
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

Centrum ma być zielone
O koncepcjach na nowe centrum Tychów 
rozmawiamy z Michałem Lorbieckim.

sidorenko bez zwycięstwa
Tyscy hokeiści pod wodzą nowego trenera 
grają lepiej, ale wciąż nie wygrywają.

dość lizania cukierka przez papierek
Podsumowujemy rok 2021 w tyskiej kulturze 
i zdradzamy plany na rok 2022.3 149
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od minionej niedzieli do najbliższej soboty trwać będzie 31. edycja festiwalu tyskie wieczory kolędowe.
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kronika poliCyjna

◆ 9 StycZNia DyżuRNegO 
KM POlicji POiNfORMOWa-
NO O ZDeRZeNiu kierujących 
oplem i peugeotem na skrzyżo‑
waniu ul. Czarna – Oświęcimska 
– Jaworowa. Na szczęście osoby 
podróżujące pojazdami nie do‑
znały obrażeń i nie wymaga‑
ły pomocy medycznej. Z relacji 
uczestników zdarzenia wynika, iż 
kierowca peugeota, który wyko‑
nując manewr skrętu w lewo z ul. 
Jaworowej w ul. Oświęcimską nie 
ustąpił pierwszeństwa kierowcy 
opla, który jechał na wprost z ul. 
Czarnej w ul. Jaworową.
◆ Z KOlei 3.01 Na ul. KatO-
WicKiej, PRZeD SKRZyżO-
WaNieM Z ul. MiKOłOWSKą 
– OśWięciMSKą zderzyły się 
subaru, mazda i peugeot. Kieru‑
jąca subaru została przewieziona 
do szpitala. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, iż kierowca peu‑
geota z niewyjaśnionych dotąd 
przyczyn uderzył w stojące przed 
skrzyżowaniem subaru i mazdę. 
Uszkodzone pojazdy zablokowały 
prawoskręt z ul. Katowickiej w ul. 
Oświęcimską, ale po około dwu‑
dziestu minutach zostały usunięte 
na pobocze.
◆ NOWy ROK ZacZął Się 
KiePSKO taKże Dla Kie-
ROWcóW vW i MaZDy, którzy 
zderzyli się na skrzyżowaniu al. 
Niepodległości z ul. Grota–Ro‑
weckiego. Na szczęście, pomimo 
dużych uszkodzeń samochodów 
biorących udział w zdarzeniu, 
osoby nimi podróżujące nie do‑
znały poważnych obrażeń. Jak 
ustaliła policja, kierowca vw nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy mazdy. Sprawca zda‑
rzenia został ukarany mandatem 
karnym.
◆ POlicjaNci Z KOMeN-
Dy MiejSKiej POlicji W ty-
chach PROWaDZą POStę-
P O Wa N i e  D O t yc Z ą c e 
KRaDZieży alKOhOlu o war‑
tości ponad 600 złotych w jednym 
ze sklepów przy ul. Wejchertów. 
Do zdarzenia doszło w lipcu 2021 
roku, dotychczasowe czynności 
nie pozwoliły na ustalenie spraw‑
cy. Policja, za zgodą prokuratury 
opublikowała uzyskany w ramach 
prowadzonych czynności wizeru‑

nek mężczyzn, którzy mogą mieć 
związek z tym zdarzeniem. Osoby, 
mające wiedzę na temat spraw‑
cy lub były świadkiem kradzieży, 
proszone są o pilny kontakt z po‑
licjantami z Tychów.
RySOPiSy. Pierwszy mężczyzna 
w wieku około 20‑25 lat, ubra‑
ny w krótkie spodenki jeansowe, 
koszulkę t‑shirt koloru czarnego 
z zielonymi rękawkami i białymi 
napisami i wzorami na tułowiu. 
Ponadto mężczyzna miał na gło‑
wie czapkę z daszkiem koloru 
czarnego odwróconą do tyłu, 
a na twarzy czarną maseczkę 
ochronną. Dodatkowo mężczy‑
zna posiadał plecak.
Drugi mężczyzna ubrany 
w ciemne buty sportowe z bia‑
łymi sznurówkami, czarne spo‑
denki z logiem marki „adidas”, 
bluzę z kapturem koloru bordo‑
wego, maseczkę ochronną na twa‑
rzy koloru czarnego. Mężczyzna 
ten posiada krótkie blond włosy, 
a przez ramię miał przewieszoną 
torbę sportową.
Osoby, które wiedzą coś na temat 
zdarzenia lub rozpoznają mężczy‑
znę, proszone są o pilny kontakt 
z Wydziałem do Walki z Przestęp‑
czością Przeciwko Mieniu KMP 
(al. Bielska 46) lub tel. 47 85 512 
00, 47 85 512 30, tel. alarmowy 
112.
◆ POlicja NaDal NOtuje 
Wiele PRZyPaDKóW KRa-

DZieży ROWeRóW. 9.01 nie‑
znany sprawca z garażu pod‑
ziemnego przy ul. Bielskiej skradł 
dwa rowery elektryczne o łącznej 
wartości 8.000 zł. Z kolei z klatki 
schodowej budynku przy ul. Mo‑
niuszki skradziono rower maki 
unibike shadow o wartości 2.200 
zł. Postępowania w obu sprawach 
prowadzi KMP w Tychach.
◆ 9.01 DyżuRNy StRaży PO-
żaRNej OtRZyMał ZgłOSZe-
Nie, że w jednym z mieszkań przy 
al. Bielskiej znajduje się młody 
chłopak potrzebujący pomocy. 
Na miejsce zgłoszenia przyby‑
ły zastępy straży pożarnej, ka‑
retka pogotowia i patrol policji. 
Po przybyciu na miejsce nasto‑
latek otworzył drzwi strażakom, 
a następnie trafił pod opiekę ra‑
towników medycznych.
◆ POMięDZy 24 gRuDNia 
a 3 StycZNia Na PaRKiNgu 
przy al. Niepodległości 6, kieru‑
jący nieustalonym pojazdem ude‑
rzył w zaparkowaną skodę Fabię 
o numerze rejestracyjnym WE 
3W... powodując szkodę, po czym 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Osoby posiadające jakiekolwiek 
informacje na ten temat proszo‑
ne są o pilny kontakt telefoniczny 
lub osobisty z Zespołem do spraw 
Wykroczeń KMP w Tychach (al. 
Bielska 46, pokój numer 33), 
tel.47 85 512 96. 
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Jak poinformował Urząd Stanu 
Cywilnego w Tychach, w minio‑
nym roku wydano w Tychach 667 
aktów urodzenia. W tym samy 
czasie wydano jednak 1667 aktów 
zgonu, co oznacza, że z każdym 
rokiem jest nas mniej…

Najpopularniejszymi imiona‑
mi żeńskimi w 2021 roku w Ty‑
chach były: Hanna, Oliwia, Julia, 
Lena, Emilia, Aleksandra i Pauli‑
na. Wśród chłopców rodzice naj‑
częściej wybierali imiona: Jakub, 

Jan, Kacper, Leon, Tymoteusz, 
Franciszek i Maksymilian.

Małżeństwa w ubiegłym roku 
zawarły 472 pary, przy jednoczes‑
nej liczbie 262 par, które wzięły 
rozwód.

Śluby zawierano głównie z oby‑
watelami Polski, ale mieszkańcy 
miasta weszli w związki mał‑
żeńskie także z obcokrajowcami 
z Ukrainy, Szwecji, Trynidadu 
i Tobago, Gruzji oraz Mołdawii. 
Mn ●

hanna i jakub najpopularniejszymi imionami nadawanymi w 2021 
roku.

Tyszan coraz mniej

Na szczęście w kolizji na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej z Czarną i Jaworową ucierpiały tylko pojazdy.

Każdy, który rozpoznaje przedstawionych na zdjęciu mężczyzn, powinien zgłosić się na policję.
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rozMawiaMy z MiChaŁeM 
lorbieCkiM – urbanistą, 
peŁnoMoCnikieM 
prezydenta ds. nowego 
CentruM Miasta tyChy, 
który jest również 
peŁnoMoCnikieM 
prezydenta ds. 
koordynowania 
i rozwoju przestrzeni 
publiCznej dla ruChu 
pieszego w MieśCie Czyli 
tzw. ofiCereM pieszyM.

„twoje tychy”: rozpoczęły się 
konsultacje społeczne dot. nowego 
centrum tychów, które planowane 
jest wzdłuż al. jana Pawła ii 
między rondem olimpijskim 
a rondem cassino. jest to bardzo 
czasochłonny projekt. Proszę 
przybliżyć jak bardzo.
Michał lORBiecKi: – Jest 
to zadanie strategiczne, nawet 
na kilkanaście lat. Wypracowu‑
jemy kierunek, w którym będzie 
rozwijać się ta kluczowa część 
miasta przez lata. Nie jest to jed‑
na inwestycja do wybudowania, 
lecz szereg – zwłaszcza tych 
niewidocznych w przestrzeni 
– przygotowań, kwestii do ure‑
gulowania i oczywiście wizji, 
która będzie nie tylko spełniała 
nasze dzisiejsze oczekiwania, ale 
przede wszystkim przyszłych 
pokoleń.

rozumiem, że jest to bardzo 
wczesny etap prac? co dotychczas 
udało się zrobić?
Dotychczas spotykaliśmy się 
wewnętrznie, żeby rzetelnie 
przygotować poszczególne 
działania w tym trudnym 
procesie oraz oczywiście 
założenia merytoryczne. Jest 
to zadanie interdyscyplinarne, 
w które zaangażowanych jest 
kilkanaście osób z różnych 
dziedzin pomimo tak wczes‑
nego etapu. Są to urbaniści, 
architekci, drogowcy, specjaliści 
od infrastruktury technicznej, 
nieruchomości, finansów, 
zamówień publicznych, 
a także komunikacji społecznej. 
Naszym aktualnym prioryte‑
tem jest stworzenie dialogu 
z mieszkańcami, abyśmy 
mogli jak najlepiej dostosować 
założenia do oczekiwań 
i żeby nasze działania były 
nie tylko transparentne, ale 
przede wszystkim zrozumiałe. 
Musieliśmy też rozpoznać rynek 
inwestycyjny, jakie są realia, 
jakie panują obecnie trendy, 
nastroje i czy aktualnie istnieje 
koniunktura, aby rozpocząć 
tak ogromne zadanie. Dzięki 
odbytym rozmowom wiemy 
już, co możemy zrealizować, 
a co jest nieosiągalne. Chciał‑
bym podkreślić, że dopiero 
rozpoczęliśmy konsultacje 
społeczne. Angażujemy miesz‑
kańców, aby wspólnie stworzyć 
wizję, do której będziemy dążyć. 
Nie przedstawiamy gotowych 
i całościowo opracowanych 
pomysłów. Tych było już wiele, 
a przez zmieniające się trendy 
i przede wszystkim aktualną 
wiedzę o rozwoju miast muszą 
być zrewidowane. Oczywiście 
mamy swoje wyobrażenia, ale 
chcemy zderzyć je z opinią 
publiczną, aby przekonać 
się, czy nasz pogląd rezonuje 

z rzeczywistymi potrzebami 
i preferencjami.

jakie w takim razie panują 
nastroje inwestorów? czasy 
są bardzo trudne. istnieje 
ta wspomniana koniunktura?
Trzeba zauważyć i uczciwie po‑
wiedzieć, że mamy do czynienia 
z ciekawą sytuacją. Z jednej 
strony panuje boom inwesty‑
cyjny, a z drugiej faktycznie 
czasy są niepewne. Opłacalność 
inwestycji zawsze jest związana 
z ryzykiem i kredytowaniem, 
a określanie ryzyka jest dużo 
trudniejsze niż przed wybuchem 
pandemii. Do tego równania 
musimy dodać niestabilną 
walutę oraz szalejąca inflację, 
by zrozumieć jak ryzykowne 
są to czasy dla inwestorów. 
Na rynku inwestycyjnym jest 
dużo pieniędzy, co naturalnie 
prowadzi do potrzeby ich 
zainwestowania.

czy ta sytuacja na rynku nie 
wpłynie na jakość inwestycji?
– Celna uwaga, bo faktycznie 
jest na rynku wielu inwestorów, 
którym zależy tylko i wyłącznie 
na pomnożeniu kapitału. 
To segment ostatnio popularnie 
zwany „patodeweloperką”. Nie 
możemy dopuścić, by pośpiech 
odbił się na jakości. Docierają 
do nas sygnały, że udaje nam 
się zainteresować tematem 
inwestorów podążających 
za najnowszymi trendami 
w urbanistyce. To pocieszające, 
że działają na naszym rynku 
podmioty stawiające na jakość, 
bo to właśnie jakość służy 
do zaprezentowania swoich 
możliwości w skali kraju, a nawet 
Europy. Dla takich partnerów 
nasze centrum może stać się 
wizytówką dająca rozpozna‑
walność oraz prestiż. Tego typu 
inwestycje oddzielają poważnych 
inwestorów z wizją od dewelope‑
rów chcących zalać nasze miasta 
zwykłymi blokami. Cieszy nas 
zainteresowanie ze strony tych 
pierwszych.

Przetarg na omawiane tereny 
nie spotkał się ze zbyt wielkim 
zainteresowaniem...
Faktycznie nie złożono 
żadnej oferty, co nie znaczy, 
że nie było zainteresowania. 
W mojej ocenie inwestorzy 
nie mieli czasu, aby rozpoznać 
sytuację. Jednak przetarg ten 
spełnił swoje zadanie. Miał 

zwrócić uwagę największych 
inwestorów, że w Tychach jest 
duża przestrzeń na stworzenie 
czegoś wyjątkowego. Bo nie 
ma co się oszukiwać – stwo‑
rzenie centrum miasta od zera 
jest czymś wyjątkowym i każdy 
świadomy inwestor chciałby być 
częścią takiego przedsięwzięcia. 
Od tamtego czasu dostajemy 
zapytania o kolejny przetarg. 
Póki co wstrzymujemy te 
działania i współpracujemy 
ze spółką Śródmieście, dopóki 
nie nadamy temu obszarowi 
kontekstu, by później przedsta‑
wić ofertę inwestorom. Jesteśmy 
też otwarci na propozycje, 
które będziemy mogli włączyć 
w kształtowaną przez nas wizję.

Pojawiły się jakieś wyróżniające?
Tak, pojawiło się wiele pro‑
pozycji. Zarówno tych zdecy‑
dowanie nieakceptowalnych, 
jak wolnostojące dyskonty, czy 
bloki zabudowy wielorodzin‑
nej, ale również rozsądne 
pomysły w duchu najnowszych 
trendów urbanistycznych, 
czyli wielofunkcyjnej zabudowy 
o architekturze wysokiej jakości. 
Wiemy, że po wypracowaniu 
wizji spełniającej oczekiwania 
wszystkich stron, wspólnie 
jesteśmy w stanie zbudować 
centrum miasta w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu.

jakie zatem będzie nasze 
centrum?
Wstępne założenia wizji 
ujęliśmy w czterech hasłach, 
które rozpoczęły konsultacje 
społeczne. Centrum powinno 
być pełne zieleni, różnorodne, 
wielofunkcyjne i dla każdego. 
Pełne zieleni – ponieważ nasze 
miasto od zawsze kojarzone jest 
z zielenią. Swego czasu było okre‑
ślane zielonym tygrysem Śląska. 
Zielone tereny wyróżniają nas 
i chcemy kontynuować ten trend. 
Zbudowanie centrum wypeł‑
nionego zielenią jest naturalnym 
rozwinięciem jednej z naszych 
najlepszych cech. Mieszkańcy 
Tychów bardzo często powtarza‑
ją, że zieleń w naszym mieście 
to jego największy atut. Obszar 
przyszłego centrum aktualnie 
świeci pustkami. Jest to ogromna 
wyrwa w tkance miejskiej, a wraz 
z czteropasmową drogą oraz 
wykopem kolejowym tworzą 
swego rodzaju barierę dzielącą 
miasto na dwie części. To nie 
służy integracji mieszkańców.

cztery pasy idą w zapomnienie?
Tak, muszą. Jest to kluczowe. 
Albo autostrada albo centrum 
miasta – jedno wyklucza drugie. 
Tychy to nie miasto Ameryki 
Północnej poprzecinane 
autostradami, z drapaczami 
chmur. Nie zatrzymaliśmy się też 
w ubiegłowiecznym ustroju poli‑
tycznym i ówczesnym myśleniu 
o urbanistyce. Jestem świadomy, 
że dla wielu osób zarówno 
pierwsze, jak i drugie podejście 
może wydawać się słuszne, ale 
mieszkamy w Polsce, w 120 tys. 
mieście i przede wszystkim jest 
XXI wiek, w którym powin‑
niśmy kierować się najnowszą 
wiedzą. Jeżeli chcemy stworzyć 
centrum miasta przeznaczone 
dla ludzi, musimy podjąć tę 
ciężką, lecz mądrą decyzję. 
Według niektórych stracimy 
ok. kilometrowy odcinek ważnej 
dla nich drogi przelotowej, ale 
jednocześnie stracimy silną 
barierę dzielącą miasto, gdzie 
nikt nie chce dzisiaj przeby‑
wać – nawet kierowcy, którzy 
przekraczając dopuszczalną 
prędkość, chcą jak najszybciej się 
z niej wydostać. Patrząc z drugiej 
strony, odzyskamy przestrzeń 
o niesamowitym potencjale, 
która zagospodarowana w odpo‑
wiedni sposób będzie nie tylko 
przyciągać, ale również zachęcać 
do przebywania w niej.

wracając do tej zieleni, jak 
to ma wyglądać w praktyce?
– Oś Zielona musi być bez‑
względnie zagospodarowana 
w formie parkowej, a przez 
to przywrócona w świadomości 
mieszkańców i strukturze 
urbanistycznej jako kluczowa 
przestrzeń publiczna łącząca 
do tej pory podzielone części 

miasta. Niczym swoista oaza 
zieleni. Dodatkowo chcielibyśmy 
wykorzystać zazieleniony 
odcinek wzdłuż wykopu 
kolejowego. To kluczowe, 
by pamiętać o błękitno‑zielonej 
infrastrukturze. Musimy 
kreatywnie wykorzystać rośliny 
oraz cyrkulację deszczówki, 
aby wpłynąć na mikroklimat 
miejsca i nie pogłębiać negatyw‑
nego wpływu na środowisko, 
a przy tym w naturalny sposób 
odciążyć sztuczną infrastrukturę. 
Uzyskamy to między innymi 
dzięki ogrodom deszczowym, 
a także zieleni w samej 
architekturze. Nie możemy 
sobie pozwolić na budowanie 
budynków tak, jak to robiliśmy 
jeszcze 10 lat temu. Dziś znamy 
wyzwania klimatyczne, którym 
musimy sprostać i technologie, 
które możemy zastosować w in‑
frastrukturze i architekturze, aby 
im przeciwdziałać. To podstawy, 
na których bazujemy.

rozwińmy kolejne punkty – 
wielofunkcyjność, różnorodność 
i dla każdego.
Wielofunkcyjność to połącze‑
nie różnych funkcji miejskich, 
czyli stworzenie takiej zabu‑
dowy, żebyśmy mieli wszędzie 
blisko – do sklepu, do pracy, 
do wypoczynku i rekreacji, 
co zminimalizuje potrzebę 
podróży samochodem na rzecz 
alternatywnych środków trans‑
portu. Centrum miasta w takiej 
postaci można porównać 
do galerii handlowej, do której 
przyjeżdżamy i po której poru‑
szamy się pieszo, aby skorzystać 
z szerokiego wachlarza usług. 
Pojawiają się nawet galerie 
handlowe, które łączą w sobie 
usługi komercyjne, rozrywki, 
gastronomii, kultury, a także 
biura i apartamenty, czyli 
coraz bardziej przypominają 
miasta. Tak właśnie widzimy 
tę wielofunkcyjność. Myślimy 
również o przestrzeni, w której 
będzie można organizować 
wydarzenia takie jak festiwale, 
koncerty, czy kina plenerowe, 
aby odciążyć podobne miejsca 
w Tychach, takie jak np. plac 
pod Żyrafą czy plac Baczyń‑
skiego. Wielofunkcyjność 
to nie tylko budynki – również 
przestrzenie publiczne pełnią 
wiele funkcji, a zatem i te 
muszą być dobrze przemyślane 
odpowiednio do potrzeb miesz‑
kańców i kontekstu otoczenia. 
Nie jesteśmy w stanie precy‑
zyjnie określić, jakie konkretne 
funkcje znajdą się w centrum, 

ale po konsultacjach spo‑
łecznych, będziemy mogli 
wykluczyć te niepożądane oraz 
wspomóc rozwój tych, które 
będą najbardziej potrzebne.

różnorodność?
– Patrzymy na nią pod wie‑
loma względami – wcześniej 
wspomnianej wielofunkcyjności, 
estetyki, architektury, skali, 
zieleni, i przede wszystkim 
użytkowników. Ci są różnorodni 
pod względem wieku, potrzeb, 
gustów, możliwości ruchowych, 
a nawet – co ważne – płci. Chce‑
my centrum, które nie wykluczy 
żadnego mieszkańca ze względu 
na jakiekolwiek cechy. Wiem, 
że nie jest to łatwe założenie, ale 
jest konieczne.

rozumiem, że o to chodzi w haśle 
„dla każdego”, które poniekąd 
spina klamrą dwa poprzednie.
– Dokładnie. Nie chcemy 
budować głośnego centrum 
tylko dla ludzi młodych lub 
przeciwnie – kameralnej 
przestrzeni, spełniającej potrzeby 
osób w kwiecie wieku. Chcemy 
i wierzymy, że zbudujemy 
centrum, które zaspokoi 
potrzeby jak najszerszego grona 
osób, a zwłaszcza przyszłych 
pokoleń. Po to potrzebne nam są 
konsultacje, które rozpoczęliśmy.
Ankietę można wypełnić do 31 
stycznia. Pytamy w niej o to, 
co się mieszkańcom podoba 
w Tychach, a co nie, o formę spę‑
dzania czasu, o ulubione miejsca 
w mieście, sposób poruszania 
się, usługi, z których korzystają, 
a także oczywiście o wyobraże‑
nie centrum, jego funkcje i czego 
nie może zabraknąć. W sumie 
21 pytań, które opowiedzą nam 
o potrzebach mieszkańców 
i pomogą w stworzeniu wspólnej 
wizji.
Centrum miasta to nie jest od‑
osobniona wyspa na mapie, lecz 
jeden z kluczowych elementów 
mechanizmu, niezbędny do jego 
prawidłowego funkcjonowania, 
który definiuje jego charakter 
i przede wszystkim integruje 
mieszkańców.
Zachęcam wszystkich czy‑
telników „Twoich Tychów” 
do wypełnienia ankiety 
na stronie umtychy.pl, która 
umożliwia rzetelne zaangażo‑
wanie się w proces tworzenia 
wizji przyszłego centrum miasta. 
Teraz jest czas, abyśmy poznali 
wszystkie Państwa potrzeby i się 
nad nimi pochylili.
rozMawiaŁ: 
kaMil peszat ●

centrum ma być zielone
nie Może być tak, żE PRZEZ WAżNą DLA MIESZKAńcóW TychóW cZęŚć MIASTA PRZEbIEGAć bęDZIE „AuTOSTRADA”.

Centrum powinno być pełne zieleni, różnorodne, wielofunkcyjne i dla każdego – twierdzi Michał Lorbiecki.

Mieszkańcy, ale i urbaniści, architekci, drogowcy zadecydują jak będzie wyglądał teren przy al. Jana Pawła II.
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komunikat

11 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Tychy
TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXII/621/21 z dnia 

28 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej 

oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach.

Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XXXII/621/21 z dnia 28 października 
2021 r., dokumentu pn.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla obszaru położonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza 

przy ul. Żorskiej w Tychach.
Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

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

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

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

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

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

Podstawa prawna:
Art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

‑ Zgodnie z podejmowanymi 
przez Wspólnoty Mieszkanio‑
we uchwałami i zatwierdzony‑
mi planami gospodarczymi, re‑
alizujemy i nadzorujemy liczne 
remonty w częściach wspólnych 
nieruchomości, m.in. wymianę 
instalacji elektrycznej, centralne‑
go ogrzewania, malowanie klatek 
schodowych i piwnic, remonty 
balkonów oraz dachów i komi‑
nów, a także wymianę stolarki 
drzwiowej, okiennej – mówi Aga‑
ta Goc, dyrektor Miejskiego Za‑

rządu Budynków Mieszkalnych 
w Tychach.

Dyrektor przyznaje, że coraz 
więcej Wspólnot decyduje się 
na kompleksowe termomoder‑
nizacje nieruchomości. – W sa‑
mym tylko 2021 roku podpisano 
z firmami budowlanymi umowy 
w wysokości około 10 milionów 
złotych na wykonanie prac ter‑
momodernizacyjnych i remon‑
towych budynków wspólnot 
mieszkaniowych. Finansowanie 
tych przedsięwzięć jest możli‑

we między innymi dzięki kredy‑
tom bankowym z tzw. premiami 
termomodernizacyjnymi lub re‑
montowymi, wypłacanym przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
W sumie pozyskano w tym roku 
ok. 3,5 miliona złotych – dodaje 
dyrektor Goc.

W 2021 roku zakończono 
prace termomodernizacyjne 
i remontowe w budynkach oraz 
na terenach wspólnot, których 
gmina jest współwłaścicielem, 
finansowane ze środków wspól‑
not lub z zaciągniętych kredytów 
w 75 nieruchomościach na łącz‑
ną kwotę ok. 9,4 mln złotych (3,8 
mln tej kwoty to środki z budże‑
tu MZBM). Obecnie trwają prace 

w 52 nieruchomościach na łącz‑
ną kwotę ok. 10,4 mln złotych.

Wykonano także remont 69 
wolnostanów na łączną kwotę 
ok. 1,26 mln zł. Obecnie trwa‑
ją remonty 13 wolnostanów 
na łączną kwotę ok. 320 tys. zł, 
a w przypadku 3 wolnostanów 
trwają procedury przetargowe. 
Przed przetargiem jest 67 wol‑
nostanów.

Poza remontami części wspól‑
nych budynków, MZBM prowa‑
dzi prace remontowe w lokalach, 
które stanowią mieszkaniowy za‑
sób Gminy Tychy. Zakres prac 
obejmuje m.in.: roboty tynkar‑
skie, malarskie, wykonanie no‑
wych posadzek, wymianę in‑
stalacji wewnętrznych, stolarki 
okiennej czy drzwi oraz wyposa‑
żenie w kuchenkę lub podgrze‑
wacz wody.

– Dla lokali przeznaczonych 
na najem socjalny wykonuje‑
my dodatkowo tzw. „biały mon‑
taż” i wykładzinę. Na przeprowa‑
dzenie w tym roku takich prac 
w 82 lokalach podpisane zostały 
umowy z wykonawcami na łącz‑
ną kwotę ok. 1,5 miliona złotych 
– dodaje Agata Goc.

Pozyskane wsparcie obniża 
koszty dla gminy i umożliwia wy‑
konanie pełnego zakresu remon‑
tu. Zwiększa tym samym standard 
i poprawia stan techniczny loka‑
li oraz stan techniczny zasobu 
gminy.

Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Tychach admi‑
nistruje 268 nieruchomościami, 
stanowiącymi własność wspólnot 
mieszkaniowych, spośród których 
gmina jest współwłaścicielem 263 
nieruchomości. Mn ●

Mateusz krzyżowski 
– poChodząCy z tyChów 
i odnosząCy Coraz 
większe sukCesy 
pianista podpisaŁ 
w końCu grudnia uMowę 
z fundaCją „tyChy 
– dobre MiejsCe”. uMowa 
dotyCzy otrzyMania 
stypendiuM na zakup 
nowego fortepianu 
w wysokośCi 57 tysięCy 
zŁotyCh.

Mateusz jest laureatem wielu kon‑
kursów ogólnopolskich i między‑
narodowych. Do jego ostatnich 
osiągnięć należą między innymi: 
zdobycie I nagrody w XII Między‑
narodowym Konkursie Młodych 
Pianistów „Arthur Rubinstein in 
memoriam” w Bydgoszczy, udział 
w półfinale XVIII Międzynaro‑
dowego Konkursu Pianistyczne‑
go im. Fryderyka Chopina oraz 
I nagroda w 49. Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym im. Fry‑
deryka Chopina. – Dobrej jakości 
instrument to podstawa w pracy 
każdego muzyka. Zakup tego for‑
tepianu pozwoli mi na efektywny 
rozwój poprzez poszerzenie spek‑
trum brzmieniowego, pogłębie‑
nie swobody aparatu gry z wyraź‑
nym wskazaniem na klarowność 
intencji oraz pozwoli na pracę 

nad wysoce zróżnicowanym re‑
pertuarem – podkreśla Mateusz 
Krzyżowski.

Nowy fortepian jest klasę wy‑
żej niż ten, na którym obecnie 
trenuje tyski pianista. To sprzęt 
marki Shigeru Kawai 3. For‑
tepian ważący 344 kilogramy. 
Dotarł już z Niemiec do Polski. 
W mieszkaniu Mateusza znajdzie 
się na początku 2022 roku. Pozo‑
stała kwota potrzebna do zaku‑
pu fortepianu (całkowity koszt 
to ok. 138 tys. złotych) została 
pokryta z innych stypendiów 
celowych i wkładu własnego. – 
Niewielu mamy tak utalentowa‑
nych muzyków w Tychach jak 
Mateusz Krzyżowski. Dlatego 
musimy pomagać takim osobom 
w rozwoju kariery zawodowej. 
Zdolni, ambitni, młodzi ludzie są 
świetnymi ambasadorami nasze‑
go miasta w kraju i za jego gra‑
nicami. Obiecałem Mateuszowi 
jakiś czas temu wsparcie. Cieszę 
się, że fundacja „Tychy – Dobre 
Miejsce” zgodziła się współfinan‑
sować zakup fortepianu. Mam 
nadzieję, że nowy instrument 
pomoże mu wygrywać kolejne 
konkursy pianistyczne. Wszyscy 
w Tychach bardzo mu kibicuje‑
my – mówi Andrzej Dziuba, pre‑
zydent Tychów, obecny w czasie 
podpisania umowy.

Fundacja „Tychy – Dobre Miej‑
sce” na zakup nowego fortepia‑
nu przekazała 57 tys. złotych. 
W grudniu tego roku, o czym 
pisaliśmy, pomogła także sfi‑
nansować paczki świąteczne dla 
osób potrzebujących z Ośrodka 
Rehabilitacyjno‑Wychowawczego 
(OREW) w Tychach. – Mateusz 
sam wskazał na jakim instrumen‑
cie mu zależy. Czekaliśmy z pod‑
pisaniem umowy, aż fortepian bę‑
dzie już w Polsce. Jako fundacja 
staramy się pomagać i wspierać 
potrzebujących, ale także zdol‑
nych tyszan. Mateusz niewąt‑
pliwie na to wsparcie zasługuje 
– mówi Katarzyna Kula z Funda‑
cji „Tychy – Dobre Miejsce”.

Mateusz Krzyżowski urodził 
się w 1999 roku w Tychach. Grę 
na instrumencie rozpoczął w wie‑
ku 5 lat w szkole muzycznej Ya‑
maha pod kierunkiem Jarosława 
Kwasa. Edukację kontynuował 
w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Feliksa Rybickiego w Tychach 
w klasie Bożeny Furmańskiej, 
a następnie w Państwowej Szko‑
le Muzycznej II stopnia imienia 
Karola Szymanowskiego w Kato‑
wicach w klasie prof. Lubow Na‑
wrockiej oraz Sebastiana Nawro‑
ckiego. Obecnie jest studentem 
Uniwersytetu Muzycznego Fry‑
deryka Chopina w Warszawie 
w klasie prof. Joanny Ławryno‑
wicz‑Just. ru ●

Po wyborach w 2018 roku z list 
Prawa i Sprawiedliwości dostało 
się do tyskiej Rady Miasta ośmio‑
ro radnych. W tej chwili jest już 
w klubie tylko szóstka.

Jako pierwszy z PiS‑em roz‑
stał się kilka miesięcy temu radny 
Grzegorz Kołodziejczyk, którego 
usunięto, bo ośmielał się kryty‑
kować działania partii i wyśmie‑
wać pomysły swoich klubowych 
kolegów. W minionym tygodniu 
PiS spotkał jeszcze większy cios – 
o swojej rezygnacji z członkostwa 
w partii i klubie radnych poinfor‑
mowała Anita Skapczyk, szefowa 
klubu i kandydatka PiS na prezy‑

denta Tychów w ostatnich wybo‑
rach samorządowych.

„Moja decyzja o wystąpieniu 
z klubu to naturalna konsekwen‑
cja złożenia rezygnacji z członko‑
stwa w PiS. Jest to decyzja prze‑
myślana. Jestem zwolennikiem 
współpracy dla dobra wspólne‑
go, chcę iść drogą środka. Za‑
mierzam być radną niezrzeszoną 
i skupić się na pracy samorządo‑
wej, współpracując z koleżanka‑
mi i kolegami z rady dla dobra 
mieszkańców naszego miasta” 
– napisała radna Anita Skapczyk 
w mediach społecznościowych. 
ww ●

na fortepian dla mateusza
fundaCja „tyChy – dobre MiejsCe” WSPARłA uTALENTOWANEGO TySKIEGO PIANISTę.

Od lewej: Andrzej Skowroński – prezes Fundacji „Tychy – Dobre 
Miejsce”, prezydent Tychów Andrzej Dziuba i Mateusz Krzyżowski.
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miliony na remonty
w MinionyM roku zModernizowano i wyreMontowano 75 nieruChoMośCi NA TERENIE TychóW. W PONAD 
50 KOLEjNych PRAcE TRWAją.

w 2021 roku Miejski zarząd budynków MieszkalnyCh 
w tyChaCh podpisaŁ z firMaMi budowlanyMi uMowy 
w wysokośCi ok. 10 Milionów zŁotyCh na wykonanie 
praC terMoModernizaCyjnyCh i reMontowyCh 
budynków wspólnot MieszkaniowyCh.

W roku 2021 dziesiątki tyskich bloków zostało zmodernizowanych i zyskało nowy estetyczny wygląd.
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radna aneta skapczyk poza partią i klubem.

W klubie Pis coraz 
luźniej
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pandeMia 
i ubiegŁoroCzny 
loCkdown daŁy się 
we znaki nie tylko 
restauratoroM, 
ludzioM kultury i kilku 
jeszCze innyM grupoM 
zawodowyM. zaMknięCie 
ludzi w doMaCh odCzuli 
też taksówkarze.

– Zmniejszenie liczby zleceń było 
tak duże, że podobnego nie od‑
notowaliśmy od początku naszej 
działalności – twierdzi Anna Jo‑
narska‑Walecka, szefowa Hallo 
Taxi, jedynej w Tychach korpo‑
racji taksówkowej funkcjonującej 
od 30 lat. – Liczba zleceń spadła 
w tamtym czasie nawet o 60‑70 
procent! Na szczęście nasi klienci 
zostali i gdy okazało się, że mogą 
wychodzić z domów, wróci‑
li do nas. Aktualnie najgorsze 
mamy już za sobą i liczba zleceń 
wróciła do poprzedniego pozio‑
mu, ale za każdym razem obawia‑
my się co będzie przy kolejnych 
falach pandemii koronawirusa.

rozmowy o maseczkach 
w taksówce
Tyscy taksówkarze muszą mie‑
rzyć się także z niefrasobliwoś‑
cią niektórych klientów, którzy 
np. odmawiają założenia w tak‑
sówce maseczki. – Rozumiemy, 
że każdy ma prawo do swojego 
zdania, jednak zakładanie ma‑
seczki w miejscach publicznych, 
w tym w taksówce to szacunek 
do drugiego człowieka i koniecz‑
ny kompromis. Z początku rozu‑
miała to zdecydowana większość, 
teraz z upływem czasu, masecz‑
ki, a raczej ich nie noszenie bywa 
powodem zbytecznych dyskusji. 
Taksówkarze mają w ofercie ma‑
seczki oraz płyny do dezynfekcji. 
Trudno zrozumieć osoby, które 
i wtedy odmawiają założenia 
maseczki i de facto narażają in‑
nych na ryzyko zakażenia – mówi 
Anna Jonarska‑Walecka.

kłopotliwe remonty
Sporym wyzwaniem dla taksów‑
karzy jest też budowa w mieście 
Systemu Inteligentnego Sterowa‑
nia Ruchem (ITS) i związane z nią 
remonty i zamknięcia tyskich 
skrzyżowań. Nie ułatwia też pra‑
cy choćby modernizacja wiaduk‑
tu w ciągu ul. Grota‑Roweckiego, 

ale szefowa tyskiej korporacji nie 
narzeka.

– Te wszystkie prace spowo‑
dowały uciążliwości głównie dla 
naszych klientów, którym tro‑
chę wydłużył się czas oczekiwa‑
nia na taksówkę – mówi szefo‑
wa Hallo Taxi. – Większość z nich 
jednak rozumie, że nasi kierow‑
cy muszą objeżdżać zamknięte 
skrzyżowania, omijać związane 
z tym korki i dlatego na taksówkę 
trzeba nieraz poczekać 10‑12 mi‑
nut, choć zazwyczaj jest to krót‑
szy czas oczekiwania, wynoszący 
5‑7 minut.

Najgorzej było, gdy przebudo‑
wa danego skrzyżowania starto‑
wała i ludzie jeszcze nie wiedzieli, 
że dotychczas uczęszczaną dro‑
gą nie dojadą do celu. Co praw‑
da Miejski Zarząd Ulic i Mo‑
stów – także na naszych łamach 
– na bieżąco informował o kolej‑
nych czekających nas uciążliwoś‑
ciach, ale do niektórych tyskich 
kierowców ta informacja nie do‑

cierała i jadąc na pamięć wjeż‑
dżali w zamkniętą drogę. Nagłe 
zawracanie powodowało kolej‑
ne utrudnienia w ruchu i potę‑
gowało korki.

będzie lepiej
W prowadzonych w mieście in‑
westycjach drogowych Anna 
Jonarska‑Walecka widzi jednak 
także dużo plusów. – Z niecierp‑
liwością czekamy na wdrożenie 
ITS, bo jeśli będą nowe skrzy‑
żowania, wygodniejsze skręty, 
to poprawa będzie odczuwalna – 
mówi. – Podobny system wpro‑
wadzono w Krakowie i dzięki nie‑
mu przejazd przez miasto skrócił 
się o 10% w przypadku komuni‑
kacji publicznej i o 7% dla pry‑
watnej.

Tyscy taksówkarze wierzą, 
że system ITS usprawni ruch 
w mieście i odniesie skutek 
zwłaszcza w komunikacji publicz‑
nej. – Myślę, że dobrym kierun‑
kiem byłoby uznanie taksówek 

za element komunikacji publicz‑
nej – uważa Anna Jonarska‑Wa‑
lecka. – Tak zrobiono np. w War‑

szawie i Krakowie, gdzie bus‑pasy 
udostępniono także taksówkom. 
U nas co prawda nie ma typo‑
wych bus‑pasów, ale bylibyśmy 
wdzięczni, gdyby np. na rondach 
pozwolono taksówkom włączać 
się do ruchu czerwonymi pa‑
sami dla autobusów. Tychy za‑
wsze uchodziły za miasto przy‑
jazne kierowcom i użytkownikom 
dróg i wierzę, że tak pozostanie 
– dodaje.

znajomi kierowcy i apka
Zapytana o to, w czym tkwi róż‑
nica pomiędzy kierowcami z lo‑
kalnej korporacji taksówkowej 
a konkurencyjnymi pojazdami 
wykorzystywanymi do przewo‑
zu osób, – Anna Jonarska‑Wale‑
cka odpowiada: – U nas taksów‑
ki prowadzą ludzie miejscowi, 
zawodowi kierowcy jeżdżący 
od wielu lat, a więc są to osoby 
godne zaufania. Nie ma więc tej 
niepewności czy nawet strachu, 
jak w sytuacji innych „przewoź‑
ników”, którzy słabo weryfikują 
swoich kierowców i np. na jed‑
nej licencji jeździ rotacyjnie wie‑
le osób. Ze względu na rynkowe 
uwolnienie tego zawodu jeszcze 
przed pandemią, duże uprosz‑
czenie otrzymania licencji przez 
zdjęcie obowiązku egzaminu z to‑
pografii, zezwolenie na pośred‑
niczenie w zatrudnieniu kierow‑
ców na taksówce, na taksówce 
pojawiają się przypadkowi ludzie 
próbujący dorobić coś chwilowo, 

najczęściej w weekendy. Nie liczą 
w koszty wydatków związanych 
z stałym serwisem samochodu, 
unikają opodatkowania, ubezpie‑
czenia i jak przychodzi do zapła‑
ty mandatu za brak licencji lub 
nieprzewidziana awaria pojazdu, 
to okazuje się, że marny zarobek 
z taksówki nie wystarcza na ich 
pokrycie.

Korporacja taksówkowa, która 
ma swą siedzibę lokalnie od wie‑
lu lat, posiada przewagę nad ano‑
nimowymi aplikacjami i zbior‑
czymi dyspozytorniami, w tym, 
że jest pewna, bezpieczna i bar‑
dzo dobrze zna topografię swo‑
jego miasta np. nawet miejsca 
bez adresu, jak: „wyjście z dzia‑
łek przy drugim przejeździe ko‑
lejowym”.

Podobnie jak miasto Tychy, 
które inwestuje w nowoczesność, 
także tyska korporacja nie chce 
pozostać w tyle i wprowadza no‑
woczesne systemy zarządzania 
ruchem. Stąd uruchomienie bez‑
płatnej aplikacji Hallo Taxi, która 
pozwala wygodnie zamówić usłu‑
gę, zapoznać się z jej wstępną wy‑
ceną, śledzić na ekranie telefonu 
dojazd taksówki, a nawet zapłacić 
za kurs. – Nie ustępujemy w tym 
względzie wszystkim aplikacjom 
„globalnym”, a to wszystko po to, 
by tyszanie byli jak najbardziej 
zadowoleni ze swojej korporacji 
taksówkowej – kończy Anna Jo‑
narska‑Walecka.
wojCieCh wieCzorek ●

reklama

taksówkarze wierzą w its
ChCielibyśMy, żeby uznano taksówki za eleMent koMunikaCji publiCznej – MóWI ANNA jONARSKA-WALEcKA Z KORPORAcjI hALLO TAxI.

W czasie kompleksowej przebudowy tyskich skrzyżowań czas oczekiwania na taksówkę mógł się wydłużyć.
M
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reklama

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

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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„Masz 55 lat i nie chcesz rezyg‑
nować z aktywnego życia? Masz 
ochotę poszerzać swoją wiedzę 
w różnych dziedzinach nauki 
i spędzać czas w miłym towa‑
rzystwie? Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Tychach to miejsce dla 
Ciebie! ” – tak pracownicy tyskie‑
go UTW zachęcają tutejszych se‑
niorów do włączenia się w dzia‑
łalność szkoły.

Na zapisanie się mają jeszcze 
szansę, którzy przegapili grudnio‑
wy nabór, gdyż w tym tygodniu 
zaplanowany kolejne zapisy. Dla 
nowych słuchaczy prowadzone 
będą 12 i 13 stycznia 2022 roku 
w godzinach od 10 do 13 w sekre‑
tariacie tyskiego UTW przy uli‑
cy Ciasnej 3.

Oferta zajęć dla słuchaczy obej‑
muje: turystykę, podstawy obsłu‑

gi komputera, sztukę (rysunek, 
grafika, akwarela itp.), rękodzie‑
ło, florystykę i decoupage, języki 
obce (angielski, niemiecki, włoski, 
francuski, hiszpański i rosyjski), 
brydż, marszobiegi z elementami 
gimnastyki, nordic walking oraz 
zajęcia w sekcji kulturalno‑litera‑
ckiej i wokalno‑muzycznej.

– Słuchacze UTW Tychy, jak 
prawdziwi studenci, nie tylko żyją 
nauką, prowadzą również bogate 
życie kulturalne i rekreacyjne.

Oprócz zajęć dydaktycznych or‑
ganizujemy wykłady z udziałem 
zaproszonych gości, różnego ro‑
dzaju spotkania i wspólne śpie‑
wanie, ale także konkursy, pikni‑
ki, grillowanie, biesiady w tłusty 
czwartek, rajd górski oraz wyjazdy 
do Krakowa – zapewnia kierow‑
nik UTW Joanna Kucz‑Pieczka. 

– W ramach zajęć turystycznych 
słuchacze wyjeżdżają na wycieczki 
krajowe i zagraniczne, biorą udział 
w Olimpiadach Sportowych, Ogól‑
nopolskiej Zimowej Senioriadzie 
na Podhalu, turniejach brydżo‑
wych itp. Jesteśmy współorgani‑
zatorami Tyskiej Senioriady, nasze 
zespoły muzyczno‑wokalne wy‑
stępują podczas różnych uroczy‑
stości miejskich. Dzięki współpra‑
cy z instytucjami kultury mamy 
możliwość uczestniczenia w wy‑
jątkowych wydarzeniach odby‑
wających się w naszym mieście. 
Z myślą o słuchaczach spędzają‑
cych wakacje w mieście, organizu‑
jemy Letni Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – dodaje.

Warto dodać, że do dyspozycji 
słuchaczy są kuchnia oraz kawia‑
renka z czytelnią. Mn ●

„z zakurzonej póŁki 
CzŁonka solidarnośCi” 
– pod takiM hasŁeM 
zostaŁa otwarta 
w galerii ,,iuvenis 
aMiCus artis” 
zespoŁu szkóŁ nr 1 
w tyChaCh wystawa 
dokuMentów, a także 
innyCh artefaktów 
z okresu poCzątków 
,,solidarnośCi”. 
najważniejszą 
ku teMu okazją byŁa 
roCzniCa 40-leCia stanu 
wojennego w polsCe.

Ekspozycja składa się z wielu czę‑
ści. Pierwsza „Praca od podstaw” 
zawiera oryginały dokumentów 
z zebrań, uchwały, notatki i in‑
terwencje: protokół z posiedze‑
nia Międzyzakładowej Komisji 
Porozumiewawczej NSZZ „So‑
lidarność” w Mikołowie z dnia 
1.06.1981 r., uchwała w sprawie 
zaopatrzenia w żywność oraz roz‑
woju branży spożywczej w Mi‑
kołowie, podjęta przez Zakłado‑
wą Komisję Robotniczą „ELTA” 
Zakładu w Mikołowie, osobiste, 
prywatne notatki z zebrania Mię‑
dzyzakładowej Komisji Porozu‑
miewawczej „Solidarności” z dnia 
8.06.1981 roku. Trudności z na‑
byciem mięsa obrazuje oryginal‑
na „kartka na mięso”.

Następna część ekspozycji to 
„Prasa Solidarności”. Prezentowa‑
ne tam są: ogólnopolski „Tygo‑
dnik Solidarność”, „Tygodnik Ka‑
towicki”, „Ciernie”, „Nasza Droga”, 
„Wolny Związkowiec” i „Dzien‑
nik Związkowy”. Uzupełnieniem 
są znaczki „Solidarności” i naklej‑
ka „I am with Solidarity”.

Część zatytułowana „Mate‑
riały” prezentuje dokumenty 

z I Walnego Zebrania Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Śląsko–Dąbrowskiego, odbyte‑
go w dwóch turach: od 13 do 28 
lipca1981 roku w hali sportowej 
huty Baildon oraz od 30 listopada 
1981 roku. Ta grupa dokumen‑
tów zawiera: porządek i regula‑
min obrad, sprawozdania Zarzą‑
du Regionu, projekty uchwał, 
słownik związkowca, sprawo‑
zdania Komisji Organizacyjnej, 
tezy programowe, identyfikato‑
ry, mandat delegata na I Walne 
Zebranie, druk zgłoszenia wy‑
stąpienia, materiały z I Krajowe‑
go Zjazdu NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku z października1981 
roku, a także dwa plakaty re‑
klamujące Zebranie Delegatów 
Regionu Śląsko–Dąbrowskiego 
w Katowicach.

 „Propaganda komunistyczna 
kontratakuje” – taki tytuł nada‑
no następnej grupie materiałów. 
Zamieszczono tam trzy plakaty 
wydane przez PZPR, krytyku‑
jące strajki organizowane prze‑
ciwko władzy. Mamy też dwa 
numery „Trybuny Robotniczej” 
– organu Komitetu Wojewódz‑
kiego PZPR w Katowicach oraz 
dwa egzemplarze lokalnego tygo‑
dnika „Echo”.

Na wystawie można obejrzeć 
też sprzęt fotograficzny i filmo‑
wy z lat siedemdziesiątych: apara‑
ty fotograficzne: „Zenit” z lampą 
błyskową i „Smiena” oraz pro‑
jektor filmowy na taśmę celulo‑
idową 8 mm. Śmieszą i zasmu‑
cają drobne przedmioty użytku 
codziennego: przyrząd do otwie‑
rania słoików z gumką – weków, 
widelec i rondelek z aluminium, 
otwieracze do konserw, foliowe, 
przeciwdeszczowe nakrycie gło‑
wy, plastikowa okładka na ksią‑

żeczkę oszczędnościową, plasti‑
kowe slajdy itp.

– Zdecydowaną większość 
materiałów i artefaktów zawdzię‑
czamy życzliwości pana Leszka, 
członka pierwszej „Solidarno‑
ści”, przewodniczącego Zakła‑
dowej Komisji Robotniczej Fa‑
bryki Transformatorów „Mefta” 
w Mikołowie i uczestnika I Wal‑
nego Zebrania Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląsko–
Dąbrowskiego. To właśnie dzię‑
ki niemu ta wystawa mogła 
powstać, za co serdecznie dzię‑
kujemy. Jesteśmy wdzięczni także 
p. Beacie Tondyrze za udostęp‑
nienie drobnych przedmiotów 
codziennych – mówią Bernade‑
ta Najdzińska–Skupnik i Teresa 
Wodzicka, które wystawę skom‑
ponowały.

Organizatorem tej ciekawej 
ekspozycji są: Zespół Szkół nr 1 
im. G. Morcinka w Tychach oraz 
Śląskie Towarzystwo Kultury 
w Katowicach.
Mn ●

w grudniu zostaŁ 
rozstrzygnięty 
konkurs na „tyskiego 
wolontariusza roku 
2021”. w tyM roku 
przyznano ex aequo 
dwa tytuŁy w kategorii 
wolontariusz 
dorosŁy, a także dwa 
wyróżnienia w kategorii 
wolontariusz 
MŁodzieżowy.

Konkurs, ogłoszony przez Tyskie 
Centrum Wolontariatu prowa‑
dzone przez fundację Internatio‑
naler Bund, miał na celu uhono‑
rowanie i docenienie osób, które 
bezinteresownie dzielą się swym 
czasem, energią i angażują się 
w sprawy potrzebujących osób, 
działają na rzecz praw człowieka, 
zwierząt, czy dobra całej naszej 
planety. 

– Grudzień jest tradycyjnym 
miesiącem organizowania róż‑
nego rodzaju akcji pomocowych 
dla potrzebujących. Warto w tym 
okresie nagrodzić również tych 
którzy pomagali przez cały rok 
– zauważają organizatorzy kon‑
kursu.

Konkurs obejmował dwie ka‑
tegorie: wolontariusz dorosły 

i wolontariusz młodzieżowy. 
Kandydatów mogły zgłaszać or‑
ganizacje pozarządowe, instytu‑
cje i osoby prywatne. Na zgłosze‑
nia organizatorzy czekali do 30 
listopada 2021 roku. Oficjalne 
ogłoszenie wyników i przyzna‑
nie tytułów oraz wyróżnień od‑
było się na spotkaniu na plat‑
formie zoom, zorganizowanym 
przez Tyskie Centrum Wolonta‑
riatu. – W spotkaniu wzięli rów‑
nież udział goście z zagranicy. 
Były to wolontariuszki Europej‑
skiego Korpusu Solidarności, któ‑
re pracują w Krakowie: Kristsina 
z Białorusi, Khatia z Gruzji i Bus‑
ra z Turcji – mówi Bartłomiej 
Szymczyk kierownik Centrum 
Integracji Społecznej w Tychach 
prowadzonego przez fundację In‑
ternationaler Bund Polska. 

Tytuł Tyski Wolontariusz Roku 
2021 w kategorii wolontariusz do‑
rosły otrzymali Kazimiera Krzysz‑
tofik oraz Jarosław Gracka.

Kazimiera Krzysztofik uho‑
norowana została za wieloletnią 
działalność i ogromne zaangażo‑
wanie w działania na rzecz osób  
starszych, chorych, czy w trudnej 
sytuacji życiowej. Była radną dru‑
giej kadencji Tyskiej Rady Senio‑
rów. Pani Kazimiera jest inicja‑

torką i doskonałą organizatorką 
wielu imprez i wydarzeń senio‑
ralnych. Pełna pomysłów i ener‑
gii, prowadziła w Tychach liczne 
akcje charytatywne.

Jarosław Gracka jest jednym 
z najaktywniejszych wolontariu‑
szy w tyskiej akcji antycovidowej, 
pomógł bardzo wielu osobom 
na kwarantannach i w izolacji, ro‑
biąc im zakupy, przywożąc ciepłe 
posiłki i wyprowadzając psy. Wy‑
prowadzaniem psów zajmował się 
wcześnie rano, jeszcze przed swo‑
ją pracą. Zawsze można było li‑
czyć na jego pomoc. Ponadto 
pan Jarosław promuje wolonta‑
riat wśród swoich najbliższych 
i sąsiadów.

Wyróżnienia otrzymali: Zo‑
fia Skwarek – liderka grupy rę‑
kodzieła w Klubie Seniora Platy‑
na oraz Władysława Gawłowska 
– aktywistka, społecznik i artyst‑
ka malarka.

Pani Zofia to bardzo kreatywna 
osoba. Wciąż zaraża „grupę” no‑
wymi pomysłami, robi to z sercem 
zaangażowaniem i dokładnością. 
Obdarzona jest dużą cierpliwoś‑
cią i empatią. Zachęca, pomaga 
i dzieli się swoją wiedzą i umie‑
jętnościami. W trudnym okresie 
pandemii, nadal podejmowała 

działania. Zachęcała, by spoty‑
kać się w małych grupkach przy 
zachowaniu regulaminowych 
obostrzeń. Poprzez inicjowanie 
wspólnych działań integruje i ak‑
tywizuje środowisko.

Pani Władysława jest z kolei 
członkinią Tyskiej Rady Senio‑
rów, wolontariuszką na wyda‑
rzeniach i imprezach lokalnych, 
także jako solistka aktorka i recy‑
tatorka. Prowadzi liczne warszta‑
ty malarskie dla seniorów w Klu‑
bie Seniora Platyna. Prowadziła 
warsztaty dla dzieci w przedszko‑
lach, a także malowania na tkani‑
nach podczas festynów i imprez 
wakacyjnych.

W kategorii wolontariusz mło‑
dzieżowy nie przyznano nagro‑
dy głównej, lecz dwa różnorzędne 
wyróżnienia do dwóch szkol‑
nych kół wolontariatu. Otrzy‑
mali je Szkolny Klub Wolontariu‑
sza w Szkole Podstawowej nr 22 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Rafała Pomorskiego i opiekunki 
Marta Bielińska i Monika Geisler 
oraz Szkolne Koło Wolontariatu 
w Szkole Podstawowej nr 7 im. 
Powstańców Śląskich w Tychach 
i opiekunka Katarzyna Stroka.

Mimo pandemii i obostrzeń, 
Szkolny Klub Wolontariatu w SP 

nr 22 działał bardzo aktywnie 
i przeprowadził wiele szlachet‑
nych lokalnych akcji charytatyw‑
nych, jak zbiórki karmy dla psów 
i kotów z Miejskiego Schroniska 
dla zwierząt w Tychach, zbiórki 
i przygotowywanie kartek, czy 
bardzo liczny udział w kweście 
dla podopiecznych Hospicjum 
im. św. Kaliksta I w Tychach oraz 
ogólnopolskich jak, np. zbiórka 
„Paczka Dla Kombatanta. Rodacy 
Bohaterom”, czy „Góra Grosza” – 
zbiórka groszy dla podopiecznych 
wychowujących się poza swoją 
rodziną w domach dziecka i ro‑
dzinach zastępczych.

Bardzo aktywna młodzież z SP 
7 organizuje i włącza się przez cały 
rok w liczne akcje, takie jak zbiór‑
ki zabawek, odzieży zimowej, kar‑
my dla zwierząt w schroniskach, 
kasztanów i żołędzi dla żubrów 
w Jankowicach, wykonanie świą‑
tecznych  kartek i ozdób na kier‑
masz dla hospicjum, sprzątanie 
pobliskiego cmentarza i placu 
przy pomniku Zesłańców Sybiru 
w Tychach, wykonanie stroików 
na 1 listopada, czy udział w kwe‑
ście na rzecz Hospicjum im. św. 
Kaliksta I w Tychach.

Organizatorem konkursu było 
Tyskie Centrum Wolontariatu, 

które działa w Tychach przy ul. 
Edukacji 11, od sierpnia 2020 r. 
Współfinansowane jest z budże‑
tu Miasta Tychy a prowadzone 
przez Fundację Internationaler 
Bund Polska. W centrum zare‑
jestrowało się dotąd 300 osób 
z czego 250 podjęło wolonta‑
riat.

Tyskie Centrum Wolontariatu 
w okresie pandemii zorganizowa‑
ło w Tychach  akcję antycovidową, 
w której  wolontariusze pomogli 
już ponad 140 osobom/rodzi‑
nom przebywającym na kwaran‑
tannach oraz w izolacji. Bardzo 
wielu wolontariuszy włączało się 
aktywnie w takie akcje jak pomoc 
w Powszechnych Punktach Szcze‑
pień w Tychach, roznoszeniu ulo‑
tek dotyczących akcji szczepień, 
dostarczaniu listów w akcji „Czy‑
sta decyzja” – dotyczącej wymia‑
ny starych pieców węglowych, 
uczestniczyli w kweście na rzecz 
Hospicjum im. św. Kaliksta I, 
tworzeniu kartek na święta, czy 
na urodziny dla chorego Marci‑
na. Wolontariusze brali też udział 
w wydarzeniach takich, jak pik‑
nik „Postaw na nogi”, „Międzypo‑
koleniowy Konkurs Tańca Ama‑
torskiego” i wielu innych. 
Mn ●

wybrano społeczników roku
bezinteresownie poMagają POTRZEbującyM.

z zakurzonej półki…
wystawa W ZESPOLE SZKół NR 1.

utw w tychach zaprasza nowych słuchaczy.

Dla akTyWnych senioróW
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Semestr wiosenny w tyskim UTW rozpocznie się 24 stycznia 2022 roku i potrwa do 28 maja.

Gazetka „Ciernie” była oficjalnym 
organem tyskiej Solidarności.  
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KOlęDOWaNie u fRaNciSZKaNóWflash

W Święto Trzech Króli, na terenie budowy kościoła i klasztoru Parafii św. Franciszka i św. Klary w 
Tychach odbył się koncert kolęd w wykonaniu jerzego Moskały wraz z zespołem. uczestniczyło 
w nim około 300 osób.
Na podobny koncert parafia zaprosiła wiernych 1 stycznia, a tym i innym wydarzeniom towarzyszyła 
tradycyjna żywa szopka, którą o. franciszkanie przygotowali po raz 20. 
Szopka u franciszkanów, gdzie jak zwykle były zagrody ze zwierzętami, ognisko i gorące potrawy, 
czynna była do soboty, 9 stycznia. Dodajmy, iż w organizacji szopki pomogła także Rada Osiedla 
Paprocany. ls ●
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W 2022 roku mieszkańcy Ty‑
chów podobnie jak w latach 
ubiegłych będą mogli skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Pomoc będzie 
świadczona w pięciu punktach 
na terenie miasta w trybie hybry‑
dowym: porady mogą być udzie‑
lane stacjonarnie oraz za pomo‑
cą środków porozumiewania się 
na odległość.

Na poradę należy się zapisać 
się od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy urzędu (7.30 
– 15.30), przede wszystkim telefo‑
nicznie pod numerem 32 776 30 
31. Można zapisać się także:
– elektronicznie poprzez wysła‑
nie wiadomości na adres ema‑
il: npp@umtychy.pl, lub poprzez 
stronę np.ms.gov.pl.
– osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. 
Niepodległości 49.

Porady udzielane są według 
kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem 
kobiet w ciąży, które przyjmowa‑
ne są poza kolejnością.

W przypadku porad stacjo‑
narnych, w czasie epidemii, ko‑
nieczne jest działanie w reżimie 
sanitarnym, zgodnie z obowiązu‑
jącymi przepisami prawa. Na te‑
renie punktów nieodpłatnej po‑
mocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego obo‑
wiązuje zasada zakrywania ust 
i nosa oraz dezynfekcja rąk.

W punkcie nie może przebywać 
osoba z objawami choroby zakaź‑
nej. Osoby przebywające na kwa‑
rantannie mogę uzyskać pomoc je‑
dynie za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość.

Ze wsparcia prawników można 
skorzystać w jednym z następują‑
cych punktów na terenie miasta:
– Budynek „Balbina Centrum”, ul. 
Barona 30, pokój 212 – od ponie‑

działku do piątku w godz. 9‑13 
(punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej prowadzony przez Okrę‑
gową Radę Adwokacką w Kato‑
wicach);
– Ośrodek Interwencji Kryzy‑
sowej, ul. Nowokościelna 27 
– od poniedziałku do piątku 
w godz. 13‑17 (punkt prowadzo‑
ny przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Katowicach);
– Budynek „Balbina Centrum”, 
ul. Barona 30, pokój 212 – od po‑
niedziałku do piątku w godz. 13.30‑
17.30 (punkt prowadzony przez 
organizację pozarządową);
– Ul. Grota‑Roweckiego 42, pokój 
327 – od poniedziałku do piątku 
w godz. 8‑12 (punkt prowadzony 
przez organizację pozarządową);
– Ul. Grota‑Roweckiego 42, pokój 
327 – od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.30 – 16.30 (punkt pro‑
wadzony przez organizację poza‑
rządową). rn ●

Tradycyjnie w pierwszy dzień 
stycznia odbyło się „Rowerowe 
powitanie Nowego Roku” jako 
kontynuacja „Rajdów Nowo‑
rocznych”, organizowanych przez 
Klub Turystyki Kolarskiej Gronie, 
działający przy Oddziale PTTK 
w Tychach i Komisję Turystyki 
Kolarskiej Oddziału PTTK w Mi‑
kołowie.

Ze względu na pandemię, przy‑
jazd uczestników na metę przy 
pomniku Żołnierzy Września 

1939 w Gostyni odbywał się w ra‑
mach zlotu gwiaździstego.

– Całonocne i dopołudniowe 
opady deszczu sprawiły, że oba‑
wialiśmy się o frekwencję, jed‑
nak jak zwykle nie zawiedli nas 
prawdziwi rowerowi „twardzie‑
le” – powiedział Stanisław Bajda 
z KTK Gronie. – Na tradycyjnym 
miejscu spotkań noworocznych 
pojawiło się trzydziestu dwóch 
rowerzystów. Gościliśmy tury‑
stów‑kolarzy z Gliwic, Knurowa, 

Andrychowa, Katowic, Pszczyny 
i rzecz jasna z Tychów. O godz. 13 
organizatorzy złożyli wszystkim 
życzenia: „…abyśmy spotkali się 
w tym samym gronie na kolejnym 
Rajdzie Noworocznym...” i utrwa‑
lono to zdarzenie wspólną foto‑
grafią, okolicznościową naklej‑
ką i pamiątkową pieczęcią. Było 
także ognisko, pieczenie kiełba‑
sek, symboliczna lampka szampa‑
na i zaproszenia na najbliższe im‑
prezy kolarskie klubów. ls ●

Miejski Ośrodek Pomocy Spo‑
łecznej w ramach realizowa‑
nego w ub. roku roku projektu 
„Bezpieczna rodzina” zachęcał 
do tego, by zostać rodzicem za‑
stępczym. Miasto Tychy przypo‑
mniało o tej idei, realizując kam‑
panię „Zaproś miłość”.

W Tychach brakuje rodzin za‑
stępczych, dlatego dzieci trafia‑
ją do ośrodków opiekuńczych, 
a te nigdy nie zastąpią domów. 
Kampania „Zaproś miłość” przy‑
pomina o możliwości zapewnie‑
nia im opieki w najtrudniejszych 
dla nich chwilach. Na przystan‑
kach, w szkołach i przedszkolach 
pojawiają się plakaty, na Jarmar‑
ku Bożonarodzeniowym anioły 
rozdawały opłatki z kampanijną 
naklejką. Opłatki rozdawała też 
tyska drużyna futbolu amerykań‑
skiego. Galeria Gemini Park tak‑
że włączyła się do akcji. Naklejki 
pojawiły się w strefie gastrono‑
micznej, a reklama wyświetlana 
była na monitorach.

– Każde dziecko pragnie miło‑
ści i ciepła. Niestety nie wszyst‑
kie mogą na to liczyć. Rodzi‑
ny zastępcze dają im namiastkę 
domu, które powinno mieć każ‑
de dziecko. Dlatego chcemy za‑
chęcić wszystkich, którzy myślą 
o zaangażowaniu się w pomoc 
innym, zwłaszcza dzieciom 
i są gotowi wziąć na siebie obo‑
wiązki, jakie wiążą się z byciem 
rodzicem zastępczym do kon‑
taktu z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Tychach. 
Dla dzieci, to ogromna szansa, 
by całe ich życie stało się lepsze 
– mówi Maciej Gramatyka, za‑
stępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.

Tyski MOPS deklaruje pomoc 
w całym procesie rekrutacji. – 
Oferujemy rodzicom zastępczym 
pomoc finansową i wsparcie eks‑
pertów. Aby zostać rodziną za‑
stępczą niezawodową, koniecz‑
ne jest też ukończenie szkolenia 
kandydatów dla rodzin zastęp‑
czych, które zapewnia bezpłat‑
nie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – informuje Iwona 
Rogalska, dyrektor Miejskie‑
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tychach.

Co istotne bycie rodzicem za‑
stępczym nie jest równoznaczne 
z adopcją. To tymczasowa for‑
ma pieczy nad dzieckiem, które‑
go rodzice nie mogą sprawować 
nad nim bezpośredniej opieki. 
Z chwilą, gdy rodzice biologiczni 

uporają się ze swoim problemami, 
dzieci te wracają do domów.

Nie każdy może jednak zostać 
rodziną zastępczą. Jakie trzeba 
spełnić wymagania, jasno okre‑
ślają przepisy. Rodzinami zastęp‑
czymi mogą zostać osoby, które 
nie miały nigdy konfliktu z pra‑
wem, którym władza rodzicielska 
nie była ograniczona lub odebra‑
na Mogą nimi także zostać oso‑
by żyjące samotne. Nieposiadanie 
swoich dzieci także nie wyklucza 
bycia rodzicem zastępczym.

Więcej informacji o rodziciel‑
stwie zastępczym można znaleźć 
na stronie: bezpiecznarodzina.ty‑
chy.pl oraz w Dziale Pieczy Za‑
stępczej ul. Andersa 6 a,  tel: 32 
326 43 92 email: dpz@mops.ty‑
chy.pl. Mu ●

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął 
ustawę o dodatku osłonowym. 
Jest to kluczowy element rzą‑
dowej Tarczy Antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. 
Czy jednak kilkadziesiąt złotych 
miesięcznie – bo tyle można się 
spodziewać dopłaty ‑ jest w sta‑
nie zrekompensować napędza‑
ny szalejącą inflacją drastyczny 
wzrost cen?

Zgodnie przepisami dodatek 
osłonowy przysługuje osobie w 
gospodarstwie domowym jed‑
noosobowym, w którym wyso‑
kość przeciętnego miesięcznego 
dochodu w rozumieniu ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, nie 
przekracza kwoty 2100 zł oraz 
osobie w gospodarstwie domo‑
wym wieloosobowym, w którym 
wysokość przeciętnego miesięcz‑

nego dochodu nie przekracza 
kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokości dodatku w skali 
roku w ramach dodatku osłono‑
wego wynosi 400 zł w skali roku 
dla gospodarstw domowych jed‑
noosobowych, 600 zł rocznie dla 
gospodarstw domowych 2‑3‑oso‑
bowych, 850 zł dla gospodarstw 
domowych 4‑5‑osobowych i 1150 
zł w skali roku dla gospodarstw 
domowych co najmniej 6‑oso‑
bowych.

W przypadku, gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodar‑
stwa domowego jest kocioł na pa‑
liwo stałe, kominek, koza, ogrze‑
wacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo sta‑
łe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi, wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, świadczenie jest pod‑
wyższone i dopłata wynosi odpo‑
wiednio: 500 zł, 750 zł. 1062,50 zł 
i 1437,50 zł.

W przypadku dodatku osło‑
nowego obowiązywać będzie 
tzw. zasada złotówka za złotów‑
kę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po 
przekroczeniu kryterium docho‑
dowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego prze‑
kroczenia. Minimalna kwota wy‑
płacanych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy 
można składać w terminie od 4 
stycznia do 31 października 2022 
r. Przyjmowaniem i rozpatrywa‑
niem wniosków zajmuje się Miej‑
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tychach – Dział Świadczeń Ro‑
dzinnych, ul. Barona 30. ww ●

nowy dodatek dla osób posiadających najmniejszy dochód.

słaba osłona
Miasto zachęca tyszan, by zostali rodzicami zastępczymi.

zaProś miłość

nieodpłatna pomoc prawna w Tychach.

FachoWcy Pomogą

23 rajd noworoczny KTK Gronie.

Tylko Dla TWarDzieli

Miłośnicy turystyki kolarskiej, jak co roku, spotkali się w Gostyni.
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reklama

Dominik Gajda, fotoreporter po‑
chodzący z Tychów, otrzymał na‑
grodę za najlepsze zdjęcie 2020 
roku w konkursie Śląska Foto‑
grafia Prasowa zorganizowanym 
przez Bibliotekę Śląską w Kato‑
wicach. Nagrodzona fotografia 
powstała 11 kwietnia 2020 roku 
w Szczerbicach, kiedy z powodu 
pandemii liturgię w kościołach 
prowadzono bez udziału wier‑
nych. Inny tyski fotografik, Artur 
Jastrzębski wygrał z kolei konkurs 
„W zgodzie z naturą” zorganizo‑
wany przez Spółdzielczy Dom 
Kultury „Tęcza”.

W 18. edycji konkursu Śląska 
Fotografia Prasowa 41 polskich 
i czeskich fotoreporterów zgłosiło 
ponad 300 fotografii – pojedyn‑
czych lub zgrupowanych w cykle. 
Zdjęcia przedstawiały m.in. życie 
w pandemii, manifestacje kobiet 
po ubiegłorocznym wyroku Try‑
bunału Konstytucyjnego w spra‑
wie aborcji, ale także np. obrzędy 
żywieckich kolędników, przyrodę 
czy architekturę. Na wystawie po‑
konkursowej, którą oglądać moż‑
na w Galerii Holu Głównego Bi‑
blioteki Śląskiej, znalazło się 121 

fotografii, wykonanych przez 23 
autorów.

tyskie akcenty
Wśród nich znaleźli się tyszanie: 
Michał Janusiński, Ireneusz Kaź‑
mierczak, Grzegorz Krzysztofik 
oraz Artur Pławski. Zwycięzców 
wyłoniła kapituła, której prze‑
wodniczył prezes okręgu śląskie‑
go Związku Polskich Artystów 
Fotografików Arkadiusz Ławry‑
wianiec. – Szczerze mówiąc, je‑
stem zaskoczony zwycięstwem 
w konkursie, ale bardzo cieszę się 
z tego powodu. To najważniejszy 
konkurs jeżeli chodzi o fotografię 
dokumentalną. Trafiłem w Wigilię 
Paschalną (Wielką Sobotę) do ro‑
dziny wielodzietnej w Szczerbi‑
cach. Wtedy kościoły były za‑
mknięte, a wierni uczestniczyli 
w liturgii poprzez transmisje te‑
lewizyjne. Poznałem wtedy rodzi‑
nę państwa Grzeniów. Zapytałem, 
czy mogę pokazać ich na zdjęciu. 
Mieli do mnie zaufanie, za co im 
dziękuję. Pamiętajmy, że foto‑
grafia przedstawia intymny dla 
nich moment – zaznaczył laureat 
po odebraniu nagrody.

laureat jurorem
Tegoroczny temat konkursu fo‑
tograficznego, którego organiza‑
torem jest SDK „Tęcza”, pozosta‑
wił szerokie pole do interpretacji 
– od ukazania relacji, jaka istnie‑
je między człowiekiem, a otacza‑
jącą go przyrodą, po zaprezento‑
wanie w ciekawy sposób postawy 
szacunku wobec natury. Do kon‑
kursu zgłosiło się 25 uczestni‑
ków, którzy przesłali łącznie 111 
zdjęć. Tegoroczny zwycięzca Ślą‑
skiej Fotografii Prasowej pełnił 
rolę jednoosobowego jury i przy‑
znał następujące miejsca: 1. Ar‑
tur Jastrzębski (Tychy) – za zdję‑
cia „Nordic walking” i „Parking”, 
2. miejsce Armin Bojarski (Ty‑
chy) – za zdjęcie „Płynąc na de‑
sce na Paprocanach o zachodzie 
słońca”, 3. miejsce Mieczysław 
Bugnacki (Małkinia) za zdjęcie 
„Wędkarz na łódce”; wyróżnie‑
nia otrzymali Małgorzata Bran‑
dys (Kobiór) – za zdjęcie „Łaska 
natury”, Natalia Stabik (Orzesze) 
za zdjęcie „Człowiek z naturą”, 
Tomasz Czardybon (Tychy) 
za zdjęcie „Spacer”.
kaMil peszat ●

MuzeuM Miejskie 
w tyChaCh rozpoCzyna 
wspóŁpraCę 
ze szkoŁą filMową iM. k. 
kieślowskiego. w nowyM 
wspólnyM projekCie 
fotografiCznyM 
uCzestniCzyć będą 
studentki i studenCi, 
a opiekę artystyCzną, 
naukową i teChniCzną 
sprawuje uznany 
artysta fotograf 
dr hab. prof. uś rafaŁ 
MilaCh.

Pierwsze działanie w ramach 
projektu „Nowe miasto. Nowe 
widzenie“ to odbywające się 10 
i 11 stycznia warsztaty plastyczne 
dla najmłodszych „Papier, zdję‑
cia, nożyce. Tworzymy kolaż“ 
prowadzone przez studentkę Fil‑
mówki Annę Ryń. Wspólny pro‑
jekt fotograficzny „Nowe miasto. 
Nowe widzenie“ będzie trwał cały 
2022 rok.

Jak tłumaczą organizatorzy, 
nazwa projektu czerpie z tego 
momentu w historii miasta, kie‑
dy entuzjaści budowy Tychów 
– architekci, urbaniści, artyści 
i sami mieszkańcy – mianem 
Nowych Tychów określili swo‑
je przyszłe miasto, swój dom. 
Choć nazewnictwo z lat 50. i 60. 
XX wieku nie przetrwało, aktu‑
alna pozostaje myśl, że w pew‑
nych obszarach miasto zawsze 
jest nowe. Wchłania podmiej‑
skie tereny, adaptuje nieużyt‑
ki, wstawia plomby. Nie cier‑
pi pustki. Co dzień stwarzają 
je mieszkańcy, którzy swoimi 
wyborami i decyzjami wpływa‑

ją na jego kształt. Dbają o mia‑
sto i demolują je.

Tej miejskiej żywotności przy‑
glądają się uczestniczki i uczest‑
nicy projektu realizowanego 
przez Muzeum Miejskie w Ty‑
chach i Szkołę Filmową im. K. 
Kieślowskiego w Katowicach. 
Fotografując pod okiem arty‑
sty i wykładowcy Rafała Mila‑
cha (Szkoła Filmowa im. K. Kie‑
ślowskiego w Katowicach), przy 
wsparciu Eweliny Lasoty (Dział 
Fotografii Muzeum Miejskiego 
w Tychach), studentki i studen‑
ci kierują swoją uwagę w stronę 
tego, co w mieście nowe i mło‑
de, co jednocześnie prowokuje 
do pytań o trwanie, wzrost, roz‑
kład i upadek.

Interesuje ich relacja ludzi 
z przestrzenią, w której żyją. Ich 
indywidualne portrety w zde‑
rzeniu z powtarzalnością i jed‑
nolitością miejsca zamieszkania. 
W jaki sposób młodzież przej‑
muje miasto, okupując podwór‑
ka, pustostany i centra handlowe? 
Jakie perspektywy miasto oferu‑
je dzisiejszym trzydziestolatkom: 
małżeństwom, parom, singlom, 
ludziom stąd i cudzoziemcom? 
Jaka jest przyszłość sklepikarzy 
i rzemieślników wypieranych 
przez sieciówki?

Powstałe w ramach projektu 
cykle fotografii zostaną opubli‑
kowane w wydawnictwie pod‑
sumowującym przedsięwzięcie 
w 2022 roku. MM ●

Architektura otacza nas nie‑
ustannie – zaspokaja nie tylko 
potrzeby materialne, ale i du‑
chowe. Traktujemy ją w natu‑
ralny sposób użytkowo, często‑
kroć nie doceniając wielości jej 
znaczeń oraz roli jaką odgrywa w 
kształtowaniu naszego poczucia 
estetyki. „Czas na architekturę” 
to  organizowany przez Muze‑
um Miejskie cykl spotkań trak‑
tujących o sztuce projektowania, 
organizowania i kształtowa‑
nia szeroko pojętej przestrzeni. 
Wspólny mianownik kolejnych 

odsłon cyklu stanowią wątki ty‑
skie.

Trzecia odsłona cyklu poświę‑
cona będzie jednemu z najważ‑
niejszych obiektów sportowych 
w Tychach – Stadionowi Miej‑
skiemu. O zagadnieniach zwią‑
zanych z projektowaniem tyskiej 
areny opowiedzą jej twórcy: An‑
drzej Wiszowaty i Marcin Kulpa – 
generalni projektanci w biurze ar‑
chitektonicznym Perbo–Projekt, 
pracownicy dydaktyczni Wydzia‑
łu Architektury Politechniki Kra‑
kowskiej oraz autorzy i współau‑

torzy licznych realizacji z zakresu 
architektury sportowo–widowi‑
skowej (m.in.: Hale Tauron Are‑
na w Krakowie i Podium w Gliwi‑
cach, Stadiony Miejskie w Łodzi 
i Krakowie).

Spotkanie, które poprowadzi 
Mateusz Miłoń, zaplanowano na 
najbliższy czwartek, 13 stycznia 
o godz. 18, a jego miejscem bę‑
dzie oczywiście zlokalizowana na 
Stadionie Miejskim Tyska Galeria 
Sportu (Oddział Muzeum Miej‑
skiego). Wstęp na spotkanie jest 
wolny. MM ●

tyskie akcenty na Śląskiej Fotografii Prasowej. 

laureaT jurorem

w cyklu „czas na architekturę”.

zaProjekToWać sTaDion

Stadion Miejski przy ul. Edukacji 7 w Tychach.
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nowe miasto. nowe widzenie
nowy projekt fotografiCzny MuzeuM Miejskiego W TychAch I KATOWIcKIEj 
„FILMóWKI”.

Nagrodzone zdjęcie Dominika Gajdy.
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ChCąC podsuMować 
Miniony rok w tyskiej 
kulturze, a także 
podpytać o plany na rok 
ledwie Co rozpoCzęty, 
poprosiliśMy 
o rozMowę szefową 
największego w MieśCie 
organizatora wydarzeń 
kulturalnyCh, 
MaŁgorzatę król z MCk.

„twoje tychy”: 2021 był kolejnym 
trudnym rokiem dla kultury?
MałgORZata KRól: – Rok 
rzeczywiście był intensywny, 
ale tak samo jak rok poprzedni 
czyli 2020 r. Przede wszystkim 
mieliśmy problemy z plano‑
waniem, gdyż w pierwszym 
kwartale roku wciąż zma‑
galiśmy się z lockdownem, 
w związku z czym przyszło nam 
działać online. Z jednej strony 
było łatwiej, bo mieliśmy już 
wypracowany sposób działania 
z roku poprzedniego, lecz moż‑
na było już odczuć zmęczenie 
odbiorcy formą online. Nie 
ma co ukrywać, wydarzenia 
kulturalne to przede wszystkim 
wydarzenia społeczne, zaś ob‑
cowanie z nimi przed ekranem 
monitora, to jak lizanie cukier‑
ka przez papierek. Po prostu 
odbiorcy mieli już tego dość. 
Widzieliśmy to i musieliśmy 
temu jakoś zaradzić. Dlatego 
spróbowaliśmy zaktywizować 
użytkownika, stąd forma 
hybrydowa jak np. półkolonie 
online. Dzieciaki dostały 
fizyczne materiały, z którymi 
pracowały wraz z instruktorem 
za pośrednictwem internetu. 
Staraliśmy się urozmaicić 
treści online, jak tylko się dało. 
W czasie lockdownu prze‑
prowadziliśmy zeszłoroczne 
Tyskie Wieczory Kolędowe. Te 
spotkały się z ogromnym za‑
interesowaniem mieszkańców, 
do czego przyczyniła się obec‑
ność Beaty Rybotyckiej i Jacka 
Wójcickiego. Bardzo dobrze 
przyjęła się również zimowa 
rozgrzewka Portu Pieśni Pracy. 
Podjęliśmy szereg kroków, aby 
zaistnieć tym koncertem w sieci 
i zanotowaliśmy wówczas 
rekordowe zasięgi, za co jestem 
ogromnie wdzięczna swoim 
pracownikom, którzy dosko‑
nale odnaleźli się w tej trudnej 

sytuacji. Oglądali nas wówczas 
ludzie z całego świata.

starając się być optymistą warto 
zauważyć, że dzięki trudnej 
sytuacji wypracowaliście 
rozwiązania, które zostały 
z wami do dziś. jak choćby „okno 
na kulturę”.
– Tak, optymizm jest bardzo 
ważny. Wciąż szukaliśmy 
rozwiązań, aby utrzymać kontakt 
z żywym odbiorcą, czego efek‑
tem była nasza witryna w galerii 
handlowej Gemini Park. Nie 
naruszając reżimu sanitarnego 
zza szyby witryny mogliśmy 
zaprezentować mini koncerty, 
performance czy wystawy szer‑
szemu gronu odbiorców. Warto 
zaznaczyć, że było to wyjście 
z naszymi propozycjami poza 
granice Tychów. Gemini Park 
odwiedzają osoby z sąsiednich 
miast, zaś dzięki „Oknu 
na kulturę” mogli dowiedzieć 
się o Miejskim Centrum 
Kultury w Tychach, zapoznać się 
z lokalnymi twórcami, których 
promujemy. Bez wątpienia 
„Okno na kulturę” było jednym 
z ważniejszych projektów w do‑
bie lockdownu, który na stałe 
wpisał się w krajobraz galerii, 
nawet po złagodzeniu obostrzeń. 
Na pewno zrealizujemy kolejne 
pomysły pod tym szyldem. Waż‑

nym projektem, który zrodził się 
w lockdownie i pozostał z nami 
do dziś, są „Tyszaki” czyli książka 
dla dzieci Magdaleny Kulus 
opowiadająca o trzech tyskich 
skrzatach. Poszliśmy dalej 
i powołaliśmy do życia postaci 
z książki. Stały się maskotkami, 
które pojawiają się w tyskich 
placówkach pedagogicznych, ale 
też na wszystkich wydarzeniach 
kulturalnych.

obostrzenia się skończyły, 
jednak wciąż obowiązywał zakaz 
organizowania imprez masowych. 
stąd pojawiły się wydarzenia 
mniejsze lecz liczniejsze. mieliście 
na nie taki sam budżet?
– Tak. W tym miejscu chcia‑
łabym gorąco podziękować 
władzom miasta za to, że utrzy‑
maliśmy budżet, pomimo odwo‑
łania dużych imprez takich jak 
Święto Miasta czy Rock na Plaży. 
Absolutnie nie doświadczyliśmy 
żadnych negatywnych skutków 
finansowych i dzięki pełnemu 
budżetowi mogliśmy zrealizować 
nasze założenia w innej formie. 
Wymagało to od nas dużo 
większej pracy, ale było warto, 
bo przez cały okres wakacyjny 
bardzo dużo się działo. Zamiast 
jednego dużego Święta Miasta 
zorganizowaliśmy kilkadziesiąt 
pomniejszych imprez. Były dni, 

podczas których działaliśmy 
w kilku miejscach jednocześnie. 
W weekend organizowaliśmy 
czasami dziesięć wydarzeń.

i wszystko to udało się 
zorganizować bez powiększania 
zespołu?
– Tak jak wspomniałam, to był 
bardzo pracowity rok. Jestem 
jednak bardzo szczęśliwa, 
że w tym roku powiększymy 
naszą ekipę o jeszcze jednego 
pracownika.

to cieszy. wróćmy jednak 
do tego, co jest najważniejsze – 
wydarzenia kulturalne.
– Tych było bez liku. Warto 
chociażby wymienić premierę 
„Don Kichota” w wykonaniu 
tyskiego teatru ulicznego Teatr 
HoM, pokaz laserów wraz z fi‑
reshow na zakończenie wakacji, 
zaprosiliśmy Ireneusza Krosnego 
do Teatru Małego, zorganizowa‑
liśmy ogród eksperymentalny 
w Parku Miejskim Solidarności...

czy choćby „muzyczne wieczory 
nad jeziorem”...
– Ten cykl mamy zamiar 
kontynuować, bo spotkał się 
z ogromnie ciepłym przyję‑
ciem. Ideą było stworzenie 
strefy relaksu, gdzie użytkow‑
nicy Ośrodka Wypoczynko‑

wego Paprocany będą mogli 
obcować z ciut ambitniejszą 
muzyką, przy której dobrze 
jest odpocząć. W ramach cyklu 
zaprezentowaliśmy muzykę 
filmową, jazz czy kompozyto‑
rów hiszpańskich. Rozłożone 
wokół leżaki przyczyniły się 
do atmosfery relaksu. Oczywi‑
ście staraliśmy się promować 
lokalnych twórców, którzy 
zawsze są u nas traktowani 
priorytetowo. Udało się przez 
te dziewięć piątków zgromadzić 
stałą i bardzo fajną publiczność. 
Pomysł będziemy kontynuować 
w kolejnych latach.

lato się skończyło, ale wam pracy 
wcale nie ubyło. we wrześniu 
o tychach było głośno w mediach 
regionalnych i ogólnopolskich...
– Za sprawą muralu na cześć 
Ryszarda Riedla, który wykonał 
duet Czary‑Mury. Tak, to jest 
właśnie ta strategia, o której 
wspomniałam wcześniej. Dzięki 
władzom miasta mieliśmy 
pełny budżet na imprezę Rock 
na Plaży, której nie mogliśmy 
zorganizować. Stąd znalazły się 
pieniądze na mural upamięt‑
niający jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych mieszkańców 
naszego miasta. Spotkaliśmy się 
z niesamowicie pozytywnym 
odzewem po odsłonięciu ściany 
bloku przy ul. Filaretów 14, 
w którym mieszkał lider Dże‑
mu. Fizycznie mural powstał 
w ciągu 2 tygodni, natomiast 
projekt ewoluował przez kilka 
miesięcy i jest zupełnie inny 
od pierwotnych założeń, jakie 
mieli twórcy. Bardzo mi się 
podoba to, że powstał na ścianie 
tego bloku, gdyż każdy fan Dże‑
mu odwiedzający Tychy, stanie 
pod blokiem, gdzie mieszkała 
legenda. Myślę, że dzięki temu 
praca niesie ze sobą dużo 
większy ładunek emocjonalny. 
Zresztą cały wrzesień był pod 
znakiem emocji związanych 
z Dżemem. W Teatrze Małym 
odbył się koncert Rock nie 
na Plaży, zaś w Parku Miejskim 
Solidarności spektaklem 
teatralnym „Skazany na bluesa” 
wraz z Teatrem Śląskim zainau‑
gurowaliśmy 11. Noc Teatrów 
Metropolii. To było wydarzenie, 
na które zjechali się fani z całego 
regionu.

rok zakończył się dla was 
bardzo optymistycznie. udało 
się zorganizować nieobecny 
w zeszłym roku jarmark 
bożonarodzeniowy, zaś 
tegoroczne tyskie wieczory 
kolędowe odbyły się w klasycznej 
formule z publicznością. czy 
zatem odbędzie się przypadająca 
na 2022 r. Śląska jesień Gitarowa?
– Tak zaplanowaliśmy. Liczymy 
na to, że pandemia nam 
tych planów nie pokrzyżuje. 
Faktycznie mamy rok parzysty, 
co wiąże się z tym, że w Tychach 
odbędzie się jeden z najważniej‑
szych festiwalu poświęconych 
gitarze klasycznej w naszej 
części Europy. Festiwal jest 
zaplanowany na ostatni tydzień 
października i odbędzie się 
nie tylko w Tychach, ale też 
na terenie Metropolii. W ten 
sposób mamy zamiar promować 
nasze miasto w regionie. 
Zaplanowaliśmy koncert 
w Radiu Katowice, w NOSPR, 
w Akademii Muzycznej 
Filharmonii Śląskiej oraz cztery 
koncerty w tyskiej Mediatece. 
Mogę już zapowiedzieć jednego 
z gości. Artystycznie będzie 
królował Adam del Monte.

czego jeszcze możemy spodziewać 
się w świeżo rozpoczętym roku?
– Na pewno będziemy chcieli 
przywrócić imprezę „Rock 
na plaży” na dzika plażę. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
ze współpracy z Metropolią 
i na pewno będziemy się starać 
ją kontynuować, jednak póki 
co za wcześnie jest na szczegóły. 
Niestety, możemy się spodzie‑
wać wzrostu kosztów, jakie 
poniesiemy przy organizacji 
wydarzeń. Toalety, transport, 
ochrona czy wywóz odpadów 
potrafią kosztować drugie tyle, 
co w czerwcu 2021 r. Niestety 
po zrobieniu planu zamówień 
publicznych okazało się, że stać 
nas na coraz mniej. Inflacja 
wciąż rośnie, wielu przedsię‑
biorców asekuracyjnie podnosi 
ceny za swoje usługi w na skutek 
wprowadzenia Nowego Ładu. 
Niemniej jednak nie brakuje 
nam optymizmu, bo bez niego 
kultura wyglądałaby zupełnie 
inaczej.
rozMawiaŁ:
kaMil peszat ●

doŚć lizania cukierka przez papierek
rozMowa z MaŁgorzatą król, DyREKTOR MIEjSKIEGO cENTRuM KuLTuRy. 

Na ścianie bloku przy ul. Filaretów, w którym mieszkał Rysiek Riedel, powstał mural go upamiętniający.

Premiera spektaklu „Don Kichot” Teatru HoM na placu Baczyńskiego.

Nową inicjatywą były muzyczne wieczory nad jeziorem Paprocańskim.

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

9|11 styCznia 2022www.tychy.pl twoje tyChykultura



„babCiu, dziadku, opowiedz swoiM wnuCzętoM”

bez terminu przydatnoŚci
 „jeśli ChCesz być nadzieją przyszŁośCi Musisz przejąć poChodnię od swojego dziadka i babCi”- powiedziaŁ papież franCiszek podCzas światowyCh dni MŁo-
dzieży w polsCe w lipCu 2016 roku. na ŁaMaCh „eCha” w lataCh 2016-2018 ukazywaŁy  się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z Cyklu „babCiu, dziadku opowiedz 
swoiM wnuCzętoM”. powstaŁa z niCh książka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady CieszyŁy się dużą popularnośCią nie tylko wśród ludzi star-
szyCh, sięgali po nie MŁodzi odkrywająC w niCh różne Ciekawe, CzasaMi historyCzne rzeCzy. na prośbę tyskiej rady seniorów wraCaMy do rozMów z tyski-
Mi senioraMi tyM razeM na ŁaMaCh tygodnika „twoje tyChy” w nadziei, że będą one wsparCieM na te trudne Czasy pandeMii koronawirusa, które kiedyś Miną.

„twoje tychy”: od kilku lat 
mieszka pan w Świerczyńcu, 
ale sercem jest pan na pewno 
w Paprocanach, gdzie upłynęło 
pana dzieciństwo. czy było 
szczęśliwe? dużo pan pamięta 
z tamtego okresu?
gRZegORZ cZaRDyBON: 
– Przyszedłem na świat 
w Paprocanach po II wojnie 
światowej. Rodzice Jan i Łucja 
byli typowymi „kułakami”, 
mieli duże gospodarstwo przy 
ul. Wiejskiej (obecnie Papro‑
cańskiej). Mam cztery siostry: 
Jadwigę, Lidię, Helenę i Barbarę 
i dwóch braci: Lucjana i Stani‑
sława. Żyliśmy w bardzo trud‑
nych czasach, kiedy rolnicy byli 
prześladowani, zabierano im 
bezprawnie ziemię („wywłasz‑
czano”) pod rozbudowę miasta 
(kolei, szpitala wojewódzkiego, 
bloków itd.). Gdy miałem 4 lata 
umarł Stalin, co było wielkim 
wydarzeniem, o którym 
wszyscy mówili. W domu mó‑
wiliśmy po śląsku. To utkwiło 
mi w pamięci. Posiadaliśmy 
duży dom z trzema pokojami 
i kuchnią oraz gospodarstwo 
a w nim: krowy, świnie, konie, 
kury, kaczki, gęsi, a nawet 
owce i na dodatek stawy 
rybne. Pasienie krów czy gęsi 
należało do naszych obowiąz‑
ków, czasem bawiliśmy się przy 
okazji w chowanego, dwa ognie 
i wiele innych zabaw. W domu 
były klocki drewniane. Na bajki 

chodziłem do domu obecnego 
biskupa katowickiego Marka 
Szkudło. W tej rodzinie był 
wtedy telewizor, o którym ma‑
rzyliśmy. Rodzina była zgrana 
poza małymi niesnaskami 
pomiędzy rodzeństwem. Życie 
koncentrowało się w kuchni, 
gdzie spożywaliśmy wszyscy 
posiłki, m.in. moją ulubioną 
wodzionkę i pyszny chleb, 
który mama piekła w tajem‑
nicy, a mąkę na ten chleb 
śrutował tata we wczesnych 
godzinach porannych. Do tego 
śmietana z cukrem, a czasami 
skwarki lub jajecznica oraz 
chleb polewany kawą zbożową 
i posypywany cukrem.
Przy stole siedziało 12‑13 osób. 
Oprócz nas Marianna Łaska‑
wiec z Lasek koło Olkusza, 
którą wypuścili z obozu 
w Auschwitz i policja przypro‑
wadziła ją do nas. Była głucha 
i niema, ojciec ją przygarnął. 
Potem rodzice odnaleźli jej 
syna Józefa. Od 1939 roku 
mieszkała z nami Bronisława 
Lubańska a także pochodzący 
z Paprocan Tomasz Seweryn. 
Wszyscy pomagali ojcu w go‑
spodarstwie. Ponieważ mama 
nie dawała sobie rady z tyloma 
dziećmi, zostałem wysłany 
z rodzeństwem do przedszkola, 
które mieściło się przy szkole 
na ul. Paprocańskiej. Niedługo 
tam zagrzałem miejsca, 
bo ciągle chorowałem.

ale pewnie wrócił pan tam już jako 
uczeń szkoły podstawowej? lubił 
się pan uczyć?
– Szkołę podstawową, którą 
rozpocząłem w 1956 roku, 
budował Filip Nowara, który się 
wżenił w naszą rodzinę. Poślubił 
siostrę taty Helenę. Przez pewien 
czas był kierownikiem i moim 
pierwszym wychowawcą. Pamię‑
tam rozpoczęcie roku szkolnego 
z tradycyjną tytą. W klasie było 
7 chłopaków i 14 dziewczyn. 
Mama zaprowadziła mnie może 
ze dwa razy do szkoły, potem 
musiałem radzić sobie sam, 
niosąc na plecach tornister 
(„pukeltaszę”), który zimą służył 
za sanki, na których zjeżdżaliśmy 
z małej górki koło szkoły. Lubi‑
łem się uczyć. Język polski nie 
sprawiał mi wielkich kłopotów, 
matematyka też nie, choć pry‑
musem nie byłem. W II klasie 
mieliśmy kaligrafię, do której 
wujek Filip przywiązywał wielką 
wagę. Filip Nowara zabierał nas 
też na wycieczki, często w oko‑
lice jeziora Paprocańskiego. 
Pokazywał nam ciekawe okazy 
roślin, np.: rosiczkę. W II klasie 
przystąpiłem do Pierwszej 
Komunii Świętej razem 
z młodszą siostrą w paprocań‑
skim kościele NSPJ. Udzielił jej 
proboszcz Czerwionka, który 
uczył nas religii przy kościele, 
choć po Komunii religia była też 
w szkole. W prezencie dostałem 
wymarzoną piłkę do kopania.

Na pewnym etapie mojej 
edukacji kierowniczką szkoły 
została Jadwiga Klin, której dora‑
dzałem przy pielęgnacji dużego 
sadu obok szkoły. A gdy pani 
Klin przechodziła na emeryturę 
to podarowała mi jedną jabłoń 
„malinówkę”, która do dziś dnia 
rośnie i wydaje owoce. Był też 
ogródek warzywny, z którego 
korzystała kuchnia szkolna 
i w której od V klasy chodziliśmy 
na kursy gotowania w ramach 
prac ręcznych. Oprócz tego 
chłopcy majsterkowali, a dziew‑
czyny szyły, robiły na drutach 
i haftowały. Przygotowywaliśmy 
też przedstawienia na św. 
Mikołaja czy jasełka na Boże 
Narodzenie i czas szybko leciał.

i co po szkole. uczył się pan dalej?
– Chciałem iść do liceum, 
ale ojciec wyperswadował 
mi to z głowy. Był bardzo 
chorowity, miał plan bym został 
na gospodarstwie. Siostra i brat 
kontynuowali naukę. Ktoś 
musiał zostać na gospodarstwie 
i padło na mnie. Zdecydowałem 
się i podjąłem tę niełatwą pracę 
na gospodarstwie. Na szczęście 
miałem kolegów, przyjaciół 
i wielu życzliwych ludzi, 
którzy mi pomagali w razie 
potrzeby np. przy żniwach, 
sianokosach, budowie i podczas 
odłowów ryb. Z nimi chodziłem 
kąpać się w stawie prywatnym 
Grabowiec lub na Trójkącie 
w obecnym parku św. Fran‑
ciszka i Klary. Chodziliśmy też 
razem na zabawy i dancingi. 
Jeździliśmy na koniach, w zimie 
organizowaliśmy kuligi lub cho‑
dziliśmy do nagonki, aby sobie 
dorobić. W okresie zimowym 
w weekendy robiłem zaocznie 
przysposobienie rolnicze i kursy 
rybackie, a potem uczyłem się 
w 3‑letnim Technikum Rolni‑
czym w Głubczycach, w którym 
uczył się mój brat Lucjan.
W wieku 17 lat zrobiłem prawo 
jazdy na motocykl, ciągnik 
i samochód. W październiku 
1968 roku w wieku 19 lat 
zostałem powołany do wojska. 
Napisałem odwołanie, ale 
dostałem odpowiedź, że brat 
może przerwać studia i zająć się 
gospodarstwem. Służyłem przez 
dwa lata jako sanitariusz i kie‑
rowca w Kołobrzegu. Po wojsku 
wróciłem na gospodarstwo, ko‑
muna zaczęła powoli padać, ale 
w 1972 roku zaczęły się odwierty 
pod bloki. Władze chciały nam 
wywłaszczyć drugi staw. Ojciec 
czuł się gorzej i przepisał gospo‑
darstwo na mnie w testamencie, 
który sporządził w 1974 roku 
i w tym samym roku tata zmarł. 
Wcześniej zakupił jeszcze ciągnik 
dla ułatwienia pracy.
Od czasu do czasu robiliśmy 
wypady z kolegami na dancingi 
do restauracji „Łowiecka” nad 
Jeziorem Paprocańskim. Tam 
poznałem moją przyszłą żonę 
która pochodzi ze Szczyrku. 
Znałem ją także z wędrówek 

górskich. Zaprosiłem ją na po‑
lowanie, potem zaczęliśmy się 
regularnie spotykać. Rodzice 
nie mieli nic przeciwko temu 
związkowi i w październiku 
1974 roku odbyło się w Szczyrku 
wielkie weselisko, które trwało 
kilka dni. Żona uczęszczała 
do Technikum Ogrodniczego, 
później pracowała w Zakładach 
Włókienniczych w Bielsku
–Białej. Chciałem się przenieść 
do Szczyrku, ale z przyczyn 
niezależnych ode mnie nie 
pojechałem. Siostry pokończyły 
szkoły. Ojciec zmarł w grudniu 
1974 roku i wszystko zostało 
na mojej głowie. Razem z żoną 
przeniosłem się do Paprocan 
na gospodarstwo, skąd jeszcze 
przez dwa lata żona dojeżdżała 
do pracy. Zamieszkaliśmy 
w domu, który ojciec wybudo‑
wał, ale musieliśmy go umeblo‑
wać. Po dwóch latach na świat 
zaczęły przychodzić dzieci i żona 
zrezygnowała z pracy. Przy 
wychowaniu wnuków pomagała 
moja mama, która z nami miesz‑
kała oraz rodzice żony. Kuchnię 
mieliśmy wspólną. Ojciec zapisał 
w testamencie „dożywotkę” 
dla mamy, jej utrzymanie oraz 
rodzeństwa do usamodzielnie‑
nia. Siostry cały czas mieszkały 
z nami do czasu, aż znalazły 
własne mieszkania. Większych 
konfliktów w rodzinie nie 
było. Udawało mi się wszystko 
wyprostować.
Z czasem wzięliśmy z żoną 
kredyt, dokupiliśmy ziemię 
i powiększyliśmy gospodarstwo. 
Hodowaliśmy bydło i trzodę 
chlewną. Dzieci były inaczej 
chowane niż my. Postawiliśmy 
na edukację, chodziły do prywat‑
nych szkół. Mniej pomagały 
nam przy gospodarstwie, niż 
myśmy musieli. Wywłaszczono 
nam jeszcze ziemię pod stację 
benzynową i pod Dom Harcerza 
(obecnie tymczasowy klasztor 
i kaplica barci mniejszych 
franciszkanów).

a propos ziemi i wywłaszczania. 
Podarował pan działkę pod 
budowę kościoła i klasztoru 
franciszkanom. skąd ten pomysł? 
Pamięta pan ich przybycie 
do tychów przed 25 laty?
– Gdy komuna zaczęła padać, 
miasta nie było stać na utrzy‑
manie Domu Harcerza, który 
powoli zaczął podupadać. W Ty‑
chach zaczęto budować nowe 
kościoły, m.in. pw. św. Krzysz‑
tofa, patrona miasta. Pierwszy 
proboszcz Bernard Bednorz 
odwiedził mnie w domu jako 
sąsiada. Nie było płotu, a my cie‑
szyliśmy się ze zmiany i kościoła 
obok. Zacząłem franciszkanom 
świadczyć małe usługi, a oni 
w zamian sprzedawali mi karpie 
na Wigilię przy tymczasowej 
kaplicy. Dyskutowaliśmy 
o budowie kościoła z prawdzi‑
wego zdarzenia. Ojciec Bernard 
ogłosił kiedyś na niedzielnej 
sumie, że szukają kogoś, kto im 

odda lub odsprzeda kawałek 
ziemi na ten cel. Przemyślałem, 
przedyskutowałem sprawę z bli‑
skimi i udałem się do proboszcza 
z propozycją przekazania dwóch 
działek, które nadawałyby się 
pod budowę, tam gdzie teraz jest 
restauracja „Mirabelle” i obok 
wymiennikowni ciepła oraz 
gdzie aktualnie trwa budowa. 
W tym czasie proboszczem 
był o. Hadrian, który był przy 
podpisaniu umowy. Pewnego 
dnia zawitał do mnie ojciec 
Wawrzyniec, budowniczy 
klasztoru z architektem Stanisła‑
wem Niemczykiem, który miał 
pewną wizję. Prosili o zmianę 
lokalizacji na tę gdzie powstaje 
aktualnie nowy klasztor. Na tej 
działce stały dwie figury, w akcie 
notarialnym przekazując grunt 
zrobiłem zapis, by nabywcy tego 
gruntu opiekowali się nimi.

a dlaczego pan opuścił Paprocany, 
z którymi był związany 
od dzieciństwa? jest pan 
na emeryturze, ale ciągle bardzo 
aktywny.
– To dłuższa historia, ale mimo 
wieku emerytalnego i małej 
emerytury chciałem robić to, 
co lubię, mimo że sił ubywa. 
Sąsiedzi skarżyli się na smród 
z hodowli trzody chlewnej 
i koni, więc kupiliśmy Staw Po‑
loczek i nieużytki wokół niego 
na Świerczyńcu. Zbudowałem 
tu magazyny na paszę, dom 
w którym obecnie mieszkam, 
magazyn do przechowywania 
ryb. Przed przeprowadzką 
z Paprocan do Świerczyńca uro‑
dziła się nam najmłodsza córka 
Marianna. Od lat osiemdziesią‑
tych ubiegłego wieku zacząłem 
działać w Banku Spółdzielczym 
i dalej jestem tam aktywny, 
a także zacząłem działać 
w Radzie Osiedla Paprocany. 
Biorę udział w polowaniach 
bo jestem myśliwym, ale coraz 
rzadziej. Cieszę się każdym 
dniem, bo życie szybko mija, 
a pandemia covida 19 sieje 
strach wśród ludzi.

co więc pan zdaniem jest w życiu 
najważniejsze? jak go przeżyć 
najlepiej?
– Dobrze jak ma się rodzinę 
i silne z nią więzy. Wszyscy 
za jednego, jeden za wszystkich! 
– to motto panowało w mojej 
rodzinie. Trzeba być dobrym dla 
innych i uczciwym, aby każdemu 
można było spojrzeć w oczy. 
Trzeba być pokornym i czasami 
zamilknąć zamiast palnąć 
bzdury. O zdrowiu nie wspomnę. 
Do 50. roku życia byłem zdrowy 
jak ryba, potem zacząłem 
lekko podupadać na zdrowiu, 
ale mimo wszystko cieszę się 
każdego ranka, gdy budzi mnie 
śpiew ptaków i nie narzekam. 
Aktywność i pogoda ducha 
nie mają terminu przydatności 
do użycia!
rozMawiaŁa: 
danuta wenCel ●

gRZegORZ cZaRDyBON, lat 72, z dziada pradziada od xVII wieku Paproconiok, rolnik i hodowca 
karpi i amura; żona Natalia, dzieci: Aleksandra, jakub i Marianna, wnuczęta: jan, Aniela, julia i Marek; 
były przewodniczący Rady Osiedla Paprocany. Od młodości pasjonuje się łowiectwem, prezes Koła 
łowieckiego w Tychach przez 12 lat, optymista życiowy.
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MiChaŁ sińCzyk jest 
tyszanineM, który 
od lat podróżuje 
po świeCie, a swoiMi 
przeżyCiaMi dzieli się 
za pośredniCtweM 
Mediów 
spoŁeCznośCiowyCh, 
w któryCh funkCjonuje 
pod aliaseM bezdoMny 
pelikan. przez kilka 
lat MieszkaŁ w japonii, 
zateM podpytaliśMy jak 
wyglądaŁy egzotyCzne 
święta w kraju 
kwitnąCyCh wiśni.

Japonią fascynował się od za‑
wsze. Pierwszy kontakt z japoń‑
ską kulturą miał poprzez kanał 
Polonia 1, gdzie emitowano pas‑
mo japońskich kreskówek. – Te 
animowane filmy były zupełnie 
inne niż Kubuś Puchatek czy Gu‑
misie, miały w sobie coś, co hip‑
notyzowało. O godzinie 16 tyskie 
podwórka były puste, bo była 
to pora emisji Dragon Ball’a, 
bardzo popularnej kreskówki. 
W późniejszych latach coraz 
bardziej zaczęła mnie intrygo‑
wać japońska kultura, wydawała 
się tak odmienna od naszej. Za‑
interesowałem się japońską mu‑
zyką, filmem oraz sztuką. W ki‑
nie „Andromeda” odbywały się 
spotkania miłośników Japonii. 
Dzięki takim spotkaniom do‑
wiedziałem się, że w Japonii od‑
bywa się święto Hanami (festiwal 
kwitnącej wiśni). W tym niezwy‑
kłym czasie na przełomie marca 
i kwietnia Japończycy spotykają 
się w parkach, gdzie biesiadują, 
jedzą, piją, śpiewają i słuchają 
muzyki, podziwiając przy tym 
drzewa wiśni, których kwiaty 
przybierają przepiękny śniado 
różowy kolor. Pomyślałem wte‑
dy, że bardzo chciałbym zoba‑
czyć to wszystko na własne oczy 
– wspomina tyski podróżnik.

w drodze po swoje marzenia
Swoją pasją do wszystkiego co ja‑
pońskie zaraził znajomych i tak 
narodził się pomysł, aby pojechać 
samochodem z Polski do Japonii. 
Przyjaciel Michała pracował jako 
filmowiec w agencji reklamowej 
i razem uznali, że dobrze byłoby 
nagrać taką podróż. – To było 
10 lat temu, kiedy polski You‑
Tube jeszcze raczkował, chcieli‑
śmy zrobić z tej wyprawy serial, 
pozyskać sponsorów, a później 
sprzedać go do telewizji. Oczy‑
wiście takie przedsięwzięcie wy‑
magało również wkładu włas‑
nego i w tym celu udaliśmy się 
do Norwegii, aby trochę dorobić. 
Pół roku zamieniło się w 4 lata, 
a ja zdałem sobie sprawę, że ory‑
ginalne założenia mogą nie wy‑
palić. Z tyłu głowy jednak ciągle 
jakiś głos wzywał mnie. Podążać 
za swoimi marzeniami – przecież 
tak bardzo chciałem zobaczyć te 
kwitnące wiśnie. Wziąłem wiec 
sprawy w swoje ręce, wróciłem 
do Tychów, spakowałem plecak, 
dałem mamie buziaka w policzek 
na pożegnanie i poleciałem do Ja‑
ponii – dodaje pan Michał.

Lot do Tokio przypadł na ko‑
niec stycznia. – Pierwsza rzecz, 
na którą zwróciłem uwagę to to, 
że ulice były niesamowicie czy‑
ste. Przez całą drogę nie zoba‑

czyłem ani jednego śmiecia, 
który walałby się po chodni‑
ku. Japończycy, jeśli nie znajdą 
śmietnika w miejscu publicz‑
nym, zabierają śmieci do domu 
i tam je segregują, a osoby pa‑
lące noszą przy sobie specjalne 
kieszeniowe popielniczki – przy‑
znaje z uznaniem. Kilka dni póź‑
niej, będąc na stacji Shinjuku, 
która jest największym węzłem 
komunikacyjnym na świecie, za‑
uważył panującą tam totalną ci‑
szę. – Pod Azetem czy w Gemini 
Park panuje o wiele większy ha‑
łas, niż na tej zatłoczonej stacji. 
Ma to związek z tym, że Japoń‑
czycy postrzegają siebie nie jako 
jednostki, lecz jako grupę, każ‑
dy wychowywany jest w duchu 
tego, aby zawsze mieć na uwa‑
dze dobro innych osób – tłuma‑
czy tyszanin.

japonia – kraj kultury osobistej
Rozmowy, używanie telefonu ko‑
mórkowego w miejscach publicz‑
nych takich jak właśnie stacja czy 
pociąg są uważane za bardzo nie‑
grzeczne. Podobnie jest w kwe‑
stii perfum – używanie zapachów 
do ciała i późniejsza przejażdżka 
metrem jest bardzo niestosowna. 
– Różnic pomiędzy tokijczykami 
a tyszanami, czy też Polakami jest 
naprawdę sporo i jest to materiał 
na książkę. Japończycy uwielbia‑
ją zasady, których bardzo moc‑
no się trzymają. Wszystko musi 
być skrupulatnie zaplanowane, 
im bardziej będziemy trzymać 
się ich norm i zasad, tym bar‑
dziej Japończycy będą czuli się 
w naszym towarzystwie komfor‑
towo, a co za tym idzie – będą 
chcieli się z nami spotykać. Nie 
ma miejsca na wszelkie zachowa‑
nia niestandardowe, brawurowe 
popisywanie się czy akty agresji. 
Jeśli będziemy się zachowywać 
zbyt odmiennie od nich, od razu 
uznają nas za niebezpiecznych 
i nie będą chcieli mieć z nami 
nic do czynienia. W Tokio jest 
bardzo bezpiecznie – podjeżdża‑
jąc pod sklep, najczęściej zosta‑
wiałem kluczyki w stacyjce mo‑
tocykla, a kiedy zgubiłem klucz 
od mojego mieszkania, stwier‑
dziłem, że nie będę wymieniał 
zamka, i tak przez rok moje lo‑
kum stało otworem dla każde‑
go, kto chciałby tam wejść z ulicy. 
Tyle, że w Tokio nigdy się to nie 
wydarzyło.

Michał Sińczyk w momen‑
cie przyjazdu do Japonii prag‑
nął w swoim życiu zmiany. Miał 
już doświadczenie w mieszkaniu 
w kilku różnych krajach. Marzył, 
aby zacząć robić coś, co napraw‑
dę lubi i z tego żyć. – Zawsze lu‑
biłem pracę przed kamerą, wiec 
stwierdziłem, że spróbuje swo‑
ich sił w branży rozrywkowej. 
Trzeciego dnia pracy miałem 
do odegrania scenę z topowymi 
japońskimi piosenkarkami, by‑
łem zestresowany, ale one były 
bardziej, bo odgrywana scena 
była po angielsku, a Japończycy 
są z tym językiem na bakier. Wy‑
stępowałem we wszelkich możli‑
wych produkcjach telewizyjnych 
i filmowych od statysty przez epi‑
zody, po większe role. Po pew‑
nym czasie wystawiłem swoje 
pierwsze ogłoszenie jako foto‑
graf, a już dwa dni później mia‑

łem pierwsze zlecenie. Tokio jest 
miejscem, które ma bardzo dużo 
możliwości dla tych, którzy chcą 
się w jakiś sposób spełnić.

Świąteczne hotele miłości
Święta w Japonii mają zupełnie 
inny wymiar niż te u nas. Ja‑
pończycy w większości wyznają 
buddyzm oraz shintoizm i jesz‑
cze nie tak dawno temu nawet 
nie słyszeli o Bożym Narodze‑
niu. – Wszystko, co przychodzi 
z zachodu, jest „japonizowane”, 
a efekt końcowy często w na‑
szym odbiorze może być dziw‑
ny bądź zabawny. W Wigilię 
na przykład kolejki ustawiają 
się przed lokalami fast foodo‑
wych sieci KFC. Twarz restaura‑
cji – Colonel Sanders – kojarzy 
im się ze świętym Mikołajem, 
dlatego główną potrawą wigi‑
lijną tutaj jest… smażony kur‑
czak w panierce. Święto Bożego 
Narodzenia jest też celebrowa‑
ne jako dzień dla zakochanych 
– trochę tak jak u nas walentyn‑
ki, ale nie do końca – tłumaczy 
nasz rozmówca.

Tradycyjnie po posiłku za‑
kochani udają się do centrum 
miasta, gdzie podziwiają piękne 
świetlne iluminacje, parki czy też 
specjalne instalacje, które przy‑
ozdobione są niezliczoną ilością 
ozdób oraz światełek. Nieko‑
niecznie muszą być to choinki – 
na przykład w Parku Yoyogi zo‑
baczymy kilkusetmetrowy tunel 
świetlny, gdzie lampki zawieszo‑
ne są na drzewach podobnych 
do dębu. Wieczorem pary udają 
się do LOVE HOTELU, aby spę‑
dzić trochę czasu na osobności, 
tylko w swoim towarzystwie. 
Hotele miłości są bardzo po‑
pularne w Japonii, w większych 

miastach znajdziemy je dosłow‑
nie na każdym rogu. Tego typu 
obiekty wynajmują gościom po‑
koje na godziny – pomieszcze‑
nie można wynająć na godzinę 
albo na całą noc, jest to wygod‑
ne oraz stosunkowo tanie roz‑
wiązanie.

– Ja natomiast w ten dzień 
staram się kultywować polskie 
tradycje. W ostatnie Święta Bo‑
żego Narodzenia ugotowałem 
barszcz, zrobiłem pierogi, a tak‑
że zaopatrzyłem się w polski al‑
kohol. Co ciekawe, w Japonii do‑
brze znana jest nasza żubrówka 
i cieszy się sporą popularnością. 
To podobno za sprawą jednego 
anime (japońskie bajki – przyp. 
red.), w którym to główny bo‑
hater lubował się właśnie w tym 
trunku. Będąc w Japonii, nie 
ma problemu, aby zamówić so‑
bie kieliszek w barze, a na pół‑
kach supermarketów zobaczymy 
polską wódkę, ubraną w japoń‑
ską etykietę. Koleżance Japonce, 
z która spędzałem ostatnie świę‑
ta, bardzo spodobały się nasze 
tradycje, zakochała się w piero‑
gach oraz do dna wypijała lek‑
kiego drinka, jakiego zrobiłem 
jej z żubrówki i soku jabłkowego. 
Dla Japończyków jednak najważ‑
niejszym dniem jest Nowy Rok. 
Sylwester nie jest aż tak hucznie 
obchodzony jak u nas, jest takim 
odpowiednikiem Wigilii. Wte‑
dy wszyscy zjeżdżają do domów, 
aby spędzić czas z rodziną i zjeść 
tradycyjne potrawy. Pierwszego 
stycznia z samego rana należy 
udać się do świątyni, przybie‑
rając wcześniej kimono, aby po‑
modlić się za nowy korzystny rok 
– opowiada.

– Japończycy często pytają 
tyszanina o tradycje, zwyczaje 

i obyczaje w Polsce. – Niejedno‑
krotnie wspominam Tychy, któ‑
re na zawsze pozostaną w moim 
sercu. Wszystkich czytelników 
zapraszam do śledzenia moich 
japońskich przygód na kanale 

YouTube – Bezdomny Pelikan – 
a po zdjęcia odsyłam na Insta‑
gram@ren_hurricane. Wesołych 
Świąt oraz szczęśliwego Nowe‑
go Roku.
kaMil peszat ●

tyszanin w tokio
gŁówną wigilijną potrawą jAPOńcZyKóW jEST… KuRcZAK Z KFc!

W Japonii bardzo popularny i lubiany jest jeden z gatunków 
polskiej wódki, której nie brakuje nawet na świątecznym stole.

Polskie Boże Narodzenie nie jest w Japonii świętem religijnym. Przpomina raczej święto zakochanych. 
Na zdjęciu Michał Sińczyk w rozświetlonym tunelu w Parku Yoyogi.
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kariera/edukaCja

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 nowy dom (stan surowy za-
mknięty) Tychy – Świerczyniec.  Działka 
750 m2. Cena  750 000 zł. Tylko w BN VO-
TUM. 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 garaż ul. Harcerska obok ronda 
783 565 433
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 
470000 zł VIPART 501 396 663
Chorzów M-3,37,4m2,4 piętro, cena 
185000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000 zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2 ,cena 750000 zł VIPART 
501 396 663
Ogrodzienie, działka bud/leś. , pow. 
3378m2,cena 55000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 
966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000 zł VIPART 509 733 966
Goczałkowice Zdrój, działka 1500m2,cena 
100000 zł VIPART 790 855 188
Tychy  Wygorzele , działka, pow. 1277m2, 
cena 217900 zł  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

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, dział-
kę lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 
731 713 100

Tychy, os. H, 32,2 m2, wysoki parter, ni-
ski blok, 2 pokoje, po generalnym re-
moncie. cena 245.000 zł, 731 713 110 
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

Duże Mieszkanie Tychy, os. K, 62,2 m2, 4 
piętro, niski blok, 3 pokoje, w tym prze-
stronny 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 
garaż blaszany 2-stanowiskowy w ce-
nie, cena 469 000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
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www.tychy.pl

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

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 Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję 
dobre warunki może być zadłużone z 
komornikiem oraz innymi problemami 
tel. 504- 476-805 www.ihn.com.pl

Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne 
okolice miejscowościach tel 696-493-
977

Poszukujemy działki dla dewelopera 
gwarantujemy bezpieczną sprzedaż w 
bardzo dobrej cenie w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl

Poszukujemy do wynajmu oraz sprze-
daży, 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 miesz-
kania 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 poko-
je 42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 
www.ihn.com.pl

Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe 
budownictwo-stan deweloperski 
455.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Koszto-
wy pow. 1293 m2, media przy działce 
265.000 zł 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter  tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 25m-
148 m2  tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal  po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy 
i okolice pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

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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Miejski Ośrodek Sportu i Rekre‑
acji zaprasza na 15. edycję Grand 
Prix Tychów w Biegach Długody‑
stansowych. Współorganizatorem 
cyklu jest Stowarzyszenie Promo‑
cji Lekkiej Atletyki w Tychach.

Pierwsze zawody w 2022 roku 
rozegrane zostaną 23.01, o godz. 
10, a start tradycyjnie znajduje 
się na terenie Kompleksu Sporto‑
wego Paprocany (ul. Sikorskiego 
110). Oto kolejne terminy: 27.02, 
27.03, 27.11, 4.12, 18.12 (organi‑
zator zastrzega sobie zmianę ter‑
minów zawodów bez podania 

przyczyn). Zapisy odbywają się 
drogą elektroniczną (www.mo‑
sir.tychy.pl) lub w dniu zawodów 
w godz. 9–9.45.

Biegi zarówno wśród kobiet, 
jak i mężczyzn (od 16 lat) rozgry‑
wane są na dwóch dystansach – 5 
i 10 km, a trasa prowadzi leśny‑
mi drogami. Do punktacji gene‑
ralnej liczą się punkty uzyskane 
we wszystkich biegach. Uczest‑
nik, który w pierwszym biegu za‑
pisze się na dany dystans, aby być 
liczonym w generalnej klasyfika‑
cji, do ostatniego biegu musi zali‑

czać dystans zadeklarowany przy 
pierwszym biegu. Po zmianie dy‑
stansu zawodnik może uczestni‑
czyć „poza konkursem”.

W czasie zawodów uczestni‑
ków obowiązuje zachowanie się 
zgodnie z aktualnym rozporzą‑
dzeniem Rady Ministrów w spra‑
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii.

Więcej o regulaminie rywali‑
zacji na stronie www.mosir.ty‑
chy.pl. ls ●

Zaplanowane na sobotni wie‑
czór (8.01) spotkanie koszykar‑
skiej I ligi pomiędzy GKS Tychy 
a AZS AGH Kraków zostało prze‑
łożone na środę 12 stycznia. Po‑
wodem zmiany terminu jest sytu‑
acja zdrowotna w zespole trenera 
Tomasza Jagiełki.

Warte podkreślenia jest to, 
że zespół rywali bez problemu 
zgodził się na przełożenie spot‑
kania, dodatkowo publikując 
na swojej stronie internetowej 
oświadczenie, w którym czytamy: 
„Jeśli wygrywać, to tylko sporto‑
wo. Jeśli przegrywać, to po wy‑

równanej walce na parkiecie. Je‑
śli walczyć, to tylko i wyłącznie 
w duchu fair play”.

Kibiców koszykówki zapra‑
szamy zatem do hali przy al. Pił‑
sudskiego 20 w najbliższą środę 
o godz. 18.
ww ●

Nowy trener hokeistów GKS Ty‑
chy, Rosjanin Andrej Sidoren‑
ko, ledwo co pojawił się na Sta‑
dionie Zimowym, ledwo zdążył 
przeprowadzić jeden trening, 
a już przyszło mu w piątek po‑
prowadzić zespół w derbowym 
meczu przeciw GKS Katowice. 
Hokeiści GKS Tychy trzykrotnie 
obejmowali na lodowisku w Kato‑
wicach prowadzenie, ale „Gieksa” 
na gole Cichego, Galanta i Szcze‑
chury każdorazowo odpowiadała 
i o podziale punktów musiała de‑
cydować dogrywka. Po niespełna 
minucie dodatkowego czasu gry 
Wronka pokonał tyskiego bram‑
karza i tyszanie musieli zadowolić 
się jednym punktem.
gKS KatOWice – gKS tychy 
4:3 (0:1, 2:1, 1:1, d. 1:0). Gole: 0:1 
Michael Cichy (18), 1:1 Patryk 
Krężołek (22), 1:2 Radosław Ga‑
lant (35), 2:2 Miro (36), 2:3 Alex 
Szczechura (44) w przewadze, 3:3 
Anthon Eriksson (53), 4:3 Patryk 
Wronka (61)
gKS tychy: Fucik (Lewartow‑
ski) – Biro, Pociecha; Gościński, 
Galant, Jeziorski – Zheldakov, 
Kotlorz; Sergushkin, Feofanov, 
Dupuy – Seed, Bizacki; Szczechu‑
ra, Cichy, Mroczkowski – Smir‑
nov, Krzyżek, Wróbel, Starzyński, 
Marzec.

Inaczej niż w piątek, kiedy to ry‑
wal zmuszony był gonić wynik, 
w niedzielę to tyszanie przegrywali 
po dwóch tercjach z Energą Toruń 
0:2 i musieli w ostatniej odsłonie 
wznieść się na wyżyny, by w koń‑
cówce, za sprawą Dupuya i Ci‑
chego, doprowadzić do dogrywki. 
Ta nie przyniosła rozstrzygnięcia, 
zatem o wszystkim zadecydować 
musiały karne, w których lepsi 
okazali się torunianie
gKS tychy – Kh eNeRga tO-
Ruń 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, d. 0:0, k. 

0:2). Gole: 0:1 Lauri Huhdanpaa 
(25) w przewadze, 0:2 Vadim Va‑
sjonkin (37), 1:2 Jean Dupuy (54) 
w przewadze, 2:2 Michael Cichy 
(59), 2:3 Mikolai Syty (decydujący 
rzut karny)
gKS tychy: Lewartowski (Isra‑
elsson) – Seed, Bizacki; Szcze‑
chura, Cichy, Mroczkowski – 
Zheldakov, Kotlorz; Sergushkin, 
Feofanov, Dupuy – Biro, Pocie‑
cha; Gościński, Galant, Jeziorski 
– Korchemkin, Witecki, Wróbel, 
Starzyński, Marzec. ww ●

Od października do grudnia ub. 
roku uczniowie Sportowej Szko‑
ły Podstawowej nr 19 – zawod‑
nicy MOSM Tychy, brali udział 
w projekcie Narodowej Akade‑
mii Pływania i Fundacji Otylii 
Jędrzejczak, którym objętych 
było 100 najlepszych klubów 
w Polsce. Opiekunem projek‑
tu była pani trener Aleksandra 
Radek.

Najmłodsi tyscy pływacy wzię‑
li udział w testach na począt‑
ku i na końcu projektu, a także 
w szkoleniach on‑line z dietety‑
ki i psychologii. Nagrodą za za‑
angażowanie w realizację szkoleń 
– na podstawie liczby logo‑
wań – było spotkanie (niestety, 
ze względu na pandemię również 
on‑line) z dietetykiem, psycho‑
logiem, znakomitą polską pły‑

waczką Aleksandrą Urbańczyk 
oraz mistrzynią olimpijską Oty‑
lią Jędrzejczak, obecnie preze‑
ską Polskiego Związku Pływa‑
ckiego. 

Nagrodami za udział były rów‑
nież czepki i bidony dla każdego 
uczestnika, które zostały wręczo‑
ne podczas podsumowania, któ‑
re odbyło się w miniony piątek, 
07.01. ls ●

O ile zawodnicy pierwszej dru‑
żyny GKS Tychy dopiero wraca‑
ją z urlopów, by rozpocząć przy‑
gotowania do rundy wiosennej 
w I lidze, o tyle czwartoligowe 
rezerwy trenują już od 5 stycz‑
nia. Po ubiegłotygodniowym 
rozruchu, w tym tygodniu tre‑
ner Jarosław Zadylak zarządził 
badania, po których przyjdzie 

czas na poważne treningi i me‑
cze kontrolne.

Pierwszy sparing piłka‑
rze GKS II Tychy rozegrają już 
w najbliższą sobotę (15 stycz‑
nia), a za przeciwników będą 
mieli graczy Sparty Katowice. 
W kolejnych spotkaniach kon‑
trolnych zespół trenera Zadylaka 
zmierzy się z: Podbeskidziem II 

Bielsko‑Biała (22.01), Górnikiem 
II Zabrze (5.02), Szczakowianką 
Jaworzno (12.02), Odrą Wodzi‑
sław (19.02), Rekordem Bielsko
‑Biała (26.02) i Podlesianką Ka‑
towice (5.03).

Pierwsze ligowe spotkanie 
po przerwie zimowej GKS II za‑
gra 12/13 marca u siebie z ROW‑
em Rybnik. ww ●

dogrywka i karne zadecydowały o porażkach hokeistów GKS.

siDorenko bez zWycięsTWa

postawa rywali godna podziwu.

koszykóWka W śroDę

piłkarze rezerw gks już trenują.

W soboTę sParing

Tyszanie grają teraz lepiej, ale kompletu punktów nie udaje im się zdobyć.

To
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pływacy MosM w projekcie Narodowej Akademii Pływania i Fundacji Otylii jędrzejczak.

sPoTkanie z misTrzynią

Mosir i spla zapraszają biegaczy.

granD Prix TychóW Po raz 15.

Pływacy ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 wzięli udział w ogólnopolskim programie.
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alfabet tgs
r jak remis z wismutem
Na cO DZień POlONia tychy MieRZyła Siły Z DRużyNaMi 
Z NajBliżSZej OKOlicy. OBROtNOść DZiałacZy, a chyBa 
i etyKietKa „SOcjaliStycZNegO MiaSta”, POWODOWały 
jeDNaK, że cZaSeM Na tySKi StaDiON PRZyjeżDżały 
NaPRaWDę SilNe KluBy.

6 sierpnia 1965 roku Polonia zagrała na osiedlu A towarzyski 
mecz z czterokrotnym mistrzem Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej bSG Wismutem Aue. Wismut, klub o robotniczym 
rodowodzie, był idealnym partnerem dla górniczych klubów 
z Górnego Śląska. Kilka dni wcześniej Wismut w czasie swojego 
towarzyskiego tournée zremisował 1:1 z beniaminkiem I ligi 
GKS-em Katowice.

Wprawdzie czasy świetności drużyna miała za sobą, w se-
zonie 1964/65 w rozgrywkach ekstraklasy NRD zajęła 9. miej-
sce. W składzie Wismutu wciąż byli jednak reprezentanci kraju. 
jego trener Siegfried Wolf 17 razy grał w kadrze NRD. Różni-
ca w sportowych umiejętnościach obu zespołów była więc 
ogromna. W meczu z Polonią Wismut był oczywiście zdecydo-
wanym faworytem. Dla tyskich stuprocentowych amatorów 
taki mecz był ogromnym wyzwaniem, ale i wielką atrakcją.

„Mecz Polonii z Wismutem nie wymaga chyba specjal-
nej reklamy. Przecież tego rodzaju imprez w Tychach mamy 
na „lekarstwo” – pisał tygodnik „Echo”, zachęcając do przyjścia 
na stadion. I rzeczywiście, trybuny wypełniły się szczelnie kibi-
cami. Organizatorzy postarali się nadać spotkaniu z zespołem 
z „bratniego kraju” specjalną oprawę. Górnik Murcki wypożyczył 
Polonii porządne siatki do bramek. Przed meczem piłkarze obu 
drużyn ustawili się na środku boiska. Goście otrzymali wiązan-
ki kwiatów, zawodnicy wymienili się klubowymi pamiątkami, 
a przedstawiciel Wismutu przekazał pozdrowienia dla publicz-
ności. Ale na boisku o przyjaźni nie było mowy. Piłkarze Polonii 
zapamiętali, że skończyli mecz mocno sponiewierani. Po prostu 
enerdowcy grali twardo i mocno kopali po nogach.

Tuż po gwizdku Niemcy rozpoczęli atak. Szturmowali 
na bramkę to lewą to prawą stroną, najczęściej jednak środ-
kiem. celnie podawali sobie piłki, ale było tych podań za dużo. 
Mimo wyraźnej przewagi technicznej, długo utrzymywał się 
bezbramkowy wynik. W 38. min Wofgang Schneider otrzy-
mał podanie z lewego skrzydła i uderzył z woleja. Piłka trafiła 
w prawy słupek bramki i wpadła do siatki.

W pierwszej połowie poloniści nie wierzyli we własne siły, 
za to po przerwie ruszyli do zdecydowanych ataków. Kibice 
nie poznawali swoich zawodników, którzy z ambicją sztur-
mowali bramkę. Niemcy kontratakowali, ale obrońcy Polonii 
i bramkarz józef bem za każdym razem – czasem w ostatniej 
chwili albo po prostu cudem – zażegnywali niebezpieczeń-
stwo. Wreszcie w 75. min doszło do kolosalnego zamieszania 
pod bramką Wismutu i ulubieniec kibiców józef Kiecok strzelił 
wyrównującego gola.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Polonia ten świetny 
dla siebie rezultat osiągnęła, grając w składzie: bem – Lichecki, 
Wojnar, czudaj, Roj, Loska, Domżoł (Sabota), Różański (Stawo-
wy), Kiecok, Knapik, Macioł, cebula.

Trener Wolf, chyba nie tylko kurtuazyjnie, chwalił poloni-
stów i nie dowierzał, że „tak dobry zespół gra tylko w klasie A”. 
A jednak Polonia nigdy nie zagrała w wyższej klasie. Drużyna 
Wismutu, już pod nazwą Fc Erzgebirge Aue, występuje w 2. 
bundeslidze. Kilka lat temu jej trenerem był krótko Franciszek 
Smuda. piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Screen z tygodnika „Echo”.

Piłkarze Polonii Tychy z początku lat 60.
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tyszanie ze spartan 
training group tyChy/
viking training Center 
zajęli trzeCie MiejsCe 
w kraju w Challenge’u, 
prowadzonyM przez 
polskiego spartana. 
pod uwagę brano 
starty w zawodaCh, 
lokaty, ilość 
treningów, aktywność 
na faCebooku, itp. 
pierwsze MiejsCe 
zająŁ tarnów, 
drugie sosnowieC, 
a za tyszanaMi 
uplasowaŁy się M.in. 
kraków, warszawa, 
gliwiCe, katowiCe.

– Najważniejszymi naszymi 
startami tradycyjnie były Bieg 
Rzeźnika, Tyski Półmaraton, 
a z biegów z przeszkodami – 
Masakrator Run, Barbarian Race 
i oczywiście Spartan – mówi Sła‑
womir Buturla, trener Viking 
Training Center i Spartan Trai‑
ning Group Tychy. – Kilkoro na‑
szych zawodników zdobyło dwa 
razy Spartan Triffecta Weekend 
(to są trzy biegi w dwa dni – Be‑
ast 20km, Super 10km i Sprint 
5km). Zrobiliśmy to podczas 
Spartan Czarna Góra i w Cze‑
chach – Spartan Dolna Morava. 
Oba weekendy bardzo się różni‑
ły od siebie, głównie ze wzglę‑
du na okres, w którym były 
rozgrywane. Podczas zawodów 
w Czarnej Górze mieliśmy pięk‑
ną pogodą, wysoką temperaturą 
i momentami mocne słońce, ale 
i deszcz, który utrudniał poko‑
nywanie przeszkód. Z kolei Dol‑
na Morava to już niemal praw‑
dziwa zima, bo temperatura była 
w okolicach 0‑2 stopni. Dystans 
Beast oznaczał prawdziwe pie‑
kło z atakami zimy w najwyż‑
szych punktach trasy, natomiast 
Super i Sprint rozgrywane były 
przy pięknym słońcu. Nieste‑
ty, podczas rywalizacji Spartan 
nie ma już klasyfikacji druży‑
nowej, a szkoda, bo biorąc pod 
uwagę uzyskane czasy, nasza 
ekipa znowu kilka razy zali‑
czyłaby podium. Wiele biegów 
było przekładanych ze względu 
na obostrzenia związane z covi‑
dem, mieliśmy sporo problemów 
z treningami, ale na szczęście 
udało nam się zrealizować na‑
sze założenia i plany.

Nowy sezon tyscy Vikingowie 
rozpoczęli już 1 stycznia podczas 
Cyborg Maraton w Chorzowie. 
Trudno dzisiaj o dokładne pla‑
ny na 2022 rok, ale tyszanie za‑
mierzają w większym gronie wy‑
startować w Spartan Ultra, czyli 
50 km i ponad 50 przeszkód. 
Będzie też poważne wyzwa‑
nie – Monolit Barbarian Race, 
czyli trzy różne biegi w week‑
end (Peak – bieg po zachodzie 
słońca pod Czantorię, Opener 
– 8 km i ponad 30 przeszkód 
oraz Race – 13 km i ponad 40 
przeszkód). Tradycyjnie górscy 
biegacze wezmą udział w Biegu 
Rzeźnika, są też chętni, by zmie‑
rzyć się z dystansem 100 km… 
A do tego rzecz jasna Tyski Pół‑
maraton, Masakrator Run i bie‑
gi uliczne. W przygotowaniach 
i startach tyskim zawodnikom 

ma pomóc nowe miejsce trenin‑
gowe – jedna z zawodniczek ot‑
worzyła salę z przeszkodami, je‑
dyną zresztą w mieście.

– Pochwalić też trzeba naj‑
młodszych Vikingów, bo dzie‑
ciaki zaliczyły mnóstwo biegów 
i zajmowały miejsca na po‑
dium – dodaje Sławomir Bu‑
turla. – Najwięcej startów, nie 
tylko w biegach OCR (z prze‑
szkodami), ale i zawodach ninja 
zaliczyła Ola Szojda, która stała 
się prawdziwą OCR‑ową bestią. 
Do tego stopnia, że jej rodzice 
postanowili stworzyć salę de‑
dykowaną OCR i Ninja – Fiku‑
Miku OCR Trening. – To także 
będzie działało na korzyść senio‑
rów, bo my również tam trenuje‑
my. Postępy zarówno u naszych 
„Kidsów” jak i dorosłych są wi‑
doczne z treningu na trening, 
a co najważniejsze – wszyscy 
się świetnie bawią. 
leszek sobieraj ●

polubili najtrudniejsze 
wyzwania
tysCy vikingowie NA TRZEcIM MIEjScu W POLScE!

 Zazwyczaj ostatnią przeszkodą Spartana jest różna kombinacja multiringa, który 
często kończy się serią karnych burpees. Na zdjęciu Sławomir Buturla.

Tomek Grabiański polubił przeszkodę zwaną dunk wall 
polegającą na przejściu pod ścianą umieszczoną w wodzie.

Martyna Bulanda podczas spaceru z kulą – armer.
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koziorożeC 22.xii-19.i
Gwiazdy pozwolą ci spojrzeć na świat z innej 
perspektywy. Nie wykluczony ognisty romans, ale 
wszystko zależy od ciebie.

wodnik 20.i-18.ii
Na horyzoncie przypływ gotówki. Możesz śmiało 
planować większe zakupy. Dobry moment 
na podpisywanie dokumentów.

ryby 19.ii-20.iii
Za sprawą Księżyca będziesz teraz wulkanem 
energii. Nic nie będzie w stanie zepsuć Twojego 
pozytywnego nastawienia.

baran 21.iii-20.iv
W pracy urwanie głowy, terminy będą cię gonić, 
ale ze wszystkim sobie poradzisz. W domu 
zachowaj zimną krew i unikaj kłótni.

byk 21.iv-21.v
W końcu odpoczniesz i będziesz mógł się 
zrelaksować. jeżeli planujesz wyjazd, to będzie 
teraz idealny moment.

bliŹnięta 22.v-20.vi
czas pozamykać stare sprawy i pójść do przodu. 
Przestań myśleć o przeszłości, ona już minęła! 
Zadzwoń do byka.

rak 21.vi-22.vii
Tydzień pełen sukcesów i miłych zdarzeń! 
Ktoś sprawi, że Twoje serce zabije szybciej 
i mocniej.

lew 23.vii-22.viii
W pracy ogień! Skup się teraz na swoich 
obowiązkach i nie zawal terminów. Szef 
ma na ciebie oko.

panna 23.viii-22.ix
Nie masz się czym martwić, bo wszystko pójdzie 
tak, jak sobie to zaplanowałeś. Idealny czas 
na działanie.

waga 23.ix-23.x
Nie ma rzeczy niemożliwych! będziesz teraz góry 
przenosić i nic nie stanie ci na drodze w realizacji 
celów.

skorpion 24.x-21.xi
Gwiazdy zadbają o Twój dobry humor i szykują dla 
ciebie miłą niespodziankę. uważaj na drodze.

strzeleC 22.xi-21.xii
Nie opędzisz się od wielbicieli! Twój urok 
osobisty przyciągnie kogoś wyjątkowego, kto 
cię oczaruje.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaaDoPTuj mnie  

RM

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.

Edzio błąkał się po kobiórskim 
lesie dość długo. Świadczył o tym 
jego stan w momencie kiedy tra‑
fił do schroniska. Był wycień‑
czony, cały w kleszczach. Edzio 
ma około 12 lat. Jest spokojnym 
psem, z wyglądu przypominają‑
cym wilka. Potrzebuje własnego 
kącika z legowiskiem, spokojnych 
spacerów i miłości człowieka. Czy 
to wiele?

Dużo łatwiej znaleźć nowy 
dom dla psa młodego, ale pro‑
simy nie przekreślajcie senio‑
rów, których w schronisku jest 
większość. Niestety, nie ma nimi 

dużego zainteresowania a one 
też zasługują na spokojną sta‑
rość u boku kochającego czło‑
wieka.
rM ●

cO WieMy O PSie:

iMię: Edzio
NR eWiDeNcyjNy: 7586
WieK: ok.12 lat
Płeć: samiec
Waga: ok.15 kg
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

DZięKujeMy!

Z PuBliKOWaNych DOtąD W tygODNiKu „tWOje tychy” 
PSóW, DOMy ZNalaZły: aZa, KuBuś, RajaN, SZajBa 
i NicO. DZięKujeMy NaSZyM cZytelNiKOM i cZeKaMy 
Na NaStęPNe DOBRe Wieści. Więcej Na WWW.KultuRa.tychy.Pl

11 styCznia, wtorek
godz. 9 – WARSZTATy PLASTycZNE dla 
najmłodszych „Papier, zdjęcia, nożyce. Two-
rzymy kolaż” (Muzeum Miejskie, pl. Wolno-
ści 1)
godz. 19 – xxxI TySKIE WIEcZORy KOLę-
DOWE: koncert „Lulajze” w wykonaniu Gra-
żyny Auguścik i zespołu bester Quartet (koś-
ciół pw. św. Rodziny, ul. Elfów 29)

12 styCznia, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA w urba-
nowicach: Laboratorium Pana Korka – „Na-
ukowy karnawał” (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa
godz. 18 – xxxI TySKIE WIEcZORy KOLę-
DOWE: koncert „hej Malućki” w wykonaniu 
zespołu góralskiego Trebunie-Tutki (kościół 
pw. św. Maksymiliana Kolbego, plac Zbawi-
ciela 1)

13 styCznia, czwartek
godz. 17 – SZTuKA x MuZy: projekcja fil-
mu „Lady bird” (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 18 – ARchITEKTONIcZNy WyMIAR 
SPORTu – Stadion Miejski w Tychach. Spot-
kanie z generalnymi projektantami tyskiej 
areny (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18.30 – xxxI TySKIE WIEcZORy KO-
LęDOWE: koncert „Wspólne kolędowanie” 
w wykonaniu Gabrieli blachy i zespołu c.D.N 
(kościół ewangelicko-augsburski św. Piotra 
i Pawła, ul. burschego 20)

14 styCznia, piątek
godz. 9.30 – ScENA MłODEGO WIDZA: 
„Ojciec wie najlepiej” – spektakl w wykona-
niu Teatru Tup Tup z Włodzic Wielkich (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – xxxI TySKIE WIEcZORy KOLę-
DOWE: koncert „Kolędy polskie” w wykona-

niu zespołu wokalnego Ale cantare oraz Pa-
wła Seligmana – organy (kościół pw. Matki 
boskiej Pośredniczki Wszelkich łask, ul. Koś-
cielna 30)
godz. 18 – „GRODZIEńSKA” – spektakl Te-
atru DoRo w reż. Piotra j. Adamczyka (Klub 
McK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)

15 styCznia, sobota
godz. 9 – xxxI TySKIE WIEcZORy KOLęDO-
WE: przesłuchania II etapu konkursu chó-
rów (kościół pw. św. benedykta, ul. Nałkow-
skiej 19)
godz. 15.30 – xxxI TySKIE WIEcZORy KO-
LęDOWE: koncert finałowy „Gloria in excel-
sis Deo” w wykonaniu chórów-laureatów 
konkursu, orkiestry Aukso oraz solistów 
(kościół pw. św. Marii Magdaleny, ul. Dam-
rota 62)
godz. 16 – ScENA MłODEGO WIDZA: 
„Krasnoludek u kupca” – spektakl w wyk. Te-
atru Tup Tup z Włodzic Wielkich (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 18 – „jEZuSKOWI NA GóRALSKą 
NuTę” – koncert kolędowy w wyk. hanny 
Rybki z zespołem (kościół św. józefa Robot-
nika, ul. Dzwonkowa 54)
godz. 19 – KAMIL PAchOLEc – koncert 
z cyklu „Next Wave” (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 19 – yuGEN – koncert (Tichauer Mu-
sic, ul. browarowa 21)
godz. 19 – jAM SESSION Otwarta Scena 
(Riedel Music club. ul. Oświęcimska 53)

16 styCznia, niedziela
godz. 16 – WIEcZORy KOLęDOWE w pa-
rafii bł. Karoliny: chór „harfa” z Imielina 
(Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. hlon-
da 1)
godz. 19 – KAbARET NOWAKI „Za granicą 
żartu” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
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Hasło z krzyżówki nr 737: 
KROK W NOWY ROK. 

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.

edzio
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