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o syMboliCe 
i przeżywaniU 
wielkiego tygodnia, 
tridUUM pasChalnego 
i Świąt wielkanoCnyCh 
rozMawiaMy 
z o. eMileM paCŁawskiM, 
franCiszkanineM, 
proboszCzeM parafii 
pw. Św. franCiszka i Św. 
klary, gwardianeM 
(przeŁożonyM 
klasztorU).

„Twoje Tychy”: Wielkanoc 
to najważniejsze święto 
chrześcijańskie. Na czym polega 
jego wyjątkowość?
O. Emil PacłaWSki: – Wielka-
noc, śmierć i zmartwychwstanie 
kreśli sens wiary chrześcijańskiej. 
Gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremna byłaby nasza 
wiara. Bo co by nam zostało? 
Chrystus by się narodził, żył, 
nauczał i może byłby jednym 
z proroków. I dopiero to, co się 
stało w dni określane jako Tridu-
um Paschalne i Wielkanoc, czyli 
męczeńska śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa nadało naszej 
wierze sens. Dla przeciętnego 
człowieka Boże Narodzenie 
jest bardziej efektowne i miłe. 
Wszystko dzieje się wokół 
Dzieciątka, a ono niesie nadzieję. 
Natomiast Wielki Tydzień 
i Wielkanoc są zupełnie inne.

Mówi się, że w Boże Narodzenie 
dominuje radość, natomiast 
w Triduum Paschalnym 
i Wielkanocy mamy całą gamę 
emocji.
– Istotnie, ładunek przeżyć, jakie 
niesie ze sobą Wielki Tydzień, 
jego dramaturgia, jest olbrzymi. 
Najpierw jesteśmy świadkami 
zdrady Judasza, potem 
widzimy Jezusa w Wieczerniku, 
towarzyszymy mu w Ogrodzie 
Oliwnym, widzimy jego udrękę, 
a także trapiące go – jako 
człowieka – poczucie samotno-
ści, strach. Jest scena pojmania, 
rozmowa z Piłatem, skazanie 
Jezusa i wydanie tłumowi. 
Wreszcie idziemy z Jezusem 
drogą krzyżową, niemal czujemy 
jego cierpienie, przybijanie 
do krzyża i śmierć. Tutaj emocje 
rosną z każdą sceną, a na końcu 
jest grób. I nagle to wszystko 
spowija cisza, która trwa 
długo, bo dwie noce i dzień. 
I następuje wreszcie wielka 
radość – niedziela wielkanocna 
i pusty grób Chrystusa. Boże 
Narodzenie poprzedza adwent, 
jest czas oczekiwania, potem 
pasterka… Te święta nie wiążą 
się z głębokim przeżywaniem. 
Jest rodzinnie, pięknie i ciepło, 
mimo zimowej pory.

Może dlatego Święta Wielkanocne 
nie są tak skomercjalizowane, 

tak „ładnie opakowane” jak Boże 
Narodzenie?
– Z pewnością. Ale to jest 
bardzo… ludzkie. Boimy się 
cierpienia, choroby, śmierci 
i świadomie czy podświadomie 
odsuwamy się od tego, dystan-
sujemy się na ile to oczywiście 
możliwe. Może to trochę nie 
wypada, bo zanim zaczniemy 
się cieszyć ze zmartwychwstania 
Chrystusa, są dni naznaczone 
cierpieniem i śmiercią. Od lat 
toczą się, zarówno poważne, jak 
i żartobliwe dysputy „o wyż-
szości Świąt Wielkanocy nad 
Świętami Bożego Narodzenia”. 
Jednak nie mają one sensu 
i są w zasadzie symbolem 
roztrząsania sztucznego 
problemu i jałowej dyskusji. 
Bo jedne święta nie mogłyby 
istnieć bez drugich – dopiero 
razem nabierają znaczenia, wagi 
i stanowią fundament wiary 
chrześcijańskiej.

W Triduum Paschalnym Wielki 
Czwartek jest dniem najbardziej 
symbolicznym, Wielki Piątek 
– najbardziej dramatycznym, 
a Wielka Sobota – najbardziej 
tajemnicza. Co kryje się 
za symbolami Wielkiego 
Czwartku?
– Dla ludzi wierzących Wielki 
Czwartek to dzień zdecydowanie 
radosny. Chrystus zostawił nam 
sakramenty, a te są widzial-
nymi znakami niewidzialnej 
łaski Bożej. W tym „pakiecie” 
Ostatniej Wieczerzy otrzyma-
liśmy: sakrament Eucharystii, 
sakrament kapłaństwa oraz 
sakrament pokuty i pojed-

nania. W Wielki Czwartek 
trzeba się radować, chociaż 
w tle mamy sceny z Ogrójca, 
modlitwę Jezusa, jego samotność 
i przeczucie, że za chwilę będzie 
musiał wypić kielich gorzkiej 
męki. Zresztą Jezus w Ogrójcu 
prosi Ojca, by „oddalił od niego 
ten kielich”, ale z drugiej strony 
wie, że jego godzina jest bliska 
i pewnych rzeczy nie da już 
się zmienić. Dwa lata temu 
wybuchła epidemia i dla wielu 
doświadczenie groźnej choroby 
i walki z COvID-19 było niczym 
modlitwa w Ogrójcu. Tym ogro-
dem Getsemani stało się łóżko 
szpitalne bądź łóżko we własnym 
pokoju. Po wyleczeniu, stosunek 
do życia niektórych osób 
diametralnie się zmienił.

Wielki Piątek niesie największą 
dawkę emocji, dramatyzmu. Jak 
powinniśmy przeżywać ten dzień?
– Wielki Piątek to jedyny dzień, 
w którym nie jest sprawowana 
Eucharystia po to, by krwawa 
ofiara mocniej wybrzmiała 
w wielkopiątkowych obrazach. 
Na początek jest bardzo mocne, 
spektakularne można powiedzieć 
uderzenie, kiedy kapłan kładzie 
się krzyżem przed ołtarzem, 
na znak upokorzenia Chrystusa. 
To musi dawać do myślenia… 
Mamy też cztery części liturgii: 
słowa Bożego z rozbudowaną 
modlitwą wiernych, adoracja 
krzyża, obrzęd komunii św. oraz 
złożenie Pana Jezusa do Bożego 
Grobu. Symbolika Wielkiego 
Piątku ukierunkowana jest 
na krzyż i warto tego dnia 
zastanowić się nad sobą, nad 

tym co nas otacza. To dzień, 
w którym katolicy rezygnują 
nie tylko z potraw mięsnych 
w ramach postu jakościowego, 
ale również ograniczają ilość 
spożywanych pokarmów.

W Wielką Sobotę jest święcenie 
potraw, ale to element obrzędu wy-
wodzący się z czasów pogańskich. 
W zasadzie nic się nie dzieje…. 
Co jest istotą Wielkiej Soboty?
– Rzeczywiście – nie ma liturgii 
Wielkiej Soboty, w katedrach 
odmawiane są tzw. Ciemne 
Jutrznie, ale poza liturgią brewia-
rzową nie ma żadnych wydarzeń. 
Katolicy powinni przygotować 

się do świętowania Niedzieli 
Zmartwychwstania. Nastrój 
Wielkiej Soboty oddaje najlepiej 
starożytna homilia: „Co się stało? 
Wielka cisza spowiła ziemię; 
wielka na niej cisza i pustka. 
Cisza wielka, bo Król zasnął. 
Ziemia się przelękła i zamilkła, 
bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, 
a wzbudził tych, którzy spali 
od wieków. Bóg umarł w ciele, 
a poruszył Otchłań”. W Wielką 

Sobotę adorujemy Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, 
w tzw. Bożym Grobie. Jezus 
zstąpił do Otchłani, ale w niej nie 
został. Owszem, widział gehennę 
piekła, jednak wrócił, by innych 
przestrzec przed życiem wypeł-
nionym dramatem piekła. I stąd 
nadzieja w Chrystusie – to jest 
istota i sens świętowania Wielka-
nocy. Bez powrotu z piekła, nie 
ma zmartwychwstania – życie 
nie ma sensu, Wielkanoc nie 
ma sensu. Tylko powrót do życia 
daje nadzieję.
W filmie „Zmartwychwstały” 
Kevina Reynoldsa, trybun Cla-
vius prowadzi na rozkaz Piłata 
śledztwo w sprawie zniknięcia 
ciała Jezusa. Jest tam scena, 
w której trybun w Wieczerniku 
widzi człowieka, przy którego 
śmierci było obecny. I nie potrafi 
sobie z tym poradzić. Kiedy 
odrzuci się to, czego nie można 
racjonalnie dowieść, to pozostaje 
albo uwierzyć, albo po prostu 
machnąć ręką i wytłumaczyć 
to sobie na własny sposób.
– W Wielkim Tygodniu cały czas 
realne wydarzenia przeplatają 
się z tajemnicą. Z jednej strony 
mamy „realność”: Wieczernik, 
rozmowy apostołów, sąd 
Piłata nad Jezusem, dyskusja 
z przedstawicielami Sanhedrynu, 
wreszcie droga krzyżowa, śmierć 
Jezusa na krzyżu, złożenie 
do grobu, itd. Ale w Wielkanoc 
stajemy w obliczu cudu. Tego 
już nie można wytłumaczyć. Nie 
ma ciała, nie wiemy co się stało, 
a tu nagle ten ukrzyżowany czło-
wiek zjawia się w Wieczerniku. 
Umieranie Chrystusa, jego ból 
i emocje, mają wymiar ludzki, 
zmartwychwstanie – boski. 
Rozumiem te wątpliwości – na-
wet apostołowie nie uwierzyli, 
a co dopiero rzymski trybun.

W tym roku w Wielki Tydzień 
i w Wielkanoc towarzyszyć 
nam będzie to, co się stało 
w Ukrainie, groza zdjęć z Buczy 
i innych miejscowości. Patrzymy 
na to z innej pespektywy niż 
mieszkańcy Ukrainy, ale czy 
te wydarzenia nie będą miały 
wpływu na nasze przeżywanie 
okresu świątecznego?
– Myślałem o tym… Jakie 
wojna będzie miała przełożenie 

na Święta Wielkanocne w Ukra-
inie, które odbywają się tydzień 
po naszych? Interesuję się histo-
rią i nie raz czytałem o świętach, 
które odbywały się w czasie 
II wojny światowej, podczas 
okupacji… Sytuacja w Ukrainie 
przypomina tamtą sprzed lat. 
Mimo traumy, tragedii Polacy 
celebrowali święta, czasami 
w ekstremalnych warunkach 
– w obozach, na froncie i myślę, 
że tak będzie teraz w Ukrainie. 
Jedni pytają w takich sytuacjach: 
gdzie jest Bóg? Ale przecież 
wiemy, że to człowiek, który 
otrzymał wolną wolę, (być 
może niestety, że ją dostał), sam 
decyduje o pewnych rzeczach. 
A jeśli ma dużą władzę, może 
decydować właściwie o wszyst-
kim. Te obrazy z Ukrainy 
wszystkim nam będą się przepla-
tały z radością Wielkanocy. 
To będą kolejne „inne” święta, 
bo po okresie epidemicznych 
obostrzeń, zdarzyło się coś, 
z czym także nie możemy się 
pogodzić.

Swoją ostatnią książkę – zbiór 
felietonów – ojciec zatytułował 
„Pusty Wieczernik”. Teraz, 
po dwóch latach Wieczernik znów 
będzie pełny, jednak wiele rzeczy 
w Kościele się zmieniło i jako 
instytucja, stoi przed wyzwaniem 
odbudowania zaufania wiernych.
– To prawda – wieczerniki 
się zapełniają, ale z różnych 
powodów nie będzie już tak, jak 
dawniej. Musimy pogodzić się 
z tym, że masowy Kościół już 
nie wróci. Liczenie wiernych 
we wrześniu 2021 roku pokazało, 
że wiele osób odeszło i choć 
teraz stopniowo wracają, 
z pewnością nie wszyscy. Dziś 
wielu katolików ma problem 
z instytucją kościelną. I właśnie 
ta instytucjonalność, hierar-
chiczność kościoła wzmaga 
krytykę, czasami agresję. 
Zawsze powtarzam, że Kościół 
święty tworzą ludzie grzeszni. 
Wszyscy – i świeccy i duchowni. 
Ale pytanie, czy da się pogodzić 
obecną działalność Kościoła 
instytucjonalnego z potrzebami 
wiernych, pragnących by był 
wspólnotą, szansą zbliżenia się 
do Boga? W jakim kierunku 
powinny następować zmiany? 
Myślę, że dziś wierni chcą, 
by Kościół miał ludzką twarz 
– w tym rozumieniu, by był 
bardziej otwarty na człowieka, 
był instytucją, która została 
powołana, aby czynić dobro, 
która rozumie ludzi, przygarnie 
ich i będzie z nimi rozmawiała. 
Innej drogi nie ma. Nie możemy 
ciągle mówić ludziom, że muszą 
chodzić do kościoła, trzeba mó-
wić dlaczego powinni to robić.
rozMawiaŁ:
leszek sobieraj ●

CZas ŚmierCi, CZas radoŚCi
rozMowa z franCiszkanineM O. EmILEm PAcłAWSKIm.

„To będą kolejne „inne” święta. 
Po dwóch latach epidemicznych 
obostrzeń, w Ukrainie niedawno 
zdarzyło się coś, z czym także nie 
potrafimy się pogodzić, a obrazy 
wojny będą się przeplatały z radością 
Wielkanocy”.

O. Emil Pacławski.

ar
c.

2 | 12 kwietnia 2022 www.tychy.pltwoje tyChy nasze Tychy



reklama

3|12 kwietnia 2022www.tychy.pl twoje tyChy



reklama

◆ 6.04 DOSZłO DO WyPaDku 
Na DRODZE kRajOWEj Nu-
mER 86. Okazało się, że karetka 
pogotowia wypadła z drogi i da-
chowała. Kierowca był trzeźwy 
– z ogólnymi obrażeniami cia-
ła trafił do szpitala. 25-letni pa-
sażer ambulansu z obrażeniami 
kończyn oraz kręgosłupa został 
przetransportowany do szpitala 
śmigłowcem. Śledczy wyjaśnia-
ją szczegóły i okoliczności tego 
wypadku.
◆ W POłOWiE lutEgO PO-
licjaNci ZacZęli ODNOtO-
WyWać ZgłOSZENia DOty-
cZącE PODPalEń Wiat 
śmiEtNikOWych i POjEm-
NikóW Na ODPaDy. Spraw-
ca wymykał się, do czasu aż 
policjanci z Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu tyskiej komendy wpadli 
na trop 44-latka. Zgromadzony 
materiał dowodowy pozwolił 
przedstawić mężczyźnie zarzu-
ty zniszczenia wiaty śmietniko-
wej oraz podpalenia łącznie 17 
pojemników na odpady. Osza-
cowane straty przekraczają 40 
tysięcy złotych. Decyzją Proku-
ratora Rejonowego w Tychach 
podpalacz został objęty policyj-
nym dozorem. O dalszym losie 
mężczyzny zadecyduje sąd. Gro-
zi mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności.
◆ DyżuRNy StRaży POżaR-
NEj OtRZymał 5.04 ZgłO-
SZENiE O POżaRZE w jednej 
z hal magazynowo-handlowych 
przy ul. Przemysłowej. Ogień ob-
jął magazyn o powierzchni 12 m 
kwadratowych na parterze. Z bu-
dynku ewakuowani zostali pra-
cownicy, a w samym obiekcie 
odłączono zasilanie. W wyniku 

pożaru poszkodowane zostały 
dwie osoby, które najprawdo-
podobniej podtruły się dymem. 
Na szczęście, po przebadaniu, 
okazało się, że nie ma koniecz-
ności hospitalizacji. Po ugasze-
niu pożaru strażacy oddymili 
i przewietrzyli budynek.
◆ 8.04 Na ul. WEjchERtóW 
DOSZłO DO ZDERZENia Sa-
mOchODu OSOBOWEgO 
Z POlicyjNym RaDiOWO-
ZEm. Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, że kierowca seata 
wyjeżdżając z parkingu, uderzył 
w bok przejeżdżającego radio-
wozu marki toyota. Kierow-
ca radiowozu trafił pod opie-
kę ratowników medycznych. 
Na szczęście nie doznał on po-
ważniejszych obrażeń. Na miej-
sce zdarzenia wezwany został 
funkcjonariusz z kierownictwa 
KMP Tychy.
◆ takżE 8.04 Na al. PiłSuD-
SkiEgO, W REjONiE Stacji 
PaliW, doszło do zderzenia 
osobowej skody z autobusem 
komunikacji miejskiej. Pasaże-
rom autobusu, jego kierowcy 
oraz jadącym samochodem nic 
się nie stało. Kierowcy pojazdów 
doszli do porozumienia i spisa-
li oświadczenie nie wzywając 
na miejsce policji. Do zdarzenia 

doszło w chwili, kiedy kierowca 
samochodu osobowego włączał 
się do ruchu ze stacji paliw.
◆ 5.04 RaNO Na tERE-
NiE StaDNiNy kONi PRZy 
ul. mikOłOWSkiEj DOSZłO 
DO NiESZcZęśliWEgO Wy-
PaDku – jeden z koni poturbo-
wał kobietę, która wykonywała 
codzienne czynności. Z obraże-
niami twarzoczaszki poszkodo-
wana została przetransportowa-
na do szpitala w Sosnowcu. Trwa 
wyjaśnianie przyczyn i okolicz-
ności tego wypadku.
◆ POlicjaNci Z tySkiEj 
gRuPy SPEED ZatRZymali 
DO kONtROli DROgOWEj 
kiERującEgO vOlkSWagE-
NEm 28-latka, który DK-1 jechał 
z prędkością ponad 180 km/h, 
mimo że na tym odcinku obo-
wiązuje jazda z prędkością mak-
symalną 100 km/h. Na dodatek 
kierowca nie stosował się do ru-
chu prawostronnego. Podczas 
rozmowy z mundurowymi tłu-
maczył, że spieszy się na waż-
ne spotkanie. W związku z wy-
kroczeniami policjanci nałożyli 
na 28-latka mandat karny w wy-
sokości 2.500 złotych. Ponadto 
na koncie kierowcy znalazło się 
12 punktów karnych.
ls ●

kronika poliCyjna

Obwieszczenie 
Prezydenta Miasta Tychy

znak GWB.6740.5.4.2021.BC
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 
1363z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
5 kwietnia 2022 r. sprostował z urzędu w decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 stycznia 
2022r. NR 14/2022 znak sprawy: GWB.6740.5.4.2021.BC o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia pn:

Budowa drogi gminnej klasy L w km 0+000,00 do km 0+450,59 wraz 
z przebudową skrzyżowania z ul. Targiela oraz przebudową odcinka ul. Targiela 
w km 0+000,00 do 0+144,85 będącej drogą gminną klasy D w ramach zadania 

pn.: „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego 
w Tychach oraz przebudowa ul. Targiela”

następującą oczywistą omyłkę:
•	 na stronie trzeciej w tabeli V.1. „Zatwierdzam projekt podziału” w poz. 3 kolumna 

„Pozostała część nieruchomości”:
zamiast: 4770/85
powinno być: 4770/85; 4771/85.

Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać 
się z treścią w/w decyzji w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Tychy przy ul. Barona 30, 
w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy), w terminie 14 
dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.
Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji 
w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Tychy.

z up. Prezydenta Miasta 
Naczelnik Wydziału Budownictwa 

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikat komunikat

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

przy al. Niepodległości 49, na parterze  
został wywieszony wykaz z nieruchomością przewidzianą do:

-  użyczenia, oznaczoną jako działka nr 3652/38 o pow. 861 m2, położoną w Tychach przy 
ul. Hierowskiego 12, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, na okres do 1 roku.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

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

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy Ma-

łej Alei Róż, oznaczonej jako część działki nr 817/69, o pow. 117 m2, na cele ogrodu przydo-

mowego, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Poziomkowej, oznaczonej jako część działki nr 1864/17, o pow. 40 m2, na cele: dojścia 

piesze, drogi dojazdowe, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Bajkowej, oznaczonej jako część działki nr 2159/69, o pow. 82 m2, na cele ogrodu dział-

kowego, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow. 252 m2 wraz z przynależnym 

gruntem o pow. 343,45 m2 (nieruchomość położona w Tychach przy ul. Husarii Polskiej 28-34, 

działka nr 4559/21), na cele świadczenia usług zdrowotnych, na czas do 3 lat.

komunikat

21 marca zakończył się pierw-
szy etap Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2023, czyli przyj-
mowanie wniosków złożonych 
przez mieszkańców. W tym roku 
do Urzędu Miasta Tychy napłynę-
ło 197 formularzy. Liczba ta osta-
tecznie może się zwiększyć, gdyż 
urzędnicy wciąż czekają na pro-
jekty przesłane pocztą tradycyj-
ną. 149 spośród wniosków doty-
czy projektów rejonowych, zaś 48 
wniosków traktuje o projektach 
ogólnomiejskich. Głosowanie 
odbędzie się od 9 do 19 wrześ-
nia 2022 r.

– Liczba tegorocznych wnio-
sków jest nieznacznie większa niż 
w roku ubiegłym, w którym do-
staliśmy 191 formularzy – mówi 
Agnieszka Kryńska, kierownik 
z Wydziału Spraw Społecznych 

i Zdrowia UM. – W ostatnich 
latach najwięcej otrzymaliśmy 
w roku 2021 bo 225. W roku 
2020 napłynęły do nas 203 pro-
jekty. Z ciekawszych propozycji 
możemy wymienić „Termin u sta-
rego stolarza” czyli wakacyjną pra-
cownię stolarską, ławeczkę Ryśka 
Riedla inspirowaną jego twórczoś-
cią, spotkanie w kobiecym gronie 
„Kobietowo”, instalację fortepia-
nu zewnętrznego w Parku Miej-
skim Solidarności czy kurs pierw-
szej pomocy – dodaje.

Złożone projekty obejmują 
zadania związane z zagospoda-
rowaniem najbliższego otocze-
nia. Spora część wniosków doty-
czy poprawy bezpieczeństwa czy 
komfortu korzystania z miej-
skiej infrastruktury, nasadzeń 
zieleni, instalacji placów zabaw, 

ale też animacji czasu wolnego. 
Te ostatnie stanowią drugą pod 
względem liczebności grupę pro-
jektów. Tyszanie aplikowali o cy-
kle animacji dla dzieci, festyny, 
półkolonie, spotkania autorskie 
oraz zajęcia z rękodzieła. Kilkana-
ście osób wnioskowało o zajęcia 
sportowe, poprawiające kondy-
cję mieszkańców: aerobik, zum-
bę oraz utworzenie infrastruktury 
do uprawiania wspinaczki.

– Serdecznie dziękujemy au-
torom za każdy złożony projekt. 
Ponadto dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za poparcie pro-
jektów na formularzach – dodaje 
Iwona Bińkowska naczelnik Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdro-
wia UM, który koordynuje Bu-
dżet Obywatelski.
kaMil peszat ●

budżet obywatelski 2023.

Infrastruktura I anImacje
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ucZcZONO OfiaRy katyNiaflash

11 kwietnia odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 82. rocznicy zbrodni katyńskiej 
zorganizowane przez Towarzystwo miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
wraz z miejskim centrum Kultury. Wydarzenie uświetnił występ Tyskiego chóru mieszanego 
Presto cantabile. Historię sprzed 82 lat przypomniała Roma Oleska oraz Dominik Abłamowicz 
z Instytutu Pamięci Narodowej. Władze miasta reprezentowali zastępca prezydenta Igor Śmietański, 
przewodnicząca Rady miasta Barbara Konieczna oraz radna Urszula Paździorek-Pawlik. kp ●
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poprzedni nUMer 
„twoiCh tyChów” 
nosiŁ nUMer 750. 
wŁaŚnie tyle wydań 
przygotowaliŚMy dla 
naszyCh Czytelników, 
z któryMi jesteŚMy 
od niespeŁna 15 lat. 
o CzyM pisaliŚMy 
w kolejnyCh 
„setnyCh” nUMeraCh 
gazety? warto 
wróCić do teMatów, 
bo dokUMentUją one 
również najważniejsze 
wydarzenia w żyCia 
Miasta.

Pierwszy numer „TT”
ukazał się w listopadzie 2007 
roku. Na czołówce znalazł 
się tekst, którego tytuł mówi 
wszystko „Trajtki jeżdżą od 25 
lat”. W numerze zamieściliśmy 
też sylwetkę Edyty Kaszycy, któ-
ra wydała książkę „Biała i czarna 
legenda Ryszarda Riedla”. Było 
też o infokioskach w Muzeum 
Miejskim, korzystaniu z Elek-
tronicznej Skrzynki Podawczej 
w UM, przebudowie skrzyżowa-
nia ulic Mikołowska-Bursche-
go-Dołowa, o „Tajemnicy Pa-
procan” – w niewyjaśnionych 
okolicznościach zaginął Ryszard 
Z. Jasnowidz przekazał, że jego 
ciało znajduje się w jeziorze 
i policja rozpoczęła poszukiwa-
nia. Artykuł „Wytańczyli Paryż” 
opowiadał o tyskich laureatach 
„You can dance”, a „Jestem dum-
ny z Tychów” nosił tytuł wywia-
du z gen. Romanem Polko. By-
liśmy na budowie hali przy ul. 

Piłsudskiego, na treningu Ato-
mówek i meczu futsalu GKS Ja-
chym Tychy z mistrzem Polski 
Clearexem Chorzów (tyski ze-
spół prowadził Grzegorz Mor-
kis).

numer 100. – październik 2009
Pisaliśmy o budowie łączni-
ków Uczniowska-Sikorskiego 
i Stoczniowców-Glińczańska, 
kontrowersjach wokół pomni-
ka Baczyńskiego, 800-leciu o. 
Franciszkanów. Zamieściliśmy 
tekst „Życie jak piwo płynie” 
o Jerzym Hetmańskim, który 
w tyskim browarze przepraco-
wał 60 lat i „Gra o przyszłość” 
– o trzech uczniach LO im. 
Kruczkowskiego, którzy w 1999 
roku zrobili grę komputerową 
i zostali laureatami światowe-
go finału konkursu w Tampa 
na Florydzie – jak potoczyły się 
ich losy w ciągu 10 lat. Było też 
o niszczeniu nowiutkich aut ja-
dących pociągami z ówczesnego 
Fiat Auto Poland – zatrzymano 
6 uczniów w wieku 10-16 lat, 
którzy z wiaduktu rzucali w auta 
kamieniami. Serwis sportowy 
zdominowała całostronicowa 
rozmowa z Jerzym Dudkiem.

numer 200. – wrzesień 2011
Czołówka to „Kierowcy za łapów-
ki” o aferze korupcyjnej w Woje-
wódzkim Ośrodku Ruchu Dro-
gowego w Tychach. W numerze 
było także o przyjeździe uczniów 
z Cardiff, tekst „Jak na sołectwie 
wyrosło miasto” – reportaż o sta-
rotyszanach i pamiątkach, jakie 
zachowali zanim powstało „nowe 
miasto”, o Dniu Bez Samocho-

du, akcji „Przyjdź na Oś Zieloną” 
– spacer z architektem Robertem 
Skitkiem, wyjeździe na Ironma-
na na Hawajach tyskich triat-
hlonistów. Był też przewodnik 
po tyskich restauracjach i artykuł 
o starcie sezonu hokejowego.

numer 300. – sierpień 2013
Tematem przewodnim numeru 
była walka szpitala przy ul. Ci-
chej o kontrakt na oddział pe-
diatrii, którego istnienie stało 
pod znakiem zapytania. W Ty-
skiej Podstrefie KSSE otwarto 
nowy zakład – Dayco. Zamieś-
ciliśmy reportaż „Prywatna 
świątynia Tomasza Wenklara” 
o wizycie w pracowni artysty. 
Był tekst o podróży rowerowej 
Tychy – Gdańsk. Pawłowi Cie-
ślikowi zajęło to 19 godzin i 42 
minuty. Numer „TT” przyniósł 

wspomnienie o znanym trene-
rze piłkarskim Karolu Grzesiku, 
wychowawcy m.in. Krzysztofa 
Bizackiego, Radosława Gilewi-
cza, Bartosza Karwana, czy Da-
riusza Grzesika oraz rozmowę 
z Andrzejem Gawraczem, pre-
zesem Klubu Abstynenta Bos-
man. Wakacyjnym akcentem 
była kolejna trasa rowerowa 
(wokół Libiąża), zaproponowa-
na przez działacza PTTK Kazi-
mierza Okońskiego.

numer 400. – lipiec 2015
Można powiedzieć, że zaczyna 
się „czołówkowy serial” spor-
towy, bo na pierwszej stronie 
zamieściliśmy wstęp do relacji 
z otwarcia Stadionu Miejskiego. 
Temat ten zdominował numer: 

mecz z FC Koeln, ceremonia 
otwarcia, imprezy towarzyszą-
ce, reportaż zza kulis stadionu, 
mnóstwo ciekawostek i wypo-
wiedzi. A wszystko bogato ilu-
strowane zdjęciami kilku foto-
reporterów. W numerze znalazł 
się także raport o inwestycjach 
i remontach w tyskiej oświacie 
i reportaż „Zatłoczone koleje” 
– o dzieciach wyjeżdżających 
na wakacje, które przez kilka 
godzin oczekiwały na tyskim 
dworcu, bowiem pociągi przy-
jeżdżały przepełnione.

numer 500. – czerwiec 2017
Minęły dwa lata i znów mamy 
czołówkę sportową. Czy jed-
nak mogło być inaczej, kiedy 
w Tychach rozpoczęło się UEFA 
EURO U-21? Nasi Czytelnicy 
otrzymali zatem mnóstwo in-
formacji o tej imprezie bogato 
ilustrowanych fotoreportażem 
z turnieju. W numerze pojawił 
się także artykuł o tyszance, któ-
ra w „Milionerach” wygrała 75 
tys. zł, rozmowa z Markiem Mo-

siem, dyrektorem i dy-
rygentem orkiestry 
AUKSO oraz relacja 
z otwarcia wystawy 
plenerowej „Polo-
nia Tychy – pierwszy 
klub w nowym mie-
ście”, przygotowanej 
przez Tyską Galerię 
Sportu.

numer 600. – maj 
2019
Po raz kolejny czo-
łówka sportowa! 
Rozpoczęły się pił-
karskie mistrzo-
stwa świata – FIFA 
U-20 World Cup 
Poland 2019. Goś-
ciliśmy w Tychach 
Katar, Nigerię, Stany 
Zjednoczone, Argen-
tynę, RPA, Ukrainę, 
Korea Płd., a potem 
był mecz 1/8 finału (Ukraina 
– Panama) i mecz ćwierćfina-
łowy (Włochy – Mali). W nu-
merze pojawiło się vademecum 
kibica. Ponadto był również 
materiał o architekcie Stanisła-
wie Niemczyku, nowym tabo-

rze PKM (23 autobusy na gaz 
ziemny), o przygotowaniach 
i kandydatach startujących 
w eurowyborach oraz o letnich 
i zimowych treningach tyskiej 
snowboardzistki Aleksandry 
Ochnio.

numer 700. – kwiecień 2021
To czwarta w tym zestawie-
niu sportowa czołówka – właś-
nie wówczas jubileusz 50-lecia 

świętował GKS Tychy. Z tej oka-
zji zamieściliśmy obszerny tekst 
„Udany tyski eksperyment”, był 
artykuł o Andrzeju Truszczyń-
skim, architektem, który projek-
tował m.in. Wodny Park i który 
uhonorowany został prestiżową 
nagrodą „40under40”, o parkin-
gowych wandalach, zamieścili-
śmy też rozmowę z dyrektorem 
Teatru Małego o pandemicznej 
rzeczywistości teatralnej, tekst 
„Zamknięci w Atlantic City” 
o pierwszej walce Marcina Helda 
w Professional Fighters League.

I tak minęło 700 tygodni, 
a po roku dodaliśmy jeszcze 50 
numerów „TT”.
leszek sobieraj ●

siedem seTek i Pół
„twoje tyChy”: 15 LAT Z NASZymI cZyTELNIKAmI
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DOSkONalili tEchNikęflash

Na torze testowym FcA  odbyły się zajęcia praktyczne pod hasłem „młody kierowco, zostań 
mistrzem kierownicy!”, którą zorganizował Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach i Automobilklub Ziemi Tyskiej.
W przygotowanych warsztatach i próbach sprawnościowych mogli uczestniczyć kierowcy w wieku 
18-24 lat. Była to znakomita lekcja udzielania pierwszej pomocy, doskonalenia techniki jazdy, 
uczestnicy mogli się także dowiedzieć, jak to jest uderzyć w przeszkodę z niewielką prędkością, 
sprawdzić swoją spostrzegawczość oraz porozmawiać z kierowcą rajdowym Jarosławem Szeją. Na 
zakończenie odbyły się  próby sprawnościowe z pokonywaniem odcinków kontrolnych na czas. 
Najszybsi kierowcy zostali nagrodzeni. ls ●
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ponad 160 UCzniów 
z CaŁego krajU 
wzięŁo UdziaŁ w 
finale 73. oliMpiady 
MateMatyCznej, który 
odbyŁ się w pleszewie. 
jednyM z jej laUreatów 
zostaŁ szyMon 
pawlUs, UCzeń i liCeUM 
ogólnoksztaŁCąCego 
iM. l. krUCzkowskiego.

Olimpiada Matematyczna to naj-
bardziej prestiżowe zawody mate-
matyczne dla uczniów szkół śred-
nich w Polsce, bowiem jest ona 
najstarszą olimpiadą przedmio-
tową. Po raz pierwszy odbyła się 
w roku szkolnym 1949/1950, a w 
tym roku przypadła jej 73. edycja. 
Przez kilka dni wybitnie uzdol-
nieni uczniowie mierzyli się z 
wyjątkowo trudnymi zadaniami, 
do rozwiązania których potrzeb-
na jest nie tylko duża wiedza te-
oretyczna, ale także umiejętność 
nieschematycznego myślenia.

– To nie są takie zadania, jak 
w szkole, w których stosujemy 
wyuczone, sprawdzone metody 
i na końcu otrzymujemy wynik 
– powiedział Szymon Pawlus. 
– Tutaj sposób i metodę rozwią-
zania trzeba samemu wymyślić, 
a rozwiązaniem jest tok myśle-
nia, przeprowadzony dowód. Po 
prostu zadanie jest problemem 
matematycznym, zbiorem fak-
tów i założeń, trzeba pewne rze-
czy zauważyć, znaleźć zależno-
ści i metodami matematycznymi 
udowodnić, że teza zawarta w za-
daniu jest prawdziwa. Sam dowód 
nie jest sprawą oczywistą, wyma-
ga dużej wiedzy. Nikomu nie uda-
ło się rozwiązać wszystkich zadań 
i mnie też się ta sztuka nie uda-
ła, ale zrobiłem więcej niż wielu 
innych i dlatego znalazłem się w 
gronie laureatów. W Olimpiadzie 
Matematycznej startowałem po 
raz pierwszy i w gronie olimpij-
czyków byłem wyjątkiem, bo nie-
którzy mieli za sobą po kilka star-

tów. Zacząłem się przygotowywać 
od początku tego roku…

W zawodach stopnia I wzięło 
udział 1875 uczniów, do zawodów 
II stopnia zakwalifikowano 826 
uczniów, a ogólnopolskiego fina-
łu – 164. Komitet Główny Olim-
piady Matematycznej postano-
wił przyznać 43 tytuły laureata 
oraz nagrody I, II i III stopnia. 
W dwóch pierwszych było tylko 
10 uczniów, którzy zdobyli 20-31 
pkt. Szymon z 18 punktami zna-
lazł się w trzeciej grupie.

Szymon Pawlus pojechał na fi-
nał z nauczycielem matematyki w 
I LO Grzegorzem Bartoszem.

– Każdego z dwóch pierwszych 
dni uczniowie musieli się zmie-
rzyć z trzema zadaniami, na co 
mieli po 5 godzin – powiedział. 
– Już samo to świadczy o skali 
trudności zadań. Po zakończe-
niu części pisemnej, odbywało się 
ich omawianie. Po dwóch dniach 
był dzień przerwy na pracę komi-
sji, a czwartego dnia odbyło się 
uroczyste podsumowanie olim-
piady. Jestem bardzo szczęśliwy i 

dumny, bo to wielki sukces Szy-
mona. Poziom zawodów był nie-
zwykle wysoki i komuś, kto nie 
ma do czynienia z zagadnienia-
mi matematycznymi, trudno na-
wet sobie wyobrazić skalę trud-
ności tych zadań.

Szymonowi i jego nauczycielo-
wi serdecznie gratulujemy, a dla 
tych, którzy chcieliby spróbować 
sił, zamieszczamy dwa zadania – z 
eliminacji i finału:
1. „W każdym wierzchołku 2021-
kąta foremnego siedzi tresowana 
pchła. Każdej przekątnej tego wie-
lokąta przypisano numer będący 
dodatnią liczbą całkowitą, przy 
czym różnym przekątnym przy-
pisano różne numery. Na sygnał 
tresera pchły zaczynają skakać 
wzdłuż przekątnych od wierz-
chołka do wierzchołka. Prze-
strzegają one następującej regu-
ły: przed każdym skokiem każda 
pchła sprawdza, które przekątne 
mające koniec w jej obecnym po-
łożeniu mają większy numer od 
wszystkich przekątnych wzdłuż 
których ta pchła dotychczas sko-
czyła, spośród nich wybiera tę 
o najniższym numerze i skacze 
wzdłuż niej; jeśli takich przekąt-
nych nie ma, pchła przestaje ska-
kać. Wykazać, że każda pchła za-
trzyma się w innym wierzchołku. 
Uwaga: W jednym wierzchołku 
może znajdować się wiele pcheł 
równocześnie. Każda pchła może 
odwiedzać wielokrotnie ten sam 
wierzchołek”.
2. „Dana jest liczba pierwsza p 
oraz dodatnia liczba całkowita 
n. Udowodnić, że każdą z liczb 
1, 2, . . . , p − 1 można pokoloro-
wać na jeden z 2n kolorów tak, 
aby dla dowolnego i = 2, 3, . . ., n 
suma dowolnych i liczb tego sa-
mego koloru była niepodzielna 
przez p.”

Rozmowę z Szymonem Pawlu-
sem i Grzegorzem Bartoszem za-
mieścimy w jednym z kolejnych 
wydań „TT”.
leszek sobieraj  ●

W Szkole Podstawowej nr 24 im. 
Himalaistów Polskich w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym nr 4 
w Tychach realizowany jest projekt 
POWER „W poszukiwaniu inspi-
racji w Europie, by budzić szkołę”, 
finansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej na zasadach programu 
Erasmus+. W ramach projektu 
nauczyciele wyjeżdżają na kursy 
metodyczne i językowe.

Niedawno (19.03-25.03) tyscy 
pedagodzy wyjechali do Mal-
mö w Szwecji, gdzie mieli moż-
liwość spotkań z nauczycielami, 
uczniami oraz dyrektorami szkół. 
We współpracy z firmą partner-
ską EU Mobility Sverige uczestni-
czyli na zasadzie job shadowing 
(obserwację pracy) w szkołach 
podstawowych Mellanhedssko-
lan, Sveaskolan oraz w Malmö In-
ternational School.

Dla tyskich nauczycieli wyjazd 
był okazją nie tylko do sprawdze-
nia i doskonalenia kompetencji 
językowych, ale także poznania 
zasad funkcjonowania szwedz-
kich szkół, ich organizację pra-
cy, stosowane metody naucza-
nia, itd.

– Szwedzki i polski system edu-
kacji dzielą zasadnicze różnice 
– powiedziała Anna Damaschk, 
dyrektor ZSP nr 4, która wzię-
ła udział w wyjeździe. – Przede 
wszystkim od ucznia wymagana 
jest o wiele większa odpowiedzial-
ność za własne postępy w nauce. 
Nie otrzymuje on prac domowych, 
ale musi samodzielnie przygoto-
wywać się do zajęć i sprawdzia-
nów. Szwedzcy uczniowie nie od-
czuwają tak dużej presji w związku 
z egzaminami, dzięki czemu osią-

gają wysokie wyniki. System na-
uczania w Szwecji nastawiony 
jest nie na realizację określonych 
celów, ale wszechstronny rozwój 
dziecka. W klasach I-v stosowa-
ny jest opisowy system oceniania. 
Rodzic otrzymuje od nauczycie-
la informację o postępach ucznia 
oraz sugestię, co należy zrobić, 
aby mógł on nadrobić zaległości 
lub rozwinąć swoje umiejętności. 
Oceny w formie stopni wystawia-
ne są dopiero od szóstej klasy. Ska-
la składa się z liter od A (celują-
ca), przez E (najniższa zaliczająca) 
do F (niezaliczająca). Warto jed-
nak podkreślić, że w przypadku 
otrzymania F z jednego lub kilku 
przedmiotów, dziecko i tak zalicza 
rok. W szwedzkich szkołach po-
wtarzanie klasy zdarza się wyłącz-
nie w wyjątkowych sytuacjach.

Szwedzkie szkoły – zarówno 
publiczne, jak i prywatne – są do-
finansowywane w równym stop-
niu przez państwo. Mają dużą 
swobodę w układaniu własnych 
programów edukacyjnych i me-
tod nauczania.

– Szwedzi zakładają, że każde 
dziecko, niezależnie od statusu 
społecznego i majątkowego swojej 
rodziny, powinno mieć zapewnio-
ny dostęp do edukacji. Tamtejsze 
placówki edukacyjne umożliwiają 
młodym ludziom doskonały start 
w przyszłość, a o jakości ich pracy 
najlepiej świadczy fakt, iż zdoby-
te w nich dyplomy są uznawane 
na całym świecie. My także syste-
matycznie wprowadzamy nowe 
rozwiązania. W naszej szko-
le również nie ma dzwonków, 
stosujemy trójstronne rozmo-
wy między nauczycielem, rodzi-
cem i dzieckiem, które odbywają 
się przynajmniej raz na pół roku 
i często pomagają wychwycić mo-
ment, w którym uczeń potrzebuje 
dodatkowej pomocy – dodaj dy-
rektor Anna Damaschk.

W ramach programu Era-
smus+ szkoła ma w planach wy-
jazd dwóch nauczycielek na kurs 
j. angielskiego na Islandię oraz w 
czerwcu wyjazd na job shadowing 
do szkoły w Berlinie.
leszek sobieraj ●

olimPijski sukCes sZymona
UCzeń i liCeUM ogólnoksztaŁCąCego lAUREATEm 73. OLImPIADy mATEmATycZNEJ.

w szkole podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich.

W poszukIWanIu InspIracjI

Szymon Pawlus wraz ze swoim 
opiekunem, nauczycielem 

matematyki z „Kruczka” 
Grzegorzem Bartoszem.

W ramach projektu Erasmus Plus nauczycielki SP 24 
wyjechały na kurs metodyczny do Malmö.
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reklama

Zając Z SiaNaflash

W Klubie Wilkowyje miejskiego centrum Kultury odbyły się 
rodzinne warsztaty ozdób wielkanocnych wykonywanych 
z siana. Były one przeznaczone dla dzieci od 7 lat. Zajęcia 
poprowadziła maria Blachnicka-Bielecka. Uczestnicy najpierw 
za pomocą sznurka i nitki formowali z siana kształt zająca czy 
też kury, by później zdobić swój twór  kolorowym piórkiem, 
wstążką, filcowymi wycinankami i innymi materiałami.  kp  ●
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W Spółdzielczym Domu Kultury 
„Tęcza”, tradycyjnie przed święta-
mi, odbył się Wielkanocny Kier-
masz Rękodzieła Artystycznego. 
Na stoiskach swoje rękodzieło 
zaprezentowali lokalni twórcy.

Na wielkanocną odsłonę kier-
maszu twórcy specjalnie przygo-
towali świąteczne ozdoby i deko-
racje. – Kiermasz to zawsze jest 
doskonała okazja, aby wesprzeć 
rodzimych rękodzielników i za-
opatrzyć się w oryginalne pro-
dukty, będące wyjątkowym pre-
zentem dla najbliższych – mówi 
organizator.

Kolorowe pisanki, świąteczne 
stroiki, koszyczki, kartki, serwet-
ki, makramy, pachnące lasem so-
jowe świece, biżuteria, szyte za-
bawki, niepowtarzalna odzież 
– to tylko niewielka część wy-
robów rękodzieła artystycznego 
zaprezentowanych na kiermaszu. 
Sami uczestnicy podkreślali wy-
jątkową atmosferę wytworzoną 
w „Tęczy”. Handel był tylko jedną 
ze składowych. Większość odwie-
dzających wdawała się z rzemieśl-
nikami w dłuższe rozmowy o ich 
pracy. – Rękodziełem zajmuje się 

od zawsze – mówiła jedna z pań, 
która wystawiła swoje ozdoby. 
– Od jakiegoś czasu moim mate-
riałem są tykwy, z których two-
rzę rzeźby ptaków. To dość cza-
sochłonne zajęcie, ale bardzo 
satysfakcjonujące – dodała.

Odwiedzający kiermasz zwró-
cili uwagę na bardzo szeroki 
asortyment. – Jestem pod wra-
żeniem wyobraźni wystawców 
– mówiła uczestniczka. – Widać, 
że to są ręcznie robione przed-
mioty, w które ktoś włożył mnó-

stwo czasu i serca. My dziś zde-
cydowaliśmy się na maskotki 
– dodała. – Mnie zaskoczyła 
pani, która za materiał wybrała 
sobie zawleczki z puszek po pi-
wie – śmiał się jej partner. 
kaMil peszat

od zarania dziejów 
lUdzkoŚć ŚwiętowaŁa 
„przy stole”. wszystkie 
ważniejsze wydarzenia, 
UroCzystoŚCi, 
sUkCesy Czy wŁaŚnie 
Święta, nieodŁąCznie 
związane są z UCztą. 
Święta wielkanoCne 
poprzedzone są wielkiM 
posteM, po któryM przez 
dwa dni ŚwiętUjąCy nie 
odChodzą od stoŁów, 
rozwiązUjąC wszystkie 
aktUalne probleMy 
przy poMoCy noża 
i widelCa. zapytaliŚMy 
zaprzyjaźnionyCh 
z redakCją dietetyków, 
jak to wpŁywa na nasze 
zdrowie.

– Wbrew wszelkim interneto-
wym doniesieniom głodówki 
i restrykcyjne posty nie są nam 
niezbędne do zachowania zdro-
wia – mówi Adrianna Barczyń-
ska. – Natomiast jeśli mówimy 
o poście przed świętami, który 
zakłada ograniczenie spożycia 
mięsa, słodyczy czy alkoholu, 
to wyjdzie nam to z pewnością 
na zdrowie. Nie widzę również 
przeszkód w poście czy zwykłym 
ograniczeniu jedzenia bezpośred-
nio po Świętach w przypadku kie-
dy w ich czasie, mówiąc delikat-
nie, zjedliśmy trochę za dużo. 
Jeśli stosowany post był bardzo 
restrykcyjny, to nagłe przejedze-
nie się w czasie świąt z pewnoś-
cią odbije się niekorzystnie na na-
szym zdrowiu. Nie chodzi tu o to, 
by nie stosować postu tylko o to, 
aby zachować umiar po jego za-
kończeniu. Nagłe spożycie tłu-
stych potraw, dużej ilości mięsa 
i słodyczy może spowodować złe 
samopoczucie, uczucie ciężkości, 
niestrawność, a w skrajnych przy-

padkach doprowadzić do zapale-
nia żołądka – dodaje.

W podobnym tonie wypowia-
da się również Weronika Pruss da 
Cruz. – Nie jestem zwolennikiem 
postów ani głodówek. Niedobo-
ry pokarmowe są równie groźne 
jak i nadmiary. Naszemu organi-
zmowi codziennie jest potrzebna 
określona ilość makro- i mikro-
elementów. Każdego dnia ciało 
ludzkie potrzebuje do popraw-
nego funkcjonowania daną ilość 
białek, węglowodanów, tłuszczów, 
kalorii oraz witamin i mikroele-
mentów – zaznacza dietetyczka.

grzechy przy stole
Ewelina Pilszczek wymieniła 
sześć dietetycznych grzechów, ja-
kie popełniamy przy świątecznym 
stole. Jest to – nakładanie dużych 
porcji i dokładanie na talerz; kil-
kudniowe odstępstwo od diety; 
długie godziny przy świątecznym 
stole bez ruchu; zbyt duża ilość 
węglowodanów, cukrów prostych 
i tłuszczy przy niewielkiej ilości 
białka; zbyt mało ruchu i zbyt 
dużo alkoholu. – Jeśli masz re-
gularny rytm posiłków i ustalo-
ną dietę, to w ciągu świąt dopasuj 
podobne potrawy. Gdy na kola-
cję masz zaplanowaną rybę z wa-
rzywami, w czasie świąt również 
znajdź podobne potrawy, które 
się zbilansują. Świąteczna atmo-
sfera zmniejsza naszą uważność 
na to, co jemy i ile jemy, bardzo 
łatwo jest „nie zauważyć” kolejne-
go kawałka mazurka czy miseczki 
żurku. Uczucie ciężkości po po-
siłku zniweluje spacer na świe-
żym powietrzu, a nie wygodne 
rozłożenie nóg na kanapie. Ruch 
to podstawa, ciekawe rodzinne 
rozmowy można prowadzić rów-
nież podczas spacerów. Spotkania 
towarzyskie, na których pojawia 
się również alkohol, to kolejna 

bomba kaloryczna. Warto sięg-
nąć w takim przypadku raczej 
po lampkę czerwonego wina niż 
kolorowego drinka – radzi die-
tetyczka.

jemy jedno po drugim
– Największym problemem 
są oczywiście zbyt duże ilości 
jedzenia zjadane na raz i brak 
przerw pomiędzy posiłka-
mi – przyznaje Adrianna Bar-
czyńska. – Kiedy zasiadamy 
z rodziną do świątecznego sto-
łu, to najczęściej kolejne potrawy 
pojawiają się jedne po drugich, 
bez większych odstępów czasu. 
Mam wrażenie, że dla niektórych 
pusty stół, choćby przez chwi-
lę, byłby powodem do wstydu. 
Kiedy widzimy przed sobą sma-
kowitości, których nie jadamy 
na co dzień, to trudno będzie 
się nie skusić i tak zajadamy się 
aż do bólu brzucha. Dlatego za-
wsze namawiam do odpowied-
niego planowania świątecznych 
potraw i przygotowywania ich 
minimalnych ilości. Nawet je-
śli czegoś zabraknie, to najpew-
niej będzie kilka innych rzeczy 
do wyboru. Świąteczne dania 
same w sobie nie stanowią prob-
lemu. Zawsze powtarzam, że każ-
dy może spożywać w święta tra-
dycyjne potrawy, nawet będąc 
na diecie redukcyjnej, jednak po-
winien zachować umiar. Ważne 
jest też, aby zakończyć ucztowa-
nie razem z końcem świąt, stąd 
ważne jest planowanie ilości, aby 
nie dojadać dań przez kolejny ty-
dzień – przestrzega.

Wielkanoc w wersji light
Jak zatem przygotować zdrowe 
czyli dietetyczne święta? – Tra-
dycyjne potrawy wielkanocne 
są przepyszne, między innymi 
dlatego, że zawierają mieszankę 

węglowodanów, tłuszczy i cukrów 
– zauważa Ewelina Pilszczek. 
– To sprawia, że nasz mózg trak-
tuje to jako przyjemność i chce-
my jeść więcej i więcej. Aby choć 
troszkę zmniejszyć kaloryczność 
potraw i lepiej zbilansować posił-
ki, można dokonać kilku modyfi-
kacji klasycznych dań. Świąteczne 
śniadanie składa się z produk-
tów z koszyczka wielkanocnego. 
Do koszyczka wybierzmy chudą 
kiełbasę i szynkę. Podczas śnia-
dania zrezygnujmy z jaj z majo-
nezem, past jajecznych na majo-
nezie. Jaja można podać na wiele 
sposobów, np. faszerowane pie-
czarkami i cebulką. Pastę jajecz-
ną można przygotować z twaroż-
kiem, jogurtem czy też z awokado 
– dodaje.

– Święta w wersji light są świet-
nym pomysłem i staram się też 
nakłaniać do tego moich pa-

cjentów – przyznaje również 
Adrianna Barczyńska. – Prze-
de wszystkim planujmy zakupy 
i zrezygnujmy ze zbyt dużej liczby 
potraw. Kolejna rzecz to zaplano-
wanie delikatnego obiadu. Można 
zamiast pieczonego karczku czy 
kaczki zrobić roladki z kurczaka 
lub indyka faszerowanego kaszą 
z pietruszką. Unikajmy zbędnych 
cukrów, zrezygnujmy ze słodkich 
napojów i soków, a także kupnych 
słodyczy przy świątecznym stole. 
Domowe ciasta niech będą jedy-
nymi słodyczami, które się poja-
wią. Ciasto można przygotować 
z połową cukru proponowanego 
w przepisie i będzie równie do-
bre. A najlepszym rozwiązaniem 
będzie posłodzenie ich erytryto-
lem lub stewią (chociaż ta może 
odrobinę zmienić smak). Ciast 
nie należy słodzić ksylitolem po-
nieważ jego zbyt duże ilości mogą 

powodować biegunkę. Pamiętaj-
my też, że słodziki są trujące dla 
zwierząt, którym często coś skap-
nie ze stołu.

– Postawiłabym na dużą ilość 
nowalijek, surówek, owoców 
– poleca Weronika Pruss da Cruz. 
– Podawajmy sałatki warzywne 
z sosem na bazie jogurtów, wy-
bierajmy lekkie ciasta, używaj-
my zamienników cukru, serwuj-
my sorbety owocowe. Do zup nie 
używajmy zasmażek, nie zaciągaj-
my ich mąką, ani nie podawaj-
my z tłustą śmietaną. Zarówno 
pieczone mięsa jak i jajka zali-
czyłabym do ważnych elemen-
tów zbilansowanego jadłospisu. 
Jedynie na co powinniśmy uwa-
żać to na ilość spożywanych po-
traw. Nałóżmy sobie raz na talerz 
wszystko, co chcemy spróbować. 
Unikajmy dokładek co kilka mi-
nut – poleca. kaMil peszat ●

kiermasz w SDK „Tęcza”.

ŚWIąteczne rękodzIeło

W kiermaszu w SDK Tęcza udział wzięło kilkunaścioro wystawców.
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dieTeTyCZna WielkanoC 
speCjaliŚCi od zdrowego żywienia radzą JAK SPOKOJNIE PRZEżyć NADcHODZącE ŚWIęTA.

Podczas świąt ważne jest nie tylko ile jemy, ale też co spożywamy. 
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3 kwietnia w teatrze 
MaŁyM w tyChaCh 
odbyŁa się preMiera 
filMU dokUMentalnego 
o zbyszkU skorkU 
i teatrze „Migreska”. 
reżysereM filMU jest 
MarCin skorek, koszty 
prodUkCji zostaŁy 
pokryte w raMaCh 
tyskiego bankU kUltUry 
MCk w tyChaCh.

– „Zbigniew Skorek. Teatr Mi-
greska. Akt I. Jestem częścią 
światów” to film o początkach 
najdłużej działającego w Ty-
chach (1974–2019) teatru ama-
torskiego – mówi Marcin Skorek 
twórca dokumentu i jednocześ-
nie syn zmarłego w ub. roku bo-
hatera filmu. – Realizacja filmu 
wymagała poszukiwań w archi-
wach. W zbiorach Muzeum Miej-
skiego w Tychach odkryłem po-
cztówkę dźwiękową z „Piosenką 
o Tychach” w wykonaniu zespo-
łu „Metrum” pod kierownictwem 
Zbigniewa Kalemby – byłego dy-
rektora Operetki Śląskiej w Gli-
wicach. W Operetce (obecnie 
Teatrze Muzycznym) mieści się 
Policealne Zawodowe Studium 
Wokalno-Baletowe, w którym 
Zbigniew Skorek uczył pantomi-
my. Kalemba i Skorek przyjaźnili 
się. Tak oto historia zatoczyła koło 
– kompozycja muzyczna Zbi-
gniewa Kalemby stałą się częścią 
ścieżki dźwiękowej filmu o Zbi-
gniewie Skorku.

Film w warstwie wizualnej zo-
stał skomponowany z archiwa-
liów fotograficznych Muzeum 
Miejskiego w Tychach. W wy-
borze odpowiednich obrazów 
pomogła Barbara Kopia specja-
lizująca się w wizualnej historii 
Tychów. Drugim, równie ważnym 
źródłem obrazu, są zbiory Irene-
usza Kaźmierczaka – artysty fo-
tografika rejestrującego „Migre-
skę” przez cztery dekady. Widzów 
poprzez wydarzenia historyczne 
prowadzi radiowy głos Wojciecha 

Wieczorka – kolejnego tyskiego 
artysty, aktora Teatru Belfegor 
i przyjaciela Migreski.

Obecny na premierze zastępca 
prezydenta Tychów Maciej Gra-
matyka przypomniał, że poszu-
kiwania źródeł dokumentujących 
„Migreskę” i dorobek artystycz-
ny Zbigniewa Skorka są iskrą 
zapalną do refleksji nad historią 
kultury Tychów. W kuluarach 
po premierze dyrektorzy tyskich 
instytucji kultury toczyli roz-
mowę na ten temat. Aleksandra 
Matuszczyk – dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Tychach przypo-
mniała o potrzebie przeszuka-
nia archiwów. Filmowa, fotogra-
ficzna i prasowa dokumentacja 
dorobku artystycznego tyskich 
twórców teatralnych jest obecnie 
rozproszona a stanowi część na-
szej tożsamości kulturowej. Mu-
zeum wraz z inicjatywą Marcina 
Skorka otwiera się na poszukiwa-
nie środków finansowych na od-
krywanie dokumentów teatralnej 
historii Tychów.

– Praca mojego taty, pedagoga 
teatralnego, przyniosła 50 przed-
stawień „Migreski” i dała wie-
lu tyszanom odwagę do wejścia 
w świat sztuki. Wymienię niektó-
rych: Piotr Jasek jest scenarzystą 
„BrzydUli”, Ewa Drobiec zajmuje 
się charakteryzacją filmową, Piotr 
Adamczyk prowadzi tyski amator-
ski teatr Gęba, produkcje teatralne 
Jakuba Kabusa można rokrocznie 
oglądać na festiwalu teatralnym 
Andromedon, Dagmara Łanucha 
założyła teatr Wampa. Joanna Za-
błocka–Skorek rozwija emocjonal-
ność i rozumienie świata wartoś-
ciami w programie KinoSzkoła. 
Najbardziej znanych: Ireneusza 
Krosnego i Kamillę Baar nie trze-
ba przedstawiać – wymienia Mar-
cin Skorek.

Na premierze pojawiło się 
72 byłych członków „Migreski” 
i drugie tyle artystów, współpra-
cowników i członków rodziny 
Zbigniewa Skorka. 90 widzów 
uczestniczyło w wydarzeniu on

-line. Film można już znaleźć 
na YouTube.

– Premiera filmu nie odbyła-
by się gdyby nie miłość do teatru 
i szacunek dla dorobku Zbignie-
wa Skorka ze strony Małgorzaty 
Król dyrektorki Miejskiego Cen-
trum Kultury – producenta fil-
mu o Migresce i Pawła Drzewie-
ckiego, dyrektora Teatru Małego. 
Bardzo za to dziękuję – kończy 
reżyser.

Uroczystą premierę uświetniły 
pantomimiczne i taneczne pre-
zentacje byłych członków „Mi-
greski”. rw ●

Miejskie Centrum Kultury po raz 
szósty organizuje przegląd tyskich 
zespołów muzycznych „Dla Tych 
zagrają”. Jeśli jesteś członkiem ka-
peli pochodzącej z Tychów, chcesz 
się pokazać szerszej publiczności 
i zaprezentować własny dorobek 
artystyczny, to najlepszy moment, 
by wziąć udział w tym projekcie. 
Na zgłoszenia organizatorzy cze-
kają do południa 22 kwietnia.

Przegląd zespołów muzycz-
nych „Dla Tych zagrają” prezen-
tował wiele rozpoznawalnych dzi-
siaj kapel i artystów m.in.: Double 
Blind, Klaustrofobia, Kasia Ski-
ba i Ja, Chłodno czy Piotr Rze-
ka. Co roku projekt ten cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem, 
co pokazuje skalę muzycznych ta-
lentów w naszym mieście. Impre-
zę powołano do życia w gabinecie 
ówczesnej wiceprezydent Darii 
Szczepańskiej, by otworzyć lokal-
nym muzykom drogę na imprezy 
organizowane przez miasto, m.in. 
na Święto Miasta Tychy.

– Każda edycja była trochę inna 
– przypomina Piotr Kumor, koor-
dynator projektu. – Pierwsza od-
była się u nas w sali MCK, wów-
czas zgłosiło się do nas 18 kapel, 
zakładaliśmy, że przyjmiemy 
do konkursu sześć z nich. Ko-
niec końców zakwalifikowało się 
aż 14 i był to bodajże największy 
przegląd tyskiej muzyki w historii 

miasta. W kolejnej edycji warun-
kiem przystąpienia do konkursu 
było nagranie własnej interpretacji 
piosenki z repertuaru Wojciecha 
Młynarskiego. Co ciekawe, wszyst-
kie zespoły, które przygotowały 
cover, grają go do dziś. Zupełnie 
zmieniliśmy formułę przeglądu 
przy czwartej edycji ze względu 
na pandemię. Mianowicie zorga-
nizowaliśmy koncerty w formule 
online. Wartością dodaną był zare-
jestrowany materiał, którym kape-
le mogły się posługiwać w celach 
promocyjnych. Podczas ostatniej 
edycji realizowaliśmy dla zespo-
łów teledyski w przestrzeni miasta. 
W tym oku łączymy obie formy 
i zespół nagrodzony przez jury bę-
dzie mógł wybrać nagrodę w po-
staci teledysku lub występu pod-
czas koncertu „Rock na plaży”. 
Kapela wyłoniona w głosowaniu 
publiczności otrzyma tę niewybra-
ną przez zwycięzcę opcję – dodaje 
Piotr Kumor.

Aby zgłosić zespół należy 
zapoznać się z regulaminem, 
przesłać wypełniony i podpisa-
ny przez wszystkich członków 
zespołu formularz, do które-
go należy dołączyć: dwa aktu-
alne zdjęcia zespołu w możli-
wie najwyższej rozdzielczości, 
logo zespołu (jeśli posiada), lin-
ki do co najmniej pięciu utwo-
rów w tym: minimum 2 występy 

na żywo lub video z próby oraz 
cover dowolnej piosenki z twór-
czości zespołu Dżem w nowej 
i autorskiej aranżacji, rider tech-
niczny, linki do wszystkich ofi-
cjalnych mediów społecznoś-
ciowych zespołu, w przypadku 
braku pełnoletności któregoś 
z członków zespołu należy do-
łączyć pisemną zgodę przedsta-
wiciela ustawowego.

– W tym roku postanowiliśmy 
zadać zespołom zadanie w postaci 
wykonania własnej interpretacji 
jednego z utworów Dżemu. Za-
znaczam, że cover może być za-
rejestrowany nawet smartfonem 
podczas próby. Nie będziemy oce-
niać wartości technicznych reali-
zacji. Przede wszystkim doceni-
my pomysł, oryginalność i wkład 
własny w wybrany utwór. Nie za-
leży nam na wiernych interpreta-
cjach. Dżem ma mnóstwo mniej 
znanych utworów, które są warte 
przypomnienia. Wzorem drugiej 
edycji, gdy kapele grały Młynar-
skiego, przypuszczamy, że nowe 
interpretacje pomogą przebić się 
zespołom do szerszej publiczno-
ści – dodaje.

Koncert finałowy „Dla Tych za-
grają” zakwalifikowanych do prze-
glądu zespołów muzycznych od-
będzie się na Dzikiej Plaży nad 
Jeziorem Paprocany 11 czerwca 
2022 r. kaMil peszat ●

W minionym tygodniu w gale-
rii „Ivenis Amicus Artis” w Ze-
spole Szkół nr 1 w Tychach odbył 
się wernisaż wystawy zbiorowej 
twórców profesjonalnych, zaty-
tułowanej „Piękna nasza Polska 
cała”.

– Tytuł wystawy wzięliśmy 
z wiersza Wincentego Pola, na-
pisanego w 1830 roku, tuż przed 
Powstaniem Listopadowym, 
ku pokrzepieniu serc będących 
pod zaborami Polaków – mówi 
Teresa Wodzicka, prezes Śląskie-
go Towarzystwa Kultury, któ-
re wraz z ZS nr 1 przygotowało 
ekspozycję.

Składa się na nią ponad pół set-
ki prac autorstwa 22 artystów pla-
styków: Piotra Bąka, Jolanty Flor-
czyk-Kiełczykowskiej, Czesława 
Gałużnego, Henryka Goika, Kry-
styny Jasińskiej, Andrzeja Kacper-
ka, Zdzisława Kiełczykowskiego, 
Michała Klisia, Andrzeja Makow-
skiego, Stanisława Mazusia, Jana 
Nowaka, Katarzyny Nowak-Za-
górskiej, Ryszarda Pielesza, Sta-
nisława Pietrusy, Adama Pocie-
chy, Ilony Primus-Ziarnowskiej, 
Adama Romaniuka, Ewy Stopy

-Pielesz, Sławomira Śląskiego, 
Bogusława Trybusa, Marka Tu-
midajskiego i Tadeusza Ziętary. 
Są wśród nich rysunki, grafiki, fo-
tografie, plakaty, prace cyfrowe, 
malarskie, rzeźbiarskie i meda-
lierskie. Najczęstszym tematem 
jest polski pejzaż, ale są i portrety 
wielkich polskich osobistości: św. 
Jana Pawła II, Mikołaja Koperni-
ka, Fryderyka Chopina czy Tade-
usza Różewicza.

– W imieniu nas, artystów, 
serdecznie dziękuję organizato-
rom za umożliwienie nam po-
kazania naszych prac w szkol-
nej galerii. Zapewniam, że nie 
ma takiej drugiej galerii w ca-
łej Polsce! To wielka wartość, 
że młode pokolenie może 
na co dzień obcować ze sztu-
ką – mówiła podczas wernisa-
żu widocznie wzruszona Ilona 
Primus-Ziarnowska.

Wydarzenie ubarwili recytato-
rzy prezentujący dzieła polskich 
poetów oraz tyski chór mieszany 
„Presto Cantabile” pod dyr. Ag-
nieszki Zimnej, który wykonał 
kilka pieśni z muzyką Chopina 
i Moniuszki. ww ●

interesująca wystawa w szkolnej galerii ZS nr 1.

pIękna nasza polska cała

Wystawę „Piękna nasza Polska cała” można 
oglądać w galerii Zespołu Szkół nr 1.
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Był CZęŚCią ŚWiaTa 
TeaTru
po preMierze filMU DOKUmENTALNEGO O TEATRZE „mIGRESKA” ZBIGNIEWA SKORKA.

Premiera filmu o Zbigniewie Skorku i jego teatrze zgromadziła dziesiątki byłych aktorów „Migreski”.
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Vi edycja „dla tych zagrają” – wnioski do 22 kwietnia.

dżem W noWej InterpretacjI

Najlepszy zespół VI edycji „Dla Tych zagraj” zagra na imprezie „Rock na plaży” lub zrealizuje teledysk.

M
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„robisz CoŚ dla lwowa 
i krzeMieńCa?”, „kiedy 
jedziesz?” – takie pytania 
zadawali Mi w sMsaCh 
i rozMowaCh Ci, 
którzy kojarzą 
Mnie z podróżaMi 
na dawne kresy 
wsChodnie, na Ukrainę. 
organizowanie 
MaŁyCh bibliotek 
polskiCh w woŁyńskiCh 
MiasteCzkaCh, seMinaria 
języka i kUltUry 
polskiej na akadeMii 
w krzeMieńCU, Czy 
naUkowe obozy 
dla liCealistów 
z „norwida” na kresaCh, 
a dla stUdentów 
z krzeMieńCa na ŚląskU 
– wszystko to od 16 lat 
splataŁo się z tyską 
galerią MiriaM. poprzez 
nią, angażowali się 
w te dziaŁania artyŚCi, 
znajoMi i MieszkańCy 
tyChów.

Śledząc barbarzyńską agresję pu-
tinowskiej Rosji, od pierwszych 

godzin tej niegodziwej wojny, za-
dawałem sobie pytanie „co mam 
zrobić? ” dla swoich na Ukrainie, 
poza pięknymi w duchu postami 
na facebooku. Odpowiedź doj-
rzała bardzo szybko. Również 
za sprawą pytań zadawanych przez 
znajomych. Działo się to logicz-
nie i sprawnie. Rozmowy z moimi 
dorosłymi dziećmi i bliskimi oso-
bami. Ogłoszenie zbiórki darów 
po konsultacjach z przyjacielem, 
kierownikiem pogotowia ratun-
kowego w Krzemieńcu i z zaprzy-
jaźnionymi siostrami sercankami, 
które posługują ubogim na za-
chodniej Ukrainie. Potem zderze-
nie z wydrenowaniem polskiego 
rynku z opatrunków i środków 
dezynfekcji ran, spowodowane 
powszechnymi akcjami pomoco-
wymi dla Ukrainy. Mój syn Mate-
usz, zajmujący się zawodowo za-
opatrywaniem polskich szpitali 
i aptek w takie środki, nie mógł 
mi pomóc i wyznał, że jego duża 
firma, która sama wysłała trans-
port darów medycznych do Lwo-
wa, ma trudności ze zdobyciem 
podstawowych materiałów dla 
szpitali w Polsce. Nikt, ani syn, 

ani polskie firmy nie jest prze-
ciwny udzielaniu pomocy wal-
czącym, wręcz odwrotnie, jednak 
to pospolite ruszenie pomocowe 
należy mądrze opanować i skana-
lizować, aby nie dublować pomo-
cy, zarówno przedmiotowo, jak 
i adresowo i nie drenować pol-
skiego rynku dostaw wewnętrz-
nych.

ratunek przyszedł z Hamm
Ta konstatacja zbiegła się z moim 
pierwotnym pomysłem, aby 
środki medyczne dostarczać 
do małych miasteczek, gdzie 
front jeszcze nie dotarł. W pierw-
szych dniach znalazłem kontakt 
do Polaka z Przemyśla, który 
regularnie wozi polską pomoc 
medyczną do Lwowa. Chciałem 
„nadać” przez niego swój ładu-
nek dla Krzemieńca. Okazało się, 
że mój przemyski kontakt wozi 
rzeczy do magazynu przeładun-
kowego we Lwowie, a stamtąd 
służby ukraińskie dostarczają 
wszystko na rozwlekłe linie fron-
towe i do miast już objętych woj-
ną. Niewiele albo nic nie dociera 
do miejsc nie dotkniętych jeszcze 

bombardowaniami, czy agresją 
wojsk lądowych wroga. Nikt nie 
przyjąłby ode mnie niczego ce-
lem dostarczenia do wskazanego 
przeze mnie adresata. Mogłem 
jedynie pojechać z tym chło-
pakiem z Przemyśla i zostać 
z moim ładunkiem we Lwowie. 
W sukurs przyszła moja matu-
rzystka z Liceum Plastycznego, 
Joanna Białas, która wyemigro-
wała do Niemiec 30 lat temu 
i mimo, że ma czwórkę dzieci, 
postanowiła pojechać ze mną 
swoim większym samochodem, 
zabierając ze swojego miasta 
Hamm dary rzeczowe i material-
ne od znajomych i małej wspól-
noty katolickiej.

Zaczęło się! Ponieważ dostar-
czenie pomocy tylko do Medy-
ki nie miało sensu, badałem jak 
daleko Joanna odważy się po-
jechać ze mną i darami od ty-
szan. Może do Mościsk, a może 
do Lwowa od razu, Postanowi-
liśmy obserwować co się dzieje 
na froncie i we Lwowie, a także 
na Wołyniu w dniu wyjazdu i re-
agować na bieżąco.

Aleksander, w ostatniej roz-
mowie przed wyjazdem, powie-
dział mi mądrze, „Jarek, my, ra-
townicy pogotowia mamy zasadę, 
że wszystko możemy zrobić, ale 
zawsze musimy zastanowić się, 
czy nie narażamy siebie nieod-
wracalnie, czy wrócimy z akcji, 
aby dalej służyć innym – w razie 
czego zawróć”. Te słowa wydały 
mi się bliskie moim starym zasa-
dom chodzenia po Tatrach, z mo-
imi dziećmi i uczniami – aby czuć 
respekt do gór, umieć się wycofać, 
nawet spod szczytu, wrócić tam 
i zdobyć go gdy przyjdzie właś-
ciwy czas. I tak zaczęła się droga 
przez Lwów na Wołyń.

na granicy spokojnie
22 marca, wtorek, słoneczny wio-
senny poranek w drodze do gra-
nicy. Myślę o przejściu w Korczo-
wej, autostradą A-4, ale stamtąd 
do Lwowa trzeba jechać przez 
Jaworów, zbombardowany parę 
dni wcześniej. Wiem, że Rosja-
nie nie powtórzą ataku, ale od-
ruchowo skręcam na Przemyśl 
i Medykę. Przekroczenie grani-

cy poszło nadzwyczaj szybko. 
Bardzo uprzejme służby polskie 
i ukraińskie. Nikt nie kontrolo-
wał samochodu oznaczonego 
czerwonymi krzyżykami. Kil-
ka grzecznych pytań i serdecz-
na porada ukraińskiego oficera, 
jak ominąć w drodze powrotnej 
kolejkę aut z ukraińskimi ucie-
kinierami. Po drugiej stronie 
otwarła się przed oczami znana 
i przemierzana od lat po wielo-
kroć, z moim najmłodszym sy-
nem Tobiaszem, droga do Lwowa. 
Gdyby nie świadomość toczącej 
się wojny, wszystko śmiało by się 
do mnie jak zawsze, tak jak wieże 
kościoła św. Elżbiety we Lwowie 
z przedwojennego wiersza. W su-
mie, śmiało się.

Barykady i zasłonięte znaki
Pierwsze oznaki wojny to bloka-
dy dróg wjazdowych do miejsco-
wości w postaci trwałych bary-
kad z betonowych bloków albo 
wielkich pni drzew powalonych 
w poprzek. Tam gdzie wjazd był 
możliwy, ustawione tzw. blok po-
sty, chronione wysokimi na parę 
metrów barykadami, z setka-
mi worków z piachem i wąskim 
wjazdem, kontrolowanym przez 
uzbrojonych ochotników lokalnej 
obrony cywilnej.

Charakterystyczne w drodze 
do Lwowa i w dalszej podróży 

na Wołyń, były zasłonięte nazwy 
miejscowości na znakach drogo-
wych i przystankach autobuso-
wych, dla zdezorientowania wro-
ga, gdyby nadciągnął w te strony. 
Nie działał też zbyt dobrze system 
gps.

Jak koń do stajni, omijając ty-
powe, jak w czasie pokoju, korki 
w centrum Lwowa, pełnego słoń-
ca, przechodniów, samochodów 
i marszrutek, zajechałem pro-
sto na Piekarską, gdzie czekała 
siostra Edyta, przełożona serca-
nek we Lwowie z siostrą Laurą. 
Idąc pod gościnny adres, słysza-
łem z oddali słaby dźwięk syren, 
który okazał się później rzeczy-
wiście alarmem lotniczym, jed-
nak nikt z tłumu przechodniów 
tego dnia nie reagował w żaden 
sposób. Cztery dni później, już 
po wyjeździe do domu, podob-
ny alarm zapowiedział faktycz-
ne uderzenie rakietowe w składy 
paliwowe na wschodzie Lwowa, 
w kierunku na Winniki. Niebo 
nad miastem zasłoniły czarne 
kłęby dymów, a mieszkańcy za-
częli reagować na syreny z nale-
żytą atencją.

Siostry w swoim maleńkim 
domu zakonnym, na ostatnim 
piętrze XIX-wiecznej kamienicy, 
w mieszkaniu odkupionym przed 
ćwierć wiekiem od starych pol-
skich Żydówek, emigrujących 

modliTWa o Pokój dla ukrainy
tyszanin jarosŁaw banyŚ speCjalnie dla „twoiCh tyChów” RELAcJONUJE SWOJą PIERWSZą PODRóż NA WOłyń W cZASIE WOJNy.

Siostry Franciszka i Emanuela z domu zakonnego w Brodach.

Pani Janina Bilska z Podhorców ucieszyła się z prezentu – książki „Nad Niemnem”. Osłony z worków z piaskiem w oknach piwnic kościoła dominikanów we Lwowie.

Barykady kontrolne przed wjazdem do Lwowa.
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modliTWa o Pokój dla ukrainy
tyszanin jarosŁaw banyŚ speCjalnie dla „twoiCh tyChów” RELAcJONUJE SWOJą PIERWSZą PODRóż NA WOłyń W cZASIE WOJNy.

do Izraela, ugościły nas pysznym, 
specjalnie upieczonym ciastem. 
Były zaskoczone hojnością da-
rów naszych ofiarodawców z Ty-
chów i Hamm, dla wsparcia ich 
lwowskich podopiecznych na czas 
wojny. Taką samą wartość darów 
przekazałem tutaj dla potrzebu-
jących domu zakonnego w Ro-
manowie koło Żytomierza, gdzie 
nie mogliśmy pojechać z uwa-
gi na częste bombardowania. 
Po moim powrocie do Tychów, 
siostra Maksymilla z Romanowa, 
napisała, że otrzymała tę hojną 
przesyłkę od tyszan.

W Brodach jak u babci
Trudno było opuścić lwowski 
dom, ale podjęta decyzja dal-
szej drogi, daj Boże szczęśliwej 
aż do Krzemieńca, zmuszała 
do wyjazdu. Jeszcze prywatna 
paczka z Tychów dla ukraiń-
skiego studenta, który czekał 
na stacji benzynowej przy Ły-
czakowskiej i jak najszybciej 
przez Winniki na trasę kijow-
ską, aby w drodze do Brodów 
odwiedzić Podhorce. Udało się. 
Przed zmierzchem odnalazłem 
znany sprzed lat dom pani Janiny 
Bilskiej, Polki po matce. Prawie 
90-letnia niewiasta, mówiąca już 
tylko po ukraińsku, ale rozumie-
jąca polski i czytająca z lubością 
polskie książki, z radości lekko 
zatoczyła się.

„Nie wierzyłam, że pana jesz-
cze zobaczę przed śmiercią, ale 
czekałam i Pan Bóg dał”, mówi-
ła radośnie po ukraińsku. Obda-
rowana śliczną, białą chustą weł-
nianą i „Nad Niemnem” ze łzami 
w oczach trzymała upragnioną 
książkę napisaną w języku mat-
ki. Pani Janina pisze wiersze 
po ukraińsku i teksty do lokalnej 
gazety w Brodach. Taka ta nasza 
krew kresowa.

Mimo śmiechu pomieszane-
go ze łzami, płynącymi po po-
liczkach starej kobiety, szybko 
wyruszyliśmy do Brodów, gdzie 
po ciemku, dojechałem do ma-
łego domu, mieszczącego klasz-
tor sercanek. Spóźniona wizyta, 
na którą czekało kilka miejsco-
wych rodzin z dziećmi, potoczy-
ła się zdumiewająco. Ileż śmiechu 
i szczebiotu małych dzieci, przy-
mierzających podarunki, pytań 
rodziców o drogę, zdziwionych 
serdecznie, że ktoś aż do nich, 
do Brodów z Polski teraz przy-
jechał. Na stole kolacja. Zdecy-
dowane słowa siostry Francisz-
ki: „Pan już dzisiaj nigdzie dalej 
nie pojedzie. Jest ciemno, na dro-
gach niebezpiecznie, a wkrótce 
комендантська година (godzi-

na policyjna) ”. I cóż było robić. 
Dostałem przygotowany wcześ-
niej przez przewidujące siostry 
pokój gościnny i wyspałem się 
w pięknej, kwiecistej pościeli, 
jak w dzieciństwie u babci. Towa-
rzyszka podróży została zabrana 
za klauzurę zakonną, gdzie stała 
się tej pierwszej wojennej nocy 
jedną z sercanek.

kierunek: krzemieniec
W bursie klasztornej obok głów-
nego domu, mieszkają uciekinier-
ki ze wschodu kraju. Jedna z nich, 
z małymi dziećmi, pierwszej nocy 
w Brodach wpadła w paniczny lęk, 
słysząc straszne dla niej odgłosy 
przetaczanych nocą pociągów 
na stacji w Brodach, przedwo-
jennym jeszcze węźle kolejowym. 
Obudził się w niej strach przed 
dźwiękami, jakie słyszała nocami 
w atakowanym przez rosyjskich 
bandytów jej zniszczonym ro-
dzinnym mieście.

Dary materialne zostawiłem 
u sióstr w Brodach, również dla 
podopiecznych domu w Złoczo-
wie, gdzie służy siostra Laurenta, 
aby już nie jechać tam osobiście.

Poranek drugiego dnia był 
przepiękny. Znana mi na pamięć 
droga, z zasłoniętymi, a czasem 
przewróconymi znakami drogo-
wymi, wiodła prosto do Poczajo-
wa, sławnego z drugiej na Ukra-
inie, po Peczerskiej w Kijowie, 
ławrze Poczajowskiej, która nadal 
pozostaje w jurysdykcji patriar-
chatu moskiewskiego. Po odwie-
dzinach tętniącego normalnym 
życiem, choć jedynego czynnego 
w czasie wojny, najstarszego so-
boru Zaśnięcia MB, ufundowa-
nego przez Mikołaja Potockiego, 
pozostał ostatni odcinek drogi 
do Krzemieńca.

Z tapicerni szwalnia dla wojska
Tam już jak w domu. Krótka 
kawa w studenckiej kawiarni, 
w dawnych murach obronnych 
klasztoru jezuitów i odwiedziny 
w zakładzie krawieckim, prowa-
dzonym przez rodzinę byłej stu-
dentki z seminariów na tutejszej 
Akademii. Zakład w czasie wojny 
przekwalifikował się z tapicerni 
w szwalnię szyjącą indywidual-
ne apteczki i kamizelki na gra-
naty i magazynki z nabojami dla 
ochotników armii ukraińskiej. 
Dla szwalni przywieźliśmy spe-
cjalną, wodoodporną tkaninę 
na apteczki wojskowe, zakupio-
ną w Niemczech z darów naszych 
ofiarodawców.

Jednak Krzemieniec, to prze-
de wszystkim wizyta w domu 
mojego przyjaciela Aleksandra. 

Miałem mu dostarczyć dary me-
dyczne dla jego pogotowia ra-
tunkowego, opatrunki i środ-
ki odkażające rany oraz doustne 
i iniekcyjne środki przeciwbólo-
we. Ofiarowali je tyszanie, w tym 
paru kolegów lekarzy, moich ucz-
niów z „Norwida”, a część doku-
piliśmy w aptekach i sklepach 
medycznych w Tychach. Dotarły 
bezpiecznie do domu Olka i jego 
żony Larysy, pielęgniarki szpita-
la miejskiego, zamienionego już 
w szpital wojenny.

Wspólna kolacja i śniadanie 
oraz bezpieczny nocleg w domu, 
gdzie mieszkałem wiele razy 
podczas moich licznych semina-
riów kultury polskiej na Akade-
mii. Opowieści gospodarzy i ich 
rozterki, gdy namawiałem młod-
szą córkę, Nadię, aby pojechała 
z nami do Tychów na czas woj-
ny. Jest studentką ostatniego roku 
medycyny w Odessie, skąd uciekła 
do rodziców. W maju ma otrzy-
mać dyplom, raczej zaocznie. 
Jak mówi Nadia, jeśli skończy się 
wojna szybko, w co wierzy, rozpo-
cznie specjalizację neurologiczną, 
a jeśli nie, wtedy wszyscy absol-
wenci, bez specjalizacji zostaną 
lekarzami wojennymi i skierowa-
ni będą do szpitali wojennych.

Mama ze łzami w oczach. Sama 
podlega obowiązkowi pracy jako 
pielęgniarka, mogąca być wysłana 
w każdej chwili gdzieś na front. 
Córka, jakby powstrzymywana 
przez mamę, czego do dzisiaj nie 
mogę zrozumieć, nie decyduje się 
na wyjazd do Tychów.

na Paschu bude w doma…
Skłaniam do zwierzeń, siedzącą 
z nami przy stole, panią Lenę. 
Jest uciekinierką z młodszym 
synem Dimą, z osiedla wojsko-
wego w Żytomierzu, bombar-
dowanego przez Rosjan. Szereg 
dni i nocy spędzili w piwnicach 
ze starą matką, starszym synem 
i mężem. Dopóki armia ukraiń-
ska nie zaminowała skraju lasu, 
w obawie przed rosyjskimi żoł-
dakami, na czas bombardowań 
uciekali w las. Potem mieli tylko 
piwnice. Została tam matka Leny 
ze starszym synem i mąż walczą-
cy w obronie cywilnej. Pani Lena 
nie przyjęła propozycji wyjazdu 
z Dimą do Tychów, bo wierzy, 
że „na Paschu bude w doma” 
z mężem, matką i synami. Je-
dynie błyszczące oczy zdradzały 
niepewność tej nadziei. W nocy, 
po kolacji, szesnastoletni Dima 
poprosił, abym wyszedł z nim 
przed dom, pod ciemne, ciche, 
spokojne niebo, abyśmy razem 
popatrzyli na gwiazdy. To ma-
rzenie spokojnego nieba, spełnia 
Dima każdej nocy, odkąd schro-
nił się w Krzemieńcu w domu 
Aleksandra i Larysy.

Nadszedł poranek, 24 mar-
ca. Koniec pierwszego miesią-
ca wojny. Piękne słońce w ogro-
dzie przed domem przyjaciół, 
bielejące pod gruszami dywa-
ny przebiśniegów. Nie do wiary. 
Trzecia dekada XXI wieku, śro-
dek Europy, tereny dawnej Pol-
ski, ale i kraj naszych pobratym-
ców, w którym nasz odwieczny, 

wspólny wróg z Moskwy, niszczy 
doszczętnie miasta, zabija dzieci, 
gwałci kobiety, wiele na śmierć, 
morduje cywilów, ostatnio rów-
nież strzałami w tył głowy, robi 
czystki etniczne, przeprowadza 
ludobójstwo. Duże kraje Europy 
zachodniej, m.in. Niemcy i Fran-
cja, nasi sojusznicy, za okrągły-
mi słowami ukrywają swoją pro-
stytucję polityczną, sprzedając 
swoją cnotę za utrzymywanie 
stosunków handlowych z Rosją 
putinowską, dokonującą rze-
czonego ludobójstwa na Ukra-
ińcach.

Jestem dumny z mojej Pol-
ski i z tego, że Dima zabrał mnie 
aby razem pooglądać gwiazdy 
na czarnym, spokojnym, wiosen-
nym niebie, które jeszcze osłania 
nasz wspólny, umiłowany Krze-
mieniec.

„opakowane” zabytki lwowa
Wracając do domu, nie mogłem 
nie zatrzymać się już zupełnie 
prywatnie we Lwowie, przejść 
jego ulicami i placami, popatrzeć 
jeszcze raz na wszystko, co znam 
od tylu lat. Stary Rynek z placem 
po zburzonej przez Niemców 
synagodze Tempel, Matka Boża 
Śnieżna, schody ku Krakowskiej, 
przy niej unicka cerkiew Prze-
mienienia. Archikatedra Or-
miańska, gdzie wierni Rzeczy-
pospolitej Ormianie gromadzą 
się od prawie siedmiu wieków 
i do dzisiaj starają się mówić 
po polsku. Ściany i sklepienia 
ich świątyni zdobią sławne fre-
ski Henryka Rosena, polskiego 
Żyda, absolwenta krakowskiej 
ASP, a w prezbiterium mozaiki 
Józefa Mehoffera. Rynek z Ra-
tuszem, tak swojskim i wier-
ne lwy z godłami na tarczach. 
Cztery studnie w rogach Rynku 
z bezcennymi rzeźbami, osłonię-
te szczelnie przed odłamkami. 
We wschodniej pierzei, kamieni-
ce królewska i czarna, nieco dalej, 
kościół i klasztor Dominikanów 
z górującą nad starym Lwowem 
kopułą. Dzisiaj okna do głębo-

kich piwnic zawalone workami 
z piaskiem, jakby miały jakoś 
pomóc w obronie bezcennego 
zabytku przed moskiewskimi 
barbarzyńcami. Targ z książka-
mi i numizmatami pod Arse-
nałem Królewskim i przecudna 
Cerkiew Wołoska z górującą nad 
nią wieżą Korniakta. Mijam Plac 
Bernardyński, kościół i klasztor 
Bernardynów i w dół pośpiesznie 
do Placu Mariackiego, na któ-
rym dumnie stoi, nie naruszony 
przez hitlerowców ani sowietów 
Adam Mickiewicz, w swoim naj-
piękniejszym pomniku. Archi-
katedra łacińska i pieczołowicie 
restaurowany od kilku lat koś-
ciół Jezuitów, gdzie do 2011 roku 
trzymano 1,3 miliona zabytko-
wych książek, nigdy nie oddanej 
Polsce części spuścizny Ossoli-
neum. U Jezuitów najcenniejsze 
rzeźby wraz z łaskami słynącym 
krucyfiksem, już osłonięte przed 
odłamkami bomb.

Jeszcze Teatr Wielki przy Wa-
łach Hetmańskich oraz nasza 
dawna Galeria Narodowa przy 
Ossolińskich, z pakowanymi 
obecnie i chowanymi do schro-
nów bezcennymi dziełami sztuki 
polskiej i europejskiej i... wszyst-
ko co trzeba było pominąć pod-
czas szybkiego marszu przez stary 
Lwów. Nadal nienaruszony, mimo 
coraz bliższych bombardowań.

Nad kopułami i dachami lwow-
skich kościołów, cerkwi i syna-
gog, unosi się teraz jedna wspól-
na modlitwa: „zachowaj Panie 
Lwów i jego mieszkańców przed 
wojną i rosyjskimi barbarzyńca-
mi i przywróć pokój całej Ukra-
inie”.

Nad ranem 25 marca, byłem 
z powrotem w Tychach. Wszystko 
udało się zdumiewająco dobrze, 
skutecznie i bezpiecznie. Szczęś-
cie wdzięczności w oczach ludzi 
naszych tam, Ukraińców i Pola-
ków, przenika we mnie i prag-
nę to piękne odczucie, z które-
go płynie siła i miłość, przekazać 
każdemu z Was.
jarosŁaw banyŚ ●

galERia Wciąż PRZyjmujE DaRy

Do Galerii „miriam” można już przynosić kolejne dary dla miejsc, 
które razem wspieramy na walczącej Ukrainie. Rodzaje potrzeb-
nych darów medycznych i rzeczowych prosimy ustalić bezpo-
średnio w Galerii na pl. Baczyńskiego, w każdy dzień roboczy 
między godz. 15 a 18, lub emailem: bajit.miriam@gazeta.pl

Kolejny wyjazd do Lwowa i Krzemieńca, a także, tym razem, 
do podopiecznych klasztorów sióstr sercanek w Brodach, Zło-
czowie i Rudkach oraz wsparciem przesłanym dla klasztorów 
odległych na wschodzie, w Romanowie i Nowogrodzie Wołyń-
skim, za pośrednictwem klasztoru we Lwowie, planowane jest 
na czas po Świętach Wielkiej Nocy.

Osłony z worków z piaskiem w oknach piwnic kościoła dominikanów we Lwowie.

Barykady kontrolne przed wjazdem do Lwowa.

Dawna tapicernia na czas wojny została szwalnią, m.in. kamizelek dla żołnierzy.

Autor artykułu (pierwszy z lewej), obok niego Aleksander z żoną Larysą i synem Dimą. Stoją: uchodźczyni pani Lena i córka gospodarzy Nadia.
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ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e C i e  n a s  w  n a s t ę p U jąC yC h  M i e j s C aC h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, 
ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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 Groszek ul. Wspólna 63

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:

Zaopiekuję się zwierzętami na czas nie-
obecności właścicieli w domu z wybie-
giem 605 492 878

aUto:

Autoskup, Autozłom w każdym 
stanie! Zadzwoń 517 300 610  
Bo warto!

UsŁUgi:
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.

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 603585329. 
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046
Elektryk. Tel. 504 877 825
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Płytkowanie, wod-kan, malowanie, 
remonty 668 651 688
USŁUGI BLACHARSKO- DEKARSKIE, 
WIĘŹBY, OCIEPLENIA ORAZ BUDOWA 
DOMÓW. TEL. 503-150-674. 
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika Tel: 668 651 688

finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

praCa:

Ochrona z gr. niepełnosprawności, Tychy, 
604-630-556. 

Ochrona, Tychy, 668-085-925

nierUChoMoŚCi:
Odstąpię kwaterę podwójną, murowaną na 
cmentarzu Wartogłowiec tel: 690 796 852

WYNAJMĘ

autoreklama

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²
z wyposażeniem 
∙ Usytuowane w biurowcu 
w centrum miasta Tychy 
przy . 
∙ W sąsiedztwie znajdują się 
liczne przystanki komunikacji  
miejskiej, Mediateka,  
Tyskie Hale Targowe.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zadzwoń już dziś

i umów się na spotkanie!

tel.: 512 048 016, 32 219 08 52
Karolina Chemicz-Pałys

karolina.chemicz@srodmiescie.tychy.pl

reklama
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Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905
Lokal na warsztat - komis. Centrum. Tychy 
ul. Katowicka 70 tel: 604 939 074

KUPIĘ

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 pokój z kuchnią. Tel. 668 126 588

SPRZEDAM
Tychy M-5, 77m2, oś Z tel: 664 432 446
Tychy oś. F, 2 pokoje, 35,5 m2, balkon, 
piwnica, 4p. Do remontu. Cena 229 ty-
sięcy tel: 503 442 153
Garaż własnościowy w Metro z kanałem 
sprzedam 78,000 zł do negocjacji. Tel: 783 
565 433
Sprzedam kawalerkę 22m2 w Tychach os. 
C. Tel: 503 165 544

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

Tychy, os. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
2 pokoje w apartamentowcu z windą, 42 
m2 z tarasem 9 m2 na III p. w niskim blo-
ku, cena 350 000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Katowice, Giszowiec, 43 m2, 2 pokoje, bal-
kon, stan do wykończenia, cena 275.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, os. O, do sprzedaży 2 pokoje 47,4 
m2 na II p. Do remontu, cena 269.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, parter, 48,2 m2, 2 pokoje, do 
remontu, możliwość przekształcenia na 
lokal, cena 240.000 zł do negocjacji, 731 
713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy os. A, 48 m2, 2 pokoje, widok na 
plac, 2 p., cena 280.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, os. B 54,4 m2, PARTER, niski ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 299.000 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. T, 2 p, 64 m2, 3 pokoje, stan 
do wejścia, super układ, balkon, cena 
440.000 zł do negocjacji, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina 64,41 m2, 3 pokoje, wyso-
ki parter, duży balkon, do wejścia. Cena 
550.000 zł www.ASTON.com.pl 728 713 
101
Tychy, os. D, al. Niepodległości, do sprze-
daży 3 pokoje 67 m2 z balkonem na III p. 
w niskim bloku, cena 389.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. A 69 m2, 1 PIĘTRO, niski  blok, 
bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, od-
dzielna kuchnia z oknem, duże możliwo-
ści aranżacyjne, cena 380.000 zł, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. N, mieszkanie 3 pokoje, 74,40 
m2  z tarasem 11 m2, I p. w niskim blo-
ku, cena 485 000 zł  www.ASTON.com.pl 
519-595-674

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 797 
m2 oraz 2350 m2 działka nie jest budow-
lana – tereny zielone, blisko lasu, cena 100 
zł/m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
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
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110  
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, dom 
wolnostojący z budynkiem gospodarczym, 
działka 651 m2, 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie bliź-
niaczej w wysokim standardzie, 124 m2 4 
pokoje, garaż w bryle budynku cena 1 199 
tys  www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.490.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-
handlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 
netto zł + VAT www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 950 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674

Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + woda i prąd www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os L,  lokal na parterze 53 m2, stan 
do wejścia, parking przed lokalem, czynsz 
1700 zł/mc netto www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os B,  lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji,  
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Mikołów, Centrum, do wynajęcia lokal 
usługowo-handlowy o pow. 230 m2, 
czynsz 10 350 zł netto + VAT + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

zdrowie:
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!
Gabinet Masażu. Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375-741  Bony prezentowe !!!

Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

transport:

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

kUpię/sprzedaM:

Sprzedam samochód Skodę Felicie 1.6. 
LXI, rok produkcji 1999,cena 2000zł do 
negocjacji, tel.572735922
Sprzedam podwójne łóżko ortopedyczne 
509 941 306

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

inne:

autoreklama

reklama

reklama

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna, 
al. Niepodległości 230, 
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71, 
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, 
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, 
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17, 
pt. 7.30-12; rej.pojazdów: 
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne 
telefonymiejskie

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

 – ZERO ZWROTÓW
– 

 e-mail: e.kunc@twojetychy.pl
tel.: 605 874 605, 32 325 72 40

 e-mail: d.pajor@twojetychy.pl
tel.: 601 624 255, 32 325 72 15

||||twoje tyChy 1512 kwietnia 2022



dzień po fatalnyM MeCzU 
z arką gdynia zarząd 
klUbU piŁkarskiego gks 
tyChy poinforMowaŁ, 
że artUr derbin przestaŁ 
być szkoleniowCeM 
i drUżyny.

45-letni sosnowiczanin objął ze-
spół 26 lipca 2020 roku, po za-
kończeniu sezonu 2019/2020, 
w którym GKS Tychy zajął 
ostatecznie dziewiąte miejsce, 
ze stratą trzech punktów do ba-
rażowej szóstki i po rezygnacji 
„tymczasowego” trenera Ry-
szarda Komornickiego. W cza-
sie z górą dwudziestu miesięcy 
pracy w Tychach Artur Derbin 
prowadził zespół w 64 spotka-
niach ligowych i pucharowych, 
z których GKS wygrał 29, prze-
grał 19, a 16 meczów zremisował. 

Wśród tych przegranych zna-
lazł się m.in. baraż z Górnikiem 
Łęczna, rozegrany po zakończe-
niu poprzedniego sezonu zasad-
niczego (2020/2021), który ty-
szanie zakończyli na 3. miejscu. 
Ta porażka zamknęła piłkarzom 
Derbina drogę do dalszej walki 
o awans do ekstraklasy.

Wraz z trenerem Arturem Der-
binem drużynę GKS opuścił też 

jeden z jego asystentów, Kacper 
Jędrychowski. Zarząd klubu pod-
jął także decyzję, że w następnych 
I-ligowych spotkaniach Trójko-
lorowych prowadził będzie duet 
Jarosław Zadylak (dotychczaso-
wy trener rezerw) i Przemysław 
Pitry (od niedawna jeden z asy-
stentów Artura Derbina, wcześ-
niej szkoleniowiec zespołu junio-
rów). ww ●

jesteŚMy przekonani, 
że nazajUtrz po MeCzU 
gks tyChy z arką 
gdynia odnotowaliŚMy 
wzMożony rUCh 
w tyskiCh gabinetaCh 
okUlistyCznyCh. 
po prostU od patrzenia 
na to, Co wyprawiali 
– zwŁaszCza w pierwszej 
poŁowie – MiejsCowi 
piŁkarze, norMalnie… 
bolaŁy oCzy!

Już w 3 min. goście z Gdyni po-
winni prowadzić 1:0, gdy po fatal-
nym zachowaniu Macieja Mańki 
bramkarz GKS zmuszony był sfau-
lować w polu karnym Czubaka. 
Do ustawionej na 11. metrze piłki 
podszedł najskuteczniejszy w Arce 
Adamczyk, ale strzelił źle i Konrad 
Jałocha obronił karnego.

Na potwierdzenie mądrej i sku-
tecznej gry gości nie musieliśmy 
jednak długo czekać. W 19 min. 
oglądaliśmy długi przerzut piłki 
do Adamczyka, który przy zu-
pełnie biernej postawie źle usta-
wionych obrońców bez problemu 
przelobował wychodzącego Jało-
chę i Arka objęła prowadzenie.

Tyszanie w tym fragmencie 
meczu grali bez pomysłu, rzad-
ko udawało im się celnie podać, 
że o strzałach na bramkę już nie 
wspomnimy.

Nie pomogły aż trzy zmiany 
w przerwie spotkania, goście na-
dal kontrolowali przebieg meczu 
i swą zdecydowaną wyższość udo-
kumentowali drugim golem, któ-
rego autorem – po „rozklepaniu” 
tyskiej defensywy – był Aleman. 
Symbolem niemocy GKS była 
akcja z ostatniej minuty spotka-
nia, kiedy nawet będący w sytu-
acji sam na sam z bramkarzem 

Oskar Paprzycki nie zdołał gło-
wą umieścić piłki w siatce.
gkS tychy – aRka gDyNia 
0:2 (0:1). Gole: Adamczyk (19') 
i Aleman (64').
GKS Tychy: Jałocha – Połap, 
Nedić, Szymura, Mańka – Biel 
(46' Kargulewicz), Paprzycki, 
Czyżycki (62' Malec), Grzeszczyk 
(78' Piątek), Wachowiak (46' 
Kozina) – Rumin (46' Jaroch).
Żółte kartki: Połap, Biel.

W innych spotkaniach zaległej 
25. kolejki: Sandecja – Jastrzębie 
2:0, Resovia – Stomil 1:1, Koro-
na – Podbeskidzie 2:1, Puszcza 
– Zagłębie 1:1, Skra – Chrobry 
2:2, Katowice – Widzew 0:2, Odra 
– Polkowice 1:1.

W meczach 27. kolejki, w mi-
niony weekend zanotowano na-
stępujące rezultaty: Miedź – Sto-
mil 1:2, Resovia-Podbeskidzie 
1:1, ŁKS – Sandecja 3:2, Korona 
– Zagłębie 2:1, Jastrzębie – Chro-
bry 4:2, Puszcza – Arka 2:3, Skra 

– Widzew 2:2, Katowice – Odra 
1:3. Mecz GKS Tychy – Górnik 
Polkowice rozpoczął się w ponie-
działek, 11.04, już po zamknięciu 
tego numeru do druku.
wojCieCh wieCzorek ●

i liga
1. miedź 27 60 48:20
2. Widzew 27 50 45:30
3. Arka 27 48 51:28
4. Korona 27 48 37:26
5. chrobry 27 41 33:26
6. łKS 27 41 31:27
7. Sandecja 27 40 34:30
8. Odra 27 40 37:36
9. Podbeskidzie 27 37 41:33
10. gkS tychy 26 37 27:30
11. Resovia 27 32 28:31
12. Skra 27 31 21:31
13. Katowice 22 29 31:43
14. Zagłębie 27 29 35:39
15. Puszcza 27 27 32:42
16. Stomil 27 24 28:49
17. Jastrzębie 27 21 24:43
18. Polkowice 26 21 24:43

najstarsi kibiCe 
drUżyny prowadzonej 
przez trenera 
jarosŁawa zadylaka nie 
paMiętają kiedy tysCy 
rezerwiŚCi przegrali 
ligowy MeCz. i Mają 
prawo nie paMiętać, 
bo zdarzyŁo się ponad 
pięć MiesięCy teMU, 23 
października UbiegŁego 
rokU. a na wŁasnyM 
terenie przegrali 
jeszCze dawniej, 
bo 2 października. 
i w Minioną sobotę...

O tym, że nie będzie to kolej-
ny spacerek lidera – nie tyl-
ko z uwagi na deszczową aurę 
– przekonaliśmy się już w 5 min., 
kiedy to rywal, MRKS Czecho-
wice-Dziedzice objął prowadze-
nie. Goście skutecznie zamknęli 
dośrodkowanie z rzutu rożne-
go i uderzeniem z bliska Ody-
jewskiego pokonał Padło. W 18 
min. tyszanie otrzymali kolejny 
cios i przegrywali już 0:2.

Dopiero wtedy podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka za-
brali się do walki i efekt przyszedł 
niemal natychmiast. Pięć minut 
po drugm golu dla czechowiczan 

Steblecki „zatańczył” w polu kar-
nym gości, po czym trafił piłką 
wprost w rękę obrońcy MRKS. 
Arbiter bez wahania zarządził 
rzut karny, który sam Steblecki 

zamienił na kontaktowego gola. 
Mimo, że piłkarze GKS II mieli 
jeszcze kilka sytuacji przed prze-
rwą, rezultat do końca I połowy 
nie uległ już zmianie.

Podobnie, jak na początku 
meczu, także i zaraz po zmianie 
stron gospodarze mogli stracić 
gola. Po błędzie obrony w dogod-
nej sytuacji znalazł się Jonkisz, ale 

minimalnie chybił. Ten sam za-
wodnik zrehabilitował się jed-
nak w 65 min. i płaskim strzałem 
przy słupku wywindował rezultat 
na 3:1 na korzyść gości.

Im bliżej było końca gry, tym 
bardziej malały szanse tyszan 
do doścignięcie MRKS. Co praw-
da w 80 min. tyszanom przyszedł 
w sukurs Padło, który umieścił pił-
kę we własnej bramce, ale na wię-
cej niż kontaktowy gol nie było już 
tego dnia gospodarzy stać.

Sobotnia porażka najbardziej 
zasmuciła trenera Jarosława Zady-
laka, który pewnie chciał w efek-
towniejszy sposób pożegnać się 
ze swoim zespołem. W związku 
bowiem z decyzją zarządu klubu, 
który desygnował go (wraz z Prze-
mysławem Pitrym) na funkcję 
trenera I-ligowego GKS, od po-
niedziałku zajęcia z piłkarzami 
zaplecza prowadził będzie trener 
Sebastian Idczak, wraz z dotych-
czasowym asystentem Zadylaka 
– Łukaszem Kopczykiem.
gkS ii tychy – mRkS cZE-
chOWicE-DZiEDZicE 2:3 (1:2). 
Gole: Steblecki (23' z karnego) 
i Padło (80' samob.) oraz Padło 
(5'), Dzida (18') i Jonkisz (65')
gkS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski (54' Bielusiak), Kopczyk, 

Pipia, Biegański, Rutkowski (46' 
Stefaniak), Steblecki (64' Orliń-
ski), Machowski (46' Dzięgielew-
ski), Krężelok, Janiak (46' Ploch), 
Paluch (46' Borzęcki). Żółta kart-
ka: Stefaniak.

W pozostałych meczach 20. 
kolejki: Landek – Czaniec 0:3, 
Bełk – Piast II 2:2, Łękawica 
– ROW 1:2, Kuźnia – Unia Tu-
rza 2:0, Książenice – Gorzyce 2:3, 
Podbeskidzie II – Góral 3:0 (wal-
kower); mecz Bestwina – Jasieni-
ca został przełożony ze względu 
na zły stan boiska. 
ww ●

iV liga
1. gkS ii tychy 19 44 59:18
2. Bełk 19 39 38:20
3. Unia Turza 19 35 45:32
4. czaniec 19 34 33:23
5. Piast II 19 31 34:25
6. Landek 19 28 34:26
7. Kuźnia 20 27 26:28
8. czechowice 19 27 33:25
9. łękawica 19 26 32:26
10. Jasienica 18 25 23:27
11. Gorzyce 19 24 25:39
12. Podbeskidzie II 19 22 27:26
13. ROW 19 21 38:46
14. Książenice 19 18 35:50
15. Bestwina 18 11 21:43
16. Góral 20 7 17:56

reZerWy ZnalaZły PogromCę
piŁkarze rezerw gks tyChy przegrali, ALE NADAL PEWNIE PROWADZą W TABELI.

Rozpędzony lider z Tychów został zatrzymany przez MRKS Czechowice-Dziedzice.
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gks BeZ derBina!
jarosŁaw zadylak i przeMysŁaw pitry POPROWADZą PIłKARZy W KOLEJNycH 
mEcZAcH.

oCZy Bolały...
fatalny MeCz NA STADIONIE mIEJSKIm Z ARKą SKUTKOWAł DymISJą TRENERA.

Czwartkowy mecz z Arką Gdynia piłkarze GKS będą 
chcieli z pewnością jak najszybciej zapomnieć.
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iNfORmatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 19.04 Odra Opole – GKS Tychy (godz. 
18); iV liga: 16.04 GKS II Tychy – Spójnia Landek (11); liga 
okręgowa: 16.04 Ogrodnik Tychy – Iskra Pszczyna (13), OKS 
Zet Tychy – Rekord II Bielsko-Biała (13), 16.04 GLKS Wilkowice 
– JUWe Jaroszowice (13); klasa a: 16.04 Siódemka Tychy – LKS 
Brzeźce (11); klasa b: 16.04 LKS II Gardawice – czułowianka 
Tychy (10). ls ●

Artur Derbin przestał być trenerem GKS.
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drUga rUnda 
tegoroCznej edyCji 
saMoChodowyCh 
Mistrzostw tyChów 
przyniosŁa sporo 
niespodzianek, bowieM 
absenCja faworytów 
byŁa okazją dla 
innyCh kierowCów, 
by trafić na CzoŁowe 
MiejsCa klasyfikaCji. 
to oznaCza, 
że rywalizaCja podCzas 
tegoroCznego CyklU, 
organizowanego przez 
aUtoMobilklUb zieMi 
tyskiej, zapowiada 
się wyjątkowo 
interesUjąCo.

Kierowców i kibiców zaskoczy-
ły nie tylko wyniki, ale przede 
wszystkim aura. Nagły atak zimy 
spowodował, iż warunki na tra-
sie były o wiele trudniejsze niż 
można było oczekiwać. Jednak 
dzięki temu kierowcy mieli oka-
zję sprawdzić umiejętności, po-
prawić swoje reakcje i doskonalić 
sposób prowadzenia samochodu, 
co będzie procentowało również 
w codziennej jeździe.

Najlepszy wynik w całych zawo-
dach zanotował Rafał Wlazłow-
ski startujący subaru imprezą klasy 
Open 4WD. Kolejne pozycje w tej 
kategorii zajęli Tomek Śliwa (sub-
aru impreza WRC) oraz Dezyde-

riusz Chrzan pilotowany przez Fi-
lipa Buchwalda (subaru impreza 
STI). Trzeci czas zawodów i pierw-
szy w klasie 3. należał do załogi 
Sebastian Butyński/Łukasz Bier-
not (honda civic). Za Butyńskim, 
który odniósł drugie z rzędu zwy-
cięstwo, kolejne pozycje zajęli To-
masz Smolarczyk z Krzysztofem 
Proksą (renault clio) i Konrad Siat-
ka z Bartoszem Owczarkiem (re-
nault clio II).

W klasie 4. wygrali Michał Bia-
ly i Grzegorz Bartyzel (audi 80), 
a podium uzupełnili Sławomir 
i Wojciech Mańkowie (audi TT) 
oraz Dawid Grabowski i Marcin 
Rutyna (subaru impreza WRX). 
W klasie RWD zwycięstwo od-
nieśli Paweł Rączka i Łukasz Kuś 
(bmw 120ti) przed Łukaszem 
Krzyżowskim i Michałem Dłu-
goszem (bmw 318ti) oraz Micha-
łem Parzychem i Piotrem Śliwą 
(bmw E36).

W klasie 2. metę osiągnęły tyl-
ko dwie załogi – Łukasz Przyby-
ła i Marcin Budak (honda civic) 
ora Łukasz Kaplita i Marta Coz-
zi (honda crx), natomiast w kla-
sie 1. drugie zwycięstwo z rzędu 
odnieśli Łukasz Semik i Krzysz-
tof Wadas (fiat seicento) przed 
Wojciechem Książkiem i Kami-
lem Szczerbą (fiat cinquecento), 
a podium uzupełnili Patryk Jur-
kiewicz i Paulina Łucka (opel 
corsa).

W klasie Cento najlepiej spi-
sali się Grzegorz i Anna My-
szowie (fiat cinquecento). Ko-
lejne pozycje zajęli Wojciech 
i Jakub Najgrodzcy (fiat cin-
quecento) i Adam Pawłowski 
z Pauliną Kempką (fiat cinqu-
ecento). W klasie samochodów 
francuskich (PPC) triumfowa-
li Krzysztof Bednarski i Miro-
sław Bednarski (peugeot 106), 
wyprzedzając Tomasza Piksę 
i Marka Hohoła (citroën C2). 
Trzecie miejsce zajęli Leszek 

Komenda i Piotr Miller (citro-
ën C2).

W klasie Open 2WD zwycię-
stwo odnieśli Grzegorz Łącała 
i Piotr Gąstoł (bmw 318 IS). Ka-
mil Wioska i Jan Wioska (volks-
wagen golf II) byli najszybsi 
w klasie Retro, a Dawid Charyta-
nowicz i Michał Chorbiński (sub-
aru impreza) triumfowali w klasie 
Gość dla zawodników z licencją 
sportową.

Kolejna runda SMT – 15 maja. 
ls ●

Po przygotowaniach do nowe-
go sezonu, specjalizująca się ko-
larstwie górskim Laura Choma 
pojechała na pierwsze zawody 
do Austrii, gdzie uczestniczyła 
w prestiżowym wyścigu klasy UCI 
C1 „KTM Kamptal Trophy”.

Wyścig ten co roku gromadzi 
na starcie doborową obsadę, po-
nieważ każdy chce sprawdzić swo-
ją formę po okresie intensywnych 
przygotowań. Laura rozpoczęła 
sezon w świetnym stylu – zaję-
ła szóste miejsce, a wśród Polek 
została sklasyfikowana na trze-
ciej pozycji. Tyszanka sięgnęła 
po 10 punktów UCI, a potrzebu-
je 20 pkt., aby móc wystartować 
na Pucharze Świata Juniorów (Ju-

nior Series), co jest jednym z jej 
celów na ten sezon. Warto dodać, 
iż w tym roku tyszanka zmieni-
ła kategorię wiekową i startuje 
wśród juniorek.

– Trasa w Langenlois należy 
do długich, mało technicznych 
i przede wszystkim charakte-
ryzuje się długimi podjazdami 
– stwierdziła po zakończeniu 
zawodów. – Trzeba było ją po-
konać 3,5 razy i mimo, iż taki 
typ rundy nie należy do moich 
ulubionych, nie tracąc zapału 
pokonałam wszystkie okrąże-
nia po swojemu. Był to mój de-
biut wśród juniorek, dlatego mój 
wynik sprawił mi dodatkową ra-
dość. ls ●

nowy sezon Laury chomy

austrIackI 
spraWdzIan

Laura Choma zmierza do mety wyścigu KTM Kamptal Trophy w Austrii.
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runda niesPodZianek
na trasie DRUGIEJ ELImINAcJI SAmOcHODOWycH mISTRZOSTW TycHóW.

Na Stadionie Zimowym rozegra-
no vIII Tyski Turniej Przedszko-
laków w hokeju na lodzie. Zawo-
dy zorganizowało Przedszkole nr 
5 oraz MOSiR Tychy.

W turnieju wzięło udział pięć 
zespołów: Przedszkole nr 8, Nie-
publiczne Przedszkole Sport Art., 
Niepubliczne Przedszkole Jedyn-
ka, Przedszkole nr 5 oraz po raz 
pierwszy drużyna z Przedszko-
la Gwarek Katowice-Murcki im. 
Piotra Konarzewskiego. Zawod-
nicy rywalizowali w siedmioo-
sobowych drużynach. Świetnie 
się bawiąc, przedszkolaki rozwi-
jały sprawność fizyczną, uczy-
li się sztuki współzawodnictwa 
oraz sportowej walki, a wszyst-
ko pod okiem trenerów: Wojcie-
cha Majkowskiego, Tomasza Ku-
rzawy (sędzia główny turnieju), 
Tomasza Cichonia i Beniamina 
Sławińskiego.

W hokejowej imprezie wzięli 
udział rodzice, dziadkowie, ro-
dzeństwo oraz młodzież tyskich 
szkół, a najgorliwszymi kibica-
mi okazali się koledzy zawodni-
ków z Przedszkola nr 5. Medale, 
puchary i drobne upominki wrę-
czali: Władysław Fuks, kierownik 

techniczny sekcji hokeja GKS Ty-
chy, Beata Czerwińska, dyrektor 
Przedszkola nr 5 oraz koordyna-
torki turnieju: Karolina Olszew-
ska, Angelika Cicha, Mirella Gó-
recka oraz Izabela Czerwińska.

– Organizowany przez nas 
od kilku lat turniej jest świetną 
okazją do aktywizacji i integra-
cji społeczności przedszkolnych 
– powiedziała Beata Czerwińska. 
– Dzieci są w okresie, w którym 
kształtują się umiejętności nie-
zbędne do uprawiania konkretnej 
dyscypliny sportu oraz odnajdują 
swoje zdolności i pasje. Wycho-
wankowie naszego przedszkola 
osiągają niemałe sukcesy. Arka-
diusz Starowicz, Piotr Bochyń-
ski, Bartosz Hoffman, Jan Kawa, 
Franciszek Kościelniak grają 
w zespole mistrzów Polski do lat 
14 w kat. żaków starszych, a w fi-
nale Czerkawski Cup w Nowym 
Targu trzecie miejsce zajęli m.in. 
Filip Bartuś i Jagna Tetla.

W Turnieju Przedszkolaków 
wygrało Niepubliczne Przed-
szkole Sport Art, przed drużyną 
Przedszkola nr 5, Przedszkola nr 
8 Zielony Ogród, NP Jedynka oraz 
Gwarka Katowice–Murcki. ls ●

Viii tyski turniej Przedszkolaków.

Hokej I zabaWa

Hokeiści zwycięskiego Niepublicznego Przedszkola Sport Art.

Konrad Siatka z Bartoszem Owczarkiem na trasie drugiej eliminacji SMT.
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od 10 lat drUżyna 
hokejowa gks tyChy 
Mnie opUszCzaŁa 
Mistrzowskiego podiUM, 
ale w zakońCzonyM 
sezonie tyszanie nie 
zdobyli MedalU i MUszą 
się zadowolić Czwartą 
lokatą… deCyzja o tyM 
zapadŁa w niedzielę 
w rozegranyM 
w jastrzębiU trzeCiM 
MeCzU o brąz. Mistrza 
polski poznaliŚMy 
jUż wCzeŚniej 
– po raz siódMy 
w historii po zŁoto 
sięgnąŁ gks katowiCe, 
który w ostatniM 
spotkaniU pokonaŁ 
Unię oŚwięCiM 4:1 
i finaŁową serię wygraŁ 
bezdyskUsyjnie – 4:0.

Rywalizacja o brązowy medal 
między GKS Tychy i JKH GKS 
Jastrzębie toczyła się do dwóch 
zwycięstw. Przypomnijmy – 4 
kwietnia w Jastrzębiu górą byli 
tyszanie, którzy wygrali 5:4. Na-
tomiast w miniony czwartek, mecz 
na Stadionie Zimowym zakończył 
się wygraną podopiecznych Rober-
ta Kalabera 5:2. Spotkanie zaczęło 
się znakomicie dla tyszan, bo już 
w pierwszej minucie na ławkę kar 
zjechał Martin Kasperlik. Skorzy-
stali z tego gospodarze i po strzale 
Jasona Seeda objęli prowadzenie. 
Jednak w 4. minucie wyrównują-
cego gola zdobył Pawieł Jelszański. 
Goście zaatakowali i uzyskali prze-
wagę, co potwierdził gol zdobyty 
przez Artioma Smirnowa.

Tyszanie od pierwszych mi-
nut drugiej tercji zagrali z dużą 
determinacją i w 25 minucie 
po strzale Jeana Dupuy’a krą-
żek uderzył w słupek. Na miej-
scu był jednak Jakub Witecki 
i skierował go do siatki. Ja-
strzębianie zmienili bramka-
rza (Kielera zastąpił Nechva-
tal). Podwójna przewaga gości 
w 35. minucie dała im gola i po-
nownie prowadzenie, a w chwi-
lę potem na tablicy było już 4:2. 
W trzeciej tercji tyszanie próbo-
wali dogonić rywali, jednak nie 
powiększyli już dorobku bram-
kowego, podczas gdy w ostat-
niej minucie Kasperlik strzałem 
do pustej bramki przypieczęto-
wał wygraną.
gkS tychy – jkh gkS ja-
StRZęBiE 2:5 (1:2, 1:2, 0:1). 
Bramki: Seed, Witecki.

W niedzielę, w decydującym 
meczu JKS GKS Jastrzębie także 
okazał się lepszy od tyszan. I znów 
świetny mecz rozegrał Kasperlik, 
który zdobył gola pod koniec dru-
giej tercji. W 46. min wynik pod-
wyższył Egils Kalns, a pod koniec 
meczu, kiedy trener GKS wycofał 
bramkarza, do pustej bramki trafił 
Frenks Razgals. Chwilę potem Mi-
chaelowi Cichemu udało się jeszcze 
zmniejszyć rozmiary porażki…
jkh gkS jaStRZęBiE – gkS 
tychy 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Bram-
ka: Cichy.

W poniedziałek, 11.04 rozpo-
częło się zgrupowanie kadry hoke-
jowej w Jastrzębiu-Zdroju, 14 i 16 
kwietnia Polacy rozegrają w Gra-
zu dwa mecze kontrolne z Austrią. 
A potem ekipa przyjedzie do Ty-
chów, gdzie w dniach 26 kwietnia 
– 1 maja rozegrane zostaną Mi-

strzostwa Świata Dywizji IB. Rywa-
lami biało-czerwonych będą Esto-
nia, Japonia, Ukraina i Serbia.

W kadrze na zgrupowanie zna-
lazło się kilku zawodników GKS 
Tychy: Olaf Bizacki, Mateusz Goś-
ciński, Bartłomiej Jeziorski, Ka-
mil Lewartowski, Filip Starzyń-
ski. Rezerwa: Jakub Michałowski, 
Kamil Wróbel.

Tymczasem w Katowicach 
trwają Mistrzostwach Świata Ko-
biet Dywizji IB. W piątek pod-
opieczne Zbigniewa Wróbla po-
konały Kazachstan 3:1, a w sobotę 
Słowenię 4:0 i po dwóch dniach 
turnieju biało-czerwone mają 
komplet punktów. W obu tych 
meczach wystąpiła zawodniczka 
Atomówek GKS Tychy Sylwia Ła-
skawska. W poniedziałkowy wie-
czór (11.04) rozegrano mecz Pol-
ska – Korea Południowa. ls ●

HokeiŚCi BeZ medalu
po raz pierwszy od 10 lat GKS NIE ZNALAZł SIę NA PODIUm mISTRZOSTW POLSKI.

Dla GKS Tychy był to sezon wzlotów i upadków. Czwarte miejsce na koniec rozgrywek nikogo nie usatysfakcjonowało.
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alfabet tgs
g jak janusz gurazda
kiEDy ZacZyNał kaRiERę, tyScy hOkEiści PROWaDZE-
Ni Byli jESZcZE Na kOPalNi „PiaSt”. gDy żEgNał Się 
ZE SPORtEm, tySki hOkEj Był już OcZkiEm W głOWiE 
miEjSkich WłaDZ.

Janusz Gurazda (rocznik 69) wychował się na Osiedlu F, nieda-
leko Stadionu Zimowego. Od małego ciągnęło go do sportu, 
próbował zapasów, judo, piłki nożnej, ale w końcu zdecydował 
się na hokej. Był wysoki, silny, no i jeszcze okazało się, że ma smy-
kałkę do strzelania bramek. W Kędzierzynie-Koźlu miejscowe-
mu chemikowi strzelił kiedyś w meczu centralnej Ligi Juniorów 
19 goli.

Gurazda miał charakter, nie zamierzał się potulnie ustawiać 
gdzieś w drugim szeregu. Jeszcze jako junior na treningu 
GKS-u ostro zaatakował tzw. bodiczkiem Adama Worwę. Tak 
jest – dziesięć lat starszego Worwę, najlepszego strzelca w histo-
rii klubu…. Po chwili sam oberwał od niego kijem. Niewiele się 
namyślając, oddał cios i w efekcie as drużyny stracił ząb.

W latach 80. postrachem ligowych tafli był obrońca Zagłębia 
Sosnowiec Adam Bernat. Kawał chłopa o groźnym obliczu, czę-
sto łapał kary, potrafił się bić. Na meczu w Sosnowcu Gurazda 
sprowokował go do bójki. – chodziłem na siłownię, dźwigałem 
ciężary. Byłem pewny siebie. chciałem się z nim spróbować. Lali-
śmy się ostro. Bernat miał większą wagę, w końcu mnie przydusił 
do lodu, ale pokiwał głową z uznaniem: „młody, masz potencjał” 
– wspomina tyszanin.

Napastnik uznanie kibiców zdobył nie tylko dzięki swojej wa-
leczności. Błyskawicznie uczył się przy starszych kolegach. A miał 
od kogo, bo w GKS grali wtedy tacy świetni snajperzy, jak marian 
Drasyk, mirosław copija czy wspomniany Worwa. Grał ambitnie, 
strzelał dużo bramek. Nie dziwi, że z trybun hali coraz częściej 
słychać było głośne: „Jazda, jazda, Jasiu Gurazda! ”.

Gurazda debiutował w lidze u trenera Jerzego Pawłowskiego 
i w debiutanckim sezonie zdobył z GKS-em wicemistrzostwo Pol-
ski. Szkoleniowiec umiejętnie wprowadzał do składu młodych 
zawodników i na tej strategii skorzystał także 19-letni Janusz. 
Finał ligi w sezonie 1987/88 nie przyniósł niespodzianki. Naszpi-
kowana gwiazdami krajowego hokeja Polonia Bytom dwukrot-
nie ograła tyszan – 5:2 na swoim lodowisku i 4:0 na Stadionie 
Zimowym. „Wyższość Polonii ani przez moment nie podlegała 
dyskusji. Wydaje się, że hokeiści Tychów pogodzili się z tym, 
że nie są w stanie wygrać z bytomianami” – pisała po rewanżo-
wym meczu „Trybuna Robotnicza”. Gurazda, który grał w trzecim 
ataku z copiją i Wojciechem matczakiem, po latach mówił mi: 
– Starsi gracze podeszli do finału bez ambicji. Srebro całkowicie 
ich zadowalało, bo to już i tak był wielki sukces. Wkurzało mnie 
takie stawianie sprawy, ale co ja, dziewiętnastolatek, miałem 
wtedy do gadania?

Gurazda przeżył w Tychach także gorszy czas, gdy GKS na po-
czątku lat 90. przekształcił się w Tysovię. Drużyna musiała wtedy 
zapomnieć o aspiracjach, zawodnicy klepali biedę. Janusz już 
w młodym wieku rozkręcił kilka biznesów i uniezależnił się od, 
coraz chudszych, wypłat hokejowych. Sytuacja w tyskim hokeju 
była jednak tak dramatyczna, że kto mógł, szukał nowego pra-
codawcy. W 1995 roku Gurazda dał się namówić trenerowi An-
drzejowi Tkaczowi do gry w Katowicach, gdzie akurat budowano 
mocny, a przede wszystkim stabilny finansowo zespół. W KKH 
Katowice występował przez cztery sezony, a w 1999 roku wrócił 
do Tychów, gdzie rządziła już zupełnie inna ekipa.

miał trochę pecha, bo kiedy w sezonie 2004/05 GKS sięgał 
po pierwsze mistrzostwo kraju, dla niego zabrakło już miejsca 
w składzie. Klub docenił jednak zasługi swojego wychowanka 
i przed jednym z finałowych meczów z Unią Oświęcim Gurazda 
został oficjalnie pożegnany. Nie zabrakło pucharów i kwiatów, 
ale przede wszystkim chóralnego „Sto lat”, zaśpiewanego przez 
ponad 3-tysięczną widownię. W ten sposób kibice nagradzają 
tylko wyjątkowych twardzieli.
piotr zawadzki, tyska galeria sportU ●

Janusz Gurazda w początkach swojej dorosłej kariery w GKS Tychy.
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Trwa znakomita passa pływaka 
MKP Wodnik 29 Tychy Dawida 
Wiekiery. Podczas rozegranych 
w Lublinie Grand Prix Puchar 
Polski, startujący w kategorii 
młodzieżowców (19-23 lata) za-
wodnik, zdobył medale na kilku 
dystansach, ale przede wszystkim 
ustanowił fantastyczny rekord 
Polski seniorów na 200 m stylem 
klasycznym – 2:09.99!

Można powiedzieć, że rekord 
Dawida Wiekiery to historyczne 
osiągnięcie, gdyż został pierwszym 
polskim żabkarzem, który na 200 
metrów złamał magiczną barie-
rę 2 minut i 10 sekund. Poprzed-
ni rekord od prawie 13 lat należał 

do Sławomira Wolniaka i wynosił 
2:10.90. Tym samym podopieczny 
trenera Marka Mroza wypełnił mi-
nima na mistrzostwa świata w Bu-
dapeszcie oraz na Uniwersjadę.

W Lublinie Dawid wywalczył 
złoto na 200 m st. klasycznym, 
wygrał 100 m st. klasycznym 
(wynik blisko rekordu życiowe-
go), na 50 m st. klasycznym tak-
że sięgnął po złoto i ustanowił re-
kord życiowy (28.09), był trzeci 
na 200 m st. zmiennym.

Warto dodać, iż podczas gru-
dniowych mistrzostwa Polski 17-
18 lat, młodzieżowców i seniorów 
Dawid Wiekiera zdobył 7 meda-
li. ls ●

Wygrana, remis i porażka – taki 
jest bilans występów tyskich 
drużyn ligi okręgowej w minio-
nej kolejce spotkań. Tym razem 
z kompletem punktów wrócili 
z Bojszów piłkarze Ogrodnika 
Cielmice.

Ogrodnik walczy tej wiosny 
o utrzymanie i po dwóch prze-
granych meczach (trzeci mecz zo-
stał przełożony) sytuacja zespo-
łu stawała się coraz trudniejsza. 
Na szczęście wyjazd do Bojszów 
przyniósł zwycięstwo, co podre-
perowało stan konta ekipy trene-
ra Stanisława Gaży.
gkS BOjSZOWy – OgROD-
Nik ciElmicE 0:1. Bramka: 
Szojda.
OgRODNik: Utrata – Białas, 
Foltyn, Kałuża, Szojda – Sza-

frański, Koczy, Kobierski (Wala), 
Granek, Idczak (Kościański), 
Wilk.

Na spotkanie z Iskrą Pszczy-
na pojechało tylko 12 piłkarzy 
OKS Zet Tychy. Tyszanie walczy-
li dzielnie, ale w tej sytuacji trud-
no było pokusić się o korzystny 
wynik. Bramkę zdobył Pustelnik, 
jednak Iskra strzeliła dwa gole 
i to ona wygrała.
iSkRa PSZcZyNa – OkS ZEt 
tychy 2:1. Gol. Pustelnik.

W meczu w Jaroszowicach ry-
wale – JUWe Jaroszowice i Czar-
ni Jaworze – podzielili się punk-
tami. Do przerwy goli nie było, 
ale po zmianie stron od razu 
prowadzenie uzyskali goście. 
Po kilku minutach tyszanie wy-
równali za sprawą Mateusz Ro-

szaka. W 62 min. Olaf Augusty-
niak podwyższył, jednak cztery 
minuty przez końcem spotka-
nia goście zdobyli wyrównują-
cą bramkę.
juWE jaROSZOWicE – cZaRNi 
jaWORZE 2:2 (0:0). Bramki dla 
JUWe: Roszak i Augustyniak.
jaROSZOWicE: Kwiatkowski 
– Roszak, Szlosarek, Gurbisz, 
Józefowicz, Żytka, Hornik, Czu-
pryna (90’ Mendrowski), Woź-
niak (65’ Frąckowiak) – Augu-
styniak, Cibor (70’ Puto).

1. Wilkowice 18 48 66-13
2. mKS Lędziny 18 48 65-13
3. Rekord II 18 45 56-9
4. czarni 18 39 57-24
5. OkS Zet 18 33 44-23
6. LKS łąka 18 26 31-32

7. Pasjonat 18 25 37-34
8. Iskra 19 25 33-46
9. Wisła 18 22 33-35
10. jaroszowice 18 22 28-43
11. GTS Bojszowy 18 19 28-40
12. Studzienice 18 18 26-48
13. Ogrodnik 18 13 18-44
14. BKS Stal 19 12 25-53
15. Bestwinka 18 12 16-51
16. Piast Gol 18 4 16

klaSa a: LKS Woszczyce – Sió-
demka Tychy 3:3. Drużyna Siódem-
ki jest na 11. miejscu z dorobkiem 
21 punktów. Prowadzi rezerwa 
LKS Goczałkowice 40 pkt.
klaSa B: Czułowianka Tychy 
– Nadwiślan Góra 2:0. Bramki: 
Garcia, Kostecki. Czułowianka 
zajmuje 4. miejsce z 27 pkt. Prowa-
dzi Fortuna Wyry 42 pkt. ls ●

wypełnił minima na mistrzostwa świata i Igrzyska Uniwersjady.

HIstoryczny rekord daWIda WIekIery!

Dawid Wiekiera. 

w niższych ligach.

strata zetkI, zysk ogrodnIka

Jeszcze jakiś czas temu mecz Ko-
twicy Kołobrzeg z GKS Tychy 
byłby hitem kolejki I ligi koszy-
karzy, jednak teraz karty były wy-
łożone na stół już wcześniej i było 
to spotkanie, które miało jedynie 
dopełnić formalności. Tyszanie 
przegrali wysoko 47:77, a żaden 
z zawodników GKS nie rzucił na-
wet… 10 oczek.

Z kim w ćwierćfinałach?
Wynik meczu i statystyki indywi-
dualne graczy mówią w zasadzie 
wszystko o jego przebiegu:
kOtWica kOłOBRZEg – gkS 
tychy 77:47 (19:10, 23:11, 
18:19, 17:7).
gkS tychy: Stankowski 8, Wie-
loch 7, Mąkowski 6, Koperski 6, 
Krajewski 5, Tyszka 5, Nowak 4, 
Diduszko 2, Ziaja 2, Chodukie-
wicz 2, Danielak.
Oto końcowa tabela rundy za-
sadniczej:
1. Sokół łańcut 32 58 26-6
2. Górnik 32 55 23-9
3. Kotwica 32 55 23-9
4. AZS Politechnika  32 52 20-12
5. gkS tychy 32 51 19-13
6. WKK Wrocław 32 49 17-15
7. Starogard 32 49 17-15
8. AZS Kraków 32 49 17-15
9. Dziki 32 49 17-15
10. AZS Lublin 32 48 16-16
11. Krosno 32 46 14-18
12. żak 32 46 14-18
13. Śląsk II 32 46 14-18
14. Decka 32 42 10-22

15. PGE Turów 32 41 9-23
16. Księżak 32 40 8-24
17. Znicz 32 40 8-24

Teraz drużyny przystąpią 
do rozgrywania play off. Ćwierćfi-
nałowym rywalem GKS Tychy (5) 
będzie AZS Politechnika Opolska 
(4). Pozostałe pary: Sokół Łańcut 
(1) – Dziki Warszawa (8), Górnik 
Wałbrzych (2) – AZS AGH Kra-
ków (7), Kotwica Kołobrzeg (3) 
– WKK Wrocław (6).

Gra się do trzech zwycięstw, 
pierwsze dwa mecze tyszanie roze-
grają na wyjeździe. Pierwsze spot-
kania zaplanowano na 19 i 20.04.

mocne zakończenie sezonu
W ostatnim spotkaniu sezonu 
GKS Futsal Tychy wygrał z Hei-

ro Rzeszów 7:4. Tyszanie mu-
sieli jednak rozpocząć od odra-
biania strat, bo w 6 min rywale 
uzyskali prowadzenie. Jednak już 
do przerwy podopieczni trenera 
Bartłomieja Nogi wywindowali 
wynik na 5:2. W drugiej poło-
wie rywalom dwukrotnie jeszcze 
udało się znaleźć drogę do bram-
ki Sobecko, jednak piłkarze GKS 
zdobyli także dwa gole.
hEiRO RZESZóW – gkS fut-
Sal tychy 4:7 (2:5). Bramki: 
Krzyżowski 2, Duda, Pasierbek, 
Widuch, Kołodziejczyk, Pytel.
gkS futSal: Sobecko (Wrób-
lewski) – Pytel, Krzyżowski, Ja-
strzębski, Pasierbek – Haase, Wi-
duch, Duda, Kołodziejczyk.

Do Futsal Ekstraklasy awan-
sował BSF Bochnia, w bara-

żach grać będzie AZS UŚ Ka-
towice. 

Oto końcowa tabela I ligi:
1. BSF Bochnia 22 66 132-35
2. AZS UŚ Katowice 22 43 91-61
3. Sośnica 22 39 99-72
4. gkS tychy 22 34 80-74
5. AZS Kraków 22 31 96-75
6. Gwiazda  22 31 89-86
7. Heiro  22 30 80-92
8. Siemianowice 22 27 65-87
9. Unia  22 27 84-86
10. AZS Lublin 22 25 62-77
11. Nowiny 22 16 59-145
12. Kobierzyce 22 15 54-101

W środku tabeli
Siatkarze wygrali w ostatnim 
meczu z Hutnikiem-Wandą 
Kraków 3:1 (25:15, 22:25, 25:22, 
25:22) i w II lidze sklasyfikowa-
ni zostali w środku tabeli na 7. 
miejscu z 37 punktami. W tym 
sezonie nie ma play off, w tur-
niejach półfinałowych o awans 
do I ligi zagrają dwie najlep-
sze drużyny: MCKiS Jaworzno 
i MKS Andrychów. Do ligi wo-
jewódzkiej spadają dwie naj-
słabsze drużyny.

W II lidze śląskiej kobiet TKS 
Tychy przegrał na wyjeździe 
z MKS Czechowice-Dziedzice 0:3 
(12:25, 16:25, 12:25) i z 22 punk-
tami zajął 8. miejsce w tabeli. Naj-
lepsza okazała się Stal Żywiec – 66 
pkt, wyprzedzając MKS Czecho-
wice – 57 pkt. ls ●

zwycięstwa gks futsal i tks tychy, porażka koszykarzy GKS.

zagralI o… pIetruszkę

Piłkarze GKS Futsal efektownie zakończyli sezon ligowy. 
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baran 21.iii-20.iV
Księżyc w tym tygodniu przyniesie ci liczne 
towarzyskie okazje! Zjednały sobie ludzi 
i zdobędziesz popularność. Znajdziesz sposób 
na nieznośnego Strzelca.

byk 21.iV-21.V
Uważaj, bo decyzje pod wpływem emocji mogą 
doprowadzić cię donikąd. Gwiazdy zagonią cię 
do domowych porządków. To dobra okazja, 
by pozbyć się zbędnych rzeczy.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zawodowe ambicje będziesz musiał schować do kie-
szeni. Sytuacja w pracy będzie bardzo napięta, wprost 
nie do wytrzymania. W miłości względny spokój.

rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy sprawią, że zyskasz w oczach współpracow-
ników i przełożonych. Zapragniesz rzeczy wielkich, 
ale pamiętaj, że musisz skupić się na szczegółach.

lew 23.Vii-22.Viii
Zaskoczy cię nieoczekiwany przypływ uczuć 
ze strony domowników. W pracy małe 
zamieszanie, ale zapanujesz nad sytuacją.

panna 23.Viii-22.iX
Wszystko pójdzie po Twojej myśli. Odkryjesz 
nowe możliwości, a w związku nowe sposoby 
na partnera. Pieniądze na horyzoncie.

waga 23.iX-23.X
Księżyc zapewni ci szczęście w miłości. możesz 
spotkać kogoś, do kogo mocniej zabije Twoje 
serce. czeka cię udane spotkanie w gronie 
przyjaciół.

skorpion 24.X-21.Xi
Twoje życie uczuciowe niespodziewanie 
nabierze intensywnych barw. Jeśli zapomniałeś 
już, co go namiętność, przypomną ci o tym 
gwiazdy.

strzeleC 22.Xi-21.Xii
Nowy tydzień przyniesie ci pogodę ducha 
i zadowolenie z życia. Gwiazdy mogą wprowadzić 
trochę zamętu w Twoich sprawach uczuciowych.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Na horyzoncie interesująca szansa towarzyska albo 
finansowa. Księżyc nie pozwoli ci zwolnić tempa, 
podsuwając ciągle nowe zadania do wykonania.

wodnik 20.i-18.ii
czeka cię wiele erotycznych pokus. Będziesz teraz 
szalenie atrakcyjny dla płci przeciwnej, dlatego nie 
drażnij partnera flirtami.

ryby 19.ii-20.iii
Twoja nadgorliwość podziała innym na nerwy, 
ale będą cię podziwiać. Uważaj na niezbyt 
przemyślane inwestycje. Dobrej rady udzieli ci 
Panna.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaadoptuj mnIe  

Baron – bo o nim chcielibyśmy 
Wam dzisiaj opowiedzieć – to star-
szy ok 12-letni pies. Psiaka znala-
zły w rowie dwie młode dziewczy-
ny i postanowiły mu pomóc. Jego 
stan był okropny. Pies był cały ob-
klejony błotem, był wykończony, 
głodny, nie miał siły samodzielnie 
iść. Bezwładnie leżał i czekał już 
chyba tylko na najgorsze… Tak się 
jednak nie stało. Na jego drodze 
pojawiły się dwa anioły, które od-
mieniły jego życie. Dziewczyny za-
brały psiaka do schroniska. Po raz 
pierwszy od dłuższego czasu Baron 
mógł odpocząć, najeść się do syta. 
W pierwszych dniach właściwie 
pies cały czas spał, tak bardzo był 
wykończony. Pracownicy i wolon-
tariusze bardzo martwili się o nie-
go. Często sprawdzali czy oddycha. 
A on potrzebował spokoju i odpo-
czynku…

Jego stan zdrowia nie był najlep-
szy. Baron miał ogromnego guza, 
który utrudniał mu chodzenie. Jak 
tylko chłopak doszedł do siebie, 
udało się go usunąć. Po okresie re-
konwalescencji szybko zaczął nad-
rabiać stracony czas. Teraz chęt-
nie wychodzi na spacery, choć, jak 
to starszy pan, potrzebuje też dużo 
czasu na odpoczynek i sen. Bardzo 
lubi towarzystwo człowieka.

Przy okazji chcieliśmy z całego ser-
ca podziękować dziewczynom za po-
chylenie się nad Baronem, za nieod-
wrócenie oczu od niego. Dzięki nim 

psiak dostał nowe życie. Teraz czas odmienić jego 
życie ponownie i znaleźć mu nowy, kochający dom. 
Znajdźmy dom dla psa z rowu. rM ●

cO WiEmy O PSiE:

imię: Baron
NR EWiDENcyjNy: 7749
WiEk: ok.12 lat
PłEć: samiec
Waga: ok.14 kg
StatuS: gotowy do adopcji
OBEcNiE PRZEByWa: w miejskim Schronisku 
dla Zwierząt w Tychach
tElEfON W SPRaWiE aDOPcji: 605 897 607

WięcEj Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

12 kwietnia, wtorek
godz. 18 – ScENA TEATRU TV: „Igraszki z dia-
błem” – spektakl z 1980 r. (Pasaż Kultury Andro-
meda, pl. Baczyńskiego)

13 kwietnia, środa
godz. 17 – FLOWER BOX – rodzinne war-
sztaty rękodzielnicze (Klub mcK Urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)

14 kwietnia, czwartek
godz. 19 – DAVID LANG – koncert muzyki ame-
rykańskiego kompozytora z cyklu Aukso On/Side 
– matinée (mediateka, al. Piłsudskiego 16)
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Horoskop

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.

Baron

12 kwietnia, godz. 18 – „igraszki 
z diabŁeM” – spektakl z 1980 r. 
pasaż kUltUry androMeda
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Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

w tyM MiejsCU, we wspóŁpraCy z wolontariUszaMi tyskiego sChroniska 
dla zwierząt prezentUjeMy Czworonogi, które Czekają na swoiCh nowyCh 
wŁaŚCiCieli. spójrzCie na niCh CiepŁo i otwórzCie swoje serCa i doMy.

RM
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ŚWIąteczna krzyżóWka z Hasłem
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Hasło z krzyżówki nr 750: 
ZAKWITŁY RABATY

kilka propozycji na świąteczny 
stół.

WIelkanocne 
gotoWanIe
sałatka ziemniaczana z jajkiem
SkłaDNiki: oliwa z oliwek (4 łyżki), 
cebula (2 szt.), łyżka cukru, kiełbasa 
(10 plasterków), 800 g ziemniaków, 
ocet jabłkowy (2 łyżki), szczypta soli 
i pieprzu, musztarda stołowa (2 łyż-
ki), puszka soczewicy, natka pietrusz-
ki (pęczek), orzechy laskowe (1 łyż-
ka), boczek wędzony (5 plasterków), 
4 jajka.
PRZygOtOWaNiE: jednakowej wiel-
kości małe ziemniaki dokładnie szoru-
jemy i gotujemy w mundurkach przez 
15 minut. Na patelni rozgrzewamy 
oliwę, wrzucamy pociętą w piórka 
cebulę, oprószamy cukrem i karme-
lizujemy. Dodajemy plasterki kiełba-
sy czosnkowej, chwilę podsmażamy. 
Ziemniaki kroimy w grubsze plasterki, 
dodajemy do cebuli z kiełbasą, skra-
piamy octem jabłkowym, oprószamy 
solą i pieprzem, obsmażamy na zło-
to, mieszamy z musztardą francuską 
i jeszcze chwilę smażymy.

Dokładamy osączoną brązową so-
czewicę, mieszamy, przekładamy 
do salaterki, mieszamy z natką pie-
truszki. Na patelni podpiekamy orze-
chy laskowe, z grubsza zgniatamy, 
posypujemy sałatkę. Jajka gotujemy 
na półtwardo. Plasterki wędzonego 
boczku podsmażamy na chrupiąco, 
kładziemy na sałatkę razem z połów-
kami jajek.

Sałatka ziemniaczana z jajkiem 
najlepiej smakuje po kilku godzi-
nach chłodzenia, dlatego dobrze jest 
przygotować ją poprzedniego wieczo-
ra i wstawić do lodówki na całą noc. 
Dzięki temu sałatka porządnie przej-
dzie smakami i będzie jeszcze smacz-
niejsza.

jajka w łososiu
SkłaDNiki: łosoś wędzony (100 g), 
4 jajka, rzeżucha (40 g), majonez 
(40 g), musztarda (20 g), szczypta soli 
morskiej i pieprzu.
PRZygOtOWaNiE: jajka gotujemy 
na twardo, zalewamy zimną wodą, 
tłuczemy skorupkę, a po kilku minu-
tach obieramy. Przycinamy odrobinę 
jajka na jednym końcu, tak aby moż-
na je było postawić na ściętej części. 
Następnie ucinamy około 1/3 jajka 
z górnej części wraz z kawałeczkiem 
żółtka. Ścięte białko odkładamy (nie 
będzie potrzebne), a żółtko kruszymy. 
W małej miseczce łączymy majonez 
musztardą.

Na blacie rozkładamy plastry łoso-
sia, składamy je wzdłuż na pół. Kła-

dziemy na nich gałązki 
rzeżuchy, następnie ukła-
damy jajka i owijamy je ło-
sosiem. Jajka ustawiamy 
na talerzu na przyciętej, 
dolnej części. Na ściętą, 
górną część jajka nakłada-
my po łyżeczce mieszan-
ki majonezu z musztardą, 
posypujemy pokruszo-
nym żółtkiem. Gotowe 
gniazda z łososia przy-
prawiamy solą oraz świe-
żo zmielonym czarnym 
pieprzem.
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