
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

nadia wiała w tychach
Przewrócona wiata przystankowa to tylko jeden 
z efektów weekendowych huraganowych wiatrów.

zapisz małego tyszanina
Rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli  
i szkół podstawowych.

będą mieszkania przy kopernika
Rada Miasta wydała zgodę na lokalizację  
czterech nowych bloków mieszkalnych.3 64

1 lutego 2022 www.tychy.pl ISSN 1898–7206

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

dwustu wolontariuszy w zimnie, wietrze i deszczu kwestowało w naszym mieście na rzecz wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.
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120 tysięcy z tychów
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kronika policyjna

◆ 28.01, OkOłO gODZiNy 
21.30 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
w rejonie bramy wjazdowej 
do jednego z zakładów produkcyj-
nych przy ul. Serdecznej, doszło 
do potrącenia pieszej przez kieru-
jącą osobowym fordem. Pierwszej 
pomocy poszkodowanej udzielili 
świadkowie zdarzenia, a następ-
nie z obrażeniami ciała kobieta 
została przewieziona do szpita-
la. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że piesza znajdowała się już 
na przejściu, a kierująca fordem 
nie zdołała zatrzymać pojazdu. 
W chwili zdarzenia nawierzch-
nia drogi była bardzo śliska.
◆ POlicjaNci WyDZiału 
Ruchu DROgOWegO kmP 
zatrzymali do kontroli drogowej 
forda, którym podróżowały trzy 
osoby. Po sprawdzeniu w poli-
cyjnych systemach, okazało się, 
że 69-letni kierowca jest poszu-
kiwany listem gończym przez Sąd 
Rejonowy w Bielsku-Białej. Męż-
czyzna ukrywał się przed wymia-
rem sprawiedliwości w związku 
z uchylaniem się od płacenia ali-
mentów. Wpadł po blisko 12 la-
tach poszukiwań, a z ustaleń po-
licji wynika, że głównie przebywał 
za granicą. W więzieniu ma spę-
dzić najbliższe 8 miesięcy.
◆ Na ul. kOścielNej DOSZłO 
27.01 DO ZDeRZeNia OSOBO-
WegO vW i ORaZ BuSa komu-
nikacji miejskiej. Osobom uczest-
niczącym w zdarzeniu nic się nie 
stało. Ze wstępnych ustaleń pracu-
jących na miejscu policjantów wy-
nika, że kierowca osobówki na łuku 

drogi utracił panowanie nad swoim 
pojazdem i uderzył w nadjeżdża-
jącego z naprzeciwka busa. Z kolei 
kierowcy dwóch autobusów zde-
rzyli się 24.01 ul. Budowlanych, 
w rejonie skrzyżowania z ul. Be-
gonii i ul. Bocheńskiego. W tył 
autobusu man – linia 137 uderzył 
solaris z linii 268. W zdarzeniu 
na szczęście nikt nie ucierpiał.
◆ 26.01 Ok. gODZ. 18.50 
Na ul. mikOłOWSkiej, przed 
skrzyżowaniem z ul. Katowicką 
i ul. Oświęcimską zderzyły się 
cztery samochody osobowe: vw, 
fiat, opel oraz ford. Z ustaleń 
policji, jak i relacji uczestników 
zdarzenia wynika, że kierowca vw 
nie zachował należytej ostrożności 
i odległości od poprzedzającego 
pojazdu i uderzył w znajdującego 
się przed nim fiata, a ten następ-
nie uderzył w opla, który zderzył 
się z fordem. Jak się okazało, kie-
rowca vw miał w organizmie 1,34 
promila alkoholu. 
◆ 29.01 Na ul. gliNcZań-
Skiej, w rejonie skrzyżowania 
z ul. Jeżynową, czołowo zderzyli 
się dwa kierowcy fordów. Łącznie 
samochodami podróżowało sześć 
osób, ale nikt nie doznał poważ-
nych obrażeń. Jeden z kierowców 
wydmuchał w alkomat 2,5 promi-
la. ◆ Na SkRZyżOWaNiu ul. 
aSNyka – DamROta doszło 
29.01 do zderzenia kierujących 
mercedesem i toyotą. Na doda-
tek w wyniku uderzenia, kierow-
ca toyoty zjechał z drogi i uderzył 
w pobliski budynek. Policja usta-
liła, iż mercedes, jadąc ul. Dam-
rota nie zastosował się do znaku 

STOP przed skrzyżowaniem z ul. 
Asnyka i wjechał na skrzyżowa-
nie uderzając w jadącą w kierunku 
centrum miasta toyotę.
◆ km POlicji W tychach  
prowadzi postępowanie w spra-
wie kradzieży z włamaniem do ga-
rażu. Do zdarzenia doszło przy 
ul. Skalnej w okresie od 13.01 
do 17.01. Nieznany sprawca (bądź 
sprawcy) dostał się do wnętrza 
garażu i ukradł dwa motocykle 
(na zdjęciach). Łączne straty się-
gają 70.000 złotych. W przypad-
ku posiadania jakichkolwiek in-
formacji na temat skradzionego 
mienia prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu 47 855 12 30, 112 

lub na adres e-mail: ppm@tychy.
ka.policja.gov.pl
◆ Na ul. BeSkiDZkiej POli-
cjaNci gRuPy SPeeD z Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP 
zatrzymali kierowcę fiata za prze-
kroczenie prędkości oraz jazdę 
lewym pasem. Podczas kontroli 
drogowej zaproponowali łącznie 
mandat 850 złotych oraz 8 punk-
tów. Wtedy 45-latek wręczył im 200 
złotych w zamian za „załatwienie” 
sprawy bez żadnych konsekwen-
cji. Mężczyzna został zatrzymany 
i oprócz mandatu dodatkowo od-
powie za próbę skorumpowania 
policjantów, za co grozi mu kara 
do 10 lat więzienia. ls ●

W wyniku zderzenia z mercedesem, kierujący samochodem toyota 
uderzył w budynek przy skrzyżowaniu ulic Asnyka i Damrota.

Skradzione motocykle z garażu przy ul. Skalnej.
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Wzrost cen odczuwalny jest 
na każdym kroku. Drożeje wszyst-
ko: prąd, gaz, woda, materiały 
budowlane, czynsze, nie mówiąc 
o żywności, a znaczne podwyżki 
płacy minimalnej także robią swo-
je. Startujące do przetargów firmy 
proponują coraz wyższe kwoty, nie 
zważając nawet na to, ile inwestor 
przeznaczył na inwestycję.

Ostatni przykład dostarcza ot-
warcie kopert w przetargu na mo-
dernizację targowiska, czyli wy-
konanego w systemie „projektuj 
i buduj” zadania inwestycyjnego 
„Mój Rynek – przebudowa tar-
gowiska przy al. Bielskiej w Ty-
chach”. Jak się okazało, najniższa 
z zaoferowanych kwot jest dwa 
razy większa od tej, jaką spółka 
„Śródmieście” na ten cel chciała 
przeznaczyć! Do przetargu sta-
nęło dwóch oferentów, którzy 
wycenili inwestycję na 3.608.515 
złotych oraz 4.887.822 zł. A do-
dajmy, iż kwota przeznaczona 
na ten cel to 1.603.489 zł, z czego 
Wydział Rozwoju Miasta i Fun-
duszy Europejskich pozyskał 
na ten cel dofinansowanie w wy-
sokości 999.999 zł ze środków 
europejskich (Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020).

Projekt zakłada budowę no-
wych elementów infrastruktu-
ry (m.in. stragany o konstruk-
cji drewnianej, kiosk handlowy 
wolnostojący, wiaty magazynowe 
i śmietnikowe, wykonanie sieci 
energetycznej, wodno–kanaliza-
cyjnej i deszczowej dla budynków, 
montaż elementów małej architek-
tury, nasadzenia zieleni) oraz prze-
budowę istniejących (m.in. budy-
nek administracyjno–techniczny, 
termomodernizacja kiosków han-
dlowych, wymiana słupów oświet-
lenia ulicznego). Ponadto, w celu 
obniżenia kosztów eksploata-
cji obiektu, zaplanowany został 
montaż instalacji fotowoltaicznej 
na obiektach handlowych i budyn-
ku administratora.

Wpłynie to na podniesienie 
jakości świadczonych tam usług 
oraz poprawę warunków sprzeda-
ży i obsługi klientów, a także ob-
niży koszty eksploatacji obiektu 
i pozwoli utrzymać dotychczaso-
we, niskie opłaty czynszowe.

Jednak biorąc pod uwagę kwo-
ty zaproponowane przez poten-
cjalnych wykonawców, trudno 
dziś powiedzieć, jakie będą dal-
sze losy postępowania przetargo-
wego oraz całej inwestycji. 
leszek sobieraj ●

inflacja i podwyżki robią swoje 

Targowisko dwa razy droższe?
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poMiMo paskudnej 
pogody dwudniowy 
(jak to w tychach) finaŁ 
wielkiej orkiestry 
Świątecznej poMocy 
okazaŁ się równie 
udany jak w latach 
poprzednich. 200 
wolontariuszoM 
oraz organizatoroM 
licznych akcji udaŁo 
się zebrać 120 tys. 
zŁ. jest to wartoŚć 
wstępna, bowieM wciąż 
Można licytować 
przedMioty na aukcjach 
i niewykluczone, 
że ostatecznie będzie 
jeszcze większa. w suMie 
w caŁej polce padŁ 
rekord finaŁów 
– 136 Mln zŁ.

Przez dwa dni Tychy grały razem 
z orkiestrą Jurka Owsiaka. Podczas 
30. Finału WOŚP od soboty kon-
certowano w Underground Pubie 
za sprawą stowarzyszenia „ROCK 
w słusznej sprawie”. Na koncercie 
zagrały zespoły: Snowblind, In-
sekt, Główna Księgowa, Petrykora, 
Free air, Srogo zaś gwiazdą fina-
łu był Michał Stawiński i Obers-
chlesien. – Dziękuję wszystkim 
zespołom oraz oczywiście każdej 

dobrej duszyczce, która przyłączy-
ła się do organizacji wydarzenia 
– mówi Daniel Gwóźdź właściciel 
Underground Pubu oraz członek 
stowarzyszenia. – To były dwa dni 
pełne pracy, ale i ogromnej satys-
fakcji. Już pierwszego dnia udało 
nam się wypełnić lokal (zgodnie 
z panującymi obostrzeniami), 
a dobra passa trwała drugiego 
dnia. Nie udałoby się to bez na-
szego sponsora głównego firmy 
Rosa, której składam najszczersze 
podziękowania. Przez te dni każ-
dy wolontariusz mógł liczyć u nas 
na ciepłą herbatę, kawę czy nawet 
coś ciepłego do jedzenia – dodaje 
Daniel Gwóźdź.

Po drugiej stronie miasta, 
na placu Baczyńskiego oraz 
w Pasażu Kultury Andromeda 
na wszystkim tyszan czekał bar-
dzo bogaty program artystycz-
ny i liczne atrakcje. – Po tyskich 
ulicach przez cały dzień krążyło 
200 wolontariuszy – mówi Ma-
riusz Gabrek szef Tyskiego Szta-
bu WOŚP. – Jest to maksymalna 
liczba, zatem osiągnęliśmy w tym 
roku limit. Można nas było spot-
kać przede wszystkim w galeriach 
handlowych i wielkopowierzch-
niowych sklepach. Pogoda była 
mocno niesprzyjająca do kwesto-
wania na ulicach – dodaje.

– Co nie przeszkodziło nam 
osiągnąć świetnego wyniku finan-
sowego – zaznacza Dariusz Gre-
iner również z tyskiego sztabu. 
– Rano mieliśmy ogromne wąt-
pliwość czy uda się przeprowa-
dzić wszystkie atrakcje na placu 
Baczyńskiego ze względu na po-
godę, bowiem tego dnia ostrzega-
no przed bardzo silnymi wiatra-
mi. Już przed południem warunki 
się poprawiły i zrealizowaliśmy 
wszystkie swoje założenia z po-
kazem walk starożytnych wojów, 
morsowaniem czy zwyżką wido-
kową. To był kolejny udany finał 
z orkiestrą.

Nowością podczas finału była 
gra terenowa, zorganizowana 
przez Młodzieżową Radę Mia-
sta wspólnie z Inicjatywą Ty-
ską. – Stworzyliśmy grę miejską, 
w której należało odwiedzić wy-
znaczone punkty, gdzie czekały 
na graczy zadania – mówi prze-
wodniczący MRM Mikołaj Fi-
glarski. – Były to zagadki logicz-
ne, zadania ze znajomości kodu 
morsa, ale też pytania z wiedzy 
o mieście. W sumie w grze wzięło 
udział ponad 40 osób. Otrzyma-
liśmy sporo pochlebnych opinii 
więc na pewno pomysł będziemy 
kontynuować – dodaje.
kaMil peszat ●

wietrzny ale hojny
30. finaŁ woŚp w tychach ZOSTAł ZREALIZOWANy Z WIELKą POMPą.

Wolontariuszom nie przeszkadza fatalna pogoda i z uśmiechem kwestowali na WOŚP.
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tHuragan Nadia, wiejący w nie-

których regionach z prędkością 
200 kilometrów/godzinę, poczy-
nił niemałe spustoszenia. Wiatr 
zrywał dachy i linie energetycz-
ne, łamał drzewa i powodował 
potężne zawieje. W Tychach tak 
silnie nie wiało i obyło się bez 
nadzwyczajnych zdarzeń, ale 
mimo to służbom miejskim oraz 
strażakom i strażnikom pracy nie 
brakowało.

Komenda Miejska PSP w Ty-
chach w miniony weekend od-
notowała 19 interwencji, czy-
li zbliżoną liczbę do działań 
w normalnych warunkach. 
Do najbardziej niebezpiecznych 
sytuacji doszło m.in. na ul. Cy-
ganerii, gdzie w jednym z blo-
ków doszło do zatrucia tlenkiem 

węgla, choć to zdarzenie nieko-
niecznie mogło mieć związek 
z mocnymi porywami wiatru. 
Doszło jednak do kilku przy-
padków powalenia drzew. Tak 
było m.in. na ul. Mikołowskiej, 
ul. Ujejskiego i na ul. Katowi-
ckiej oraz na kilku prywatnych 
posesjach. Doszło także do koli-
zji – na DK 86 w rejonie Czuło-
wa samochód osobowy uderzył 
w powalone drzewo. Ponadto 
na ul. Parkowej wywróciło się 
drzewo, uszkadzając ogrodzenie 
oraz słup energetyczny.

Problemy z silnym wiatrem 
mieli także organizatorzy Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, przede wszystkim przy stawia-
niu namiotów, które dodatkowo 
musiały zostać zabezpieczone 

i obciążone. W niedzielę po po-
łudniu warunki pogodowe po-
prawiły się na tyle, że można było 
uruchomić zwyżkę widokową.

Na skutek silnego wiatru do-
szło do awarii sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Burschego – Mikołowskiej – Do-
łowej. Ponadto przewróconych lub 
uszkodzonych zostało kilka zna-
ków drogowych.

Na osiedlu Z1 wiatr przewrócił 
wiatę przystankową. Pracownicy 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów zabezpieczyli ją i – jak się 
dowiedzieliśmy – we wtorek, 1.02 
ma zostać ponownie ustawiona, 
a następnie oszklona. Z kolei 
na al. Niepodległości wiatr ze-
rwał blachę z jednego z bloków 
mieszkalnych. ls ●

przewrócona wiata przystankowa, powalone drzewa, awaria sygnalizacji.

Nadia wiała w Tychach

Wiata przystankowa na osiedlu Z-1 nie wytrzymała naporu silnego wiatru.
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starsze roczniki 
uczniów szkóŁ 
podstawowych 
i szkoŁy Średnie 
przeszŁy na nauczanie 
zdalne, wracając 
do sprawdzonych 
w ubiegŁyM roku 
praktyk. na ogóŁ 
odbyŁo się to bez 
probleMów, bowieM 
uczniowie i nauczyciele 
dobrze już znają 
sposoby koMunikowania 
i nauczania online.

Tak ma być do końca ferii, nie 
wiadomo jeszcze co dalej. Jeśli 
sytuacja nadal nie będzie sprzy-
jała nauce stacjonarnej, matury 
próbne i później właściwe odbę-
dą się podobnie jak w ubiegłym 
roku.

Połowa klas online
– Z pewną ulgą przyjęliśmy in-
formację o wprowadzeniu nauki 
zdalnej, bo w ostatnim tygodniu aż 
9 klas z 18 już było na nauczaniu 
online – mówi Joanna Wojtynek, 
dyrektor I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Leona Kruczkowskie-
go. – Biorąc pod uwagę te dane, 
równoczesne prowadzenie nauki 
zdalnej oraz realizowanie lekcji 
stacjonarnie było bardzo trudne. 
Z niepokojem też obserwowali-
śmy rozwój sytuacji, bo o ile jesz-
cze jesienią szły klasy na kwaran-
tannę, ale pojedynczo – jedna szła, 

inna wracała – teraz kwarantanny 
zaczęły się przedłużać. Poza tym 
chorowali też nauczyciele i to nie 
tylko na skutek zakażenia korona-
wirusem, ale na zwykłe przezię-
bienia i grypy. Jeśli do tego dodać 
zmęczenie pracą tych, którzy byli 
w szkole i zastępowali innych, czas 
zrobił się bardzo trudny. Mam jed-
nak nadzieję, że najbliższe tygo-
dnie izolacji sprawią, iż po feriach 
wrócimy do nauki stacjonarnej. 
Długa nieobecność w szkołach 
niesie za sobą bardzo negatyw-
ne skutki, poza tym uczniowie 
klas maturalnych powoli będą 
zaczynać trudny czas próbnych 
matur i przygotowania do ma-
jowych egzaminów. Na razie nie 
robimy konsultacji dla maturzy-
stów, ale z pewnością takie będą 
organizowane w kolejnych tygo-
dniach. Zresztą ja, podobnie jak 
inni nauczyciele, robimy powtór-
ki od września – jeśli dzieci były 
na zdalnym – to online, kiedy cho-
dziły do szkoły – to stacjonarnie.

Mamy to przećwiczone
Do piątku dyrekcja Zespołu 
Szkół nr 1 zbierała informacje 
od nauczycieli dotyczące zain-
teresowania uczniów organi-
zowaniem indywidualnych lub 
grupowych konsultacji dla ma-
turzystów oraz uczniów techni-
kum, którzy zdawać będą egza-
miny zawodowe.

– Do wprowadzenia nauki 
zdalnej mieliśmy cztery klasy 

na zdalnym nauczaniu, a więc 
stosunkowo niewiele w porów-
naniu z innymi placówkami – 
stwierdza Grażyna Jurek, dyrek-
tor ZS nr 1. – Jednak biorąc pod 
uwagę ogólną sytuację i to, co się 
dzieje, przypadków byłoby pew-
nie znacznie więcej.

– Mamy narzędzia i możliwo-
ści prowadzenia nauki zdalnej, 
a biorąc pod uwagę nasze do-
świadczenia z ubiegłego, wszyst-
ko teraz przebiega bez problemów 
– dodaje Adam Burczyk, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 6. – Wprawdzie 

nie odbywają się zajęcia praktycz-
ne w szkołach, jednak bez prze-
szkód realizowane są praktyki 
szkoły branżowej u pracodawców, 
bo ci pracują normalnie. Tak się 
złożyło, że ostatni egzamin zawo-
dowy w naszej szkole mieliśmy 
dwa dni przed wprowadzeniem 
nauki zdalnej.

„Prywatne” studniówki bez 
nauczycieli
Przełom stycznia i lutego to w li-
ceach i technikach czas studnió-
wek, a tych online nie da się zor-

ganizować. W ubiegłym roku 
w szkołach nie było uroczy-
stych balów, bo obostrzenia nie 
dawały takiej możliwości. Ter-
miny studniówek przekładano, 
potem planowano organizować 
jedynie bale maturalne. Teraz 
wytyczne ich nie zabraniają, 
jednak w większości organizo-
wane są przez rady rodziców, 
jako „prywatne” imprezy, naj-
częściej poza szkołą. Dobrze, 
by w studniówkach nie brała 
udziału większość lub wszyscy 
nauczyciele, gdyż w przypadku 

odnotowania zakażenia, wszy-
scy uczestnicy zabawy musieliby 
pójść na kwarantannę.

Na dwóch studniówkach 
w Paniówkach bawili się matu-
rzyści I Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz Zespołu Szkół nr 6, 
do balu, który zaplanowano na 5 
lutego przygotowują się ucznio-
wie II Liceum Ogólnokształcące-
go. Natomiast w minioną sobotę, 
tradycyjnie w Hotelu Gołębiewski 
w Wiśle, studniówkę mieli matu-
rzyści z IV LO.
leszek sobieraj ●

szkoły online, studniówki na… Parkietach
częŚć uczniów SZKół PODSTAWOWych ORAZ ucZNIOWIE SZKół ŚREDNIch DO fERII ucZą SIę ZDALNIE.

Obwieszczenie
Zgodnie z art. 49 a, art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.) PREZYDENT MIASTA TYCHY zawiadamia, 
że 26 stycznia 2022 roku wydał postanowienie nr 9/2022 o przesunięciu terminu zakończenia 
postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt GGN.6826.30.2021.EKO 
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
przy ul. Podleskiej w Tychach.
1.  Postanowieniem Prezydenta Miasta Tychy nr 9/2022 z 26 stycznia 2022 roku przedłużyłem 

do 31 stycznia 2023 roku termin zakończenia postępowania w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Podleskiej, 
obejmującej działkę 723/18.

      Podstawa prawna: 
art. 97 § 1 pkt. 4, art. 97 § 2, art. 101 § 1 i 3, art. 103, art. 141 ustawy z 14 czerwca 1960 
roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.)

2.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Podstawa prawna: 
art. 49 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.)

3.  Informuję, że wszystkie zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się 
z treścią postanowienia, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, po wcześ-
niejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 32 776 – 37 – 20, od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Urzędu.

komunikat

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

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

–  oddania w użyczenie, położoną w Tychach - ul. Lawendowa, oznaczoną jako część 
działki nr 2661/1, o pow. 135 m2, w celu utwardzenia drogi dojazdowej, na okres do 
3 miesięcy.

reklama komunikat

W związku z pogarszającą się sy-
tuacja epidemiczną, koniecznoś-
cią odbywania przez kierowców 
kwarantanny, a także wprowa-
dzenia częściowej nauki zdalnej, 
od poniedziałku 31.01 nastąpi-
ły zmiany w komunikacji miej-
skiej. Modyfikacje objęły prawie 
100 linii – zawieszono ok. 20 li-
nii, na ponad 70 liniach obowią-
zują rozkłady jazdy robocze nie-
szkolne.

– Obowiązywanie tego typu 
rozkładów oznacza w wielu przy-
padkach utrzymanie stosunkowo 
dużej liczby połączeń w szczytach, 
tj. do ok. godziny 8 oraz po go-
dzinie 14 oraz zmniejszenie oferty 
przewozowej w godzinach około-

południowych i popołudniowych 
Pasażerom mocno rekomendu-
jemy, aby rozkłady jazdy spraw-
dzać w internecie przed wyjściem 
z domu – powiedział Michał 
Wawrzaszek, rzecznik prasowy 
Zarządu Transportu Metropoli-
talnego.

Poza zmianami obejmującymi 
komunikację autobusową, zapla-
nowano także modyfikację ru-
chu na 3 liniach trolejbusowych. 
Na liniach A, B i C, podobnie jak 
w przypadku wielu linii autobu-
sowych, został wprowadzony roz-
kład jazdy roboczy nieszkolny.

ZTM jednocześnie informu-
je, że w pojazdach komunikacji 
miejskiej obowiązują przepisy 

sanitarne – noszenie zakrywają-
cych usta i nos maseczek. War-
to także przypomnieć, że od 25 
stycznia przewoźnicy autobusowi, 
tramwajowi i trolejbusowi mogą 
wprowadzać w swoich pojazdach 
tzw. strefy ochronne (wydzielo-
ne), co dla pasażera oznacza brak 
możliwości zakupu biletu u kie-
rowcy. W związku z tym ZTM 
zachęca do korzystania z innych 
kanałów sprzedaży, m.in. z auto-
matów biletowych, aplikacji mo-
bilnych, czy też stacjonarnych 
punktów sprzedaży.

Komunikaty dotyczące zmie-
nionych rozkładów jazdy znajdu-
ją się na stronie rj.metropoliaztm.
pl/news/. ls ●

Na ubiegłotygodniowej sesji Rady 
Miasta jednogłośnie podjęta zo-
stała uchwała zobowiązująca 
prezydenta Tychów do złożenia 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
wniosku o utworzenie w I LO im. 
Leona Kruczkowskiego oddzia-
łu międzynarodowego z maturą 
międzynarodową.

Działania zmierzające do utwo-
rzenia w „Kruczku” klasy z ma-
turą międzynarodową prowadzo-
ne są przez szkołę, we współpracy 
z Miejskim Centrum Oświaty, 
od roku 2016. W roku ubiegłym 

zgodę na utworzenie takiego od-
działu wyraziła Rada Pedagogicz-
na I LO, uzyskano także zgodę 
i stosowny certyfikat organiza-
cji International Baccalaureate 
(IB) w Genewie, zaś 3 stycznia 
br. pozytywną ocenę możliwo-
ści organizacyjnych i kadrowych 
„Kruczka” wydał Śląski Kurator 
Oświaty. Do zakończenia proce-
dury pozostaje jeszcze zatem tyl-
ko decyzja ministra. Po uzyskaniu 
zezwolenia MEiN szkoła ogłosi 
nabór do oddziału międzynaro-
dowego.

Program IB, czyli międzyna-
rodowej matury realizowany jest 
w ponad 4 tys. szkół na świecie, 
w tym w kilkudziesięciu szkoła 
w Polsce. Każdego roku w na-
szym kraju przystępuje do tego 
specjalnego egzaminu dojrzało-
ści kilkuset uczniów. Międzyna-
rodowa matura ułatwia aplikację 
na studia zagraniczne. Dyplom 
IB uznawany jest na wielu uczel-
niach na całym świecie, w tym te 
najbardziej prestiżowe jak Ox-
ford czy Cambridge. 
ww ●

Podczas styczniowej sesji Rada 
Miasta w Tychach podjęła uchwa-
łę dotyczącą lokalizacji przy ul. 
Kopernika „zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
z wbudowanymi lokalami usłu-
gowymi”.

To pierwszy w naszym mieście 
przypadek, gdy inwestor (prywat-
ny) złożył wniosek o zgodę na bu-
dowę w trybie tzw. Lex deweloper 
czyli ustawy z 2018 roku o uła-
twieniach w przygotowaniu i rea-
lizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących. 
Ustawa ta pozwala na realizację 
inwestycji bez względu na zapisy 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Projekt, zaprezentowany przez 
inwestora, zakłada budowę przy ul. 

Kopernika czterech bloków (w tym 
jeden ośmiokondygnacyjny i trzy 
sześciokondygnacyjne), w których 
znajdzie się ponad 200 mieszkań – 
od małych jednopokojowych, aż 
po pięciopokojowe. Pod budynka-
mi ma się znaleźć podziemny par-
king, inwestor planuje też budowę 
placu zabaw i zapewnia odpowied-
nią wielkość terenów zielonych.

Na pytania radnych m.in. do-
tyczących miejsc parkingowych 
i wzmożonego ruchu samocho-
dowego w tym rejonie, odpowia-
dali zastępca prezydenta Tychów 
ds. gospodarki przestrzennej Igor 
Śmietański i dyrektor Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów Artur 
Kruczek. Pierwszy z nich zapew-
nił, że wszelkie ustalenia placu za-
gospodarowania przestrzennego 

będą w tym przypadku spełnione, 
choć Lex deweloper tego nie wy-
maga oraz, że liczba miejsc par-
kingowych podziemnych będzie 
nawet większa, niż zapisy planu. 
Z kolei Artur Kruczek poinfor-
mował, że badania natężenia ru-
chu w okolicy nie wskazały żad-
nych utrudnień, a w przypadkach 
gdy one się pojawią, MZUiM bę-
dzie na bieżąco reagował, m.in. 
przy pomocy systemu ITS, który 
ma zostać uruchomiony w poło-
wie bieżącego roku.

Podczas głosowania jedynie 
radny Dariusz Wencepel był prze-
ciwny wydaniu decyzji lokaliza-
cyjnej, czworo radnych (po jed-
nym z każdego klubu) wstrzymało 
się od głosu, zaś 19 osób głosowa-
ło za. ww ●

zmiany w komunikacji miejskiej na prawie 100 liniach.

zawieszoNe liNie, mNiej kursów

teraz zgodę musi wydać Minister Oświaty i Nauki.

międzyNarodowa maTura 
w „kruczku”

tzw. lex deweloper po raz pierwszy w Tychach.

Będą mieszkaNia 
przy koperNika
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reklama

w zespole szkóŁ nr 7 
odbyŁ się wojewódzki 
etap 27. edycji turnieju 
na najlepszego ucznia 
w zawodzie cukiernik 
i piekarz. startowali 
w niM zwycięzcy 
eliMinacji, które odbyŁy 
się w poszczególnych 
szkoŁach o profilu 
spożywczyM woj. 
Śląskiego.

W tym roku, w turnieju w Bro-
warniku wystartowało 11 ucz-
niów z 5 szkół – z Zabrza, 
Chorzowa, Sosnowca, Rybni-
ka i Tychów. Zgłoszonych było 
więcej, jednak wszyscy nie mo-
gli wziąć w nim udziału z uwa-
gi na kwarantannę. Tematem 
przewodnim turnieju była „Po-
tęga Natury”. Cukiernicy mieli 

wykonać tort okolicznościowy, 
9 ciastek bankietowych – po 3 
z każdej formy, 3 figurki mar-
cepanowe, z kolei piekarze – 
chleb ozdobny z masą solną, 
bułki, drożdżówki, chałki i ro-
gale. – Turniej składa się z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej, 
podczas której uczeń otrzymu-
je półprodukty przygotowane 
przez naszą szkołę oraz spon-
sorów – mówi Joanna Żebrow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół nr 7. 
– Startujący w konkursie otrzy-
mują m.in. masę do przełożenia 
tortu, blaty tortowe, blaty pod 
ciasteczka bankietowe i różne 
surowce do wykończenia i ozdo-
bienia – frużelina, czekolada, 
masa Ticino. Cukiernicy muszą 
złożyć tort, rozsmarować krem 
i udekorować, biorąc pod uwagę 
tematykę konkursu. Chodzi też 

o odpowiednie wyeksponowanie 
prac. Z kolei piekarze otrzymu-
ją na różne wypieki ciasta, któ-
re trzeba odpowiednio wyrobić, 
uformować, zapleść – w zależno-
ści od tego, co chce się wykonać 
i oczywiście upiec.

Uczniowie znali temat dwa 
miesiące przed konkursem, więc 
mogli przećwiczyć swoje pomy-
sły i to, jak chcą je zrealizować. 
Wykonanie ozdób tortowych czy 
ciasteczkowych wymagało jednak 
tylko nie wyobraźni, ale także 
sporych umiejętności, by dobrać 
odpowiednie kształty, wykonać 
figurki i poszczególne ozdoby 
i by całość była zgodna z hasłem 
przewodnim konkursu.

Znakomicie spisały się dwie 
uczennice Zespołu szkół nr 7 
w Tychach – obie zajęły w kon-
kursie czołowe lokaty. Wygrała 
Natalia Kotyrba, drugie miejsce 
zajęła Paulina Świrska, a na po-
dium znalazła się także Alicja 
Sudoł z Zabrza. Natalia ozdobiła 
swój tort odpowiednio zabarwio-
nym papierem ryżowym. Papier 
został ukształtowany i wysuszo-
ny w piecu, a następnie połama-
ny na mniejsze części i ułożony 
na białej masie cukrowej. Z kolei 
Paulina wykonała ozdoby z iso-
maltu, czyli karmelu cukierni-
czego, który także wymaga spe-
cjalnej obróbki. Rozpuszcza się 
go podgrzewając i barwiąc, a po-
tem wylewa na matę silikonową 
i formuje na różnych przedmio-
tach. Kiedy masa zastyga przy-
biera unikalne kształty. Na torcie 

pojawiły się trzy żywioły – ogień, 
woda i i ziemia oraz drzewo, które 
symbolizuje przyrodę. Obie tech-
niki są niełatwe w wykonaniu, ale 
nadają wyrobom niepowtarzal-
ny i efektowny wygląd. Dodaj-
my, iż uczennice przygotowywa-
ła do turnieju dyrektor Joanna 
Żebrowska.

Najlepsi z rywalizacji w ty-
skim Browarniku pojadą na fi-
nał ogólnopolski do Wrocławia, 
gdzie zdobywcy sześciu pierw-
szych miejsc będą zwolnieni 
z części teoretycznej egzaminu, 
zarówno w izbie rzemieślniczej, 
jak i w okręgowej komisji egzami-
nacyjnej. leszek sobieraj ●

słodkie cudeńka z Browarnika
uczennice zespoŁu szkóŁ nr 7 - NATALIA KOTyRbA I PAuLINA ŚWIRSKA - NAjLEPSZE W TuRNIEju MłODych cuKIERNIKóW.

Paulina Świrska z nagrodzonymi wypiekami. 
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Wyroby cukiernicze Natalii Kotyrby prezentowały się imponująco.
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kolejka 
po TesTy
Na parkingu przy Auchan można 
wykonać bezpłatne testy w punk-
cie mobilnym drive thru COVID-
19. I bardzo dobrze, że taki punkt 
jest i przydałoby się ich więcej, 
biorąc pod uwagę, co się dzieje. 
Świadczą o tym kolejki samocho-
dów, jakie się ustawiają do wy-
konania testu. I tu jest problem, 
bo chętnych jest tak dużo, że sa-
mochody blokują drogę dojaz-
dową od ronda do Auchan. 
To powoduje różne niebezpiecz-
ne sytuacje, bo na odcinku są dwa 
przejścia dla pieszych, w pobliżu 
jest targowisko, bank, nie wspo-
minając o samym supermarke-
cie. Czy można jakoś ten problem 
rozwiązać, inaczej ustawić miej-
sce do badań lub przenieść mobil-
ny punkt w inne miejsce.
ODPOWiaDa kaROl taR-
NOWSki Z ZeSPOłu laBO-
RatORium gyNceNtRum: – 
W przeszłości podejmowaliśmy 
próby zmiany lokalizacji. W wy-
niku ustaleń z zarządcą terenu 
zostały wzięte pod uwagę istot-
ne kwestie takie jak: dostępność 
energii elektrycznej, zachowanie 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa oraz osiąganie jak najwięk-
szej przepustowości stworzonej 
infrastruktury typu drive-thru. 
Obecna sytuacja epidemiologicz-
na, z którą mamy do czynienia 
zmusza nas – świadczeniodaw-
ców oraz mieszkańców miasta 
do wyrozumiałości względem 
czasu oczekiwania na badanie 

przed punktem pobrań. Sytua-
cja, z którą się mierzymy, wystę-
puje w skali wcześniej nieznanej 
i niespotykanej.

zaBezpieczeNie 
w parku 
jaworek
Górka w Parku Jaworek to główne 
miejsce zabaw dzieci na śniegu. 
Mieszkam naprzeciwko i jestem 
świadkiem jednej rzeczy, która 
się dość często zdarza. Na trasie 
zjazdu stoją 3 latarnie 3 betono-
we ławki i, jakby tego było mało, 
jeszcze 2 betonowe kosze. Kiedy 
śnieg zostaje zmrożony to zjazd 
jest szybki i daleki i właśnie kilka 
dni temu widziałem rozpaczliwą 
próbę ratunku ojca swojej mało-
letniej córki przed uderzeniem 
właśnie w jedna z tych prze-
szkód.

Wiem, że odpowiedzialność 
spoczywa na rodzicach, lecz cza-
sami samemu trudno upilnować 
dwójkę czy trójkę pociech, a wy-
starczyłoby sposobem wziętym 
z górek narciarskich owinąć te 
przeszkody materacami czy in-
nym miękkim materiałem.
ODPOWiaDa kataRZyNa 
kula Z tySkiegO Zakła-
Du uSług kOmuNalNych: 
– Dziękujemy za informację. Przy 
następnych opadach śniegu Tyski 
Zakład Usług Komunalnych za-
montuje siatki wyłapujące, któ-
re zabezpieczą przed zderzeniem 
z betonową przeszkodą w trakcie 
zjeżdżania z górki. ls ●

dodaTek 
osłoNowy 
Na spokojNie
Jeden z naszych czytelników za-
pytał do kiedy wnioski o dodatek 
osłonowy (wcześniej energetycz-
ny) będą rozpatrywane. Pytanie 
uargumentował obawą o przepad-
nięcie świadczenia i zaobserwo-
wanymi kolejkami pod Działem 
Świadczeń Rodzinnych Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Barona 30.

Wnioski o wypłatę dodatku 
energetycznego złożone w ty-
skim magistracie po 4 stycznia 
2022 r. nie będą rozpatrywane. 
Zamiast tego mieszkańcy speł-
niający określone kryteria do-
chodowe mogą otrzymać od 400 
do ponad 1.400 złotych dodat-
ku. To efekt wejścia w życie usta-
wy o dodatku osłonowym. Do tej 
pory złożono w Tychach blisko 
1300 wniosków. – Każdy, komu 
przysługuje świadczenie, otrzy-
ma je – tłumaczy Iwona Rogal-
ska dyrektor MOPS w Tychach. 
– Nie trzeba się spieszyć, bowiem 
dodatek ten zostanie przyzna-
ny w dwóch transzach tj. do 31 
marca oraz do 2 grudnia. Osoby, 
które nie złożą wniosku do koń-
ca stycznia, nadal będą mogły 
ubiegać się o wsparcie. Wów-
czas muszą złożyć komplet-
ny wniosek do 31 października 
2022 r. W tym przypadku wypła-
ta dodatku zostanie zrealizowana 
najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. 
Wnioski można składać również 
drogą mailową, korespondencyj-
ną oraz za pośrednictwem skrzy-

nek korespondencyjnych w na-
szych placówkach. Namawiam 
do tej formy składania wniosku, 
dzięki czemu unikniemy kolejek 
– dodaje.

Kwota dodatku osłonowego 
jest uzależniona od dochodów 
gospodarstwa domowego i wyno-
si: 400 zł w skali roku dla gospo-
darstw jednoosobowych i kolej-
no 600 zł (2-3 osoby), 850 zł (4-5 
osób), 1150 zł (co najmniej 6 osób 
w gospodarstwie). W przypadku 
gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuch-
nia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami weglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji 
budynków, świadczenie jest pod-
wyższone: do 500 zł w skali roku 
dla gospodarstw jednoosobowych 
i kolejno 750 zł (2-3 osoby), 1062 
zł (4-5 osób), 1437 zł przy co naj-
mniej sześciu osobach w gospo-
darstwie.

Warunkiem wypłacenia do-
datku jest spełnienie kryterium 
dochodowego, które w przypad-
ku gospodarstw jednoosobo-
wych wynosi 2100 zł miesięcz-
nie, a w przypadku gospodarstw 
wieloosobowych – 1500 zł mie-
sięcznie na osobę.

Obowiązuje zasada tzw. zło-
tówka za złotówkę. Oznacza to, 
że dodatek będzie przyznawa-
ny nawet po przekroczeniu kry-
terium dochodowego, a kwota 
dodatku będzie pomniejszona 
o kwotę jego przekroczenia. Mi-
nimalna kwota wypłacanych do-
datków osłonowych będzie wyno-
sić 20 zł. kaMil peszat ●

tradycyjnie 
w lutyM rozpoczną się 
rekrutacje do tyskich 
placówek oŚwiatowych, 
tj. do przedszkoli 
i szkóŁ podstawowych 
(w tyM sportowej 
szkoŁy podstawowej 
i ogólnoksztaŁcącej 
szkoŁy Muzycznej 
i stopnia), które będą 
przyjMować zapisy 
na rok szkolny 
2022/2023.

rekrutacja do przedszkoli
Wychowanie przedszkolne obej-
muje dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 
3 lata do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat.

O przyjęcie na wolne miej-
sca w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych mogą ubiegać się 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, za-
mieszkałe na terenie Miasta Ty-
chy. Rekrutacja przeprowadzana 
jest w oparciu o kryteria okre-
ślone w ustawie Prawo oświato-
we (Dz. U. 2021 poz.1082) oraz 
kryteria określone w Uchwa-
le nr XIV/287/19 Rady Mia-
sta Tychy z dnia 12 grudnia 
2019 r. zmieniającej Uchwałę nr 
XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy 
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rekrutacja jest wspomagana 
przez system informatyczny.

Pierwszeństwo, jak wyni-
ka z przytoczonej ustawy, mają 
dzieci z rodzin wielodzietnych, 
objęte pieczą zastępczą, niepeł-
nosprawne lub takie, gdzie nie-
pełnosprawność dotknęła jedno 
bądź oboje rodziców lub rodzeń-
stwo, a także kandydaci wycho-
wywani samotnie w rodzinie.

W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na tym eta-
pie postępowania rekrutacyjne-
go lub jeżeli po jego zakończeniu 
dana placówka nadal dysponuje 
wolnymi miejscami brane będą 
pod uwagę kryteria określone 
w Uchwale Rady Miasta Tychy.

Aby ubiegać się o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub od-
działu przedszkolnego w szkole 
podstawowej, należy wypełnić 
elektronicznie formularz wnio-
sku lub wypełnić ręcznie wnio-
sek o przyjęcie, który można po-
brać w dowolnej placówce jak 
również wydrukować ze stro-
ny naboru https://przedszkola
-tychy.nabory.pl. We wniosku 
można wskazać maksymalnie 
3 placówki, pamiętając, że ich 
kolejność oznacza hierarchię 
ważności.

Wniosek wypełniony i wy-
drukowany z systemu elektro-
nicznego lub wypełniony ręcznie 
wraz ze stosownymi dokumen-
tami i oświadczeniami nale-
ży podpisać i złożyć w placów-
ce pierwszego wyboru (czyli 
wymienionej we wniosku jako 
pierwszej) w terminie od 21 lu-
tego 2022 r. do 7 marca 2022 r.

ważna informacja:
Z dniem 31 sierpnia 2022 r. koń-
czy się okres na jaki został prze-
prowadzony konkurs ofert na re-
alizację zadania publicznego 
„Zapewnienie dzieciom w wieku 
przedszkolnym, zamieszkałym 

na terenie Miasta Tychy, moż-
liwości odbycia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego lub 
prawa do korzystania z wycho-
wania przedszkolnego na zasa-
dach określonych dla publicz-
nych przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Tychy”.

W związku z powyższym ro-
dzice dzieci uczęszczających 
do przedszkoli niepublicz-
nych na podstawie wskazania 
Miejskiego Centrum Oświaty 
lub przeprowadzonej w mieście 
rekrutacji elektronicznej mogą 
skorzystać z:
1.  kontynuowania edukacji przed-

szkolnej w przedszkolu niepub-
licznym, do którego uczęszcza 
dziecko w obecnym roku szkol-
nym na zasadach określonych 
przez organ prowadzący przed-
szkole niepubliczne,

lub
2.  kontynuowania edukacji 

przedszkolnej w przedszkolu 
publicznym/oddziale przed-
szkolnym w szkole podstawo-
wej wskazanym przez Prezy-
denta Miasta Tychy.

W przypadku, o którym mowa 
w pkt 1, rodzice składają dekla-
rację kontynuacji wychowania 
przedszkolnego do przedszko-
la, do którego obecnie uczęsz-
cza dziecko.

W przypadku wyboru moż-
liwości kontynuowania edu-
kacji w placówce publicznej 
(pkt 2) rodzice/opiekunowie 
dzieci najpóźniej do 14 lutego 
2022 r. zobowiązani są złożyć 

Wniosek do Prezydenta Mia-
sta Tychy. Wniosek ten nale-
ży złożyć w zaklejonej kopercie 
w Miejskim Centrum Oświaty 
(skrzynka na dokumenty znaj-
duje się na parterze budynku) 
lub przesłać pocztą tradycyjną 
na adres Miejskiego Centrum 
Oświaty 43-100 Tychy, al. Pił-
sudskiego 12.

rekrutacja do klas pierwszych 
szkół podstawowych
Obowiązek szkolny dziecka roz-
poczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat.

Od 7 lutego 2022 r. rozpo-
czynają się także zapisy do klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych, w których obowiązuje 
zasada, że szkoły podstawowe 
przyjmują dzieci zamieszkują-
ce w ich obwodzie. Aby zapisać 
dziecko do szkoły wystarczy wy-
pełnić elektronicznie formularz 
zgłoszenia, a po wypełnieniu 
wydrukować, podpisać i złożyć 
w szkole obwodowej w sekreta-
riacie lub inny sposób określony 
przez szkołę (np. skrzynka po-
dawcza).

Rejonizacja nie obowiązuje 
w przypadku rekrutacji do Spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 19 
lub Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Zespole 
Szkół Muzycznych w Tychach. 
Kandydaci do tych placówek 
muszą przejść odpowiednio 
próby sprawności fizycznej lub 
uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, ubiegających się 
o przyjęcie do oddziału integracyj-
nego lub specjalnego, rodzic/opie-
kun prawny powinien zgłosić się 
wraz z dokumentami bezpośred-
nio do placówki z oddziałami inte-
gracyjnymi lub specjalnymi, którą 
jest zainteresowany.

Składanie  dokumentów 
do klas pierwszych szkół pod-
stawowych potrwa od 7 lutego 
2022 r. do 2 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje o ter-
minach kolejnych etapów po-
stępowania zamieszczone są 
na stronie https://sp-tychy.na-
bory.pl/

rekrutacja do klas czwartych 
sportowych
Już 1 lutego 2022 r. rozpoczy-
na się rekrutacja do oddziałów 
sportowych klas IV szkół pod-
stawowych, która będzie pro-
wadzona bez wsparcia systemu 
elektronicznego. Szczegółowe 
informacje na temat rekrutacji 
– w Sportowej Szkole Podstawo-
wej nr 19 im. Mikołaja Koperni-
ka w Tychach oraz w szkołach 
podstawowych prowadzących 
oddziały sportowe.

Nabór do oddziałów spor-
towych klas IV szkół podsta-
wowych będzie prowadzony 
w dniach od 1 lutego 2022 r. 
do 4 marca 2022 r. Informacje 
o rekrutacjach aktualizowane 
na stronie https://www.oswiata. 
tychy.pl/. rn ●

czytelnicy pytają

instrukcja obsŁugi Miasta

zaPisz Małego tyszanina
rozpoczyna się rekrutacja DO PRZEDSZKOLI I SZKół PODSTAWOWych NA ROK SZKOLNy 2022/23.

komunikat
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tegoroczne ferie ziMowe 
przypadają na dwa 
ostatnie tygodnie lutego, 
tj. od 14 do 27. przyglądaMy 
się, co będzie się dziaŁo 
w naszyM MieŚcie pod kąteM 
atrakcji dla dzieci i MŁodzieży.

Bardzo ciekawe zajęcia szykują się w Tea-
trze Małym. – Zapraszamy dzieci w wieku 
7-13 lat do współtworzenia z nami seria-
lu teatralnego podczas pierwszego tygo-
dnia ferii (14-18 lutego). Podczas spotkań, 
weźmiemy na teatralny warsztat pewien 
bardzo znany wiersz, który rozbierzemy 
na czynniki pierwsze. Następnie dodamy 
czynniki drugie, trzecie i ósme i poskła-
damy w pełen zaskakujących zwrotów ak-
cji miniserial detektywistyczno-teatralny 
w trzech odsłonach. A to wszystko tra-
dycyjnie w 120 godzin – zachęcają orga-
nizatorzy.

Półkolonie z Mck
Półkolonie będą odbywać się w klubach 
Miejskiego Centrum Kultury, obowiązują 
wcześniejsze zapisy: Wilkowyje (32 227 26 

22, 691 770 344, klub@mck.tychy.pl) oraz 
Urbanowice (tel. 726 261 375, urbanowi-
ce@mck.tychy.pl). Oprócz tego w klubach 
MCK zaplanowano dodatkowe zajęcia 
i warsztaty. Szeroką ofertę dla odpoczy-
wających uczniów przedstawiła Miejska 
Biblioteka Publiczna. W filiach biblioteki 
będą odbywać się spotkania i zajęcia kre-
atywne, zaś w głównej siedzibie (Media-
teka) odbędą się spotkania Klubu Motyli 
Książkowych, cykl „Zabawa ze sztuką” czy 
warsztaty z klockami LEGO.

Muzycznie i sportowo
Warto również sprawdzić ofertę Tyskiej 
Galerii Sportu, tam bowiem odbędą się 
warsztaty „Igrzyska na wesoło” oraz zwie-
dzanie stadionu. W Muzeum Miejskim 
zaplanowało rodzinne warsztaty „Zimowe 
lampiony”. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji poprowadzi bezpłatne zajęcia 
nauki jazdy na łyżwach na sezonowych 
lodowiskach, zaś w Wodnym Parku Tychy 
odbędą się półkolonie z nauką pływania. 
W Młodzieżowych Domach Kultury będą 
prowadzone stałe zajęcia dla wychowan-
ków. kaMil peszat ●

gdzie się wyBrać w czasie ferii?
ziMowa przerwa w nauce DLA NASZEGO REGIONu PRZyPADNIE 
W DWóch OSTATNIch TyGODNIAch LuTEGO.

teatR mały
14-18 lutegO, godz. 10–13 
– „O mały włos…” – spektakl  
w 120 h. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy: joanna.piwowar@teatrmaly.
tychy.pl

kluB mck WilkOWyje
21-25 lutegO godz. 9–15 
Półkolonie dla dzieci w wieku 
7-13 lat. Zapisy osobiste: 1 lu-
tego od godz. 17 ( jeśli limit nie 
zostanie wyczerpany). Odpłat-
ność: 100 zł (pokrycie kosztów 
posiłków)
15 lutegO godz. 17 „Skarbonka 
marzeń” – warsztaty rodzinne. Zapi-
sy: 32 227 26 22, 691 770 344, klub@
mck.tychy.pl
17 lutegO godz. 18.00 „bajkomat” 
spektakl Teatru Gry i Ludzie. Zapisy: 
32 227 26 22, 691 770 344, klub@
mck.tychy.pl

mck uRBaNOWice
14-18 lutegO godz. 9-15.30 
Półkolonie dla dzieci w wieku 7-13 
lat. Zapisy osobiste: od 31 stycznia 
2022, odpłatność: 400 zł.

miejSka BiBliOteka 
PuBlicZNa
14 lutegO godz. 17 (Mediateka) 
Zabawa ze sztuką – zajęcia kreatyw-
ne. Zapisy: 32 227 83 11
15 i 22 lutegO godz. 17 (Media-
teka) Klub Motyli Książkowych – za-
jęcia literacko-plastyczne. Zapisy: 
32 227 83 11
16 lutegO godz. 16.30 (filia nr 12) 
Klub Zręczne Ręce – zajęcia krea-
tywne. Zapisy: 32 219 73 75

16 lutegO godz. 17 i 18.15 
(Mediateka) joga dla dzieci. Zapisy: 
32 227 83 11
17 i 24 lutegO godz. 17 (filia nr 
12) Klub Motyli Książkowych Zapisy: 
32 219 73 75.
18 lutegO godz. 17 (filia nr 11) 
Twoje ręce i coś więcej – zajęcia 
kreatywne. Zapisy: 32 218 14 53.
18 i 25 lutegO godz. 17 (Media-
teka) LEGO creatorzy – warsztaty 
tworzenia budowli z klocków. 
Zapisy: 32 227 83 11
21 lutegO godz. 17 (Mediateka) 
– bajkoopowiadacz. Zapisy:  
32 227 83 11
22 lutegO godz. 12 i 13.15 
(Mediateka) joga dla dzieci. Zapisy: 
32 227 83 11
Ponadto:
ferie z cOOLturką (oferta dla dzieci 
w wieku 7-10 lat): Akademia Sztuk 
Wszelakich (zajęcia plastyczne 
i kreatywne z wykorzystaniem 
różnych materiałów i technik 
artystycznych), Rodzina na planszy 
(rozgrywki gier planszowych) – co-
dziennie od godz. 10 do 12 i od 14 
do 16 w Mediatece, w filiach co-
dziennie od godz. 12 do 14. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy: 32 438 
04 11, 32 438 04 81.

tySka galeRia SPORtu
16 lutegO godz. 10-13 Pod 
znakiem pięciu kółek, czyli igrzyska 
na wesoło, warsztaty dla dzieci 
w wieku 7-12 lat. Zapisy: 515 717 
430, k.hajduk@tgs.tychy.pl
24 lutegO godz. 11-12 Zwiedza-
nie – piłkarski stadion bez tajemnic, 
kameralne zwiedzanie dla dzieci 

w wieku 7-12 lat. Zapisy: 515 717 
430, k.hajduk@tgs.tychy.pl

muZeum miejSkie
25 lutegO godz. 17-19 Zimowe 
lampiony – światła miasta; rodzinne 
warsztaty wokół architektury. Zapisy: 
887 450 212, także SMS-em, a.kura@
muzeum.tychy.pl, odpłatność: 10 zł 
od osoby. Istnieje także możliwość 
zorganizowania warsztatów dla 
grup zorganizowanych w dowolnym 
terminie między 14 a 25 lutego 2022 
roku (udział płatny: 100 zł od grupy).

aukSO
19 lutegO godz. 11.00 Aukso4-
Kids: Gama i pasażerowie: h – Maria 
Pomianowska, warsztaty dla dzieci 
od 5. roku życia. Odpłatność: 20 zł 
(bilety www.ticketmaster.pl i na go-
dzinę przed zajęciami)

mOSiR i lODOWiSka SeZONOWe
funkcjonują dwa lodowiska sezono-
we na terenie OW Paprocany oraz 
przy ul. brzozowej.
Godziny otwarcia obu lodowisk: 
8-9.15, 10-11.15, 12-13.15, 15-16, 
16,15-17.15, 18.30-20. Na lodowi-
skach prowadzoną są również bez-
płatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach.

PółkOlONie WODNy PaRk 
tychy
14-18 oraz 21-25 lutego w godz. 
7.30-15.30. Koszt turnusu z nauką 
i doskonaleniem pływania to 790 zł 
za dziecko. Każdego dnia zapla-
nowano śniadanie i obiad. Szcze-
gółowe informacje pod numerem 
telefonu: 32 438 88 45 i 785 253 434.

cO WyBRać W cZaSie feRii?

ar
c.
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ogłoszenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

auto:

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. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056

Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

Pranie narożników, materacy, fote-
li, kompleksowe sprzątanie mieszkań, 
apartamentów. PUCUŚ Glancuś 533-
872-049

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046

Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474
MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047

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

finanse:

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

nieruchoMoŚci:

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

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

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

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

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
Sprzedam M-4 os. F (47 m kw.) Tel. 508 
597 855
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000 zł, BN FUBI 509 041 910. 
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
Mieszkanie do wynajęcia Dąbrowskiego 
5 Kontakt: 887-958-610

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? Potrzebujesz nie-
zobowiązującej porady? Masz do sprzedania 
mieszkanie, dom, działkę lub lokal do wy-
najęcia? - zadzwoń 731 713 100
Tychy, Centrum, okolice AZET-u, 40 m2, 2 
pokoje, kuchnia oraz łazienka z oknami, bal-
kon 3p, jest winda, 260.000zł, 731 713 110 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, parter, 48,2 m2, 2 pokoje, do re-
montu, możliwość przekształcenia na lokal, 
cena 260.000 zł do negocjacji, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B 54,4 m2, PARTER, niski ocieplo-
ny blok, bardzo jasne 2 ustawne pokoje z 
możliwością przerobienia na 3, oddzielna 
kuchnia z oknem, duże możliwości aranża-
cyjne, cena 299.000 zł, 731 713 110 www.
ASTON.com.pl

autoreklama

reklamareklama
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www.tychy.pl

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

ważne telefony miejskie
Tychy, os. R, ul. Reymonta, 3 piętro, 61 m2, 
3 pokoje, balkon, cena 349.000 zł, 731 713 
100 www.ASTON.com.pl
Tychy os. N/O, do sprzedaży 3 pokoje po ge-
neralnym remoncie, 62 m2 z balkonem na 
IV p. w niskim bloku, cena 399.000 zł + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Duże Mieszkanie Tychy, os. K, 62,2 m2, 4 pię-
tro, niski blok, 3 pokoje, w tym przestronny 
duży salon, oddzielna kuchnia, balkon, cena 
349.000 zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 797 
m2 oraz 2350 m2 działka nie jest budowla-
na – tereny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/
m2 www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprzeda-
nia 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 sprze-
daży działka 1331 m2, cena 199 000 zł, 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
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 Pszczyń-
skiego, 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 gospodarczym, 
działka 651 m2, w planie zagospodarowa-
nia 12MWU z dopuszczeniem lokali użytko-
wych, 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 Os. Balbina lokal na parterze 58 m2, 
cena 5800 zł/m2 netto www.ASTON.com.
pl 731-713-070
Tychy, Pasaż Jerzy, do wynajęcia lokal usłu-
gowo-handlowy o pow. 40 m2 plus dodat-
kowo antresola, czynsz 1300 zł + media 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, Budowlanych, do wynajęcia lokal 
usługowo-biurowy o pow. 50 m2, wejście 
od ulicy czynsz 2000 zł netto + VAT + 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 wte-
dy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 pokojowe 
biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., czynsz 
1500 zł z ogrzewaniem i śmieciami + woda i 
prąd www.ASTON.com.pl 519-595-674
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Mikołów, Centrum, do wynajęcia lokal usłu-
gowo-handlowy o pow. 230 m2, czynsz 10 
350 zł netto + VAT + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Mikołów, Kochanowskiego, do wynajmu 
2 umeblowane pokoje, 36 m2 z balkonem 
na II p. w niskim bloku, cena 1400 zł z czyn-
szem + media www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy ul.Jaracza  do wynajęcia 2 pokoje po 
remoncie z balkonem, czynsz 1500 zł dodat-
kowo płatne media (woda, prąd, gaz, śmie-
ci) www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednorodzin-
nego, czynsz 1700 zł + media www.ASTON.
com.pl 519-595-674

zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ 
Specjalistyczny Gabinet Protetyki Sto-
matologicznej ul. Edukacji 1 Tychy 
32/2272402 lub 48 889 935 290

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

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

autoreklama

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

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zadzwoń już dziś

i umów się na spotkanie!

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

karolina.chemicz@srodmiescie.tychy.pl

reklama

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.

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

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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już dwa Mecze 
kontrolne Mają za sobą 
piŁkarze gks tychy, 
przygotowujący się 
do rundy rewanżowej 
w i lidze. Martwią nie 
tyle porażki w obu 
spotkaniach, ile fakt, 
że tyszanie nie zdobyli 
w nich nawet gola.

Po porażce z trzecioligowym LKS 
Goczałkowice 0:2, podopieczni 
trenera Artura Derbina pojechali 
w miniony piątek do podwarszaw-
skich Książenic, by tam, w ośrod-
ku treningowym stołecznej Le-
gii rozegrać sparing z aktualnym 
mistrzem Polski. W zimnie, przy 
mżącym deszczu i silnym wietrze 
gospodarze pokonali tyszan 4:0.

Legia objęła prowadzenie już 
kilkadziesiąt sekund po rozpo-
częciu meczu, gdy Lopes po-
konał Konrada Jałochę. Na 2:0 
podwyższył w zamieszaniu pod-
bramkowym Rose, tuż przed 
gwizdkiem kończącym pierw-
szą część meczu.

Po zmianie stron nadal do-
minowali legioniści, którzy swą 
przewagę udokumentowali kolej-
nymi dwoma golami, zdobytymi 
w odstępie jednej minuty: w 67 
min. karnego po faulu na Pek-

harcie wykorzystał Josue, a chwilę 
później sam Pekhart ustalił rezul-
tat spotkania.
legia WaRSZaWa – gkS ty-
chy 4:0 (2:0). Gole: Lopes (1’), 
Rose (45’), Josue (67’ z karnego), 
Pekhart (68’).
gkS tychy: Jałocha (46’ Ody-
jewski) – Połap, Nedić (86’ Kręże-
lok), Żytek (79’ Orliński), Wołko-
wicz (79’ Machowski) – Biel (46’ 
Kargulewicz), Pawlusiński (46’ 
Szymura), Piątek (60’ Paprzycki), 
Wachowiak (46’ Kozina) – Ma-
lec (46’ Grzeszczyk), Rumin (75’ 
Dzięgielewski).

W minioną niedzielę, 30 
stycznia, tyscy piłkarze spako-
wali się i wyjechali na kilkudnio-
we zgrupowanie do Ustronia, 
gdzie – oprócz zajęć treningo-
wych i odnowy biologicznej – 
rozegrają kolejny mecz kontrol-
ny. W środę o godz. 11 rywalem 
GKS Tychy będzie zespół GKS 
Jastrzębie.

Na zgrupowanie do Ustronia 
Artur Derbin zabrał następują-
cych zawodników: bramkarze: 
Adrian Odyjewski, Konrad Ja-
łocha, Kacper Dana, Stanisław 
Czarnogłowski; obrońcy: Maciej 
Mańka, Nemanja Nedić, Krzysz-
tof Wołkowicz, Kamil Szymu-
ra, Dominik Połap; pomocnicy: 

Oskar Paprzycki, Jakub Piątek, 
Łukasz Grzeszczyk, Krystian 
Wachowiak, Bartosz Biel, Dorian 
Orliński, Krzysztof Machowski, 
Wiktor Żytek, Natan Dzięgielew-
ski, Kamil Kargulewicz, Miłosz 
Pawlusiński, Marcin Kozina, To-
masz Krężelok; napastnicy: Da-
niel Rumin, Gracjan Jaroch, To-
máš Malec.

Po powrocie z Beskidów, w so-
botę, 5 lutego tyszanie rozegrają 
kolejny sparing, tym razem z dru-
żyną Puszczy Niepołomice.

*
Kolejny sparing rozegrali w mi-
niony weekend piłkarze zespołu 
rezerw. Podopieczni trenera Ja-
rosława Zadylaka pokonali III-
ligowców z Górnika II Zabrze 
2:1 (1:0). W pierwszej połowie 
prowadzenie gospodarzom dał 
Paluch, kwadrans przed koń-
cem meczu podwyższył Steble-
cki, a honorowego gola zabrza-
nie zdobyli w samej końcówce 
spotkania.
gkS ii tychy gRał W Skła-
DZie: Dana – Pipia, Kopczyk, 
Zarębski, Rutkowski, Biegański, 
Steblecki, Krężelok, Ploch, Pa-
luch, Nowak oraz Wolny, Borzę-
cki, Parysz, Rabiej, Oleksy, Sta-
niucha. ww ●

Bez BraMki 
w sParingach
legia pokazaŁa tyszanoM Ich MIEjScE W SZEREGu.

W rozegranym pod Warszawą sparingu zdecydowanie lepsi okazali się mistrzowie Polski.
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reklama

Czternasta kolejka I ligi futsalu 
przyniosła drużynie GKS Tychy 
zwycięstwo z AZS UEK Kraków 
3:1 Za tydzień drużynę Bartło-
mieja Nogi czeka mecz 1/16 Pu-
charu Polski z Unią Tarnów.

Kapitalne podanie Widucha 
i takież uderzenie głową Koło-
dziejczyka w efektowny sposób 
otworzyło wynik meczu GKS Fut-
sal z AZS UEK Kraków. Jednak 
rywale dość szybko odpowiedzie-
li, zdobywając gola po skutecznie 
egzekwowanym rzucie rożnym 
i silnym strzale pod poprzeczkę. 
W pierwszej połowie tyszanie 
jednak nie błyszczeli. Brakowało 
przyspieszenia, a przede wszyst-
kim strzałów na bramkę, z kolei 
za dużo było strat piłki i błędów 
w grze defensywnej, z czym ra-
dzić musiał sobie Barteczka.

Po zmianie stron, dzięki uderze-
niu Pasierbka, tyszanie znów objęli 
prowadzenie i chwilę potem bliski 
podwyższenia był Kołodziejczyk, 

jednak po jego strzale piłka odbiła 
się od poprzeczki. Ale i tak gospo-
darze cieszyli się z trzeciego gola, 
bowiem dalekie wyjście bramka-
rza sprytnie wykorzystał Haase, 
kierując pikę do pustej bramki..
gkS futSal tychy – aZS uek 
kRakóW 3:1 (1:1). Bramki: Ko-
łodziejczyk, Pasierbek, Haase.
gkS futSal: Barteczka – Hi-
szpański, Widuch, Pytel, Haase 
– Wróblewski, Piechota, Bana-
szczyk, Duda, Pasierbek, Krzy-
żowski, Kołodziejczyk.
1. bochnia 14 42 82-21
2. AZS uŚ Katowice 14 33 64-30
3. Sośnica 14 22 57-52
4. Gwiazda 14 21 51-55
5. gkS tychy 14 21 52-47
6. AZS Lublin 14 19 46-52
7. AZS Kraków 14 18 49-39
8. Tarnów 14 17 51-52
9. Siemianowice 14 17 36-52
10. Nowiny 14 15 42-77
11. heiro  14 15 46-63
12. GSf 14 7 32-68

***
Drużyna GKS SMS Futsal U-15 
wystartowała w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski. W fazie 
grupowej tyszanie wygrali dwa 
mecze – 4:1 z Olimpią Elbląg 
i 1:0 z Hurtapem Łęczyca, prze-
grali z Okocimskim Brzesko 0:3 
i zajęli pierwsze miejsce.

W ćwierćfinale młodzi piłka-
rze GKS trafili na GLKS Wilko-
wice, z którym dwukrotnie wy-
grali w eliminacjach. Jednak tym 
razem górą byli rywale, pokonu-
jąc tyszan 2:1. Drużyna z Tychów 
zajęła miejsca 5-8.
gkS SmS futSal: Bruno Ma-
zur – Jeremiasz Jurek, Kamil Wa-
rzecha, Karol Pełka, Mateusz Bla-
cha, Miłosz Kuśmierz, Klaudiusz 
Nowotarski, Filip Ciechowski, 
Michał Młynarczyk, Błażej Prze-
woźnik, Tomasz Misztal, Wiktor 
Majewski. Trenerem drużyny jest 
Marek Kołodziejczyk.
ls ●

w MinionyM tygodniu 
hokeiŚci gks tychy 
rozegrali tylko 
jedno spotkanie – 
w piątek z gks katowice. 
w niedzielę drużyna 
andreja sidorenki 
pauzowaŁa, a do gry 
wróci we wtorek, 1.02, 
kiedy to w oŚwięciMiu 
zMierzy się z unią.

Nie udało się tyszanom przywieźć 
punktów z derbowego starcia 
GKS-ów w Katowicach, choć wy-
dawało się, że po znokautowaniu 
Unii w poprzednim meczu 8:1, ty-
szanie pójdą za ciosem. I pierwsze 
minuty starcia z Gieksą pokazały, 
że są odpowiednio zmotywowa-
ni. Częściej gościli pod bramką 
rywali, a kilka akcji mogło przy-
nieść powodzenie. Inna sprawa, 
że tyszanie grali nieskutecznie, 
strzelali niezbyt celnie lub krążek 
padał łupem bardzo dobrze bro-
niącego Johna Murraya. Pierwsza 
tercja nie przyniosła goli, choć ty-
szanie dwukrotnie grali w przewa-
dze. Tymczasem w 27 min., kiedy 
tyszanie ponownie grali w przewa-
dze nie upilnowali Anthona Erik-
sona, który znalazł się sam na sam 
z Tomasem Fucikiem i pewnie 

strzelił, otwierając wynik meczu. 
Tyszanie ruszyli do ataku – strzelał 
Bartłomiej Pociecha, potem Szy-
mon Marzec i Michael Cichy. Ale 
nic z tego.

Trzecią odsłonę lepiej zaczęli go-
spodarze, którzy byli blisko pod-
wyższenia, a po jednym ze strza-
łów krążek wylądował na słupku 
tyskiej bramki. W 55 min. w za-
mieszaniu pod bramką Fucika gola 
zdobył Patryk Wronka, ustalając, 
jak się później okazało, wynik spot-
kania. W ostatniej minucie, kiedy 
Fucik zjechał do boksu GKS Ka-
towice zdobył gola, jednak sędzia 
odgwizdał spalonego.
gkS katOWice – gkS tychy 
2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Oto wyniki niedzielnych spot-
kań i tabela: JKH GKS Jastrzę-
bie – GKS Katowice 5:3 (2:0, 2:1, 
1:2), Cracovia – Unia Oświęcim 
2:3 (0:1, 2:1, 0:1), Energa Toruń 
– Podhale Nowy Targ 4:0 (1:0, 
2:0, 1:0), Ciarko STS Sanok – Za-
głębie Sosnowiec 2:3 (1:1, 1:0, 
0:2). ls ●

1. unia 34 72 133-92 
2. GKS Katowice 34 71 125-76
3. cracovia 36 66 126-98
4. jastrzębie 35 65 118-90
5. gkS tychy 34 58 105-90
6. Energa 36 53 110-106
7. ciarko 34 40 101-120
8. Zagłębie 35 31 92-142
9. Podhale 34 12 62-158

po zwycięskim meczu z AZS uEK Kraków, tyszanie zmierzą się w meczu Pucharu Polski z unią Tarnów.

wygraNa przed pucharem

Bez Punktów z katowic
hokeiŚci ROZEGRALI jEDNO SPOTKANIE PRZEGRyWAjąc Z GKS KATOWIcE 0:2.

Kolejny mecz derbowy przyniósł zwycięstwo GKS-owi z Katowic.
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hOkej. phl: 1.02 unia – GKS Tychy (godz. 18), 4.02 GKS Tychy 
– jKh GKS jastrzębie (18), 6.02 cracovia – GKS Tychy (18.30).
kOSZykóWka. i liga: 2.02 GKS Tychy – Miasto Szkła Krosno 
(18), 5.02 AZS II Lublin – GKS Tychy (17).
futSal. 1/16 pucharu polski: 5.02 GKS Tychy – unia Tarnów (18)
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 9.02 Kęczanin Kęty – TKS 
Tychy; ii liga śląska kobiet: 4.02 Spartakus Zabrze – TKS 
Tychy. ls ●

alfabet tgs
j jak roman jakóbczak
jeśli Dla NiektóRych kultOWą POStacią Stał Się „PaN 
kRZySZtOf jaRZyNa Ze SZcZeciNa”, tO Dla mNie mOże 
Nim Być PaN ROmaN jakóBcZak Z POZNaNia.

Ponieważ osoba Roma-
na jakóbczaka uosabia 
moje nastoletnie ma-
rzenia o zobaczeniu 
na własne oczy sław-
nego piłkarza, a jedno-
cześnie rozczarowanie, 
jakie przyniosło zderze-
nie z rzeczywistością.

G d y  G K S  Ty c h y 
awansował w 1974 
roku do ekstraklasy, 
zaraz zaczęło się głów-
kowanie, z kim zagra 
w swoim debiucie 
w tak doborowym to-
warzystwie. Niepisa-
nym zwyczajem było 
wtedy, że w pierwszej 
kolejce zespoły benia-
minków, czyli debiu-
tantów, grały z rywala-
mi średniej klasy. Tak, 
aby na początek nie 
było specjalnego szo-
ku i różnicy w umiejętnościach. I co ważne – nowicjusz grał 
na własnym stadionie. Debiutować w jakichkolwiek rozgryw-
kach przed własną publicznością, na oczach swoich kibiców, ale 
także rodzin, znajomych, to naprawdę duże przeżycie. Szkoda, 
że po latach zaniechano tego sympatycznego gestu.

Sezon rozpoczął się dopiero w drugiej połowie sierpnia, 
bo trzeba było dać wolne reprezentantom Polski, którzy za-
jęli trzecie miejsce na mistrzostwach świata, no i dokończyć 
poprzednie rozgrywki ligowe. 13 sierpnia w gazecie wydruko-
wany został terminarz I ligi z nadtytułem „Wytnij i zachowaj”. 
Każdy szanujący się kibic miał taki papierowy terminarzyk 
pod ręką.

biorę gazetę do ręki i wypatruję zestawienia par pierwszej 
kolejki. GKS Tychy zagra z…Lechem Poznań! Ten wykrzyknik 
stawiam tylko na potrzeby tego artykułu, wtedy moje emocje 
stawiałbym raczej bliżej znaku zapytania, ewentualnie wielo-
kropka… Radość z debiutu mojej drużyny w ekstraklasie była 
oczywiście wciąż ogromna, ale prawdę mówiąc szykowałem 
się raczej na oglądanie na żywo największych gwiazd, boha-
terów dopiero co zakończonych MŚ. już, już…, jak najprędzej 
chciało się widzieć w akcji Deynę, Latę, Szarmacha, Toma-
szewskiego, a tutaj… Lech. Poznański klub nie był jeszcze 
wtedy żadnym gigantem. Na MŚ pojechał z niego tylko Ro-
man jakóbczak, i to w roli rezerwowego, który ani razu nie 
wyszedł na niemieckie boiska. jakóbczak słynął w polskiej 
lidze z bardzo mocnego strzału z dystansu. Kiedy dostawał 
piłkę na 20-30 metrze, wiadomo było, że zaraz będzie z całej 
siły kopał ją w stronę bramki. W ten sposób zdobywał wiele 
goli i był prawdziwym liderem Lecha. Tym widocznie zaim-
ponował trenerowi Kazimierzowi Górskiemu, który wziął go 
do kadry. Ale jakąś atrakcyjną postacią, przyciągającą widzów 
na inne, poza poznańskim, stadiony, kibiców, to jakóbczak 
nie był.

jakóbczak w Tychach wyszedł na boisko, pewnie był ja-
kiś szmer podziwu wśród publiki, gdy spiker wyczytał jego 
nazwisko w składzie gości. Ale podczas meczu nie wyglądał 
wcale jak medalista mistrzostw świata. Prawdę mówiąc, nic 
nie zapamiętałem wtedy z jego gry. GKS zremisował 1:1 i właś-
ciwie tylko kapitalny gol Alfreda Potrawy był wartością tego 
meczu.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej jakóbczak został trenerem 
i działaczem Lecha. Spotykałem go przy okazji różnych meczów 
ligowych. Kiedyś nie wytrzymałem i zagadnąłem o spotkanie 
w Tychach z sierpnia 1974 rok. Dla mnie jeden z ważniejszych 
meczów w życiu. jak podejrzewałem, pan Roman spojrzał 
na mnie nie bardzo wiedząc, co odpowiedzieć. Może nawet 
chciał być miły, ale nie zdobył się na odrobinę euforii w rodzaju: 
„Ach, Tychy, zaraz po mistrzostwach? coś tam pamiętam, trud-
ny mecz, dużo ludzi na trybunach”. Zamiast tego, zobaczyłem 
dwa ogromne znaki zapytania w oczach jakóbczaka, wzrusze-
nie ramionami i lakoniczne: „Nie pamiętam”.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Roman Jakóbczak w 1974 roku

ar
c

grały drużyny TKS.

wygraNa 
siaTkarek
Występujące w II lidze śląskiej 
siatkarki TKS Tychy wygrały 
z Trójką Mikołów 3:1. Przegrali 
natomiast siatkarze TKS, którzy 
nie sprostali wiceliderowi tabeli II 
ligi – MKS Andrychów 1:3.

I tym razem nie udało się ty-
szanom wykorzystać atutu własnej 
hali i po dwóch setach prowadzili 
goście 2:0. W trzecim jednak ze-
spół trenera Marcina Nycza zmo-
bilizował się w końcówce i wygrał 
26:24. Ostatnie słowo należało 
w sobotnim meczu do siatkarzy 
z Andrychowa. 
tkS tychy – mkS aNDRy-
chóW 1:3 (19:25, 21:25, 26:24, 
22:25).

Po 19 kolejkach TKS Tychy zaj-
muje 7. miejsce z dorobkiem 28 
pkt (37-36 w setach). Prowadzi 
MCKiS Jaworzno – 54 pkt przed 
MKS Andrychów – 46 pkt i Kę-
czaninem Kęty – 40 pkt.

W II lidze śląskiej kobiecy ze-
spół TKS Tychy świetnie spisał się 
w dwóch pierwszych setach, wy-
grywając do 21 oraz na przewagi 
– 26:24. Jednak w trzecim do gło-
su doszły rywalki i zwyciężyły dość 
pewnie – do 19. Podopieczne tre-
nera Krzysztofa Pałki do końca 
spotkania grały już jednak uważnie 
i ostatecznie zwyciężyły w czwar-
tym secie do 23.
tRójka mikOłóW – tkS tychy 
1:3 (21:25, 24:26, 25:19, 23:25).

Mimo tej wygranej, tyszanki nie 
poprawiły swojego miejsca w tabe-
li. Po 13 meczach nadal zajmują 
7. lokatę z dorobkiem 14 pkt, jed-
nak mają nawet o trzy mecze ro-
zegrane mniej od rywalek. W ta-
beli prowadzi Stal Żywiec – 42 pkt 
w 14 meczach. ls ●

Napłynęły już pierwsze zgłosze-
nia i kupony na 13. edycję ple-
biscytu, organizowanego przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji i redakcję „Twoich Tychów”, 
w którym kibice wybierają Najpo-
pularniejszego Tyskiego Sportow-
ca Roku 2021.

Przypomnijmy, iż głosowanie 
odbywa się wyłącznie na nomi-
nowanych sportowców, których 
listę zamieszczamy poniżej. Każ-
dy uczestnik plebiscytowej zaba-
wy może oddać swój głos na jed-
nego sportowca, zarówno wśród 
„seniorów”, jak i „młodzieżow-
ców”. Oddawanie głosów odby-
wa się za pośrednictwem kupo-
nów, które będziemy publikować 
do 22.02 br. Oprócz nazwisk wy-
branych sportowców, kupon po-
winien zawierać: imię i nazwi-
sko głosującego, dokładny adres 
zamieszkania, numer telefo-
nu kontaktowego, a w przypad-
ku oddania głosu na formularzu 
zgłoszeniowym umieszczonym 
na stronie www.tychy.pl – ob-
ligatoryjnie adres e-mail. Tylko 
kompletnie wypełnione zgłosze-
nia tzn. spełniające wszystkie te 
warunki, będą brały udział w lo-
sowaniu nagród. Kupony należy 
dostarczyć (listownie lub osobi-
ście) na adres: Tygodnik „Two-
je Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-
100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt 
na Najpopularniejszego Tyskiego 
Sportowca Roku 2021” do 25.02. 

Można także głosować za pośred-
nictwem formularza na stronie 
www.tychy.pl (także do 25.02).

W myśl regulaminu jeden 
uczestnik plebiscytu może wypeł-
nić i przysłać jedno zgłoszenie. 
Głosujemy wyłącznie na spor-
towców, którzy zostali wybra-
ni przez Kapitułę, głos oddany 
na sportowca spoza listy nomi-
nowanych będzie traktowany jako 
nieważny.

a oto nominowani sportowcy:
młODZieżOWcy: kaROliNa 
BiałaS (łyżwiarstwo figuro-
we, KŁ Spin Katowice), ZOfia 
BRZOZa (siatkówka, MOSM 
Tychy, SMS PZPS Szczyrk, MKS 
Dwójka Zawiercie), NataNiel 
DyNak (skoki do wody, UKS 
Auerbach Tychy), kONRaD 
gaWOR i WOjciech mielNik 
(kajakarstwo, MOSM Tychy), 
alekSaNDRa góRSka (hokej 
na lodzie, Atomówki GKS Tychy), 
alekSaNDRa mOicZek (strze-
lectwo sportowe, ŚTS Tychy), 
BaRtłOmiej ROśkOWicZ 
(boks, MOSM Tychy), PaWeł 
ścieRSki (kolarstwo MTB, MŚ 
Cycling & Dietetyka), PatRycja 
StefaNiuk (judo, UKS Ippon 
Tychy), jakuB WalteR (pły-
wanie, Unia Oświęcim), DaWiD 
WiekieRa (pływanie, UKS Wod-
nik 29 Tychy).
SeNiORZy: łukaSZ DiDuSZ-
kO (koszykówka, GKS Tychy), 

DOROta hałatek (piłka noż-
na, Czarni Sosnowiec), julia 
kORZuch (lekka atletyka, AZS 
AWF Katowice), kamil leWaR-
tOWSki (hokej na lodzie, GKS 
Tychy), SylWia łaSkaWSka 
(hokej na lodzie, Atomówki GKS 
Tychy), chRiStiaN mROcZ-

kOWSki (hokej na lodzie, GKS 
Tychy), kaROliNa Naja (kaja-
karstwo, Posnania Poznań), Ne-
maNja NeDić (piłka nożna, 
GKS Tychy), WeRONika Pa-
SZek (strzelectwo sportowe, ŚTS 
Tychy), jaN SZWej (futbol ame-
rykański, Tychy Falcons). ls ●

W 21. kolejce I ligi koszykarze 
GKS Tychy wygrali z Decką Pel-
plin 76:71, zapewniając sobie 
komplet punktów w ostatniej 
kwarcie. Jest to 14. wygrana pod-
opiecznych Tomasza Jagiełki.

Po wyrównanym początku 
spotkania, tyszanie szybko ob-
jęli kilkupunktowe prowadzenie 
i dość spokojnie wygrali pierw-
szą kwartę. W drugiej odsłonie 
jeszcze bardziej podkręcili tem-
po, a skuteczna gra Krajewskie-
go i Mąkowskiego, który świetnie 
punktował z dystansu, pozwoliła 
im objąć 8-punktowe prowadze-
nie. Przewaga ta nieznacznie jesz-
cze wzrosła do przerwy, bowiem 
udając się do szatni tyszanie pro-
wadzili 41:31.

Po zmianie stron było już 
46:31, jednak od tej pory do od-
rabiania strat ruszyli gospoda-
rze. Koszykarze trójkolorowych 
za wcześnie chyba uwierzyli, że 
w tym meczu nic złego ich już 
nie może spotkać i zaczęli grać 
mniej uważnie – popełniali błę-
dy, mnożyły się niecelne podania. 
Nic zatem dziwnego, że gospoda-
rze mieli ułatwione zadanie i raz 
po raz zdobywali punkty. Prze-
waga tyskiej drużyny zaczęła top-
nieć i w połowie trzeciej kwarty, 
po znakomitej serii Szczepanika 
i Konopatzkiego gospodarze do-
prowadzili do wyrównania 52:52, 
a chwilę potem objęli prowadze-
nie. Przed ostatnią kwartą było 
56:54 dla ekipy z Pelplina.

Tyszanom punkty zaczęły się 
wymykać i musieli odpowiedzieć 
bardziej skuteczną grą. Sygnał do 
odrabiania strat dał Tyszka, wy-
równując stan meczu, jednak 
gra „na styk” utrzymywała się 
przez kilka minut. Potem   spra-

wy w swoje ręce wzięli Koperski 
i Wieloch i GKS odskoczył rywa-
lom. Decka nie rezygnowała i na 
minutę przed końcem spotkania 
oba zespoły dzielił jedynie punkt 
(GKS prowadził 72:71). Wtedy 
jednak w główniej roli wystąpił 
Wieloch, który najpierw rzutem 
z akcji, a potem osobistymi usta-
lił wynik meczu na 76:71. 
Decka PelPliN – gkS ty-
chy 71:76 (17:20, 14:21, 25:13, 
15:22).
gkS tychy: Trubacz 20 (4 za 3), 
Krajewski 12, Wieloch 12, Koper-
ski 9 (3), Tyszka 8 (2), Mąkowski 
6 (2), Stankowski 5, Chodukie-
wicz 4 (2), Diduszko 0. ls ●

1. Sokół  36 19 17- 2
2.Górnik 35 20 15- 5
3. AZS Politechnika 34 20 14-6
4. gkS tychy 34 20 14- 6
5. Kotwica 33 19 14- 5
6. Start II Lublin 30 20 10- 10
7. AZS AGh Kraków 29 19 10- 9
8. Starogard 29 20 9- 11
9. WKK Wrocław 28 19 9-10
10. Dziki 28 20 8- 12
11. Śląsk II 27 18 9- 9
12. Decka 27 20 7- 13
13. Krosno 26 18 8- 10
14. Koszalin 26 18 8- 10
15. Księżak 24 19 5-14
16. Znicz 23 19 4-15
17. Turów 20 18 2-16

13. plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2021.

pierwsze głosy i kupoNy

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:                                           Adres mailowy: 

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez MOSIR, 43-100 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością MOSIR, w tym do komunikacji 
z uczestnikami Plebiscytu, losowania nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej listy zwycięzców na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, portalu 
tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

data, podpis

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Tychów”.

Zgłaszający:

Plebiscyt na 
Tyskiego Sportowca Roku  2021
KUPON

Seniorzy Młodzieżowcy

reklama

14. wygrana koszykarzy GKS Tychy.

zryw w osTaTNiej kwarcie

Koszykarze GKS uratowali cenne punkty w ostatniej kwarcie meczu z Decką.
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wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy sprawią, że łatwo będziesz się teraz 
rozpraszać i mylić. Koniecznie więcej spaceruj 
i przebywaj na powietrzu. unikaj konfrontacji 
z Lwem.

ryby 19.ii-20.iii
Możesz teraz zrobić dobre wrażenie w pracy, 
zatem postaraj się! Możliwy awans lub podwyżka. 
W sprawach sercowych dużo będzie się działo 
– uważaj!

baran 21.iii-20.iV
Koniecznie zadbaj teraz o zdrowie. Zamiast się 
oszukiwać, weź się poważnie za walkę ze swoimi 
słabościami. W pracy spokojnie i sympatycznie.

byk 21.iV-21.V
W domu zapanuje serdeczna atmosfera, 
jeśli zadbasz o partnera. W pracy mimo 
natłoku obowiązku, znajdź czas, by pomóc 
współpracownikom.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Możesz się teraz wiele nauczyć lub zdobyć ważne 
informacje. Gwiazdy zapewnią ci dobre notowania 
towarzyskie. uważaj, żeby nie wdać się w zakazany 
romans.

rak 21.Vi-22.Vii
Dobry czas na nawiązywanie nowych znajomości. 
Możliwe, że któraś stanie się początkiem fajnej 
przyjaźni. Na nowe hobby może namówić cię 
Skorpion.

lew 23.Vii-22.Viii
Pod wpływem Wenus wzrosną Twoje chęci 
do życia towarzyskiego i randek. Możliwe, 
że na horyzoncie nowa miłość. W pracy cisza przed 
burzą.

panna 23.Viii-22.iX
Wszystko, o czym ostatnio marzyłeś ma szansę 
się teraz spełnić. Możesz bez wahania realizować 
najbardziej zwariowane pomysły.

waga 23.iX-23.X
Znajdziesz się w dość skomplikowanej sytuacji. 
będziesz musiał wykazać się lojalnością wobec 
jednego z przyjaciół, raniąc jednocześnie 
drugiego.

skorpion 24.X-21.Xi
Nie podejmij teraz żadnych ważnych decyzji, 
przeanalizuj dokładnie każdy swój krok. Znajdziesz 
się w dość trudnej sytuacji, więc bądź uważny.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wkrótce pojawi się możliwość krótkiego 
wyjazdu. chociaż go nie planowałeś, ucieszy 
cię perspektywa spędzenia kilku dni w pięknym 
miejscu.

koziorożec 22.Xii-19.i
Pewne wydarzenie zmusi cię do zmiany planów, 
ale nie martw się – z pewnością wyjdzie ci 
to na dobre.
 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.

Misia nigdy nie miała domu. Przez 
całe swoje krótkie życie była psem 
bezdomnym. Dłuższy czas wałęsa-
ła się po Czułowie i tutaj na ogród-
kach działkowych urodziła. Tylko jednego ze szczeniaków udało się 

uratować (na szczęście chłopak 
ma już wspaniały dom i cudow-
ną rodzinę). Wiele osób było zaan-
gażowanych w pomoc suni – do-
brzy ludzie dokarmiali ją a panie 
z OTOZ Animals Inspektorat Biel-
sko-Biała włożyły wiele wysiłku 
aby ją złapać. Po kilku miesiącach 
udało się i sunia trafiła do tyskiego 
schroniska. Teraz dziewczyna jest 
już gotowa na adopcję. A my szu-
kamy dla niej najlepszego domu 
pod słońcem.

Jaka jest Misia? Sunia nie każ-
demu od razu zaufa. Jest bardzo 
delikatna. Przyszły opiekun musi 

być cierpliwy i powoli budować 
z nią relację. Jednak, gdy poczuje 
się bezpieczna, szuka w człowieku 
wsparcia i tuli się do niego. Misia 
w kojcu zachowuje czystość. Po-
woli uczy się chodzić na smyczy, 
koniecznie jednak musi być w od-
powiedni sposób zabezpieczona. 
Dobrze dobrane szelki to pod-
stawa. Trzeba pamiętać, że przez 
2 lata była psem bezdomnym. 
Nowy opiekun powinien przygoto-
wać się na pracę z dziewczyną, op-
artą na wzajemnym zaufaniu i po-
szanowaniu. Tutaj potrzebny jest 
człowiek o dużym sercu. Czy uda 
nam się takiego znaleźć? rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: MISIA
W typie rasy: mieszaniec
Wiek: ok 2 lat
Płeć: suczka
Waga: ok 6 kg
Nr: 7709
Status: do adopcji
Obecnie przebywa: 
w Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefon w sprawie adopcji: 
605 897 607 Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

1 lutego, wtorek
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: „Kuracja” 
– pokaz spektaklu w reż. Wojciecha Smarzow-
skiego (Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyń-
skiego)

2 lutego, środa
godz. 17 – LAbORATORIuM PANA KORKA: 
„No to ha Dwa Ooo! ” – warsztaty naukowe dla 
dzieci (Klub McK urbanowice, ul. Przejazdo-
wa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: Tigran Vardiky-
an – spotkanie z rysownikiem i karykaturzystą 
oraz pokaz „malowania” obrazów z piasku (MbP 
– Mediateka, al.. Piłsudskiego 16)

3 lutego, czwartek
godz. 19 – „TELEWIZjA KłAMIE” – spektakl 
komediowy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

4 lutego, piątek
godz. 9.30 – ScENA MłODEGO WIDZA: „Pan 
Antenka i srebrny kubraczek” – spektakl dla 
dzieci w wyk. Teatru Trip (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)
godz. 18 – „KObIETA SKLEjONA” – wernisaż 
wystawy kolażu Agnieszki Seidel-Kożuch (SDK 
„Tęcza”, al. Niepodległości 188)
godz. 19 – AuKSO feat. MAcIEj ObARA – kon-
cert z cyklu Aukso Modern (Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 20 – MAREK DyjAK – koncert (Tichauer 
Music, ul. browarowa 21)

5 lutego, sobota
godz. 11 – „LEKI ZIOłOWE” – warsztaty na-
parowe towarzyszące wystawie „farmaceu-
tka – Ogród balsamiczny” (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)

godz. 15 – „ŚLąSK TANEcZNy” – wystawa fo-
tografii Grzegorza Krzysztofika (Gemini Park, 
ul. Towarowa 2)
godz. 16 – TRAP VIOLIN STyLE – koncert due-
tu Sidor x S Age, promująca debiutancką płytę 
projektu (Gemini Park, ul. Towarowa 2)
godz. 16 – ScENA MłODEGO WIDZA: „Polar-
na przygoda” – spektakl dla dzieci Teatru Kata-
rynka (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – STORO feat. PIOTR KuPIchA – kon-
cert (Riedel Music club, ul. Oświęcimska 53)

6 lutego, niedziela
godz. 19.30 – EDyTA GEPPERT – koncert (Te-
atr Mały, ul. hlonda 1)

7 lutego, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, jAKIE ZNA-
My: projekcja filmu „ucieczka na srebrny glob” 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM: 
„budapeszt – nie (tylko) znanym szlakiem” 
– spotkanie z Andrzejem Pasławskim (Klub 
McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
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Hasło z krzyżówki nr 740: 
LUTY JUŻ ZA PROGIEM.

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.

4 lutego, godz. 20 – Marek dyjak 
– koncert, tichauer Music
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