
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nagrody za działanie
W minionym tygodniu rozstrzygnięto  
konkurs „Tyski Społecznik Roku 2021”.

Żółta porażka
W ostatnim tegorocznym meczu piłkarze GKS 
przegrali, a do tego zobaczyli 6 żółtych kartek.

dzień, który odebrał nadzieję
13 grudnia mija dokładnie 40 lat od  
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.3 148-9
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w tychach imprezy mikołajkowe odbywały się przez kilka dni w różnych miejscach miasta. 
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weekend ze świętym

zarobią 
więcej
Na listopadowej sesji Rady Mia-
sta radni zajmowali się m.in. wy-
nagrodzeniem prezydenta mia-
sta oraz wysokością swoich diet. 
Zmiany wynagrodzeń prezyden-
ta i radnych to wynik wprowa-
dzonej przez Sejm i podpisanej 
w październiku przez prezydenta 
Andrzeja Dudę ustawy o wyna-
grodzeniach osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwo-
we, która reguluje także kwestię 
maksymalnych wysokości wy-
nagrodzeń i diet w samorządach 
wszystkich szczebli.
 str. 5
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kronika policyjna

◆  3.12 Dy ż u R Ny K M P 
OtRZyMał ZgłOSZeNie, 
że W jeDNyM Z MieSZKań 
w budynku wielorodzinnym 
przy ul. Dąbrowskiego może 
znajdować się starszy mężczy-
zna potrzebujący pilnej pomocy. 
Po przybyciu na miejsce i wej-
ściu do wskazanego mieszka-
nia, ratownicy znaleźli zwłoki 
84-letniego mężczyzny. Tego sa-
mego dnia nadeszło zgłoszenie 
o udzielenie pomocy medycz-
nej osobie w jednym z mieszkań 
w budynku wielorodzinnym. 
Okazało się, że u ok. 80-letnie-
go mężczyzny doszło do zatrzy-
mania krążenia. Strażacy wraz 
z przybyłymi na miejsce ratow-
nikami medycznymi przystąpili 
do reanimacji poszkodowanego. 
Niestety, pomimo ich wysiłków 
nie udało się przywrócić funkcji 
życiowych.
◆ W NOcy Z 4 Na 5 gRuDNia 
Na ul. gROta-ROWecKiegO, 
za skrzyżowaniem z ul. Elfów 
kierująca hyundaiem kobieta 
uderzyła w wysepkę na oznako-
wanym przejściu dla pieszych, 
a następnie w słupki przy chodni-
ku. Na miejsce zdarzenia wezwa-
ny został patrol policji. Podczas 
sprawdzania dokumentów okaza-
ło się, że kobieta była pod wpły-
wem alkoholu i została zatrzyma-
na. Badanie alkomatem wykazało 
ponad 2 promile. Policjanci KMP 
Tychy prowadzą dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.
◆ Na ul. OśWięciMSKiej DO-
SZłO 29.11 DO ZDeRZeNia 
OSOBOWegO OPla i tiRa. 
Ze wstępnych ustaleń policji 
wynika, że kierowca opla, któ-
ry z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas, ude-
rzył w bok tira, uszkadzając jego 
zbiornik paliwa. Z uszkodzonego 
zbiornika wyciekło paliwo. Kie-
rowca opla nie doznał poważ-
niejszych obrażeń i nie potrzebo-
wał pomocy medycznej. Na czas 
działań ruch został zablokowany, 
a policja wyznaczyła objazdy.
◆ DyżuRNy KM PSP tychy 
OtRZyMał 3.12 ZgłOSZe-
Nie, że w jednym z mieszkań 
w budynku wielorodzinnym przy 
al. Bielskiej 91 dziecko w wieku 

11-12 lat, wymaga pomocy. Zgła-
szający poinformował dyżurne-
go, że pomimo pukania nie może 
dostać się do wnętrza mieszka-
nia. Po dotarciu na miejsce udało 
się szybko wejść do mieszkania. 
Dziecko było całe i zdrowe, a nie 
otwierało drzwi bo... spało. Nie-
stety, po raz kolejny okazało się, 
że w tym rejonie nie ma moż-
liwości dojazdu jak najbliżej 
miejsca działań, gdyż skutecz-
nie utrudniają to nieprawidło-
wo zaparkowane pojazdy miesz-
kańców.
◆ Na teRMiNalu PRZeła-
DuNKOWyM PRZy ul. tu-
RyńSKie j, 3.12 DOSZłO 
DO ROZSZcZelNieNia PO-
jeMNiKa Z NieZNaNą SuB-
StaNcją. Po przyjeździe straża-
ków, pracownicy poinformowali, 
iż pakunek z pojemnikiem znaj-
duje się na zewnątrz obiektu, ale 
ze środka dochodził gryzący za-
pach. Wyznaczono strefy za-
grożenia i ewakuowano 26 pra-
cowników. Następnie ratownicy 
w ubraniach ochrony chemicznej 
przeprowadzili szczegółowe roz-
poznanie opakowań. Ustalono, 
że pojemniki zawierają składnik 
do produkcji innych substancji 

i w zastanej formie nie stanowi 
on zagrożenia dla ludzi i śro-
dowiska, natomiast specyficz-
ny zapach pochodził z pozosta-
łości substancji znajdującej się 
na opakowaniu. Po niespełna 
trzech godzinach zakończono 
działania.
◆ 1.12 Na SKRZyżOWaNiu 
ul. cieNiSta – cZaRNie-
cKiegO doszło do zderzenia 
audi i toyoty. Na czas działań 
w miejscu zdarzenia występowały 
utrudnienia w ruchu. Na szczęś-
cie osobom podróżującym pojaz-
dami nic się nie stało i nie wyma-
gali oni pomocy medycznej.
◆ Na OSieDlOWyM PaR-
KiNgu WZDłuż ul. DMOW-
SKiegO (przy aptece) doszło 
30.11 do wypadku z udziałem 
rowerzysty. Ze wstępnych usta-
leń pracujących na miejscu po-
licjantów wynika, że 61-letni 
rowerzysta wyjechał zza zapar-
kowanych pojazdów wprost pod 
koła osobowego vw, kierowane-
go przez 33-letniego mężczyznę. 
Rowerzysta został przewieziony 
do szpitala. To właśnie on został 
uznany winnym spowodowania 
zdarzenia i ukarano go manda-
tem karnym.

◆ 25.11 MięDZy gODZ. 16 
a 17 Na PaRKiNgu SKlePu 
przy al. Bielskiej 107, nieznany 
kierujący uderzył w zaparkowa-
ny pojazd marki ford o numerze 
rejestracyjnym ST36... powodu-
jąc jego uszkodzenie, a następnie 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Podobnie uczynił sprawca uszko-
dzenia bmw o numerze rejestra-
cyjnym ST92... na ulicy Arka-
dowej 9c. Do zdarzenia doszło 
między godz. 17 w dniu 24.11 
a godz. 13 dnia następnego. Oso-
by posiadające informacje na ten 
temat proszone są o pilny kontakt 
telefoniczny lub osobisty z KMP 
w Tychach (al. Bielska 4), pokój 
numer 38, telefon 47/85-512-67.
◆ POlicja OStRZega Nie 
tylKO PRZeD OSZuSta-
Mi W iNteRNecie, których 
działalność nasila się w okresie 
świąt, ale także przed złodzieja-
mi. Przykładów jest bardzo dużo. 
3.12 w sklepie przy ul. Kopernika 
nieznany sprawca skradł torebkę 
z dowodem osobistym i pieniędz-
mi. Z kolei na ul. Niepodległości 
skradziono telefon Samsung Ga-
laxy A32 wartości 1000 zł. W obu 
tych przypadkach KMP prowadzi 
śledztwo. ls ●
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Dość mocno ucierpiał osobowy opel, który na ul. Oświęcimskiej uderzył w bo ciężarowego MAN-a.

czytelnicy pytają

Po remoncie 
Pec-u
chodzi o ubiegłoroczny 
remont ciepłociągu przy ul. 
bohaterów warszawy 5 i 7. prace 
zostały zakończone, jednak 
do tej pory nie wykonano prac 
odtworzeniowych. przystępując 
do remontu wycięto kilka tui oraz 
żywopłot i krzewy ozdobne, które 
mieszkańcy z własnych środków 
posadzili. zwracaliśmy się już 
w tej sprawie, ale uzupełnienia 
nasadzeń nie dokonano na jesień 
ub. roku, bo stwierdzono, 
że jest za późno. było spotkanie 
z przedstawiciele pec-u, 
pokazywaliśmy zdjęcia, ale nic 
nie zrobiono wiosną, ani teraz. 
mzbm nie potrafi wyegzekwować 
od pec-u wykonania prac 
i nasadzeń, a pec nie kwapi się, 
by doprowadzić teren do takiego 
stanu, jaki był przed robotami 
– pisze jeden z czytelników.
ODPOWiaDa aRKaDiuSZ 
S t R Z e ż yK , K i e R O W N i K 
DZiału techNicZNegO Pec: 
– W związku z przebudową sieci 
ciepłowniczej na os. „B-2” zaszła 
konieczność wycinki drzew i krze-
wów. Zgodnie z decyzją Marszał-
ka Województwa Śląskiego uzy-
skaliśmy zgodę na wycinkę drzew 
z terminem nasadzeń do dnia 31 
grudnia 2021r. Obecnie prowa-
dzimy postępowanie przetargowe 
na nasadzenia z terminem wyko-
nania do końca roku. W temacie 
nasadzeń jesteśmy w kontakcie 
z MZBM.

bruk 
w osadzie
remontując osiedle osada, 
wykonano chodniki z kostki 
brukowej. niestety nie jest to, 
jak się okazuje, dobry materiał 
na chodniki, które po opadach 
deszczu stały się bardzo śliskie. 

kilka dni temu idąc upadłam 
i wiem, że inne starsze osoby 
mają problem, podobnie, jak 
matki z wózkami z dziećmi. 
a przecież nie ma jeszcze mrozu 
i opadów śniegu. mam pytanie 
czy na innych osiedlach też są 
chodniki z kostki granitowej i czy 
można z tym coś jeszcze zrobić? 
– pyta mieszkanka czułowa.
ODPOWiaDa KacPeR Za-
WiSZa, iNSPeKtOR DS. KO-
MuNiKacji i  PROMOcji 
MiejSKiegO ZaRZąDu Bu-
DyNKóW MieSZKalNych: 
– Obecnie realizowane prace 
budowlane, dotyczące zago-
spodarowania terenu Osady, są 
wykonywane zgodnie z zatwier-
dzonym projektem budowlanym. 
Wszystkie materiały używane 
i zabudowane podczas robót 
są materiałami zatwierdzonymi 
i dopuszczonymi do obrotu. Nie 
ma zatem możliwości, aby jaki-
kolwiek materiał, w tym kostka 
brukowa, nie spełniały wymo-
gów bezpieczeństwa. Realizo-
wany projekt jest wykonywany 
na terenie objętym szczególnym 
nadzorem miejskiego konserwa-
tora zabytków. Projekt ten zakła-
da wykonanie zagospodarowania 
terenu w sposób nieco odmienny 
od zagospodarowań wykonywa-
nych w innych częściach Tychów. 
Prace polegają na odtworzeniu 
stanu istniejącego z zachowa-
niem zabytkowego charakteru 
tego terenu. W kwestii samych 
ciągów pieszych i pieszo-jezd-
nych zauważyć należy, że wyko-
nanie nawierzchni z kostki bru-
kowej jest wykonywane w sposób 
zachowujący jednolitość na-
wierzchni, przy czym odchyłka 
miedzy kostką a fugą co do zasa-
dy nie przekracza 1–2 cm.

Alternatywną ścieżką komu-
nikacji w skrajnych przypad-
kach pozostaje ciąg jezdny, któ-
ry na drodze wewnętrznej może 
być wykorzystywany do ruchu 
pieszych. Po zakończeniu inwe-
stycji teren zostanie odpowied-
nio oznakowany. Realizowany 
projekt zapewnia wszystkie wy-
mogi bezpieczeństwa, podkre-
ślając zabytkowy charakter miej-
sca. ls ●
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1 grudnia odbyŁo się 
wręczenie nagród 
tyski spoŁecznik roku 
2021 podczas gali 
zorganizowanej przez 
Fundację rozwoju 
ekonoMii spoŁecznej. 
w kategorii organizacja 
nagrodę przyznano 
tyskiM szpilkoM 
w biznesie, zaś jako 
osobę wyróŻniono 
renatę bartecka-
grochla. statuetki 
wręczyli zastępca 
prezydenta tychów 
Maciej graMatyka, 
przewodnicząca 
rady Miasta barbara 
konieczna oraz prezes 
Fundacji katarzyna 
loska-szaFrańska.

– Bardzo cieszę się, że nasza 
fundacja ma możliwość organi-
zowania tego konkursu we współ-
pracy z miastem – rozpoczęła 
Katarzyna Loska-Szafrańska. – 
W tym roku, było nam ogrom-
nie trudno wybrać społecznika 
roku, a ilość zgłoszeń przerosła 
nasze oczekiwania. W Tychach 
się bardzo dużo dzieje, jest mnó-
stwo osób oraz instytucji dobrej 
woli. Cieszymy się, że w tym uda-
ło się wyróżnić wielu z nich – do-
dała.

Potrzebna inicjatywa
– Również się cieszę, że spotyka-
my się na gali po przerwie spo-
wodowanej pandemią – zabrał 
głos Maciej Gramatyka. – Przed 
rozpoczęciem wspominałem 
z panią przewodniczącą Barbarą 
Konieczną poprzednią galę i obo-
je doszliśmy do wniosku, że jest 
to bardzo ważna i potrzebna ini-
cjatywa w mieście. Dodatkowo 
wspominaliśmy luźną i weso-
łą atmosferę panującą podczas 
wręczenia nagród. Jestem prze-
konany, że dla wszystkich na-
grodzonych i wyróżnionych bę-
dzie to niezapomniany wieczór. 
Chciałbym jednak zwrócić uwagę 
na dwie rzeczy. Niedawno pod-
czas konsultacji pedagogicznych, 
w których brałem udział, poru-
szono problem nagród i ocen. 
Chciałbym zauważyć, że fundacja 
wyróżniła w tym roku mnóstwo 
osób, jednak niemożliwym jest, 
aby każdorazowo zauważyć czy 
też pamiętać o wszystkich spo-
łecznie zaangażowanych podmio-
tach czy osobach. Z tego miejsca 
chciałbym wszystkim podzięko-
wać za wspólną budowę naszego 
lokalnego społeczeństwa. To właś-
nie dzięki prostym uczynkom 
i zwykłym ludzkim odruchom 
możemy, jako społeczeństwo, 
zmierzyć się z przeciwnościami 
losu. Dziś wyróżniamy kilkoro, 

ale pamiętamy, że w Tychach 
na każdym osiedlu są setki osób, 
którym należy się takie wyróż-
nienie. Po drugie – co chciałbym 
zauważyć – wszystkie te osoby, 
o których przed chwilą wspo-
mniałem, mają nas – urzędni-
ków – po swojej stronie. To właś-
nie dla państwa piastujemy swoje 
funkcje i z państwem codziennie 
współpracujemy. Jestem dum-
ny z naszego zespołu Wydziału 

Spraw Społecznych i Zdrowia, 
którym kieruje Iwona Bińkowska, 
bo od kilku lat widzę, z jak wiel-
kim zaangażowaniem przykła-
dają się do swojej pracy. W mało 
którym segmencie tak ważna jest 
bliska współpraca urzędu i miesz-
kańców jak właśnie w pracy spo-
łecznej. W Tychach ta współpraca 
po prostu działa. Czego dowodem 
jest ta gala i ilość tegorocznych 
nominacji.

wsparcie celem
Zanim wręczono nagrody, przy-
bliżono działalność fundacji. 
FRES powstał w 2008 roku z ini-
cjatywy osób zaangażowanych 
w działalność na rzecz profesjona-
lizacji podmiotów ekonomii spo-
łecznej oraz wsparcia grup i osób 
znajdującej się w trudnej sytuacji 
życiowej. Fundacja wspiera orga-
nizacje w ich codziennej pracy, 
pobudzając je do kreatywnych 
działań, motywując do rozwoju. 
Działają na rzecz różnych środo-
wisk, branż, społeczności i wspól-
not lokalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. 
FRES umożliwia podmiotom 
ekonomii społecznej korzysta-
nie ze szkoleń, specjalistycznego 
doradztwa oraz wizyt studyjnych 
w krajach europejskich. Powstała 
dzięki Katarzynie Loska-Szafrań-
skiej oraz Zofii Kastelik-Krzy-
żowskiej. Główną działalnością 

fundacji jest prowadzenie Regio-
nalnego Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej.

nie tylko rak oFF
Wszyscy nominowani otrzymali 
dyplomy, a w kategorii organiza-
cje wyróżniono: Stowarzyszenie 
Twórców Kultury w Tychach, Ty-
ski Ruch Klasyków, Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 1. Nagroda po-
wędrowała, jak już wspomnieli-
śmy, do Tyskich Szpilek w Bizne-
sie. – Tyskie Szpilki wyróżniły się 
organizacją konferencji Rak OFF, 
choć oczywiście wydarzeń zor-
ganizowanych przez panie było 
dużo więcej – argumentował wy-
bór Maciej Gramatyka. – To wy-
darzenie jednak zasługuje na wy-
jątkowe wyróżnienie, gdyż dzięki 
niemu wiele kobiet mogło otrzy-
mać pomoc w walce z tą ciężką 
chorobą.

– Jestem bardzo dumna 
z otrzymanej nagrody – mówiła 
prezes organizacji Nina Franczak. 
– Jesteśmy grupą fantastycznych 
kobiet, które na co dzień zaj-
mują się swoja pracą, natomiast 
w wolnym czasie poświęcają się 
pracy charytatywnej. Odpowia-
damy na potrzeby całego społe-
czeństwa. Dzielimy się sercem 
i dobrem. Za nami ogrom pracy 
oraz mnóstwo fantastycznych ak-
cji. Dzięki tej nagrodzie wejdzie-
my w przyszły rok z jeszcze więk-
szą energią.

wilkowyjanka od urodzenia
W kategorii Osoba wyróżniono: 
Teresę Kośmider, Marcina Szyję, 
i Dawida Kołodziejczyka. Nagro-
dzona głównym trofeum Renata 
Bartecka-Grochla od 12 lat dzia-
ła w radzie osiedla Wilkowyje, 
współpracuje z Urzędem Miasta, 
angażuje się w działania społecz-
ne, prężnie działa w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. – Wspiera 
miasto przy realizacji różnego ro-
dzaju inwestycji w Wilkowyjach 
– zaznaczył Maciej Gramatyka. 
– Nie od dziś kwestia bezpie-
czeństwa jest pani Renacie bar-
dzo bliska. Angażuje się w organi-
zacje wydarzeń Klubu Wilkowyje 
MCK. Często opiniuje działania 
urzędu oraz wskazuje na potrze-
by mieszkańców. Bez takich osób, 
jak pani Renata, byłoby miastu 
po prostu trudniej – dodał.

– Od urodzenia jestem Wilko-
wyjanką – przyznała nagrodzona. 
– Mieszkam tutaj ponad 50 lat. 
Moja praca społeczna właściwie 
zaczęła się od dzieciństwa. Od za-
wsze każdemu pomagałam zupeł-
nie bezinteresownie. W ostatnich 
15 latach podjęłam decyzję, aby 
zasiadać w radzie osiedla, gdzie 
udało mi się ze wspaniałymi 
ludźmi realizować wiele cieka-
wych projektów. Uczestniczyłam 
również w powstawaniu Budżetu 
Obywatelskiego, bo to bardzo do-
bre narzędzie dla każdego miesz-
kańca. kaMil peszat ●

nagrody za działanie
rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „TySKI SPOłEcZNIK ROKu”

reklama

Laureaci i nominowani w konkursie Tyski Społecznik Roku 2021.

Statuetka w kategorii Osoba trafiła do Renaty Barteckiej-Grochli – działaczki społecznej z Wilkowyj.

Nagrodę dla Tyskich Szpilek w Biznesie odebrała prezes stowarzyszenia Nina Franczak.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  

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

−  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 766/33 o pow. 

1821 m2, położonej w Tychach przy ul. Rymarskiej.

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 na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej 
położonej w Tychach w rejonie ul. Myśliwskiej oznaczonej jako działka nr 3333 o pow. 100 m2, 
z przeznaczeniem pod ogród przydomowy.

Urząd Miasta Tychy
Biuro Rzeczy Znalezionych

Ogłoszenie

Na podstawie USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie rzeczy znalezionych  

(Dz. U. 2015.397)

URZĄD MIASTA W TYCHACH

zawiadamia, że poszukuje osoby do odbioru  

następujących rzeczy znalezionych:

1. Pieniądze około 10.000 zł

Powyższe rzeczy zostały znalezione w dniu 1 grudnia  

przy al. Bielskiej na terenie maista Tychy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 02.12.2021 r. do 02.12.2022 r.

Informacje w sprawie udzielają: Straż Miejska Tychy ul. Budowlanych 67

tel. (32) 776-39-22 lub (32) 776-39-20

w caŁej polsce 
notowane są rekordowe 
ilości zakaŻeń 
podczas czwartej 
Fali pandeMii coVid-
19. przyglądaMy się 
jak wygląda sytuacja 
w wojewódzkiM szpitalu 
specjalistycznyM 
Megrez.

Liczba nowych zakażeń koronawi-
rusem w powiecie tyskim 3 grud-
nia wyniosła 110 osób – podało 
Ministerstwo Zdrowia. Oznacza 
to, że w ciągu jednej doby było 
8,64 nowych zakażeń COVID-19 
w przeliczeniu na każde 10 tysię-
cy mieszkańców. Dla porównania, 
wskaźnik nowych zakażeń na każ-
de 10 tysięcy mieszkańców dla ca-
łego kraju wyniósł tego dnia 7,03. 
Dzień wcześniej odnotowana 
liczba zakażeń wyniosła 53 (czy-
li 4,16 na 10 tys. mieszkańców), 
w ostatnich dniach nie odnoto-
wano żadnego zgonu związanego 
z COVID-19. Na kwarantannie 
aktualnie przebywa 2461 osób. 
W całej Polsce 3 grudnia liczba 
nowych zakażeń koronawirusem 
wyniosła 26.965, a liczba zgonów 
470.

Od 2 grudnia decyzją mini-
stra zdrowia w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Me-
grez przeznaczono 79 łóżek na II 
poziomie zabezpieczenia szpital-
nego dla pacjentów z potwier-
dzonym zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. Ilość łóżek roz-
dzielono na oddziały: Geria-
tryczny, Obserwacyjno-Zakaź-
ny, Wewnętrzny, Wewnętrzny 
z Pododdziałem Kardiologicz-
nym, Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej (łącznie 78 łóżek) 
oraz jedno na Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii. 
– 3 grudnia zajęte przez pacjen-
tów z COVID-19 były 62 łóżka, 
w tym jedno intensywnej tera-
pii – informuje rzecznik prasowy 
Megrezu Małgorzata Jędrzejczyk. 
– Z kolei od 6 grudnia do odwo-
łania stanu epidemii na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej 
w szpitalu przygotowanych bę-
dzie 109 łóżek na II poziomie za-
bezpieczenia dla pacjentów za-
każonych SARS-CoV-2, w tym 9 
łóżek intensywnej terapii.

W ubiegłym tygodniu uru-
chomione zostały także nowo 
powstałe gabinety obserwacyj-
no-zakaźne dla pacjentów z po-

dejrzeniem lub zakażeniem wi-
rusem SARS-CoV-2. Gabinety 
tworzą zamknięty układ po-
mieszczeń, do których pacjenci 
wchodzą lub wjeżdżają odręb-
nym wejściem od strony par-
ku.

Zapytaliśmy zaprzyjaźnionego 
z redakcją lekarza Michała Puł-
toraka o opinię na temat sytua-
cji covidowej. – To nie jest żart, 
covid po prostu zabija. Polecam 
szczepienia i maski ffp2 i ffp3. 
Jeżeli ktoś w domu jest dodatni, 
to reszta domowników powin-
na założyć maski z filtrem min. 
ffp2. Dodatkowo częste wietrze-
nie pomieszczeń i izolowanie 
chorego zmniejsza ryzyko zara-
żenia. Wciąż czekamy na wynale-
zienie skutecznych leków. Ostat-

nio opiekowałem się pacjentem, 
który umierał z powodu COVID-
19. Walczy z całych sił z choro-
bą, ale wirus był nie do opanowa-
nia. Musiałem utrzymać chorego 
w przytomności. Sen mógł być 
dla niego zabójczy. Bez zbędnych 
szczegółów wytłumaczyłem mu 
sytuację, chory zaś zapytał mnie 
„jak długo doktorze mam nie 
spać, ile godzin? Jestem już bar-
dzo zmęczony”. Odpowiedziałem, 
że musi wytrwać na siedząco bez 
spania dwa dni... To były dla pa-
cjenta dwa dni niesamowicie 
ciężkiej walki. Tym razem zwy-
cięskiej, ale wielu nie było w sta-
nie wyjść z takiej opresji. Szczep-
my się, bo to naprawdę pomaga 
– tłumaczy lekarz.
kaMil peszat ●

Chciałbyś zjeść śniadanie z prezydentem Tychów 
Andrzejem Dziubą? Teraz masz taką możliwość, 
biorąc udział w charytatywnej licytacji. Można 
w ten sposób pomóc w przygotowaniu wigilijnej 
kolacji „Wigilia dla Tych”, którą organizuje rad-
ny Krzysztof Król oraz Tyskie Szpilki w Biznesie. 
Licytacje (do nabycia także np. koszulka Roberta 
Lewandowskiego i inne atrakcyjne przedmioty) od-
bywają się na facebookowym profilu radnego i po-
trwają do wtorku 7 grudnia do godziny 20.00.

– Przygotowania do wigilii chciałbym rozpo-
cząć już teraz – mówi Krzysztof Król, radny ty-
skiej RM. – Od dwóch lat organizuję wigilię dla 
osób potrzebujących – duże przedsięwzięcie, 
w które zaangażowanych jest wiele osób. Szukamy 

oczywiście wolontariuszy, ale przede wszystkim 
funduszy. Bardzo zatem wszystkich Was proszę 
o przekazywanie przedmiotów, które zlicytuje-
my na aukcjach. Każdy z Was może się przyłą-
czyć. W tym roku do współpracy zaprosiłem Annę 
Psotę z restauracji Kolorowy Talerz oraz Katarzy-
nę Piotrowską-Janowiec z restauracji Stadiono-
va Restaurant. Dziewczyny zrobiły wiele dobre-
go przy zbieraniu funduszy na pomoc dla Filipka 
Cholewy. Chciałbym w ten sposób im podzięko-
wać i zamówić u nich kolacje o wartości 100 zł 
każda. To one będą gromadzić środki, za które 
przygotują dania wigilijne. Ja zbieram przedmio-
ty na aukcje.

W tym roku wylicytować można m.in. piłkę 
z autografem Marcina Gortata, koszulki Mariusza 
Czerkawskiego i Roberta Lewandowskiego z au-
tografami oraz grafikę autorstwa Wojciecha Łuki. 
– W poprzednich latach udało się trafić do setek 
tyszan z naszą wigilią. To dzięki Wam, mieszkań-
com naszego miasta. Wiem, że nie brakuje u nas 
wspaniałych ludzi, którzy potrafią wznieść się po-
nad podziały, te światopoglądowe czy polityczne. 
Pokazaliście to wcześniej i wierzę, że pokażecie 
również w tym roku. Sprawmy razem, by w Ty-
chach na każdym stole pojawiły się porządne wi-
gilijne potrawy – dodaje Krzysztof Król.
kp ●

4 grudnia uruchomiono bezpłat-
ne ogólnodostępne lodowiska se-
zonowe w Tychach. W tym roku 
na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowego Paprocany oraz przy uli-
cy Brzozowej. Lodowisko, któ-
re zwykle zlokalizowane było 
na placu „pod Żyrafą”, z uwagi 
na zły stan techniczny postano-
wiono na rok wyłączyć z użyt-
kowania.

Wejście na lodowiska jest 
możliwe w wyznaczonych go-
dzinach. Lodowiska działają 
od godz. 8 rano, po 1 godzinie 
i 15 minutach będzie zamykane 
na 45 minut – w tym czasie na-
stąpi dezynfekowanie, a od 13.15 
do godziny 15.00 będzie prze-
rwa techniczna. Mieszkańcy 
mogą korzystać więc z lodowisk 
w godzinach: 8-9.15, 10-11.15, 
12-13.15, 15-16, 16.15-17.15 
oraz 18.30-20.

Jednorazowo na tafli lodo-
wisk sezonowych może przeby-
wać maksymalnie 100 uczestni-
ków.

Wszystkie osoby przed wej-
ściem na lodowisko i po zejściu 
prosi się o zasłonięcie ust i nosa.

Jak co roku MOSiR organizuje 
„Mikołajkowy Bal Przebierańców 
na Lodzie”. Impreza odbędzie się 
w sobotę, 11 grudnia na lodowi-
sku otwartym w OW Paprocany 
w godz. 17-18. W programie m.in. 
gry i zabawy, konkurs na najład-
niejsze stroje. Wstęp – bezpłatny. 
W razie deszczu lub zbyt wyso-

kiej temperatury, impreza będzie 
przełożona na 18.12.

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji planuje również przepro-
wadzić zgodnie z tradycją na-
ukę jazdy na łyżwach dla dzieci 
do lat 10. Harmonogram wraz 
z godzinami zostanie  podany 
najpóźniej do wtorku na stronie 
internetowej i w mediach spo-
łecznościowych MOSIR Tychy. 
kaMil peszat ●

w tym roku w dwóch lokalizacjach.

Lodowiska otwarte

Czwarta Fala
w tychach, tak saMo jak w caŁej polsce, ZAObSERWOWAć mOżNA WZROST LIcZby ZAKAżONych. 

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

przy al. Niepodległości 49  
został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej,  

przewidzianej do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy dotyczący:

–  lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku wielolokalowym przy ul. Czystej 17.

komunikaty

akcja charytatywna trwa do wtorku.

Śniadanie z Prezydentem

Sezonowe lodowiska cieszą się sporą popularnością.
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Zawodnicy GKS Tychy – piłkarz 
Jakub Piątek, hokeista Bartłomiej 
Jeziorski i koszykarz Kacper Mą-
kowski zostali wolontariuszami 
w Miejskim Schronisku dla Zwie-
rząt w Tychach.

Szybko przeszli odpowiedni 
instruktaż i następnie przystą-
pili do wykonywania obowiąz-
ków.

– Nigdy nie byłem w schroni-
sku, dlatego chciałem zobaczyć 
jak to wszystko wygląda. Pamię-
tam jak kilka lat temu u koleżan-
ki mojej mamy urodziły się koty 
i postanowiliśmy jednego z nich 
przygarnąć. Myślę, że warto ad-
optować zwierzęta, bo potrzebu-

ją one miłości i to było widać gdy 
ich odwiedziliśmy – powiedział 
Jakub Piątek.

Odwiedziny zawodników roz-
poczęły się od porządków. Bar-
tłomiej Jeziorski sprzątał boksy, 
Jakub Piątek opiekował się psem 
Barrym, a Kacper Mąkowski… 
zakrapiał kotom oczy.

GKS Tychy i Miejskie Schro-
nisko dla Zwierząt w Tychach 
współpracują już od kilku lat. 
W 2017 roku odbyła się kampania 
„Nie zostawiaj zwierząt na lodzie”, 
a kilka miesięcy później powstał 
kalendarz charytatywny z udzia-
łem zawodników oraz psów i ko-
tów. ls ●

w Miejskim schronisku dla Zwierząt.

sPortowcy Gks 
– woLontariuszami
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W Miejskiej Galerii Sztuki 
„Obok” jeszcze tylko przez kil-
ka dni oglądać można wystawę 
„Dziennik Podróży z Ostatnią 
Wieczerzą” – wieloletni projekt 
artystyczny Jerzego Michała Mu-
rawskiego. Artysta, nawiązując do 

tradycji żywych obrazów, stworzył 
w tyskiej galerii instalację, która 
tematycznie i formalnie wzoro-
wana jest na obrazie „Ostatnia 
wieczerza”, namalowanego przez 
Leonarda da Vinci we wnętrzu re-
fektarza klasztoru Dominikanów 

w Mediolanie. Tyle tylko, że za-
miast apostołów i Chrystusa wi-
dzimy jedynie symboliczne ko-
stiumy, przypominające zastygłe 
w gestach szaty, opuszczone przez 
ciała uczestników Ostatniej Wie-
czerzy… ww ●

w środę, 1 grudnia 
br. tychy odwiedziŁa 
senacka koMisja 
nadzwyczajna do spraw 
kliMatu. w wizycie 
wzięli udziaŁ M.in. 
wiceMarszaŁek senatu 
rp gabriela Morawska-
stanecka oraz 
przewodniczący 
koMisji nadzwyczajnej 
do spraw kliMatu 
– senator stanisŁaw 
gawŁowski.

odwiedzili oczyszczalnię i wodny 
Park tychy
Członkowie komisji wizytę w Ty-
chach rozpoczęli od odwiedzenia 
Regionalnego Centrum Gospo-
darki Wodno-Ściekowej. Następ-
nie odwiedzili Wodny Park Tychy 
i znajdujące się w nim Edukato-
rium. Wizyta w urzędzie miasta 
rozpoczęła się z kolei od konfe-
rencji prasowej, w której oprócz 
członków komisji wzięli udział: 
zastępca prezydenta Tychów – 
Maciej Gramatyka, wójt Gminy 
Wyry – Barbara Prasoł, prezes Re-
gionalnego Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA Zbigniew 
Gieleciak oraz dr. inż. Stanisław 
Tokarski z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie oraz Głów-
nego Instytutu Górnictwa.

Gości przywitał Maciej Grama-
tyka, zastępca prezydenta Tychów: 
– Cieszę się z tego, że dobry kli-
mat do obrad Nadzwyczajnej Ko-
misji do spraw Klimatu dostrzegli 
państwo w Tychach. W naszym 
mieście podejmujemy wiele dzia-
łań związanych m.in. z ochroną 

powietrza. Jako jedno z pierw-
szych miast w Polsce zrealizo-
waliśmy program wymiany sta-
rych pieców na nowe. W ostatnim 
roku wydaliśmy ponad 20 milio-
nów m.in. na odnawialne źród-
ła energii czy fotowoltaikę. Tychy 
są także liderem elektromobilno-
ści oraz jednym z trzech miast 
w Polsce, gdzie jeżdżą trolejbusy. 
Oprócz RCGW, także inne spół-
ki np. Master czy PKM Tychy, ak-
tywnie działają w obszarze wy-
korzystania nowych technologii. 
Jestem przekonany, że będą pań-
stwo mieli okazję je także zoba-
czyć. Życzę dobrych obrad i za-
praszamy ponownie do naszego 
miasta – powiedział Maciej Gra-
matyka.

Podczas konferencji głos za-
brała także wicemarszałek senatu 
RP Gabriela Morawska-Stanecka 
oraz przewodniczący Stanisław 
Gawłowski. – Podczas dzisiejszej 
wizyty zobaczyliśmy m.in. bioga-
zownię, która zasila Park Wodny 
Tychy. My, jako senacka Komi-
sja Nadzwyczajna do spraw Kli-
matu, odwiedzamy takie miejsca 
i chcielibyśmy, by takie projekty 
realizowano także w innych mia-
stach w kraju. To bardzo ważne, 
bo jesteśmy w tak trudnym cza-
sie, że wszyscy musimy działać, 
by temperatura na ziemi nie wro-
sła w tak zastraszającym tempie – 
mówiła Gabriela Morawska-Sta-
necka.

tychy – wyjątkowo dobry 
gospodarz
– Chcę podziękować za zaprosze-
nie do Tychów. Wszyscy mamy 

świadomość, że musimy odcho-
dzić od spalania węgla i korzy-
stać z innych alternatyw. Dobry 
gospodarz potrafi nawet ze ście-
ków robić energię! Warto tego 
typu pomysły przenosić do in-
nych miast. Tychy są wyjątkiem, 
a nie powinny – stwierdził z kolei 
Senator Gawłowski.

Prezes RCGW w Tychach, Zbi-
gniew Gieleciak mówił natomiast 
o osiągnięciach spółki:  – To rzad-
ka okazja, by pokazać tak znamie-
nitym gościom skalę zmian, która 
dokonała się w ciągu 20 lat w na-
szej oczyszczalni. W 2001 roku 
byliśmy jednym z najgorszych ta-
kich zakładów w województwie, 
ale udało się nam zrealizować na-
sze plany. To co do tej pory było 
odpadem, my traktujemy jako po-
tencjał i wykorzystujemy w spo-
sób najbardziej efektywny – po-
wiedział.

Po konferencji, w sali sesyj-
nej urzędu odbyło się spotkanie 
członków komisji z przedstawi-
cielami lokalnych samorządów 
oraz ekspertami. „O Dobrych 
praktykach RCGW w zakre-
sie gospodarki wodno-ścieko-
wej i energetyki odnawialnej” 
mówił prezes Zbigniew Giele-
ciak. Wójt Gminy Wyry – Bar-
bara Prasoł, opowiedziała „Jak 
mała gmina może dostosowywać 
się do zmian klimatu?”, a dr inż. 
Stanisław Tokarski z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie i Głównego Instytutu Gór-
nictwa, opowiedział o ryzykach 
i niezbędnych działaniach zwią-
zanych z polityką energetyczną.
oprac. kaMil peszat ●

tyChy dają Przykład
nasze Miasto odwiedziŁa SENAcKA KOmISjA DS. KLImATu. 

reklama

Członkowie senackiej komisji obradowali w tyskiej sali sesyjnej. 
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zapraszamy do Galerii „Obok”.

ostatnia wieczerza
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Na listopadowej sesji Rady Mia-
sta radni zajmowali się m.in. wy-
nagrodzeniem prezydenta mia-
sta oraz wysokością swoich diet. 
Zmiany wynagrodzeń prezyden-
ta i radnych to wynik wprowa-
dzonej przez Sejm i podpisanej 
w październiku przez prezydenta 
Andrzeja Dudę ustawy o wyna-
grodzeniach osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwo-
we, która reguluje także kwestię 
maksymalnych wysokości wy-
nagrodzeń i diet w samorządach 
wszystkich szczebli.

Jako ciekawostkę można po-
traktować fakt, że prezydent An-
drzej Dziuba, gdy w lipcu 2000 
roku obejmował urząd, zarabiał 
10.604 zł brutto, a po dwudzie-
stu latach jego wynagrodzenie 
wynosiło… 10.940 zł brutto. Dla 
porównania: przeciętne wyna-
grodzenie w Polsce w roku 2000 
wynosiło 1.923,81 zł, a w 2021 
roku – 5.167,47 zł. Minimalne 
wynagrodzenie wzrosło z 700 zł 
(2000 r.) do 2.600 (2020 r.).

Obecnie prezydent Tychów 
będzie otrzymywał wynagrodze-

nie w wysokości 20.640 zł brut-
to, a składać się na to będzie pen-
sja zasadnicza, dodatki funkcyjny 
i specjalny oraz dodatek za wy-
sługę lat.

Z kolei radni Rady Miasta 
otrzymywać będą wyższe diety: 
od 3.435 zł dla radnego niespra-
wującego funkcji (dotychczas 
było to 2.057 zł) do 4.294 zł dla 
przewodniczącej RM (wcześniej 
2.684 zł). Rocznie kwota diet dla 
radnych wyniesie nieco ponad 
1.102.856 zł. 
rn ●

przez 20 lat wynagrodzenie prezydenta Tychów wzrosło o 300 złotych!

Podwyżki w samorządach

ar
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Tychy, al. Piłsudskiego 12
• Świetna lokalizacja 

• Budynek biurowy z recepcją, 
 

LOKALE BIUROWE 
DO WYNAJĘCIA

CENA od 

28 zł/m²

marketing@srodmiescie.tychy.pl 32 219 08 52 512 048 016 

reklama

Spółka „Śródmieście” zorganizowała dla najmłodszych spotkanie z prawdziwym Świętym 
Mikołajem na terenie Tyskich Hal Targowych. Święty rozmawiał z dziećmi, częstował 

słodyczami, a także odbierał napisane przez najmłodszych listy z prośbami o prezenty.

MikoŁajki w tychach rozpoczęŁy się juŻ 2 grudnia, kiedy to w klubie osiedlowyM orion wystawiono spektakl „opowieści ziMowej doliny”. przez kolejne dni odbyŁy 
się liczne wydarzenia, z których największyM byŁy „MikoŁajki na koŁach” organizowane przez stowarzyszenia nol tychy i inicjatywa tyska wraz z partneraMi. 
przedstawiaMy kilka kadrów z iMprez, na których bawiŁy się setki tyszan. 
zdjęcia: kaMil peszat

weekend ze świętym mikołajem

Już od godzin popołudniowych na placu przed Tyską Halą Targową gromadziły się tłumy. Tyszanie mieli 
okazję m.in. zobaczyć występy muzyczne, wziąć udział w licytacjach charytatywnych, zrobić sobie 

zdjęcie z prawdziwym Mikołajem czy wsiąść do zabytkowego wozu strażackiego (na zdjęciu).

Tyskie Linie Trolejbusowe przygotowały tego dnia świetną atrakcję w postaci zabytkowego trolejbusu, 
który obsługiwał linię specjalną „M” Podczas jazdy pasażerowie otrzymali od obsługi konduktorskiej 

pamiątkowy bilet oraz coś słodkiego. Do obsługi linii „M”. wyznaczono skodę 14Tr, specjalnie na tę okazję 
przystrojoną. O godz. 16.00 obsługę specjalnej linii „M” przejął świątecznie oświetlony solaris.  

Ulicami miast przejechała Rowerowa Parada Mikołajów zorganizowana przez Michała Kasperczyka pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Tychy ds. koordynowania i rozwoju ruchu rowerowego. Od dwudziestu lat przemierzają 

tyskimi ulicami Mikołaje, obdarowując przechodniów prezentami przy dźwiękach świątecznej muzyki. 
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reklama

co to jest hrap? 
to hokejowa 
reprezentacja 
artystów polskich, 
która po raz kolejny 
zagra w tychach 
z okazji wielkiej 
orkiestry świątecznej 
poMocy. niewiele 
osób wie, Że hrap 
powstaŁa w tychach, 
Ma tutaj swoją siedzibę, 
a na jej logo jest 
napis: „tychy 2003”. 
rok 2022 przyniesie nie 
tylko jubileuszowe, 
30. wydanie wielkiej 
orkiestry świątecznej 
poMocy, ale i 20-lecie 
dziaŁalności hokejowej 
reprezentacji artystów 
polskich.

„twoje tychy”: woŚp gra 
w tychach od w 1994 roku, czyli 
od drugiego ogólnopolskiego 
finału. jak wyglądała organizacja 
pierwszych zbiórek?
MaRiuSZ gaBReK: – Na po-
czątku lat 90. byłem związany 
kabaretem i któregoś dnia 
rzuciłem hasło, by wystąpić 
z okazji WOŚP i zrobić 
w Tychach uliczną kwestę. 
Oczywiście wtedy wyglądało 
to zupełnie inaczej niż teraz… 
Serduszka dostaliśmy ze sztabu 
w Katowicach. Było ich 
około tysiąca, a teraz taką ilość 
otrzymuje jeden wolontariusz. 

Nasz sztab liczył wtedy 8 osób, 
a dzisiaj mamy około 200 
wolontariuszy kwestujących 
na ulicach, do tego kilkanaście 
osób pomaga nam w liczeniu 
pieniędzy i spora grupa jest 
zaangażowana w organizację 
różnych wydarzeń i meczu 
hokejowego – w sumie będzie 
około 300-350 osób. Pamię-
tam, że podczas pierwszej 
edycji Orkiestry zaprosiliśmy 
dziennikarzy na liczenie 
pieniędzy. Było to jeszcze przed 
denominacją złotego i kiedy 
w sztabie, który znajdował się 
w hotelu „Tychy”, wysypaliśmy 
pieniądze ze skarbonek, duży 
stół był wypełniony banknota-
mi na wysokość jednego metra. 
Robiło to piorunujące wrażenie.

tym, co wyróżnia tyską orkiestrę, 
jest akcent hokejowy. jak to się 
stało, że „hokej z Gwiazdami” 
zastąpił „Gwiazdy na Gwiazdkę”?
– W „Gwiazdach na Gwiazdkę” 
grali znani hokeiści, wycho-
wankowie GKS Tychy. Podczas 
jednego z finałów WOŚP, 
razem z Robertem Janowskim 
wymyśliliśmy przy kawie, 
by wykorzystując w Tychach 
wielkie zainteresowanie hoke-
jem, do gry zaprosić artystów, 
dziennikarzy i zorganizować 
mecz w ramach Orkiestry. 
Zaczęliśmy dzwonić, mailować. 
Na pierwszy mecz przyjechała… 
piłkarska reprezentacja polskich 

artystów, jednak już rok później 
z tej grupy wyłoniła się drużyna 
hokejowa i w 2003 roku odbył 
się mecz pod nowym szyldem 
– Hokejowej Reprezentacji 
Artystów Polskich.

w piłkę można pograć, ale 
z hokejem jest trudniej.
– Znaleźć artystów estrady, te-
atru, filmu czy telewizji, którzy 
potrafią jeździć na łyżwach, 
nie mówiąc już o grze w hokeja 
nie było łatwo ani wtedy, ani 

teraz. Jest to w miarę stała 
grupa – przez reprezentację 
przewinęło się do tej pory 
ponad 40 zawodniczek 
i zawodników. Na szczęście cały 
czas pojawiają się nowi, także 
tacy, którzy odkrywają w sobie 
hokejowy talent, jak Maciej 
Maleńczuk, którego debiutancki 
mecz w Bytomiu był jak 
marzenie – zdobył trzy gole! 
Dołączają też do nas artyści, 
którzy kiedyś grali w hokeja, 
jak aktorzy Wojtek Niemczyk 

czy Wojciech Wojciechowski. 
Dodam, iż od początku jest 
ze mną Wiesław Tupaczewski, 
założyciel kabaretu OT.TO.

jak zorganizowany jest hrap?
– Żartując można powiedzieć, 
że już przeszliśmy na zawo-
dowstwo, bo staliśmy się ekipą 
sportową. Raz w roku mamy 
trzydniowe zgrupowanie 
i o ile wcześniej na meczach 
spotykaliśmy się raz w roku, 
właśnie w Tychach, o tyle teraz 
średnio gramy 6-7 razy w roku. 
To właśnie Tychy zostały 
wybrane na miejsce pierwszego, 
historycznego i międzynaro-
dowego meczu hokejowego 
polskich artystów z drużyną 
gwiazd czeskich – HC Olymp 
Praga, w barwach której 
wystąpił m.in. były premier 
Czech Mirek Topolanek.

swego czasu grał pan w kabarecie, 
napisał i wyreżyserował 
spektakl muzyczny „z miłością 
jej do twarzy”, współpracował 
pan z organizatorami Festiwalu 
polskiej piosenki w opolu. 
podobno teraz przyszła kolej 
na film...
– Miniony rok był specyficzny 
z uwagi na obostrzenia, ale 
odnotowałem swój udział 
w filmie o kardynale Stefanie 
Wyszyńskim „Prorok”, którego 
premierę zapanowano na przy-
szły rok. Gram w nim księdza. 

Zagrałem też epizod w serialu 
„Papiery na szczęście” i czekam 
na premierę wyprodukowanego 
przez Netflix serialu „Erynie” 
z Marcinem Dorocińskim 
i Pawłem Delągiem. Występuję 
tam w roli dziennikarza.

na 30 stycznia zaplanowano 
jubileuszowe, 30. wydanie 
wielkiej orkiestry Świątecznej 
pomocy. a kiedy mecz hokejowy?
– Tydzień wcześniej, 22 stycz-
nia. Dzięki temu, że pojawił 
się sponsor tytularny, impreza 
odbędzie się pod nazwą „Taxus 
Arbor Hokej z Gwiazdami”. 
A Hokejowa Reprezentacja 
Artystów Polskich zmierzy się 
z TVN24. Impreza upłynie pod 
znakiem debiutów, bo po raz 
pierwszy na tafli Stadionu 
Zimowego pojawią się ludzie 
estrady – Maciej Maleńczuk, 
Ewelina Lisowska, Piotr Kupi-
cha, aktorzy – Mateusz Dewera, 
Wojciech Niemczyk, Wojciech 
Wojciechowski. Będzie też 
wiele innych osób znanych 
z poprzednich edycji, a wśród 
nich rzecz jasna Mariusz 
Czerkawski. Natomiast w ekipie 
TVN 24 wystąpią m.in. Arleta 
Zalewska, Robert Kanterajt, 
Wojciech Zawioła, Dariusz 
Łapiński. Prace nad przygoto-
waniem imprezy oraz tyskiego 
finału są w toku i będzie jeszcze 
kilka niespodzianek.
leszek sobieraj ●

hraP na jubileusz
rozMowa z MariuszeM gabrkieM SZEfEm TySKIEGO SZTAbu WIELKIEj ORKIESTRy ŚWIąTEcZNEj POmOcy.

Mariusz Gabrek organizuje tyskie finały WOŚP już od wiel lat.

ar
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

w trzech szkolnych 
internatach – 
w browarniku, 
technikuM budowlanyM 
i szkole specjalnej – 
przygotowano sale 
z ŁóŻkaMi na wypadek, 
gdyby podczas 
strajków na kopalniach 
„piast” i „zieMowit” 
doszŁo do jakiegoś 
nieszczęścia.

13 grudnia 1981 roku od rana na-
dawano przemówienie gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego: „Ogłaszam, 
że w dniu dzisiejszym ukonstytu-
owała się Wojskowa Rada Ocale-
nia Narodowego. Rada Państwa, 
w zgodzie z postanowieniami 
Konstytucji, wprowadziła dziś 
o północy stan wojenny na ob-
szarze całego kraju”.

Dla wielu osób były to wręcz 
złowieszcze słowa. Choć niektó-
rzy spokojnie spali, wiele rodzin 
przeżywało dramatyczne chwile. 
Akcja internowania opozycjo-
nistów i działaczy Solidarności 
o kryptonimie „Jodła” miała się 
rozpocząć o północy z 12 na 13 
grudnia, ale w wielu przypadkach 
zaczęła się kilka godzin wcześniej. 
Tej nocy i w następnych dniach 
zatrzymano w Tychach działaczy 
Solidarności, w tym Międzyza-
kładowej Komisji Założycielskiej 
NSZZ Solidarność.

każdy miał swój 13 grudnia
13 grudnia 1981 r inaczej prze-
żywali „przeciętni” Polacy, nie-
świadomi początkowo powagi 
sytuacji, inaczej tysiące interno-
wanych, a inaczej zwolennicy 
władzy. Odmienne myśli i uczu-
cia towarzyszyły żołnierzom. Ro-
dzice tłumaczyli dzieciom co się 

stało, pierwsze godziny stanu wo-
jennego ciężko przeżywały osoby 
starsze, samotne... To był dzień, 
który milionom Polaków odebrał 
nadzieję.

w mieście – spokojnie
W pierwszych godzinach stanu 
wojennego na ulicach Tychów 
było spokojnie. Sporo osób po-
szło do kościoła, a podczas spot-
kań, w rozmowach przewijał się 
tylko jeden temat. Jak wspomina 
jeden z ówczesnych pracowników 
Urzędu Miasta, który o godzi-
nie 7 zjawił się rano w urzędzie, 
nie było nerwowej krzątaniny. 
Urząd był niemal pusty, nie do-

tarł do niego żaden teleks czy ja-
kakolwiek informacja z Urzędu 
Wojewódzkiego.

– Dopiero o godzinie 9 przyje-
chał przedstawiciel UW w Kato-
wicach, który przywiózł obwiesz-
czenia o wprowadzeniu stanu 
wojennego – opowiada. – Trzeba 
je było dostarczyć do większych 
zakładów pracy i rozlepić na te-
renie miasta. Z zakładów pracy, 
w tym z kopalń, przyjechali kie-
rowcy, ale po mieście musiałem 
je rozwieźć sam. Przykleiłem ob-
wieszczenia na przystanku przy 
Urzędzie Miasta, przy AZ-ecie, 
na dworcu PKP, przy piekarni 
„Gigant”. O dziwo, nikt nie ze-

rwał tych obwieszczeń, sporo lu-
dzi się zatrzymywało i czytało. 
Pracownicy Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Tychach poja-
wili się w Urzędzie Miasta do-
piero koło południa, ale też nie 
znali żadnych szczegółów. Jak się 
potem dowiedziałem, w sobotę, 
jeszcze przed godziną 24, na ko-
mendzie milicji zgromadzono 
patrole. O godz. 4 rano otwarto 
dostarczoną tutaj kopertę z roz-
kazami, informując, że tym razem 
to nie są ćwiczenia.

w siedzibie mkz
Milicja i ZOMO dotarła wczes-
nym rankiem do siedziby Mię-

dzyzakładowej Komisji Założy-
cielskiej NSZZ Solidarność. Jak 
opowiadała Kazimiera Głogow-
ska-Gosz, działaczka Solidarno-
ści w ZEG-u i MKZ, w nocy z 12 
na 13 grudnia do siedziby MKZ 
w Tychach wpadł oddział ZOMO. 
Kilka dni później wielu działaczy 
Solidarności i MKZ, jak np. An-
drzej Służalec (współorganizator 
jednodniowego strajku w FSM) 
zostało zatrzymanych i skazanych 
przez władze komunistyczne. A. 
Służalec w więzieniach spędził 
prawie 3 lata. Został osadzony 
w ZK w Raciborzu, następnie 
Strzelcach Opolskich, Kłodzku 
i Świebodzinie.

na stacji benzynowej
W Urzędzie Miasta do ponie-
działku rana niewiele się działo, 
był tylko dyżurny w sekretariacie 
prezydenta Jerzego Świerada (póź-
niejszego prezydenta Katowic).

– Wieczorem 13 grudnia pod 
urząd podjechał mieszkaniec 
Warszawy, który wraz z rodzi-
ną wracał z podróży i zabrakło 
mu benzyny. Stacje benzynowe 
miały już zakaz tankowania pa-
liwa prywatnym osobom. Skon-
taktowałem się więc z dowódcą 
grupy operacyjnej na Tychy, ja-
kimś majorem. Powiedział, żeby 
nie zawracać głowy i zatankować 
auto. Ale kierownik stacji chciał 
to na piśmie, więc odręcznie na-
pisałem co i jak. Uszczęśliwiony 
warszawiak zatankował i wyści-
skał mnie serdecznie.

Poniedziałek, dzień po...
Od rana 14 grudnia komunikacja 
działała, pieczywo i zaopatrzenie 
dotarło do sklepów.

– O godz. 7 przed budynkiem 
UM zgromadzili się mieszkań-
cy. Powiedziałem portierowi, 
że ma wpuścić ludzi na parter, żeby 

nie marzli. Był tłok… Mieszkań-
cy przyszli załatwiać różne spra-
wy w wydziale stanu cywilnego, 
w wydziale finansowym, do biu-
ra dowodów osobistych, wydziału 
komunikacji. Wiele osób przypo-
mniało sobie o tym, że ma nie-
ważny dowód osobisty, że nie za-
rejestrowali urodzonych dzieci. 
Pierwszeństwo mieli jednak zgła-
szający zgony. Z holu do poszcze-
gólnych wydziałów kierowaliśmy 
po kilka osób, żeby szybciej uby-
wało interesantów i żeby do holu 
kolejni mogli wejść.

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego wyłączono telefony 
i ocenzurowano koresponden-
cję. Ponadto wstrzymane zostało 
wydawanie prasy poza „Trybuną 
Ludu” i „Żołnierzem wolności”. 
Władze ograniczyły swobo-
dę przemieszczania się poprzez 
wprowadzenie godziny milicyj-
nej. która trwała od godziny 19 
do 6, a w późniejszym okresie 
od 22 do 6. Nie można było po-
ruszać się po ulicach i opuszczać 
miasta bez specjalnej przepustki. 
Na skrzyżowaniach stało wojsko, 
czasami patrole milicji.

– W UM uruchomiliśmy biu-
ro przepustek. Zgodnie z zarzą-
dzeniem o stanie wojennym, jeśli 
ktoś wyjeżdżał poza miasto, mu-
siał mieć przepustkę wystawioną 
przez UM. Nie było jednak wzo-
ru takiej przepustki, więc sam 
ją wymyśliłem. Na przepustce 
trzeba było wpisać w jakim celu 
ktoś udaje się poza miasto. Prze-
ważnie wpisywano: „odwiedzić 
rodzinę lub chorych krewnych”, 
albo „uzupełnić zapasy na zimę”. 
Dopiero w styczniu pojawiły 
się wnioski z wpisem: „wyjazd 
na narty”.

internaty na szpitale?
Ale 14 grudnia zaczęły wybuchać 
strajki. Tego dnia stanęła Fabryka 
Samochodów Małolitrażowych, 
ale tylko na jeden dzień. Tego 
samego dnia w kopalni „Piast” 
rozpoczął się najdłuższy w stanie 
wojennym strajk. Przez dwa tygo-
dnie, od 14 do 28 grudnia strajko-
wało tysiąc górników na głęboko-
ści 650 metrów... Z kolei górnicy 
z KWK „Ziemowit” protestowali 
pod ziemią od 15 do 24 grudnia. 
W Tychach także dało się odczuć 
powagę sytuacji, a niewiele osób 
wiedziało, że w trzech szkolnych 
internatach – w Browarniku, 
Technikum Budowlanym i Szko-
le Specjalnej przygotowano sale 
z łóżkami na wypadek, gdyby 
podczas strajków na „Piaście” 
i „Ziemowicie” doszło do jakie-
goś nieszczęścia.

na Piaście…
Tyszanin Janusz Pioskowik, pra-
cownik KWK „Piast” 14 grudnia 
zjechał z trzecią zmianą „Chyba 
większość załogi udając się do pra-
cy niczego dobrego nie oczekiwa-
ła” – zanotował w swoim pamięt-
niku, który prowadził na dole. 
„Pierwsza zmiana zjechała z nie-
wielkim opóźnieniem, spowodo-
wanym próbą wszczęcia protestu 

dzień, który odebrał nadzieję...
40 lat teMu, 13 GRuDNIA 1981 ROKu W POLScE WPROWADZONO STAN WOjENNy.

Aby wyjechać z miasta, trzeba było mieć specjalną przepustkę, którą sprawdzali milicjanci i żołnierze na rogatkach.

Po ulicach miast poruszały się nie tylko auta osobowe (których właściciele mieli to szczęście i mogli zatankować), ale i pojazdy wojskowe.
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w tychach rozpoczęto 
nabór do nowego 
projektu, w raMach 
którego Mieszkańcy 
Mogą otrzyMać 
doFinansowanie 
do wyMiany 
„kopciuchów”. chodzi 
o projekt stop 
sMog, realizowany 
przez górnośląsko-
zagŁębiowską 
Metropolię przy 
wspóŁpracy 15 gMin 
czŁonkowskich 
dla osób o niskich 
dochodach, będących 
wŁaścicielaMi lub 
wspóŁwŁaścicielaMi 
budynków 
jednorodzinnych.

W związku z projektem Wydział 
Komunalny, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa UM Tychy po-
szukuje osób chętnych do udziału 
w projekcie. Do 31 grudnia 2021 
roku, telefonicznie 32/776-39-14 
lub email: komunalny@umty-
chy.pl mieszkańcy Tychów mogą 
zgłaszać się do programu STOP 
SMOG. Do Programu zostanie 
zakwalifikowana osoba, która 
jest właścicielem, współwłaści-
cielem albo posiadaczem budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go, jest członkiem gospodarstwa 
domowego, w którym przeciętny 
miesięczny dochód, na jednego 
członka gospodarstwa domo-
wego nie przekracza 175 proc. 
kwoty najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym 
(2.189,04 zł brutto) i 125 proc. tej 
kwoty w gospodarstwie wielooso-
bowym (1.563.60 zł brutto) oraz 
złożyła oświadczenie, w którym 
określiła liczbę osób w gospodar-
stwie domowym.

Ponadto w programie może 
wziąć udział osoba, która posia-
da łącznie środki własne oraz za-
soby majątkowe (o których mowa 
w ustawie o dodatkach mieszka-
niowych) nieprzekraczające kwoty 
53.000 zł, z wyłączeniem wartości 
budynku lub lokalu, nieruchomo-
ści gruntowych związanych od-
powiednio z tym budynkiem 
lub tym lokalem i która złożyła 
oświadczenie zawierające infor-
macje o środkach i zasobach ma-
jątkowych, faktycznie zamieszkuje 
w budynku, wyrazi zgodę na udo-
stępnienie budynku dla realizacji 
programu STOP SMOG.

Wysokość dofinansowania dla 
jednego budynku (a w przypad-
ku budynku o dwóch lokalach – 
w jednym lokalu) może wynieść 
maksymalnie 53.000 zł.

Zakres Programu obejmu-
je m.in. wymianę lub likwida-
cję wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła na niskoemisyjne, termo-
modernizację budynku, podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej, zapewnienie budynkom 
dostępu do energii z instalacji 
OZE, zmniejszenie zapotrzebo-
wania budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na energię do-
starczaną na potrzeby ich ogrze-
wania i podgrzewania wody użyt-
kowej.

W ramach programu STOP 
SMOG zostanie zapewniony 
doradca energetyczny, którego 
zadaniem będzie zaprojektowa-
nie działań termomodernizacyj-
nych w budynku mieszkalnym, 
wykonawca robót budowlanych 
działań termomodernizacyjnych 
(wybrany w przetargu) oraz nad-
zór inwestorski.

Celem kolejnego programu 
jest rzecz jasna ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń i poprawa 
jakości powietrza oraz poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynków. Takie działania są po-
dejmowane w mieście od wielu 
lat. Tychy były pierwszym mia-
stem w Polsce, które w 2003 roku 
wprowadziło I Program Ograni-
czenia Niskiej Emisji. Wówczas 
wymieniono 2.200 kotłów wę-
glowych na nowe i bardziej eko-
logiczne źródła ciepła. Wydano 
na ten cel w sumie 23 mln 849 
tys. złotych, z czego sama do-
tacja wyniosła ponad 15 milio-
nów złotych. W ramach progra-
mu PONE w latach 2016-2021 
stare, nieekologiczne źródła cie-
pła wymieniono na nowe kotły 
węglowe, kotły na biomasę, kot-
ły gazowe, pompy ciepła i pod-
łączenie do węzła cieplnego. 
W sumie takie prace wykona-
no w blisko 2 tysiącach gospo-
darstw domowych w mieście. 
W ponad 200 lokalizacjach w ra-
mach tego programu wykona-
no ocieplenia stropu, ścian lub 
wymianę okien. Z kolei w latach 
2018–2021 w Tychach realizo-
wano Program Zmiany Systemu 
Ogrzewania, a w październiku 
br. zakończył się nabór wnio-
sków do programu „Czysta de-
cyzja – ETAP II”. ls ●

stoP smog!
zgŁoszenia do prograMu PRZyjmOWANE bęDą 
DO KOńcA ROKu.dzień, który odebrał nadzieję...

40 lat teMu, 13 GRuDNIA 1981 ROKu W POLScE WPROWADZONO STAN WOjENNy.

przeciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego (…) Praca przebiega-
ła bez zakłóceń i dopiero przed 
samym wyjazdem na podszybiu 
poziomu 650, któryś z pracow-
ników PRG starał się przekonać 
załogę, by została na dole. To wy-
stąpienie spowodowało, że spora 
grupa nie wyjechała i zainicjowa-
ła na dole protest. (…) Nie mia-
łem wątpliwości czy zostać, czy 
wyjechać. Może dlatego, że byłem 
młody, miałem za sobą sześć lat 
pracy i że nie chciałem postępo-
wać inaczej niż moi koledzy. Ale 
z drugiej strony w domu została 
żona, trzyletni syn i córka, która 
skończyła półtora roku… 10 dnia 
strajku zablokowano wszystko”.

– Mieliśmy pod dostatkiem 
smalcu i cebuli, gorzej było z chle-
bem. W mojej grupie było oko-
ło 20 osób – opowiadał kilka lat 
temu. – Wcześniej mieliśmy dwa 
bochenki chleba na dzień, teraz 
– pół. Wodę czerpaliśmy z ruro-
ciągów przeciwpożarowych. Nie 
jest wprawdzie zdatna do picia, 
ale kto na to zważał? Najsmut-
niejszym dniem była wigilia...

28 grudnia zadecydowano 
o wyjeździe na powierzchnię. 
Negocjacje nie przynosiły efek-
tu. Rozmowy w sali konferen-
cyjnej w dyrekcji były nagrywa-
ne i odtwarzane na dole, a potem 
wszyscy strajkujący podejmowa-
li decyzję co dalej. Problem jed-
nak w tym, że nagrania były ma-
nipulowane – jedne fragmenty 
nagrywano, inne nie. Do końca 
wytrwało prawie 900 osób.

Po strajku część górników zo-
stała zatrzymana. Zostali osą-
dzeni, uniewinnieni, ale zaraz 
potem internowani. Janusz Pio-
skowik został zwolniony z pracy 
za „ostre naruszenie przepisów 
stanu wojennego”.

… i na ziemowicie
15 grudnia rozpoczął się strajk 
na kopalni „Ziemowit”.

– Z II i III zmiany mieliśmy pod 
ziemią 2.028 osób, które zdecydo-
wały się nie wyjeżdżać – wspomi-
nał potem dyrektor kopalni Anto-
ni Piszczek. – Strajkujący weszli 
do komory z materiałem wybu-
chowym. Pobrali go, a część dali 
górnikom z Piasta, którzy przy-
szli po materiał. Niektóre ładunki 
umieszczono w newralgicznych 
punktach na dole. Gdyby doszło 
do interwencji, użycia siły, nie 
wykluczone, że górnicy odpali-
liby ładunki grzebiąc wszystko 
i siebie także.

Przedstawiciele wojska przy-
jechali na KWK „Ziemowit” 18 
grudnia, kiedy wszyscy wiedzie-
li już o pacyfikacji kopalni Wu-
jek. Wspominał dyrektor A. Pisz-
czek:

– Zjawił się pułkownik i powie-
dział: „Nazywam się Piotr Gębka 
i jestem tym, który po linii woj-
skowej prowadził akcję na Wuj-
ku. Przyjechałam tutaj zrobić 
to samo”. Włosy mi się zjeżyły... 
– A kogo pan chce atakować? – 
spytałem. – Te płaczące kobiety 
w cechowni, te modlące się oso-
by? Ci, co strajkują, są tu pół ki-
lometra pod ziemią. Ta kopalnia 
jest nieczynna. W końcu pożeg-
nał się i odjechał.

Dwa dni później do Ziemowi-
ta przyjechało ok. 20 wozów bojo-
wych z jednostki z Opola. Dowo-
dzący nimi major dał dyrektorowi 
Piszczkowi upoważnienia i rozka-
zy, że pacyfikuje kopalnię.

– Dowódca grupy, major Zute-
rek stwierdził, że jest stan wojenny 
i on musi wykonać rozkaz – dodał 
dyrektor. – Zażądał wydania planu 
kopalni. I wtedy do akcji wkroczył 
pułkownik Jerzy Szewełło. Oficer, 
który przyjechał był niższy stop-
niem i pułkownik to wykorzystał. 
Doszło do bardzo ostrej wymiany 
zdań, w trakcie której grożono płk. 
Szewelle sądem polowym i karą 
śmierci. „Rozstrzelajcie mnie, ale 
nie zajmujcie kopalni siłą” – po-

wiedział, dodając, że strajk jest 
wygaszany i potrzeba tylko cza-
su. Dano nam 12 godzin, a póź-
niej, między innymi dzięki stara-
niom biskupa Herberta Bednorza, 
przedłużano ultimatum o kolej-
ne dni.

Ta gra na zwłokę trwała jesz-
cze kilka dni, strajk zakończył 
się w Wigilię i górnicy wróci-
li do domu. Potem jednak wie-
lu z nich było przesłuchiwanych, 
a część trafiła do więzienia.

Trudno powiedzieć, ile w Ty-
chach zostało zatrzymanych i in-
ternowanych. Wielu z nich stra-
ciło pracę, zostało zmuszonych 
do emigracji lub spotkały ich róż-
ne szykany.

wigilia
Wróćmy do Urzędu Miasta. 24 
grudnia około godz. 12 do Urzę-
du Stanu Cywilnego zgłosiła się 
rodzina, że nie przyjechał pan 
młody z rodziną, a tego dnia 
miał być ślub.

– Pytali co mają zrobić – kon-
tynuuje były pracownik UM 
w Tychach. – Telefony nie dzia-
łały i nie było z nimi żadnego 

kontaktu. Przygotowaliśmy akt 
zawarcia związku małżeńskiego, 
wypisując wszystkie potrzebne 
dane. Powiedziałem im, że kie-
dy dojedzie rodzina, mają się 
z nami skontaktować i udzieli-
my ślubu w święta. Jak się oka-
zało, rodzina dotarła do Tychów 
w Wigilię po 17 i w pierwsze 
święto, o godz. 10, wszyscy zja-
wili się w urzędzie. Z tymi ślu-
bami to bywały różne historie. 
Na któryś z kolejnych ślubów 
zjawili się goście i świadkowie, 
którzy mieli w klapach maryna-
rek wpięty znaczek Solidarności. 
Tymczasem dekret o stanie wo-
jennym zabraniał eksponowania 
tego znaczka. Z kolei na inny ślub 
przyszli nowożeńcy i świadkowie 
w samych koszulkach z napisem 
Solidarność. To była wyjątkowa 
sytuacja, bo nie często się zda-
rza ślub w trykotach, na doda-
tek łamiący dekret o stanie wo-
jennym. Jak w tej sytuacji miał się 
zachować urzędnik? Stali przede 
mną i patrzyli. Przyjąłem zasa-
dę – „nie widziałem, nie słysza-
łem”. Bo przecież nie będę lu-
dziom psuł wesela... ●

40 lat teMu

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny w Polsce został 
zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 
1983 r. jak podaje Wojciech Polak w artykule „Internowania 
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981”, w sumie do 14 grudnia 1981 r. 
z przewidzianych do internowania 4.318 osób, zatrzymano 
3.392. Do 26 lutego 1982 r. internowano 6.647 osób, z których 
26 lutego 1982 r. w obozach internowania przebywało 4.095 
osób. Ogółem w okresie stanu wojennego internowano 9.736 
osób. utworzono 5.223 obozy internowania, najczęściej 
w wydzielonych blokach więziennych, czasem w budynkach 
na terenach wojskowych.

W 2006 Instytut Pamięci Narodowej oszacował, liczbę 
ofiar śmiertelnych stanu wojennego w okresie 13.12.1981 
do 22.07.1983 na 56 osób. Z kolei Nadzwyczajna Komisja 
Sejmowa do zbadania działalności mSW ustaliła, że na skutek 
działań funkcjonariuszy mSW, od wprowadzenia stanu 
wojennego do 1989, udokumentowanych zostało 
91 przypadków zgonów.

Najbardziej krwawym epizodem stanu wojennego była pacyfikacja kopalni Wujek.
zd
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WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

Na przełomie listopada i grud-
nia w Zespole Szkół nr 1 w Ty-
chach odbyły się dwa konkursy 
na szczeblu wojewódzkim, or-
ganizowane przez Śląskie To-
warzystwo Kultury i ZS nr 1. 
W obu bardzo dobrze zapre-
zentowali się uczniowie tyskiej 
szkoły.

Wojewódzki Konkurs Recy-
tatorski przebiegał pod hasłem 
„Spotkanie z twórczością wiel-
kich polskich jubilatów roku 
2021”, a wystąpiły w nim dwie 
tyszanki. Natalia Jazłowska zdo-
była nagrodę II stopnia, nato-
miast Zofia Mścichowska – III 
stopnia. Poza reprezentantka-
mi Zespołu Szkół nr 1 na scenie 
deklamowali również uczniowie 
szkół średnich z Mikołowa, Gli-
wic, Dąbrowy Górniczej i Rybni-
ka, a oceniało ich jury w składzie: 
znany śląski aktor Jerzy Kuczera, 
dziennikarz, aktor i konferansjer 
Wojciech Wieczorek oraz reży-

serka i animatorka kultury Tere-
sa Wodzicka.

Na drugi konkurs, w którym 
należało zrecenzować dowolne 
wydarzenie kulturalne (książ-
kę, film, koncert, wystawę itp.) 
wpłynęło 20 recenzji od ucz-
niów z Katowic, Dąbrowy Gór-
niczej i Tychów. W tym gronie 
uczennice Zespołu Szkół nr 1 wy-
padły znakomicie. Lauria Giorsa, 
Maria Majdiuk i Oliwia Strauch-
man zdobyły najwyższe wyróż-
nienia – nagrody I stopnia, zaś 
Nadia Faroń wywalczyła nagro-
dę II stopnia.

– Podziw budziła dojrzałość 
spostrzeżeń, trafność sądów, au-
torska ocena przedstawionego 
wydarzenia, a także wzbogace-
nie recenzji o zdjęcia. Co praw-
da niektóre z nadesłanych teks-
tów nie miały charakteru recenzji, 
były streszczeniami lub opisami, 
ale trudnej sztuce oceniania, re-
cenzowania wydarzenia sprosta-

ło wielu autorów, z czego jurorzy 
i organizatorzy bardzo się cieszą 
– powiedziała jedna z jurorek, Te-
resa Wodzicka. Mk ●

Xi ogólnopolskiM 
konkursie tańca 
śląskiego „trojak 
2021”, który odbyŁ się 
w sali giMnastycznej 
katowickiego spodka, 
wychowankowie 
szkoŁy podstawowej 
nr 21 w tychach zajęli 
wszystkie punktowane 
Miejsca. tyskich 
tancerzy przygotowaŁ 
Maciej gruchlik.

– To w zasadzie jedyny konkurs 
tego typu, który promuje tańce 
śląskie na taką skalę – tłumaczy 
opiekun młodzieży Maciej Gru-
chlik. – W ramach konkurencji 
uczestnicy mogli zaprezentować 
się w kategorii par lub trójek, pre-
zentując określony przez organi-
zatorów program, a w zasadzie 
konkretne dwa tańce (w każdym 
typie rozgrywek). Ponadto uczest-
nicy byli podzieleni ze względu 
na wiek oraz poziom zaawanso-
wania – dodaje.

Ze Szkoły Podstawowej nr 21 
w Tychach, z klasy o profilu ta-
necznym wystartowało pięć trój-
ek. Prezentowały wspaniały 
poziom, przechodząc bezproble-
mowo przez półfinał, by w finale 
zająć wszystkie czołowe miejsca. 
Szczegółowa klasyfikacja kształtu-
je się następująco: 1. miejsce: An-
toni Wojsa, Maja Zięba, Antonina 
Goleniewska; 2. miejsce: Wiktor 

Bilecki, Jowita Bekus, Róża Gloc; 
3. miejsce: Miłosz Polczyk, Zofia 
Wyczachowska, Lena Czeczutka; 
4 miejsce: Adam Lipiński, Natalia 
Wieczorek, Maria Kosche; 5 miej-
sce: Radosław Kamiński, Lena Ko-
nior, Nikola Szafrańska

Jest to pierwszy taki konkurs, 
w którym udział wzięli ucznio-
wie klasy Vb ze Szkoły Podsta-
wowej nr 21 w Tychach. Tym 
bardziej jest to duże osiągnięcie, 
gdyż większość ub. roku szkolne-
go uczniowie odbywali zajęcia ta-
necznie w formie zdalnej. W ra-
mach przygotowań do konkursu 
mieli wystartować również ucz-
niowie klasy I o charakterze ta-
necznym, ale na trzy dni przed 
konkursem klasa trafiła na kwa-
rantannę. Liczymy jednak, że na-
uka nie pójdzie w las, a młodzi 
tancerze nadal będą mieli szan-

sę na prezentację swoich umie-
jętności.

– Jestem bardzo zadowolo-
ny z występu uczniów, ponieważ 
był to ich pierwszy udział w wy-
darzeniu o takiej randze – przy-
znaje Maciej Gruchlik. – Pomi-
mo, iż bardzo się denerwowali, 
byli w stanie wyjść na parkiet i za-
prezentować się wspaniale. Praco-
waliśmy nad tym, aby byli przy-
gotowani nie tylko w zakresie 
tanecznym, ale także mentalnym 
(rozmowa o kwestiach organiza-
cyjnych konkursu, zasady udzia-
łu, system rozgrywania poszcze-
gólnych rund, momenty wyjścia 
na parkiet itp.). Ich sukces jest 
tym cenniejszy, że po prawie roku 
zajęć zdalnych, zdobyli niezwy-
kle ważne doświadczenie poprzez 
udział w wydarzeniu na żywo 
– dodaje. kaMil peszat ●

w raMach Vii edycji 
tyskiego banku kultury 
zrealizowano wystawę 
„natychMiastowo” 
autorstwa Marty 
nowakowicz-jankowiak. 
od piątku w tichauer 
art gallery przy 
ul. browarowej 7 MoŻna 
oglądać FotograFie 
natychMiastowe 
tyszanki, zaś 
zwieńczenieM 
projektu będzie albuM 
FotograFiczny wydany 
pod tyM saMyM tytuŁeM.

Tyski Bank Kultury to program 
grantowy realizowany przez Miej-
skie Centrum Kultury, przeznaczo-
ny dla uzdolnionych tyszan, którzy 
potrzebują pomocy przy organizacji 
swojego projektu. – Pomagamy tym, 
którym brakuje narzędzi – mówi-
ła podczas wernisażu Małgorzata 
Król dyrektor MCK. – Laureatką 
tegorocznej edycji jest między in-
nymi pani Marta. Bardzo dziękuję 
artystce za zaufanie. Wiem, że ar-
tyści mają silną więź emocjonalną 
ze swoimi dziełami, często traktu-
ją je jak swoje dzieci, a wiadomo, 
że dzieci kochamy najbardziej. Po-
wierzenie dziecka pod czyjąś opiekę 
wymaga właśnie zaufania. Jeszcze 
raz dziękuję – dodała dyrektor.

Wystawa składa się z kilkudzie-
sięciu fotografii wykonanych po-
pularnym aparatem natychmiasto-
wym Instax. Zdjęcia o wymiarach 
karty kredytowej (obszar obrazu 
wynosi 46 mm x 62 mm) przed-
stawiają nasze miasto w przeróż-
nej perspektywie. Widz czerpie 
dużo radości z rozpoznawania fo-
tografowanych przestrzeni, któ-
re nie zawsze są przedstawione 
w sposób oczywisty. Na wystawę 
składają się również kolaże, zdję-
cia oprawione w ramki czy przed-
stawione w formie widokówek.

Zwieńczeniem projektu będzie 
album fotograficzny „naTYCH-
miastowo” ze wszystkimi poka-
zanymi pracami. Zostanie przy-
gotowany na finisaż, po którym 
wystawa zostanie przeniesio-
na do Gemini Park Tychy. – Je-
stem po stokroć wdzięczna za po-
moc przy „naTYCHmiastowo” 

– mówiła autorka. – To praw-
dziwa przyjemność współpra-
cować z profesjonalistami, któ-
rych w MCK jest pełno. Polecam 
wszystkim mieszkańcom korzy-
stać z TBK, bo to jest świetne na-
rzędzie – dodała.

Na wystawę pani Marta przy-
gotowała również biuletyn w for-
mie zinu. – Chciałam przedstawić 
kilka cytatów o Tychach, w tym 
mój ulubiony: „Miasta ukończyć 
nie można (...). Kiedy zaprogra-
mowane obiekty będą już zbudo-
wane, nastąpi proces przekształ-
cenia, uzupełnienia, poprawiania, 
remontowania i tak przez lata” 
powiedział kiedyś Kazimierz 
Wejchert. Bardzo podoba mi się 
ta myśl, że miasto jest procesem. 
W swojej fotografii natychmia-
stowej staram się uchwycić to zja-
wisko, jakim jest miasto – dodała 
artystka. kaMil peszat ●

taneCzna dominaCja
triuMF tyskiej MŁodzieŻy NA KONKuRSIE W SPODKu.

Rada Osiedla Paprocany za-
prasza na spotkanie ze Stefanią 
Dyduch wideo blogerką, konfe-
ransjerką, autorką scenariuszy, 
kolekcjonerką rzeczy niezwy-
kłych, przewodniczką po Ty-
skim Browarze.

Stefania Dyduch jest Ślązacz-
ką z krwi i kości, jak sama mówi, 

gwara była jej pierwszym języ-
kiem, jest m.in. autorką słowni-
ka gwary śląskiej.

Spotkanie „Śląska moda i oby-
czaje czyli co ma kiełbaśnica 
do motyki” odbędzie się 11 grud-
nia, o godz. 15, w Domu Przyjęć 
„Mirabelle” przy ul. Paprocań-
skiej 86. ls ●

spotkanie w Paoprocanach.

kiełbaŚnica i motyka

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunem Maciejem Gruchlikiem. 
ar

c.

w gronie recytatorów i recenzentów.

dobre wystęPy uczennic zs nr 1

Jedną z laureatek konkursu 
recytatorskiego była 

Natalia Jazłowska z Zespołu 
Szkół nr 1 w Tychach.

ZS
 nr

 1

tyChy w ProCesie
ciekawa wystawa W TIchAuER ART GALLERy.

Autorka wystawy (w środku) w otoczeniu setek swoich malutkich fotografii.

Ka
m
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t

MaRta – aMBaSaDORKa

marta „Instaksiara” Nowakowicz-jankowiak urodziła się, mieszka 
i pracuje w Tychach. jest absolwentką Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi oraz Prawa Pracy na uniwersytecie jagiellońskim. jest 
również specjalistką do spraw kadr i płac. Obecnie pracuje jako 
biegła sądowa do spraw wynagrodzeń. fotografia natychmia-
stowa jest jej wielką pasją, która skłoniła ją do podjęcia nauki 
w Szkole Kreatywnej fotografii w Krakowie. marta jest również 
ambasadorką marki Instax Polska. 
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„twoje tychy”: Urodziła się 
pani przed ii wojną światową, 
która na pewno naznaczyła pani 
dzieciństwo. czy zachowała pani 
w pamięci jakieś wspomnienia 
z tamtych lat?
teReSa Pytel: – Na świat 
przyszłam w marcu 1938 roku 
pod Górami Świętokrzyskimi 
w Cząstkowie koło Starachowic. 
Ojciec Władysław Garbara był 
sztygarem w kopalni „Staszic”, 
w której wydobywano m.in. 
hematyty, syderyty i uran. 
Mama Maria z domu Kacz-
marska zajmowała się domem 
i wychowaniem dzieci. Byłam 
najstarsza. Miałam jeszcze trzech 
braci i siostrę. Do tej pory żyje 
nas troje, dwóch najmłodszych 
braci zmarło. Wokół murowane-
go domu był ogród, po którym 
kręciły się kury, pies i koty. 
Mamie pomagała jej mama, 
babcia Teresa z Jagiełłów. Moje 
dzieciństwo to ciągła wojna. 
Wśród podłych Niemców pozo-
stał mi w pamięci jeden dobry, 
który u nas mieszkał. Johan Oska 
w Berlinie zostawił żonę i dwie 
córeczki, które zginęły podczas 
bombardowania miasta. Byłam 
podobna do młodszej 5-letniej 

i bardzo mnie lubił, nosił 
na rękach, przytulał i głaskał 
po głowie. Raz przyniósł cze-
koladę, którą położył na oknie 
w swoim pokoju. Zganił mnie, 
gdy mu kawałek ukradłam 
i pouczył, że grzeczne dziecko 
powinno najpierw poprosić. 
Gdy dostał zapalenia płuc, 
wysłał mnie z menażką po zupę 
do niemieckiego namiotu. 
Dyżurny Niemiec kopnął mnie 
i wylądowałam w zaspie śniegu. 
Gdy zobaczył to lekarz Johana, 
wyciągnął mnie ze śniegu i kazał 
napełnić menażkę. Z płaczem 
wróciłam do domu. Gdy 
mama zobaczyła, co to za zupa, 
wylała ją i podała swoją, 
którą zjadł ze smakiem. Johan 
mówił po polsku i ostrzegał 
ojca o zbliżającej się łapance, 
a mama z bratem, który urodził 
się we wrześniu 1943 roku, 
na rękach informowała sąsiadów. 
Gdy zbliżał się rosyjski front 
ojciec prosił Johana, aby został, 
bo nie dojedzie do Berlina, 
ale on nie chciał nas narażać 
na niebezpieczeństwo, twierdząc, 
że jak przyjdą Rusy, to zabiją 
jego i całą naszą rodzinę. Wioska 
bała się ruskich żołnierzy. 

Ojciec otrzymał w wojsku 
dyplom wzorowego strzelca, 
uczył chłopaków strzelać. 
Miał pseudonim „Hołdyś”. 
Chłopy kazały się babom chować 
w kopkach słomy, aby nie 
zostały zgwałcone. Pamiętam 
wielkie strzały w pobliżu, gdzie 
toczyły się ostatnie walki. Chłopi 
opijali koniec wojny bimbrem. 
Nie miałam zabawek, mama 
uszyła mi lalkę szmaciankę, 
a jak na świat przyszedł brat, 
to miałam „żywą zabawkę”.

skończyła się wojna, przedszkola 
w wiosce na pewno nie było, a czy 
była szkoła?
– Mama poprosiła kierownika 
pobliskiej szkoły, aby mnie przy-
jął jako wolną słuchaczkę, bo nie 
miałam ukończonych 7 lat. Było 
dużo dzieci. Szkoła sprowadziła 
„Elementarz”, który rodzice 
mi kupili i pomagali mi w nauce 
czytania. Po tej „zerówce” 
poszłam do I klasy 7-letniej 
szkoły podstawowej. Lubiłam 
się uczyć wszystkiego po trochu. 
Miałam koleżanki, z którymi 
na przerwach rozmawiałam. 
Śpiewałyśmy też w chórze 
i brałyśmy udział w przedstawie-

niach z okazji różnych uroczy-
stości, w których występowałam 
w stroju krakowskim. Oprócz 
zadań domowych musiałam się 
opiekować młodszym o 5 lat 
bratem.

czas podstawówki minął, czy 
kontynuowała pani naukę? nie 
mieliście gospodarstwa, a więc 
pozostanie na wsi nie wchodziło 
w grę.
– Nie i może dla mnie dobrze. 
Były to trudne czasy w historii 
Polski, początek lat 50-tych. 
Bieda po wojnie, ale trzeba 
było żyć dalej, a to zapewniała 
praca. Poszłam do Technikum 
Mechanicznego w Staracho-
wicach, gdzie znajdowała 
się Fabryka Samochodów 
Ciężarowych „STAR” i zamiesz-
kałam na stancji. Większość 
uczniów stanowili chłopcy, ale 
dawałam radę. Bardzo lubiłam 
rysunek techniczny. Brałam 
udział w zawodach sportowych 
reprezentując szkołę w biegach. 
I tak dotarłam do matury, którą 
zdałam bez problemu. W techni-
kum było koło teatralne. Kiedy 
wystawiano sztukę „Igraszki 
z diabłem” występowałam w niej 
w roli anioła. Przedstawienie 
odbywało się w Domu Kultury.

czy po skończeniu technikum nie 
myślała pani o jakiś studiach?
– Może i myślałam, ale nie 
było możliwości finansowych, 
więc podjęłam pracę w fabryce, 
w kontroli jakości. Sprawdzałam 
na mikroskopie narzędzia 
pomiarowe, gwinty itp. 
To była czysta praca. Uczyłam 
praktykantki z technikum 
jak się mierzy sprawdziany 
na płytkach pomiarowych. 
W międzyczasie wyszłam za mąż 
za Janka, kolegę z pracy, którego 
poznałam na zabawie szkolnej. 
Byłam grupową Związków 
Zawodowych. Prosiłam ludzi 
o różną pomoc, np. dla kalekiego 
kolegi, który miał siedmioro 
dzieci i mieszkał kątem u kogoś. 
Załatwiłam mu bezzwrotną 
pożyczkę. Mój czas dzieliłam 
pomiędzy pracą, domem i córka-
mi, które przychodziły na świat. 
Po „czystej” pracy musiałam iść 
na cztery godziny do „brudnej” 
na frezarce, bo potrzebne były 
pieniądze. Pomagałam finanso-
wo rodzinie, której było trudno. 
Ojciec umarł wcześnie i mama 
została z młodszym rodzeń-
stwem. I tak minęło 28 lat.

a jak się pani znalazła w tychach?
– Córki dorastały, uczyły się, po-
trzebne były pieniądze i mieszka-
nia dla nich. Najstarsza udała się 
na montaż do Fiata w Tychach. 
Tam poznała męża i dostali 
fiatowskie mieszkanie. Za nią 
pociągnęła druga. Najmłodsza 
została ze mną. Podjęłam 
decyzję o zamianie mieszkania 
w Starachowicach na Święto-
chłowice, w którym do dziś 
mieszka średnia córka. W 1982 
roku przyjechałam do Tychów 
do męża, który przybył do tego 

miasta 6 lat wcześniej i pracował 
w zaopatrzeniu. Najpierw miesz-
kał na kwaterach, a potem dostał 
mieszkanie, w którym mieszkam 
do dziś. Podjęłam pracę w FSM. 
Sprawdzałam suwmiarki, 
mikromierze, wysokomierze, 
szczelinomierze i pasametry. 
Byłam szefową dziesięciu 
dziewczyn, które robiły to samo. 
Spotkałam też swoją uczennicę 
ze Starachowic. Jak zatrudniono 
nową pracownicę, uczyłam 
ją jak się sprawdza na płytkach 
narzędzia pomiarowe, rozbiera 
i składa mikromierze. W pracy 
udzielałam się w Związkach Za-
wodowych. Za moją długoletnią 
pracę w latach dostałam w 1991 
roku srebrny medal z napisem 
na awersie: 1944-1984 PRL, 
a na rewersie: WALKA, PRACA, 
SOCJALIZM.

jak wspomina pani pierwsze lata 
na tyskiej ziemi. był stan wojenny, 
a więc nie było łatwo?
– Tychy były miastem rozwi-
jającym się. Gdy przyjechałam 
do mieszkania na osiedlu K” 
wyszłam na balkon i w oczy 
rzucił mi się głęboki dół. Mąż za-
łatwił gdzieś ziemię, zasypaliśmy 
go i zrobiliśmy sobie ogródek, 
w którym uprawiałam warzywa 
na własny użytek, ponieważ 
w sklepach półki świeciły pust-
kami. Trzeba było za wszystkim 
wystawać w długich kolejkach 
lub zapisywać się na listy np., 
po pralkę, lodówkę meble itp. 
Telewizor i część mebli przy-
wiozłam ze sobą ze Starachowic. 
Ogródek pielęgnuję do dzisiaj, 
ale teraz rosną tam różne kwiaty 
i zioła. Mieszkała z nami naj-
młodsza córka, która uczęszczała 
do Technikum Ekonomicznego. 
Najstarsza skończyła prawo, 
zna języki. Prowadziła 
kancelarię posła i senatora 
Leszka Piotrowskiego i praco-
wała w Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach. Przez 10 lat 
udzielała się charytatywnie przy 
parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Paprocanach i była 
w Radzie Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Weronika”. Teraz 
jest na rencie.

jest pani na emeryturze od 27 lat 
i nie nudzi się?
– A skądże. Mąż był na rencie 
i pomagał mi w pielęgnacji 
ogródka. Od początku zajmo-
wałam się robótkami ręcznymi: 
haftowałam, szydełkowałam, 
co mnie bardzo uspakaja. Szyję 
dla koleżanek i kościoła pw. Św. 
Ducha przede wszystkim ornaty 
i inne szaty, przede wszystkim 
komże, a dla dzieci Maryi 
uszyłam 40 pelerynek. Od wielu 
lat zanoszę kwiaty pod obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Spod moich rąk wyszły serwety, 
obrusy i bluzki z mereżką. Mojej 
średniej córce pomagałam przy 
wychowaniu wnuka Jacka. 
W niedzielę chodzę do kościoła, 
a raz w miesiącu na spotkania 
Klubu Seniora „Maluch 126p”. 
Lubię oglądać seriale telewizyjne: 

historyczne i przyrodnicze 
oraz czytać książki. I zegar 
nieubłaganie odmierza czas, 
który w czasach pandemii trochę 
zwolnił.

dożyła pani pięknego wieku 
i tryska zdrowiem i optymizmem. 
co w życiu zdaniem pani jest 
najważniejsze?
– Rodzina i dzieci, z których 
jestem dumna. Najmłodsza 
córka wyjechała do Niemiec 20 
lat temu. Skończyła informatykę 
na uniwersytecie w Getyndze. 
Teraz mieszka i pracuje 
w Hamburgu. W wolnym czasie 
opiekuje się pieskami ze schro-
niska dla zwierząt. Wnuczęta też 
mi się udały. Najstarszy wnuk 
skończył trzy kierunki studiów, 
mieszka w Warszawie, ma czwo-
ro dzieci i pracuje w Banku 
Spółdzielczym. Młodszy jest 
magistrem budowy maszyn, 
pracuje w fabryce kabli, która 
produkuje silniki i generatory. 
Mieszka w Świętochłowicach 
i w firmie budowlanej 
w Sosnowcu tłumaczy wszystkie 
teksty techniczne z niemieckiego 
i angielskiego. Wnusia, która 
jest naczelnikiem Wydziału 
Nieruchomości w Urzędzie Mia-
sta, ukończyła liceum u sióstr 
zakonnych w Rybniku. Przed 
maturą była w Rzymie u papieża 
Jana Pawła II, od którego dostała 
dyplom. Ukończyła prawo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ma dwóch synów, jeden z nich 
gra w siatkówkę, a drugi uczy się 
gry na skrzypcach i na pianinie 
w Szkole Muzycznej. Serce 
mi rośnie, gdy o nich myślę.
Nie wolno zapominać o zdrowiu. 
Codziennie wychodzę na space-
ry z moim pieskiem Lolusiem. 
Bardzo ważna w życiu człowieka 
jest wiara. Gdy miałam 13 lat 
mama zawiozła mnie na prośbę 
babci Teresy Jagiełłówny do Czę-
stochowy. Matka odnalazła 
generała, któremu wcisnęła 
do ręki pieniądze z prośbą 
o opiekę Matki Boskiej Często-
chowskiej i błogosławieństwo. 
Ojciec paulin prosił, abyśmy się 
wyspowiadały i odprawił mszę 
w naszej intencji przed cudow-
nym obrazem. Podczas komunii 
św. położył rękę na mojej głowie 
i zrobił znak krzyża. Od tamtej 
pory, gdy miałam jakieś trudne 
chwile odmawiałam „Pod Twoją 
obronę” i wszystko się jakoś 
układało. Prosiłam Matkę Bożą 
Częstochowską z zaufaniem 
o pomoc zawierzając jej 
moje sprawy. Z największych 
kłopotów po tej modlitwie 
wychodziłam coraz mocniejsza 
i odporniejsza na całe zło.

a więc sprawdza się powiedzenie, 
że wiara czyni cuda?
– Wiara pozwala pokonywać 
trudności i życie staje się lżejsze. 
Najskuteczniejszą bronią jest 
modlitwa i zaufanie. Wtedy czło-
wiek nie traci nadziei i życie jest 
piękne. Bez Boga ani do proga!
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

serCe rośnie na myśl o rodzinie
„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” – powiedziaŁ papieŻ Franciszek podczas światowych dni MŁodzieŻy 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach echa w latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM wnu-
czętoM”. powstaŁa z nich ksiąŻka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się duŻą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, sięgali 
po nie MŁodzi odkrywając w nich róŻne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi tyM 
razeM na ŁaMach tygodnika „twoje tychy” w nadziei, Że będą one wsparcieM na te trudne czasy pandeMii koronawirusa, które kiedyś Miną.

teReSa Pytel, lat 83, wdowa, emerytowana pracowniczka fabryki Samochodów małolitrażowych 
w Tychach, ma trzy córki, jedną wnuczkę i dwóch wnuków, a także sześcioro prawnuków. Działała 
w związkach zawodowych. Obecnie zajmuje się robótkami ręcznymi: mereżkuje, szydełkuje, haftuje, 
szyje sobie i koleżankom, robi na drutach i wyszywa gorsety krakowskie. Ogląda seriale i czyta książki. 
członkini powstałego przed 2 laty Koła Seniorów „maluch 126 p”. Pielęgnuje przydomowy ogródek.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  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

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:

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

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

Finanse:

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

praca:

Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777
Zatrudnię do sprzątania. Tel. 501 429 
259.
Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliższej 
okolicy na stanowisku: pracownik ochrony. 
Wymagamy: niekaralności, dyspozycyjno-
ści, umiejętności współpracy w zespole. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57

nieruchoMości:
KUPIĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416
Kupię garaż na os. H - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000zł, BN FUBI 509 041 910. 
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 269 000 zł.  
Tel: 501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena 90 zł. /m2. Tylko w BN VO-
TUM: 501 503 735.

reklama

autoreklama
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www.tychy.pl

ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

ważne 
telefonymiejskie

OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bardzo 
funkcjonalny. Działka 1655 m2. Cena 899 
000 zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Oś, A, 49 m2, dwa pokoje z kuchnią umeb-
lowane, po remoncie, balkon, II piętro tel: 
604329235
Garaż do wynajęcia na os. A i na Skalnej 
tel.: 731 548 494
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
Tychy centrum -  M-3, 42 m2, wyposa-
żone. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy ul. Ciasna – M-2, 36 m2, umeblo-
wane i wyposażone. Czynsz najmu 1350 
zł.  + media  + kaucja. BN VOTUM: 501 
503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś W, M-4,66,2m2,3 piętro, cena 
470000zł VIPART 501 396 663
Chorzów M-3,37,4m2,4 piętro, cena 
185000zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2, cena 750000 zł VIPART 
501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Bieruń Nowy , działka , pow. 2596m2,cena 
140000zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000zł VIPART 509 733 966
Goczałkowice Zdrój, działka 1500m2,cena 
100000zł VIPART 790 855 188
Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Lędziny ul. Lędzińska, działka, pow. 1311 
m2, cena 150 zł/m2 VIPART 509 733 966

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  
Nowa inwestycja !!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Koszto-
wy pow. 1293 m2, media przy działce 
265.000 zł 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter  tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl

Do wynajęcia lokal po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Poszukuję mieszkania dla klienta gotów-
kowego. Zadzwoń 731-713-110
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Tychy, os. H, 32,2 m2, wysoki parter, niski 
blok, 2 pokoje, po generalnym remon-
cie. cena 245.000 zł, 731 713 110 www.
ASTON.com.pl
Tychy, os. N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 290.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K, 62,2 m2, 4 piętro, niski blok, 
3 pokoje, w tym przestronny duży salon, 
oddzielna kuchnia, balkon, cena 365.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Katowice/Mysłowice Janów Miejski, 
ogromne mieszkanie w budynku 3 ro-
dzinnym, 86 m2, do kapitalnego remon-
tu, możliwość własnej aranżacji, duża 
piwnica 21 m2, ogród, 249.000 zł, 519 
595 672, www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 79.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Orzesze, Gardawice działka budowlana 
1973 m2, 250.000 zł, 519 595 672, www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec działka 2350 m2, dział-
ka nie jest budowlana – tereny zielone, 
blisko lasu, cena 235.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100

Bielsko-Biała, Hałcnów, dom bliźniak 88 
m2, 4 pokoje, działka 350 m2, cena 454.000 
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
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Katowice, Brynów, pod lasem, dom bliź-
niak, 122 m2, działka 646 m2, cena 950.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 2 100 000 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
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy os. P, do wynajęcia mieszkanie w 
nowym bloku z windą, komfortowe 2 po-
koje, 47 m2 z komórką lok., czynsz 2200 zł 
(łącznie z CO, internetem i tel. UPC) + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/indo-
motychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKANIA – 
pow. 106m2 + ogródek + dwa miej-
sca parkingowe pod budynkiem. 
Osiedle nowych domów jednorodzin-
nych. Tychy Paprocany -INDOMO tel. 
508 063 856 szczegóły na www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy 

zdrowie:

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

Sprzedam  monety „PRL” ,medale, odzna-
czenia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

SPRZEDAM - Płytę gazową cztero-palni-
kową NOWĄ, kryształy białe, maszyna 
do szycia, wieszaki drewniane na ubrania 
Tel. 688 756 191

Tanio sprzedam komodę, rogówkę, 2 fote-
le, biurko, 2 stoliki, meblościankę i telewi-
zor Panasonic starego typu za darmo od-
dam. Własny transport Tel: 728829023
Karp żywy lub patroszony pod zamó-
wienie Tel. 503 432 981

inne:autoreklama

 – 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
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reklama

Tyskie Atomówki nie miały li-
tości dla ekipy Białych Jastrzębi 
i wygrały na Stadionie Zimowym 
15:5.

Podopieczne Dariusza Garbo-
cza rozkręciły się na dobre w dru-
giej tercji, bowiem po pierwszej 
był remis 2:2. Rywalki objęły pro-
wadzenie w 2 min., Atomówki 
za sprawą Sylwii Łaskawskiej wy-
równały w 8 min., po czym straci-
ły bramkę w osłabieniu. Karolina 
Churas doprowadziła do wyrów-
nania i tak zakończyła się pierw-
sza tercja. W drugiej na listę 
strzelczyń wpisywały się tylko ty-
szanki: Łaskawska, Churas, Karo-
lina Jaromin, Weronika Huchel, 

ponownie Łaskawska i Agnieszka 
Dziedzioch, które wywindowały 
prowadzenie na 8:2. W ostatniej 
tercji drużyna z Jastrzębia strze-
liła na początku trzy bramki, ale 
potem znów gole zdobywały tyl-
ko Atomówki: Churas, Aleksandra 
Górska, Weronika Szymura, Ła-
skawska, Oliwia Garbocz, Marty-
na Sawicka i Pamela Cieślewicz.
atOMóWKi gKS tychy – Bia-
łe jaStRZęBie 15:5 (2:2, 6:0, 
7:3). Bramki: Łaskawska 4, Chu-
ras 3, Jaromin, Huchel, Garbocz, 
Dziedzioch, Szymik, Górska, Szy-
mura, Sawicka, Cieślewicz.
atOMóWKi gKS: Burda-Kro-
kosz i Nowacka – Garbocz, Jaro-

min, Łaskawska, Churas, Dzie-
dzioch – Kędra, Cieślewicz, 
Górska, Huchel, Solecka – Sawi-
cka, Szymura, Olbrych.

W niedzielnym meczu Ato-
mówki także sięgnęły po komplet 
punktów, wygrywając z Podha-
lem Nowy Targ 5:2 (1:0, 4:1, 0:1). 
Bramki dla Atomówek zdobyły: 
Łaskawska 2, Górska, Cieślewicz, 
Dziedzioch.

Tyszanki nadal są na trzecim 
miejscu w tabeli – 25 pkt w 14 
meczach. Prowadzi Polonia By-
tom – 33 pkt w 11 meczach przed 
Stoczniowcem – 33 pkt w 12 spot-
kaniach.
ls ●

zwycięski weekend Atomówek GKS Tychy.

oskubały białe jastrzębie

w tyskiM sporcie 
MieliśMy prawdziwy 
black weekend. 
przegrali piŁkarze, 
hokeiści zakończyli 
serię sześciu 
Meczów bez poraŻki, 
a przegrana w Łańcucie 
zaMknęŁa serię ośMiu 
wygranych z rzędu 
koszykarzy. na dodatek 
poraŻki doznaŁy 
siatkarskie druŻyny 
tks. na szczęście 
wygrali piŁkarze 
gks Futsal...

Kolejna odsłona „świętej woj-
ny” zakończyła się zwycięstwem 
Unii Oświęcim, a o wyniku me-
czu zadecydowały niespełna 
cztery minuty pierwszej tercji, 
w której rywale zdobyli trzy 
gole.

W meczu z Unią tradycyjnie 
emocji nie zabrakło, choć goli 
z obu stron mogło paść więcej. 
Zaczęło się od wymiany ciosów. 
Groźnie było pod bramką Unii, 
kiedy uderzał Szczechura, Sta-
rzyński i Dupuy, po strzale które-
go krążek odbił się od poprzecz-
ki. Próbowali szczęścia także 
Biro, Bizacki, ale Sauders bronił 
z dużym wyczuciem. Tymcza-
sem w 15 min. doszło do moc-
nego tąpnięcia. Zapowiedzią 
tego była sytuacja, kiedy Orłow 
dwukrotnie próbował zasko-
czyć Lewartowskiego (raz tra-
fił w poprzeczkę), a krążek jesz-
cze dobijał Trandin. Niespełna 

minutę później rywale uzyskali 
prowadzenie, po mocnym ude-
rzeniu Stasienki z niebieskiej. 
Na 2:0 podwyższył w podbram-
kowym zamieszaniu Aleksandr 
Strielcow, któremu podawał brat 
bliźniak Wasilij. Kibice jeszcze 
nie ochłonęli po tej stracie, gdy 
Orłow, strzelając z niebieskiej 
trafił do siatki i prowadzeniem 
3:0 Unii zakończyła się pierw-
sza tercja.

Był to „dzień maskotek” na Sta-
dionie Zimowym czyli Teddy 
Bear Toss. Kibice GKS musieli 
jednak ściskać w rękach plusza-
ki do 24 min. bo tyle potrzebo-
wali hokeiści, by zdobyć bramkę. 
Uczynił to Szczechura, po zagra-
niu Mroczkowskiego. Oba ze-
społy podkręciły tempo, goście 
jednak bronili się bardzo do-
brze, a ich bramkarz nie pomy-
lił się w tym meczu już ani razu. 
Nie było więcej bramek w tej od-
słonie, choć oba zespoły miały 
po kilka okazji (m.in. Pociecha, 
Gościński, Fieofanow). Po prze-
rwie tyszanie nadal byli w natar-
ciu – ekipa z Oświęcimia miała 
czasami problemy, by wyjechać 
z krążkiem ze swojej połowy. Jed-
nak gole nie padały… Pięć mi-
nut przed końcem tyszanie grali 
w osłabieniu, ale rywale nie sko-
rzystali z okazji. Uczynili to do-
piero w ostatniej minucie, kiedy 
z lodowiska zjechał Lewartowski. 
Krążek do pustej bramki skiero-
wał Trandin.

Unia wywiozła z Tychów kom-
plet punktów i jest jedynym ze-

społem, który w tym sezonie nie 
przegrał z GKS.
gKS tychy – uNia OśWięciM 
1:4 (0:3, 1:0, 0:1). Bramka: Szcze-
chura.

W meczu z Podhalem tysza-
nie wrócili na zwycięską ścieżkę, 
choć łatwo wcale nie było. Pro-
wadzenie uzyskali gospodarze, 
kiedy grali w podwójnej przewa-
dze. Dwie pierwsze tercje były 
remisowe, a w trzeciej decydują-
ce trafienie zaliczył kapitan GKS 
Michał Kotlorz. Tyszanie zakoń-
czyli w piątek zwycięską serię, ale 
być może zwycięstwem z Pod-
halem Nowy Targ rozpoczęła 
się kolejna? W końcu właśnie 
od wygranej z Szarotkami za-
częła się ta poprzednia.
PODhale NOWy taRg – gKS 
tychy 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Bramki: 
Wróbel, Pociecha, Kotlorz.
gKS tychy: Lewartowski – Po-
ciecha Biro; Gościński, Starzyń-
ski, Jeziorski – Seed, Korczemkin; 
Szczechura, Galant, Mroczkow-
ski – Smirnow, Kotlorz; Dupuy, 
Fieofanow, Sierguszkin – Micha-
łowski; Witecki Wróbel, Marzec. 
ls ●

1. Katowice 23 52 87-49
2. unia 23 50 96-59
3. gKS tychy 23 41 72-61
4. jastrzębie 23 39 78-65
5. cracovia 23 37 71-61
6. Toruń 24 31 64-74
7. Sanok 23 28 65-76
8. Zagłębie 23 23 63-91
9. Podhale 23 11 45-105

Czekamy na kolejną… serię
hokeiści gks przegrali z unią. GOL KAPITANA KOTLORZA DAł ZWycIęSTWO W NOWym 
TARGu

sezon 2021/22 w i lidze 
tyszanie rozpoczęli 
od reMisu i dwóch 
kolejnych poraŻek. 
prawie tak saMo 
źle zakończyli 
tegoroczne zMagania, 
przegrywając dwa 
ostatnie spotkania i nie 
strzelając w nich gola.

W wykonaniu tyszan był to żółty 
finał roku 2021. W meczu w Leg-
nicy aż sześciu, czyli ponad poło-
wa, zawodników Trójkolorowych 
ukaranych zostało przez arbitra 
napomnieniami, co wskazuje 
na to, że innego – prócz gry faul 
– sposobu na lidera tyszanie tego 
dnia nie mieli.

W pierwszej połowie nie wy-
glądało to jeszcze aż tak bardzo 
źle, a nawet można zaryzyko-
wać twierdzenie, że w porów-
naniu z poprzednimi występa-
mi tyszanie zagrali wręcz dobrze. 
Co prawda już w 9 min. Konrad 
Jałocha musiał wyjmować piłkę 
z siatki, ale gol nie został uzna-
ny z powodu spalonego. Potem 
swoje sytuacje mieli także go-
ście: w 14 min. Kamil Kargu-
lewicz naciskany przez obroń-
cę strzelił zbyt lekko, w 23 min. 
ten sam zawodnik ponownie 
zmusił Lenarcika do wykazania 
się umiejętnościami, a w 25 min. 
po składnej akcji GKS Krzysztof 
Wołkowicz posłał piłkę tuż obok 
słupka. W ogóle przed przerwą 
podopieczni trenera Artura 
Derbina częściej od gospodarzy 

strzelali i stworzyli więcej sytu-
acji podbramkowych.

Po zmianie stron… zmieniło się 
wszystko. Miedź przycisnęła, a go-
ście zaczęli się gubić. W 54 min. 
tyszan przed stratą gola uratował 
jeszcze słupek, ale okres praktycz-
nego zamknięcia zespołu z Tychów 
na jego własnej połowie, musiał 
w końcu przynieść efekt. Czekać 
zresztą nie trzeba było długo: w 65 
min. wprowadzony do gry chwilę 
wcześniej „Chuca” Martinez ude-
rzył z linii pola karnego, a zasło-
nięty Jałocha nie zareagował i było 
1:0 dla Miedzi. Kilka minut póź-
niej Śliwa mógł podwyższyć, ale 
Jałocha wyciągnął się jak struna 
i wybił piłkę na róg. Chwilę póź-
niej było jednak 2:0. Śliwa zrobił 
to, co nie udało się kilkadziesiąt 
sekund wcześniej i pokonał zdez-
orientowanego bramkarza GKS.

– Pierwsza część meczu wyglą-
dała w naszym wykonaniu dobrze 
i wychodziła nam taka gra, o jaką 
nam chodziło. Stworzyliśmy sobie 
kilka ciekawych sytuacji i przy-
najmniej jedna z nich powinna 
zakończyć się golem – powiedział 
po meczu Artur Derbin. – Jednak 
druga połowa nie wyglądała tak, 
jak sobie tego życzyliśmy. Dwa 
szybkie gole załatwiły sprawę. 
Zdajemy sobie sprawę, że mamy 
jeszcze dużo poprawienia, ale cie-
szy to, że wciąż jesteśmy blisko tej 
szóstki, która wiosną grać będzie 
o najwyższe cele – dodał.
MieDź legNica – gKS tychy 
2:0 (0:0). Gole: „Chuca” Martinez 
(68’) i Śliwa (75’).

gKS tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz 
(76’ Połap) – Biel (76’ Kozina), 
Misztal (81’ Pawlusiński), 
Steblecki, Grzeszczyk (76’ Jaroch), 
Kargulewicz (61’ K. Piątek) 
– Malec. Żółte kartki: Nedić, 
Szymura, Wołkowicz, Steblecki, 
Kargulewicz i Malec.

W pozostałych meczach 20. 
kolejki: Arka – Stomil 6:0, Skra 
– Resovia 0:1, Jastrzębie – Ko-
rona 0:2, Chrobry – Widzew 
0:0, Zagłębie – Polkowice 5:0, 
Podbeskidzie – Katowice 1:2. 
Spotkanie ŁKS – Puszcza zo-
stało przełożone, a potyczka 
Sandecji z Odrą rozpoczęła się 
już po zamknięciu tego nume-
ru do druku. 
wojciech wieczorek

i liga
1. miedź 20 44 36:15
2. Widzew 20 39 35:21
3. Korona 20 35 27:19
4. Podbeskidzie 20 32 35:24
5. Sandecja 19 31 23:19
6. gKS tychy 20 30 21:21
7. Arka 20 29 31:19
8. chrobry 20 29 22:18
9. łKS 19 29 22:19
10. Resovia 20 27 22:22
11. Skra 20 27 13:19
12. Odra 19 26 26:27
13. Katowice 20 23 25:33
14. Zagłębie 20 21 27:30
15. Puszcza 19 19 21:28
16. Stomil 19 16 21:35
17. jastrzębie 19 13 15:33
18. Polkowice 20 13 17:37

Żółta PoraŻka
w ostatniM Meczu W Tym ROKu PIłKARZE GKS uLEGLI LIDEROWI 0:2.

Mecz w Tychach podopieczni trenera Derbina przegrali z Miedzią 0:3, w rewanżu ulegli legniczanom 0:2.
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Automobilklub Ziemi Tyskiej 
zaprasza na wielki finał sezonu 
samochodowego – Barbórkę Ślą-
ską 2021.

Ostatnie w tym roku zawody 
na torze testowym FCA odbę-
dą się 12 grudnia. Tak jak do tej 
pory, podczas imprezy będą obo-
wiązywać obostrzenia związane 
z pandemią COVID-19. Należy 
zachować co najmniej 1,5-me-
trowy dystans od innych osób 

i przebywać tylko w wyznaczo-
nych przez organizatora stre-
fach. Parking przy torze i wstęp 
na zawody są darmowe. Oprócz 
ścigania, atrakcją będzie piąty 
przejazd trasy w formule SMT 
Rally Taxi. Każdy z kierowców 
biorących udział w zawodach 
będzie mógł zaprosić na pra-
wy fotel swoich bliskich, znajo-
mych, sponsorów czy gości.
ls ●

spotkanie w TGS.

o hokeju 
i nie tyLko
W środę (8 grudnia) o godz. 18 
w Tyskiej Galerii Sportu odbędzie 
się spotkanie z Agathą Rae, autor-
ką książki „Polki i Polacy w pra-
cy” oraz jednym z jej bohaterów 
– hokeistą GKS Tychy Szymonem 
Marcem.

Au t o r k a  o p i s u j e ,  j a k 
„od kuchni” wyglądają najpo-
pularniejsze zawody w Polsce. 
Co lubimy, a na co narzekamy 
w naszej pracy, jakich szcze-
gólnych umiejętności wyma-
gają poszczególne profesje i jak 
mają się stereotypy na ich temat 
do rzeczywistości. Szymon Ma-
rzec opowie m.in. o tym, jak za-
cząć uprawiać hokej i co dzie-
je się tuż przed i tuż po wejściu 
na taflę lodowiska. Po spot-
kaniu będzie można zakupić 
książkę z autografem.
kg ●

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
19 i sekcja pływacka MOSM Ty-
chy zapraszają na bezpłatne za-
jęcia pływania dla uczniów klas 
trzecich szkół podstawowych.

Lekcje odbywać się będą w piąt-
ki od godz. 16.10–16.55 i w sobo-

ty – godz. 9.30–10.15 na pływalni 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 
19 przy al. Niepodległości 190.

Zajęcia prowadzą trenerzy: 
Justyna Andrzejewska (510-147-
766) i Rafał Majcherczyk (502-
279-491). ls ●

Zawodniczka UKS Ippon Tychy 
Kinga Cichoń zdobyła, podczas 
rozgrywanych w Pile Mistrzostw 
Polski Młodziczek i Młodzików 
w judo, tytuł wicemistrzyni Pol-
ski.

Trwa świetna passa podopiecz-
nych Urszuli Bożek. Tydzień 
wcześniej po brąz Pucharu Pol-
ski sięgnęła Patrycja Stefaniuk, 
a teraz Kinga Cichoń po srebro 
MP. W drodze do walki finało-
wej Kinga pokonała zawodniczkę 
UKS Olimpii Elbląg Aleksandrę 
Kociębę, następnie zawodnicz-
kę z MKS Truso Elbląg, Zuzan-
nę Młocicką, natomiast w fina-
le zmierzyła się z Jessicą Kordek 
z KS Budowlani Sosnowiec.

17.12, o godz. 18, UKS Ippon 
organizuje w SP nr 7 (ul. Tołsto-
ja 1) trening z judoką Czarnych 
Bytom, olimpijczykiem z Pekinu 

(5. miejsce) Przemysławem Ma-
tyjaszkiem. ls ●

zakończenie sezonu na torze.

barbórka ŚLąska 2021

ssp i MosM zapraszają.

Lekcje Pływania

z uks ippon na podium mP. 

srebro kinGi cichoń

w Meczu 13. kolejki 
koszykarze gks tychy 
przegrali wyjazdowe 
spotkanie z sokoŁeM 
Łańcut 85:97. tyM 
saMyM zakończyŁa się 
seria ośMiu zwycięstw 
trójkolorowych.

Początek starcia należał do GKS, 
ale rywale szybko opanowali sy-
tuację i wyszli na prowadzenie. 
Świetnie w tej części gry spisywał 
się zawodnik gospodarzy Filip 
Struski, który trafiał za każdym 
razem, kiedy tylko rzucał. Oba 
zespoły od początku grały na wy-
sokiej skuteczności i zanosiło się 
wyrównane starcie – na 2 minuty 
przed końcem kwarty było 21:21. 
Jednak właśnie te ostatnie 120 se-
kund miało decydujące znaczenie 
dla losów meczu – po imponują-
cej serii Sokoła 16:5, gospodarze 
prowadzili do przerwy 37:26.

W drugiej kwarcie tyszanie za-
częli odrabiać stratę, jednak i tym 
razem Sokół nie dawał za wygra-
ną, windując wynik na 61:39. 
22 punkty przewagi po pierw-
szej połowie to spora zaliczka, 
zwłaszcza, że po zmianie stron 
gospodarze nadal kontrolowa-

li przebieg wydarzeń. Co praw-
da tyszanom udało się odrobić 
kilka punktów, wygrali tę kwar-
tę 8 punktami, ale przed ostatnią 
odsłoną prowadził Sokół 76:62. 
Do ostatniego rozdania pod-

opieczni Tomasza Jagiełki przy-
stąpili w pełni zmobilizowa-
li i zagrali niezwykle ambitnie. 
Teraz to GKS zdobył 12 punktów 
z rzędu i na niespełna dwie mi-
nuty do końca przegrywał tylko 
84:90. Jednak w końcówce tro-
chę zabrakło…

Z potyczki na szczycie zwycię-
sko wyszli koszykarze z Łańcuta 
– Sokół wzbił się bardzo wysoko, 
a atutem drużyny były niewątpli-
wie rzuty z dystansu – ekipa za-
liczyła 18 „trójek” na 27 prób, 
co daje prawie 67-procentową 
skuteczność!

GKS Tychy przegrał po raz 
pierwszy na wyjeździe, a łącz-
nie z domowymi starciami za-
kończył imponującą serię ośmiu 
zwycięstw.
SOKół łańcut – gKS ty-
chy 97:85 (37:26, 24:13, 15:23, 
21:23).
gKS tychy: Trubacz 21 (6 za 3), 
Wieloch 13 (2), Tyszka 12, Mą-
kowski 10 (1), Stankowski 10, 
Krajewski 9, Koperski 5 (1), Di-
duszko 4, Nowak 1.

W tabeli prowadzi GKS Tychy 
przed Sokołem – oba zespoły 
mają po 24 pkt i taki sam bilans: 
11 zwycięstw i 2 porażki. ls ●

pod siatką.

bez 
Punktu
Tym razem nie udało się zdo-
być punktów żadnej z drużyn 
TKS.

Nie wiedzie się ostatnio pod-
opiecznym Marcina Nycza. 
W sobotnim spotkaniu ulegli 
na własnym parkiecie Extransowi 
Sędziszów 0:3, choć po wyrówna-
nych setach: 22:25, 23:25, 21:25. 
Po 12 kolejkach tyszanie zajmują 
w II lidze 7. miejsce z 18 pkt (6 
zwycięstw, 6 porażek). Prowadzi 
z kompletem wygranych MCKiS 
Jaworzno – 35 pkt.

Z kolei drużyna pań w II lidze 
śląskiej przegrała z Gwiazdą Tar-
nowskie Góry 0:3 (22:25, 20:25, 
17:25). W tabeli ekipa Krzyszto-
fa Pałki jest na 9. miejscu – 5 pkt 
w 7 meczach. ls ●

Bardzo dobrze w drugim w tym 
roku Wojewódzkim Turnieju Kla-
syfikacyjnym w tenisie stołowym 
spisały się zawodniczki MOSM Ty-
chy – Ola Brzoza (SP nr 40) sięgnę-
ła po srebrny, a Justyna Zbijowska 
(Ogólnokształcąca Szkołą Muzycz-
na) po brązowy medal w kategorii 
żakiń.

Problem w tym, że w pojedyn-
ku o wejście do finału spotkały 
się obie tyskie zawodniczki. Le-
piej zagrała Ola i to ona wystąpi-
ła w finale, gdzie musiała uznać 
wyższość Natalii Wszołek z Tar-
nowskich Gór. Z kolei Justyna, 
aby stanąć na podium, musiała 
wygrać z Lilianą Nowak z AZS 

Częstochowa. Stoczyła trudną, 
pięciosetową walkę i wygrała!

– Widząc bardzo dobrą grę 
naszych dziewczyn, postanowi-
łem w kolejnych zawodach za-
pisać je do wyższych kategorii 
wiekowych – do grupy młodzi-
ków i kadetów – mówi trener 
Bogusław Nowak. – Na zawody 
z powodu choroby nie pojecha-
ła Ola, natomiast świetnie spi-
sała się Justyna, zajmując w kat. 
młodziczek 5. miejsce w gro-
nie 33 starszych o trzy lata te-
nisistek. Z kolei w kadetkach, 
jako najmłodsza sprawiła sporą 
niespodziankę, bo wśród star-
szych o 4 lata 29 zawodniczek 
była dziewiąta. Żałuję jedynie, 
że dziewczyny nie mogą częś-
ciej chodzić na treningi. Justy-
na uczy się w Szkole Muzycznej 
i od poniedziałku do czwart-
ku kończy zajęcia ok. godz. 20. 
Ma tylko jeden trening tygo-
dniowo. W ogóle od sierpnia 
tego roku na 89 treningów Ola 
była 12 razy, a Justyna 15. Za-
stanawiam się co by było, gdy-
by jak inni trenowały trzy razy 
w tygodniu? ls ●

ola brzoza i justyna zbijowska na podium Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego.

żakinie na medaL!

wysoki lot sokoła
koszykarze gks tychy DOZNALI PIERWSZEj PORAżKI NA WyjEźDZIE I uLEGLI PO SERII 
8 ZWycIęSTW Z RZęDu.

tęSKNią Za tySKiM DOPiNgieMFlash

filip Komorski i bartosz ciura, reprezentanci Polski, a do niedawna hokeiści GKS-u Tychy, byli gośćmi 
kolejnego spotkania w Tyskiej Galerii Sportu, oddziale muzeum miejskiego. Obaj zawodnicy od 
nowego sezonu grają w czeskiej lidze, w drużynie hc frydek mistek, która jest filią mistrza kraju 
hc Oceláři Trzyniec. Podczas spotkania była okazja do rozmów o czeskim i polskim hokeju, czy 
różnicach w grze i kulturze hokejowej. ciura i Komorski podkreślali, że najbardziej brakuje im 
głośnego dopingu kibiców, na jaki zawsze mogli liczyć na Stadionie Zimowym. ls ●
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Wicemistrzyni Polski młodziczek 
Kinga Cichoń z trenerką. 

Z lewej Aleksandra Brzoza, z prawej Justyna Zbijowska 
z trenerem Bogusławem Nowakiem.
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W ostatniej w tym roku kolejce 
I ligi GKS Futsal Tychy pokonał 
Heiro Rzeszów 4:1.

W bardzo dobrych humo-
rach rozstali się kibicami na po-
nad miesiąc piłkarze GKS Fut-
sal. Z kilku sytuacji w pierwszej 
połowie pokonali bramkarza go-
ści tylko raz – gola zdobył w 8 
min. Widuch. Po przerwie for-
mą snajperską błysnął Pasier-
bek, który podwyższył 2:0. Po-
tem rywale zdobyli gola z rzutu 

karnego, a następnie po raz drugi 
w tym meczu, tym razem po ka-
pitalnym rajdzie i uderzeniu pod 
poprzeczkę, precyzyjnie strzelił 
Pasierbek. Wynik meczu ustalił 
w końcówce spotkania bramkarz 
GKS – Barteczka. Kiedy rywa-
le grali z wycofanym bramka-
rzem, precyzyjnie uderzył pił-
kę spod własnej bramki i trafił 
do siatki.
gKS FutSal tychy – heiRO 
RZeSZóW 4:1 (1:0). Bramki: 

Pasierbek 2, Widuch, Bartecz-
ka.
gKS FutSal: Barteczka – Koło-
dziejczyk, Hiszpański, Widuch, 
Kokot – Sobecko, Jastrzębski, 
Banaszczyk, Słonina, Krzyżow-
ski, Pytel.

Po pierwszej części sezonu 
GKS Tychy zajmuje 6. miejsce 
z 15 punktami w 11 meczach 
(5-0-6). Prowadzi Bochnia z kom-
pletem 33 pkt. 
ls ●

4:1 futsalistów GKS z heiro.

Piękny GoL… bramkarza

Mecz na szczycie Sokół - GKS Tychy 
przyniósl sporo emocji. Szkoda, 
że dwa punkty zostały u rywali.
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zaadoPtuj mnie  

reX

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego schroniska 
dla zwierząt pre-
zentujeMy czworo-
nogi, które czekają 
na swoich nowych 
wŁaścicieli. spójrz-
cie na nich ciepŁo 
i otwórzcie swoje 
serca i doMy.

Poznajcie Rexa. Jest on bardzo 
pozytywnym psiakiem. Z uwagi 
na krótki ogonek, gdy się cieszy 
to całym sobą. W schronisku mó-
wimy o nim pieszczoch, bo pieś-
cić chciałby się cały czas i tylko 
własne zabawki stawia ponad to, 
bo wtedy pilnuje ich na każdym 
kroku. Jak przystało na psa w ty-
pie buldoga jest to silny psiak, 
zatem przyszły opiekun, który 

ćwiczy crossfit lub pakuje na sił-
ce będzie miał szansę się wyka-
zać. Rex ładnie chodzi na szel-
kach i smyczy. Nie znamy jego 
stosunku do kotów. Trudno też 
określić jego stosunek do psów, 
ponieważ na wybiegu Rex z re-
guły ma przy sobie jakieś zabaw-
ki i to pochłania wówczas całą 
jego uwagę. Niestety, z powodu 
nadmiaru energii byli opiekuno-
wie postanowili zamknąć Rexa 

w kojcu, więc jego życie nie było 
szczęśliwe. Tym bardziej jego po-
zytywne nastawienie zdumiewa, 
mimo tak smutnego życia. Jeśli 
nasz przystojniak przyprawił ko-
goś o szybsze bicie serca, to zapra-
szamy na wizytę zapoznawczą lub 
spacer z udziałem wolontariuszki. 
Na żywo chłopak zyskuje bardziej 
niż na zdjęciach. Psiak przebywa 
obecnie w Miejskim Schronisku 
dla Zwierząt w Tychach. rM ●

cO WieMy O PSie:

iMię: Rex 
W tyPie RaSy: buldog 
Płeć: samiec 
WieK: ok. 10 lat 
Waga: ok. 20 kg 
NR eWiDeNcyjNy: 7638 
Rex jest wykastrowany, 
zaszczepiony i zaczipowany 
KONtaKt W SPRaWie  
aDOPcji: 605 897 607 Więcej Na WWW.KultuRa.tychy.Pl

7 grudnia, wtorek
godz. 18 – PORTRETy LITERAcKIE – spotka-
nie z Remigiuszem Grzelą poświęcone histo-
rii Kaliny jędrusik i Stanisława Dygata (mbP – 
mediateka, al. Piłsudskiego 16)

8 grudnia, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA: „Norweski 
skrzat świąteczny” – warsztaty dla dzieci (Klub 
mcK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

9 grudnia, czwartek
godz. 18 – ARchITEKTONIcZNy WymIAR 
SPORTu – spotkanie z Andrzejem Wiszowatym 
i marcinem Kulpą, generalnymi projektantami 
Stadionu miejskiego (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 18 – cZWARTKI Z PALETą: „Święta jak 
z obrazka” – gawęda Agnieszki Kijas o malar-
stwie (mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „bAłWANEK TIKO I KRÓLOWA 
fRuNcjA” – spektakl dla dzieci Teatru Kataryn-
ka z Gdańska (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)

10 grudnia, piątek
godz. 16 i 18 – DEKOROWANIE PIERNIKÓW 
-warsztaty dla dzieci (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 18 – „GRODZIEńSKA” – spektakl w reż. 
Piotra j. Adamczyka (mklub mcK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)

11 grudnia, sobota
godz. 9 – ŚWIąTEcZNE WARSZTATy fLORy-
STycZNE dla dorosłych: choinka” (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
godz. 11 – ŚWIąTEcZNy KIERmASZ RęKODZIE-
łA (SDK „Tęcza”, al. Niepodległości 188)
godz. 11 – bAjKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Śnieżna paczka” (mbP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

godz. 16 – „12 TENORS & DIVA” – koncert Na-
rodowej Orkiestry filharmonii Lwowskiej oraz 
solistów (Teatr mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „WOLNOŚć” – wystawa prac ja-
cka boczara (fotografia), bartosza hadrysia 
(malarstwo) i Andrzeja ciołka (grafika) (Galeria 
Na Wolności, pl. Wolności 3)
godz. 19 – LESZEK mOżDżER – koncert piani-
sty jazzowego w cyklu Next Wave (mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – PARKIN SONS – koncert; suport – 
Znany Temat (Riedel music club, ul. Oświęcim-
ska 53)
godz. 19 – ILLuSION – koncert; suport: ho-
lyguns (Klub muzyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)

13 grudnia, poniedziałek
godz. 16 i 18 – bOmb (K) OWA bIbLIOTEKA 
-warsztaty dla dzieci (mbP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRÓżNIKIEm: 
„Duch arktycznego nomady” – spotkanie 
z Krzysztofem Lewickim (Klub mcK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

11 grudnia, godz. 19 – leszek 
MoŻdŻer – koncert, Mediateka 

krzyżówka z hasłem sudoku
Pojazd
pogoto-

wia

Miasto
nad Ro-
danem

Kieruje
wydzia-

łem
uczelni

Plantacja jabłoni
w listopadzie

Składanie maszyn

Sposób
bycia,
ogłada

Skoru-
piak

jadalny

Zesta-
wienie
danych

Strofo-
wanka

Zatrud-
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Stukanie do drzwi
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karka
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horoskoP
strzelec 22.Xi-21.Xii
uczucia okażą się teraz dla ciebie najważniejsze. 
jeśli będzie ci się układać w miłości, 
to ze wszystkim sobie poradzisz.

kozioroŻec 22.Xii-19.i
mimo nawału pracy oraz obowiązków nie stracisz 
dobrego humoru. Obiecana podwyżka zmotywuje 
cię do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania.

wodnik 20.i-18.ii
Nabierzesz siły i dodasz gazu, poruszysz niebo 
i ziemie, byle dopiąć swego! Gwiazdy ci sprzyjają 
i pomogą pokonać wszelkie trudności.

ryby 19.ii-20.iii
Nie rzucaj się teraz na głęboką wodę! Zajmij się 
nadrabianie zaległości oraz uważnie słuchaj tego, 
co mają ci do powiedzenia bliscy.

baran 21.iii-20.iV
Za sprawą gwiazd Twój nastrój będzie się teraz 
zmieniać jak w kalejdoskopie. Staraj się teraz nie 
podejmować kluczowych decyzji.

byk 21.iV-21.V
Wreszcie uwierzysz, że marzenia się spełniają. 
Na horyzoncie duża premia. W miłości cisza przed 
burzą.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Tyle się teraz będzie działo, że nie będziesz 
wiedział, w co masz najpierw ręce włożyć. możesz 
otrzymać ciekawą propozycję.

rak 21.Vi-22.Vii
Zima za oknem nie będzie ci straszna, gdyż 
rozgrzeją cię entuzjazm i radość życia. Nie 
przegap okazji, która się pojawi nagle!

lew 23.Vii-22.Viii
będziesz się teraz cieszyć bardzo dużym powo-
dzeniem u płci przeciwnej! W tym tygodniu roz-
grzeją cię gorące emocje i szalona namiętność.

panna 23.Viii-22.iX
łap okazje i uwierz, że cuda się zdarzają. Także 
w miłości! Gorące uczucie jest ci pisane, więc 
w końcu ktoś cię znajdzie i odkryje.

waga 23.iX-23.X
Sił ci teraz nie braknie, ale Twój umysł będzie 
pracować na najwyższych obrotach. 

skorpion 24.X-21.Xi
W pracy pójdzie ci świetnie, wywiążesz się 
ze wszystkich zadań, odhaczając sukces 
za sukcesem. 
 WRóżKa aDRaSteja tel. 692 893 871

Hasło z krzyżówki nr 732: 
ZIMA U PROGU. 

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.
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