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kasa dla 29 klubów
Rozdzielono 10,5 mln złotych na pomoc i rozwój 
działających w Tychach klubów sportowych.

sołowiej w puszczy
Bez Łukasza Sołowieja, za to z Danielem 
Ruminem, piłkarze gotują się do wiosny.

kolędy przegrały z pandemią
Koronawirus storpedował koncert finałowy  
31. Tyskich Wieczorów Kolędowych.4 147
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plac konstytucji 3 maja przejdzie przemianę, by stać się funkcjonalniejszym i bardziej przyjaznym mieszkańcom i środowisku.
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plac do rewitalizacji
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Miasto kosztuje 
coraz więcej
Na grudniowej sesji Rady Miasta Tychy jednogłośnie została przyjęta 
uchwała budżetowa na 2022 rok. Dochody miasta w przyszłym roku 
zaplanowano w kwocie 882 mln zł, zaś wydatki w kwocie 1.033 mln zł. 
Początek roku to dobry czas, żeby przyjrzeć się gminnemu budżetowi 
bliżej. str. 6
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W ciągu ostatnich 10 lat liczba 
pojazdów w Tychach uległa nie-
mal podwojeniu. W 2012 roku 
zarejestrowanych ich było 67.856, 
w 2021 – 111.000. A jeszcze w 1999 
roku po tyskich drogach poruszało 
się ledwie 48 tys. pojazdów. Wraz 
z wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej, nastąpił szybki wzrost ich 
liczby, a bariera 100 tysięcy pojaz-
dów została przekroczona w 2018 
(102.700). Liczby te pokazują, 
że bez nowoczesnych rozwiązań 
komunikacyjnych, inwestycji dro-
gowych, zmianach na skrzyżowa-
niach i bez ITS, miasto w końcu 
by się zakorkowało. str. 5
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◆ Na skrZyżOWaNiu ul. 
stOcZNiOWcóW i ul. kO-
NecZNegO doszło 11.01 do zde-
rzenia alfy romeo i hyundaia, 
w wyniku którego ten drugi po-
jazd wylądował na boku. Mimo 
dość poważnych uszkodzeń po-
jazdów, kierowcy nie wymagali 
pomocy medycznej. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, iż kierow-
ca hyundaia skręcając w lewo z ul. 

Stoczniowców w ul. Konecznego, 
wymusił pierwszeństwo na jadą-
cym na wprost w kierunku ul. Jaś-
kowickiej kierowcy alfy romeo.
◆ Na Dk 1, Na POgraNicZu 
tychóW i kOBióra, doszło 
do zderzenia tira scanii z oso-
bowym citroenem. Na szczęście 
kierująca citroenem kobieta nie 
wymagała pomocy medycznej. 
Do zdarzenia doszło w momen-

cie zmiany pasa ruchu przez kie-
rującego ciągnikiem siodłowym 
z naczepą. Najprawdopodob-
niej nie zauważył on osobówki 
na sąsiednim pasie i doprowadził 
do zderzenia. Dalsze czynności 
w sprawie tego zdarzenia prowa-
dzą policjanci KPP Pszczyna.
◆ iNfOrmacje O PODejrZe-
Niu, że PO ul. NałkOWskiej 
POrusZa się NietrZeźWy 

kierOWca przekazali policji 
świadkowie, którzy zablokowali 
mu drogę i wyciągnęli kluczyki 
ze stacyjki. Na miejscu funk-
cjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP zatrzyma-
li 62-letniego kierowcę hyun-
daia – w organizmie 62-latka 
stwierdzono 3,5 promila alko-
holu. Za jazdę w stanie nietrzeź-
wości kodeks karny przewiduje 
karę nawet 2 lat pozbawienia 
wolności.
◆ 10.01 Na skrZyżOWaNiu 
ul. eDukacji Z ul. grOta-
rOWeckiegO doszło do zderze-
nia fiata i peugeota. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał, a policja ustali-
ła, iż kierująca peugeotem wyko-
nywała skręt w lewo z ul. Grota-
Roweckiego w ul. Edukacji i nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejaz-
du jadącej fiatem na wprost ul. 
Grota-Roweckiego. Sprawczyni 
zdarzenia została ukarana man-
datem karnym.
◆ 10.01 Na ul. lOkalNej, 
W rejONie OcZysZcZalNi 
ściekóW, doszło do dachowa-
nia peugeota. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że do zdarzenia do-
szło w wyniku awarii samochodu. 
Kierująca osobówką kobieta nie 
doznała obrażeń.

◆ kierujący DOstaWcZym 
PeugeOtem kierOWca mOc-
NO usZkODZił OPla na ul. 
Kościuszki tuż przed skrzyżowa-
niem z ul. Sienkiewicza. Do zda-
rzenia doszło 15.01. Kierujący 
dostawczym autem wycofywał sa-
mochód z bramy jednego ze skle-
pów. Nie zachował ostrożności 
i nie zapewnił sobie pomocy in-
nej osoby i wjechał wprost w ja-
dącego ul. Kościuszki opla, który 
musiał zostać odholowany przez 
pomoc drogową.
◆ tyscy POlicjaNci, Zaj-
mujący się ZWalcZaNiem 
PrZestęPcZOści gOsPO-
DarcZej zatrzymali 56-latkę, 
która posiadała przy sobie niele-
galny tytoń. W samochodzie za-
trzymanej oraz w miejscu przeby-
wania mundurowi znaleźli worki 
z tytoniem oraz suszem tytonio-
wym bez polskich znaków akcy-
zy. Łącznie zabezpieczono 40 ki-
logramów nielegalnego towaru. 
Straty Skarbu Państwa z tytułu 
uszczuplenia podatku akcyzowe-
go szacuje się na kwotę ponad 22, 
tys. zł. Za to przestępstwo kodeks 
karny skarbowy przewiduje karę 
nawet 3 lat więzienia.
◆ tyscy POlicjaNci iNter-
WeNiOWali W jeDNym Z hO-

teli po zgłoszeniu dotyczącym 
nietrzeźwego mężczyzny. Pijany 
24-latek nawet nie wiedział, jak 
się znalazł w hotelu, stwarzając 
zagrożenie dla swojego zdrowia, 
a nawet życia. Policjanci poje-
chali z nim do domu, żeby prze-
kazać go rodzinie, jednak niko-
go nie zastali. W związku z tym 
podjęli decyzję o doprowadzeniu 
go do izby wytrzeźwień. Wtedy 
tyszanin stwierdził, że nie chce 
mieć problemów i że jak go pusz-
czą, to im zapłaci. 24-latek usły-
szał zarzut obietnicy wręczenia 
korzyści majątkowej. Za ten czyn 
kodeks karny przewiduje karę 
do 2 lat więzienia.
◆ 14.01 Na ul. serDecZNej 
ZDerZyli się kierujący 
skODą i auDi. Dwie z trzech 
osób (kierowca skody i pasażer-
ka audi) podróżujących pojaz-
dami trafiły pod opiekę ratow-
ników medycznych oraz lekarza 
z załogi LPR. Na szczęście ich 
obrażenia nie wymagały hospi-
talizacji. Z ustaleń policji wyni-
ka, że kierowca skody, wykonując 
manewr skrętu w lewo, wymusił 
pierwszeństwo na kierowcy audi, 
który jechał ul. Serdeczną, w kie-
runku ul. Towarowej. 
ls ●

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

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

Zdecydowanie gorzej mogło skoń-
czyć się groźne zdarzenie, do które-
go doszło w minioną sobotę 15.01 
na ul. Armii Krajowej, w rejonie 
Szkoły Podstawowej nr 7.

Około godz. 15 dyżurny Komen-
dy Miejskiej Policji i dyspozytor 
medyczny otrzymali informację, 
iż w autobusie komunikacji miej-
skiej linii 137, jest osoba potrzebu-
jąca pomocy.

Po przyjeździe służb na miejsce 
zdarzenia okazało się, że w pojeź-
dzie jest ranny pasażer. Do zdarze-
nia doszło w chwili, kiedy przed ja-
dący autobus nagle wtargnął pieszy. 
Kierowca wykazał się nie lada re-
fleksem i zdążył zatrzymać pojazd, 
unikając tym samym potrącenia 
pieszego. Gwałtowne hamowanie 
spowodowało, że jeden z pasaże-
rów autobusu doznał urazu głowy 
i trafił pod opiekę ratowników me-
dycznych. ls ●

w autobusie warto być czujnym i trzymać się uchwytów.

refleks i rozbita głowa
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W efekcie zderzenia, do którego doszło na ul. Stoczniowców, jedno z aut przewróciło się na bok.

Po kolizji na ul. Serdecznej interweniowali ratownicy, ale na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń.
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W ramach 30. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy odbę-
dzie się 22.01 na Stadionie Zimo-
wym mecz hokejowy Taxus Arbor 
Hokej Z Gwiazdami 2022. Działa-
jąca od 20 lat Hokejowa Reprezen-
tacja Artystów Polskich zmierzy 
się z ekipą TVN 24 i Przyjaciele. 
Mecz rozpocznie się o godz. 16.30, 
a całkowity dochód przeznaczony 
zostanie na WOŚP.

z daria Marcinkowską
Oczywiście emocje meczowe będą 
tylko częścią lodowego show, bo-
wiem organizatorzy przygotowa-
li kilka niespodzianek. W lutym 
mamy poznać nazwisko repre-
zentanta Polski, który pojedzie 
na majowy Konkurs Piosenki Eu-
rowizji. Jedną z kandydatek jest 
mikołowianka Daria Marcinkow-
ska (DARIA), która wystąpi pod-
czas tyskiego spektaklu hokejowe-
go! To będzie wyjątkowa okazja, 
by zobaczyć i posłuchać piosen-
karkę, która podbija międzynaro-
dowy rynek muzyczny.

Będzie też trzecia edycja Pucha-
ru WOŚP w ICE CROSS, wystę-
py i gagi przygotowane wspólnie 
z grupą łyżwiarstwa synchronicz-
nego Pionierki, niezwykły pokaz 
Phoenix Group.

Hrap i tVn 24
A kogo zobaczymy na tafli Sta-
dionu Zimowego w tym roku? 

W drużynie HRAP planują za-
grać: Aga Dyg, Roman Polko, 
Mateusz Dewera, Maciej Maleń-
czuk, Mateusz Gabrek, Mariusz 
Siudek, Mariusz Czerkawski, 
Adam Grzanka, Tomasz Lebu-
da, Wojciech Niemczyk, Rafał 
Bryndal, Mariusz Kieca, Darek 
Maciborek, Wojtek Wojcie-
chowski, Tomasz Rajski, Piotr 
Zelt, Marcin Zbigniew Woj-
ciech, Andrzej Tomanek, Woj-
ciech Grzyb, Jakub Skóra, Rafał 
Mroczek, a sztab trenersko-
konferansjerski tworzą: Hen-
ryk Gruth, Wiesław Jobczyk, 
Michael Jobczyk, Józef Chrzą-
stek, Przemysław Skowron, Ja-
cek Maczuch, Bronisław Smo-
leń, Andrea Mancin, Marek 
Gawle, Waldemar Kupiec i Ja-
cek Chadziński.

Bilety w „igloo” i…
Przypomnijmy, iż pierwszy mecz 
pod nowym szyldem Hokejowej 
Reprezentacji Artystów Polskich 
rozegrano w Tychach w 2003 
roku, stąd HRAP jest zarejestro-
wana w Tychach i w swoim her-
bie ma zapisany rok pierwszego 
meczu – Tychy 2003.

Bilety są do nabycia w „Igloo” 
na Stadionie Zimowym oraz 
w kilku innych miejscach – szcze-
góły na fanpage’u FB Hokejowej 
Reprezentacji Artystów Polskich. 
ls ●

w tychach 
szykują się zMiany 
na dwóch parkingach 
wielopozioMowych, 
które dziaŁają 
w systeMie park&ride. 
w końcu grudnia 
rozpoczęŁy się pierwsze 
testy nowego systeMu, 
sŁużącego do obsŁugi 
wjazdu na obiekty. 
sprawdź, co się zMieni.

Testowanie nowego systemu 
ruszyło na dwóch parkingach 
wielopoziomowych w Tychach. 
Przypomnijmy: jeden parking 
znajduje się przy dworcu PKP, 
a drugi w rejonie stacji Tychy-
Lodowisko. Od 20 grudnia, kie-
rowcy wjeżdżający na te obiekty 
nie muszą pobierać karty z dys-
trybutora i oddawać jej przy wy-
jeździe. – Zgodnie z nowym sy-
stemem proces ten będzie obywał 
się automatycznie. Szlaban otwo-
rzy się na podstawie odczytu tab-
licy rejestracyjnej – mówi Artur 
Kruczek, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Tychach.

Karty na brudne tablice
Karty nie znikną jednak całkowi-
cie. Będą pomocne w awaryjnych 

przypadkach. – Nowy system 
funkcjonuje w oparciu o sczyty-
wanie numerów rejestracyjnych 
pojazdu, co oznacza, że może nie 
zadziałać, gdy tablice te będą nie-
czytelne lub zabrudzone. Wów-
czas awaryjnie będzie można 
skorzystać z opcji poboru karty 
– wyjaśnia Wojciech Łyko, z-ca 
dyrektora MZUiM ds. techniczno
-administracyjnych.

nowość: wprowadź rejestrację
By opuścić parking nadal nale-
ży udać się do automatu kaso-
wego. Tam – co jest nowością 
– konieczne jest wpisanie nu-
meru rejestracyjnego pojazdu. 
Wówczas na ekranie wyświet-
lą się dobrze znane opcje płat-
ności. Pierwsza skierowana jest 
do pasażerów taryfy pomarań-
czowej, druga do pasażerów po-
dróżujących na podstawie inne-
go biletu kolejowego, a trzecia 
do osób odbierających podróż-
nych ze stacji.

Testy systemu to pierwszy 
krok do poważniejszych prze-
mian. Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów już zapowiada, że w cią-
gu najbliższych tygodni zasady 
działania parkingów ulegną 
zmianom.

nie tylko dla pasażerów kolei
– Na ten moment oba par-
kingi funkcjonują w systemie 
Park&Ride, co oznacza, że mogą 
z nich korzystać wyłącznie kie-
rowcy, którzy planują dalszą po-
dróż koleją. W najbliższym czasie 
chcemy udostępnić je także po-
zostałym kierowcom. Będzie się 
to odbywać na podstawie abo-
namentu – wyjaśnia dyrektor 
MZUiM i dodaje: – Nie oznacza 
to, że parkingi stracą funkcję Park 
& Raid. W dalszym ciągu przewi-
dujemy preferencje dla pasażerów 
kolei korzystających z biletów po-
marańczowej taryfy.

Prace nad nowym regulami-
nem są w toku. O szczegółach 
i terminach jego wprowadzenia 
poinformujemy, gdy będzie już 
gotowy. Mn ●
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systeM w fazie testów
będą nowe zasady WjAZDu NA PARKINGI WIELOPOZIOmOWE. 

22 stycznia, godz. 16.30 – kup bilet i wspomóż Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy!

gwiazdy zabłysną 
na lodzie

Tak ma się prezentować pierwsza piątka Hokejowej Reprezentacji 
Artystów Polskich na mecz z okazji 30. edycji WOŚP.

Wizualizacja nowego oblicza placu Konstytucji 3 Maja.

jak poinforMowaŁ 
urząd Miasta, 
jeszcze w tyM roku 
zrewitalizowany 
zostanie plac 
konstytucji 3 Maja, 
będący teraz de 
facto parkingieM dla 
Mieszkańców osiedla 
h i odwiedzających 
kościóŁ pw. św. jana 
chciciela.

W ramach planowanej na ten rok 
inwestycji nie tylko zostanie wy-
remontowany istniejący na placu 
parking, ale przede wszystkim 
powstanie przestrzeń służąca 
mieszkańcom i przechodniom.

– W projekcie ważną rolę 
pełni nowe zagospodarowa-
nie zieleni i nowe nasadzenia 
krzewów, bylin i drzew. Zale-
ży nam na stworzeniu dodatko-
wych przestrzeni zacienionych, 

wydzieleniu strefy parkingu 
oraz co bardzo istotne z uwa-
gi na zmiany klimatyczne: go-
spodarowaniu wód opadowych 
– mówi Hanna Skoczylas, za-
stępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Obecna nawierzchnia parkin-
gu jest nierówna i zaniedbana, 
w ramach realizacji zadania zo-
stanie ona wymieniona na na-
wierzchnię wodoprzepuszczalną, 
utworzone i oznaczone zostaną 
także miejsca dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Nowe miej-
sca parkingowe pojawią się także 
w pasie od ulicy Żwakowskiej.

Wszystkie nowe nawierzch-
nie będą wodoprzepuszczalne 
w celu zapewnienia odpowied-
niego gospodarowania wodami 
opadowymi. – Zmiany klima-
tyczne, których obecnie jeste-
śmy świadkami, skutkują ta-
kimi zjawiskami pogodowymi 

jak susze lub podtopienia. Nad-
mierne uszczelnianie nawierzch-
ni, takich jak parkingi i chodniki 
powoduje, że raz mamy niedo-
bór, a raz nadmiar wody. Zasto-
sowanie w tym miejscu nowych 
rozwiązań projektowych i ma-
teriałowych ma na celu, oprócz 
oczywiście rewitalizacji miej-
sca, poprawienie gospodarki 
wodnej w najbliższym sąsiedz-
twie i poprawianie mikroklima-
tu tego miejsca – dodaje Hanna 
Skoczylas.

W ramach realizacji zada-
nia pojawi się również nowa 
nawierzchnia ciągów pieszych 
i elementy małej architektury. 
W budżecie gminy na rewitali-
zację tyskiego Placu Konstytu-
cji zarezerwowano 1 mln zło-
tych. Gotowa jest już koncepcja, 
trwają przygotowania do prze-
targu w formule „projektuj i bu-
duj”.  rn ●
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plac Konstytucji 3 Maja do poprawKi
więcej zieleni i… mIEjSc PARKINGOWych.

Nowe zasady będą obowiązywać na parkingach przy dworcu PKP oraz obok Stadionu Zimowego.
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Już za dwa tygodnie, dokładnie 
30 stycznia, odbędzie się 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na placu Baczyńskiego. 
Tychy tradycyjnie przyłączają się 
do charytatywnej zabawy dzień 
wcześniej tj. 29 stycznia za spra-
wą Underground Pubu, który bę-
dzie koncertował z Jurkiem Ow-
siakiem już do soboty. 

Organizatorzy wciąż pracują 
nad listą atrakcji, o których na-
piszemy w przyszłym tygodniu. 

Już teraz ruszyła WOŚP-owa 
zrzutka oraz aukcje, które od-
stępne są na facebookowym pro-
filu Tyski Sztab WOŚP. Under-
ground Pub nie ogłosił jeszcze 
pełnej listy artystów i wstrzy-
muje się z ujawnieniem gwiaz-
dy. Wiemy jednak, że wśród ka-
pel znajdzie się katowicka grupa 
Snowblind oraz zespół tanecz-
no-wokalny Główna Księgowa. 
Po więcej szczegółów zaprasza-
my za tydzień. kp ●

30 stycznia finał wośp na placu Baczyńskiego. 

tychy znów 
zagrają z woŚp

3|18 stycznia 2022www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



reklama

w czwartek, 13.01 
w urzędzie Miasta 
podpisano pierwsze 
uMowy na realizacje 
projektów w zakresie 
rozwoju sportu 
w tychach w 2022 roku. 
dotacja Miasta wyniesie 
prawie 10,5 Miliona 
zŁotych, a wsparcie 
otrzyMaŁo 29 klubów 
i stowarzyszeń.

W roku 2022 najwyższe dofinan-
sowanie otrzymał Tyski Sport SA 
i Klub Piłkarski GKS Tychy SA 
(odpowiednio: 4,3 mln i 4,6 mln). 
W 2021 roku było to 4,5 mln i 4,8 
mln. Obie spółki odpowiadają 
za rozwój najpopularniejszych 
w mieście sportów: piłki nożnej, 
hokeja i koszykówki. Wsparcie 
otrzymały także stowarzyszenia 
promującą m.in. lekkoatletykę, 
pływanie, strzelanie, taniec, judo 
czy sporty walki.

– Analizując liczne wnioski, ja-
kie do nas wpłynęły, mamy możli-
wość zobaczyć jak wiele się dzieje 
w obszarze sportu w naszym mie-
ście, jak wielkie sukcesy osiągają 
nasi sportowcy, nie tylko w tych 
najbardziej popularnych dyscypli-
nach, ale także w tych niszowych 
– powiedział Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta Miasta Ty-
chy. – Dziś spotkaliśmy się w gro-
nie przedstawicieli klubów repre-
zentujących różne dyscypliny, 
by pokazać, że Tychy to nie tylko 
piłka nożna i hokej. Z sukcesów 
wszystkich tyskich sportowców 
jesteśmy dumni i w miarę moż-
liwości finansowych gminy, bę-

dziemy ich wspierać i stwarzać 
dobre warunki do rozwoju spor-
towej kariery.

Podczas spotkania przedsta-
wiciele klubów mówili o osiąga-
nych w ostatnich miesiącach suk-
cesach.

– Atomówki zdobyły brązowy 
medal mistrzostw Polski, a czte-
ry nasze zawodniczki są w kadrze 
narodowej. Mamy ambitne pla-
ny na ten rok, staramy się rozwi-
jać sportowo i muszę przyznać, 
że w dużej mierze zawdzięczamy 
to wsparciu miasta – stwierdził 
Sebastian Kędra, prezes Stowa-
rzyszenia Kobiecego Klubu Ho-
keja na Lodzie Atomówki GKS 
Tychy.

- Grupa, która ze mną trenu-
je niemal codziennie, liczy kil-
kanaście osób. Koszty sprzętu 
i nabojów są bardzo wysokie – 
dodał Krzysztof Rymski, prezes 

i trener Śląskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego w Tychach. – Po-
trzeby mamy ogromne, dlate-
go każde dodatkowe środki są 
dla nas bardzo ważne. Bez nich 
nie moglibyśmy osiągać tak do-
brych wyników. Z dumą mu-
szę przyznać, że nasza pozycja 
i sukcesy osiągane nie tylko 
w mieście, ale i w regionie są 
coraz większe.

– Zawsze trzymamy za was 
kciuki i wspieramy, bo dając pie-
niądze mamy pewność, że sport 
jest w dobrych rękach, że zawod-
nicy trenujący w zarządzanych 
przez was klubach czy stowarzy-
szeniach są coraz lepsi i mogą się 
rozwijać. Cieszymy się, że może-
my być choć małą częścią suk-
cesów naszych sportowców – 
powiedział Marcin Staniczek, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. ls ●

w tychach realizowany 
jest prograM 
bezpŁatnej rehabilitacji 
dla osób z zaburzeniaMi 
nerwicowyMi 
i afektywnyMi. jego 
celeM jest utrzyManie 
w zatrudnieniu lub 
powrót do zatrudnienia 
osób z probleMaMi 
psychicznyMi.

Z tego typu zaburzeniami oraz 
ich następstwami dla ogólnego 
funkcjonowania zmaga się coraz 
większa liczba Polaków. Zgodnie 
z danymi GUS z 2015 r. liczba pa-
cjentów psychiatrycznej opieki 
ambulatoryjnej leczonych ogółem 
wyniosła prawie 1,6 miliona osób. 
W okresie 2010–2015 względna 
liczba leczonych (na 100 tys. lud-
ności) wzrosła o 12,7%. Najczęst-
szymi problemami zdrowotnymi 
wśród osób leczonych w psychia-
trycznej opiece ambulatoryjnej są 
zaburzenia nerwicowe związane 
ze stresem pod postacią soma-
tyczną oraz zaburzenia nastroju 
(afektywne). W ciągu wskazane-
go wyżej okresu wskaźnik osób 
leczonych z powodu tych dwóch 
grup zaburzeń znacząco wzrósł – 
odpowiednio o 23,8% i 24%. Pan-
demia tylko te problemy nasiliła, 
szczególnie u młodych osób.

W realizowanym w naszym 
mieście programie mogą uczest-
niczyć osoby zameldowane 

na terenie województwa śląskie-
go: kobiety w wieku 18-59 lat, 
mężczyźni 18-64 lata, osoby ak-
tywne zawodowo lub deklarujące 
gotowość do podjęcia zatrudnie-
nia. Warunkiem uczestnictwa jest 
również niekorzystanie ze świad-
czeń rehabilitacji leczniczej finan-
sowanych przez NFZ, ZUS, KRUS 
lub PFRON w okresie ostatnich 6 
miesięcy z powodu: zaburzeń de-
presyjnych nawracających, zabu-
rzeń, lękowych uogólnionych, za-
burzeń stresowych pourazowych, 
zaburzeń adaptacyjnych.

Dodatkowo muszą to być oso-
by, które dysponują dostępem 
do telefonu stacjonarnego lub 
komórkowego oraz nie posiada-
ją przeciwwskazań zdrowotnych 
do skorzystania ze świadczeń re-
habilitacji w trybie ambulatoryj-
nym z powodu np. ciężkiej depre-
sji, zaburzeń psychotycznych oraz 
upośledzenia umysłowego.

Program trwa do marca 2023 
roku. Jak się dowiadujemy, pozo-
stało jeszcze około 270 wolnych 
miejsc. Ważną informacją jest to, 
że program jest bezpłatny. Wspar-
cie, jakie otrzymuje każda osoba, 
to dwie wizyty u lekarza psychia-
try, dwie konsultacje psychologicz-
ne, 11 spotkań indywidualnych 
z psychologiem/psychoterapeu-
tą, 3 konsultacje specjalistyczne 
z psychoterapeutą, 4 konsultacje 
telefoniczne psychologa, trening 
radzenia sobie ze stresem, trening 
asertywności, warsztat radzenia 
sobie z emocjami.

Podmiotem realizującym pro-
gram jest Fizjoterapia MDT 
(szczegóły na stronie fizjotera-
piamdt.pl), świadczenia z niego 
wynikające realizowane są w ga-
binecie przy al. Piłsudskiego 12. 
Więcej informacji pod numerem 
telefonu +48 795 800 959.
ww ●

reHaBilitacja 
dla nerwicowców
udziaŁ w prograMie mOżNA WZIąć BEZPŁATNIE.

Kasa dla 29 KluBów
prawie 10,5 Mln zŁotych WSPARcIA NA REALIZAcję PROjEKTóW SPORTOWych.

Reprezentanci części klubów już podpisali w 
Urzędzie Miasta stosowne umowy.

UM
 Ty

ch
y

Od ostatniego piątku toalety przy 
Wodnym Placu Zabaw na terenie 
Paprocan ponownie są już czyn-
ne – chociaż w ograniczonym za-
kresie. 7 stycznia grupa młodych 
ludzi zdewastowała publiczne 

toalety. Sprawcy dewastacji in-
tensywnie poszukiwani są przez 
policję, która prosi o kontakt 
osoby mogące pomóc w ustale-
niu sprawców. 
kp ●

grupa młodocianych chuliganów zdemolowała toalety.

wandale poszukiwani
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w ciągu ostatnich 10 
lat liczba pojazdów 
w tychach ulegŁa 
nieMal podwojeniu. 
w 2012 roku 
zarejestrowanych 
ich byŁo 67.856, w 2021 
– 111.000. a jeszcze 
w 1999 roku po tyskich 
drogach poruszaŁo się 
ledwie 48 tys. pojazdów. 
wraz z wejścieM polski 
do unii europejskiej, 
nastąpiŁ szybki wzrost 
ich liczby, a bariera 
100 tysięcy pojazdów 
zostaŁa przekroczona 
w 2018 (102.700). 
liczby te pokazują, 
że bez nowoczesnych 
rozwiązań 
koMunikacyjnych, 
inwestycji 
drogowych, zMianach 
na skrzyżowaniach 
i bez its, Miasto w końcu 
by się zakorkowaŁo.

Oczywiście, dane te nie dają peł-
nego obraz sytuacji, bo nie każ-
dy zarejestrowany w Tychach 
pojazd jeździ na co dzień po uli-
cach miasta. W statystykach nie 
ma pojazdów leasingowanych, 
które poruszają się w Tychach, 
ale są zarejestrowane w innych 
miastach. I odwrotnie – nie 
wszystkie auta leasingowane i za-
rejestrowane w Tychach tutaj jeż-
dżą. Jednak nawet uwzględniając 
te uwagi i tak jest to liczba im-
ponująca.

aut coraz więcej
Na skutek pandemii i proble-
mów związanych z wytwarza-
niem części, ograniczona została 
produkcja nowych aut. To po-
woduje, iż w salonach braku-
je nowych samochodów, rosną 
natomiast ceny w komisach. Sku-
tek – w ostatnich dwóch latach 
tempo wzrostu liczby aut nie-
co spadło. Na koniec 2015 roku 
było 71.400, natomiast w końcu 
2018 roku – 102.700, czyli w cią-
gu trzech lat przybyło 31.300 po-
jazdów. Z kolei na koniec 2021 
roku było 111.000, czyli w cią-
gu trzech ostatnich lat przybyło 
„tylko” 8.300.

Ciekawostką jest, że 7,9 proc. 
samochodów osobowych zareje-
strowanych w Tychach jest wypo-
sażonych w silnik o pojemności 
2.0 l lub większej. Ten wynik daje 

miastu 46. miejsce w skali kraju, 
ex aequo z Tarnowem. W woj. ślą-
skim większy odsetek samocho-
dów o takiej pojemności notu-
jemy w Częstochowie 9,3 proc., 
Bielsku-Białej 8,7 proc. i w Kato-
wicach 8,1 proc.

elektryki i hybrydy
W ciągu roku podwoiła się liczba 
rejestrowanych w Tychach pojaz-
dów elektrycznych i o napędzie 
hybrydowym. W 2020 roku było 
55 samochodów elektrycznych, 
rok później – 107. Z kolei hybryd 
zarejestrowano w 2020 r 493, 
a na koniec 2021 r – 892.

luksus na drogach
Jeśli chodzi o marki tzw. luksuso-
wych aut, to największym zain-
teresowaniem cieszą się porsche 
– obecnie w Tychach są zareje-

strowane 33 takie samochody. 
Przybyło bmw X6 – z 6 w 2015 
do 29 w 2021. Jest trzy razy więcej 
audi Q7 – w tych samych latach: 
11 – 33. Ale… cztery lata temu 
było w Tychach 50 jaguarów, teraz 
– 15. Są tylko 3 infiniti z 24, które 
jeździły w 2017 roku. Na koniec 
roku 2021 nie był zarejestrowany 
ani jeden hammer czy lamborghi-
ni, które wcześniej były w tyskich 
rejestrach.

najstarsze?
W 2021 roku zarejestrowanych 
zostało 21 pojazdów zabytkowych 
i na koniec roku w ewidencji były 
103 takie samochody i motocy-
kle. Najstarsze pochodzą z lat 
30.  i 40. ubiegłego wieku, a re-
kordzistą jest 92-letni motocykl 
indian 101 scout 45 (1930). Kolej-
ne to samochody osobowe – ford 

A z 1931 r. (przyjęty do ewidencji 
w 2021 r) i opel super z 1934 r 
oraz dwa motocykle harley-da-
vidson U z 1946 r i jawa 250 pe-
ral z 1948 r.

Mniej kierowców
W porównaniu z 2012 roku wy-
dano znacznie mniej praw jazdy: 
4.555 – w 2012 i 2.884 – w 2021. 
Jednak w minionym roku, 
w porównaniu z „epidemicz-
nym” 2020 rokiem, liczba wyda-
nych praw jazdy wzrosła o 661. 
Od lat na podobnym poziomie 
utrzymuje się liczba zatrzyma-
nych praw jazdy – w 2021 takich 
przypadków odnotowano 296, 
rok wcześniej – 310. W ub. roku 
zanotowano 22 wnioski o spraw-
dzenie kwalifikacji (punkty), 
w 2020 r było ich 18.
leszek sobieraj ●

kolejka 
do laboratoriuM
– sporo osób korzysta z laborato-
rium mieszczącego się w szpitalu 
miejskim, jednak po remoncie 
i przeniesieniu go do nowej części, 
pacjenci muszą stać w kolejce na ze-
wnątrz. nie ma problemu latem, 
choć w czasie deszczu jest to bardzo 
dokuczliwe. jednak teraz, kiedy rano 
bywają minusowe temperatury, 
musimy czekać co najmniej kilka-
naście minut lub więcej na mrozie. 
w kolejce są przecież osoby starsze 
i matki z małymi dziećmi – twierdzi 
nasz czytelnik.

ODPOWiaDa Dr N. meD. ma-
rek kraWcZyk, DyrektOr 
sZPitala miejskiegO W ty-
chach: – Pandemia COVID-
19 spowodowała konieczność 
wdrożenia wielu rozwiązań or-
ganizacyjnych, mających na celu 
zapobieganie zakażeniom SARS
-CoV-2 wśród naszych pacjen-
tów. Stąd przeniesienie punk-
tu pobrań do pomieszczenia, 
do którego dostęp jest z ze-
wnątrz.

Mamy świadomość uciążliwo-
ści, z którymi wiąże się ta sytua-
cja, dlatego nieustannie pracuje-
my nad nowymi rozwiązaniami. 
Planujemy budowę konstruk-
cji aluminiowej, która umoż-
liwi oczekiwanie pacjentom 
w lepszych warunkach. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia to koszt 
ok. 150.000,00 – 200.000,00 zł. Li-
czymy, że przy pomocy Fundacji 
Cicha-Nadzieja pozyskamy nie-
zbędne środki finansowe i zreali-
zujemy planowane przedsięwzię-
cie. ls ●

tłoK na drogacH
w 2021 zarejestrowanych byŁo w tychach 111.000 – DWA RAZy TyLE cO PRZED 10 LATy.

ar
c.
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na grudniowej sesji 
rady Miasta tychy 
jednogŁośnie zostaŁa 
przyjęta uchwaŁa 
budżetowa na 2022 
rok. dochody Miasta 
w przyszŁyM roku 
zaplanowano w kwocie 
882 Mln zŁ, zaś wydatki 
w kwocie 1.033 Mln zŁ. 
początek roku to dobry 
czas, żeby przyjrzeć się 
gMinneMu budżetowi 
bliżej.

– Zmiany narzucone samorzą-
dom w ramach Polskiego Ładu 
spowodowały, że konstrukcja 
budżetu miasta na 2022 rok oraz 
prognozy finansowej na lata 
2022–2032 były dużym wyzwa-
niem – tymi słowami rozpoczął 
swoje wystąpienie na sesji prezy-
dent Andrzej Dziuba.

Dochody w 2022 roku zaplano-
wano w kwocie 882 mln zł, zaś wy-
datki w kwocie 1.033 mln zł. De-
ficyt budżetu, który wyniesie 151 
mln zł, zostanie pokryty plano-
wanymi przychodami z kredytu 
w kwocie 114 mln zł oraz wolnymi 
środkami z lat ubiegłych w kwo-
cie 37 mln zł. W planie rozchodów 
ujęto spłatę kredytów i pożyczek 
oraz wykup obligacji w łącznej 
kwocie 30 mln zł, która w całości 
zostanie sfinansowana przychoda-
mi z tytułu wolnych środków.

– Dziękuję radnym za przyję-
cie budżetu na kolejny rok. Dzię-
kuję za konstruktywne podejście 
oraz troskę o utrzymanie jako-
ści życia naszych mieszkańców 
na dobrym poziomie. Zrobimy 
wszystko, by mieszkańcy nie od-
czuli problemów, z jakimi bory-
kają się  samorządy, choć sytua-
cja z roku na rok jest faktycznie 
coraz trudniejsza – powiedział 
prezydent.

Prezydent podziękował tak-
że współpracownikom, którzy 
przez ostatnie miesiące praco-
wali nad opracowaniem budże-
tu na rok 2022.

– To był trudny rok. Znaczne 
obniżenie dochodów własnych 
z tytułu udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
PIT, podwyższenie płacy mini-
malnej do 3.010 zł brutto, infla-
cja i znaczące podwyżki cen ener-
gii przełożyły się na możliwości 
inwestycyjne miasta. Zaplano-
wanie na rok 2022 i lata następ-
ne dużej części inwestycji było 
możliwe tylko dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym, zarówno 
zwrotnym jak i bezzwrotnym – 
podkreślił Andrzej Dziuba.

Złagodzeniem tej sytuacji było 
przyznanie miastu w br. kwoty 
29 mln zł jednorazowej subwencji 
z budżetu państwa na wsparcie re-
alizacji zadań własnych w 2022 r. 
oraz zapisana w ustawie obietnica 
przyznania od 2023 r. nowej do-
datkowej subwencji rozwojowej. 
Są to jednak środki albo jednora-
zowe albo uzależnione od spełnie-
nia określonych kryteriów, co nie 
gwarantuje ich wpływu w kolej-
nych latach budżetowych. Na-
tomiast ubytek dochodów włas-
nych ma charakter trwały i na lata 
wpłynie na możliwości rozwojo-
we naszego miasta.

planowane dochody: 882 mln zł
Dochody w 2022 roku zmniejsza-
ją się w stosunku do roku 2021 
o 144 mln zł tj. o 14,1%. Spadek 
ten związany jest w dużej mierze 
z mniejszymi środkami otrzymy-
wanymi z budżetu państwa w for-
mie dotacji i subwencji.

Od 1 czerwca bieżącego roku 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przejmuje realizację pro-
gramu Rodzina 500+ w wyniku 
czego dotacja z budżetu państwa 
na ten cel zmniejszyła się w 2022 
roku w stosunku do roku 2021 
o 78 mln zł. Poza tym w docho-
dach roku 2021 ujęta jest jednora-
zowa subwencja w wysokości 29 
mln zł, która wpłynęła końcem 
ub.r. jako uzupełnienie dochodów 
miasta, tytułem wprowadzanych 
zmian podatkowych od 1 stycz-
nia przyszłego roku, a której nie 
ma już w roku 2022.

W porównaniu do roku ubie-
głego zmniejszają się też dochody 
własne, tj. dochody pomniejszo-
ne o dotacje z budżetu państwa 
i z jednostek samorządu teryto-
rialnego, subwencje, środki unij-
ne i inne zewnętrzne. W 2022 
roku kształtują się one na pozio-
mie 488 mln zł, co oznacza spa-
dek w stosunku do roku poprzed-
niego o 26 mln zł, tj. o 5,1%.

Planowane na przyszły rok 
dochody własne są niższe nawet 
w porównaniu z rokiem 2019.

– Spadek dochodów własnych 
miasta wynika z niższych wpły-
wów z udziału miasta w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 
które stanowią mniej więcej poło-
wę dochodów własnych. Po ich od-
liczeniu pozostałe dochody własne 
z roku na rok rosną. W roku 2022 
są wyższe w stosunku do roku 
ubiegłego o 1,9%, a w stosunku 
do roku 2019 – o 6,8%. – mówi 
Andrzej Dziuba i dodaje: – Poka-
zuje to, że spadek dochodów włas-
nych związany jest ze zmianami 

w przepisach podatkowych, które 
rozpoczęły się już w roku 2019.

Mniej z pit-u
Na przestrzeni lat 2016 do 2019 
wpływy z tytułu udziału w podat-
ku dochodowym od osób fizycz-
nych co roku rosły. W sierpniu 
2019 roku weszły w życie zmiany 
zwalniające z podatku dochodo-
wego osoby poniżej 26. roku ży-
cia, a jesienią tego samego roku 
obniżono stawkę podatkową 
PIT z 18 do 17 % oraz zwiększo-
no kwotę kosztu uzyskania przy-
chodów. Na skutek tych zmian 
oraz lockdownu gospodarczego 
w roku 2020, dochody z tego ty-
tułu po raz pierwszy od 2009 roku 
były niższe niż w roku poprzed-
nim. Ubytek wyniósł 5 mln zł, ale 
gdyby nie wprowadzane zmiany 
wzrost dochodów winien wynieść 
w 2020 r. ok. 10 mln zł.

W roku bieżącym wpływy 
z PIT powróciły na ścieżkę wzro-
stową i są aż o 17 mln zł wyższe 
niż w 2020 roku.

– Niestety, w wyniku zmian 
podatkowych, które wprowadził 
„Polski Ład” udziały w PIT za-
planowane przez Ministerstwo 
Finansów na rok 2022 spad-
ły do poziomu 216 mln zł, czyli 
są o 31 mln zł niższe niż w roku 
poprzednim. Jednak faktycz-
ny ubytek dochodów z PIT jest 
znacząco wyższy. Biorąc pod 
uwagę, że w latach 2016-2019 
średni wzrost wpływów z PIT 
kształtował się na poziomie oko-
ło 8% można przyjąć, że gdyby 
nie wprowadzone zmiany do-
chody z PIT w roku 2022 powin-
ny wynieść 278 mln zł. Oznacza 
to ubytek w kasie miasta ok. 62 

mln zł. Częściowo ubytek ten 
zrekompensowała wspomniana 
już wcześniej 29 milionowa sub-
wencja, ale jest to rekompensa-
ta jednorazowa, a wprowadzone 
zmiany skutkują na lata. Zmniej-
szenie dochodów własnych w za-
mian za uznaniowo przyznawane 
środki jest kolejnym przykładem 
ograniczenia samodzielności jed-
nostek samorządu terytorialnego 
– mówił prezydent Tychów.

Od roku 2022, kwota docho-
dów z tytułu udziału w PIT przez 
cały rok nie ulegnie zmianie, nie-
zależnie od koniunktury gospo-
darczej i faktycznego wpływu 
tych środków na rachunek bu-
dżetu państwa. Ewentualna ko-
rekta rzeczywistej kwoty nam 
należnej za dany rok budżetowy 
dokonana zostanie z dwuletnim 
opóźnieniem.

– To też zmiana niekorzyst-
na dla miasta, ponieważ na dziś 
środki wpływają na bieżąco, 
a po zmianach należne miastu 
kwoty za dany rok otrzymamy 
dopiero za dwa lata – podkreślił 
prezydent.

wpływy z podatków i opłat
Łączna kwota wpływów z po-
datków i opłat w roku 2021 jest 
wyższa od roku 2020 o 22 mln zł. 
Wzrost ten jest efektem przede 
wszystkim podwyższenia staw-
ki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
wyższych wpływów z podatku 
od czynności cywilnoprawnych.

Z kolei dochody w 2022 mają 
być o 6 mln zł wyższe od ubiegło-
rocznych. Jest to spowodowane 
wzrostem wpływów z tytułu po-
datku od nieruchomości.

– Przypomnę, że w roku 2021 
stawki podatku od nieruchomo-
ści nie były zmieniane. Pozostały 
na poziomie z roku 2020. Jednak 
w 2022 roku, w związku ze znacz-
nym ubytkiem dochodów z tytu-
łu udziału w PIT spowodowanym 
wprowadzonymi reformami po-
datkowymi w ramach „Polskie-
go Ładu”, koniecznością stało się 
podniesienie stawek podatku. 
W październiku Uchwałą Rady 
Miasta podwyższono stawki po-
datku od nieruchomości na 2022 
roku zgodnie ze stawkami okre-
ślonymi przez Ministra Finansów 
– dodaje prezydent miasta.

Jednocześnie utrzymano zwol-
nienie z podatku dla nierucho-
mości związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w zakre-
sie lecznictwa zamkniętego.

ponad miliard na wydatki
Na wydatki miasta przeznacza 
się kwotę 1.033 mln zł, z czego 
na wydatki bieżące 775 mln zł tj. 
75% budżetu, a na wydatki mająt-
kowe 258 mln zł tj. 25%.

dochody i wydatki bieżące
Na przestrzeni ostatnich lat wi-
dać wyraźny spadek tzw. nad-
wyżki operacyjnej. W roku 2018 
wyniosła ona 100 mln zł, a pla-
nowana na rok 2022 – zaledwie 
11 mln zł.

– To skutek większej dynami-
ki wzrostu wydatków bieżących 
nad dochodami bieżącymi. Wy-
nika to przede wszystkim z ogra-
niczenia dochodów własnych sa-
morządów z tytułu PIT ujętych 
w Polskim Ładzie oraz ciągłego 
ponadprzeciętnego wzrostu wy-
datków bieżących. Jest to zjawi-
sko o tyle niepokojące, że to właś-
nie poziom nadwyżki operacyjnej 
stanowi o potencjale inwestycyj-
nym samorządu oraz o możliwo-
ści regulowania przez samorząd 
zobowiązań dłużnych wynika-
jących z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów – podkreśla prezydent 
Dziuba.

42 procent na edukację
Największy udział w wydatkach 
bieżących tj. ponad 42% stanowią 
środki przeznaczone na oświatę 
i wychowanie. W bieżącym roku 
na zadania własne oświaty (bez 
remontów i projektów unijnych) 
miasto przeznaczy 325 mln zł, 
tj. o 15 mln zł więcej niż w roku 
2021. Wysokość przyznanej sub-
wencji oświatowej oraz dotacji 
z budżetu państwa na wycho-
wanie przedszkolne wynosi 192 
mln zł tj. więcej niż w roku bie-
żącym o 9 mln zł. Wzrost wy-
datków bieżących jest wyższy niż 
wzrost środków otrzymywanych 
z budżetu państwa, a różnica 
między tymi dwoma wartościa-
mi stale się powiększa. Łączna 
dopłata miasta do funkcjono-
wania oświaty wzrosła na prze-
strzeni ostatnich pięciu lat z 78 
mln zł w roku 2018 do 133 mln zł 
w roku 2022.

Subwencja oświatowa i dota-
cje z budżetu państwa nie pokry-
wają nawet kosztów osobowych. 
W 2018 r. koszty osobowe prze-
wyższały środki z budżetu pań-

stwa o 15 mln zł, a w 2021 r. róż-
nica ta wyniosła już 36 mln zł. 

Na dotacje dla niepublicz-
nych placówek w 2022 r. zabez-
pieczono środki w wysokości 66 
mln zł, tj. o 5 mln zł więcej niż 
w 2021 r. Na przestrzeni ostat-
nich 5 lat środki na dotacje dla 
podmiotów niepublicznych wzro-
sły o 65% (z poziomu 37 mln zł 
w 2018 r. do 66 mln zł w roku 
przyszłym).

21 mln na remonty
Łączna wartość remontów zapla-
nowanych w budżecie 2022 r. wy-
nosi 21 mln zł i obejmuje głów-
nie:
•  remonty dróg – 11 mln zł,
•  remonty placówek oświatowych 

– 2,6 mln zł,
•  remonty komunalnych zasobów 

mieszkaniowych realizowane 
przez MZBM – 1,5 mln zł,
Pula środków na remonty zo-

stanie uzupełniona w trakcie 
roku po rozstrzygnięciu przetar-
gów i zwolnieniu części środków 
na innych zadaniach.

jakie inwestycje?
W ramach dochodów mająt-
kowych w 2022 r. ujęto środki 
w łącznej kwocie 96 mln zł, z cze-
go 90 mln zł to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej do realizacji 
8 zadań inwestycyjnych. Najwięk-
sze z nich to:
•  Inteligentny System Zarządza-

nia i Sterowania Ruchem,
•  modernizacja systemu oświet-

lenia w mieście Tychy,
•  budowa centrum przesiadkowe-

go u zbiegu ulic Wyszyńskiego 
i Edukacji.

•  odnawialne źródła energii szan-
są na poprawę jakości powietrza 
w Tychach.
– Są to środki z kończącej się 

perspektywy finansowej na lata 
2014-2020. Podziału środków 
z nowej perspektywy na lata 2021-
2027 możemy spodziewać najw-
cześniej w trakcie 2022 r., po zaak-
ceptowaniu przez instytucje unijne 
Krajowego Planu Odbudowy oraz 
po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu 
pierwszych konkursów przez re-
gionalne instytucje dofinansowu-
jące – mówi Andrzej Dziuba.

Z pozostałych inwestycji, któ-
rych rozpoczęcie zaplanowano 
na rok 2022 warto wymienić jesz-
cze następujące:
•  inwestycje drogowe: budo-

wa ulic Piaskowej i Palmowej 
(18,4 mln zł), budowa połącze-
nia ul. Szojdy i ul. Towarowej 
(13,8 mln zł), rozbudowa ul. 
Lokalnej (17,7 mln zł), budo-
wa połączenia drogowego ul. 
Goździków z ul. Oświęcimską 
(6,1 mln zł);

•  inwestycje w kulturę fizycz-
ną: budowa przystani sportów 
wodnych w Paprocanach, bu-
dowa boiska przy ul. Edukacji 
(7,4 mln zł), wodny plac zabaw 
w Parku Jaworek (6,5 mln zł);
– inwestycje oświatowe: roz-

budowa Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego 
(10,3 mln zł), termomoderniza-
cja i rozbudowa Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 przy ul. 
Cmentarnej (7,5 mln zł), adaptacja 
pomieszczeń na potrzeby nowej 
siedziby Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej (5,5 mln zł).
źródŁo: uMtychy.pl ●

Miasto Kosztuje coraz więcej
ponad Miliard do wydania w roku 2022 – KONSTRuOWANIE BuDżETu STAjE SIę Z ROKu NA ROK TRuDNIEjSZE.
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Kolędy przegrały z pandeMią
co prawda koncert finaŁowy trzeba byŁo odwoŁać, ALE NA SZcZęŚcIE WIEcZORNE KONcERTy W KOŚcIOŁAch ODByŁy SIę BEZ PRZESZKóD.

Grażyna Auguścik z kwartetem jazzowym pokazała jak różnie można interpretować pieśni bożonarodzeniowe.

Tradycyjnie TWK gościły u tyskich ewangelików, gdzie zaśpiewała 
Gabriela Blacha z zespołem Cantate Deo Następni.

Koncert Magdy Steczkowskiej był wzruszający, 
a momentami nawet… magiczny.

Trebunie-Tutki wypełnili kościół przy pl. Zbawiciela do ostatniego 
miejsca i brawurowo wykonali kolędy po góralsku. Zespół wokalny Ale Cantare wystąpił w pięknych wnętrzach kościoła w Urbanowicach.

Decyzją jury, które podczas pra-
cy widzimy na poniższym zdję-

ciu, wszystkie osiem chórów 
(z 29 zgłoszonych), które zakwa-

lifikowały się do II etapu konkur-
su, zaproszono do koncertu lau-
reatów. W sobotnie popołudnie 
w kościele pw. św. Marii Magdale-
ny usłyszeliśmy: zespół chóralny 
SonArte z Radlina i Chór Bazyliki 
Grobu Bożego w Miechowie (wy-
różnienia honorowe), chór Con 
Fuoco z Pszczyny i chór Uniwer-

sytetu Medycznego z Poznania 
(ex aequo III nagroda), chór Do-
minanta z UE w Krakowie i Chór 
Akademicki Politechniki Święto-
krzyskiej w Kielcach (ex aequo 
II nagroda) oraz laureatów I na-
gród – chór kameralny Piu Mosso 
z Wrocławia i chór męski Canto-
res Sancti Nicolai z Bochni. Kon-
cert laureatów uświetnił Michał 
Botor, który zachwycił publicz-
ność grą na pozytywie oraz orga-
nowymi improwizacjami.

Niestety, organizatorzy mu-
sieli odwołać główne wydarze-
nie tegorocznych Tyskich Wie-
czorów Kolędowych, którym bez 
wątpienia miał być koncert fi-
nałowy „Gloria in excelsis Deo”. 
Dosłownie w przededniu kon-
certu okazało się, że u kilkor-
ga z artystów, mających wziąć 
w nim udział, odnotowano po-
zytywny wynik testu na obec-
ność koronawirusa, co zmu-
siło organizatorów do zmiany 
w programie.

Na szczęście bez przeszkód od-
były się wieczorne koncerty kolę-
dowe w tyskich świątyniach, które 
swoimi obiektywami udokumen-
towali Magdalena Borucka i Wło-
dzimierz Chrzanowski. ww ●

w Minioną sobotę, 15 stycznia dobiegŁy końca 
31. tyskie wieczory kolędowe – organizowana 
przez Miejskie centruM kultury iMpreza, która 
od trzech dekad przyciąga do tyskich kościoŁów 
rzesze MiŁośników pieśni bożonarodzeniowych, 
a na konkurs – znakoMite chóry z caŁej polski.

Jury tegorocznego konkursu chórów; od lewej: przewodniczący ks. prof. Antoni Reginek, prof. Jan Ballarin, 
Tadeusz Piszek, dr Dominika Kawiorska. Pierwszy z prawej prowadzący konkurs Maciej Gruchlik.
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reklama

w najbliższy piątek, 
21 stycznia w siedzibie 
MuzeuM Miejskiego przy 
pl. wolności 1 odbędzie 
się wernisaż nowej 
wystawy czasowej 
przygotowanej 
przez tę placówkę, 
a zatytuŁowanej 
„farMaceutka – ogród 
balsaMiczny”

Wystawa to spojrzenie na wa-
runki pracy w aptekach i próba 
przywrócenia przestrzeni, w któ-
rej natura łączy się z nauką, aby 
dotrzeć do kosmotechnicznych 
korzeni tego zawodu. Zaprosze-

ni przez kuratorkę Agatę Szyma-
nek artystki i artyści odwołują się 
do różnych metod leczenia oraz 
rozważają status pracowniczek 
systemu opieki, a także zachod-
niego podejścia do życia i me-
dycyny. Równocześnie prezento-
wane obrazy, rysunki, fotografie 
i obiekty nawiązują do sztuki 
traktowanej jako symboliczny 
akt uzdrawiania.

Farmaceutki wykazują się zna-
jomością substancji, leków, ludz-
kiego ciała – tę wiedzę muszą sy-
stematycznie poszerzać. Praca 
w aptece wiąże się z dużą odpo-
wiedzialnością prawną i finan-
sową. To też codzienne zma-

ganie się z wieloma pacjentami 
oraz wyczerpujące nocne dyżury. 
A jednocześnie to zajęcie, wyni-
kające z chęci pomocy i otoczenia 
opieką drugiego człowieka. Jest 
to temat, o którym warto opowie-
dzieć. Zwłaszcza w czasie pande-
mii i idących za nią ekonomicz-
nych konsekwencji.

Wystawa ma źródło w spotka-
niu z farmaceutkami i jest roz-
winięciem projektu, w którym 
kuratorka przeprowadziła wy-
wiady z pracowniczkami i pra-
cownikami aptek oraz zaprosiła 
ich do uczestnictwa we wspól-
nych warsztatach artystycznych. 
Interesowały ją bezpośrednie do-

świadczenia farmaceutek i farma-
ceutów, ich emocje i motywacje.

Na wystawie zostaną zapre-
zentowane prace, które powstały 
podczas warsztatów oraz obrazy, 
rysunki, fotografie i obiekty za-
proszonych artystek i artystów, 
podejmujące tematykę zdro-
wia, współczesnych i tradycyj-
nych metod leczenia, uzdrawia-
jącej mocy roślin, a także statusu 
pracowniczek i pracowników far-
macji.

– Ogród balsamiczny przywo-
łuje wiedzę, przepływającą przez 
ogródki naszych babć oraz dziko 
porośnięte łąki i lasy, aby trafić 
na zaplecze apteki i do aparatu-

ry, dzięki której powstają maści, 
proszki, napary i leki. To reflek-
sja nad wciąż pielęgnowanymi 
tradycjami w lecznictwie, ale 
też przywołanie pamięci o zapo-
mnianych ziołach i substancjach, 
zastąpionych tabletkami. Odwo-
łanie się do symboliki ogrodu ot-
wiera wątki związane z ukoje-
niem, zmysłowością, tajemnicą 
i świadomością, które pomagają 
spojrzeć na postać farmaceutki 
w bardziej wrażliwy sposób. Czę-
sto systematyczna i ugruntowana 
wiedza farmaceutek może wyda-
wać się wiedzą tajemną, a osob-
liwe nazwy leków są jak nowy 
język – czytamy w zaproszeniu 
na wystawę.

Wśród artystek i artystów, któ-
rych prace zobaczymy na wysta-
wie, znajdują się: Ryszard Bej-

narowicz, Martyna Borowiecka, 
Ewa Ciepielewska, Suet Yi Chan, 
Sylwia Daniluk, Maja Krysiak, 
Katarzyna Kukuła, Jolanta Mro-
żek, Marta Niedbał, Nina Pasz-
kowski, Natalia Rojek, Paweł Sze-
ibel, Agata Szymanek, Andreas 
Tritsch, Miłosz Wnukowski, Lud-
miła Woźniczko, Joanna Zdzieni-
cka–Obałek. W wystawie udział 
biorą także farmaceutki i uczest-
niczki warsztatów „Ogród bal-
samiczny”, które zostały prze-
prowadzone w ramach projektu 
„Farmaceutka” zorganizowanego 
w listopadzie 2020 roku.

Wystawa jest realizowana w ra-
mach Stypendium Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego w dziedzi-
nie kultury 2020. Można ją będzie 
odwiedzać od 21 stycznia do 19 
lutego br. MM ●

farMaceutKa w MuzeuM
nowa wystawa W muZEum mIEjSKIm W TychAch.

O kuratOrce WystaWy

agata sZymaNek (ur. 1990) – mieszka i pracuje w mysłowi-
cach. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach, gdzie uzyskała stopień doktorski; obecnie studiuje 
w The New centre for Research and Practice. Swoją działalność 
traktuje jako formę refleksji nad zjawiskami kształtującymi re-
lacje człowieka z resztą świata ożywionego. Najważniejsze jest 
dla niej pobudzanie wrażliwości społecznej, nauka odczuwania 
i rozumienia natury. jak pisał Lawrence Buell, jeden z pionie-
rów ekokrytyki: „Kryzys ekologii to przede wszystkim kryzys 
wyobraźni”. Podstawowymi mediami jej twórczości są malar-
stwo i kolaż. jej działania mają na celu rozbiór językowo–kultu-
rowego obrazu natury. W ostatnim czasie poszukuje sposobów 
na zaangażowanie odbiorcy w swoje praktyki artystyczne 
poprzez wizualne zagadki i konceptualne gry wykorzystane 
w malarstwie, autorskich zinach i scenariuszach warsztatowych.
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Jeszcze tylko do końca tego tygo-
dnia, do 21 stycznia można zgła-
szać propozycje projektów w za-
kresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji w ramach 
Tyskich Inicjatyw Kulturalnych. 
Z tych funduszy zrealizowano 
w minionych latach takie inicja-
tywy jak: cykliczne koncerty, war-
sztaty fotograficzne czy Andro-
medon – Tyski Festiwal Teatrów 
Niezależnych.

To już kolejny rok, w którym 
tyskie organizacje pozarządo-
we i podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, mogą działać na rzecz 
mieszkańców miasta Tychy. Ty-

skie Inicjatywy Kulturalne ko-
ordynowane są przez Miejskie 
Centrum Kultury w Tychach, 
tu też należy składać przygoto-
wane oferty.

Z możliwości działań, jakie 
stwarzają Tyskie Inicjatywy Kul-
turalne, korzysta wiele podmio-
tów, a w minionych latach dzięki 
funduszom pochodzącym z tego 
źródła możliwe były m.in. cy-
kliczne koncerty, spacery i war-
sztaty fotograficzne Tyskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, 
projekt Kameleon promujący ję-
zyk i kulturę francuską czy jesz-
cze bogatsza oferta Andromedo-
nu – Tyskiego Festiwalu Teatrów 
Niezależnych.

Zadania powinny być realizo-
wane na terenie miasta Tychy lub 
na rzecz jego mieszkańców. Pole 
działań jest szerokie – celem pro-
gramu jest bowiem wzbogacenie 
miejskiej oferty kulturalnej w ob-
szarze kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji, zapewnienie 
mieszkańcom Tychów warunków 
do rozwijania własnych talentów 
i zainteresowań z obszaru kultury 
i sztuki oraz aktywizacja społeczno-
ści lokalnej w życie kulturalne mia-
sta poprzez uczestnictwo w przed-
sięwzięciach kulturalnych.

Szczegóły konkursu oraz infor-
macje o sposobie składania wnio-
sków znaleźć można na stronie 
www.kultura.tychy.pl. rn ●

bardzo pracowicie 
upŁynęŁa końcówka 
Minionego roku piotrowi 
j. adaMczykowi – 
tyskieMu draMaturgowi, 
aktorowi i reżyserowi. 
napisaŁ draMat o bŁ. 
karolinie kózkównie, 
a poteM w londynie 
zagraŁ wojennego 
bohatera, aleksandra 
Ładosza.

Piotr J. Adamczyk jest założycie-
lem i szefem działających przy 
Miejskim Centrum Kultury tea-
trów Gęba i DoRo. Od lat współ-
pracuje z Teatrem Alternatywnym 
BELFEgoR oraz z Teatrem Karola 
Wojtyły, stworzonym przez nieży-
jącego już Andrzeja M. Marczew-
skiego. – Właśnie podczas jednej 
z teatralnych podróży z Andrze-
jem narodził się pomysł na spek-
takl o bł. Karolinie – opowiada 
Piotr J. Adamczyk. – Marczewski 
powiedział mi: „Napisz sztukę o tej 
dziewczynie” i odesłał mnie do ks. 
prob. Józefa Szklorza z tyskiej pa-
rafii pod jej wezwaniem. Tam do-
wiedziałem się, że aby zrozumieć 
tę postać i otaczający ją kult, muszę 
pojechać do Sanktuarium we wsi 
Zabawa pod Tarnowem, opodal 
której Karolina się urodziła i gdzie 
zakończyła swe krótkie życie. Poje-
chałem więc – mówi Adamczyk.

Przypomnijmy, że Karolina 
Kózkówna (ur. w 1898 roku) pod-
czas I wojny światowej, w listopa-
dzie 1914 roku została wraz z oj-
cem wywleczona z domu przez 
rosyjskiego żołnierza, który po-
wiódł ich w stronę pobliskie-
go lasu. Na skraju lasu odesłał 
ojca do domu, a 16-latkę po-
gnał w las. Świadkowie widzieli, 
jak później żołdak gonił Karoli-
nę w lesie, a ta wyrywała mu się, 
chcąc uniknąć zgwałcenia. Pora-
nione ciało nastolatki odnalezio-
no w lesie po kilkunastu dniach, 
lekarz stwierdził, że do śmier-
ci przez wykrwawienie pozosta-
ła ona dziewicą, co później stało 
się kanwą do wyniesienia jej, jako 
męczennicy, na ołtarze.

– W Zabawie wielkiej pomo-
cy udzielił mi proboszcz Sanktu-
arium bł. Karoliny, ks. Zbigniew 
Szostak. Mogłem napisać sztu-
kę, która jest nie tyle opowieś-
cią o Kózkównie, ile próbą zro-
zumienia jej kultu – mówi Piotr 
J. Adamczyk. – Proszę sobie wy-

obrazić, że w pogrzebie Karoli-
ny, w dwa dni po odnalezieniu jej 
ciała, wzięło udział 3 tysiące osób, 
choć w okolicy mieszkało ledwie 
kilkuset mieszkańców. Jak, bez 
telefonów, telewizji, radia, uda-
ło się zawiadomić taki tłum lu-
dzi o uroczystości? Tysiące osób 
biorą też udział w comiesięcz-
nym nabożeństwie drogi krzy-
żowej, od piętnastu lat odbywa-
jące się 18. dnia każdego miesiąca 
– kontynuuje autor.

Sztuka, zatytułowana „Nie ro-
zumiem. Baśń o Karolinie” zo-
stała wydana przez Sanktuarium 
w Zabawie. Tamtejszy proboszcz 
bardzo chcę doprowadzić do jej 
wystawienia, zachęca autora tak-
że ks. prob. Józef Szklorz z tyskiej 
parafii. – To nie będzie łatwe 
przedsięwzięcie – mówi Piotr J. 
Adamczyk i zachęca do przeczy-
tania książeczki, która jest chyba 
dostępna w tyskiej „Karolinie”.

Nie było łatwe także kolej-
ne przedsięwzięcie artystycz-
ne, w którym Piotr J. Adamczyk 
wziął udział – przedstawienie 
„Paszporty życia”, w którym wraz 
z aktorami Teatru im. Osterwy 
w Lublinie zagrał główną rolę. – 

To historia Aleksandra Ładosia, 
polskiego dyplomaty z Berna, 
który stworzył w czasie II woj-
ny światowej tzw. Grupę Ładosia 
– opowiada Piotr J. Adamczyk. 
Grupa ta ratowała przed holo-
kaustem Żydów w okupowanej 
Europie, wystawiając im fikcyj-
ne paszporty państw Ameryki 
Łacińskiej. Paszporty te chro-
niły przed wywózką do niemie-
ckich obozów zagłady, pozwala-
jąc wielu z ich posiadaczy dożyć 
końca wojny.

– Po wojnie, do 1960 Ładoś zo-
stał na Zachodzie, po czym wrócił 
do Polski, gdzie współpracował 
z rządem komunistycznym, dążąc 
do utrzymania zachodnich gra-
nic kraju – mówi Piotr J. Adam-
czyk. – Przez wielu uważany był 
za zdrajcę, choć tak naprawdę był 
patriotą.

Jedna z żydowskich fundacji 
zorganizowała ostatnio w Londy-
nie trzydniowe sympozjum po-
święcone Ładosiowi. W jego ra-
mach, w Royal Institute w stolicy 
Anglii odbyła się premiera spek-
taklu „Paszporty życia”, z tyszani-
nem w roli Aleksandra Ładosia.
wojciech wieczorek ●

już w najbliższą 
sobotę, 22 stycznia 
o godz. 17 Miejskie 
centruM kultury i 
zespóŁ perŁy i Łotry 
zapraszają do pasażu 
kultury androMeda 
na tradycyjną ziMową 
rozgrzewkę festiwalu 
szantowego „port 
pieśni pracy”.

Zimowa Rozgrzewka Portu 
Pieśni Pracy to nie tylko mroźna 
odsłona letniego festiwalu 
szantowego, ale także pierwsze 
tego typu wydarzenie, otwierające 
rok w kalendarzu ogólnopolskich 
festiwali szantowych. 

Syrena zagra, artyści zaśpie-
wają – z tym hasłem, nawią-
zującym do wizualizacji tego-
rocznej szantowej rozgrzewki, 
organizatorzy Portu Pieśni Pra-
cy przedstawiają wykonaw-
ców, którzy zabiorą zebranych 
w tyskiej Andromedzie w mu-
zyczną podróż z morzem w tle. 
A przygotowano prawdzi-
wy morski koktajl. Zaczniemy 
od poetyckiego, emocjonalne-
go połączenia piosenki autor-
skiej i żeglarskiej z irlandzkimi 
i bluegrassowymi nutami, któ-
re zaserwuje nam Trzecia Mi-
łość, przez energetyczny miks 
pieśni morza z folkiem i punk 
rockiem w wykonaniu zespołu 
Mietek Folk Olsztyn, aż do spaja-
jącego całość koncertu gospoda-
rzy, zespołu Perły i Łotry, którzy 

zrównoważą pozostałych wyko-
nawców tradycyjnymi pieśniami 
morza wykonywanymi a’capella. 
Jak pewnie większość naszych 
czytelników wie, w składzie Pe-
reł zaśpiewa poseł Michał Gra-
matyka, dla którego udział w ty-
skim koncercie będzie oddechem 
po zmaganiach w parlamencie.

Koncertowa odsłona odbywa-
jąca się w dolnym holu Pasażu 
Kultury Andromeda to propo-
zycja dla młodzieży i dorosłych 
miłośników szant – na wszystkie 
mniejsze wilki morskie na pierw-
szym piętrze Andromedy czekać 
będą plastyczne warsztaty ma-
rynistyczne oraz animacje. Klub 
Żeglarski Ziemowit oraz 9. Har-
cerska Drużyna Wodna „Konie 

Morskie” zaprasza do udziału 
we wspólnych zabawach dzieci 
młodsze pod opieką rodziców, 
a także te trochę starsze do wspól-
nego rysowania i zabaw origami 
oraz mierzenia się z żeglarski-
mi wyzwaniami, jak nauka wę-
złów czy wiosłowanie pagajem. 
Te atrakcje czekać będą w godzi-
nach 17–20 (liczba miejsc ogra-
niczona).

Wstęp na wydarzenia – kon-
certy i warsztaty jest wolny. 
Ze względów bezpieczeństwa, or-
ganizatorzy zapraszają wszystkich 
chętnych powyżej obowiązujące-
go limitu 30% miejsc po dobro-
wolnym okazaniu dokumentu po-
twierdzającego szczepienie. 
rn ●

tycHy – zaBawa 
– londyn
literacko-teatralne peregrynacje PIOTRA j. ADAmcZyKA.

zaŚpiewa poseł
ziMowa rozgrzewka PORTu PIEŚNI PRAcy już W SOBOTę.

na składanie wniosków pozostało kilka dni.

tik-i czekają

reklama

Podczas sobotniego koncertu zagra i zaśpiewa m.in. zespół Trzecia Miłość.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej,  

ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

auto:

Autoskup, Autozłom w każdym sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!

usŁugi:

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

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.  
SOLIDNIE. Tel. 606 274 056

Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046
Płytkowanie, wod-kan, malowanie, 
remonty 668 651 688
MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047

finanse:

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

praca:
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

Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777
Zatrudnię do sprzątania. Tel. 501 429 
259.

nieruchoMości:

KUPIĘ

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737 938 416

Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 

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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000zł, BN FUBI 509041910. 

Sprzedam mieszkanie Tychy – os. F.  M-4, 
3 pokoje z kuchnią - 45,60 m2 z balkonem 
+ piwnica. Po remoncie - wyposażone i 
umeblowane, ładne i nowoczesne, świeżo 
odmalowane. Do wprowadzenia się. Ni-
ska zabudowa, IV piętro. Cena – 288 000 
zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena tylko - 90 zł. /m2. Tylko w 
BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bar-
dzo funkcjonalny. Nadaje się też na dzia-
łalność gospodarczą. Działka 1655 m2. 
Cena 899 000 zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 
501 503 735.

WYNAJMĘ
Tychy centrum -  M-3, 42 m2, wyposa-
żone. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

Tychy, os. H, 32,2 m2, wysoki parter, niski 
blok, 2 pokoje, po generalnym remon-
cie. cena 245.000 zł, 731 713 110 www.
ASTON.com.pl

Tychy, os. 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 ga-
raż blaszany 2-stanowiskowy w cenie, 
cena 469 000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674

Tychy, ul. Orzeszkowej, do sprzedaży 
mieszkanie 3 pokoje 69 m2 + lokal usłu-
gowy 69 m2 (połączone drzwiami) na 
parterze niskiego bloku, z tarasem 24 m2 i 
ogródkiem 80 m2, cena 889 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 79.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl

Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101

Piasek k. Pszczyny, ul. Myśliwska, do 
sprzedaży działka 1331 m2, cena 199 000 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-674

autoreklama
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ważne telefony miejskie
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

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 ZAMIESZKA-
NIA – pow. 106m2 + ogródek + 
dwa miejsca parkingowe pod bu-
dynkiem. Osiedle nowych domów 
jednorodzinnych. Tychy Paprocany 
-INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.
facebook.com/indomotychy 

zdrowie:

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

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

transport:

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

kupię/sprzedaM:

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

reklama

autoreklama

reklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.
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w czwartek, 13.01 
pierwsze tyskie 
kluby podpisaŁy 
uMowy na realizację 
projektów w zakresie 
rozwoju sportu 
w 2022 roku, natoMiast 
Miejski ośrodek 
sportu i rekreacji, jako 
jednostka budżetowa, 
swoje finanse 
na ten rok poznaŁ nieco 
wcześniej. wŁaśnie 
o nich i o planach 
na najbliższe 
Miesiące rozMawiaMy 
z dyrektoreM 
Mosir-u MarcineM 
staniczkieM.

„twoje tychy”: 18,2 mln złotych – 
tyle wynosi budżet mosir na rok 
2022. to więcej czy mniej niż 
w ubiegłym roku?
marciN staNicZek: – Nieco 
więcej, bo ubiegłoroczny 
budżet zamknął się kwotą 
16,4 mln zł. To samo dotyczy 
w ogóle wydatków bieżących 
na kulturę fizyczną w mieście 
– w ub. roku była to kwota 42,1 
mln zł, na rok 2022 zapla-
nowano 42,7 mln zł. Jednak 
na te kwoty należy spojrzeć 
z punktu widzenia wzrostu cen 
np. za energię, gaz czy wodę. 
To samo dotyczy ochrony 
obiektów – już po pierwszych 
przetargach wiemy, że będzie 
drożej. Analizując budżet trzeba 
wziąć po uwagę czekające nas 

wydatki, jednak na pytanie 
czy jest on wystarczający 
na najbliższe 12 miesięcy, dziś 
nie sposób odpowiedzieć.

miejski ośrodek sportu 
młodzieżowego także ma podobny 
budżet, jak w ubiegłym roku?
– Musieliśmy nieco ogra-
niczyć wydatki, jest jedna 
ważna zmiana – dotychczas 
my płaciliśmy za badania 
lekarskie zawodników, jednak 
obecnie koszty wzrosły z 55 zł 
do 120 zł. Za badania będą mu-
sieli zapłacić rodzice, ale biorąc 
pod uwagę, że nie ma u nas 
składek, liczymy na to, że raz 
w roku taką kwotę rodzice będą 
mogli wydać. Obecnie przepisy 
mówią, iż takie zaświadczenie 
może wystawić lekarz pediatra, 
niekoniecznie lekarz medycyny 
sportowej.

a jak wyglądają nabory, nie 
brakuje chętnych do uprawiania 
sportu?
– W związku z pandemią 
w 2020 roku ubyło nam 
zawodniczek i zawodników, 
bo część dzieci przestało 
trenować, a dotyczy to głównie 
dyscyplin indywidualnych. 
Jednak w ostatnich miesiącach 
odbudowujemy poprzedni stan 
ćwiczących.

przed tygodniem podpisano 
umowy z klubami na realizację 
projektów sportowych 

w tym roku. wcześniej kluby 
wnioskowały o dotacje i zazwyczaj 
jest tak, że kwoty, które 
otrzymują są znacznie niższe. 
na przykład poza spółkami – tyski 
sportem i klubem piłkarskim 
Gks – kluby wnioskowały łącznie 
o prawie 3,9 mln zł, a otrzymały – 
1,6 mln zł, tj. 41 proc. z kolei obie 
spółki wnioskowały o 14,2 mln zł, 
otrzymały 8,9 mln, czyli 63 proc. 
zawsze jest mniej?
– Oczekiwania działaczy zawsze 
były i są większe niż możliwości 
budżetowe, jednak same kwoty 
dofinansowania zależą także 
od liczby złożonych wniosków. 
Jakiś czas temu stowarzyszeń 
działających w mieście było 
znacznie mniej, więc oczeki-
wania finansowe były zupełnie 
inne. Jednak w ostatnich 
latach stowarzyszeń przybyło 
i co ważne – jeden klub 
składa wnioski na realizację nie 
jednego, ale kilku projektów. 
Chcę zaznaczyć, że to nie 
są środki na działalność klubu, 
ale na konkretne projekty. 
Klub musi zatem dopasować 
otrzymane środki do projektu 
i racjonalnie je wydać, by pro-
jekt został zrealizowany, chyba, 
że pozyska środki z innych 
źródeł.

po oddaniu w 2020 roku areny 
lekkoatletycznej, w 2021 roku 
dużych inwestycji sportowych nie 
było. a jakie są plany dotyczące 
rozbudowy bazy sportowej 

w mieście na ten rok?
– Przede wszystkim nowe 
boisko o nawierzchni hy-
brydowej przy ul. Edukacji 
i w tegorocznym budżecie 
na ten cel przeznaczono 4 
mln zł. Rozpocznie się budowa 
budynku wypożyczalni sprzętu 
wodnego i stanowisk dla 
ratowników w Ośrodku 
Wypoczynkowym Paprocany 
oraz przebudowa zaplecza 
sanitarno-szatniowego boiska 
w Cielmicach. W hali sportowej 
przy al. Piłsudskiego czeka 
nas modernizacja klimatyzacji 
i wentylacji. Rozpoczną się 
prace przy marinie żeglarskiej – 
zarezerwowano na to 3 mln zł. 
Z kolei 4 mln zł przeznaczone 
zostanie na budowę wodnego 

placu zabaw w Parku Jaworek. 
Zakupimy też sezonowe lodo-
wisko, które zimą znajdzie się 
w Parku Miejskim Solidarności. 
Mówię tutaj o ważniejszych 
inwestycjach sportowych, ale 
niekoniecznie nowe obiekty 
znajdą się w przyszłości w zarzą-
dzie MOSiR. Zadania te będą 
realizowane przez wydziały 
Urzędu Miasta Tychy.

w minionym roku obostrzenia 
związane z epidemią nie były już 
tak dokuczliwe, jak w 2020 roku. 
udało się zrealizować wszystkie 
zaplanowane imprezy?
– Prawie wszystkie, bo jeśli ja-
kieś zawody na skutek obostrzeń 
wypadły z kalendarza, przesu-
waliśmy je my na lato i jesień. 

Od czerwca do końca września 
to był naprawdę gorący okres. 
Na ten rok ponownie zaplano-
waliśmy kilkadziesiąt imprez, 
których jesteśmy organizatora-
mi lub współorganizatorami. 
Będzie kilka nowych imprez, 
jak chociażby planowany na 21 
sierpnia Mityng Lekkoatle-
tyczny im. Jana Dery. Chcemy 
wrócić do organizacji Tyskiego 
Night Skatingu. W sumie w na-
szym kalendarzu znalazło się 
prawie 70 imprez sportowych. 
Zaczynamy 23 stycznia pierw-
szym biegiem przełajowego 
Grand Prix Tychów i kończymy 
18 grudnia – ostatnim z serii 
tych biegów.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

W grudniu rundę jesienną za-
kończyła tyska Amatorska Liga 
Piłki Nożnej. Mistrzem półmet-
ka została drużyna Zorzy Tacho-
speed.

Oto wyniki czterech ostat-
nich serii spotkań: Olimpia 02 
– Zorza Tachospeed 3:9, Czuło-
wianka II – All Black’s & Red`s 
0:8, Olimpia 02 – Czułowianka 
II 7:5, Olimpia 02 – All Black`s 
& Red`s 9:3, Zorza, Tachospe-

ed – Hard Plast 8:4, Czułowian-
ka II – Zorza Tachospeed 3:7, 
Olimpia 02 – Hard Plast 6:2, 
All Black’s & Red’s – Zorza Ta-
chospeed 3:5, Czułowianka II 
– Hard Plast 1:12
1. Zorza Tachospeed 8 20 45-23
2. KS Olimpia 02 8 18 51-29
3. hard Plast 7 10 31-29
4. All Black`s & Red`s 7 7 28-27
5. uKS czułowianka II 8 0 16-63

W klasyfikacji strzelców pro-
wadzi Przemysław Jasiński (Olim-
pia 02) – 14 bramek.

Liga ma wznowić rozgrywki już 
w styczniu. Organizator planuje 
rozegrać mecz zaległy: Hard Plast 
– All Black`s & Red`s oraz spotka-
nie awansem: Olimpia 02 – Zorza 
Tachospeed. Odbędzie się także 
mecz barażowy o udział półfinale 
Pucharu Ligi: Czułowianka – All 
Black’s & Red’s. ls ●

Budżet nieco więKszy, ale…
rozMawiaMy z MarcineM staniczkieM, DyREKTOREm mIEjSKIEGO OŚRODKA SPORTu I REKREAcjI.

amatorska liga Piłki Nożnej.

jesienią górą zorza

Marcin Staniczek

Jedną z większych inwestycji ostatnich lat była marina kajakowa nad jeziorem Paprocany.

Na stadionie lekkoatletycznym ma być w tym roku rozegrany pierwszy mityng lekkoatletyczny im. Jana Dery.
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lodowe, czyli odMiana 
sportu pŁywackiego 
w otwartych akwenach 
przy teMperaturze 
poniżej 5 st. celsjusza 
staje się coraz 
popularniejsza. 
od kilkunastu lat 
dziaŁa international 
winter swiMMing 
association, który 
co dwa lata organizuje 
Mistrzostwa świata 
na dystansach od 25 
do 1000 Metrów oraz 
puchar świata. w polsce 
MaMy także zawody 
Mistrzowskiej rangi 
i kilka Mityngów 
pŁywackich. o rozMowę 
poprosiliśMy tyszanina 
andrzeja kowalczyka, 
który lodowyM 
pŁywanieM zajMuje się 
od dwóch lat.

„twoje tychy”: kąpiele z tyskimi 
sinicami już panu nie wystarczyły?
aNDrZej kOWalcZyk: – Pięć 
lat temu zacząłem morsować 
z Sinicami w butach neopreno-
wych, w czepku, rękawiczkach 
i z rękami w górze…. Ale 
po jakimś czasie rzeczywiście 
zaczęło to nie wystarczać. 
Systematycznie przesuwając 
barierę komfortu, zrezygnowa-
łem z butów neoprenowych, 
rękawiczek, zanurzyłem głowę 
i od dwóch lat pływam zimą 
w otwartych wodach. Pływanie 
lodowe można oczywiście zacząć 
od morsowania, ale nie jest 
to regułą. Czołowi zawodnicy 
w pływaniu zimowym to nieko-
niecznie entuzjaści morsowania, 
a pływacy, którzy od wielu lat 
trenują, nazwijmy to, klasyczne 
pływanie. Zamiast morsowania 
wystarczy im po prostu 
zahartowanie ciała i… umysłu, 
bo wchodząc do lodowatej wody 
w zimie, trzeba pokonać stres 
i psychiczne bariery. Oczywiście 
ważny jest ogólny stan zdrowia, 
ale to podstawa.

czy pływanie w takiej wodzie, 
nie krótkie morsowanie, 
ale np. pokonanie dłuższych 
dystansów w ciągu kilkunastu czy 
ponad 20 minut, nie grozi jakimiś 
konsekwencjami zdrowotnymi?

– Do wszystkiego trzeba 
podchodzić z umiarem. 
Są przypadki, że podczas 
morsowania ktoś za długo 
jest w wodzie i zamiast 
czerpać korzyści zdrowotne, 
mocno wyziębi organizm. 
Morsowanie jest aktywnością 
bardzo subiektywną, zależy 
od samopoczucia, dyspozycji 
dnia, tego czy ktoś się wyspał 
czy nie. Jednego dnia ta sama 
osoba może siedzieć w wodzie 
3 minuty, innego – 10 minut. 
Niektórzy morsując prześcigają 
się „kto dłużej”. Tak być jednak 
nie powinno. I podobnie jest 
z pływaniem. Jak się okazuje, 
nie każda osoba, która bardzo 
dobrze pływa w basenie, może 
bez odpowiedniego przygoto-
wania wystartować w zawodach 
pływania lodowego i nie każdy, 
kto morsuje od kilku lat, będzie 
mógł rywalizować w zawodach 
pływackich. Ja na przykład nie 
zapisuję się na dłuższe dystanse 
niż 250 m, z dwóch powodów. 
Po pierwsze z uwagi na niski 
stosunek tkanki tłuszczowej 
do masy ciała i po drugie – sto-
sunkowo krótki, bo dwuletni 
staż w pływaniu lodowym. 
Do tej pory startowałem 
w 7 zawodach i jestem jeszcze 
na etapie adaptacji. Każde 
zawody to dla mnie kolejne 
doświadczenie. Może mógłbym 
przepłynąć więcej, może jeszcze 
kilka długości basenu, ale 
po 250 metrach czuję, że woda 
jest już tak zimna, że tracę moc, 
czuję odrętwienie i pewnie mu-
sieliby mnie wyciągać z wody 
ratownicy. Wracając do pytania 
– nie spotkałem się jeszcze z sy-
tuacją jakiegoś zagrożenia życia 
z powodu pływania w niskich 
temperaturach, reanimacji, 
czy podobnych sytuacji. Jakieś 
objawy hipotermii sporadycz-
nie się pojawiały przy bardzo 
długich dystansach, ale nie 
było to coś groźnego. To jest 
jak z bieganiem – początkujący 
biegacz nie powinien porywać 
się długie dystanse, tylko 
dochodzić do nich stopniowo.

od niedawna można spotkań tzw. 
śnieżne morsy, czyli osoby, które 
biegają czy spacerują zimą w… 
letnich strojach.

– To jeszcze jeden dowód na to, 
że ekspozycja na zimno stała 
się bardzo popularna, a wynika 
to z faktu, że jest bardzo korzyst-
na dla organizmu. Także wśród 
Tyskich Sinic jest grupa osób, 
które zimą regularnie udają się 
na piesze wędrówki po górskich 
szlakach.

ilu jest w tychach pływaków 
lodowych?
– To się zmienia. Kiedy dwa lata 
temu startowałem na mistrzo-
stwach Polski w Katowicach, 
zresztą zdobywając w debiucie 
złoty medal, pojechałem 
na zawody jeszcze z jednym 
kolegą. A w tegorocznych Winter 
Swimming Cup w Gdyni było 
już 8 tyszan. Podejrzewam, 
że w przyszłym roku będzie nas 
jeszcze więcej.

rozegrane przed tygodniem 
Gdynia winter swimming cup 
są zawodami rangi mistrzostw 
polski i pucharu polski. jak 
zorganizowana jest ta impreza?
– Tory pływackie wydzielone 
zostały w morzu, na marinie, 
między pomostami oddalonym 
od siebie o 25 m. Było bardzo 
dużo konkurencji – od 25 m 
do 1 kilometra, w trzech stylach 
– klasycznym, dowolnym 
i motylkowym. Najbardziej 
prestiżowy dystans 1 kilometra 
najlepsi pokonują w około 12 
minut. Były też sztafety i zawody 
dzieci, w których startowali 
10-12-latkowie. W sumie 
w imprezie wzięło udział ponad 
400 zawodniczek i zawod-
ników, nie tylko z Polski, ale 
także z Niemiec, Austrii, Czech. 
Przyjechała czołówka pływania 
zimowego, zawodnicy, który 
mają zaliczoną już np. „lodową 
milę” – ekstremalne zawody 
rozgrywane na Oceanie Arktycz-
nym lub u wybrzeży Antarktydy. 
Dodam, iż impreza w Gdyni była 
bardzo dobrze zabezpieczona 
przez ratowników WOPR, 
którzy są odpowiednio ubrani 
i wyposażeni i w każdej chwili 
mogą pospieszyć z pomocą.

a pogoda, temperatura?
– Woda miała 2 st. C. Dla po-
równania – zimna woda prosto 
z sieci, ma teraz, czyli w zimie 

od 5 do 8 stopni. Zdarzało 
się wcześniej, że pływaliśmy 
w temperaturze zamarzania tj. 
było minimalnie poniżej zera 
– minus 0,18 stopnia. Z kolei 
temperatura powietrza w Gdyni 
wynosiła pierwszego dnia plus 1 
st. C, drugiego – minus 2 st. C. 
Jednak nie niska temperatura jest 
najgorsza, ale wiatr. A w Gdyni 
w drugi dzień mocno wiało, 
co jeszcze bardziej potęgowało 
odczucie zimna. Kiedy się płynie 
i wyciąga rękę ponad wodę, 
od razu odczuwa się różnicę.

jest pan zadowolony z tego startu?
– Wziąłem udział w czterech 
konkurencjach i w mojej 
kategorii wiekowej byłem 
pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, 
czyli bardzo wysoko. Natomiast 
w kategorii open zajmowałem 
miejsca 8-12.

a co w planach na najbliższe 
tygodnie?
– Wszystko podporządkowuję 
startowi w mistrzostwach 
świata, które na początku lutego 
rozegrane zostaną w Głogowie. 
Z moich doświadczeń wynika, 
że nie muszę dużo czasu spędzać 
w zimnej wodzie, pływać w je-
ziorze. Przygotowuję się chodząc 
na basen, mam treningi biegowe, 
kilka sesji motorycznych, rower 
spinnigowy. W ogóle okazji 

do startów nie brakuje. Kiedy 
ja zaczynałem pływać, zawodów 
było jak na lekarstwo, a w 2022 
roku w czasie zimowego sezonu 
jest ich już kilkanaście, a więc 
praktycznie co tydzień.

pierwszą pana pasją były biegi…
– I pozostały. Jakiś czas 
temu sięgnąłem po Koronę 
Maratonów Polskich – w ciągu 
dwóch lat ukończyłem maratony 
w Dębnie, Krakowie, Wrocławiu, 
Warszawie, Poznaniu. Wraz 
z grupą tyskich biegaczy 
pokonałem Iron Run, czyli 
zaliczyłem w ciągu trzech dni 
9 biegów – górskich, ulicznych, 
crossowych na długich, średnich 
i krótkich dystansach. Suma tych 
wszystkich biegów to 139 km. 
Trzeci sezon biegam ultramara-
tony w górach, zaliczyłem także 
bieg na 100 km. Był też m.in. 
24-godzinny maraton pływacki 
w basenie. Pokonałem ponad 
1700 długości basenu i pobiłem 
rekord w długości dystansu, 
ustanowiony w 2008 r.

a pana cel na najbliższe lata?
– Choć do triathlonu jakoś 
mnie nie ciągnie, postawiłem 
sobie za cel zaliczenie w 2023 
roku Ultratriathlonu Górskiego, 
najtrudniejszego wyzwania. Im-
preza rozgrywana jest w Tatrach 
i trzeba zmierzyć się z 5 km 

pływania w jeziorze, 225 km 
jazdy rowerem i 55 km biegu 
szlakami górskimi. Limit czasu 
na pokonanie tej trasy to 30 
godzin. Planuję też kilka innych 
wyzwań. Po 10 latach pracy 
w sektorze techniki grzewczej, 
postanowiłem całkowicie 
podporządkować się aktywności 
sportowej i organizacji akcji 
charytatywnych opartych o wy-
czyn sportowy – na wrzesień 
wraz z kolegą planujemy 
pokonać Główny Szlak 
Beskidzki o długości 500 km. 
Mam nadzieję, że uda mi się 
zebrać większą grupę „ultra-
sów”. Muszę też zadbać o własny 
rozwój sportowy i aby ta moja 
nowa droga mogła okazać się 
„długodystansową”, poszukuję 
sponsorów-partnerów, którzy 
chcieliby podjąć współpracę 
i podpisywać się pod tym, 
co robię. A będzie się działo 
i to sporo. Pomijając już zimowe 
pływanie na mistrzostwach 
świata, czeka mnie Superma-
raton Gór Stołowych, Tatra 
SkyMarathon i legendarny Ultra 
Trial du Mont Blanc w Chamo-
nix – najważniejszy bieg ultra 
na świecie. O tych przedsięwzię-
ciach i innych można zresztą 
przeczytać na moim fanpage FB 
„Sportowa Perspektywa.
rozMawiaŁ:
leszek sobieraj ●

Mistrz lodowego pływania
rozMawiaMy z andrzejeM kowalczykieM, BIEGAcZEm I PŁyWAKIEm ZImOWym.

Andrzeja Kowalczyka tyszanie mogli zobaczyć na placu Baczyńskiego, podczas 
jednego z finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak widać, nawet przy temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza pan Andrzej nie traci dobrego nastroju.
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reklama

Miniony weekend przyniósł dwie 
wygrane zespołów TKS Tychy.

Choć 2022 rok podopieczni 
Marcina Nycza rozpoczęli od po-
rażki, przegrywając przed tygo-
dniem z niżej notowanymi Błę-
kitnymi Ropczyce 2:3, w ostatnią 
sobotę zanotowali wygraną. Ła-
two też nie było, ale ostatecznie 
tyszanom udało się przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją stro-
nę. Dwa pierwsze sety z zespołem 
AKS LO Rzeszów TKS wygrał 
dość spokojnie, jednak kolej-
ne dwa przegrał po wyrównanej 
grze. Drużyna w pełni zmobilizo-
wała się w tie-breaku i pokonała 
rywali 15:12.

tks tychy – aks V lO rZe-
sZóW 3:2 (25:15, 25:19, 22:25, 
22:25, 15:12).

1. mcKiS jaworzno 17 48 50-6
2. mKS Andrychów 17 40 42-17
3. mKS jasło 17 35 40-24
4. Kęczanin 17 35 42-27
5. Karpaty 17 34 38-24
6. Extrans 17 29 36-27
7. tks tychy 17 28 36-30
8. hutnik 17 24 29-32
9. uKS Dębica 17 23 28-35
10. Błękitni 17 19 28-39 
11. AKS Rzeszów 17 15 23-42
12. AT jastrzębski 17 11 17-44
13. Volley 17 11 18-44
14. mKS II Będzin 17 5 12-48

Z kolei podopieczne Krzyszto-
fa Pałki nie dały szans najsłabszej 
drużynie stawki, pokonując pew-
nie rezerwę Częstochowianki 3:0. 
Znokautowały rywalki w pierw-
szym secie wygrywając do… 4, ale 
w drugim toczył się wyrównany 
bój i tyszanki dopiero w końców-
ce przypieczętowały zwycięstwo. 
W ostatniej odsłonie ponownie 
pewnie wygrały – do 11.
tks tychy – cZęstOchO-
WiaNka ii 3:0 (25:4, 25:23, 
25:11).

Drużyna zajmuje 7 miejsce 
w tabeli – w 11 meczach zdoby-
ła 11 pkt. Prowadzi Stal Żywiec 
– 12 meczów 30 pkt. ls ●

udana kolejka drużyn TKS.

zwycięstwa pod siatką

Dwukrotnie w ciągu trzech tygo-
dni futsaliści GKS Tychy zmie-
rzą się z Unią Tarnów. Pierwszy 
mecz odbył się w niedzielę, na-
tomiast oba zespoły los skojarzył 
także w 1/16 Pucharu Polski (5-6 
lutego). 

Meczem z Unią, GKS Futsal 
wznowił rozgrywki 2022 r i run-
dę rewanżową sezonu zasadni-
czego. W pierwszje części meczu 
padły tylko 3 gole z 11, jakie za-
notowano w tym spotkaniu. Wy-
nik otworzyli rywale w 15 min. 
Przeprowadzili kontrę, Barteczka 
nieco spóźnił się z interwencją, a 
sędziowie dopatrzyli się jego fau-
lu i Unia wykorzystała rzut karny. 
Goście cieszyli się prowadzeniem 
tylko chwilę, bo po uderzeniu 
jednego z piłkarzy GKS, piłkę do 
własnej bramki skierował zawod-
nik Unii i stan meczu się wyrów-

nał. Na przerwę tyszanie schodzi-
li jednak przegrywając 1:2, bo 48 
sekund przed końcem meczu ry-
wale podwyższyli. 

Początek drugiej połowy nale-
żał do gości, którzy przeprowa-
dzili kilka groźnych akcji; gole 
jednak nie padły. 

Potem jednak otworzyli worek 
z golami... W 30 min. Widuch 
wyrównał stan meczu, cztery 
minuty później Słonina wypro-
wadził zespół na prowadzenie. 
Minutę później Widuch zdobył 
czwartą bramkę, a autorem gola 
numer 5 (do pustej bramki, po 
wycofaniu bramkarza) był po-
nownie Słonina (36 min.). Nie-
co wcześniej rywale zdobyli 
trzeciego gola, jednak o kolejną 
bramkę postarał się Hiszpański 
w 39 min. a po chwili na 7:3 pod-
wyższył Pasierbek. Wynik me-

czu ustalili goście, zdobywając 
czwartą bramkę. 
gks futsal tychy – uNia 
tarNóW 7:4 (1:2). Bramki dla 
GKS: Słonina 2, Widuch 2, Hi-
szpański, Pasierbek i samobójcza 
gks tychy: Barteczka – Hi-
szpański, Widuch, Jasse, Pytel oraz 
Piechota, Jastrzębski, Kamiński, 
Słonina, Pasierbek. ls ●

1. BSF Bochnia 12 36 75-17
2. AZS Katowice 12 27 52-28
3. Sośnica 12 22 54-42
4. Gwiazda  12 18 44-46
5. gks tychy 12 18 47-41
6. unia Tarnów 12 17 46-45
7. Siemianowice 12 16 30-42
8. AZS Kraków 12 15 42-34
9. AZS Lublin 12 13 37-48
10. Nowiny 12 12 35-69
11. heiro  12 12 40-56
12. GSF 12 6 25-59

po znakomitej drugiej połowie piłkarze GKS Futsal, przegrywając 1:2 pokonali unię Tarnów 7:4. 

nokaut w 20 Minut

Rozgrywki Polskiej Hokej Ligi 
zostały sparaliżowane przez epi-
demię koronawirusa. 
Z piątkowo-niedzielnych dwóch 
kolejek rozegrane zostały tylko 
trzy mecze

W piątek Ciarko Sanok pokona-
ło JKH GKS Jastrzębie 7:4, a Ener-
ga Toruń uległa GKS Katowice 
3:6. Nie rozegrano meczów: Unia 
Oświęcim – GKS Tychy i Podhale 

Nowy Targ – Comarch Cracovia, 
które zostały przełożone.

Z kolei w niedzielę, 16.01 odbył 
się tylko jeden mecz, w którym Cra-
covia wysoko pokonała Ciarko Sa-
nok 6:2. 

Spotkania GKS Tychy – Pod-
hale Nowy Targ, GKS Katowice – 
Unia Oświęcim, JKH GKS Jastrzę-
bie – Zagłębie Sosnowiec odbędą się 
w innych terminach. ls ●

Po ostatnim weekendzie tabela 
PHL prezentuje się następująco:
1. unia 29 65 121-72
2. GKS Katowice 29 60 105-66
3. jastrzębie 30 53 103-83
4. cracovia 30 52 94-79
5. gks tychy 30 49 87-85
6. Energa 32 44 91-98
7. Sanok 29 37 90-100
8. Zagłębie 29 28 79-111
9. Podhale 28 11 52-128

polska hokej Liga

ligowy paraliż

Jako się rzekło, w trójkolorowych 
barwach nie zobaczymy już 33-
letniego środkowego obrońcy Łu-
kasza Sołowieja, który po trzech 
latach w GKS Tychy zmienia klub 

i wiosną grał będzie dla Pusz-
czy Niepołomice. Wychowanek 
Dębu Dąbrowa Białostocka tra-
fił do Tychów zimą 2019 roku i 
od tego czasu rozegrał w naszych 

barwach 66 meczów, trzykrotnie 
trafiając do bramki rywali.

Najpewniej w spotkaniu z Go-
czałkowicami zagra już nowy na-
bytek zespołu trenera Derbina, 
24-letni napastnik Daniel Rumin, 
pozyskany z GKS Jastrzębie. Klub 
podpisał z zawodnikiem kontrakt 
ważny do końca czerwca 2024 r. i 
bardzo liczy na skuteczność piłka-
rza, który w swoich poprzednich 
zespołach (m.in. Raków i Skra 
Częstochowa) należał do najlep-
szych strzelców i wygrywał snaj-
perskie klasyfikacje.ww ●

Nie takiego początku przygoto-
wań do rundy rewanżowej ocze-
kiwali piłkarze, trenerzy i kibice 
zespołu rezerw GKS Tychy. W 
swoim pierwszym po urlopach 
meczu sparingowym tyszanie 
zostali rozgromieni przez Spartę 
Katowice 1:6.

Zespół z klasy okręgowej już 
do przerwy zapewnił sobie wy-
sokie prowadzenie, bo zdobył 
gola już w 13 min., a niespeł-
na kwadrans później w ciągu 
kilkudziesięciu sekund zaliczył 

dwa kolejne trafienia i pierw-
szą połowę zakończył prowa-
dzeniem 3:0.

Nie minęło dziesięć minut dru-
giej połowy, a katowiczanie pro-
wadzili już 5:0, a kwadrans przed 
końcem wywindowali rezultat na 
6:0. Podopiecznych trenera Jaro-
sława Zadylaka stać było tego 
dnia tylko na honorowe trafie-
nie, którego autorem był w 83 
min. Mosur. 
gks ii tychy – sParta katO-
Wice 1:6 (0:3).

gks ii tychy: Sip – Jakubowski, 
Kopczyk, Bielusiak, Legenzow, 
Ploch, Dzięgielewski, Steblecki, 
Biegański, Pipia, Paluch oraz Ba-
czewski, Kokoszka, Rabiej, Ha-
chuła, Krzosa, Borzęcki, Kawka, 
Mosur, Śmiłowski, Rutkowski, 
Czarnogłowski.

Kolejny mecz kontrolny tyskie 
rezerwy rozegrają w najbliższą so-
botę, 22 maja, a ich przeciwni-
kiem będzie znany z IV-ligowych 
rozgrywek zespół rezerw Podbe-
skidzia Bielko-Biała. ww ●

sołowiej w puszczy
w sobotę sparing Z LKS GOcZAŁKOWIcE.

dotkliwa porażka rezerw.

1:6 ze spartą

Łukasza Sołowieja zobaczymy na tyskim stadionie w maju, gdy GKS grać będzie z Puszczą Niepołomice.
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już w najbliższą sobotę o godz. 12 kibice gks 
będą Mogli zobaczyć jak ich drużyna wygląda 
po kilkunastu dniach przygotowań do rundy 
rewanżowej w i lidze. wzMocnieni napastnikieM 
gks jastrzębie danieleM ruMineM, ale już 
bez stopera Łukasza soŁowieja, podopieczni 
trenera artura derbina zMierzą się w Meczu 
kontrolnyM z lidereM jednej z grup iii ligi 
– drużyną lks goczaŁkowice-zdrój.

14 | 18 stycznia 2022 www.tychy.plsporttwoje tychy



iNfOrmatOr kiBica

hOkej. Nie wyznaczono 
jeszcze terminów rozegra-
nia zaległych meczów: unia 
Oświęcim – GKS Tychy oraz 
GKS Tychy – Podhale Nowy 
Targ. phl: 18.01 GKS Tychy 
– Zagłębie Sosnowiec (godz. 
18), 21.01 Podhale Nowy 
Targ – GKS Tychy (18), 23.01 
GKS Tychy – unia Oświęcim 
(17). plhk: 23.01 Kojotki 
Naprzód janów – Atomówki 
GKS Tychy (15.15).
kOsZ ykóWk a.  i  liga: 
23.01  Turów Zgorzelec 
– GKS Tychy (17).
futsal. i liga: 22.01 Futsal 
Nowiny – GKS Futsal Tychy 
(18).
siatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 22.01 mcKiS jaworz-
no – TKS Tychy; ii liga śląska 
kobiet: 22.01 mKS Wodzi-
sław Śląski – TKS Tychy.
lekka atletyka. 23.01 
pierwszy bieg w ramach 
15. edycji grand prix ty-
chów w Biegach Długody-
stansowych, organizowanych 
przez mOSiR wspólnie ze Sto-
warzyszenie Promocji Lekkiej 
Atletyki. Start i meta w KS Pa-
procany (ul. Sikorskiego 110). 
Zapisy w godz. 9-9:45, począ-
tek biegu o godz. 10. Bieg roz-
grywany jest na dystansach 5 
i 10 km dla kobiet i mężczyzn, 
z podziałem na kategorie wie-
kowe. ls ●

W najbliższą sobotę, 22 stycznia 
o godz. 18, Tyska Galeria Spor-
tu oddział Muzeum Miejskie-
go zaprasza na spacer po Sta-
dionie Miejskim oraz wystawie 
stałej „Sportowa strona miasta” 
w wyjątkowej, wieczornej sce-
nerii. Szczególnie mile widzia-
na obecność babć i dziadków 
z wnukami.

W trakcie spaceru będzie moż-
na sprawdzić, jak po zmroku pre-
zentuje się jeden z najładniejszych 

piłkarskich obiektów w kraju oraz 
obejrzeć wybrane miejsca stadio-
nu, m.in.: strefę VIP, lożę prezyden-
cką, salę konferencji prasowych, 
murawę boiska z ławkami rezer-
wowych i zaplecze techniczne.

Zbiórka przed wejściem głów-
nym na Stadion Miejski Tychy 
od ul. Baziowej. Wstęp jest wolny, 
obowiązują zapisy (liczba uczest-
ników ograniczona): tel. 515 717 
430, e-mail: k.hajduk@tgs.tychy.
pl kg ●

Kolejny znakomity rok zanotowa-
ły zawodniczki i zawodnicy Ślą-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego 
Tychy. Drużyna zajęła 5. miejsce 
w Klubowych Mistrzostwach Pol-
ski i zdobyła brązowy medal w Li-
dze Młodzieżowej PZSS.

Medale mistrzostw Polski 
zdobywały w 2021 r.: Wioletta 
Pawluczek, Weronika Paszek, Se-
bastian Szklanny, Paweł Baniu-
siewicz, Maciej Włosiński, ale 
spośród podopiecznych trenera 
Krzysztofa Rymskiego w ogól-
nopolskich rankingach najwy-
żej sklasyfikowana została Alek-
sandra Moiczek (juniorka mł.) 
– dwukrotna brązowa medalistka 
MP seniorów, złota i srebrna me-
dalistka MP juniorów oraz rekor-
dzistka Polski jun. mł. w pisto-
lecie pneumatycznym. Sięgnęła 
po tytuł Najlepszej Zawodnicz-
ki Roku 2021 w pistolecie spor-
towym jun. mł. 

Warto dodać, iż wcześniej dwo-
je zawodników ŚTS – Ola Moi-
czek i Paweł Baniusiewicz zostali 
najlepszymi zawodnikami Fina-
łów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. ls ●

od 20 lat dziaŁa 
w tychach klub judo uks 
ippon – zaŁożony przez 
trener urszulę bożek, 
a Miniony, jubileuszowy 
rok, przyniósŁ wiele 
sukcesów i Medalowych 
trofeów, w tyM te 
najcenniejsze – Medale 
Mistrzostw polski.

UKS Ippon rozpoczął rok startem 
w mistrzostwach Śląska, podczas 
których trzy zawodniczki stanę-
ły na podium – po złoto sięgnęła 
Marta Simon, a dwa tytuły wice-
mistrzowskie wywalczyły Nadia 
Sroka i Patrycja Stefaniuk. Po-
nadto dwa punktowane miejsca 
zdobyły Kinga Cichoń i Nikola 
Jarosińska.

W czerwcu klub zorganizował 
spotkanie z okazji 20-lecia. Ho-
norowymi gośćmi byli trenerzy 
UKS Ippon – Urszula Bożek oraz 
Janusz Bożek, prezes i wiceprezes 
Śląskiego Związku Judo Zenon 
Mościński i Robert Taraszkie-
wicz oraz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Tychach, gdzie 
swoją siedzibę ma UKS Ippon, 
Grzegorz Kusiak. W uroczystości 
wzięli udział również członkowie 

zarządu klubu, sympatycy UKS, 
rodzice, a także byli oraz obec-
ni zawodnicy Ipponu.  W trak-
cie spotkania odbyło się uroczyste 
podsumowanie sportowego roku 
szkolnego 2020/2021, a zawodni-
cy uhonorowani zostali pamiąt-
kowymi pucharami i okolicznoś-
ciowymi medalami.

Bardzo dobrze zawodnicz-
ki UKS Ippon spisały się w mi-
strzostwach Polski. Przyniosły 
one medalową serię Patrycji Ste-
faniuk – brąz Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych oraz dwa 
brązowe medale Pucharu Polski 
Juniorek Młodszych oraz brązo-
wy medal Pucharu Polski Junio-
rek. Z kolei Kinga Cichoń zdo-
była srebrny medal mistrzostw 
Polski w kategorii młodziczek. 
Dwie zawodniczki – Marta Si-
mon w U-15 oraz Sandra Mokry 
w U-13, startując we wszystkich 
turniejach z cyklu Internatio-
nal Judo League, uplasowały 
się bardzo wysoko w klasyfika-
cji generalnej, zajmując drugie 
miejsca.

W sumie ze wszystkich 29 
turniejów judo w 2021 roku za-
wodniczki i zawodnicy UKS Ip-
pon Tychy przywieźli 219 meda-

li, w tym 64 złote, 73 srebrne oraz 
82 brązowe. Z pięciu turniejów, 
w których prowadzona była kla-
syfikacja drużynowa tyski klub 
przywiózł puchary!

Na zakończenie roku ekipa 
UKS Ippon wzięła udział w ostat-
nim turnieju minionej edycji In-
ternational Judo League – Ot-
wartych Mistrzostwach Opola. 

Sandra Mokry zdobyła złoto, na-
tomiast Maja Warchoł – srebro.

Podopieczni trener Urszuli 
Bożek udanie rozpoczęli też rok 
2022. Na Międzynarodowy Tur-
nieju Judo „Pokonujemy granice” 
pojechała do Bielska-Białej 24-o-
sobowa ekipa UKS Ippon z roczni-
ków U-10, U-12, U-14 oraz U-16. 
W zawodach wystartowało ponad 

600 judoków z 51 klubów z ca-
łej Polski, tyski klub uplasował się 
na 6. miejscu. Złote medale zdo-
były Marta Simon, Martyna Krę-
cichwost i Zofia Jarosińska, srebr-
ne – Kinga Cichoń, Maja Warchoł, 
Zuzanna Gołębiowska, a brązowe 
– Nikola Jarosińska, Nadia Sro-
ka, Sandra Mokry, Michał Radtke, 
Magdalena Miterka. ls ●

nie byŁ to dobry tydzień 
dla koszykarzy gks 
tychy. podopieczni 
trenera toMasza 
jagieŁki rozegrali dwa 
Mecze i niestety oba 
przegrali, w tyM drugi 
po dogrywce – jednyM 
punkteM.

Środowe spotkanie z niżej no-
towanym zespołem AZS AGH 
Kraków niemal cały czas toczyło 
się pod dyktando gości. W pierw-
szej, bardzo wyrównanej kwar-
cie rywale objęli prowadzenie 
i tyszanie cały czas gonili wynik. 
Kilka razy doprowadzali do wy-
równania (12:12, 18:18), ale dru-
żyna AZS od razu przyspieszała 
i zdobywała punkty. Pierwsze 
starcie zakończyło się remiso-
wo – 23:23, a w drugiej odsłonie 
obraz gry niewiele się zmienił. 
Tylko na chwilę tyszanie obję-
li prowadzenie, jednak potem 
znów odskoczyli goście, prowa-
dząc do przerwy 47:45.

Po zmianie stron tyszanie od-
robili stratę, ale znów do głosu 
doszedł AZS, który wykorzystał 
chwile dość niefrasobliwej gry 
tyszan w defensywie. Brak sku-
teczności pod koszem rywali 
także nie pozwolił gospodarzom 
do dogonienie AZS, który przed 
ostatnią odsłoną prowadził już 12 
punktami – 74:62.

W ostatnich 10 minutach go-
ście kontrolowali przebieg gry 
i mimo wysiłków tyszan, mecz 
zakończył się kilkunastopunk-
tową przewagą AZS. Rywale za-
grali bardzo skutecznie i w me-
czowych statystykach okazali się 
lepsi w niemal we wszystkich ele-
mentach. W tyskiej ekipie najsku-

teczniejszy był Piotr Wieloch – 
21 pkt.
gks tychy – aZs agh kra-
kóW 84:99 (23:23, 22:24, 17:27, 
22:25).
gks tychy: Wieloch 21 (1 za 3), 
Tyszka 18, Stankowski 10 (2), Mą-
kowski 10, Nowak 9 (1), Trubacz 
8, Chodukiewicz 4, Krajewski 3, 
Jakacki 1, Ziaja.

W sobotę tyszanie pojecha-
li do Koszalina osłabieni bra-
kiem Piotra Wielocha i Łukasza 
Diduszko. W tym meczu ciężar 
gry wziął na siebie Maciej Ko-
perski i zagrał znakomite spot-
kanie. Skuteczny był także Kac-
per Mąkowski, a na początku 
meczu dobrze punktował Rado-
sław Trubacz. Pierwsza kwarta 
należała do rywali, którzy objęli 
prowadzenie czterema punktami. 
Drugą minimalnie wygrali tysza-
nie i po pierwszej połowie prowa-
dził Żak 39:37. W trzeciej kwarcie 
oba zespoły zmieniały na prowa-
dzeniu, jednak w końcówce, dzię-
ki punktom Kacpra Mąkowskie-
go i Patryka Stankowskiego, GKS 
objął prowadzenie na koniec tej 
części gry 57:54.

Na początku czwartej kwar-
ty tyszanie prowadzili 63:56, ale 
później przegrywali 75:84. Jak 
się okazało, do końca meczu 
(1,42 min.) rywale nie zdobyli 
już żadnego punktu, natomiast 
tyszanie pokusili się o serię 9 
punktów i doprowadzili do re-
misu 84:84. Obie drużyny miały 
jeszcze po rzucie na zwycięstwo, 
jednak wynik już się nie zmie-
nił i o wszystkim zadecydowała 
dogrywka. Gra toczyła się rzut 
za rzut, raz jeden zespół obej-
mował prowadzenie, raz drugi. 
Od stanu 91:91 punkty zdobywa-

li koszykarze Żaka, aż do wyni-
ku 94:91. Wraz z końcową syreną 
Artur Ziaja trafił z akcji i zabra-
kło tak niewiele… Mecz zakoń-
czył się wynikiem 94:93 dla go-
spodarzy.
żak kOsZaliN – gks tychy 
94:94 (26:22, 13:15, 15:20, 30:27, 
d. 10:9).
gks tychy: Koperski 26, Mą-
kowski 22 (5 za 3), Trubacz 15, 
Krajewski 12, Tyszka 9, Stankow-
ski 7, Ziaja 2, Nowak, Chodukie-
wicz.
taBela i ligi: mecze, punkty, 
zwycięstwa-porażki:
1. Sokół 18 34 16-2

2. Górnik 18 31 13-5
3. AZS Politechnika 18 31 13-5
4. Kotwica 17 30 13-4
5. gks tychy 18 30 12-6
6. AZS Lublin 18 28 10-8
7. WKK Wrocław 18 27 9-9
8. Krosno 18 26 8-10
9. AZS AGh Kraków 17 26 9-8
10. SKS Starogard 18 26 8-10
11. żak Koszalin 17 25 8-9
12. Dziki Warszawa 18 24 6-12
13. Decka Pelplin 17 24 7-10
14. Śląsk II 16 23 7-9
15. Księżak Łowicz 18 23 5-13
16. Pruszków 17 20 3-14
17. Turów 17 19 2-15 
ls ●

ponad 200 Medali
bilans juBILEuSZOWEGO ROKu uKS IPPON Tychy.

Najmłodsi zawodnicy UKS Ippon – uczestnicy Międzynarodowego Turnieju Judo „Pokonujemy granice”.

Zarówno w spotkaniu z AZS AGH Kraków jak i w meczu 
z Żakiem Koszalin tyszanie ponieśli porażki.

UK
S I

pp
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Horror Bez Happy endu
w MinionyM tygodniu KOSZyKARZE GKS DOZNALI DWóch PORAżEK.

tgs zaprasza, zwłaszcza babcie i dziadków z wnukami na…
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koziorożec 22.Xii-19.i
Nic cię teraz nie powstrzyma, więc bez trudu 
pokonasz wszelkie ograniczenia i bariery! uważaj, 
bo nowa znajomość może przerodzić się w coś 
więcej.

wodnik 20.i-18.ii
Wreszcie uda ci się zrealizować te pomysły, 
które od dawna leżały i czekały na swój czas! 
Gwiazdy otwierają przed Tobą nowe szanse 
i możliwości.

ryby 19.ii-20.iii
Księżyc zapowiada wiele romantycznych spotkań, 
zatem spodziewaj się nagłego ożywienia 
w sprawach sercowych.

baran 21.iii-20.iV
W relacjach z najbliższą rodziną może być nieco 
pod górkę. uważaj na rodzinne kłótnie, bo wiszą 
nad Tobą. W pracy nie rób niczego na siłę, ale 
najlepiej jak potrafisz!

byk 21.iV-21.V
Za sprawą gwiazd nabierzesz rozpędu, a Twój 
apetyt na sukces znacznie wzrośnie. Pamiętaj 
jednak, że dzięki poczuciu humoru da się 
rozwiązać niejeden trudny problem.

bliźnięta 22.V-20.Vi
jeśli tęsknisz za prawdziwym uczuciem, zacznij 
od siebie! Bądź autentyczny, nie udawaj. Zadbaj 
o szczere relacje.

rak 21.Vi-22.Vii
Księżyc sprawi, że w Twoim sercu zabrzmi 
nostalgiczna nuta. jeśli jest w nim puste miejsce 
do wypełnienia, rozejrzyj się, ktoś niezwykły jest 
blisko. W pracy poradzisz sobie z każdym zadaniem!

lew 23.Vii-22.Viii
Sprawy finansowe rysują się bardzo obiecująco, 
a Twoje kompetencje zrobią na wielu wrażenie. 
Okażesz się teraz niezwykle pomysłowy 
i przewidujący. Zadbaj jednak o zdrowie!

panna 23.Viii-22.iX
Pora postawić kropkę nad „i” – zakończyć stare 
sprawy i śmiało snuć nowe plany. Weź się ostro 
do pracy.

waga 23.iX-23.X
Nie stwarzaj sobie wymyślonych barier. Złap 
pozytywną falę i idź do przodu. Energii starczy ci 
na długo, więc snuj odważne plany. 

skorpion 24.X-21.Xi
Niedawno poznana osoba namiesza trochę 
w Twoim życiu! W pracy spotkasz się z uznaniem, 
ale może objawiać się ono w bardzo różnej formie. 
Wyjaśnij teraz zadawnione nieporozumienia.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Dzięki intuicji uda ci się zażegnać konflikt 
w związku. ciesz się tym, co masz, bo to wcale nie 
jest mało. masz teraz szansę uporządkować swoje 
emocje i nie popadać w stany depresyjne.

 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.

Lusi/Lusia to piękna około 3-let-
nia biało-bura kotka. Schronisko-
we mury zdecydowanie nie są dla 
niej. Jest ewidentną outsiderką. 
To niesamowita gaduła, ciągle 
narzeka i denerwuje się przy 
bliższym kontakcie. Ma niełatwy 
charakter, ale być może jej zacho-
wanie wynika z frustracji, jaką 

odczuwa przebywając w skupisku 
kotów i gdy znajdzie się we włas-
nym, spokojnym domu zamieni 
się w słodkiego przytulasa. Koty 
to delikatne, wrażliwe istoty i czę-
sto bywa, że ich „trudny charak-

ter” wynika po prostu ze stresu. 
Lusia bardzo lubi pić wodę bez-
pośrednio z kranu a z miseczki 
pije niechętnie. Przebywa w Miej-
skim Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach. rM ●

cO Wiemy O kOcie:

imię: Lusi
Płeć: kotka
Wiek: około 3 lata
Nr eWiDeNcyjNy: 2798
jest wysterylizowana i 
zaszczepiona
Nr telefONu W sPraWie 
aDOPcji: 605 897 607 Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

18 stycznia, wtorek
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: „Norymberga” 
– pokaz spektaklu z 2006 roku (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)

19 stycznia, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA – Kartki oko-
licznościowe metodą scrapbookingu – war-
sztaty plastyczne (Klub mcK urbanowice, ul. 
Przejazdowa 8)
godz. 18 – POTRETy LITERAcKIE – spotkanie 
z Wojciechem chmielarzem, autorem krymina-
łów (mBP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)

20 stycznia, czwartek
godz. 17 – mASKI KARNAWAŁOWE – warsztaty 
rodzinne (Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 17 – SZTuKA X muZy: projekcja filmu 
„W deszczowy dzień w Nowym jorku” (mBP 
– mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: wykład „Wenus, 
która się wstydzi. Sandro Botticelli” (Pasaż Kul-
tury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 20 – WIEcZORy KOLęDOWE w parafii 
bł. Karoliny: Zespół „Śląsk” (kościół bł. Karoliny, 
ul. Tischnera 50)

21 stycznia, piątek
godz. 18 – FARmAcEuTKA – OGRóD BALSA-
mIcZNy – wernisaż wystawy (muzeum miej-
skie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – „cZy TO SERcE PęKŁO?” – mono-
dram w wyk. Pawła Drzewieckiego (Pasaż Kul-
tury Andromeda, pl. Baczyńskiego)

22 stycznia, sobota
godz. 11 – BAjKOTEKA – bezpłatny seans fil-
mowy dla dzieci (mBP – mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

godz. 17 – PORT PIEŚNI PRAcy: Zimowa 
rozgrzewka – koncert szantowy w wyk. Ze-
społów: Trzecia miłość, Perły i Łotry, mietek 
Folk (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego)
godz. 18 – POZNAj STADION mIEjSKI i Ty-
ska Galerię Sportu – zwiedzanie (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 20 – mOSh PIT KILLA III – impreza dla 
fanów trap metalu, dark metalu, phonka i scre-
am rapu (Klub muzyczny underground, pl. Kor-
fantego 1)

23 stycznia, niedziela
godz. 16 – WIEcZORy KOLęDOWE w pa-
rafii bł. Karoliny: chór parafialny „Laudate 
Dominum” (kościół bł. Karoliny, ul. Tischne-
ra 50)
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Hasło z krzyżówki nr 738: 
 WIECZORY KOLĘDOWE.

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.

22 stycznia, godz. 17 – port pieśni 
pracy: ziMowa rozgrzewka – kon-
cert szantowy, pasaż kultury an-
droMeda

m
at
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