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Remont nawierzchni al. Bielskiej.

Dom Pomocy Społecznej „Dobre miejsce” w Kobiórze.

Ul. Grota-Roweckiego – nowa kładka nad wykopem kolejowym.

Wizualizacja wodnego placu zabaw w parku Jaworek.
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Na chwałę 
NarodzoNego
Siedem koncertów i konkurs chórów – tak wygląda harmonogram fe-
stiwalu kolędowego, którego 31. edycja trwać będzie od 9 do 15 stycz-
nia. Wśród zaproszonych artystów m.in. Magda Steczkowska, Grażyna 
Auguścik oraz zespoły Trebunie Tutki i Camerata Silesia. str. 4
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Martwe 
i cybergraficzNe
W Miejskiej Ga-
lerii Sztuki Obok 
do 21 stycznia moż-
na oglądać wystawę 
„Martwe z natury 
– odsłona II” Ryszarda 
Czernowa, która po-
wstała we współpracy 
ze Szkołą Filmową im. 
Krzysztofa Kieślow-
skiego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowi-
cach. Artysta jest zna-
nym tyskim fotografi-
kiem, twórcą plakatów 
i filmowcem
 str. 11
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SidoreNko 
Na ratuNek
Po blisko dwóch latach tre-
ner Krzysztof Majkowski po-
żegnał się z GKS Tychy. Wy-
chowanek „Trójkolorowych” 
prowadził zespół od 14 stycz-
nia 2020 roku. Po rezygnacji 
Andreia Gusowa objął dru-
żynę w bardzo trudnym mo-
mencie. Rozgrywki z powo-
du COVID zostały wcześniej 
zakończone, a GKS Tychy 
zostało przyznane Mistrzo-
stwo Polski. Następcą Maj-
kowskiego w trenerskim 
boksie będzie Rosjanin An-
driej Sidorenko.
 str. 14
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kronika policyjna

◆ 27 gruDNia OkOłO gO-
DZiNy 19.30 Na DOjeźDZie 
DO rONDa PaPrOcańskie-
gO od strony terenów przemy-
słowych doszło do karambolu 
z udziałem trolejbusu oraz pięciu 
samochodów osobowych. Na czas 
działań ratunkowych ruch na ron-
dzie w kierunku lodowiska oraz 
ul. Dmowskiego został zabloko-
wany. Łącznie pojazdami biorący-
mi udział w zdarzeniu podróżo-
wało 10 osób: 3 osoby (kierowca 
i dwóch pasażerów trolejbusem), 
a pozostałe 7 osób samocho-
dami osobowymi. Uczestnicy 
zdarzenia trafili pod opiekę ra-
towników medycznych, a jedna 
z nich została przetransportowana 
do szpitala na dokładne badania. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów oraz rela-
cji uczestników zdarzenia wyni-
ka, że jego sprawcą jest kierowca 
pojazdu komunikacji miejskiej. 
Celem wykonania dokumenta-
cji zdjęciowej oraz zabezpiecze-
nia śladów na miejsce wezwany 
został policyjny technik krymi-
nalistyki. Około godziny 22.00 
uszkodzone pojazdy zostały od-
holowane, a ruch został w pełni 
przywrócony.
◆  28 gruDNia Ok. gODZ. 
10.30 Na ul. BiBliOtecZNej 

NieZNaNy sPraWca skraDł 
sasZetkę z zawartością doku-
mentów osobistych, kart ban-
komatowych oraz pieniędzy 
po uprzednim wybiciu szyby 
w drzwiach samochodu marki 
iveco. Dwa dni później w połu-
dnie przy ul. Edukacji nieznany 
sprawca na ulicy dokonał przy-
właszczenia portfela z zawartoś-
cią dokumentów osobistych oraz 
karty bankomatowej.

◆  30 gruDNia W NOcy 
O gODZ. 03.10 Na ul. sikOr-
skiegO policjanci zatrzymali 
34-letniego tyszanina, który je-
chał samochodem pomimo za-
kazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Tychach. Tego sa-
mego dnia wcześniej, bo o godz. 
18.30, na ul. Grota-Roweckiego 
policjanci zatrzymali mężczyznę 
lat 34 (także zamieszkałego w Ty-
chach), który kierował samocho-
dem vw golf w stanie nietrzeź-
wości. Wynik badania 0,64mg/
litr. W tym samym czasie na ul. 
Starokościelnej doszło do czo-
łowego zderzenia dwóch samo-
chodów osobowych. Uszkodzone 
pojazdy częściowo zablokowały 
ruch na skrzyżowaniu. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że kierow-
ca vw chcąc uniknąć uderzenia 
w tył bmw, którego kierowca 
oczekiwał na możliwość wyko-
nania manewru skrętu w lewo 
w kierunku starego targu, zjechał 
na przeciwległy pas i doprowa-
dził do zderzenia z jadącą od ul. 
Oświęcimskiej w kierunku ul. 
Edukacji kią. Na szczęście oso-
bom podróżującym pojazdami 
nic się nie stało. Jak się okaza-
ło po sprawdzeniu w policyjnej 
bazie, kierowca vw nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami. kp ●
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W karambolu na rondzie Paprocańskim wziął 
udział trolejbus i pięć osobówek. Dzięki uprzejmości Przedsię-

biorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Tychach siedmioletni Tomek 
odwiedził tyską zajezdnię i zo-
baczył jak wygląda organizacja 
komunikacji od środka. Tomek 
bardzo chciałby zasiąść kiedyś 
za kierownicą przegubowego 
autobusu.

Tomek na co dzień zamieszkuje 
rodzinkowy dom dziecka w Sie-
mianowicach Śląskich. Uwielbia 
bawić się zabawkowymi autobu-
sami i tramwajami. Zbiera rów-
nież bilety, to jego hobby. „Staram 
się być grzeczny i często poma-
gam innym. Bardzo chciałbym 
dostać strój motorniczego, ubra-
nia z tramwajem czy zabawkę au-
tobus” – pisał w liście do Dzie-
ciątka. To bardzo się wzruszyło, 
czytając tomkowy list, który po-
stanowiło przekazać do Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii współpracującej z PKM Tychy. 
Tyski przewoźnik zadbał, aby 
chłopak wraz z opiekunem przyj-
rzał się dokładnie, jak wygląda 
praca w komunikacji miejskiej, 
sprawdził komfort fotela kierow-
cy oraz dowiedział się jak i gdzie 
naprawia się usterki.

– To bardzo fajna akcja samo-
rządowców z Siemianowic Ślą-
skich, w której wzięliśmy udział 
bez najmniejszych wątpliwości 
– przyznaje rzecznik PKM Mi-
chał Kasperczyk. – Tomek zwie-
dził dyspozytornię, przejechał się 

autobusem po zajezdni oraz zaj-
rzał naszym pojazdom pod maski 
w warsztacie. Na koniec przygo-

towaliśmy paczkę z upominka-
mi oraz zabawkowym autobusem 
– dodaje. kaMil peszat ●

pkM tychy wcieliło się w rolę św. Mikołaja.

o toMku co chce zoStać kierowcą

Siedmioletni Tomek uwielbia podróże komunikacją miejską.

kondolencje

kondolencje
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inwestycją nuMer 
jeden w 2021 roku byŁa 
kontynuacja prac 
związanych z budową 
inteligentnego 
systeMu zarządzania 
i sterowania rucheM. 
w praktyce oznaczają 
one przebudowę prawie 
40 skrzyżowań i ten etap 
MieszkańcoM tychów 
najbardziej dawaŁ się 
we znaki.

Choć Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów wraz z firmami prowadzą-
cym roboty zrobił wszystko, 
by zminimalizować utrudnienia 
i tak tworzyły się korki. Jednak 
każdy rozsądny człowiek wie, 
że zanim coś się polepszy to się… 
wiadomo co. A ci, co narzekali, 
mają teraz satysfakcję, że sobie 
ponarzekali.

W każdym razie z ITS mamy 
już z górki, bowiem rozpoczęte 
latem 2020 roku prace w terenie 
znalazły się na finiszu. I chyba do-
brze, że narzucono takie tempo, 
bo choć wiązało się to z utrudnie-
niami, roboty potrwają niespełna 
dwa lata, a nie pięć lat. W minio-
nym roku także w ramach ITS za-
częto budować stacje ważenia po-
jazdów w ruchu.

W 2021 r rozpoczęła się jedna 
z największych inwestycji drogo-
wych w śródmieściu Tychów – re-
mont wiaduktu na ul. Grota Rowe-

ckiego i budowa stałej kładki dla 
pieszych i rowerzystów. Kolejny-
mi dużymi inwestycjami była roz-
budowa ul. Obywatelskiej – od ul. 
Mikołowskiej do ul. Browarowej 
oraz budowa łącznika ul. Goź-
dzików z ul. Oświęcimską. Warto 
także wspomnieć o remoncie al. 
Bielskiej – od skrzyżowania z ul. 
Edukacji i Budowlanych – w kie-
runku Kobióra. Mniejszych i więk-
szych inwestycji drogowych było 
jeszcze więcej.

W maju ruszyła budowa 
parkingu wielopoziomowego 
Park&Ride na 117 aut, przy zbie-
gu ulic Wyszyńskiego i Edukacji, 
a zakres robót obejmuje również 
układ drogowy wraz z chodnika-
mi i drogami rowerowymi.

Jeśli chodzi o inwestycje, 
to można powiedzieć, że histo-
rycznym wręcz wydarzeniem 
był odcięcie przodu tzw. szkiele-
tora (nadal jest prywatną włas-
nością), który choć nie przestał 
straszyć, to przynajmniej możli-
we było przywrócenie swobod-
nego przejazdu i przejścia na uli-
cy Jana Pawła II. W minionym 
roku wyburzono także budynek 
ZREMB-u w OW Paprocany.

We wrześniu oddano nową 
zajezdnię Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej, gdzie wy-
konano m.in. kompleksową prze-
budowę hali napraw, utworzono 
27 stanowisk obsługi pojazdów, 
w tym 11 wyposażonych w kanał, 

przebudowano także plac mane-
wrowo-postojowy z miejscami 
parkowania autobusów, trolej-
busów i mikrobusów, wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową, 
betonową oraz chodniki, a tak-
że wykonano nową trakcję tro-
lejbusową.

Dzięki środkom z Górnośląsko
-Zagłębiowskiej Metropolii dofi-
nansowano 48 dodatkowych po-
łączeń kolejowych – najwięcej, 
bo 23 połączenia dotyczyły Ty-

chów. Pojawiło się więcej kursów 
na kierunkach Tychy Lodowisko 
– Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 
oraz Tychy Lodowisko – Katowi-
ce. Ponadto działający w ramach 
GZM Zarząd Transportu Metro-
politalnego uruchomił linie auto-
busowe M, w tym „tyską” M18.

Ważnymi przedsięwzięciami in-
westycyjnymi było otwarcie Punk-
tu Pomocy Cudzoziemcom przy 
placu św. Anny oraz zakończenie 
prowadzonej w kilku etapach li-

kwidacji węglowej kotłowni Wil-
kowyje przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Była to waż-
na inwestycja z punktu widzenia 
ekologii i efektowności ogrzewa-
nia. Do sieci przyłączono także 
część Wilkowyj ze strefą przemy-
słową, poza tym PEC systematycz-
nie przyłączał inne budynki w róż-
nych częściach miasta.

W mieście kontynuowana 
była termomodernizacja obiek-
tów publicznych, w tym szkół, 

a w 2021 roku przeprowadzono 
ją także w budynku Pieczy Za-
stępczej „Kwadrat”.

Dobrą informacją była zapo-
wiedź potężnej inwestycji wartej 
ok. 2 mld złotych w tyskim za-
kładzie FCA. Chodzi o produk-
cję trzech nowych modeli jeep, 
alfa romeo i fiat jako aut hybry-
dowych oraz w pełni elektrycz-
nych, co ma nastąpić już w poło-
wie 2022 roku.
leszek sobieraj ●

W auli byłej Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Nauk Społecznych 
odbyły się niedawno Śląskie Mi-
kołajki 2021 dla dzieci z naszego 
regionu, które na co dzień zma-
gają się z różnymi przeciwnościa-
mi losu. Ponad 200 dzieci wzięło 
udział w zabawie. Za organizację 
wydarzenia odpowiadała funda-
cja MultiIntegra.

Zebrane dzieci wzięły udział 
w licznych animacjach i zaba-
wach. Na milusińskich czeka-
ły zabawy sportowe w tym tre-
ning jazdy na snowboardzie oraz 
boksu, wspólne tworzenie ozdób 
świątecznych, malowanie ścian, 
zabawy z pajacami oraz zdo-
bienie świątecznych pierników. 
Do wspólnej zabawy przyłączyli 
się m.in. Śląski Uniwersytet Dzie-
ci i Młodzieży Fabryka Mistrzów, 
projektanci mody R. K. Desinger. 

Miss Śląska Angelika Krzymień, 
Tyska Rada Seniorów, ale też ty-
scy samorządowcy m.in. prze-
wodnicząca rady miasta Barbara 
Konieczna, radna Anita Skapczyk 
czy prezes spółki Śródmieście Ka-
tarzyna Ptak. – To, co Teatr Bel-
fegor wraz z fundacją MultiIn-
tegra zrobili z tą aulą, zasługuje 
na słowa największej pochwały – 
mówiła prezes Ptak. – Pomiesz-
czenie to początkowo służyło 
studentom, aby dziś zamienić 
się w świąteczne centrum po-
mocy potrzebującym dzieciom 
na Śląsku. Na co dzień trwają tu-
taj próby Teatru Belfegor oraz za-
jęcia dla najmłodszych, a wszyst-
ko to dzięki wspaniałym ludziom, 
którym dobro dzieci leży na ser-
cu. Jestem dumna, że w budyn-
ku spółki, którą zarządzam, dzie-
ją się tak wyjątkowe wydarzenia 

– dodała. Warto przypomnieć, 
że na 35-lecie istnienia Teatru 
Belfegor, które miało miejsce mi-
nionym roku, zespół osiadł w sta-
łej siedzibie w budynku na ul. 
Niepodległości 32.

Po ciepłym poczęstunku 
dzieciaki miały okazję zoba-
czyć specjalną, świąteczną wer-
sję „Cyrkowego świata zwierząt” 
w wykonaniu Belfegora. Spektakl 
był prostą, lecz ciepłą i zabawną 
historią o sile więzi rodzinnych 
i przedświątecznej gorączce. 
Dzięki uprzejmości R. K. Desig-
ner dzieciaki wzięły udział w po-
kazie mody, prezentując ciuchy 
które... zatrzymały jako prezenty 
świąteczne. Po pokazie prawdzi-
wy święty Mikołaj w towarzystwie 
elfów rozdał każdemu dziecku 
przygotowaną paczkę.
karolina wypiór ●

W poniedziałek, 20 grudnia radni 
Miasta Tychy z Klubu Prezydenta 
Andrzeja Dziuby wraz z funda-
cją Tychy Dobre Miejsce przeka-
zali Ośrodkowi Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczemu 
świąteczne podarunki dla pod-
opiecznych. OREW jest placów-
ką, stwarzającą bardzo korzystne 
warunki do nauki i wspierania 
rozwoju dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej intelektualnie 
oraz ze sprzężonymi zaburzeniami 
od wykrycia niepełnosprawności 
do 25. roku życia.

W ramach wspólnej inicjaty-
wy każdy podopieczny ośrodka 
otrzymał świąteczny prezent, któ-
ry zawierał nie tylko świąteczne 
akcenty ale również drobne upo-
minki. Tyscy radni (Aleksandra 
Pabian, Patrycja Kosowska-Pa-
włowicz, Lidia Gajdas, Barba-
ra Konieczna, Urszula Paździo-
rek-Pawlik, Michał Kasperczyk 
oraz Krzysztof Król) sami zajęli 
się przygotowaniem paczek świą-
tecznych, a udało się to również 
dzięki pomocy tyskiej restauracji 
„Stadionova”.

– Od wielu lat podejmujemy 
wiele działań wspierających 
OREW, dlatego w ten świą-
teczny czas nie zapominamy 
o podopiecznych ośrodka. Je-
steśmy wdzięczne, że fundacja 
Tychy Dobre Miejsce wsparła 
nas w tej inicjatywie, co umoż-
liwiło jej realizację – mówią ty-
skie radne. – Mamy nadzieję, 
że ta inicjatywa stanie się tra-
dycją i w świąteczny czas bę-
dziemy wspierać podopiecz-
nych OREW. 
kaMil peszat ●

tyscy radni odwiedzili niepełnosprawnych

z prezeNtaMi do orew
Fundacja Multiintegra wraz z partnerami zorganizowała wyjątkowe wydarzenie. 

ŚląSkie Mikołajki

We wspólnej świątecznej zabawie wzięło udział ponad 200 dzieci.
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Podopiecznym OREW świąteczna wizyta tyskich radnych przyniosła wiele radości.

najtrudniejsZy rok Z its
inwestycje w tychach – BILANS 2021 ROKu.

Budowa nowego wiaduktu w ciągu ulic Grota-Roweckiego i Dmowskiego mocno skomplikowała ruch w mieście.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

Pl. Św. Anny 7
powierzchnia 27,31m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, wod-kan
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 910

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 19,67 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na okres 5 lat
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 17 stycznia 2022 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 17 stycznia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu złożo-

ne osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności majątko-
wej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 420 III p powierzchnia 16,72m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – sala 100 o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 17 stycznia 2022 r. przelewem na konto 

nr 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 PKO S.A/w przypadku przegrania przetargu kwota 
ta podlega zwrotowi/

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 17 stycznia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

	dowodem wpłaty wadium.
Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu. Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, 
która wygra przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność 
uzyskania dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie 
danej działalności. Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu 
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Lokalowej tel. 32 776-30-57.

komunikaty

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

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

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy 
ul. Begonii, oznaczonej jako część działki nr 4933/33, o pow. 115,25 m2, na cele handlu, 
usług, dojścia i dojazdu, na okres do 3 lat,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy 
ul. Targiela, oznaczonej jako część działki nr 2698/99 o pow. 165,60 m2, na cele magazynowe 
i dojście, na okres do 3 lat.

Tychy, 4 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Tychy
TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o wydłużeniu drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, 
ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową 

nr 139 w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o wydłużeniu drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
4 lutego 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.[1]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się[1] 13 stycznia 2022 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Link 
do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » 
Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Grudzień).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 25 lutego 2022 r.[2]
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie[3]:
− pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na 

adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
− elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

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

− poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta).[3]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » 
Grudzień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej).[3]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarski Przestrzennej

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); art. 
39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

[2] art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[3] art. 11a u.p.z.p.
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siedeM koncertów 
i konkurs chórów – tak 
wygląda harMonograM 
Festiwalu kolędowego, 
którego 31. edycja 
trwać będzie od 9 
do 15 stycznia. wśród 
zaproszonych 
artystów M.in. 
Magda steczkowska, 
grażyna auguścik oraz 
zespoŁy trebunie tutki 
i caMerata silesia.

Tyskie Wieczory Kolędowe po-
wracają po rocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią. Organi-
zator, którym niezmiennie jest 
Miejskie Centrum Kultury, zapra-
sza w siedem styczniowych wie-
czorów do miejscowych kościo-
łów na wspólne śpiewanie pieśni 
bożonarodzeniowych.

Festiwal rozpocznie koncert 
inauguracyjny, który – podobnie 
jak w ostatnich edycjach – od-
będzie się 9 stycznia w kościele 
pw. bł. Karoliny Kózkówny przy 
ul. Tischnera. Po zaplanowanej 
na godz. 17 mszy Tyskie Wie-
czory Kolędowe rozpocznie zna-
komity Zespół Śpiewaków Mia-
sta Katowice „Camerata Silesia”. 
Następnego dnia impreza prze-
niesie się do kościoła św. Bene-
dykta przy ul. Nałkowskiej, gdzie 
o godz. 19 (msza o godz. 18.30) 
w programie „Kolędowo” wystą-
pi jedna z sióstr Steczkowskich – 
Magda.

We wtorek, 11 stycznia w pro-
gramie festiwalu coś dla siebie 

znajdą fani jazzu, a ściślej świet-
nej jazzowej wokalistki Grażyny 
Auguścik. O godz. 19 wraz z ze-
społem Bester Quartet zaśpiewa 
ona w kościele św. Rodziny przy 
ul. Elfów. W środę (12.01) nato-
miast kolędy w stylu góralskim 
zaprezentują słynne Trebunie 
Tutki. Ekipa z Białego Dunajca 
pojawi się o godz. 18 w kościele 
pw. św. Maksymiliana Kolbe przy 
pl. Zbawiciela.

Czwartkowy koncert zwycza-
jowo odbywa się w parafii ewan-
gelicko-augsburskiej pw. św. Pio-
tra i Pawła przy ul. Burschego 
i podobnie będzie w tym roku. 

U ewangelików o godz. 18.30 
zaśpiewa zespół CDN – Cantate 
Deo Następni, który zaprezentu-
je program „Wspólne kolędowa-
nie”. Z kolei w piątek (14 stycz-
nia) w urbanowickim kościele 
pw. Matki Bożej Pośredniczki 
Wszelkich Łask z recitalem or-
ganowym wystąpi Paweł Selig-
man, po czym zaśpiewa żeński 
zespół Ale Cantare z gminy Za-
mość.

Sobota, 15 stycznia rozpocznie 
się od przesłuchań konkursowych 
chórów. W tym roku spośród 
29 nadesłanych zgłoszeń video, 
do udziału w konkursie zapro-

szono dziewięć chórów z Kielc, 
Miechowa, Rybnika, Wrocławia, 
Bochni, Poznania, Pszczyny, Rad-
lina i Krakowa. Będą oni „prze-
słuchiwani” przez jury w sobo-
tę od godz. 9 w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 1 przy ul. Hlon-
da 1. W roli oceniających wystą-
pią: Tadeusz Piszek, Jan Ballarin, 
Tomasz Giedwiłło, Dominika Ka-
wiorska i Henryk Jan Botor.

31. Tyskie Wieczory Kolędo-
we zakończy sobotni koncert fi-
nałowy o godz. 15.30 w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Ryn-
ku. W pierwszej części wystą-
pią laureaci konkursy chórów, 
a po ceremonii wręczenia nagród 
usłyszymy kolędy w aranżacji 
Henryka Jana Botora w wykona-
niu Aukso Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy i solistów: Dawida 
Biwo (baryton), Jolanty Kowal-
skiej (sopran), i Michała Boto-
ra (organy, pozytyw). Całością 
dyrygował będzie dyrektor ar-
tystyczny TWK Henryk Jan Bo-
tor, który we wstępie do festiwa-
lowego katalogu napisał: „Niech 
dźwięki kolęd uwielbią Nowo-
narodzonego Jezusa. W tym tak 
trudnym okresie leczmy serca 
kolędą, jak mówi jedna ze strof 
pięknego wiersza. Z nich tchnie 
Radość, Pokój, Dobro, Nadzieja 
i co najważniejsze Boża Miłość! 
Gloria in excelsis Deo et in ter-
ra Pax hominibus bone volunta-
tis! Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom do-
brej woli!”
wojciech wieczorek ●

na chwałę narodZonego
w niedzielę rusza 31. edycja TySKIch WIEcZORóW KOLęDOWych.

Trebunie Tutki wystąpią 12 stycznia w kościele na osiedlu Z-1.
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W Tychach można odwiedzić dwie 
żywe szopki bożonarodzeniowe. 
Należy się śpieszyć do będącego 
w budowie kościoła św. Franciszka 
i Klary, gdzie szopka funkcjonuje 
do 9 stycznia włącznie. Odwie-
dzający zobaczą osła, kozła, kró-
liki a nawet lamę. Na placu koś-
cielnym przygotowano ognisko. 
Nie brakuje chętnych amatorów 

smażonych kiełbasek. Do para-
fii bł. Karoliny udać się można 
bez pośpiechu, bowiem tamtej-
szą szopkę oglądać można do 30 
stycznia. Warto dodać, że do tego 
czasu w parafii odbędą się liczne 
koncerty m.in. zagra Zespół Śląsk 
oraz Eleni. Po szczegóły zaprasza-
my do naszego informatora kultu-
ralnego na str. 16. kp ●

u franciszkanów i bł. Karoliny.

Żywe Szopki
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Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Tychy

Działając na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz.753 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 
ze zm.), art. 113 ust. 7 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.),

Prezydent Miasta Tychy zawiadamia
Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone 
zostało ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia 
wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczona jako działki nr 1521/61 i 2210/61 
o łącznej pow. 0,0142 ha położoną przy ul. Grabowej przejętą przez Gminę Tychy w związku 
z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Grabowej w Tychach” oraz ustaleniu 
następców prawnych ww. nieruchomości, względem której prowadzone jest postępowanie 
odszkodowawcze.
Ogłoszenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Znak Sprawy: GGN.6833.6.2021.

komunikat

reklama

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

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

W Tichauer Art Gallery odby-
ło się Forum Najlepsza Firma, 
podczas którego tyska firma 
Activ-Net zaprezentowała cieka-
wą aplikację, dzięki której część 
wydawanych pieniędzy zostanie 
w portfelu użytkownika. Cash B, 
bo o niej mowa, oferuje częścio-
wy zwrot poniesionych kosztów 
za wydanie opinii o usługach lub 
zakupach.

Aplikacja jest przeznaczona 
dla lokalnych przedsiębiorców 
oraz ich klientów. – Od 9 lat je-
steśmy rekomendowaną agencją 
Google. Nasza aplikacja powstała 
na podstawie wiedzy i doświad-
czeń zdobytych przy współpracy 
z największą firmą marketingową 
na świecie i jest z nią ściśle po-
łączona. Aplikacja, dzięki syste-
mowi poleceń, rozwija się w za-
wrotnym tempie. Każda kolejna 
firma i osoba zwiększa jej poten-
cjał sprzedażowy – mówi Artur 
Hofman, prezes Activ-Net.

jak to działa?
Aplikacja jest swego rodza-
ju katalogiem firm usługowych 
i sprzedażowych podzielonych 
na kategorie. Każdy przedsię-
biorca tworzy swój profil, zaś jego 
klienci za wystawienie mu opinii 
otrzymują 10% zwrotu poniesio-
nych kosztów. Wystawione opi-
nie wpływają na pozycjonowanie 
firmy w wyszukiwarce Google. 
W samych Tychach zarejestro-
wanych jest już blisko sto przed-
siębiorców, w tym restauracje, 
fryzjerzy, sklepy specjalistyczne. 
– W branży reklamowej najważ-
niejsza jest informacja zwrotna. 
Dowód na to, że reklama przy-

prowadza klienta. W systemie 
Cash B pokazujemy, ilu klientów 
pozyskał przedsiębiorca dzięki 
aplikacji i ile zysku wygenerowali. 
System uruchomiliśmy dwa mie-
siące temu i każdego dnia baza 
naszych partnerów rośnie. Jego 
zadaniem jest integracja przedsię-
biorców w mieście, dzięki czemu 
tyszanie będą korzystać z usług 
tyskich przedsiębiorstw i ich po-
datki zostaną w mieście. Można 
powiedzieć, że jest to sytuacja win
-win-win. Dlatego właśnie edu-
kujemy naszych użytkowników, 
by myśleli lokalnie. Na co dzień 
korzystamy z różnych aplika-
cji, dzięki którym możemy za-

mówić jedzenie lub inne rzeczy 
na dowóz. Lwia część z nich jest 
w rękach zagranicznych przed-
siębiorstw, których podatki nie 
zasilają lokalnych budżetów. Jest 
to ogromny rynek. Dobrze było-
by, gdyby podatki z niego trafiły 
do lokalnych samorządów – do-
daje Artur Hofman.

Do końca roku Cash B ma ob-
sługiwać do 200 tys. firm w ca-
łej Polsce, co ma wygenerować 
2 mln użytkowników. Firma ak-
tualnie skupia się na współpracy 
z dużymi miastami oraz klubami 
sportowymi. Nawiązała współ-
pracę m.in. z Tyskim Sportem. 
kaMil peszat ●

w 2021 szkoŁa 
podstawowa nr 
14 z oddziaŁaMi 
dwujęzycznyMi 
iM. arMii krajowej 
w tychach otrzyMaŁa 
doFinansowanie 
na kolejne dwa 
projekty w raMach 
prograMu erasMus+.

Rok wcześniej plany wyjazdo-
we pokrzyżowała pandemia 
Covid-19, ale w ub. roku, oprócz 
licznych spotkań online w paź-
dzierniku i w listopadzie, zreali-
zowano dwa wyjazdy do Turcji.

– Przygotowanie i realizacja 
programu Erasmus+ w szkole 
wymaga przede wszystkim do-
brego, zaangażowanego zespołu, 
pomysłu na działanie oraz odpo-
wiedzialnych partnerów – mówi 
Małgorzata Chełchowska, dyrek-
tor szkoły. – Ponadto, aby projekt 
mógł być zrealizowany, nie może 
zabraknąć uczniów, którzy chcą 
nie tylko doskonalić język, ale 
również poznać kulturę innych 
krajów. W naszej szkole od kil-
ku lat z powodzeniem podejmu-
jemy takie działania, współpra-
cując z ośrodkami edukacyjnymi 
w Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, 
Serbii, Turcji, na Litwie i Słowacji 
oraz we Włoszech.

Szkolnym koordynatorem 
programu jest nauczyciel języ-
ka angielskiego, Michał Nowak, 
a w projekt zaangażowali się także 
Agnieszka Nowok, Tomasz Men-
tel i Sandra Borzęcka.

– Jako nauczycielowi, podczas 
ostatniego wyjazdu do Turcji naj-
bardziej podobało się to, że działa-

nia projektowe stwarzają naturalne 
sytuacje do komunikacji w języ-
ku obcym oraz rozwijają samo-
dzielność, odpowiedzialność i ot-
wartość na innych wśród uczniów 
i nauczycieli – wyjaśnia Michał 
Nowak. – W poprzednich latach 
także uczestniczyliśmy w projekcie 
związanym z dziedzictwem kul-
turowym, który dotyczył m.in. 
znaczenia wody dla środowiska 
albo wpływu kwaśnych deszczy 
na zabytki. Jedno z zadań polega-
ło na zaznajomieniu się z miejsco-
wością, do której uczniowie mieli 
wyjechać, poznanie jego historii, 
cennych zabytków, obiektów przy-
rodniczych, kulturowych oraz po-
znanie tradycji i kultury. Obecnie 
natomiast realizujemy dwa pro-
jekty – ECO-Aware Us for the 
Future ECO-EU (EKO-Świado-
mi my dla przyszłości EKO-UE) 
o tematyce ekologicznej oraz drugi 
o wpływach zmian klimatycznych 
na dziedzictwo kulturowe Climate 
and Threats on Cultural Heritage 
(Klimat i zagrożenia dla dziedzi-
ctwa kulturowego).

Zdaniem M. Nowaka najwięk-
szym wyzwaniem dla szkoły przy-
gotowującej wyjazd jest zorgani-
zowanie transportu, natomiast dla 
szkoły goszczącej uczniów – zre-
alizowanie planu pobytu, który 
każda szkoła dodatkowo chce 
uatrakcyjnić. Wszystkie wydat-
ki trzeba zmieścić w zaplanowa-
nym budżecie.

W minionym roku zostały zor-
ganizowane dwa wyjazdy do Tur-
cji, w których wzięły udział m.in. 
uczennice – Emilia i Alicja.

– Wyjazdy w ramach progra-
mu Erazmus+ to przede wszyst-

kim nowe doświadczenia, nowi 
ludzie, poznawanie języka i in-
nych kultur, odwiedzanie wielu 
pięknych miejsc oraz spędzanie 
czasu na rozmowach – powie-
działa Emilia. – Uczestniczyli-
śmy w zajęciach, w których pro-
jektowaliśmy ekologiczne szkoły, 
tworzyliśmy kosze do segrega-
cji śmieci, malowaliśmy na wo-
dzie (ebru), poznawaliśmy histo-
rię i kulturę Turcji oraz Kutahyi. 
Były też zajęcia w ogrodzie bo-
tanicznym (ogród chiński), za-
jęciach z garncarstwa i inne. 
O Turcji dowiedzieliśmy się bar-
dzo dużo, na pewno o kulturze 
i jedzeniu, zwiedzaliśmy razem 
z goszczącymi nas rodzinami 
różne zabytki. Byliśmy w mecze-
cie, muzeach, poznaliśmy ture-
ckie tradycje oraz spróbowaliśmy 
regionalnego jedzenia. Mogliśmy 
zobaczyć także, jak wygląda ture-
cka szkoła. Ciekawostką np. jest, 
że w tureckich szkołach zamiast 
dzwonków rozlega się muzyka.

– Dzięki Erazmusowi+ posze-
rzyłam swoje umiejętności języ-
kowe i przełamałam barierę języ-
kową – dodała Alicja. – Poznałam 
również inną kulturę, wspaniałych 
ludzi, zobaczyliśmy niesamowi-
te miejsca. Najbardziej utkwiła 
mi w pamięci dwudniowa wyciecz-
ka do Kapadocji, gdzie między in-
nymi widzieliśmy odlatujące ba-
lony, które przy wschodzie słońca 
wyglądały przepięknie.

W marcu 2022 roku szkoła i ty-
skie rodziny gościć będą uczestni-
ków projektu z Portugalii, Rumu-
nii i Turcji, a w maju z Hiszpanii, 
Serbii, Słowacji, Turcji i Włoch. 
leszek sobieraj ●

od dwóch miesięcy można pobierać aplikację cash B.

lokalNy zySk to twój zySk

Artur Hofman z certyfikatem jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
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na progu nowego 2022 
roku poprosiliśMy 
prezydenta tychów 
o podsuMowanie 
Minionych kilkunastu 
Miesięcy i podzielenie 
się planaMi na kolejne.

„twoje tychy”: panie prezydencie, 
rok, który mamy za sobą, był bez 
wątpienia rokiem wielkich inwestycji 
w naszym mieście. budowa nowego 
wiaduktu na ul. Grota-roweckiego, 
centrum przesiadkowe przy szpitalu 
megrez czy wreszcie budowa inte-
ligentnego systemu zarządzania 
ruchem czyli its. rozumie pan tych 
tyszan, którzy narzekali, że miasto 
jest rozkopane, a zatem nieprze-
jezdne?
aNDrZej DZiuBa: – Żeby było 
lepiej musi najpierw być gorzej 
– to bardzo banalne powiedze-
nie pasuje tutaj jak ulał, ale taka 
jest prawda. Żeby usprawnić ruch 
na tyskich ulicach, wprowadzić 
ultranowoczesne metody zarzą-
dzania, skrzyżowania i sygnaliza-
cje wymagały przebudowy. To jest 
naprawdę ogromne przedsięwzię-
cie, z którym wiążą się kłopoty 
na drogach, ale myślę, że nam 
wszystkim łatwiej jest przeżywać 
te kłopoty, wiedząc, że za chwi-
lę – bo to się stanie już za kilka 
miesięcy – będzie zdecydowanie 
lepiej.

czy termin zakończenia tej inwe-
stycji, czyli połowa roku 2022, jest 
zagrożony?
– Nie mamy żadnych opóźnień, 
system informatyczny już dzia-
ła, na niektórych skrzyżowa-
niach pewne rozwiązania już 
widać, bo je testujemy. Zostało 
nam do przebudowy już tylko 
kilka skrzyżowań, więc bardzo 
prawdopodobne jest, że skończy-
my w terminie. Choć oczywiście 
drobne problemy się pojawiają, 
bo np. to, co się dzieje z infla-
cją, dotyka wszystkich przedsię-
biorców: gwałtowny wzrost cen 
energii, brak materiałów na ryn-
ku – to wszystko niewątpliwie 
rzutuje na tempo inwestycji, ale 
na razie jesteśmy optymistami.

co będzie najważniejszą inwestycją 
w 2022 roku?
– Jest kilka takich inwestycji. 
Na pewno kontynuacja budo-
wy Inteligentnego Systemu Za-
rządzania Ruchem w mieście, 
czeka nas także przygotowanie 
do budowy nowego wiaduktu 
na ul. Mikołowskiej. Wiadukt 
będzie wykonany w formule pro-
jektuj i buduj, więc prace praw-
dopodobnie zaczną się dopiero 
na przełomie 2022/23. To też po-
tężna inwestycja na ok. 50 mln zł. 
Z takich może nie największych, 
ale spektakularnych projektów: 
rozpocznie się budowa dru-
giego lodowiska, też w formu-
le projektuj i buduj, bo to nam 
pozwala skracać czas całej in-
westycji. Prawdopodobnie tę 
inwestycję będzie realizowało 
RCGW, bo jak wiadomo, przy 
lodowisku największym kosztem 
jest energia, więc chcemy mieć 
własną, z biogazu produkowa-
nego przez RCGW. Lodowisko 
powstanie za Mediateką. Coś, 
co ucieszy pewnie młodszych ty-
szan, to budowa wodnego placu 
zabaw na terenie parku Jaworek. 
O tym już wielokrotnie mówili-
śmy, mieszkańcy widzieli wizu-
alizację tego projektu.

Zaznaczmy przy tym, że nasz 
plan inwestycyjny może się bar-
dzo zmienić, z uwagi na to co się 
obecnie dzieje. Rząd wprowadził 
rozwiązania, przez które traci-
my znaczną część środków włas-
nych m.in. z tytułu udziału w po-
datku PIT. Jednocześnie ogłasza 
się konkursy na zadania inwe-
stycyjne. Nie wiemy jednak, czy 
dany konkurs wygramy i dosta-
niemy pieniądze czy nie. Jeżeli 
okaże się, że dostaniemy pienią-
dze na zgłoszone do konkursów 
zadania, wtedy zwolnią nam się 
środki, które mieliśmy na tę in-
westycję zabezpieczone. Przykład: 
przebudowa Teatru Małego. Skła-
damy wniosek, ale jednocześnie 
mamy zabezpieczone na to środ-
ki. Z tym, że jeżeli dostaniemy 
środki z Polskiego Ładu, to wte-
dy te pieniądze możemy prze-
znaczyć na inne inwestycje, które 
czekają w kolejce. W zawieszeniu 
jest także Krajowy Plan Odbudo-
wy, nie wiemy co z Funduszem 
Sprawiedliwej Transformacji. Nie 
będę komentował kwestii relacji 
Polski z Unią Europejską, ale one 
mają bezpośredni związek z tym, 
co już zrobiliśmy i chcemy zrobić 
w Tychach. Od tych środków bar-
dzo wiele zależy.

jedną z ubiegłorocznych inwestycji, 
która już jest ukończona i gotowa 
do użytkowania jest dom pomocy 
społecznej „dobre miejsce” w kobió-
rze. miasto włożyło duże pieniądze 
w zakup terenu i adaptację istnie-
jącego budynku do potrzeb dps, 
dlaczego zatem jeszcze obiekt ten 
nie funkcjonuje?
– Dlatego, że trwa spór prawny 
z wojewodą, który ma wątpliwo-
ści, co do tego, czy gmina może 
realizować swoje zadania własne 
na terenie innej gminy. W pra-
wie nie ma takiego zakazu, nie 
jest też wprost napisane, że może, 
choć takich przypadków w Pol-
sce jest bardzo wiele i do tej pory 
nikt nie miał co do tego żadnych 
wątpliwości. Wojewoda zaskarżył 
dwie uchwały o powołaniu DPS 
i jego statucie do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego, który 
rozstrzygnie ten spór. Ale trzeba 
tu powiedzieć wprost, że pan wo-
jewoda obudził się po dziewięciu 
miesiącach, bo te uchwały Rada 
Miasta podjęła w marcu! Zakwe-
stionował je dopiero teraz, kiedy 
my wystąpiliśmy o wpis do re-
jestru, który pozwala rozpocząć 
działalność. Naszym zdaniem 
wojewoda nie ma żadnych pod-
staw, żeby nas nie wpisać do re-
jestru, bo wszystkie wymagane 
dokumenty przedstawiliśmy. Pro-
ponowaliśmy wojewodzie, żeby 
taką decyzję wydał, my urucho-
milibyśmy DPS, równocześnie 
czekając na rozstrzygnięcie przed 
sądem administracyjnym i gdyby 
po przejściu całej ścieżki prawnej 
okazało się, że to my mamy rację, 
to by zostało tak jak jest i DPS 
dalej by działał. Jeżeli natomiast 
Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny uznałby, że gmina nie ma pra-
wa realizować swoich zadań poza 
własnym terenem, to wtedy po-
wołamy związek międzygminny 
z Kobiórem i w ten sposób rozwią-
żemy problem. Ale żeby to zrobić, 
potrzeba trochę czasu, a chcieli-
byśmy uruchomić „Dobre miej-
sce” już od 1 stycznia, bo wszystko 
jest już gotowe na przyjęcie pierw-
szych mieszkańców. Nie wiemy 
dlaczego wojewoda podjął taką 

decyzję, tym bardziej, że marsza-
łek województwa śląskiego Jakub 
Chełstowski bardzo mnie wspierał 
w rozmowach z wojewodą i jed-
noznacznie oceniał, że taka po-
stawa wojewody, blokująca uru-
chomienie tego domu, jest nie 
do przyjęcia. Możemy przecież 
spierać się prawnie, jednocześ-
nie prowadząc działalność DPS. 
W tej chwili najbardziej przegrany 
jest nie wojewoda, nie prezydent, 
tylko ci, którzy czekają na miejsce 
w tym ośrodku. Gdyby wojewoda 
podważył nasze decyzje w marcu, 
kiedy zostały podjęte, w lipcu a na-
wet we wrześniu, to do końca roku 
zdążylibyśmy stworzyć w porozu-
mieniu z Kobiórem organ, który 
mógłby ten ośrodek prowadzić 
i mógłby on rozpocząć działalność 
od 1 stycznia 2022 roku w tej for-
mule, w jakiej sobie życzy wojewo-
da. Szkoda, że nie otrzymaliśmy 
takiej informacji.

skoro wspomniał pan wcześniej 
o polskim ładzie – to naprawdę taki 
niedobry pomysł rządu?
– Konsekwencją zmian, które on 
wprowadza, jest to, że w budżecie 
gminy bardzo zmalała tzw. nad-
wyżka operacyjna, czyli różnica 
między dochodami bieżącymi, 
a wydatkami bieżącymi. To ona 
jest obrazem możliwości inwesty-
cyjnych gminy, możliwości spła-
ty kredytów. Dla Katowic ta nad-
wyżka zmniejszyła się z 200 mln 
do 7 mln w tym roku, a w Tychach 
z ponad 100 mln do 11 mln. Jak 
widać, możliwości inwestycyjne 
samorządów bardzo się skurczy-
ły po wprowadzeniu zasad Pol-
skiego Ładu i obcięciu nam do-
chodów z PIT-u. To jest sytuacja 
bardzo niekorzystna, bo ktoś po-
wie „macie państwo zamiast tych 
pieniędzy inne, inwestujecie czy 
tak? ”, ale to są inwestycje, któ-
re wymagają potem utrzymania, 
a właśnie tych pieniędzy z bieżą-
cych dochodów brakuje na utrzy-
manie miasta.

… co powoduje konieczność podwy-
żek dla mieszkańców…
– Wiele miast już zapowiada pod-
wyżki cen za usługi, które miasto 
świadczy. My na razie nie planu-
jemy podnoszenia cen biletów ko-
munikacji miejskiej, na pewno nie 
będzie też w 2022 roku podwyż-
ki cen za odbiór odpadów. Jakieś 
minimalne na pewno będą wzro-
sty cen wody i ścieków, bo przed-
siębiorstwa te wystąpiły o zmianę 
taryfy, ale to są podwyżki niewiel-
kie, kilkuprocentowe. Generalnie 
w Tychach ten rok 2022 będzie 
relatywnie dobry, natomiast mar-
twimy się o to, co będzie w 2023. 
Co prawda dostaliśmy z budżetu 
centralnego tzw. subwencję re-
kompensującą, ale ona z pewnoś-
cią nie zrekompensuje wszystkich 
zmian w PIT. W sumie, w skali 
kraju samorządom zabrano 13,5 
miliarda, a subwencja rekom-
pensująca wynosi 8 miliardów, 
co powoduje w budżetach samo-
rządowych dziurę w wysokości 
5,5 miliarda złotych. W Tychach 
jeśli chodzi o PIT brakuje nam 62 
mln, a rekompensaty dostaliśmy 
ok. 29 mln. To nie uniemożliwia, 
ale mocno komplikuje zarządza-
nie miastem.

z nowym rokiem rosną ceny ener-
gii elektrycznej i gazu. jak bardzo 
to wpłynie na kondycję tyskiego 
budżetu?

– Na szczęście bardzo dużo pie-
niędzy unijnych zainwestowali-
śmy do tej pory w modernizację 
oświetlenia, więc będziemy mo-
gli oszczędzać na prądzie, który 
tak bardzo zdrożał. Na szczęście 
znakomita większość miejskich 
obiektów jest podłączona do sie-
ci centralnego ogrzewania, a tam 
te podwyżki nie są tak drastycz-
ne, więc aż tak bardzo w mieście 
tego nie odczujemy. Mamy kilka 
przedszkoli, które ogrzewane są 
gazem i tam zapłacimy znacz-
nie więcej. Większym proble-
mem jest natomiast to, że mamy 
większość taboru autobusowego 
na gaz CNG, a jego cena rośnie 
w sposób naprawdę dramatycz-
ny. Zanosi się na to, że niestety 
będziemy eksploatować na ile się 
da autobusy na te paliwa, które 
są tańsze. W planach jest także 
zakup przez Metropolię auto-
busów wodorowych, a my jeste-
śmy też na liście miast, gdzie one 
trafią, więc będziemy się starali 
jakoś łagodzić wpływ cen gazu. 
Mamy nadzieję, że sytuacja uleg-
nie zmianie, że cena gazu wróci 
z tej irracjonalnej do jakichś roz-
sądnych granic.

znany jest pana sentyment do spor-
tu i inwestowania w infrastrukturę 
sportową. ostatnio tyszanie pytają 
więc dlaczego np. nie ma oświet-
lenia na stadionie lekkoatletycz-
nym?
– Bo to absurdalny pomysł, tak 
samo jak ten, by oświetlić tra-
sę wokół Jeziora Paprocańskie-
go. Mamy oświetlać las?! Jaki 
to ma sens, kiedy po pierwsze 
– to dużo kosztuje, a po drugie 
– trzeba to potem utrzymywać, 
a właśnie pieniędzy na utrzyma-
nie nam bardzo brakuje. Mamy 
jeden z najnowocześniejszych 
stadionów lekkoatletycznych 
na Śląsku i być może kiedyś, gdy 
ludzie będą tłumnie tam przy-
chodzić i przy świetle dziennym 
nie będzie dla wszystkich miej-
sca, to wtedy pomyślimy nad 
oświetleniem, tak jak to zrobi-
liśmy z boiskiem bocznym przy 
ul. Edukacji, które jest zajęte bez 
przerwy codziennie do godz. 
22.00. Nie będzie więc na razie 
oświetlenia na stadionie lek-
koatletycznym, bo są ważniej-
sze potrzeby, podobnie jak nie 
będzie wyciągu narciarskiego 
na górce w parku Jaworek i nie 
będzie – na razie – odkrytego 
basenu.

no właśnie, część radnych zarzuca 
panu niedotrzymanie obietnicy 
wyborczej.
– Uważam, że można i trzeba te 
pieniądze, które są, wydać bar-
dziej celowo na przykład inwe-
stując więcej środków w szpital. 
Nie rezygnujemy z tego pomysłu, 
nie odkładamy go gdzieś głębo-
ko na półkę, ale teraz, gdy choć-
by przez sytuację pandemiczną 
mamy inne priorytety, będziemy 
na pewno wybierać inwestycje 
potrzebniejsze, jak choćby blok 
operacyjny w Megrezie, którego 
budowa będzie kosztować kilka-
dziesiąt milionów złotych, a któ-
rą trzeba wykonać, bo blok prze-
staje spełniać wymagane normy. 
Dopóki ja będę w tym urzędzie, 
nie przedstawię radnym takie-
go wniosku, że budujemy basen 
odkryty, a nie blok operacyjny. 
W takich sytuacjach wybór jest 
dla mnie oczywisty.

choć przez ponad 20 lat prezydentu-
ry deklarował się pan jako prezydent 
bezpartyjny, to zdecydował się pan 
w ostatnich miesiącach zaangażować 
politycznie.
– Tak, to już jest niewątpliwie po-
lityka, od której do tej pory stro-
niłem, ale polityka samorządowa, 
bo w mojej ocenie bardzo wiele 
działań obecnego rządu jest wy-
mierzonych właśnie w samorząd, 
w likwidację samorządności. To, 
o czym wcześniej rozmawialiśmy, 
czyli ograniczenie dochodów 
własnych czy problemy z DPS-em 
to dowody na to, że ktoś ma jakiś 
cel w tym, żeby samorządom się 
nie udało. Tych przykładów jest 
mnóstwo: dodawanie gminom 
zadań bez dodawania środków 
na ich realizację, tzw. lex Czarnek, 
gdzie się chce ubezwłasnowolnić 
samorząd, sprowadzając nas tyl-
ko do roli płatnika, bez wpływu 
nawet na wybór dyrektora szkoły 
czy na to, jakie zajęcia dodatkowe 
będą realizowane w zarządzanych 
przez nas placówkach. To wszyst-
ko wskazuje na to, że się samorząd 
marginalizuje, próbując go prze-
kształcić w terenowy oddział wła-
dzy państwowej. Mielibyśmy lewą 
ręką brać pieniądze z Warszawy, 
a prawą wydawać je na to, co cen-
trala nam powie, a nie na realne 
potrzeby mieszkańców. To jest za-
przeczenie idei samorządności. 
Dowodem na to, że sytuacja jest 
poważna, jest to, że tylu samorzą-
dowców zjednoczyło się, by bro-
nić tej samorządności. Powstały 
w całej Polsce stowarzyszenia, 
bo chcemy być realną siłą, z którą 
rządzący będą się liczyć. My nie 
chcemy dyskutować np. o soju-
szach Polski na arenie międzyna-
rodowej, my chcemy po prostu 
bronić samorządności, chcemy 
rozmawiać o finansach samorzą-
dów i ich kondycji. Rozmawia-
my ze wszystkimi politykami, nie 
przywiązujemy się do żadnej par-
tii politycznej, bo przykładów jak 
źle byliśmy i jesteśmy traktowani 
przez wszystkie partie polityczne 
jest dużo. Doszliśmy do wniosku, 
że to nasze ugrupowanie ma być 
silne i ma być partnerem do roz-
mów z wszystkimi partiami po-
litycznymi, nie wyłączając z tego 
PiS. Są w naszych szeregach sa-
morządowcy ze wszystkich opcji, 
łączy nas to, że wszyscy chcemy 
bronić idei samorządności i wy-
móc na rządzących – obojętnie, 
kto to będzie, to, by nas traktowa-
no podmiotowo, byśmy byli part-
nerami w dialogu społecznym.

czyli nic o nas bez nas?
– Teraz proces legislacyjny jest 
w znacznym procencie prowa-
dzony tzw. ścieżką poselską, 
a to oznacza, że ważne ustawy nie 
idą do konsultacji. Nikt z nami 
niczego nie konsultuje, a podaje 
się nam tylko tę „żabę do zjedze-
nia”. Kiedyś było inaczej, rządzący 

się z naszym głosem liczyli, choć 
nie zawsze go uwzględniali, ale 
naszą opinię brali pod uwagę.
Teraz jest inaczej, więc te stowa-
rzyszenia samorządowe, które po-
wstały w większości województw, 
spotkały się w połowie grudnia 
na zjeździe zjednoczeniowym 
w Poznaniu i przyjęły wspól-
ny szyld Ruchu Samorządowego 
„TAK dla Polski”. Mamy swój za-
rząd pod przewodnictwem prezy-
denta Sopotu Jacka Karnowskiego, 
do którego z ramienia naszego ślą-
skiego stowarzyszenia „Łączy nas 
samorząd” wszedł prezydent Sos-
nowca Arkadiusz Chęciński. Ja je-
stem członkiem Rady Politycznej 
tego zjednoczonego ruchu.

czy zamierzacie startować do par-
lamentu?
– Na razie chcemy być mocni, 
chcemy poza parlamentem roz-
mawiać ze wszystkimi, ale je-
śli traktowanie samorządów się 
nie zmieni, to nie wykluczamy, 
że pod szyldem „TAK dla Polski” 
wystartujemy do parlamentu. Po-
jawił się nawet taki pomysł, by już 
teraz w Senacie utworzyć samo-
rządowe koło „TAK dla Polski”, 
bo mamy samorządowców w tej 
izbie parlamentu.

co w mijającym roku było najtrud-
niejszym wyzwaniem dla andrzeja 
dziuby?
– Na pewno finanse gminy. 
Z pewnością chciałoby się zrobić 
więcej, jak choćby odkryty basen, 
ale ilość środków jest niestety 
ograniczona i musimy wybierać. 
Kolejna sprawa to sytuacja wo-
kół pandemii covidowej, bo jest 
to z pewnością stresujące, kiedy 
najbardziej pożądanym dobrem 
jest miejsce w szpitalu i odpo-
wiednia usługa medyczna. Nie 
powinno tak być, że musimy wy-
łączać kolejne oddziały, w związ-
ku z kolejną falą covidu i ludzie 
nie mają gdzie diagnozować 
i leczyć innych chorób. Gdybym 
miał wskazać moje rozczarowanie 
2021 roku, to muszę wymienić to, 
co pewnie jest także rozczarowa-
niem wszystkich kibiców spor-
towych w naszym mieście: brak 
awansu piłkarzy do ekstraklasy 
oraz gra hokeistów, którzy spisali 
się poniżej naszych oczekiwań.

Żeby nie kończyć w minorowym na-
stroju, poproszę o jakieś pozytywy 
minionego roku.
– Ucieszyłem się, że tyszanie 
tak dobrze spisali się w Narodo-
wym Spisie Powszechnym i że się 
szczepili, choć cieszyłbym się bar-
dziej, gdyby procent zaszczepio-
nych w naszym mieście był wyż-
szy, by jak najmniej osób trafiało 
do szpitala. Dużo zdrowia – tego 
chciałbym życzyć Tyszanom i Ty-
szankom w Nowym 2022 Roku!
rozMawiaŁ: 
wojciech wieczorek ●

rok wielkich inwestycji
rozMowa z prezydenteM tychów ANDRZEjEM DZIuBą.
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BROWAROWA,
CHŁODNICZA, DOJAZDOWA, 

GRANICZNA, ŁĄKOWA, MŁYŃSKA, 
OBYWATELSKA, PODLESKA,

SOSNOWA, WAŁOWA, WĄSKA

SEGREGOWANE 24 21 21

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 4, 18

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 2

POPIÓŁ 12 9 9

BRZOSKWINIOWA, CZUŁOWSKA, 
JABŁONI, JAŁOWCOWA,

KLONOWA, MAHONIOWA,
ŚWIERKOWA, WIĄZOWA

SEGREGOWANE 13 10 10

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 1

POPIÓŁ 18 15 15

BURSZTYNOWA, JAKUBA, 
JAROSZOWICKA, KOŚCIELNA,

KRZYWA, KS. SZKATUŁY, LIGONIA,
MIŁA, POGODNA, PROMIENNA, 

RUBINOWA, RYMARSKA, 
SZMARAGDOWA, UŁAŃSKA,

WSPÓLNA

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

CHOINKI 1

POPIÓŁ 4 2 2

BZÓW, IRYSÓW, JAŚMINÓW,
KONWALII, KWIATÓW, MAGNOLII, 

SZAROTEK, TULIPANÓW,
ZIELONA

SEGREGOWANE 14 11 11

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 3

POPIÓŁ 19 16 16

CEDROWA, CISÓW, CYTRYNOWA, 
CZARNA, JARZĘBINOWA, JODŁOWA, 

KALINOWA, LAWENDOWA, 
LESZCZYNOWA, POD LASEM, 
POMARAŃCZY, TOPOLOWA,

WIOSENNA, ZWIERZYNIECKA (33)

SEGREGOWANE 10 4 4

ZMIESZANE 13, 27 10, 24 10, 24

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

CHOINKI 27

POPIÓŁ 3 7 7

CHAŁUPNICZA, NIZINNA,
REGIONALNA, REJA, REYMONTA, 

RUNOWA, SKALNA, ZRĘBOWA

SEGREGOWANE 25 22 29

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 7, 20 3, 17 3, 17, 31

CHOINKI 3

POPIÓŁ 24 21 21

CIELMICKA

SEGREGOWANE 4 2 2

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 24

POPIÓŁ 5 4 4

DAMROTA, DWORCOWA, MARII 
KONOPNICKIEJ, NOWOKOŚCIELNA, 

PIWNA, PRZEŚWIT, SKOŚNA,
ŹRÓDLANA

SEGREGOWANE 26 23 23

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

DERKACZY, KORMORANÓW,
KOSÓW, MĄKOŁOWSKA,

OBJAZDOWA, STRUSIA, WRONIA

SEGREGOWANE 28 25 25

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

DŁUGA

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

CHOINKI 1

POPIÓŁ 4 2 2

DOŁOWA

SEGREGOWANE 12 9 9

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

DUNIKOWSKIEGO, HETMAŃSKA, 
HIEROWSKIEGO, ROLNA, 

STOCZNIOWCÓW 70

SEGREGOWANE 26 23 30

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 27

POPIÓŁ 19 16 16

DWORSKA, ŁĄCZNA, MIODOWA, 
PASTERSKA, POPRZECZNA, 

SAMOCHODOWA

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

CHOINKI 1

POPIÓŁ 3 1 1

ELFÓW, WYSZYŃSKIEGO

SEGREGOWANE 27 24 31

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

CHOINKI 2

POPIÓŁ 17 14 14

FLAMINGÓW,
ZIELONE WZGÓRZE

SEGREGOWANE 28 25 25

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

FRYCZA MODRZEWSKIEGO

SEGREGOWANE 7 4 4

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 26

POPIÓŁ 17 14 14

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

reklama
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

GLINCZAŃSKA, GRZYBOWA,
HAŃCZY, JAGODOWA, JEŻYNOWA, 

MALINOWA, MOSTOWA,
STAWOWA, WODNA

SEGREGOWANE 26 23 30

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 27

POPIÓŁ 26 23 23

GŁÓWNA, KOWALSKA,
NOWOWIEJSKA, STOLARSKA

SEGREGOWANE 7 4 4

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 4 4

HARCERSKA

SEGREGOWANE 25 22 29

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 7, 20 3, 17 3, 17, 31

CHOINKI 3

POPIÓŁ 19 16 16

HONORATY, KOPERNIKA,
OWCZARSKA, ŻWAKOWSKA

SEGREGOWANE 26 23 30

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 27

POPIÓŁ 19 16 16

JANA PAWŁA II

SEGREGOWANE 5 3 3

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

CHOINKI 31

POPIÓŁ 19 16 16

JANKOWICKA, PARKOWA,
PLAC ZBAWICIELA, SIKORSKIEGO, 

TARGIELA (do 72A, numery parzyste),
TARGIELA (do 79, numery nieparzyste),

ZACISZE, ZBOŻOWA,
ZELWEROWICZA, ZIEMIAŃSKA,

ZŁOTA, ŻÓŁKIEWSKIEGO, ZYGMUNTA

SEGREGOWANE 4 2 2

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 24

POPIÓŁ 12 9 9

JAŚKOWICKA, 
KS. ŚWIERZEGO

SEGREGOWANE 25 22 29

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 7, 20 3, 17 3, 17, 31

CHOINKI 3

POPIÓŁ 21 18 18

JASTRZĘBIA, 
SZCZYGLA

SEGREGOWANE 25 22 22

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

JEMIOŁOWA, KS. TISCHNERA,
TOŁSTOJA

SEGREGOWANE 5 3 3

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

CHOINKI 31

POPIÓŁ 12 9 9

KORALOWA, MYSŁOWICKA,
POLNYCH KWIATÓW, SIELSKA

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

CHOINKI 1

POPIÓŁ 3 1 1

KRÓTKA

SEGREGOWANE 25 22 22

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

KRUCZA, ŁABĘDZIA, PAWIA, 
SKOWRONKÓW, SOWIA

SEGREGOWANE 25 22 22

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 5 2 2

KS. RADZIEJEWSKIEGO, 
RYDLA

SEGREGOWANE 26 23 30

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 27

POPIÓŁ 24 21 21

KURPIŃSKIEGO

SEGREGOWANE 25 22 29

ZMIESZANE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

BIO-KUCHENNE 7, 20 3, 17 3, 17, 31

CHOINKI 3

POPIÓŁ 19 16 16

LEGIONÓW POLSKICH (42)

SEGREGOWANE 13 10 10

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 4, 18

BIO-KUCHENNE 14, 28 11, 25 11, 25

CHOINKI 3

POPIÓŁ 5 2 2

LEŚNA

SEGREGOWANE 24 21 21

ZMIESZANE 7, 21 4, 18 4, 18

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 2

POPIÓŁ 12 9 9

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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Komisja konkursowa w skła-
dzie: dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 10 Anna Wolnik, 
ks. proboszcz parafii p.w. Du-
cha Świętego Dariusz Mazur, 
Krystyna Charchut oraz Irena 
Ginda, przyznała trzy nagrody 
główne, osiem wyróżnień oraz 
dwie nagrody specjalne. Prace 
nadesłane na konkurs będą wy-
stawione w parafii do 20 stycz-
nia przyszłego roku.

Na konkurs wpłynęło 39 prac 
z 9 tyskich szkół. Nagrody otrzy-
mali: 1. miejsce Kaja Radzimir-
ska (SP 40 kl. II), 2. miejsce Ad-
rian Kolasiński (SP 40 kl. II), 3. 
miejsce Szymon Szpak (SP 13 kl. 
I). Prace wyróżnione: Dawid Ko-
walczyk (SP 5 kl. VII), Magda-
lena Korycka (ZS-P nr 4 kl. I), 

Magdalena Dziakiewicz (SP 1 
kl. II), Kamila Januszko (SP 18 
kl. VIII), Dominik Czerny (SP 
1 kl. VII), Zofia Darocha (SP 
1 kl. I), Wiktoria Lichwa (SP 1 
kl. II), Kinga Szweda (SP 1 kl. 
II). Dyrektor SP 10 Anna Wol-
nik przyznała nagrodę specjal-
ną Hannie Buzalskiej (ZS-P nr 
4 kl. I), a ksiądz proboszcz Da-
riusz Mazur – Mai Stolarskiej 
(SP18 kl. II).

Pozostali uczestnicy otrzyma-
ją pamiątkowe dyplomy i upo-
minki. Uroczyste rozdanie na-
gród i dyplomów odbędzie się 
20 stycznia 2022 r. o godz. 10 
w parafii Ducha Świętego. Orga-
nizatorami konkursu są Izabela 
Musiał oraz Karina Żychowicz.
kaMil peszat ●

w Miejskiej galerii 
sztuki obok 
do 21 stycznia 
Można oglądać 
wystawę „Martwe 
z natury – odsŁona ii” 
ryszarda czernowa, 
która powstaŁa 
we wspóŁpracy 
ze szkoŁą FilMową 
iM. krzysztoFa 
kieślowskiego 
uniwersytetu śląskiego 
w katowicach.

Tyszanin Ryszard Czernow to ar-
tysta multimedialny. Z wykształ-

cenia operator filmowy. Profesor 
Szkoły Filmowej im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Od roku 
1994 jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików. 
Fotografią twórczą zajmuje się 
od początku lat osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku. Prekursor 
twórczego wykorzystania technik 
cyfrowych w fotografii; autor ter-
minu „cybergrafia”.

W katalogu przygotowanym 
na wernisaż czytamy słowa kura-
tora wystawy Krzysztofa Jureckie-
go: „W swojej twórczości szczegól-
ną uwagę poświęca współczesnej 

symbolice wanitatywnej, opisują-
cej otaczający nas świat materii 
ożywionej i nieożywionej. Obra-
zy swoje określa terminem cy-
bergrafii, gdyż w wyniku szeregu 
modyfikacji utraciły one cechy 
klasycznej fotografii. Realizowa-
ne projekty artystyczne prezentuje 
w formie wielkoformatowych fo-
torealistycznych wydruków oraz 
w formie kompozycji sonowizu-
alnych, gdzie dźwięk obok obra-
zu jest równorzędnym środkiem 
wyrazu. Od wielu lat Ryszard 
Czernow zajmuje się także pro-
jektowaniem graficznym. W jego 
projektach szczególną rolę odgry-

wa bardzo subiektywna autor-
ska fotografia. Jest twórcą plaka-
tów do wielu filmów fabularnych 
między innymi takich reżyserów 
jak: Krzysztof Zanussi, Agniesz-
ka Holland, Feliks Falk, Jan Jakub 
Kolski, Jan Kidawa-Błoński oraz 
do spektakli teatralnych w Teatrze 
Juliusza Słowackiego w Krakowie 
itd.”. – Uważam, że jest to jedno 
z najważniejszych dokonań z za-
kresu fotografii cyfrowej w jej ar-
tystycznym obliczu w Polsce – za-
uważył obecny podczas wernisażu 
Krzysztof Jurecki.

Cykl „Martwe z natury” po raz 
pierwszy wystawiony był w 2016 
roku na pokazie w łódzkiej Ga-
lerii FF. Od tego czasu powięk-
szył się o nowe prace, których jest 
już blisko pięćdziesiąt. Od tamte-
go czasu zwiększył się format wy-
druków do wymiaru 90 x 90 cm, 
w wyniku czego obrazowanie 
jest zdecydowanie bardziej mo-
numentalne.

Głos zabrał również zaproszo-
ny artysta: – Na projekt, który dziś 
państwu prezentuję, składa się 
kilka cykli. Jest to zupełnie inna 
odsłona niż ta, o której mówił 
Krzysztof. Oczywiście, w obec-
nym czasie fotografia cyfrowa 
jest dominantą nie tylko foto-
grafii, filmu, wideo, ale także ca-
łej kultury ponowoczesnej. Warto 
zauważyć, że na obrzeżach daw-
nej fotografii i grafiki tworzy się 
nowy rodzaj twórczości zawartej 
pomiędzy tradycją: fotografii i jej 
estetyki, grafiki, malarstwa i tech-
niki montażu. Zapraszam wszyst-
kich do galerii Obok.
kaMil peszat ●

reklama

prezentujemy wyniki XIII Międzyszkolnego Rodzinnego Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych

Szopki NagrodzoNemartwe i cybergraficZne
ryszard czernow WySTAWIł SWOjE PRAcE W GALERII OBOK. 

Fragment wystawy Ryszarda Czernowa w galerii „Obok”.
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Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt nadesłanych na konkurs szopek.
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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:

usŁugi:

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

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

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. 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

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

Płytkowanie, wod-kan, malowanie, 
remonty 668 651 688

Finanse:

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

praca:
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 najbliż-
szej okolicy na stanowisku: pracownik 
ochrony. Wymagamy: niekaralności, dys-
pozycyjności, umiejętności współpracy 
w zespole. Oferujemy: elastyczny grafik, 
stałe miejsce pracy, gwarantujemy wyna-
grodzenie 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. 737938416
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 509041910. 
Sprzedam mieszkanie Tychy – os. F.  M-4, 
3 pokoje z kuchnią - 45,60 m2 z balkonem 
+ piwnica. Po remoncie - wyposażone i 
umeblowane, ładne i nowoczesne, świeżo 
odmalowane. Do wprowadzenia się. Ni-
ska zabudowa, IV piętro. Cena – 288 000 
zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena tylko - 90 zł. /m2. Tylko w 
BN VOTUM. Tel: 501 503 735.
OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bar-
dzo funkcjonalny. Nadaje się też na dzia-
łalność gospodarczą. Działka 1655 m2. 
Cena 899 000 zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 
501 503 735.

WYNAJMĘ
Wynajmę 2 pok. z kuchnią II p. Na os. N 
tel. 666 865 777
Wynajmę mieszkanie - 2 pokoje, 3p. 
Os. C tel: 604 142 328
Tychy centrum -  M-3, 42 m2, wyposa-
żone. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2 ,cena 750000zł VIPART 
501 396 663
Ogrodzienie, działka bud/leś. , pow. 
3378m2,cena 55000zł VIPART 509 733 
966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł 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  Wygorzele , działka, pow. 1277m2, 
cena 217900zł  VIPART 790 855 188

Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Tychy  ul. Krótka , działka, pow. 1717m2, 
cena 447zł/m2  VIPART 501 396 663

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
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www.tychy.pl

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

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? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Do wyboru dwa mieszkania! Tychy, os. K, 
62,2 m2, 4 piętro, niski blok, 3 pokoje, w 
tym przestronny duży salon, oddzielna 
kuchnia, balkon, cena 355.000 zł, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
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.T, 2 niezależne pokoje z osobną 
kuchnią i balkonem 48,6m2, 8 piętro, do 
remontu. Cena 259 000zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
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. B 54,4 m2, PARTER, niski ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 330.000 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Reymonta, 3 piętro, 61 m2, 
3 pokoje, balkon, cena 365.000 zł, 731 713 
100 www.ASTON.com.pl
Do wyboru dwa mieszkania! Tychy, os. K, 
62,2 m2, 4 piętro, niski blok, 3 pokoje, w 
tym przestronny duży salon, oddzielna 
kuchnia, balkon, cena 355.000 zł, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Orzeszkowej, do sprzedaży 3 
pokoje na parterze, 69 m2 z tarasem 12 
m2 i ogródkiem 40 m2, dodatkowo ga-
raż blaszany 2-stanowiskowy w cenie, 
cena 469 000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, ul. Orzeszkowej, do sprzedaży 
mieszkanie 3 pokoje 69 m2 + lokal usłu-
gowy 69 m2 (połączone drzwiami) na 
parterze niskiego bloku, z tarasem 24 m2 i 
ogródkiem 80 m2, cena 889 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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

Piasek k. Pszczyny, ul. Myśliwska, do 
sprzedaży działka 1331 m2, cena 199 000 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-674
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
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
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. Orzeszkowej, do sprzedaży lo-
kal usługowy 69 m2 na parterze niskiego 
bloku, z tarasem 12 m2 i ogródkiem 40 
m2, cena 420 000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Pasaż Jerzy, do wynajęcia lokal 
usługowo-handlowy o pow. 40 m2 plus 
dodatkowo antresola, czynsz 1300 zł + 
media 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 
pokoje, 47 m2 z komórką lok., czynsz 
2200 zł (łącznie z CO, internetem i tel. 
UPC) + media 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 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

transport:

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

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

Sprzedam  monety „PRL” ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335
Sprzedam używane narty z butami tel. 
604 894 913

inne:
Pani 67 lat, szuka wysokiego i samot-
nego Pana w odpowiednik wieku z 
Tychów lub okolic tel: 739 143 869
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sześć biegów liczyŁa 
14. edycja grand prix 
tychów w biegach 
dŁugodystansowych, 
organizowana przez 
Miejski ośrodek 
sportu i rekreacji, 
przy wspóŁpracy 
ze stowarzyszenieM 
proMocji lekkiej 
atletyki w tychach. 
cykl iMprez biegowych 
rozpocząŁ 29 
sierpnia, a zakończyŁ 
w przedświąteczną 
niedzielę.

Przypomnijmy, iż zawody organi-
zowane są na dwóch dystansach 
– 5 i 10 km. W ostatnim, gru-
dniowym biegu wzięło udział 116 
osób. Najlepsi okazali się: 5 km 
– Karolina Kozik 20,08 i Marcin 
Gregorczyk 18,32, 10 km – Agata 
Długosz 41,01 i Karol Sokołowski 
36,06. Po głównym biegu odbył 
się bieg dla dzieci i młodzieży.

W klasyfikacji generalnej 
Grand Prix Bogusława Wilczek 
(Mikołów, 50-59 lat na 5 km) oraz 
Tadeusz Sambak (Brzeszcze, 50-
59 lat na 10 km) jako jedyni zdo-

byli komplet sześciu zwycięstw 
i 600 punktów i oni zajęli czołowe 
lokaty. Kolejne miejsca zajęli Mar-
cin Gregorczyk (Mikołów, 40-49 
lat na 5 km) i Andrzej Wrzesiński 
(Tychy, 60-69 lat na 5 km), którzy 
sięgnęli po 580 punktów; z do-
robkiem 540 punktów zakończyła 
zawody Sylwia Rucińska (Tychy, 
30-39 lat na 5 km), a w czoło-
wej dziesiątce uplasowali się tak-
że biegacze z 520 punktami: We-
ronika Semik (Mikołów, 20-29 
lat na 10 km), Eugeniusz Baron 
(Gostyń, 50-50 lat na 5 km), Jan 
Micuda (Mysłowice, 70-99 lat 
na 10 km) oraz Adrian Korze-
niowski (Stanisław Górny, 20-29 
lat na 10 km) i Aniela Baron (Go-
styń, 50-59 lat na 10 km) – po 500 
pkt. Dodajmy, iż najliczniejszą ka-
tegorią okazała się kat. 40-49 lat 
na 10 km – 40 uczestników.

Oto najlepsi biegacze 14. edy-
cji Grand Prix Tychów w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych:

5 km, 5-19 lat: 1. Agata Zię-
ba (Tychy), 2. Karolina Kozik, 3. 
Magdalena Wilk oraz 1. Igor Ry-
niak, 2. Krzysztof Żółty, 3. Ma-
teusz Andruszkiewicz (wszyscy 
Tychy); 20-29 lat: 1. Marta Or-

lik (Czarków), 2. Alicja Pyszka
-Bazan (Tychy), 3. Agata Rożek 
(Gliwice) oraz 1. Wojciech Jaros 
(Tychy), 2. Mateusz Wawoczny 
(Bieruń); 30-39 lat: 1. Sylwia Ru-
cińska (Tychy), Aleksandra Rol-
nik (Tychy), 3. Monika Wawocz-
ny (Bieruń) oraz Rafał Wrzesiński 
(Tychy), 2. Rafał Hamik (Chełm 
Śl.), 3. Artur Ryś (Mikołów); 40-49 
lat: 1. Marzena Ługowska (Tychy), 
2. Sylwia Młyńczyk (Tychy), 3. Ka-
sia Dylla (Mikołów) oraz 1. Mar-
cin Gregorczyk (Mikołów), 2. To-
masz Bizoń (Lędziny), 3. Krzysztof 
Szymkowski (Częstochowa), 50-
59 lat: 1. Bogusława Wilczek (Mi-
kołów), 2. Teresa Stukator (Tychy), 
3. Anita Loska (Piasek) oraz 1. Eu-
geniusz Baron (Gostyń), 2. Miro-
sław Bortel (Tychy), 3. Krzysztof 
Bojarski (Tychy), 60-69 lat: 1. Kry-
styna Jamińska (Tychy), 2. Beata 
Godek (Mysłowice) oraz 1. An-
drzej Wrzesiński (Tychy), 2. Rai-
mund Maicher (Orzesze), 3. Bog-
dan Kaszuba (Tychy); 70-99 lat: 1. 
Zenon Glanowski (Sosnowiec), 2. 
Marek Pawlak (Tychy), 3. Marian 
Sagan (Tychy).

10 km, 5-19 lat: 1. Natalia Kła-
put (Wadowice) oraz 1. Filip Bu-

ława (Gliwice), 2. Marek Michal-
czyk (Katowice), 3. Karol Bizoń 
(Tychy); 20-29 lat: 1. Weronika 
Semik (Mikołów), 2. Natalia Ma-
tuła (Oświęcim) oraz 1. Adrian 
Korzeniowski (Stanisław Górny), 
2. Sebastian Duda (Mikołów), 3. 
Mateusz Kuchcik (Pawłowice), 
30-39 lat: 1. Agata Długosz (Ty-
chy), 2. Ania Halska (Cieszyn), 
3. Betina Skworc (Siemianowice) 
oraz 1. Leszek Pstraś (Katowice), 
2. Sławomir Moskwa (Jawiszowi-
ce), 3. Łukasz Pietrucha (Miedź-
na), 40-49 lat: 1. Agnieszka Kale-
ta, 2. Marzena Fidor, 3. Agnieszka 
Bandzerewicz (wszystkie Tychy) 
oraz 1. Damian Kauf (Zbrosławi-
ce), 2. Grzegorz Małecki (Tychy), 
3. Jakub Wałęsiak (Tychy); 50-59 
lat: 1. Aniela Baron (Gostyń), 2. 
Izabela Wiśniowska (Tychy) oraz: 
1. Tadeusz Sambak (Brzeszcze), 
2. Jan Horwat (Bronów), 3. Piotr 
Oprzondek (Tychy); 60-69 lat: 1. 
Krzysztof Żłobiński (Tychy), Zbi-
gniew Rybacki (Tychy), 3. Stani-
sław Orlicki (Rudze), 70-99 lat: 
Jan Micuda (Mysłowice), 2. Ja-
nusz Kuczmierczyk (Mysłowice), 
Marian Szymski (Imielin). 
ls ●

po blisko dwóch latach 
trener krzysztoF Majkow-
ski pożegnaŁ się z gks tychy. 
wychowanek „trójkolo-
rowych” prowadziŁ zespóŁ 
od 14 stycznia 2020 roku. 
po rezygnacji andreia gu-
sowa objąŁ drużynę w bar-
dzo trudnyM MoMencie. 
rozgrywki z powodu coVid 
zostaŁy wcześniej zakoń-
czone, a gks tychy zostaŁo 
przyznane Mistrzostwo 
polski. w kolejnyM sezonie 
tyszanie sięgnęli po brą-
zowy Medal, z kolei ten 
rok kończą na czwartyM 
Miejscu.

– Dziękujemy Krzysztofowi za pra-
cę i zaangażowanie dla GKS Tychy. 
To była dla nas wszystkich trudna 
decyzja, długo ją analizowaliśmy, 
ale ostatecznie wspólnie doszliśmy 
do wniosku, że drużyna potrze-
buje nowego impulsu. Niestety 
zarówno wyniki jak i styl w wielu 
spotkaniach nie były dla nas zado-
walające – mówi Krzysztof Woź-
niak, prezes Tyski Sport SA

Od początku stycznia nowym 
trenerem tyskich hokeistów jest 
były szkoleniowiec m.in. Unii 
Oświęcim i reprezentacji Pol-
ski, Rosjanin Andriej Sidorenko. 
Jest on w środowisku hokejo-
wym określany trenerem insty-
tucją i przede wszystkim czło-
wiekiem, który odnosił sukcesy 
w Rosji, Polsce i Białorusi. 62-let-
ni Rosjanin m.in. trzy razy z rzę-
du zdobywał z Unią Oświęcim 
Mistrzostwa Polski (1998, 1999, 
2000).

– To szkoleniowiec, który 
twardą ręką prowadzi swoje ze-
społy i słynie z ciężkiej, syste-
matycznej i rzetelnej pracy. Jego 
zawodnicze jak i trenerskie CV 
potwierdzają, że był to dosko-
nały kandydat na trenera GKS 
Tychy – powiedział Krzysztof 
Woźniak, prezes Tyski Sport 

SA Nowy szkoleniowiec GKS 
Tychy, to były obrońca repre-
zentacji ZSRR, z którą w 1979 
roku zdobył mistrzostwo świa-
ta juniorów do lat 20. Sidoren-
ko przez całą swoją karierę wy-
stępował w ligach radzieckich. 
Grał w m.in. w Traktorze Cze-
labińsk, Dynamie Moskwa, Dy-
namie Mińsk, Iżstali Iżewsk 
czy Metalurgu Magnitogorsk. 
W wieku 31 lat zakończył karie-
rę z powodu kontuzji kręgosłu-
pa. Na trenerskiej ławce sięgał 
po mistrzostwa Polski i Biało-
rusi. W latach 2004-2005 był se-
lekcjonerem reprezentacji Pol-
ski. Później pracował w klubach 
z Rosji: Amurze Chabarowsk, 
Traktorze Czelabińsk, Spartaku 
Moskwa i Dizelu Penza. W li-
stopadzie 2018 roku został ogło-
szony trenerem Dynama Mińsk 
oraz reprezentacji Białorusi. Rok 
później z narodową kadrą awan-

sował na Mistrzostwa Świata 
Elity. Jego ostatnim klubem był 
Nioman Grodno.

Sidorenko podpisał z GKS Ty-
chy kontrakt do końca bieżącego 
sezonu. ww ●

W Gliwicach rozegrano Zimowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów 16-
letnich w pływaniu. MOSM Tychy 
reprezentowała Emilia Słabosz, 
aktualnie trenująca w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Oświę-
cimiu. Wychowanka Aleksandry 
Radek dwukrotnie wywalczyła 
5. miejsce na dystansach: 400 m 
stylem zmiennym i 800 m stylem 
dowolnym. Zawodniczka płynę-
ła także w Finale B na dystansie 
400 m stylem dowolnym, zajmu-
jąc ostatecznie 13 miejsce.

Z kolei w Olsztynie odbywa-
ły się Zimowe Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów Młodszych 14 lat. 
W zawodach wzięło udział 571 
zawodników: 275 dziewcząt i 296 
chłopców. MOSM Tychy repre-
zentowali: Hanna Miernik, Nata-
lia Brożek i Piotr Dominik. Han-
na Miernik, podopieczna Justyny 
Andrzejewskiej została 4-krotną 
finalistką MP. Wywalczyła Finał 
A na 400 m st. zm. i uplasowała 
się na 9. miejscu w Polsce oraz 
trzy razy Finał B na 200 m st. zm., 
100 m st. dow. oraz 100 m st. zm. 
Wszyscy zawodnicy znacznie po-
prawili swoje rekordy życiowe.

Trzecia mistrzowska impreza 
– Mistrzostwa Śląska 13-latków 
– odbyła się na pływalni Olimpij-
czyk w Gliwicach. Tyski klub re-
prezentowali: Maja Dzik, Karolina 
Wilk, Natasza Kupczyk, Wiktoria 
Kikas, Tatiana Żychoń, Kamil Mi-
tręga, Piotr Gembala, Łukasz Sen-
dacki, Julian Ławniczak.

Natasza Kupczyk na dystansie 
50 m st. mot. wywalczyła brązo-
wy medal, a na dystansie 100 m 
st. mot. uplasowała się na 4. miej-
scu. Karolina Wilk także stanę-
ła na trzecim stopniu podium 
na dystansie 100 m st. mot. oraz 
dwa razy wywalczyła 4. miejsce 
na dystansach 100 i 200 m st. 
grzbiet. Dwukrotnie tuż za po-
dium uplasowały sztafety dziew-
cząt na 4x100 m st. dow. oraz 
4x100 m st. zm. Łącznie zawod-
nicy MOSM-u Tychy poprawili aż 
24 rekordy życiowe. Trenerkami 
ekipy są Aleksandra Radek i Ju-
styna Andrzejewska. ls ●

grand Prix tychów na mecie
podsuMowanie rywalizacji W BIEGAch NA 5 I 10 KM MOSIR I SPLA.

pływacy MosM w mistrzostwach Polski.

Medale i fiNały a

Hanna Miernik została 4-krotną 
finalistką MP i uplasowała 
się na 9. miejscu w Polsce.
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sidorenko na ratunek
zMiana w boksie hOKEISTóW.

Choć piłkarze GKS są jeszcze 
na urlopach, z których wrócą 
do treningów we wtorek 11 stycz-
nia, to jednak sztab szkoleniowy 
już pracuje, przygotowując plan 
do piłkarskiej wiosny w I lidze.

Najważniejszą informacją 
ostatnich dni jest ta, że w gro-
nie sparingpartnerów drużyny 
trenera Artura Derbina znalazł 
się mistrz Polski, Legia Warsza-
wa, z którą GKS zmierzy się 28.01 
w centrum treningowym rywa-
li w podwarszawskich Książeni-

cach. Choć Legia w tym sezonie 
raczej dołuje, to z pewnością gra 
kontrolna z tym rywalem będzie 
dla tyszan cennym doświadcze-
niem.

W pozostałych sparingach ty-
szanie zagrają z: LKS Goczałkowi-
ce (22.01), GKS Jastrzębie (2.02), 
Puszczą Niepołomice (5.02), SFC 
Opava (12.02) oraz Hutnikiem 
Kraków i Fotbal Trzyniec (18.02). 
Tydzień później pierwszy ligowy 
mecz z Podbeskidziem. ww ●

piłkarze wracają za tydzień.

SpariNg z MiStrzeM

Trener Andriej Sidorenko pracował w przeszłości z reprezentacjami Polski i Białorusi, 
a z Unią Oświęcim kilkakrotnie zdobył krajowe mistrzostwo.

ar
c. Drugiego dnia 2022 roku ko-

szykarzom GKS Tychy przyszło 
mierzyć się na własnym parkie-
cie z inną drużyną czołówki ta-
beli I ligi – Sensation Kotwicą 
Kołobrzeg.

Lepiej zaczęli mecz goście, któ-
rzy prowadzili już nawet dziewię-
cioma punktami (17:8), by w efek-
cie zakończyć pierwszą kwartę 
prowadzeniem 24:16. Identycz-
nym wynikiem, tyle, że korzyść 
tyszan zakończyła się druga od-
słona i oba zespoły schodziły 
na przerwę przy remisie 40:40.

Druga część spotkania toczy-
ła się już pod dyktando Trójkolo-
rowych. Swą wyższość udowod-
nili zwłaszcza w trzeciej kwarcie, 
wygranej jedenastoma oczkami 
(29:18) i choć rywale znad mo-
rza w ostatniej kwarcie rzucili 30 
punktów, nie byli w stanie dogo-

nić podopiecznych trenera Toma-
sza Jagiełki, którzy po trzech wy-
jazdowych porażkach wreszcie się 
przełamali i wrócili na zwycięską 
ścieżkę.
gks tychy – seNsatiON kO-
tWica kOłOBrZeg 97:88 
(16:24, 24:16, 29:18, 28:30).
gks tychy: Wieloch (23 pkt), 
Koperski (18), Krajewski (13), 
Stankowski (11), Mąkowski (10), 
Diduszko (9), Tyszka (9), Trubacz 
(4), Nowak.

Po 16 rozegranych kolejkach 
w tabeli I ligi prowadzi Sokół 
Łańcut, który doznał tylko dwóch 
porażek i ma 30 punktów. Za jego 
plecami z czterema porażkami 
(28 punktów) plasują się zespo-
ły Kotwicy Kołobrzeg, Górnika 
Wałbrzych i GKS Tychy. Piąty jest 
AZS Politechnika Opolska, który 
zgromadził 27 punktów. ww ●

koszykarze gks wrócili do wygrywania.

reMiS do przerwy

Zacięta była tylko pierwsza połowa meczu. Po przerwie 
tyszanie odjechali rywalom i zasłużenie wygrali.
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M jak piotr Mandrysz
W tychach OD cZasu DO cZasu ktOś ZaPyta: ciekaWe, 
jak POtOcZyłyBy się lOsy DrużyNy, gDyBy PiOtr MaN-
DrysZ PO seZONie 2012/13 utrZyMał POsaDę treNera 
PiłkarZy gks-u…

Wieloletni masażysta GKS Tychy janusz Wolski powiedział 
mi niedawno, że na zawsze zapamięta awans piłkarskiej dru-
żyny do I ligi w 2012 roku. Bo był to awans zasłużony, bez 
żadnych podtekstów, a na dodatek wywalczony, mimo gry 
w roli gospodarza na stadionie w jaworznie. Skoro tak, to pora 
przypomnieć architekta tego awansu, czyli trenera Piotra Man-
drysza.

Mandrysz (rocznik 1962) był dobrym ligowym piłkarzem, 
choć stał się graczem rozpoznawalnym dopiero przed trzy-
dziestką, w okresie gry w Pogoni Szczecin. Wcześniej wy-
stępował w ROW Rybnik (z tego miasta pochodzi), Zagłębiu 
Sosnowiec i Naprzodzie Rydułtowy. jego specjalnością były 
świetnie bite rzuty wolne, zdobył z nich wiele efektownych 
goli. W sumie rozegrał w ekstraklasie 184 mecze, w których 
strzelił 41 bramek.

Karierę szkoleniową rozpoczął od funkcji grającego trenera 
w RKS Radomsko. Ma w dorobku sukcesy (awans do ekstra-
klasy z Piastem Gliwice i Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, awans 
do I ligi z Pogonią Szczecin), ale i wpadki (choćby degradacja 
z Ruchem chorzów, czy nie tak dawna seria porażek w Sande-
cji Nowy Sącz). Pracował w wielu klubach, a w czerwcu 2011 
roku podpisał kontrakt z GKS Tychy.

Pamiętam, że ta nominacja wzbudziła skrajne opinie wśród 
kibiców. jedni wskazywali na solidny warsztat trenera i mar-
kę specjalisty od awansów, inni wypominali mu konfliktowy, 
trudny charakter.

Tyski klub został wtedy dość niespodziewanie opuszczo-
ny przez trenera Rafała Góraka, który wybrał klub z Katowic. 
Mandrysz był akurat do wzięcia, rozmowy były krótkie i rze-
czowe. Otrzymał od szefów GKS konkretne zadanie i wzorowo 
się z niego wywiązał. już po roku tyski zespół zameldował 
się w I lidze, trafiając na ten szczebel rozgrywek po prawie 
20 lata przerwy. W kolejnym sezonie Mandrysz bez problemów 
utrzymał zespół w stawce (6. miejsce), a był nawet moment, 
gdy – chyba na wyrost – zaczęto o nim mówić jako o kandy-
dacie do ekstraklasy. Mandrysz starał się też realizować po-
litykę GKS-u, polegającą na angażowaniu względnie tanich 
zawodników oraz promowaniu graczy z Tychów i okolicy. GKS 
w tym czasie – na wniosek szkoleniowca – wzbogacił się też 
o specjalistyczny sprzęt, badający m.in. wydolność piłkarzy.

Po zakończeniu sezonu 2012/13 klub nie przedłużył jednak 
kontraktu z trenerem. Niespodzianka? Może i tak, bo przecież 
trudno było się przyczepić do pracy Mandrysza. Spodziewana 
decyzja? Może i tak, bo współpraca trwała już dwa lata i jedna 
ze stron mogła mieć już jej dość. W tle, jak to zwykle bywa, 
przewijały się też sprawy finansowe.

Ego Mandrysza – jako piłkarza i trenera – zawsze było duże. 
Nie ma z tym kłopotu, szczególnie, gdy pewność siebie tre-
nera-szefa ma dobry wpływ na postawę drużyny. Gorzej, gdy 
ego skutkuje syndromem „oblężonej twierdzy”, nieufnością, 
„besserwisserstwem”. Linia, za którą jest już tylko fanfaronada, 
bywa bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć. W Tychach chyba 
uznano, że tak właśnie się stało i czas trenera się skończył. 
Mandrysz przez pół roku pozostawał bez pracy, ale na po-
czątku 2014 roku został szkoleniowcem Termaliki Nieciecza. 
I po półtorej roku pracy wywalczył – pierwszy w historii tego 
klubu – awans do ekstraklasy. Na koniec sezonu 2015/16 zajął 
z Termaliką trzynaste miejsce i latem pożegnał się z Niecie-
czą. To był ostatni, jak dotąd, sukces Mandrysza. Kolejne etapy 
w jego szkoleniowej drodze nie były udane: Zagłębie Sosno-
wiec, GKS Katowice, ponownie Termalica, Sandecja Nowy 
Sącz… W tym ostatnim klubie w sezonie 2020/21 w pierw-
szych dziesięciu kolejkach przegrał dziewięć meczów i jeden 
zremisował. To musiało skutkować dymisją. Zresztą, nie chodzi-
ło tylko o wyniki, ale i o fatalną komunikację z zawodnikami. 
Od tego czasu szkoleniowiec pozostaje poza zawodem.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Piotr Mandrysz (stoi).

Łu
ka

sz
 So

ba
la

w MinionyM roku tyski 
sport świętowaŁ aż 
cztery jubileusze. 
najstarszy, przeŁożony 
z 2020 roku, czyli 100-
lecia czuŁowianki, 
następnie 50-lecie gks 
tychy, 10-lecie akadeMii 
piŁki nożnej sMs tychy 
i 5-lecie tyskiej galerii 
sportu oddziaŁu 
MuzeuM Miejskiego. 
byŁy też igrzyska 
oliMpijskie, na których 
wychowanka MosM 
tychy karolina naja 
sięgnęŁa po dwa 
kolejne Medale, czyM 
dorównaŁa legendoM 
polskiego sportu takiM 
jak adaM MaŁysz, kaMil 
stoch, witold woyda 
i robert korzeniowski.

„Twoje Tychy” były współorga-
nizatorami plebiscytu na „Spor-
towca 50-lecia GKS”, w którym 
nasi czytelnicy i internauci zade-
cydowali, iż został nim znakomi-
ty hokeista, a potem trener Hen-
ryk Gruth. W tym świętowaniu 
„Abrahama” GKS zabrakło jedy-
nie… fajerwerków, czyli sporto-
wego sukcesu, który utrwaliłby 
ten wspaniały jubileusz. Szkoda, 
że piłkarze nie zdobyli awansu 
do ekstraklasy, choć byli blisko, 
a hokeiści nie zdobyli mistrzostwa 
Polski, choć też byli o krok...

Drużyna hokejowa zagrała na-
tomiast z Cracovią o finał. Tym 
razem się nie udało, a decydu-
jący okazał się mecz nr 6., któ-
ry trójkolorowi przegrali 1:4. 
I w ten sposób po raz pierwszy 
od 2014 roku nie zagrali w fina-
le PHL. Swoją złość wyładowali 
w meczach o brąz z GKS Kato-
wice, podczas których zmietli ry-
wali w trzech starciach: 5:2, 3:1, 
4:1. Także brązowy medal zdoby-
ły Atomówki GKS. Odbył się tyl-
ko jeden mecz z Unią Oświęcim 
(Atomówki wygrały 4:2), bo dru-
giego w związku z obostrzeniami 
nie rozegrano.

Świetna runda wiosenna roz-
budziła nadzieje kibiców piłkar-
skich na awans do ekstraklasy. 
Tyszanie zakończyli rywalizację 
na 4. miejscu, co dało im prawo 
gry w barażach. Tu spotkali się 
z najsłabszą „barażową” druży-
ną – Górnikiem Łęczna. Zremi-
sowali 1:1, ale karnych lepsi oka-
zali się rywale, wygrywając 4:2. 
I tak piłkarze pozostali na zaple-
czu ekstraklasy.

W minionym roku tyski sport 
stracił dwie znaczące postacie. 
W marcu pożegnaliśmy kola-
rza – legendę Zygmunta Hanu-
sika, a we wrześniu – Francisz-
ka Wszołka, pierwszego prezesa 
GKS Tychy.

Pływanie zawsze było mocna 
stroną tyskiego sportu, a ten rok 
dowiódł, że nasi reprezentanci za-
czynają się liczyć w konfrontacji 
z najlepszymi pływakami w ka-
tegorii seniorów. A to za sprawą 
ekipy MKP Wodnik 29 Tychy. 
W styczniu informowaliśmy, iż 
podczas zimowych mistrzostw 
Polski Dawid Wiekiera zdobył dwa 
złote medale, a Wiktoria Radek 
– złoto i srebro. Podczas letnich 
mistrzostw Polski Dawid sięgnął 
po złoto i srebro mistrzostw Pol-
ski seniorów – i był to pierwszy 
tej rangi krążek zdobyty przez 
pływaka w barwach tyskiego klu-
bu od czasów Andrzeja Spławiń-
skiego. Dawid wrócił ze złotem 
na 200 m stylem klasycznym i sre-
brem na 100 m st. klas. A w grud-
niu Wiekiera w kategorii młodzie-
żowców i seniorów wywalczył 7 
medali i poprawiał rekordy Śląska, 
a Wiktoria Radek wróciła z MP ju-
niorów z 4 medalami.

Kibice i władze miasta uhono-
rowali najlepszych. W plebiscycie 
„Twoich Tychów” i MOSiR spor-
towcami 2020 roku zostali lekko-
atletka Julia Korzuch i hokeista 
Kacper Gruźla. Natomiast nagro-
dy Prezydenta Tychów otrzymało 
7 sportowców i trenerów: Karoli-
na Białas, Zofia Brzoza, Paweł Ko-
sek, Wawrzyniec Latus, Bogdan 
Przybycin, Alicja Pyszka-Bazan 

i Szymon Topolnicki. A po głów-
ne trofeum sięgnęło Śląskie Towa-
rzystwo Strzeleckie.

Mniej było w minionym roku 
sukcesów zespołowych, a do nie-
licznych należy oczywiście wice-
mistrzostwo Polski Falcons Tychy. 
To duży krok naprzód dla druży-
ny, która po raz pierwszy awanso-
wała do finału mistrzostw Polski. 
Tutaj jednak musiała uznać wyż-
szość Archers Bydgoszcz, prze-
grywając 7:27. Odnotujmy także 
sukces tyszanki Doroty Hałatek, 
która sięgnęła po historyczny suk-
ces – zdobyła mistrzostwo Polski 
kobiet i Puchar Polski, ale w bar-
wach Czarnych Sosnowiec.

Ale za to sukcesów indywidual-
nych było mnóstwo, a na pierwszy 
plan wysuwają się rzecz jasna me-
dale Karoliny Naji, zdobyte pod-
czas Igrzysk Olimpijskich w To-
kio. Wychowanka MOSM Tychy 
sięgała po medale na trzech ko-
lejnych Olimpiadach i w indywi-
dualnej klasyfikacji medali olim-
pijskich Naję wyprzedza zaledwie 
czterech polskich sportowców: 
legendarny szermierz Jerzy Pa-
włowski, narciarka Justyna Ko-
walczyk, którzy zdobyli po pięć 
medali olimpijskich i rzecz jasna 
lekkoatletka Irena Szewińska – 7 
medali. Przypomnijmy, iż wycho-
wanka Sylwii i Marka Stannych 
zdobyła w Tokio srebro z Anną 
Puławską w k-2 500 m oraz brąz, 
płynąc w k-4 z Puławską, Justyną 
Iskrzycką i Heleną Wiśniewską.

Paryż gościł najlepsze euro-
pejskie ekipy w koszykówce 3x3. 
W reprezentacji Polski wystąpił 
zawodnik GKS Tychy Łukasz Di-
duszko, a drużyna zdobyła brązo-
wy medal. W Dubaju po znaczący 
sukces sięgnęła Alicja Pyszka-Ba-
zan, zdobywając brązowy medal 
w Ironman 70.3. Marcin Held za-
notował zwycięski debiut w roze-
granym w Atlantic City Professio-
nal Fighters League, pokonując 
Brazylijczyka Natana Schulte. 
Kolejną walkę niestety przegrał 
z Olivierem Aubin-Mercierem.

Na krajowych arenach łyżwiar-
ka figurowa Karolina Białas zdo-
była brązowy medal mistrzostw 
Polski, Ola Ochnio stanęła na po-
dium Pucharu Polski w snowbo-
ardzie i przywiozła srebrny me-
dal. Paweł Ścierski nie dał szans 
rywalom i został mistrzem Polski 

juniorów w maratonie MTB i zdo-
bywcą Pucharu Polski XCM. Za-
powiedział wprawdzie, że to jego 
ostatni sezon, ale mamy nadzie-
ję, że zmieni zdanie… Tyszanka 
Julia Korzuch wywalczyła sre-
bro mistrzostw Polski na 400 m 
ppł, a Julia Frąckowiak sięgnęła 
po srebro w skoku w dal podczas 
młodzieżowych mistrzostw Pol-
ski. Zawodniczki Śląskiego To-
warzystwa Strzeleckiego Wiolet-
ta Pawluczek, Weronika Paszek 
i Aleksandra Moiczek przywiozły 
brązowe medale MP w obu kon-
kurencjach pistoletowych.

Kajakarz MOSM Wojciech 
Mielnik wywalczył brązowy me-
dal mistrzostw Polski w marato-
nie, a zawodniczka UKS Ippon Ty-
chy Kinga Cichoń zdobyła podczas 
rozgrywanych w Pile mistrzostw 
Polski młodziczek i młodzików 
w judo, tytuł wicemistrzowski. Jej 
koleżanka klubowa Patrycja Ste-
faniuk wywalczyła dwa brązowe 
medale Pucharu Polski juniorek. 
Kolejny sezon przyniósł medalo-
we trofea skoczkowi do wody Na-
tanielowi Dynakowi, który sięgnął 
po kilka medali mistrzostw Polski 
i Grand Prix Polski, a na podium 
stanęła także jego siostra Nikola 
oraz inni zawodnicy UKS Auer-
bach – Adam Hordyniec i Pauli-
na Sitek

Jak zwykle nie zabrakło cieka-
wych imprez sportowych – na Sta-
dionie Miejskim odbył się mecz 
Polska – Albania w ramach elimi-
nacji piłkarskich mistrzostw świa-
ta kobiet, mieliśmy kolejną edy-
cję perfekcyjnie zorganizowanego 
Tyskiego Półmaratonu i pierwsze 
zawody Memoriałowe Zygmunta 
Hanusika.

Obostrzenia związane z epide-
mią nie były w 2020 roku już tak 
uciążliwe, jak to było rok wcześ-
niej, choć oczywiście utrudniały 
rywalizację i kibicowanie, nadal 
trzeba przestrzegać rygorów sa-
nitarnych. Jednak przez większą 
część roku rywalizacja mogła się 
odbywać… prawie normalnie.

A niebawem zaprosimy na-
szych Czytelników i Internautów 
do kolejnej edycji plebiscytowej 
zabawy – głosowania na Sportow-
ca 2021 roku. Kandydatów zarów-
no wśród juniorów, jak i seniorów 
na pewno nie zabraknie.
leszek sobieraj ●

Pod Znakiem olimPiady 
i jubileusZy
sportowe podsuMowanie 2021 ROKu.

Sportowcem 50-lecia GKS Tychy został hokeista Henryk Gruth  
(na zdjęciu z prawej, wraz z piłkarzem Marianem Piechaczkiem).

Karolina Naja do swojego medalowego dorobku dołożyła 
w minionym roku dwa krążki igrzysk w Tokio.
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koziorożec 22.xii-19.i
W nadchodzącym roku spodziewaj się totalnych 
zmian, które na stałe zagoszczą w Twoim życiu. 
Fortuna będzie ci sprzyjać w kwestiach finansowych. 
W sprawach uczuciowych gwiazdy obiecują 
wymarzony spokój i stabilizację. Okazuj ludziom 
swoje dobre sercem i bądź przykładem dla innych!

wodnik 20.i-18.ii
Na początku roku użyjesz wszystkich sił, żeby 
odciąć się od przeszłości i wykreować podstawy 
do dalszego rozwoju. Najważniejsze będzie 
dla ciebie działanie i osiąganie sukcesów. 
W uczuciach prawdziwy ogień namiętności. 2022 
to zdecydowanie będzie Twój rok!

ryby 19.ii-20.iii
Nowy rok skłoni cię do szukania wszelkich 
sposobów na realizację swoich marzeń. Od ludzi 
doświadczysz hojności oraz wiele pomocnego 
wsparcia. W pracy czeka cię powolny, lecz bardzo 
owocny rozwój. Nie obawiaj się zmian i bądź 
ciekawy tego, co przyniosą!

baran 21.iii-20.iV
W 2022 roku będziesz musiał się zmierzyć 
z tym, czego wcześniej nawarzyłeś. Na szczęście 
znajdziesz się we właściwym punkcie swojego 
życia i przestaniesz błądzić. Księżyc obdarzy 
cię magiczną siłą, by zmierzyć się ze swoimi 
demonami z przeszłości!

byk 21.iV-21.V
W nowym roku wreszcie odkryjesz okazję 
do osiągnięcia zewnętrznego, ale i wewnętrznego 
bogactwa. Gwiazdy obiecują, że Twoje relacje 
ustabilizują się i będziesz mógł spokojnie 
spoglądać w przyszłość. Poczujesz się 
w odpowiednim miejscu i z radością będziesz 
realizował swoje plany!

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Nadchodzący rok będzie dla ciebie świetną okazją 
do lepszego poznania siebie, swoich potrzeb 
i marzeń. Więcej czasu poświecisz na swoje 
przyjemności i pasje. Gwiazdy planują dla ciebie 
nowe możliwości zdobywania dodatkowej wiedzy 
i podnoszenia kompetencji!

rak 21.Vi-22.Vii
W 2022 roku zaakceptujesz swoje blaski i cienie, 
dasz ujście swojej namiętności i radości. Gwiazdy 
zadbają o to, by Twoje życie stało się niezwykłe. 
Bez zastrzeżeń otworzysz się na spontaniczne 
zmiany, które poszerzą Twoje horyzonty!

lew 23.Vii-22.Viii
Nadchodzący rok to najwyższy czas, żeby 
wziąć życie we własne ręce i ruszyć do przodu! 
W sprawach miłosnych przygotuj się na prawdziwą 
rewolucję. Z kolei pieniądze w 2022 roku będą 
mocno trzymać się Twoich kieszeni. Zdrowie 
dopisze.

panna 23.Viii-22.ix
W 2022 roku gwiazdy ześlą ci wiele pomyślnych 
zdarzeń i sprawią, że będziesz szczęśliwy 
we wszystkich aspektach życia. życie będzie dla 
ciebie o wiele prostsze niż w poprzednich latach. 
Masz szansę odnieść prawdziwy sukces i znaleźć 
szczęście!

waga 23.ix-23.x
W nowym roku rozwiniesz siłę woli i ugruntujesz 
swoje przekonania. Nie obawiaj się zmian, które 
nadejdą, gdyż w przyszłości ci się przysłużą. 
Twój związek wejdzie na nowy, bardziej dojrzały 
szczebel. ufaj swoim zdolnościom i intuicji!

skorpion 24.x-21.xi
Gwiazdy otworzą w Tobie nową siłę życiową, 
która rozbudzi magiczne ciepło oraz 
pogodę ducha. W 2022 roku uwolnisz się 
od trosk i umocnisz wiarę w siebie. Z wyraźnym 
dystansem zaczniesz podchodzić do otoczenia, 
co wyjdzie ci na dobre!

strzelec 22.xi-21.xii
W nowym roku najważniejsze będzie dla ciebie 
nawiązywanie relacji. Będziesz pełen harmonii 
i wdzięczności, dzięki czemu w końcu znajdziesz 
drogę do swojego szczęścia. Odkryjesz możliwości 
do osiągnięcia bogactwa, wzrośnie Twoja 
pewność siebie!

WrÓżka aDrasteja tel. 692 893 871
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w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego 
schroniska 
dla zwierząt 
prezentujeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Ogarnia nas smutek, gdy przyjeż-
dżamy do schroniska i widzimy, 
że trafiły do nas nowe psy. Nie-
które są odbierane interwencyj-
nie, bo żyją w złych warunkach... 
Niektóre błąkają się i są wyłapa-
ne i przywiezione do nas przez 
Straż Miejską... Niektóre trafiają, 
bo opiekun zmarł...

Psy, które trafiają do schroni-
ska po śmierci opiekuna, mają 
wyjątkowo ciężko. Utrata uko-

chanej osoby, utrata ciepłego 
domu jest dla nich bardzo trud-
na.

Takim psem jest Tosia. 
Do schroniska trafiła niedaw-
no, więc niewiele jeszcze może-
my o niej powiedzieć. Co wie-
my na pewno? Ma około 8 lat. 
Jest aktywna, bardzo sprawna. 
Po prostu „żywe srebro”. Kocha 
człowieka, zabawy, spacerki. 
Nie znamy jeszcze jej stosunku 
do innych psów czy kotów. Jest 

zaszczepiona, wysterylizowana 
i zaczipowana. rM ●

cO WieMy O Psie:

iMię: Tosia
Wiek: około 8 lat
Płeć: suczka
Waga: około 7 kg
Nr eWiDeNcyjNy: 7685
telefON W sPraWie 
aDOPcji: 605 897 607
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6 stycznia, czwartek
godz. 18.30 – KONcERT KOLęD w wykonaniu 
jerzego „jorgusia” Moskały (klasztor franciszka-
nów, ul. Paprocańska/Przemysłowa)

7 stycznia, piątek
godz. 19 – ADAM BAłDych z zespołem + 
AuKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy 
– koncert z cyklu „Aukso Modern” (Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

8 stycznia, sobota
godz. 11 – POZNAj STADION i Tyską Galerię 
Sportu – kameralne zwiedzanie Stadionu Miej-
skiego (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18 – „PRZychODZI BABA DO LEKARZA” 
– spektakl O La La Teatru z Warszawy (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

9 stycznia, niedziela
godz. 18 – XXXI TySKIE WIEcZORy KOLęDO-
WE: koncert inauguracyjny „Wesoła nowina” 
w wyk. Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice 
„camerata Silesia” (kościół pw. bł. Karoliny Kóz-
kówny, ul. Tischnera 50)

10 stycznia, poniedziałek
godz. 9 – WARSZTATy PLASTycZNE dla naj-
młodszych „Papier, zdjęcia, nożyce. Tworzymy 
kolaż” (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)

godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, jAKIE ZNA-
cIE: projekcja filmu „Aida” (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – „TuSZEM I KAWą” – wernisaż wy-
stawy malarstwa i rysunku Krzysztofa Szali 
i Barbary Zientary-chmiel (SDK „Tęcza”, al. Nie-
podległości 188)
godz. 19.30 – XXXI TySKIE WIEcZORy KOLę-
DOWE: koncert „Kolędowo” w wykonaniu Mag-
dy Steczkowskiej – śpiew i Adama Niedzielina 
– instr. klawiszowe (kościół pw. św. Benedykta, 
ul. Nałkowskiej 19)
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horoSkop Na rok 2022

Hasło z krzyżówki świątecznej: 
LEPSZEGO I ZDROWSZEGO NOWEGO ROKU. 

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.

7 stycznia, godz. 19 – adaM baŁdych 
z zespoŁeM + aukso orkiestra 
kaMeralna Miasta tychy, 
Mediateka
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