 
– Aldom Turawa. Wygrali dwu-
krotnie i awansowali do półfina-
łów. Turniej miał być rozegrany 
w marcu, jednak z powodu ob-
ostrzeń został przełożony.

W minionym tygodniu odby-
ło się losowanie grup półfinało-
wych i rezerwa GKS Tychy zo-
stała wylosowana z 1. koszyka 
do grupy A. Rywalami naszych 
zawodników będą: ŁKS Szkoła 
Gortata Łódź, Skawa Wadowice 
i Basket Kwidzyn. Do turnieju fi-
nałowego III ligi, który zaplano-
wano na 28-30.05 awansują dwa 
zespoły. ls ●

trwa znakoMita 
passa wychowanków 
MosM tychy. podczas 
rozegranych 
w lublinie 93. 
gŁównych Mistrzostw 
polski seniorów 
i MŁodzieżowców 
w pŁywaniu, po zŁoto 
sięgnąŁ 17-letni jakub 
walter, startujący 
obecnie w barwach unii 
oświęciM. wywalczyŁ 
zŁoty Medal w sztafecie 
4x200 M styleM 
dowolnyM, pŁynąc 
na drugiej zMianie 
z czaseM 1.53,68.

Tyszanin świetnie spisał się także 
w indywidualnym starcie na tym 
samym dystansie, a czas 1.52,90 
dał mu kwalifikację do startu 
w Mistrzostwach Europy Junio-
rów, które odbędą się na początku 
lipca w Rzymie i jak się później 
okazało, wynikiem tym wywal-
czył sobie prawo startu w sierp-
niowych Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Kazaniu. Jest pierw-
szym tyskim pływakiem, który 
będzie startował w imprezie tej 
rangi! Warto wspomnieć, że Kuba 
jest również pierwszym tyskim 
pływakiem, który podczas ostat-
nich mistrzostw Polski w Lublinie 
w finale B na 400 m st. dowolnym, 
złamał barierę 4 minut, uzyskując 
czas 3.59,97. Jest wychowankiem 
Aleksandry Radek, podobnie jak 
Dawid Wiekiera (obecnie MKP 
Wodnik 23 Tychy), również mistrz 
Polski seniorów na 200 m st. kla-
sycznym i wicemistrz na 100 m st. 
klasycznym, o którym pisaliśmy 
przed tygodniem.

– Cieszę się i jestem ogrom-
nie dumna z chłopaków – po-
wiedziała trener Aleksandra Ra-
dek. – Z Kubą pracowałam 5 lat 
i zawsze był zawodnikiem o wy-

trzymałościowych predyspozy-
cjach. Swoje pierwsze medale mi-
strzostw Polski zdobywał w stylu 

grzbietowym, ale już jako junior 
14- i 15-letni pływał w finałach 
MP na 400m stylem dowolnym, 
więc kraul też zawsze był mu bli-
ski. Kuba trenuje od 1,5 roku 
w Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go w Oświęcimiu. Natomiast Da-
wid Wiekiera trenował u mnie 6 
lat i był zawsze typowym „żabka-
rzem”, choć pracowaliśmy również 
nad stylem zmiennym, w którym 
również świetnie sobie radzi. Jego 
koronną konkurencją było 200 m, 
do której niezbędne jest bardzo 
dobre przygotowanie fizyczne, ale 
też inteligencja. Każdemu trene-
rowi życzę pracy z takimi zawod-
nikami: pracowici, rzetelni, syste-
matyczni i z ogromnym sercem 
do pływania i rannego wstawania. 
Talent i ciężka praca pozwoliła im 
zostać najlepszymi z najlepszych. 
Mogę powiedzieć, że dzięki nim 
kolejne z moich pływackich ma-
rzeń się spełniło...

Dodajmy, iż po medale Mi-
strzostw Polski Seniorów sięga-
ły także pływaczki MOSM Ty-
chy. Ewa Morga trenująca pod 
kierunkiem Mirosława Jakubczy-
ka, wywalczyła 5 medali na krót-
kim i długim basenie w latach 
1996-1997. Dwukrotnie była wi-
cemistrzynią Polski na dystansie 
400 m stylem dowolnym i trzy-
krotnie zdobywała brązowe me-
dale na dystansie 200 m stylem 
dowolnym.

Trener Rafał Majcherczyk opie-
kował się Beatą Maruszczyk, któ-
ra w roku 2018, już w barwach 
Victorii Racibórz, wywalczyła 
srebrny medal Mistrzostw Pol-
ski Seniorów na 200 m st. kla-
sycznym na 25-metrowym base-
nie jako 18-latka oraz rok później 
brązowy medal Mistrzostw Polski 
Seniorów, ponownie na 200 m st. 
klasycznym ma basenie 50-me-
trowym. leszek sobieraj ●

Kajakarze MOSM Tychy wystartowali w pierwszych 
w tym sezonie zawodach – Długodystansowych Mi-
strzostw Śląska w Czechowicach–Dziedzicach.

Podopieczni Sylwii i Marka Stannych przywieźli 
trzy medale. Na najwyższym stopniu podium stanął 
Wojciech Mielnik, a po brąz sięgnął jego… kuzyn Ka-
rol Szczepanek. Ostatnio obaj byli na konsultacjach 
czołowych śląskich juniorów i wypadli bardzo do-
brze, zajmując czołowe lokaty. To dobra zapowiedź 
przed kolejnymi startami. Świetnie spisała się także 
Zofia Kania, która startowała wśród dzieci w katego-
rii MK 1 i przywiozła brązowy medal.

– Popłynęła bardzo dobrze i jest to jej pierwszy 
medal mistrzostw Śląska – powiedział Marek Stan-
ny. – W ubiegłym roku startowała na mistrzostwach 
Opolszczyzny i niemal przy samej mecie obróciło 
jej kajak i nie zdobyła medalu. Zrobiła jednak bar-
dzo duży postęp i teraz udanie powalczyła o po-
dium. Spośród innych zawodników warto odno-
tować 6. miejsce Jakuba Kwaśniewicza i 7. lokatę 
Oskara Waksmańskiego, a wyniki najmłodszych 
w kategorii dzieci to: 4. Borys Boba, 5. Michał Gon-
scz, 6. Jan Połap, 7. Jakub Zellner.

Przygotowania do sezonu były utrudnione przez 
obostrzenia i ruszyły w zasadzie niedawno.

– Nasi czołowi zawodnicy szybciej przystąpili 
do zajęć, bo jako członkowie kadry mogli treno-

wać. Zabrakło ich w mistrzostwach Śląska, bo Woj-
ciech Waksmański i Konrad Gawor trenują w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, a Ania Mielnik 
zmieniła niedawno barwy klubowe. 16 maja wyjeż-
dżamy na mistrzostwa Opolszczyzny w 14-osobo-
wym składzie, potem będą zawody juniorów i wresz-
cie mistrzostwa Śląska. Można powiedzieć, że powoli 
sezon zaczyna się na dobre. ls ●

w długodystansowych Mistrzostwach Śląska.

pierwsZe medale kajakarZy

Medaliści Długodystansowych Mistrzostwa Śląska 
– Wojciech Mielnik (z lewej) i Karol Szczepanek.
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mistrzoWski sezon 
jakuba Waltera
tyski pŁywak WyWALCZył AWANS NA mISTRZOSTWA EUROPy jUNIORóW I mISTRZOSTWA ŚWIATA jUNIORóW.

ruszyły 
przygotoWania
rosyjski tercet SIERGUSZKIN – FIEOFANOW – SmIRNOW 
W bARWACh GKS?

Piłkarski trening hokeistów. Przy piłce Radosław 
Galant, z lewej Kamil Wróbel.

Łu
ka

sz
 So

ba
la/

 Ty
sk

i S
po

rt 
SA

Mistrz Polski Jakub Walter (z medalem) i trener Aleksandra Radek z grupą pływaczek i pływaków MOSM Tychy.

Jakub Walter.

iNfOrmatOr kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 15.05 miedź Legnica – GKS Tychy (godz. 
12.40); iV liga: GKS II Tychy – Unia Książenice (12); liga okrę-
gowa: 15.05 Ogrodnik Cielmice – LKS Rudołtowice (16), 16.05 
bestwinka – OKS Zet Tychy (17); klasa a: 11.05 Siódemka Tychy 
– Polonia międzyrzecze (18), 12.05 Krupiński Suszec – jUWe 
jaroszowice (18), 15.05 Stal Chełm Śl. – Siódemka (17), 16.05 
jUWe jaroszowice – Leśnik Kobiór (17); klasa b: 12.05 Czuło-
wianka – Czarni Piasek (18), Tysovia – pauzuje, 15.05 Czarni 
Piasek Tysovia (17), 16.05 Wisła mała – Czułowianka (17). iV liga 
kobiet: 16.05 mTS Knurów – Polonia Tychy (11).
kOszykówka. 14-16.05: turniej półfinałowy iii ligi koszy-
kówki w hali przy al. Piłsudskiego. ls ●
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hasło z krzyżówki nr 702:
NaDszeDł czas matur

kompleks tatusia
Stanisław Ignacy Witkiewicz – szerzej 
znany, jako Witkacy – stawał na głowie, 
by odróżnić się od swojego ojca; bądź 
co bądź także Stanisława Witkiewicza 
i – na dokładkę – też artysty. W dodatku 
piekielnie zdolnego artysty. Tym, czym 
się Stanisław Witkiewicz senior wsła-
wił, i co sprawiło, że pokochali go góra-
le miłością wprost z „samiućkich Tater” 
płynącą, był tak zwany styl zakopiański. 

Właśnie tam, w Zakopanem, co krok 
stoją wille, które właśnie tato Witkie-
wicz projektował. Górale tatę Witkiewi-
cza wielbili, był dla nich wielką postacią 
i artystą pełną gębą, podczas gdy synalek 
– cóż… W ich mniemaniu, nie dorastał 
mu do pięt. Zdarzyło się nawet, że gdy 
Witkiewicz junior siedział w gospodzie 
i bradziażył wespół ze swoją wesołą kom-
panią, podszedł do niego jeden z górali, 
spojrzał spod byka i powiedział: „Z two-
jego ojca to był baca, a z ciebie to nic nie 
będzie”. Witkacy próbował dementować 
te kalumnie i mówił: „Krążą o mnie plotki 
wyssane z wielkiego palca czyjejś brudnej 
nogi”, ale mało kto brał sobie te zapewnie-
nia do serca. Wszak chwilę po takiej de-
klaracji Witkacy wkładał piżamę sklejoną 
z gazet i w takim gustownym wdzianku 
szedł na spacer po Krupówkach.

papierowa piżamka
Z tą papierową piżamą wiąże się zabawna 
historia. Otóż gdy przyjaciel Witkacego 
– Antoni Słonimski (swoja drogą, świet-
ny poeta) – przyszedł do niego z wizytą, 
to pan domu przyjął go właśnie w tej pi-
żamie. Słonimski omal nie buchnął śmie-
chem, ale opanował się i udawał, że zu-
pełnie nie zauważył tego dziwnego stroju. 
Pochwalił Witkacego za zdrowy wygląd, 
zachwycał się też nowym obrazem, jaki 
stał na sztaludze i ogólnie prowadził luź-
ną pogawędkę: o Warszawie, o teatrze, 

o tym, co słychać u znajomych. Jak gdy-
by nigdy nic. Witkacy słuchał, słuchał, 
a w środku się gotował. Kiedy odprowa-
dzał gościa do wyjścia, nie wytrzymał. 
Odezwał się tak: „Muszę ci powiedzieć, 
kochany Antoni, że masz dziwny sposób 
obcowania. I ta twoja dzisiejsza wizyta 
z tym wysilonym i przenudnym monolo-
giem będzie miała swoje konsekwencje”. 
Następnego dnia, Słonimski dostał list, 
a w liście stało jak byk: „Kochany An-
toni! Chcę Cię powiadomić, że w dniu 
dzisiejszym przesunąłem Cię na liście 
moich przyjaciół z miejsca trzeciego 
na miejsce trzydzieste czwarte”. To były 
te konsekwencje.

puk-puk
Innym razem zdarzyło się tak, że Wit-
kacy zaprosił do mieszkania swojego 
znajomego – doktora Jana Kochanow-
skiego – tłum gości, oczywiście nie po-
wiadamiając o tym gospodarza. Ko-
chanowski siedzi w domu i oddaje się 
wieczornej lekturze, a tu rozlega się pu-
kanie. W progu stoją obcy ludzie i mó-
wią, że oni od Witkacego. Doktor nieco 
się zdziwił, ale wpuścił gości z nadzieją, 
że sprawa wnet się wyjaśni. Nie zdążył 
podać kawy, a tu znowu pukanie. I ta sy-
tuacja powtórzyła się kilkakrotnie, skut-
kiem czego u doktora zebrał się niezły 
tłumek. Początkowo Kochanowski starał 
się ugościć przybyłych, lecz po czwartym 
czy piątym niespodziewanym przyby-
szu, zorientował się, że ktoś nieźle się 
z niego natrząsa. Z późno. Goście zdą-
żyli już dobrać się do jego spiżarni, którą 
do cna opróżnili. Poszli, gdy już wszyst-
ko zostało doszczętnie zjedzone i wy-
pite, pozostawiając za sobą pobojowi-
sko. Kochanowski miał klasę: zagryzł 

zęby i wytrzymał to całe szaleństwo, ale 
po kilku dniach, gdy spotkał Witkacego 
powiedział mu delikatnie, że ten nieco 
przesadził. Więcej powiedzieć nie zdołał, 
bo Witkacy z miejsca się obraził – zupeł-
nie nie rozumiał o co kolega miał do nie-
go pretensje; przecież on tylko dbał o to, 
by Kochanowski prowadził bogate życie 
towarzyskie.

karzeł geniuszem
Z kolei Witold Gombrowicz (kolejny 
wielki-wspaniały tamtych czasów) tak 
wspominał swoje pierwsze spotkanie 
z Witkiewiczem: „Dzwonię, otwierają 
się drzwi, w ciemnym przedpokoju po-
tworny karzeł rośnie – to Witkacy otwo-
rzył drzwi w kucki i z wolna się podno-
sił”. Cały Witkiewicz! Uwielbiał płatać 
takie kawały. Zapewne za ich sprawą 
okrzyknięto go „wariatem z Krupówek”. 
Ale Witkacy wariatem nie był.

Kiedy profesor Henryk Greniewski 
– wielki matematyk, logik i założyciel 
Polskiego Towarzystwa Cybernetyczne-
go – przyjechał do Zakopanego na sym-
pozjum, w którym brali udział naukowcy 
z całego kraju, powiedział tak: „Najbar-
dziej jednak interesował mnie w ciągu 
tych kilku tygodni Witkacy, jego skraj-
nie udziwnione poglądy społeczne, jego 
dramaty, jego inteligencja i urok osobisty. 
W stosunkach z ludźmi bywał krańcowo 
drażliwy i nieraz dziwaczny, a jednak był 
wzorowo uprzejmy i (bardzo dyskretnie) 
serdeczny. W towarzystwie nawet dość 
licznym Witkacy, jeżeli nie czuł się zagro-
żony, był czarujący i opowiadał w sposób 
barwny i ciekawy”. Tak. Witkacy należał 
do elity intelektualnej naszego kraju. Był 
geniuszem. Nie tylko malował, ale był też 
dramaturgiem, pisarzem, felietonistą, fi-
lozofem. Zatem ja się pytam: jaki wariat? 
agnieszka kijas ●

dawno temu w sZtuce (246)Wariat z krupóWek

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.

Najdroższe zdjęcie Witkacego – „Potwora z Dusseldorfu” – sprzedano za 200.600 zł.

byk 21.iV-21.V
W stałych związkach wielkie zbliżenie. Partner 
wreszcie powie, co leży mu na sercu. W pracy 
stabilizacja i spokój.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Każda inwestycja zwróci Ci się teraz podwójnie. 
Wystrzegaj się jedynie sytuacji, by dorobić czyimś 
kosztem.

rak 21.Vi-22.Vii
Nie odkładaj na później ważnych spraw. To będzie 
idealny tydzień na zmiany. Nie przegap ważnych 
informacji.

lew 23.Vii-22.Viii
Na horyzoncie konflikty w pracy 
i w rodzinie. Trzymaj język za zębami i nie daj się 
sprowokować. Uważaj na byka.

panna 23.Viii-22.ix
Gwiazdy obiecują przypływ weny twórczej 
i pomysłów. Dobry czas na flirt, unikaj jednak 
wiążących deklaracji.

waga 23.ix-23.x
masz szansę uratować coś, co już dawno nie 
istnieje. jeśli rozstałeś się z kimś, na kim Ci zależy, 
masz okazję go odzyskać.

skorpion 24.x-21.xi
Nie ma sensu ciągle wracać do przeszłości. 
żyj tu i teraz. Na horyzoncie spory przypływ 
gotówki.

strzelec 22.xi-21.xii
Staniesz się sentymentalny i rozdrażniony. 
Postaraj się jak najwięcej czasu spędzić 
na świeżym powietrzu.

koziorożec 22.xii-19.i
Nie zapominaj o dobrym odpoczynku. będziesz 
miał teraz dużo stresujących sytuacji. 

wodnik 20.i-18.ii
Wszystko dopniesz na ostatni guzik. bardzo 
dobry czas na wiążące decyzje i deklaracje. 
Na horyzoncie sukces finansowy.

ryby 19.ii-20.iii
Księżyc zadba o słodkie nicnierobienie. 
będziesz miał dużo czasu na swoje drobne 
przyjemności.

baran 21.iii-20.iV
Nie trać czujności. Utrzymanie się na fali nie 
będzie łatwe, ale dasz radę. W przypadku 
kłopotów, wiesz do kogo dzwonić.
 wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horoskop

„stoczMy się dzisiaj/ stoczMy się ciut/ zwitkaczMy 
się odrobinkę/ jak dŁugo Można w świecie zŁyM/ 
kretyńskiM być MotylkieM?”. tak pisaŁa wielka poetka 
agnieszka osiecka, a że wielkich sŁuchać trzeba, 
weŹMieMy sobie do serca te sŁowa i „zwitkaczyMy 
się” co nieco. wszystko za sprawą stanisŁawa 
ignacego witkiewicza – wariata z krupówek. 

Prace Witkacego osiągają astronomiczne 
kwoty. Portret Zofii Krzeptowskiej 

został sprzedany za 169.750 zł
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