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Miliony w rękach tyszan
Miasto apeluje, by 1% podatku PIT przekazywać 
tyskim organizacjom pozarządowym.

porażka w ostatnich minutach
Gole stracone w końcówce zadecydowały 
o przegranej piłkarzy GKS w kolejnym sparingu.

o taryfach, biznesie i... wodorze
Rozmowa ze Zbigniewem Gieleciakiem, prezesem 
RCGW i Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej.6-7 1410
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za głupotę wandali, niszczących obiekty na terenie tychów, płacą wszyscy mieszkańcy.
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„status quo 2021” – 
to najnowsza, lecz 
kończąca się już 
wystawa w MuzeuM 
Miniaturowej sztuki 
profesjonalnej 
henryk jan doMiniak, 
która zgŁoszona 
zostaŁa do konkursu 
na wydarzenie 
Muzealne roku sybilla 
2021, organizowanego 
od ponad 40 lat przez 
narodowy instytut 
Muzealnictwa 
i ochrony zbiorów, pod 
patronateM Ministra 
kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
wyróżnienie 
w konkursie sybilla 
jest najważniejszą 
forMą uznania 
osiągnięć w polskiM 
Muzealnictwie.

– Wystawa zaczyna się miniatu-
rowymi rzeźbami kobiety i męż-
czyzny wkomponowanymi w kulę 
ziemską, symbolizującymi Ada-
ma i Ewę – mówi H. J. Dominiak. 
– Symbolami stworzenia świata 
i trwania naszej planety są kamie-
nie – półszlachetne agaty, które da-
tują się na 270 mln lat temu oraz 
lodowce, imitowane przez szkło 
na trzecim planie każdej gabloty 
Ale wystawa to także wizja jak ob-
umiera nasza planeta, stąd znajdu-
jące na drugim planie uschnięte 
gałęzie bukszpanu. Z kolei pierw-
szy plan stanowią miniaturowe 
obrazy i rysunki znanych arty-
stów, które mówią o znaczących 

wydarzeniach w dziejach świata, 
symbolizują jego piękno, a także 
dorobek człowieka m.in. poprzez 
architekturę… Moje muzeum 
po raz pierwszy staje w szranki 
z gigantami, bo nie ma oddzielnej 
kategorii np. muzeów miniatur. 
W jury zasiadają wybitni fachow-
cy, historycy, menedżerowie kul-
tury, pracownicy naukowi, etno-
logowie, socjologowie, dokonujący 
kompleksowej oceny działalności 
muzeów i jestem bardzo ciekaw 
jak jury odniesie się do mojej pla-
cówki. Myślę, że samo wyróżnie-
nie w tym konkursie to powód 
do dumy.

W miniony czwartek muzeum 
odwiedzili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z nauczycielką Te-
resą Kurpas.

– Staram się odwiedzać to wy-
jątkowe muzeum z każdym rocz-

nikiem, więc jestem tutaj po raz 
kolejny – powiedziała Teresa Kur-
pas. – Teraz przyszłam z dzieć-
mi z drugiej klasy i muszę przy-
znać, że bardzo im się podobało, 
zwłaszcza, że pan Dominiak po-
trafi bardzo ciekawie opowiadać. 
Te miniaturowe obrazy na nie-
wielkich kamieniach, czy kawał-
kach kartonu przemawiają do wy-
obraźni. Wykonane zostały przez 
uznanych artystów plastyków 
i są po prostu maleńkimi dzieła-
mi sztuki. Żałuje jedynie, że nie 
mogą być wystawione wszystkie 
zbiory, jakie zgromadziło mu-
zeum, ale to przecież konkretna 
wystawa, która rządzi się swoimi 
prawami.

W związku z tym, że rok 2022 
jest Rokiem Romantyzmu, w ty-
skim muzeum powstaje wystawa 
prac Anny Januszewicz-Pitlok. Są 

już wykonane na kamieniach na-
turalnych portrety Mickiewicza, 
Słowackiego i Chopina. Ponad-
to Muzeum Miniaturowej Sztu-
ki Profesjonalnej Henryk Jan 
Dominiak w Tychach groma-
dzi zbiór poświęcony honoro-
wemu dawstwu krwi. Są tu m.in. 
odznaczenia cywilne i odznaki 
wzbogacające dział falerystyki, 
weksylologii, heraldyki, symbo-
liki i emblematyki.

Ciekawostką jest, że zwiedza-
jąc muzeum można wypłacić pie-
niądze, tak jak w bankomacie, 
bo placówka dysponuje stosow-
nym urządzeniem. Ponadto Mu-
zeum Miniaturowej Sztuki Profe-
sjonalnej Henryk Jan Dominiak 
znalazło się w gronie Partnerów 
Katowickiej Karty Mieszkańca 
jako jedyna placówka z Tychów.
leszek sobieraj ●

W minionym tygodniu muzeum odwiedzili uczniowie SP nr 10.

z drugiej strony...

Co wolno wojewodzie...
W ostatnich tygodniach bardzo szerokim echem odbiła się w naszym 
mieście sprawa sprzeciwu wojewody śląskiego wobec uruchomienia 
przez gminę Tychy domu pomocy społecznej, zlokalizowanego tuż 
za granicą – w zaprzyjaźnionym Kobiórze, nota bene będącym nie‑
gdyś jedną z części tzw. Wielkich Tychów z lat 1975‑1991.

Przypomnijmy, że Tychy odkupiły parę lat temu od Archidiecezji 
Katowickiej obiekt przy ul. Promnickiej w Kobiórze, który ówczes‑
ny biskup ordynariusz szykował sobie na emeryturę. Gdy zapadała 
decyzja o zakupie pałacyku (zwanego przez złośliwych Castel Gan‑
dolfo, z uwagi na iście papieski rozmach, z jakim był projektowany 
i budowany), wojewoda śląski nie zgłaszał żadnych obiekcji. Mimo, 
że od samego początku w uchwałach Rady Miasta mówiło się o zlo‑
kalizowaniu w nabytym budynku domu pomocy społecznej, pan 
wojewoda przeszkód ku temu nie widział.

Miasto zaczęło prace adaptacyjne, mające na celu z pałacu bisku‑
piego zrobić wygodny i bezpieczny dom dla tyskich seniorów, których 
przecież nie brakuje, a dla których spędzenie choć części jesieni życia 
wśród grona rówieśników, z fachową opieką pielęgnacyjną i medycz‑
ną, jest czymś wielce pożądanym. Zainwestowano w adaptację kil‑
ka ładnych milionów, spełniono wszelkie wymogi dotyczące takich 
obiektów i w końcu ubiegłego roku DPS „Dobre miejsce” był gotów 
na przyjęcie pensjonariuszy.

Zanim jednak zakończono prace budowlane, w lutym 2021 roku 
tyska Rada Miasta podjęła uchwały o utworzeniu DPS‑u i nada‑
ła mu statut, formalnie powołując placówkę w Kobiórze do życia. 
Co wtedy zrobił pan wojewoda? Ano nic. O, przepraszam, zrobił: 
wydrukował tyskie uchwały w dzienniku urzędowym, poświadcza‑
jąc niejako, że wszystko z nimi w porządku.

Po wszystkich odbiorach i uzyskaniu zgód wszelakich, do momen‑
tu, kiedy w gościnne i świetnie wyposażone progi „Dobrego miejsca” 
wkroczył pierwszy senior, potrzebna była jeszcze jedna formalność 
– wydanie zezwolenia na otwarcie DPS‑u, które leży w gestii wo‑
jewody. I wtedy, w samej końcówce minionego roku pan wojewo‑
da się obudził...

Obudzenie owo polegało na tym, że, mimo przedłożenia mu 
wszystkich (!) wymaganych przez ustawę dokumentów, pan woje‑
woda... nie wydał zgody na uruchomienie placówki. Argumentował 
to tym, że – według niego – miasto może realizować swoje zadania 
wyłącznie na własnym terenie, a Kobiór nie jest własnym terenem 
Tychów, więc nasze miasto tam prowadzić działalności nie może.

Na argumenty prezydenta Dziuby, że co prawda przywoływana 
przez wojewodę ustawa o samorządzie gminnym nie pisze wprost, 
że coś takiego jak prowadzenie DPS‑u na terenie innej gminy jest 
możliwe, ale też rzeczona ustawa w żądnym miejscu tego nie zaka‑
zuje – wojewoda śląski pozostał głuchy i formalnej zgody (do której, 
jak się wydaje, jest zobowiązany) nie wydał, zmuszając Tychy do do‑
chodzenia swoich racji przed sądem administracyjnym.

Skoro przy sądach jesteśmy, to właśnie pan wojewoda przegrał 
z kretesem inną sprawę, w której procesowym przeciwnikiem było 
Miasto Tychy. Poszło o uchwałę Rady Miasta z 2019 roku w sprawie 
kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli w naszym mieście. 
Panu wojewodzie nie spodobały się uchwalone w Tychach kryteria 
– dające m.in. pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli dzieciom, 
które przyjęły obowiązkowe szczepienia ochronne – i uchwałę za‑
kwestionował. Podobnie uczynił z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który przyznał Tychom rację – zakwestionował 
wyrok i zaskarżył go do NSA. I właśnie w grudniu ub. roku Na‑
czelny Sąd Administracyjny skargę wojewody ostatecznie oddalił, 
uznając tym samym, że nasze miejskie władze zrobiły wszystko jak 
należy. Inna rzecz, że całe postępowanie przed sądami trwało po‑
nad dwa lata...

Nie chcę myśleć, że ze sprawą „Dobrego miejsca” w Kobiórze bę‑
dzie podobnie i będziemy się z wojewodą ciągać po sądach latami, 
a tyscy seniorzy nie będą mogli wprowadzić się do gotowego i już 
od półtora miesiąca czekającego na nich domu.

Nie chcę też myśleć, że pan wojewoda celowo zwlekał z podję‑
ciem swojej negatywnej decyzji aż tyle miesięcy, nie wnosząc uwag 
do uchwał z lutego ub. roku przez prawie rok. Nie chcę też wierzyć 
w plotki, które krążą tu i ówdzie, że DPS „Dobre miejsce” padł ofia‑
rą konfliktu na linii wojewoda – marszałek województwa. Że niby 
pan wojewoda ma za złe pochodzącemu w Tychów marszałkowi 
Chełstowskiemu, że ten jest odeń bardziej znany i bardziej wpływo‑
wy. I postanowił dopiec jego rodzinnemu miastu... Nie, niemożliwe, 
żeby to mogła być prawda!

A tak po prawdzie, to konia z rzędem temu, kto wie jak się nazy‑
wa panujący nam aktualnie wojewoda śląski. Ja akurat wiem, ale 
nie napiszę, bo trochę mi wstyd...

WIECZOREK

muZeum Z… bankomatem
roMantyzM, ARCHITEKTuRA, KRWIODAWSTWO I SybILLA.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tychach realizuje dla 
mieszkańców miasta usługi 
opiekuńcze w formie teleopieki. 
To kontynuacja realizowanego 
w Tychach od 2019 roku projek-
tu pn. „Po ludzku, po sąsiedzku, 
u siebie”.

Teleopieka to system świad-
czący pomoc w przypadkach za-
grożenia zdrowia i życia. Umoż-
liwia szybkie wezwanie pomocy 
w nagłych i niepokojących sytu-
acjach lub zasięgnięcia porady. 
Z systemu korzystają głównie 
osoby starsze, niepełnosprawne 
czy samotne. – Teleopieka zapew-
nia podopiecznym poczucie bez-
pieczeństwa i komfortu, zwiększa 
poziom niezależności i poprawia 
samopoczucie. Ponadto zapew-
nia kontakt z otoczeniem poprzez 
zapewnienie środowiskowej for-
my wsparcia. Całodobowa opie-
ka zmniejsza także poziom stresu 
i uwalnia podopiecznych od po-

czucia, że są dla kogoś ciężarem. 
Dzięki alarmowej opasce umiesz-
czonej na nadgarstku, wezwanie 
pomocy możliwe jest w każdej sy-
tuacji, o każdej porze dnia i nocy 
– mówi Iwona Rogalska, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tychach.

MOPS dysponuje aktualnie 
ok. 40 teleopaskami dla osób 
starszych. – Urządzenie zawie-
ra informację o m.in. tętnie czy 
temperaturze ciała, osoby którą 
ją nosi. Jest także specjalny sygnał 
SOS oraz sygnał „upadek”. Dzię-
ki temu mamy od razu informa-
cję, że coś złego dzieje się z nasza 
babcią, dziadkiem czy rodzicem. 
Za pomocą jednego przycisku 
na opasce osoba starsza o każdej 
porze dnia i nocy może wezwać 
pomoc. Powiadomienie sms może 
trafić do trzech wskazanych osób 
– dodaje dyrektor MOPS.

Opaska zawiera także loka-
lizator, bardzo przydatny, gdy 

osoba nosząca opaskę cier-
pi np. na chorobę Alzheimera. 
Opaskę może dostać każdy nie-
samodzielny mieszkaniec miasta 
w wieku 60+. Po złożeniu wnio-
sku do MOPS, pracownik socjal-
ny przeprowadza wywiad z zain-
teresowanymi osobami. Osoby 
zainteresowane tą formą wspar-
cia mogą nawiązać kontakt z pra-

cownikiem socjalnym pierwsze-
go kontaktu zgodnie z miejscem 
zamieszkania (wykaz pracow-
ników socjalnych znajduje się 
na stronie internetowej MOPS 
Tychy) lub pod numerem tele-
fonu Informacji Ośrodka tj. (32) 
323-22-63 w godzinach: od po-
niedziałku do czwartku – 8-15, 
w piątek – 8-13. Mn ●

teleopieka sposobem na pomoc osobom starszym.

opaski dla seniorów
UM
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straty z powodu 
dewastacji Miejskiego 
Mienia sięgają rocznie 
od kilkudziesięciu 
tysięcy zŁotych 
do ponad 100 tys. zŁ. 
i choć napraw dokonują 
różne instytucje 
i jednostki Miejskie, 
spóŁdzielnie 
Mieszkaniowe, tak 
naprawdę pŁacą za nie 
Mieszkańcy Miasta. 
a chuligańskich 
ekscesów nie brakuje. 
niszczone są drzewa, 
Ławki, laMpy, stacje 
napraw rowerów, 
ubikacje publiczne, 
elewacje budynków, 
wiaty, wyposażenie 
obiektów sportowych. 
ba, nawet dopiero 
co oddana kŁadka 
na ul. grota roweckiego 
już zostaŁa upstrzona 
napisaMi, a zniszczone 
osŁony z pleksi trzeba 
wyMienić.

Głupota jest wieczna
Bezmyślność i głupota są wiecz-
ne, a niektórzy udowadniają to aż 
nazbyt często. W ubiegłym roku 
Straż Miejska odnotowała 102 
zgłoszenia dotyczące uszkodzenia 
infrastruktury, w tym m.in. dewa-
stację skrzynek z okablowaniem 
w rejonie przystanków, zniszcze-
nie barierek, itd. Zgłoszono też 
pięć przypadków interwencji 
dotyczących zniszczenia mienia 
prywatnego – wybicie szyb w sa-
mochodach, rzucanie kamienia-
mi w pojazdy, niszczenie wyposa-
żenia ogródków piwnych.

– W większości przypad-
ków zgłoszenia otrzymuje-
my już po zniszczeniu mienia, 
w związku z czym nie sposób 
ustalić sprawcy w miejscu po-
pełnienia czynu – stwierdził Sła-
womir Gurdek, rzecznik Straży 

Miejskiej w Tychach. – W ta-
kich sytuacjach powiadamiamy 
administratora terenu lub właś-
ciciela zniszczonej infrastruktu-
ry, aby oszacował szkody i zgłosił 
zniszczenie na policję. Oczywi-
ście szybka reakcja mieszkańców 
ma bardzo duże znaczenie w ści-
ganiu sprawców.

Czasem sprawcy wpadają
Niekiedy udaje się ustalić spraw-
ców, jak to było w przypadku znisz-
czenia w styczniu br. toalet publicz-
nych w Ośrodku Wypoczynkowym 
Paprocany, czego dopuścili się 19-
latek i trzech 16-latków. Być może 
tak się stanie również w przypadku 
tych, którzy pomalowali i zniszczy-
li elementy kładki łączącej al. Jana 
Pawła II z ul. Grota-Roweckiego. 
Jak się dowiedzieliśmy w Miejskim 
Zarządzie Ulic i Mostów, w kilku 
miejscach na pleksach zabezpie-
czających wymalowali sprayem 
gryzmoły, a także napis „1971”. 
Farba jednak tak mocno wnik-
nęła w strukturę tworzywa, że nie 
da się jej usunąć i elementy trze-
ba wymienić na nowe. Zniszcze-
nia oszacowano na blisko 5 tysięcy 
zł. MZUiM złożył zawiadomienie 
o uszkodzeniu mienia, a policji 
przekazany został również materiał 
filmowy ze zdarzenia, gdyż MZU-
iM dysponuje nagraniem z moni-
toringu.

wandale na parkingu i stacjach 
rowerowych
Nieznany dotąd sprawca wszedł 
przed godz. 3 na teren parkingu 
wielopoziomowego przy ul. Dą-
browskiego i uszkodził szlaban 
wyjazdowy. Na zabezpieczonym 
nagraniu monitoringu widać jak 
szlaban został wygięty, co w efek-
cie doprowadziło do jego pęk-
nięcia. Później wandal przeszedł 
do wiaty rowerowej, próbując 
uszkodzić lub ukraść stojące 
w niej rowery… Wymiana szla-
banu to 1.200 zł. Także w sprawie 

tego zdarzenia zostało złożone za-
wiadomienie na policję i przeka-
zany materiał filmowy.

W ubiegłym roku zdewastowa-
no 10 z 18 nowo wyremontowa-
nych stacji napraw rowerów. Sta-
cje, które miały służyć tyszanom 
przez cały sezon, po czterech ty-
godniach od uruchomienia zo-
stały zdewastowane przez wan-
dali, a kwota zniszczeń to blisko 
3.000 zł. Ostatnia renowacja sta-
cji wraz z ponownym oklejeniem 
kosztowała miasto blisko 22 tys. 
zł, a zakup narzędzi, około 4 tys. 
zł. Do tej kwoty trzeba jednak do-
liczyć kolejne 3.000 zł…

nie bądźmy obojętni
To tylko kilka z przykładów. 
Jak stwierdziła Agnieszka Kijas, 
rzecznik MZUiM, często docho-
dzi do uszkodzeń znaków dro-
gowych, słupków i barier dro-
gowych. 

– Zwracamy się do osób, które 
są świadkami tego typu wandali-
zmu, aby nie byli obojętni wobec 
takich zachowań – dodała. 

Od wiosny do jesieni ub. roku 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji notował akty wandalizmu 
co najmniej raz w miesiącu. Do-
tyczy to przede wszystkim obiek-
tów otwartych całodobowo, ta-
kich jak OW Paprocany, Plaża 
Zachodnia czy boiska wielo-
funkcyjne. Elementy wyposaże-
nia boiska (bramki, ławki, słupki 
oświetleniowe) zniszczone zo-
stały przez grafficiarzy, pocię-
to piłkochwyty, uszkodzono ele-
menty sprzętów na placu zabaw 
na obiekcie na ul. Paprocańskiej. 
Na Plaży Zachodniej ktoś podpa-
lił wiaty grillowe i poprzewracał 
toalety typu toi toi, ponadto zde-
wastowano oświetlenie i balustra-
dy na promenadzie OW Papro-
cany. Koszt naprawy balustrady 
wyniósł 21.402 zł, a koszt zaku-
pu nowych słupków oświetlenio-
wych – 2.320 zł. Z kolei naprawa 

toalet publicznych zdewastowa-
nych w styczniu 2022 r. została 
wyceniona na ok. 6.700 zł.

komu przeszkadzają ławki?
Na co dzień z aktami wandalizmu 
zmaga się Miejski Tyski Zakład 
Usług Komunalnych i w ostatnich 
latach notuje się ich coraz więcej, 
bo w mieście realizowanych jest 
coraz więcej inwestycji, pojawiają 
się elementy małej architektury. 
W zasadzie każda nowa inwesty-
cja lub odrestaurowany obiekt zo-
staje „zaatakowany” przez wanda-
li. W ubiegłym roku zniszczono 
ok. 40 ławek w miejskich par-
kach i na skwerach, w tym całą 
nową architekturę w Parku Suble. 
Tutaj m.in. doszło do zniszcze-
nia hamaków – zostały przecię-
te pasy. Niszczone są dominanty 
przy ławkach w Parku Północ-
nym, pylony informacyjne w tym 
parku. Zdewastowano szalety 

publiczne, w tym automatyczną 
toaletę i frontowe drzwi w sza-
lecie na Rynku. Z fontann kra-
dzione są dysze, dolewany jest 
do nich płyn spieniający. Przy al. 
Bielskiej zniszczono lub uszko-
dzono nowo nasadzone drzewa, 
skradziono kwiaty z donic przy 
deptaku N-O. Koszty napraw 
to ponad 18 tys. złotych i to tyl-
ko dlatego, że część prac TZUK 
wykonał własnymi siłami.

Nie brakuje dewastacji tak-
że w placówkach oświatowych. 
W ubiegłym roku w Technikum 
Budowlanym wybito wkład ze-
spolony w drzwiach, za wymianę 
którego trzeba było wydać 2 tys. 
zł. Z kolei w Szkole Podstawowej 
nr 7, w trakcie robót, młodzież 
uszkodziła elewację.

kary nie odstraszają
Wandali nie odstraszają kary 
za niszczenie mienia. W Kodek-

sie Wykroczeń jest zapis: „Kto 
cudzą rzecz umyślnie niszczy, 
uszkadza lub czyni niezdatną 
do użytku, jeżeli szkoda nie prze-
kracza 500 złotych, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny. Natomiast w Ko-
deksie Karnym: „Kto cudzą rzecz 
niszczy, uszkadza lub czyni nie-
zdatną do użytku, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.

Stwierdzenie, że wandale 
to podpici chuligani jest po pro-
stu uproszczeniem. Wandalizm 
to problem społeczny, z którym 
mamy do czynienia w każdym 
mieście, także Tychach i który do-
tyka tyskie rodziny. Dlatego trze-
ba reagować na niszczenie mie-
nia, powiadamiać policję i służby 
miejskie. Dewastacje to wspólny 
problem, bo przecież to miesz-
kańcy pokrywają rosnące koszty 
napraw. leszek sobieraj ●

Jak już pisaliśmy, w naszym mieście 
rozpoczął się okres postępowań re-
krutacyjnych do szkół podstawo-
wych na rok szkolny 2022/2023

Do 2 marca 2022 r. trwają zapi-
sy do klas pierwszych szkół pod-
stawowych. Zgłoszenie do szko-
ły obwodowej wypełnić można 
za pośrednictwem strony interne-
towej, a po wypełnieniu wydru-
kować, podpisać i złożyć w szkole 
w sposób określony przez placów-
kę (np. w sekretariacie lub przez 
skrzynkę podawczą).

Do oddziałów sportowych 
klas IV wnioski można składać 
do 4 marca 2022 r. bezpośrednio 
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 
19 im. Mikołaja Kopernika w Ty-
chach oraz w Szkole Podstawowej 
nr 36 im. Narodów Zjednoczonej 
Europy. Rekrutacja ta odbywa się 
poza systemem elektronicznym.

Składanie wniosków do od-
działów dwujęzycznych klas VII 
szkół podstawowych trwa 
do 11 marca 2022 r. Wniosek 
można wypełnić za pośredni-
ctwem strony internetowej, na-
stępnie złożyć w sekretariacie lub 
w inny sposób określony przez 
szkołę (SP 14, SP 37)

Rekrutacja do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych rozpocznie się 21 lute-
go 2022 r. Wnioski będzie można 
wypełnić za pośrednictwem stro-
ny internetowej i złożyć do 7 mar-
ca 2022 r.

Bliższe informacje dotyczące 
rekrutacji oraz dostęp do zgłoszeń 
i wniosków w rekrutacjach pro-
wadzonych przy wsparciu syste-
mu elektronicznego znaleźć moż-
na na stronie www.oswiata.tychy.pl 
w zakładce REKRUTACJE. Mn ●

wandale demolują, miesZkańCy płaCą
niszczone jest praktycznie wszystko, CO MOżNA ZNISZCZyć. 

rekrutacje do szkół i przedszkoli – przypominamy terminy.

Gdzie po naukę?

reklama

W ub. roku jakiś idiota zniszczył co najmniej kilkanaście nowo posadzonych drzew przy głównych ulicach miasta.

Sprawcy tej dewastacji w Ośrodku Wypoczynkowym w Paprocanach są już znani policji i poniosą zasłużona karę.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 317 II p powierzchnia 16,72m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 
49 – o godz. 900. Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 1 marca 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 1 marca 2022r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

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

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

przy al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości 
lokalowej, przewidzianej do sprzedaży wraz z udziałem w prawie 

własności gruntu w trybie bezprzetargowym  
na rzecz dotychczasowego najemcy dotyczący:

•		lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku wielolokalowym przy ul. Einsteina 4.

reklama

Inwestor, firma Murapol zapowie-
działa powstanie nowego osiedla 
tuż przy al. Bielskiej i ulicy Sikor-
skiego ma działce mieszczącej się 
naprzeciwko osiedla Cztery Pory 
Roku. Deweloper postawi 4 bu-
dynki mieszczące 350 mieszkań. 
Nazwa osiedla wzięła się od si-
łowni plenerowej, która umiej-
scowiona zostanie na dachu jed-
nego z budynków.

– Tychy to czwarte miasto, 
do którego weszliśmy ze swo-
ją działalnością już 14 lat temu 
– mówił w komunikacie pra-
sowym Nikodem Iskra, prezes 
zarządu Murapol SA. – W tym 
czasie w zrealizowanych tutaj na-
szych inwestycjach zamieszka-
ło ponad 4.200 osób. Murapol 
Osiedle Fit pozwala nam wrócić 
na ten rynek po krótkiej prze-
rwie. Nowa inwestycja powsta-
nie w sprawdzonym przez nas 
miejscu, gdyż przy al. Bielskiej 
zrealizowaliśmy jedno z naszych 
największych przedsięwzięć de-

weloperskich: osiedle Cztery 
Pory Roku. Tempo komercjali-
zacji tego projektu potwierdza, 
że ta część miasta ceniona jest 
przez jego mieszkańców. Nazwa 
Murapol Osiedle Fit nie wzięła 
się znikąd. Projektanci z naszej 
pracowni zaplanowali na dachu 
jednego z budynków zewnętrzną 
siłownię. Będzie to miejsce ide-
alne do spotkań i rekreacji dla  
mieszkańców osiedla – dodaje 
Nikodem Iskra.

W standardzie inwestycji 
znajdą się nowoczesne rozwią-
zania, w tym pakiet antysmogo-
wy w każdym mieszkaniu oraz 
technologia umożliwiająca ko-
rzystanie z rozwiązań z zakre-
su automatyki mieszkaniowej. 
Na terenie osiedla zamontowa-
na zostanie stacja ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Wpro-
wadzony do sprzedaży pierwszy 
etap Murapol Osiedla Fit obejmu-
je 2 budynki z szeroką ofertą lo-

kali o powierzchni od 27 m kw. 
do 72 m kw., o zróżnicowanych 
układach, od kawalerek po miesz-
kania 4-pokojowe. W inwestycji 
zostanie wdrożony pakiet eco, 
w ramach którego w standar-
dzie budynków zainstalowany 
zostanie Home Management Sy-
stem, pozwalający na korzystanie 
z technologii smart home w loka-
lach. Dzięki niej mieszkańcy będą 
mogli zarówno zdalnie, jak i przy 
pomocy przycisku sterować urzą-
dzeniami elektrycznymi, ogrze-
waniem czy zaworami wody.

Realizację swojej pierwszej in-
westycji w Tychach Grupa Mu-
rapol rozpoczęła w 2007 roku. 
Od tego czasu deweloper oddał 
w tym mieście ponad 1400 miesz-
kań, zrealizowanych w 16 budyn-
kach, powstałych w ramach dwóch 
wieloetapowych przedsięwzięć de-
weloperskich – Cztery Pory Roku 
przy al. Bielskiej oraz Murapol 
Śląskie Ogrody przy ul. Żorskiej. 
oprac. kaMil peszat ●

kronika policyjna

◆ 7.02 W gODZiNach PORaN-
Nych, pomiędzy przychodnią le-
karską na ul. Nałkowskiej a bu-
dynkiem DH Baron, przechodzień 
natrafił na wiszące zwłoki kobiety. 
Poinformował o tym dyżurnego 
KMP Tychy, który wezwał pogo-
towie. Po przyjeździe na miejsce, 
ratownicy medyczni przystąpili 
do próby przywrócenia funkcji 
życiowych. Niestety nie udało się 
i lekarz stwierdził zgon. Policjanci 
KMP Tychy pod nadzorem pro-
kuratury prowadzą dalsze postę-
powanie w tej sprawie.
◆ 11 lutegO OkOłO gO-
DZiNy 13 wpłynęło zgłoszenie, 
że w jednym z mieszkań w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
Kubicy ma znajdować się męż-
czyzna, który może potrzebować 
pilnie pomocy. Na miejsce zda-
rzenia zadysponowane zostały za-
stępy straży pożarnej oraz patrol 
policji. Po przybyciu na miejsce 
i otwarciu wskazanego mieszka-
nia okazało się, że na ratunek jest 
już za późno. Lokator już nie żył. 
Trwa ustalanie przyczyn i oko-
liczności tego zdarzenia.
◆ W NOcy Z 11 Na 12 lutegO 
na terenie os. C doszło do czterech 
pożarów osiedlowych śmietni-
ków. Pierwsze zgłoszenie dyżurny 
otrzymał o godz. 22.57 – palił się 
śmietnik przy al. Cienistej 1. Ko-
lejne zgłoszenie wpłynęło o godz. 
23.06 – tym razem palił się śmiet-

nik przy al. Bielskiej 64. Strażacy 
w kilkanaście minut ugasili płoną-
ce pojemniki i wrócili do koszar. 
Niestety, nie był to koniec noc-
nych działań. O godz. 1.51 dy-
żurny otrzymał zgłoszenie o pło-
nącej altanie śmietnikowej przy al. 
Niepodległości 18/Ciasna 1. Pożar 
strawił postawioną kilka miesięcy 
nową altanę oraz wszystkie znaj-
dujące się w niej pojemniki na od-
pady. Kilka minut po godzinie 2 
wpłynęło kolejne zgłoszenie tym 
razem z al. Bielskiej 60. Tam rów-
nież spłonęły pojemniki na od-
pady. O pożarach poinformowa-
na została policja. Ich przyczyną 
były podpalenia. Straty związane 
z tymi pożarami wynoszą kilka-
dziesiąt tysięcy złotych.
◆ POlicjaNci tySkiej gRu-
Py SPeeD zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego vw touran. 
Mężczyzna, jadąc ul. Jaśkowicką, 
wyprzedzał na oznakowanym 
przejściu dla pieszych inny po-
jazd. Ponadto kierujący zlekcewa-
żył kolejny przepis przekraczając 
przy tym dozwoloną prędkość. 
Zgodnie z nowym taryfikatorem, 
mundurowi nałożyli na kierującego 
mandat w wysokości 2.300 złotych. 
Na jego koncie znalazło się także 16 
punków karnych. Chwilę później 
kierujący oplem nie ustąpił pierw-
szeństwa pieszemu na pasach. Męż-
czyzna otrzymał mandat 1.500 zło-
tych i 10 punktów karnych.

◆ 7.02 POWiaDOmiONO PO-
gOtOWie i służby o zatrzymaniu 
krążenia u mężczyzny na terenie 
jednego z zakładów produkcyj-
nych u zbiegu ul. Towarowej 
i Cielmickiej. Na miejsce we-
zwano także śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
– Ratownik 4. Niestety, pomimo 
podjętych medycznych czynności 
ratunkowych, nie udało się przy-
wrócić funkcji życiowych u 49-
letniego mężczyzny. Trwa ustala-

nie przyczyn i okoliczności tego 
tragicznego zdarzenia. 
◆ 12.02 DyżuRNy OtRZymał 
ZgłOSZeNie O WycZuWal-
Nym ZaPachu gaZu w budyn-
ku wielorodzinnym przy al. Bielskiej 
80–82. Po przybyciu na miejsce 
strażacy wykonali pomiary stęże-
nia gazu, mierniki nic nie wykazały. 
Po kilku minutach na miejscu byli 
również pracownicy pogotowia ga-
zowego, ich mierniki również nie 
wykazały zagrożenia. ls ●

kondolencje

kondolencje

komunikaty

Mieszkania w technologii smart.

Fit – nowe osiedle w tyChaCh

Wizualizacja nowych budynków Osiedla Fit.

m
at

. p
ra

so
we

 M
ur

ap
ol

4 | 15 lutego 2022 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



reklama

w 2021 roku w tychach 
i w powiecie bieruńsko–
lędzińskiM zastępy 
koMendy Miejskiej 
państwowej straży 
pożarnej w tychach 
przeprowadziŁy 2.799 
dziaŁań ratowniczo–
gaśniczych. 
w porównaniu 
z 2020 rokieM jest 
to o 660 interwencji 
Mniej. jednak o ile 
zMniejszyŁa się liczba 
interwencji w tychach 
z 2.525 w 2020 do 1.772, 
to wzrosŁa ich liczba 
w powiecie bieruńsko-
lędzińskiM – z 934 
w 2020 r. do 1.027 w 2021.

więcej ofiar
Zdecydowanie więcej notuje się 
pożarów w Tychach – 226 niż 
w powiecie bieruńsko-lędziń-
skim – 137. Jednak generalnie 
(w Tychach i powiecie bieruń-
sko-lędzińskim) liczba pożarów 
zmalała – w 2020 r. było ich 453, 
w 2021 r. – 363 i jest to najmniej 
od co najmniej 12 lat. W Tychach 
znacząco zmalała też liczba po-
żarów spowodowanych praw-
dopodobnie podpaleniami: 
2021 rok – 155, 2020 rok – 235, 
2019 rok – 216, 2018 rok – 252, 
2017 rok – 253. Ponadto zmala-
ła liczba pożarów spowodowana 
nieostrożnością osób dorosłych 
(z 88 do 70), nastąpił natomiast 
wzrost liczby pożarów spowo-
dowanych nieostrożnością osób 
nieletnich.

W Tychach nadal notowanych 
jest dużo pożarów w mieszka-
niach – 2021 r. było ich 79, tj. 
tyle samo co w 2020 r., z kolei 
więcej było pożarów w innych 
obiektach: 2021 – 9, 2020 – 3. 
Ponadto w 2021 i 2020 r. odnoto-
wano taką samą liczbę pożarów 
środków transportu – 20. Nie-
stety, podczas działań strażacy 
zetknęli się także z najtrudniej-
szymi sytuacjami. W 2021 roku 
odnotowano 43 ofiary śmiertelne 
(2020 rok – 31, 2019 – 28, 2018 
– 19). Ponadto 208 osób zostało 

rannych (osoby, które wymaga-
ły hospitalizacji), dla porówna-
nia – 2020 rok – 202, 2019 rok – 
238, 2018 rok -230). 17 spośród 
poszkodowanych to były dzieci 
(2020 rok – 16, 2019 rok – 21, 
2018 rok – 33).

nieoceniona pomoc
Jak wynika z danych KM PSP, 
liczba tzw. miejscowych zagro-
żeń zmniejszyła się (2021 r. – 
2.168, 2000 r – 2.732), ale i tak 
w ub. roku była najwyższa od 10 
lat! Chodzi tu m.in. o wypadki, 
kolizje, skutki wichur, podto-
pienia, awarie rurociągów gazo-
wych. Jednak w ciągu ostatnich 
dwóch lat doszły działania wy-
nikające z sytuacji epidemicz-
nej w kraju – transport środków 
ochrony indywidualnej, pomoc 
w organizacji tymczasowych 
punktów szczepień oraz trans-
port ludzi na szczepienia, dys-
trybucja środków ochrony in-
dywidualnej dla urzędów miast 
i gmin (Tychy i powiat bieruń-
sko-lędziński), szkół, przedszko-
li, czy żłobków.

strażacy i medycy
Nastąpił wzrost liczby medycz-
nych działań ratowniczych, wy-
konywanych przez strażaków. 
W roku 2021 takie działania 
podejmowano 234 razy, po-
równując z latami poprzednimi 
– w 2020 roku takich zdarzeń 
było 204, zaś w 2019 roku 166. 
Chodzi o sytuacje, w których 
strażacy udzielali kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przed przy-
jazdem zespołów ratownictwa 
medycznego, a także te działa-
nia, w których strażacy udzielali 
pierwszej pomocy wspólnie z ra-
townikami medycznymi. Należy 
podkreślić, że do tzw. izolowa-
nych zdarzeń ratownictwa me-
dycznego zastępy były wzywane 
aż 37 razy – tyle razy zabrakło 
wolnych karetek do udzielenia 
pomocy.

w sytuacji zagrożenia
Działalność zastępów straży po-
żarnej i tyskiej komendy znacznie 

wykracza poza interwencje zwią-
zane z pożarami czy przypadka-
mi miejscowych zagrożeń. Są 
to m.in. dyżury w Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego, kontrole, dopuszczeniowe 
odbiory ppoż., zabezpieczenie 
imprez sportowych, itd. Tyscy 
strażacy prowadzą m.in. syste-
matyczne kontrole w zakładach 
zaliczonych do zwiększonego 
lub dużego ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. 
W roku 2021 liczba takich za-
kładów zwiększyła się do czte-
rech: Tyskie Browary Książęce, 
RYTM-L Sp. z o. o., Bioagra-
Oil SA, Action Logistics Poland 
Sp. z o.o. i jeden zakład zaliczo-
ny do zakładów o dużym ryzy-
ku – Nitroerg SA w Bieruniu. 
O zaliczeniu ich do grupy tych 
zakładów decyduje występo-
wanie na terenie danego zakła-
du substancji niebezpiecznych, 
w ilości przekraczającej warto-
ści progowe określone w prze-
pisach. Z raportu KM PSP wy-
nika, że na wysokim poziomie 
utrzymuje się ilość zdarzeń zwią-
zanych z podejrzeniem podłoże-
nia ładunków wybuchowych lub 
groźbą rozpylenia szkodliwych 
substancji – takie zdarzenia kwa-
lifikowane są jako akcje terrory-
styczne: 2021 rok – 41, 2020 rok 
– 45, 2019-7.

100 strażaków
Kadra KM PSP w Tychach liczy 
100 osób, w tym jest 16 oficerów, 
ale w wielu działaniach tyskich 
strażaków wspomagają jednost-
ki OSP. Działalność komendy 
wspierają władze samorządo-
we Tychów i powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego. W roku 2021 
Komenda Miejska otrzymała 
wsparcie finansowe z Tychów 
w wysokości ponad 217 tys. zł, 
natomiast z powiatu bieruńsko–
lędzińskiego nieodpłatnie dział-
kę z przeznaczeniem na budowę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Bieruniu. Ponadto działalność 
KM PSP wspierały różne firmy 
i instytucje.
leszek sobieraj ●

na ostatniej sesji rM 
radni przyjęli petycję 
dotyczącą oświetlenia 
na stadionie przy 
ul. zacisze, gdzie 
Mecze rozgrywa 
drużyna futbolu 
aMerykańskiego tychy 
falcons.

W petycji mieszkańcy napisali, 
iż „funkcjonujące na tym boisku 
oświetlenie oślepia osoby prze-
mieszczające się ulicą, w tym 
kierowców pojazdów mecha-
nicznych. To z kolei może prowa-
dzić do niebezpiecznych sytuacji 
drogowych (…) ”. Chodziło także 
o zbadanie czy ustawienie świa-
teł na boisku nie stanowi naru-
szenia norm prawa budowlane-
go. Do petycji dołączono zdjęcie, 
które publikujemy.

Jak się dowiedzieliśmy w Wy-
dziale Inwestycji UM, obecnie 
rozważane są trzy rozwiąza-
nia. Pierwsze z nich związane 
jest z podwyższeniem ekranu 
dźwiękoszczelnego przy DK 
1, sponad którego wydostają 
się światła stadionu. Problem 
w tym, że to może tylko częścio-
wo rozwiązać problem, bo do-
mów pewnie będzie przybywać, 
w tym niekoniecznie partero-
wych. Drugie to zamontowa-
nie osłon na oprawach lamp, 
by zmienić kąt padania świat-

ła i skierować je w dół. W tej 
spawie ma się jednak wypowie-
dzieć producent oświetlenia, czy 
w tego typu lampach takie roz-
wiązanie jest możliwe. Rozwa-
żana jest też możliwość częścio-
wego wykorzystania oświetlenia 
podczas treningów. Nie chodzi 
o oświetlanie stadionu podczas 
meczów, bo Tychy Falcons roz-
grywają spotkania w miesiącach 
wiosenno-letnich, a inne grupy 
wykorzystujące stadion na tre-
ningi niekoniecznie muszą ko-
rzystać z całego boiska. Ponadto 
sprawdzana jest możliwość za-
instalowania szerszego zakresu 
regulacji natężenia oświetlenia, 
a nie jak jest obecnie na dwóch 
poziomach – pełnego i 50 proc. 
natężenia. O podjętych decy-
zjach w tej sprawie będziemy 
informować.

Inny problem pojawił się 
na sztucznym boisku przy 
ul. Edukacji.

– Bywam często na meczach 
i treningach na ul. Edukacji, 
bo w grupie młodzieżowej gra 
mój syn – powiedział jeden z czy-
telników. – Nie tylko ja zauważy-
łem, że tutaj oświetlenie jest zbyt 
słabe i mimo zapalonych lamp, 
panuje półmrok.

Z uzyskanych w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji in-
formacji wynika, iż także na tym 
obiekcie wykonano oświetlenie, 
które odpowiada normom na tego 
typu obiektach. Zastosowane tu-
taj ledowe lampy są zgodne z pro-
jektem i ze względów technicz-
nych raczej nie można „dołożyć” 
kolejnych lamp. Potrzebny byłby 
projekt nowego oświetlenia i jego 
wymiana. ls ●

W 2020 roku poza Tychami pra-
cowało 11.431 mieszkańców mia-
sta (w tym w gminach Metropolii 
– 8.680 osób). Najwięcej dojeżdża 
do pracy w Katowicach – 4.699 
osób, następnie do Mikołowa – 
797, Bierunia – 751, Mysłowic 

– 480. Natomiast do pracy w Ty-
chach przyjeżdża każdego dnia 
15.433 osób (w tym 8.740 z Me-
tropolii). Najwięcej z Bierunia 
– 1.459, a następnie Katowic – 
1.446, Lędzin – 1.074, Mikołowa 
– 715 i Bojszów – 630. ls

statystyczna ciekawostka.

jeździmy do praCy

ZGodnie Z projektem, ale…
dwa boiska I DWA RóżNE PRObLEMy Z OŚWIETLENIEM.

strażaCki bilans 2021
Mniej pożarów I PRZyPADKóW MIEjSCOWyCH ZAGROżEń

Nierzadko strażacy, wspólnie z policją i służbami ratunkowymi, pomagają osobom potrzebującym 
pomocy w swoim mieszkaniu. Tak było m.in. w ubiegłym tygodniu przy ul. Bocheńskiego.
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w okresie rozliczeń 
podatkowych 
zachęcaMy 
Mieszkańców, aby 
przekazali 1% podatku 
dochodowego na rzecz 
tyskich organizacji 
pożytku publicznego. 
jest to forMa 
saMostanowienia 
Mieszkańców o tyM, 
na co przeznaczane 
są ich podatki. 
w interesie tyszan jest, 
aby te zostaŁy w naszyM 
Mieście.

1% to cześć podatku dochodowe-
go, która musi wrócić do państwa, 
ale w tym wypadku państwo po-
zwala nam zadecydować do kogo 
te pieniądze trafią. Jeśli nie wpisze-
my w PIT numeru KRS wybranej 
organizacji pożytku publicznego 
to nasz 1% trafi do „wspólnego 
worka”, o którego przeznaczeniu 
decyduje rząd i sejm. W roku 2020 
tyskie organizacje pożytku pub-
licznego otrzymały w sumie 1,9 
mln zł, rok później już 1,7 mln zł. 
Są to znaczne środki, dla niektó-
rych zaś jedne z niewielu środków 
finansowania.

Aby przekazać 1% ze swojego 
podatku, należy wybrać organiza-
cję pożytku publicznego, następnie 
jej numer z Krajowego Rejestru 
Sądowego wpisać w odpowiednią 
rubrykę rozliczenia podatkowego 
PIT-37 i PIT-38. W Tychach dzia-
ła 25 takich organizacji.

Zadośćuczynić przyjaciołom 
mniejszym
Jednym z beneficjentów, który 
w poprzednich latach otrzymał 
znaczną pomoc finansową dzięki 
możliwości przekazania 1% po-
datku, jest Komitet Pomocy dla 
Zwierząt (KRS 0000015352) pro-
wadzący Przystań Ocalenie czy-
li swego rodzaju hospicjum dla 
zwierząt. – Istniejemy od 1998 
roku i zajmujemy się głównie 
zbiórką pieniędzy na wykup koni 
i innych zwierząt prosto z trans-
portów, baz przeładunkowych, 
targów końskich i od ludzi, którzy 
chcą się ich pozbyć – mówi nam 
członek komitetu. – Nasi pod-
opieczni to psy i koty, ale rów-
nież zwierzęta spotykane w go-
spodarstwach rolnych. Staramy 
się w miarę naszych możliwości 
zapewnić dach nad głową i pełną 
miskę jedzenia każdemu z nich. 
Przywracamy im wiarę w ludzi, le-
cząc i obdarzając ogromną dawką 
miłości. Uratowaliśmy już wiele 
koni, ich los leży nam szczególnie 
na sercu. U nas wracają do zdro-
wia. W większości są to zwierzęta 
niepełnosprawne lub stare, mające 
za sobą bardzo przykre doświad-
czenia i ciężką historię – jednym 
słowem zwierzęta zużyte. Wciąż 
jako ludzie używamy zwierząt 
do prac i bardzo często te zwie-
rzęta traktowane są przedmioto-
wo. Eksploatowane są do granic 
możliwości, gdy zaś kolokwialnie 
mówiąc „zepsują się”, w najlep-
szym przypadku trafiają do rzeź-
ni, czasami dogorywają w kosz-
marnych warunkach. Aktualnie 
w placówce przebywa 300 wy-
niszczonych zwierząt, którym 
próbujemy zadośćuczynić w ich 
ostatnich dniach. Obiekt mamy 

spory i większość funduszy prze-
znaczamy na jego utrzymanie. 
Na sam gaz dostaliśmy podwyżkę 
300%. Utrzymanie obiektu staje 
się co raz droższe. 1% to znaczna 
część naszych finansów. Opłaca-
my z niej operacje zwierząt. Te 
potrafią kosztować nawet kilka-
naście tysięcy zł – dodaje.

jeden na sto
Od dwudziestu siedmiu lat Sto-
warzyszenie Trzeźwość Życia” 
(KRS 0000065590), działające 
przy ul. Nałkowskiej 19, służy 
pomocą osobom z problemem 
uzależnienia od alkoholu, nar-
kotyków i doświadczających 
przemocy domowej. – Chcieli-
śmy nieść pomoc tylko osobom 
z problemem uzależnienia i dzie-
lić się naszą wiedzą i doświadcze-
niem – mówi prezes stowarzysza-
nia Aleksandra Lasa. – Jednakże 
w odpowiedzi na potrzeby na-
szych odbiorców przez te wszyst-
kie lata znacznie poszerzyliśmy 
zarówno naszą ofertę pomocy 
i wsparcia jak i zaplecze spe-
cjalistów, którzy dzisiaj z nami 
współpracują. W naszej placów-
ce udzielamy bezpłatnej pomo-
cy terapeutycznej, prawnej, psy-
chologicznej i pedagogicznej dla 
osób z problemem uzależnienia 
(dorośli, dzieci i młodzież) oraz 
doświadczających przemocy, ale 
również wspieramy i edukujemy 
osoby z ich najbliższego otocze-
nia. W ostatnim roku z pomocy 
i specjalistycznej wiedzy naszych 
konsultantów skorzystało ponad 
700 osób.

Niestety, problem uzależnienia 
od środków psychoaktywnych, 
w tym alkoholu, wzrasta z roku 
na rok, i zmagają się z nim co-
raz młodsze osoby. Często oso-
by nieletnie zmagają się z bardzo 
silnym uzależnieniem. Statysty-
ki pokazują, że 70% abstynentów 
w ciągu pierwszego roku wraca 
do picia, a z nałogu bez pomocy 
specjalisty na stałe wychodzi jed-
na osoba na sto.

Stowarzyszenie Trzeźwość Ży-
cia środki przekazywane z 1% 
chciałoby wykorzystywać przede 
wszystkim na poszerzenie oferty 
pomocy i wsparcia, w szczegól-
ności dla osób doświadczających 
przemocy zarówno tych doro-
słych jak i dzieci. – Chcielibyśmy 
móc stworzyć dodatkowe możli-
wości pomocy takie jak: cykliczna 
grupa wsparcia dla osób doświad-
czających przemocy, cykliczne 
spotkania z przedstawicielami 
różnych instytucji pomocowych, 
tematyczne warsztaty edukacyjno

-rozwojowe dla kobiet – tłuma-
czy Aleksandra Lasa.

szerokie spektrum pomocy
Jedną z prężniej działających or-
ganizacji pożytku publicznego 
w naszym mieście jest Funda-
cja Internationaler Bund (KRS 
0000231494). W jej zakres dzia-
łalności wchodzi m.in. prowa-
dzenie Tyskiego Centrum Wo-
lontariatu.

– W dużej mierze działamy 
w przestrzeni szeroko pojętej 
pomocy społecznej – tłumaczy 
Bartłomiej Szymczyk, kierow-
nik w Internationaler Bund. – 
W ostatnim czasie bardzo nam się 
rozwinęły usługi opiekuńcze i asy-
stenckie dla osób niepełnospraw-
nych i seniorów. W poprzednim 
roku takimi usługami objęliśmy 
ok. 150 osób. W tym nie słabnie 
zainteresowanie tą formą pomo-
cy. Dziś (10 lutego) ogłosiliśmy 
nabór do programu i telefon nam 
się urywa od rana. Ponadto sku-
piamy się również na aktywiza-
cji seniorów za pomocą naszych 
klubów seniora. Prowadzimy też 
od 2015 r. pomoc żywnościową 
dla osób potrzebujących. Z tej for-
my pomocy korzysta 1,4 tysiąca 
osób, zazwyczaj kierowane są one 
do nas z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, z którym współ-
pracujemy od lat. Od dwóch lat 
prowadzimy też Tyskie Centrum 
Wolontariatu, dzięki któremu na-
wiązujemy stosunki z innymi fun-
dacjami i stowarzyszeniami, rea-
lizując wspólnie liczne projekty. 
Aktualnie mamy zarejestrowa-
nych ponad 200 wolontariuszy. 
Piszą projekty, zawsze staramy 
się o dofinansowanie od licznych 
instytucji krajowych, aby otrzy-
mać dofinansowanie często wy-
magany jest wkład własny. Ten 1% 
z podatku przeznaczamy właśnie 
na ten wkład własny. Zatem im 
więcej dostaniemy funduszy z 1%, 
tym więcej napiszemy projektów 
i więcej pomocy będziemy mogli 
świadczyć tyszanom – dodaje kie-
rownik.

1% dla dzieci
Fundacja „Bliżej Szczęścia” (KRS 
0000454216) powstała w 2012 
roku z chęci wspierania dzieci, 
które ze względu na stan zdro-
wia bądź trudną sytuację potrze-
bowały pomocy. – Nasza Funda-
cja stawia sobie za cel poprawę 
jakości życia osób przewlekle 
chorych, zwłaszcza na choroby 
neurologiczne – mówi Aleksan-
dra Kajzer. – Zajmujemy się m.in. 
finansowaniem turnusów rehabi-

litacyjnych i rehabilitacji, zakup 
leków czy sprzętu medycznego. 
Wspieramy nie tylko indywidu-
alnych podopiecznych, ale tak-
że instytucje i placówki opie-
kuńczo-wychowawcze: m.in. 
co roku przygotowujemy paczki 
świąteczne dla podopiecznych 
Świetlicy Terapeutycznej PSONI 
w Tychach, a także zakupiliśmy 
trampoliny dla dzieci z Domu 
Dziecka w Orzeszu. Pienią-
dze z 1% przeznaczamy przede 
wszystkim na pomoc dla naszych 
podopiecznych. Takich jak Ra-
fałek z Tychów, Oliwka z Jedliny 
czy Marta z Bielska-Białej. Rafa-
łek ma 7 lat, choruje na mózgowe 
porażenie dziecięce. Urodził się 
bardzo wcześnie (29. tydzień cią-

ży), dostał tylko 1 punkt w skali 
Apgar. Od pierwszych chwil życia 
musiał więc walczyć o przetrwa-
nie. Dla Marty z Bielska-Białej 
zbieramy na podnośnik sufitowy. 
Dzięki wieloletniej walce u Marty 
nastąpiła poprawa, ale wciąż dużo 
pracy przed nią. Dziewczyna 
niedawno skończyła 18 lat, więc 
osiągnęła już wiek, w którym 
wiele fundacji przestaje udzie-
lać wsparcia. Dzięki pieniądzom 
z 1% możemy także organizować 
Warsztaty Terapeutyczno-Reha-
bilitacyjne dla osób z problemami 
neurologicznymi, które dwa razy 
do roku odbywają się w ośrodku 
rehabilitacyjno-szkoleniowym 
w Lalikach. Warsztaty to taka 
nasza wyjątkowa grupa wspar-

cia dla osób dorosłych, choru-
jących na stwardnienie rozsiane. 
Podczas warsztatów odbywają się 
różnego typu zajęcia, ćwiczenia 
i medytacje, uczestnicy dzielą się 
swoimi przeżyciami i doświad-
czeniami. Czterolistna koniczy-
na w naszym logo nie jest przy-
padkowa. To symbol pomyślności 
i nadziei na lepsze jutro. Od lat 
staramy się być taką uszczęśliwia-
jącą koniczyną dla dzieci i osób 
potrzebujących – dodaje pani 
Aleksandra.

daj na szaraka
Stowarzyszenie Szarak Polski (KRS 
0000335511) zajmuje się m.in. re-
introdukcją dzikiej zwierzyny, czyli 
przywracaniu naturze jej równo-
wagi oraz powiększaniu populacji 
zagrożonych wyginięciem gatun-
ków. – To trudne zadanie – mówi 
Bartłomiej Baradziej ze stowarzy-
szenia. – Współpracujemy z po-
dobnymi stowarzyszeniami i in-
stytucjami z całej Polski. Głównie 
odbudowujemy populację zająca, 
dzikiego królika, bażanta, kuropa-
twy, cietrzewia i innych zwierząt 
oraz ptaków leśnych. Oprócz tego 
zajmujemy się ochroną zwierząt 
i przestrzegania praw zwierząt, ale 
naszymi celami są również zapo-
bieganie dewastacji lasów, ochro-
na gatunków roślin czy utrzymanie 
i powiększanie zasobów i upraw 
leśnych – dodaje.
kaMil peszat ●

miliony w rękaCh tysZan
zostaw swój podatek W TyCHACH.

czytelnicy pytają

parametry 
na skrzyżowaniu
moje wątpliwości budzi 
przebudowa w ramach its 
skrzyżowania ul. wyszyńskiego 
z al. niepodległości. zastosowane 
tutaj zwężenia jezdni 
dostosowane są do jednego 
ustawienia świateł i dla 
samochodów osobowych. poważny 
problem będą miały autobusy, 
które przecież jeżdżą tutaj bez 
przerwy. dotyczy to przede 
wszystkim skrętu autobusów, 
zwłaszcza przegubowych. 
skręcając z al. niepodległości 
w ul. wyszyńskiego – w kierunku 
lodowiska – będą musiały 
wyjechać bardziej na środek, 
już na pas jezdni od lodowiska 
do skrzyżowania. nie rozumiem, 
dlaczego to duże, przelotowe 
skrzyżowanie – główne przy 
wyjeździe z miasta na dk 1 
i do miasta zostało tak zawężone?

ODPOWiaDa agNieSZka ki-
jaS, RZecZNik miejSkiegO 
ZaRZąDu ulic i mOStóW: 
– Rozwiązania typu zawężenia 
skrzyżowania ulicy Wyszyńskie-
go i alei Niepodległości wynikają 
bezpośrednio z wytycznych do-
tyczących projektowania dróg. 
Po przebudowie przede wszyst-
kim znacznie skróci się droga 
przejścia pieszego przez jezdnię, 
co automatycznie wpłynie na op-
tymalizację pracy sygnalizacji 
świetlnej.

Skrzyżowanie to jest jeszcze 
w trakcie przebudowy w syste-
mie zaprojektuj i buduj. Ze wzglę-
du na trwające prace kierowcy 
nie zbliżają się do prawej kra-
wędzi jezdni i zajeżdżają na ul. 
Wyszyńskiego na pas dla ruchu 
z przeciwnego kierunku. Powyż-
sze zjawisko znacznie zmniejszy 
się po zakończeniu prac. Z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa jadący 
autobus z al. Niepodległości w pra-
wo, w stronę lodowiska na sygna-
le ogólnym nie będzie miał kolizji 
z pojazdami na ul. Wyszyńskie-
go. Po zakończeniu przebudowy 
skrzyżowanie uzyska wymagane 
parametry przejezdności i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

wyrównają 
nawierzChnię?
rozpoczęła się wielka 
inwestycja its i mam nadzieję, 
że nowe rozwiązanie przyniesie 
spodziewane efekty. aby 
jednak po tychach jeździło się 
lepiej, konieczne są inwestycje 

w istniejącą infrastrukturę. 
przykładem może być jedno 
z najbardziej reprezentacyjnych 
skrzyżowań – przy komendzie 
policji tj. al. bielska/ul. katowicka 
z ul. edukacji/ul. budowlanych. 
Jest w kiepskim stanie – progi, 
dziury, koleiny. konieczne 
byłoby wyrównanie nawierzchni. 
dlatego mam pytanie – czy 
wykonanie takich napraw 
jest związane z instalacją its, 
bo być może w ramach tej dużej 
inwestycji poprawiona zostanie 
nawierzchnia na skrzyżowaniach, 
które tego wymagają. Jednak jeśli 
nie, to moim zdaniem konieczne 
byłoby wyrównanie nawierzchni 
na tym skrzyżowaniu. czy tutaj 
takie prace są w planach?
ODPOWiaDa agNieSZka ki-
jaS, RZecZNik miejSkiegO 
ZaRZąDu ulic i mOStóW: 
– Tyski ITS obejmuje nie tylko 
rozmaite rozwiązania z dziedzi-
ny teleinformatycznej, ale także 
przebudowę blisko 40 skrzyżo-
wań w mieście. Na skrzyżowa-
niu al. Bielskiej z ulicami Bu-
dowlanych i Edukacji również 
przewidzieliśmy prace. Na tarczy 
skrzyżowania zostanie wymienio-
na nawierzchnia, wprowadzone 
zostaną przejazdy rowerowe, 
a powierzchnie wyłączone z ru-
chu, które obecnie są wymalo-
wane na jezdni, zastąpią wyspy. 
Zmianie ulegnie także program 
sygnalizacji świetlnej. Informacje 
o tym, jakie prace będą realizowa-
ne na konkretnym skrzyżowaniu 
można znaleźć na stronie inter-
netowej its.tychy.pl. Tam również 
publikujemy komunikaty o bieżą-
cych utrudnieniach. ls ●
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ZaPRaSZamy DO aNateWkiflash

Rewelacyjny zespół Teatru Cieszyńskiego – Scena Polska na swój jubileusz 70-lecia istnienia 
wystawił prawdziwe cudo – zaliczany do klasyki gatunku musical „Skrzypek na dachu”. W najbliższą 
sobotę, 19 lutego o godz. 19 widowisko to będą mogli obejrzeć widzowie Teatru Małego! 
jak dotąd niewiele polskich teatrów dramatycznych zmierzyło się z tym legendarnym 
musicalem. Zwykle zaporę stanowią wysokie koszty wystawienia i konieczność 
zapewnienia ponad 30-osobowej obsady aktorów perfekcyjnie śpiewających i tańczących. 
„Skrzypka na dachu” wystawiono po raz pierwszy w 1964 roku w Nowym jorku. Obsypany 
licznymi nagrodami został uznany najlepszym musicalem na brodway’u. jednak eksplozję 
światowej popularności spowodowała słynna filmowa wersja z Chaimem Topolem w roli 
Tewjego Mleczarza. – Z pewnością porównanie filmu i naszego spektaklu jest nieuniknione. 
Gwarantujemy jednak, że zaskoczy Państwa rozmach i dynamika realizacji scenicznej 
oraz perfekcyjne aktorstwo – obiecują artyści Sceny Polskiej cieszyńskiego teatru. 
Realizacja Teatru z Czeskiego Cieszyna rozśmiesza, jednocześnie chwyta za serce. Wzruszają słynne 
piosenki „Tradycja”, „Gdybym był bogaty”, „Pieśń Szabasowa”, „Anatewka” i wiele innych. Publiczność 
ukradkiem ociera łzy i nuci z wykonawcami znane wszystkim melodie… ww ●

reklama

dawno nie byŁo tak 
kolorowo w Miejskiej 
galerii sztuki 
„obok” w pasażu 
kultury androMeda. 
wszystko za sprawą 
rozświetlonego 
barwaMi Malarstwa 
ernesta zawady.

Autor prezentowanych na wy-
stawie „Przestrzeń koloru – inne 
spojrzenie” prac jest beskidzkim 
góralem, urodzonym pół wieku 
temu w Cieszynie, mieszkającym 
w Koniakowie. Jest także artystą 
malarzem, teoretykiem sztuki, 
promotorem, pedagogiem, auto-
rem m.in. podręcznika „Nauka 
rysunku. Ucz się od polskich mi-
strzów”. Absolwent warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (dy-
plom w roku 1995 pod kierunkiem 
prof. Stefana Gierowskiego), aktu-
alnie już z tytułem profesorskim 

piastuje urząd dziekana Wydzia-
łu Humanistyczno-Społecznego 
Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej.

Podczas piątkowego (11 lutego) 
wernisażu, kurator galerii „Obok” 
Wojciech Łuka niezwykle ciepło 
wypowiadał się o artyście i jego 
pracach. – Dziękuję za tę wystawę. 
Mimo pewnej spójności tego świa-
ta wyobraźni, do którego zaprasza 
nas Ernest, to widać jego ogromną 
różnorodność – mówił.

– To moja pierwsza wystawa 
w Tychach i jest ona dla mnie 
dużym przeżyciem – mówił 
do licznie zebranych gości wer-
nisażu Ernest Zawada. – Cieszę 
się, że w dobie pandemii, kiedy 
bezpośrednie obcowanie ze sztu-
ką jest utrudnione, państwo zde-
cydowaliście się na ten najlep-
szy, czyli żywy kontakt. Od 25 lat 
zmagam się z malarstwem, po-
szukuję w barwach energii prze-

strzeni, które łączy się z poszu-
kiwaniem energii wewnętrznej, 
która jest w każdym z nas.

Faktycznie, mieniące się jaskra-
wymi często barwami obrazy Za-
wady odbiera się bardzo emocjo-
nalnie. Pisze o tym w katalogu 
wystawy Wiesława Konopelska: 
„Ernest Zawada tworzy prywat-
ny ogród sztuk, z wielka troską 
cyzeluje kolorystyczne niuan-
se, a spod jego pędzla wyrastają 
różnorodne, przetworzone kra-
jobrazy: a to delikatne, zwiew-
ne i transparentne, innym razem 
przenikające się, pełne słońca 
i ognia, czasem kontrastu, nasy-
cone barwą, soczyste i jędrne (…) 
Mają swoistą głębię, wewnętrzne 
światło, któremu chętnie się pod-
dajemy”.

Wystawę „Przestrzenie koloru – 
inne spojrzenie” można odwiedzać 
w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” 
do 11 marca br. ww ●
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wystawa Malarstwa ERNESTA ZAWADy W GALERII „ObOK”.

Ernest Zawada i jego dzieła na ścianach galerii „Obok”.
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hania derej, 
utalentowana 
Muzycznie 
nastolatka z tychów, 
zinterpretowaŁa 
na nowo 
tradycyjne kolędy 
i wraz z zespoŁeM 
rówieśniczych Muzyków 
zaprezentowaŁa 
prograM podczas 
koncertu w kościele 
pw. Marii Magdaleny. 
nowe aranżacje 
prezentowaŁy brzMienia 
z pogranicza jazzu, 
soulu, a nawet popu czy 
Muzyki filMowej.

Pierwszy raz swoje interpreta-
cje kolęd Hania zaprezentowa-
ła podczas koncertu w kościele 
św. Maksymiliana Kolbe. Zaraz 
po wydarzeniu pojawiła się pro-
pozycja zagrania kolejnego kon-
certu w św. Marii Magdalenie. – 
Niestety, większość pierwotnego 
zespołu nie mogła kontynuować 
projektu ze względu na kursy 
instrumentalne odbywające się 
o tej porze roku – mówi Hanna 
Derej. – Odnowiłam więc stare 
znajomości. Niełatwo było zło-
żyć cały zespół. Jedna dziewczy-
na miała kwarantannę, która koń-
czyła się dzień przed koncertem, 
więc przyjechała dopiero na pró-
bę generalną. Na szczęście była 
to jedna z dwóch osób, które grały 
ze mną dwa tygodnie wcześniej. 
Łącznie mieliśmy trzy spotkania 
przed koncertem – dodaje.

Młodym muzykom Hania 
przesłała nuty odpowiednio 
wcześniej, by mogli się przygo-
tować. – Zrobili to fantastycznie 
i zawodowo – cieszy się młoda 
kompozytorka. – Jednocześnie 
zaskoczyło mnie, jak bardzo róż-

nie można zinterpretować te same 
nuty i dźwięki. Za pierwszym ra-
zem, gdy usłyszałam moje aran-
że w wykonaniu nowego zespołu, 
byłam bardzo zdziwiona. Z cza-
sem zaczęłam się tym fascyno-
wać i odkryłam te opracowania 
na nowo. Tak jakbym od nowa za-
częła się ich uczyć. Zaangażowa-
nie wszystkich osób było bardzo 
motywujące do działania. Tempo 
pracy było wymagające, tak samo 
jak warunki, w których pracowa-
liśmy. Jestem bardzo zadowolo-
na z efektu końcowego – kwitu-
je. Publiczność podzieliła zdanie 

młodej artystki, pytając po kon-
cercie o płyty CD z kolędami 
w nowych aranżacjach.

Głównym celem tyszanki, pod-
czas pracy nad własnymi interpre-
tacjami, było odejście od tradycyj-
nych wzorców. Chciała pokazać 
pieśni bożonarodzeniowe z in-
nej strony, wykorzystując wiele 
gatunków muzyki. W jej opraco-
waniach znalazły się więc frag-
menty jazzu, soulu, popu, muzyki 
ilustracyjnej czy filmowej. – Za-
leżało mi, aby przemycić kawałek 
siebie. Pokazać jakie gatunki mu-
zyki mnie interesują i że nie war-

to ograniczać się tylko do jednego 
z nich. Dzięki temu każdy będzie 
mógł znaleźć w koncercie coś dla 
siebie – tłumaczy Hanna Derej. 
Wśród zaprezentowanych utwo-
rów znalazły się m.in.: „Jezus ma-
lusieńki”, „Anioł pasterzom mó-
wił”, Tryumfy króla niebieskiego” 
czy „Lulajże Jezuniu”.

Warto wspomnieć, że tydzień 
wcześniej Hania wraz z bratem 
koncertowali w sali koncerto-
wej Filharmonii Pomorskiej 
im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Bydgoszczy w ramach 
projektu orkiestry młodzieżo-

wej „Orchestra4young” prowa-
dzonej przez Adama Sztabę. 
O możliwość udziału konkuro-
wało ponad 200 młodych osób 
z całej Polski. Tyskie rodzeństwo 
spędziło w Bydgoszczy łącznie 5 
dni. – Od rana do wieczora od-
bywały się próby, które trwały 
około 9 godzin. Po nich trzeba 
było jeszcze ćwiczyć. Czuliśmy 
lekkie zmęczenie, ale wzajem-
na energia i chęć do grania in-
nych uczestników nas napędza-
ła. Zwieńczeniem warsztatów 
był koncert w sali Filharmonii 
Pomorskiej.

W trakcie wielu prób wysyłałam 
nuty i dzwoniłam do różnych osób, 
aby wszystko dopiąć na niedziel-
ny koncert kolędowy w Tychach. 
To był bardzo wyczerpujący, ale 
jeszcze bardziej satysfakcjonujący 
okres – wspomina Hania.

Rozmawiając z Hanią dowie-
dzieliśmy się, co nikogo nie po-
winno dziwić, że swoją przyszłość 
wiąże z muzyką. Próbowaliśmy 
dopytać, na czym chciałaby się 
skupić w przyszłości. Odpowie-
działa bardzo sensownie: – Jest 
to trudne pytanie. Nie mam poję-
cia czy na dzień dzisiejszy jestem 
w stanie zdecydować. Gra na for-
tepianie, komponowanie, dyrygo-
wanie, aranżowanie – to są rze-
czy, które mnie tworzą i definiują. 
Rezygnując z czegoś, zaniedba-
łabym i zabrałabym cząstkę sie-
bie. W dzisiejszym świecie lu-
dzi próbuje się zaszufladkować 
i wmówić, że trzeba wybrać tyl-
ko jedną drogę i na niej się skupić. 
Ja się z tym nie zgadzam. Uwa-
żam, że mając tyle otwartych ście-
żek trzeba z nich korzystać i po-
kazać, że można inaczej.

Wkrótce tyszankę będzie moż-
na usłyszeć podczas koncertu for-
tepianowego z Lwowską Orkiestrą 
Kameralną w ramach Międzyna-
rodowego Forum Pianistycznego 
„Bieszczady bez granic”, odbywa-
jącego się w Sanoku. Tam też wy-
stąpi na koncercie jazzowym pod 
kierownictwem Dominika Wani. 
Trwają także rozmowy dotyczą-
ce koncertu na Bielskiej Zadym-
ce Jazzowej, która miałaby się od-
być w okolicach czerwca. Oprócz 
tego są plany zagrania na kilku fe-
stiwalach. Wszystkich zaintereso-
wanych twórczością Hani Derej 
zapraszamy na storę www.hania-
derej.com. 
kaMil peszat ●

Wychowankowie Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 1 pozowa-
li uczniom klas fotograficznych 
TEB Edukacja, czego następ-
stwem jest świeżo otwarta wy-
stawa „W świetle tańca”. Można 
ją oglądać w tyskim MDK-u do 4 
marca br.

Współpraca nad projektem 
trwała pół roku i zaowocowała 
wystawą składająca się z dwustu 
fotografii wykonanych przez ucz-
niów II i III klasy technikum fo-
tograficznego z Technikum TEB 

Edukacja. Na zdjęciach można 
zobaczyć członków zespołów ta-
necznych Bąble i Tip Top I pro-
wadzone przez Joannę Sajewicz 
oraz Corrida i Feeling prowadzo-
ne przez dyrektora MDK Macie-
ja Gruchlika. Galeria w MDK nr 
1 podczas wernisażu wypełniła 
się liczną publicznością z zacho-
waniem panującego reżimu sa-
nitarnego.

– To wyjątkowe wydarzenie 
rozpoczęło się od pomysłu pani 
Beaty Mendrek – rozpoczął wer-

nisaż dyrektor M. Gruchlik. – 
Projekt polegał na tym, że ucz-
niowie TEB Edukacja odwiedzali 
nas ze swoimi aparatami podczas 
naszych zajęć. Za zadanie mie-
li pokazać, jak wygląda nasza 
praca, przedstawiając wycho-
wanków MDK nr 1. Zasadniczo 
były trzy etapy: próby, przygo-
towania do konkretnych wystę-
pów oraz same występy i ostat-
ni etap w studio fotograficznym 
– przybliżył założenia projektu 
dyrektor.

Wychowankowie MDK nr 1 
podkreślali jak wiele mogli się 
nauczyć o swoim wizerunku 
podczas projektu, młodzi adep-
ci fotografii zaznaczali jak ciężka 
i wyczerpująca jest to praca, jed-
nym tchem dodając, że niesamo-
wicie satysfakcjonująca. – W roz-
mowie z młodzieżą dość często 
słyszałem, że najcenniejsza w ca-
łym procesie była relacja, która 
nawiązała się między stronami – 
przypomniał dyrektor Gruchlik. 
– Dla nas był to osobisty sukces, 
bo mamy świadomość, że właś-
nie takie relacje owocują twór-
czą energią, dzięki której kultura 
i sztuka ma prawo istnieć.

Fotografowie skupili się 
na przekrojowym pokazaniu ży-

cia w MDK nr 1. Stąd też w foto-
grafii studyjnej można odnaleźć 
wiele projektów, które wychowan-
kowie zrealizowali na przestrzeni 
lat. – Z mojego punktu widzenia 
bardzo ważne było, aby ci mło-
dzi ludzie, uczący się fotografii, 
zrozumieli, że fotografia to jest 
potężne narzędzie, kiedy się nią 
dzielimy – mówiła Beata Men-
drek nauczycielka z TEB Edu-
kacja, a zarazem pomysłodaw-
ca projektu. – Widziałam dziś 
na tej sali mnóstwo emocji, na-
wet łzy wzruszenia. To jest ta siła 
oddziaływania. Dzięki temu za-
daniu moi uczniowie zrozumie-
li, że są w stanie poruszyć ludzie 
serca za pomocą swoich prac. Te 
jednak okupione były poświęce-
niem i ciężką pracą, bez których 
nie ma mowy o rozwoju. To było 
trudne zadanie, przyznaję. Ale 
tym większą mieli satysfakcję 
z każdego pokonanego proble-
mu natury technicznej. Uzyska-
nie zadowalającego efektu wy-
magało licznych poprawek, a te, 
jak wiemy, potrafią być żmudne. 
Podczas projektu powstały tysią-
ce fotografii, dziś wspólnie pre-
zentujemy 200. Są to kadry pełne 
pasji – pasji do obrazu oraz tańca. 
Zetknięcie tych dwóch przestrze-

ni dało fantastyczne efekty. O ile 
w studiu mogli zaplanować sesję 
i ją omówić z bohaterami o tyle 
podczas prób tancerzy musieli 
nauczyć się fotografować w reak-
cji. Bardzo ważną częścią całego 
projektu jest ta wystawa. Dzięki 
niej moi uczniowie mieli okazję 
zmierzyć się z rolą profesjonalne-
go fotografa, którego prace wysta-
wiane są na opinię publiczności, 
omawiane, dyskutowane, ale też 
krytykowane. To uczy odpowie-
dzialności za prezentowane tre-
ści oraz za wizerunek przedsta-
wianych bohaterów. Na początku, 
podczas rozmowy z panem dy-
rektorem obiecałam, że na zdję-
ciach nie będzie przymkniętych 
oczu i krzywych min i ich nie 
ma – dodała.

Na zdjęciach za to jest żywioł, 
feerie barw, kreatywne portrety 
(w tym grupowe) oraz momenty 
uchwycone w decydującym o na-
tężeniu chwili momencie. W pro-
jekcie udział wzięli fotografowie: 
Alicja Bochnia, Małgorzata Bran-
dys, Angelika Górecka, Nikola 
Dudek, Michalina Duży, Ksawe-
ry Gałązka, Maja Jaworska, Sara 
Kozieł, Emilia Liszka, Julia No-
wak, Kinga Niemiec, Martyna 
Orybkiewicz, Emilia Sekuła, Na-
talia Stabik, Martyna Targiel, Pa-
trycja Tomaszewska oraz Alicja 
Wróblewska.

Obie strony tj. MDK nr 1 oraz 
TEB Edukacja już zapowiedzieli, 
że będą kontynuować współpra-
cę. Wyczekujemy kolejnych wy-
staw. kaMil peszat ●

nowe brZmienie kolęd
tyszanka hania derej WRAZ Z MłODyMI MuZyKAMI ZAPREZENTOWAłA bARDZO CIEKAWy PROjEKT. 

wystawa fotograficzna uczniów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1.

poruszać FotoGraFią i tańCem

Hania Derej zebrała grupę bardzo utalentowanych młodych muzyków. 
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Podczas wernisażu galeria kipiała pozytywnymi emocjami.

Ka
m

il P
es

za
t

reklama

9|15 lutego 2022www.tychy.pl twoje tychykultura



o planach na 2022 rok 
oraz o sytuacji w tyskiM 
biznesie rozMawiaMy 
ze zbignieweM 
gieleciakieM, prezeseM 
regionalnego 
centruM gospodarki 
wodno-ściekowej 
sa w tychach oraz 
prezeseM okręgowej 
izby przeMysŁowo 
handlowej.

„twoje tychy” wraz z nowym 
rokiem wzrosły opłaty m.in. za gaz 
i energię elektryczną, ale taryfa 
za ścieki na razie nie wzrośnie.
ZBigNieW gieleciak: – Tak, 
bo taryfy za odbiór ścieków 
są zatwierdzane raz na trzy 
lata przez spółkę Wody Polskie 
i ta, która obecnie obowiązuje 
od listopada 2020 roku, jest 
ważna do listopada 2023. 
Weryfikacji obowiązującej taryfy 
zatem nie planujemy, będzie 
jednak niewielki wzrost taryfy 
w listopadzie 2022 roku związa-
ny z planowanym dwa lata temu 
wzrostem kosztów. Tak wysokiej 
inflacji, jaka jest obecnie, jednak 
nie planowaliśmy.

czy przy wzroście innych opłat, 
w tym energii, „zamrożenie” 
stawek za ścieki nie będzie miało 
konsekwencji finansowych 
np. oczyszczalni czy całej spółki?
– Jesteśmy w tej dobrej 
sytuacji, że energię mamy 
własną i w sytuacji, kiedy inne 
firmy są zmuszone podnieść 
z tego tytułu różne stawki 
i opłaty, my tego nie robimy, 
bo korzystamy z własnego prądu 
i ciepła. Jest to ilość na tyle 
duża, że całkowicie wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania 
oczyszczalni ścieków i Wodnego 
Parku. Musimy kupować jedynie 
energię na przepompownie 
ścieków, bo nie mamy możli-
wości technicznych, by przesłać 
energię po całym mieście – 
do 40 przepompowni ścieków. 
W ubiegłym roku wyprodu-
kowaliśmy prawie 200 procent 
zapotrzebowania energetycznego 
oczyszczalni, tj. ponad 14 tys. 
MWh, z czego do Taurona 
sprzedaliśmy 4,5 tys. MWh 
energii. Ta ilość sprzedanej 
energii oznacza, że zasililibyśmy 
sieć tyskich trolejbusów, które 
rocznie potrzebują 2,8 tys. MWh 
i na dodatek oświetlili 1/3 
miasta. Oczywiście pewne koszty 
ponieśliśmy, bo musieliśmy pod-
pisać umowę, która zabezpiecza 
nam dostawy energii na wy-
padek jakiejś wielkiej awarii. 
Są to koszty związane z opłatami 
stałymi i te wzrosły, jednak nie 
ponosimy opłat zmiennych. 
Rzecz jasna – podobnie jak 
innych – mocno dotyka nas 
wzrost cen na wykorzystywane 
w działalności materiały i usługi.

gdyby wodny park musiał płacić 
za energię i ciepło – o ile wzrosłyby 
np. ceny biletów?

– Koszt energii i ciepła, jakie 
zużywają oczyszczalnia i Wodny 
Park, to około 12 mln złotych. 
Jak wspomniałem, część wypro-
dukowanej energii sprzedajemy, 
uzyskując dodatkowe przychody. 
Do kosztów funkcjonowania 
aquaparku i oczyszczalni trzeba 
by więc doliczyć około 12 mln zł 
rocznie i ta kwota przełożyłaby 
się m.in. na wysokość cen 
biletów i wielkość stawek.

od stycznia obowiązuje nowa 
polityka podatkowa i zapisy 
polskiego ładu. patrząc z punktu 
widzenia działalności okręgowej 
izby przemysłowo-handlowej, 
której pan jest prezesem, można 
już zaobserwować pierwsze skutki 
nowych uregulowań, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie tyskich firm?
– Kierujący firmami obawiają 
się tego, co czeka je w najbliższej 
przyszłości. Widać to przede 
wszystkim w wielkiej ostroż-
ności, z jaką podchodzą 
do realizacji zamierzonych 
inwestycji. Przedsiębiorcy 
obawiają się rozpoczęcia nowych 
przedsięwzięć, bo rok 2022 
to jedna wielka niewiadoma, 
związana nie tylko z funkcjono-
waniem systemu podatkowego, 
czy wprowadzeniem Polskiego 
Ładu, ale także z pozyskiwaniem 
środków unijnych i krajowych 
na realizację przedsięwzięć. 
A to są kluczowe elementy, 

które powinny być znane przy 
podejmowaniu jakichkolwiek 
decyzji i ocen. Mamy teraz okres 
wyczekiwania. Cała transforma-
cja społeczno-gospodarcza regio-
nu, opierająca się na transfor-
macji energetycznej, paliwowej, 
przebiega obecnie tak, że firmy 
odczuwają ją przede wszystkim 
jako wzrost kosztów funkcjono-
wania, a nie jako możliwość po-
zyskiwania środków na rozwój. 

Nie ma na razie elementu, który 
dawałby szanse rozwojowe dla 
małych i średnich firm.

pojawiają się opinie, że nowe 
uregulowania podatkowe, brak 
możliwości odliczenia składki 
zdrowotnej, wzrost kosztów, 
inflacja, sytuacja związana 
z epidemią, brak skutecznej 
pomocy małym firmom skutkują 
tym, że wiele osób przechodzi 
z samozatrudnienia do pracy 
etatowej.
– Na razie nie obserwujemy 
takiego zjawiska, ale to dopiero 
początek roku. W 2021 roku 
OIPH dofinansowała i uczest-
niczyła w utworzeniu 74 firm, 
a dodam, iż w ostatnich 15 latach 
powstało przy pomocy środków 
pozyskanych przez Izbę ponad 
350 firm, więc bardzo dużo. 
Zmienia się natomiast przedział 
wieku osób, które zakładają 
działalność gospodarczą. Kiedyś 

była to domena ludzi w średnim 
wieku, a wynikało to z trwają-
cych procesów restrukturyzacyj-
nych w zakładach pracy i wiele 
osób postanawiało wówczas 
założyć własną działalność. 
Biorąc pod uwagę to, o czym 
pan wspomniał, a także z uwagi 
na jeszcze inne zjawiska, można 
się spodziewać wyhamowania 
procesu rejestracji nowych firm.

coraz częściej słyszy się głosy, 
że skądinąd potrzebna podwyżka 
minimalnego wynagrodzenia 
poszła obecnie już zbyt daleko 
– niemal zrównała pensje osób 
najmniej wykształconych, 
z najmniejszymi kwalifikacjami 
do pensji np. pracowników z długim 
stażem, fachowców. pracodawca 
ma obowiązek podnieść minimalną 
pensję, jednak nie ma środków, 
by proporcjonalnie podnieść 
zarobki innym. rodzi to różne 
paradoksy, frustracje, brak 
motywacji, itd.
– I rzecz jasna podnosi i tak 
rosnące koszty funkcjonowa-
nia firm i przedsiębiorstw. 
To jest niepowetowana strata tej 
regulacji, bo trudno to nazwać 
transformacją. Ta regulacja 
rządowa, która dzieje się 
na naszych oczach, wpływa 
bardzo negatywnie na rozwój 
firm, na postrzeganie tego, co się 
dzieje w kraju i w przyszłości 
z pewnością przyniesie bardzo 
niekorzystne skutki w funkcjono-
waniu całej gospodarki. W ogóle 
uważam, że źle potraktowaliśmy 
i rozdysponowaliśmy środki unij-
ne, które miały być przeznaczone 
na rozwój firm z Europejskiego 
Zielonego Ładu. Z tego, co miało 
być dla naszych przedsiębiorców 
trampoliną do dalszych działań, 
zrobiono element wsparcia 
i pozyskania elektoratu wśród 
najmniej zarabiających. I to jest 
główny problem i stracona 
szansa, bo te pieniądze nie idą 
na rozwój gospodarki i przemy-
słu, tylko – jak powiedziałem 
– na pozyskanie elektoratu.

inflacja i wzrost kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstw 
ma bezpośredni wpływ 
na przetargi. na kolejny 
miejski przetarg, tym razem 
na modernizację targowiska przy 
al. bielskiej wpłynęły oferty, 
z których najniższa… dwukrotnie 
przekraczała kwotę, jaką na ten cel 
ma inwestor. czy to obecnie częste 
zjawisko?
– Tak. Sami, jako zarządzający 
Wodnym Parkiem i oczysz-
czalnią, też to odczuwamy, 
bo w przetargach np. na ochronę, 
czy prace porządkowe pojawiają 
się znacznie wyższe kwoty niż 
planowaliśmy. Bywa, że przetargi 
powtarza się kilkukrotnie i tak 
działo się to już w ostatnim 
kwartale ubiegłego roku. 
Prowadzi to do sytuacji, że in-
westorzy po prostu odstępują 
od przeprowadzenia inwestycji. 
Nie wykluczone, że w tej dziedzi-

nie czeka nas spowolnienie. 
A w związku z tym, że niektóre 
zadania muszą być zrealizowane 
i w przetargu trzeba będzie 
przyjąć ofertę, firmy przerzucać 
będą koszty na klientów czy 
odbiorców. A to z kolei jeszcze 
bardziej będzie napędzało 
inflację.

mimo tej wielkiej niewiadomej 
związanej z funkcjonowaniem 
firm w 2022 r, jakie są zamierzania 
rcgw sa na najbliższe miesiące?
-W I kwartale 2022 r. 
uruchamiamy na 10 przepom-
powniach ścieków instalacje 
fotowoltaiczne o łącznej mocy 
101KW i projektujemy instala-
cję  fotowoltaiczną na tłoczni 
ścieków przy ul. Żorskiej 
o mocy 250KW. Jeśli chodzi 
o Wodny Park, to w tym roku 
planujemy budowę nowej sauny 
zewnętrznej, przystępujemy 
też do projektowania nowego 
basenu zewnętrznego. Z kolei 
na terenie oczyszczalni chcemy 
zaprojektować nowe komory 
fermentacyjne, zbiornik 
na biogaz, projektujemy 
nową bioelektrociepłownię. 
Planujemy także zaprojektować 
nową instalację „oczyszczalni 
w oczyszczalni”, bo chodzi 
o usuwanie azotu w nowo-
czesnej technologii anamox. 
Oczyszczalnia musi być nadal 
rozbudowywana, by bardziej 
efektywnie oczyszczać ścieki, 
odzyskiwać surowce i materiały 
do ponownego przerobu i pro-
dukować więcej zielonej energii. 
Tak więc plany są, zobaczymy 
jak będzie z ich realizacją.

konieczność rozbudowy 
oczyszczalni jest też związana 
z większą ilością ścieków?
– Tak. W ubiegłym roku 
odnotowaliśmy 198 odbiorów 
nowych włączeń do kanalizacji 
sanitarnej, czyli tyle nowych 
budynków powstało w Tychach. 
Ponadto wydaliśmy 284 
warunki techniczne przyłą-
czenia do sieci dla osób, które 
rozpoczęły budowę lub mają 
zamiar to uczynić w najbliższym 
czasie.

spółka rcgw sa prowadzi 
też własne prace badawczo-
rozwojowe. czym obecnie się 
zajmujecie?
– Naszym multipaliwem jest 
biogaz, z którego produku-
jemy w procesie kogeneracji 
energię elektryczną i ciepło. 
Prowadzimy badania nad tzw. 
ciemną fermentacją dzięki 
czemu uzyskujemy kolejne 
paliwo – biowodór i w tym 
zakresie jesteśmy prekursorem 
w skali kraju. Już uzyskaliśmy 
pewne ilości wodoru i ten temat 
badawczy będziemy kontynu-
owali. Mamy też możliwości 
produkcji biometanu, co jest 
obecnie głównym przesłaniem 
prac badawczych głównych 
polskich instytutów. Cztery lata 
temu wybudowaliśmy instalację 
do usuwania dwutlenku węgla 
i chcemy go wykorzystywać 
po doczyszczeniu i sprężeniu 
jako bio-CO2 do produkcji 
aerozolu w innych procesach 
przemysłowych w innych 
branżach przemysłu.
leszek sobieraj ●

o taryfaCh, biZnesie i…  
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Z tego, co miało być dla naszych 
przedsiębiorców trampoliną do dalszych 
działań, zrobiono element wsparcia 
i pozyskania elektoratu wśród 
najmniej zarabiających.
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„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

historia lubi ZataCZaĆ koło
 „jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież franciszek podczas światowych dni MŁo-
dzieży w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach „echa” w latach 2016-2018 ukazywaŁy  się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz 
swoiM wnuczętoM”. powstaŁa z nich książka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi star-
szych, sięgali po nie MŁodzi odkrywając w nich różne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyski-
Mi senioraMi tyM razeM na ŁaMach tygodnika „twoje tychy” w nadziei, że będą one wsparcieM na te trudne czasy pandeMii koronawirusa, które kiedyś Miną.

„twoje tychy”: dożyła pani 
pięknego wieku. Jak upłynęło pani 
dzieciństwo? było szczęśliwe?
alOjZa DOmagała: 
– Urodziłam się 1 maja 1938 
roku w Oświęcimiu. Tata 
Paweł Kotulek był kierowni-
kiem w rozlewni piwa i wód 
mineralnych i urodzonym 
działaczem społecznym. 
Mama Elżbieta zajmowała się 
domem i wychowaniem dzieci. 
Byłam najstarsza z rodzeństwa. 
Miałam brata Jacka i dwie 
siostry Janinę i Teresę. Miesz-
kaliśmy w dużej pożydowskiej 
kamienicy obok zakładu pracy 
taty. Mieliśmy trzy pokoje, 
kuchnię, łazienkę, spiżarnię 
i duży przedpokój.
Moje dzieciństwo upłynęło 
w cieniu II wojny światowej. 

Pamiętam jak z mamą z okna 
oglądaliśmy dym z krematorium. 
Mama zamykała okna chroniąc 
nas przed zapachem spalonych 
ciał, który czuję do dzisiaj. 
Kiedyś, gdy wyszła na zakupy, 
zrzucałyśmy z siostrą masze-
rującym do pracy w Zakładach 
Chemicznych więźniom 
w drewniakach cebulę, czosnek 
i chleb. Zauważył to SS-man 
i wpadł do naszego mieszkania. 
Pytał o mamę, ale jej nie znalazł. 
Pogroził nam i wściekły z krzy-
kiem opuścił mieszkanie. Gdy 
wojna zbliżała się ku końcowi, 
przenieśliśmy się z sąsiadami 
do piwnicy, gdzie za łóżka 
służyły nam prycze.
Pamiętam, że gdy skończyłam 
5 lat, chodziłam z mamą 
i panią Wandą Kądziołką, która 

mieszkała kątem u nas i była na-
rzeczoną więźnia KL Auschwitz 
architekta Eugeniusza Nosala, 
pod bramę boczną obozu 
z jedzeniem. Mogłyśmy chodzić 
tylko lewą stroną, a Niemcy 
prawą. Narzeczony dawał nam 
znaki, gdy straż pełnili dobrzy 
SS-mani i przymykali oko na na-
sze spacery. Był im potrzebny, 
bo projektował drogi w obozie 
i wokół niego. Wtedy rzucałam 
czerwoną w białe kropki piłkę 
i z uszytego fartuszka wyrzu-
całam przed bramą lekarstwa, 
cebulę, czosnek i coś do jedzenia. 
Dobry Niemiec wartownik 
dawał znaki temu architektowi 
i pozwalał mu to wszystko zebrać 
i zanieść do obozu. Za tę pomoc 
dostałam kiedyś kolorową kołys-
kę z dwoma pięknymi lalkami, 
którą więźniowie przywieźli 
z obozu w specjalnie zrobionym 
schowku w drewnianym wózku, 
który ciągnęli jak konie pocią-
gowe z wodą mineralną i piwem 
z rozlewni. Tata zapraszał 
wtedy SS-manów na piwo, aby 
odwrócić ich uwagę, a pracowni-
ce przygotowywali dla więźniów 
jedzenie do tajnego schowka.
Do dziś mam przed oczyma 
obraz, gdy do naszego 
mieszkania wkroczyli wyzwoli-
ciele ze Wschodu, w wysokich 
czapach i onucach na nogach. 
Bardzo ich się z siostrą 
bałyśmy. Jeden z nich na wieść, 
że lalki pochodzą z obozu, 
podeptał je na naszych oczach. 
Największym skarbem, który 
przechowuję jak relikwię, jest 
książeczka „Bajka o zajączku, 
lisie i kogutku”, wykonana przez 
pana architekta z dedykacją dla 
mnie: „O małej, jasnej Alusi ktoś 
przecież pamiętać musi. Przesy-
łam jej bajkę złotą. A przeczytać 
ją Alusi, będzie rzeczą już 
mamusi. 24.04.44 przesyła 
Gienek”. Prawie 30 więźniów 
obozu tworzyło po kryjomu 
bajki dla swoich dzieci. Niektóre 
z nich można znaleźć w Dziale 
Zbiorów KL Auschwitz.
Rozlewnia wód i soków znajdo-
wała się obok naszej kamienicy. 
Gdy Rosjanie je spróbowali 
strzelali do beczek napełniając 
płynami wiadra po fekaliach. 
Plądrowali nasze mieszkania 
i spiżarnie i zabierali wszystko, 
budząc zgrozę nie tylko wśród 
małych dzieci. Czasami dziwiły 
ich różne rzeczy np. łazienki 
z łańcuszkiem do spuszczania 
wody. Gdy Niemcy uciekali, 
podłożyli bomby pod mostem 
na Sole, mój tata nie dopuścił 
do wybuchu podcinając 
kable. Kiedyś, nie mówiąc nic 
mamie, zabrał nas do obozu, 
który w pośpiechu opuszczali 
Niemcy. Okoliczni mieszkańcy 
chodzili tam po futra, bo była 
zima i inne drogocenne rzeczy. 
Wokoło leżało dużo małych 
dzieci, których Niemcy brali 
za nogi i uderzali głową w mur. 
Ogromne szczury odgryzały 
im kończyny. Mama długo nie 
potrafiła wybaczyć ojcu, że nas 

tam zabrał. Raz przyprowadził 
z obozu małą dziewczynkę, która 
się uratowała. Była bardzo chuda 
i brudna, miała ogoloną główkę, 
pokazywała nam numerek 
na ręce pokrytej strupami. Była 
bardzo wystraszona, nic nie 
mówiła, ale potem zaczęła się 
bawić ze mną i z siostrą. Gdy 
rodzice doprowadzili ją do po-
rządku, tata spytał bezdzietnych 
sąsiadów, czy nie chcieliby jej 
wziąć na wychowanie. Zgodzili 
się. Kupili jej piękne ubranka, 
zabawki i leczyli u polskiego 
lekarza. Skończyła szkołę i stu-
dia, a potem pracowała w jednej 
ze szkół w Oświęcimiu.

trudno powiedzieć, że miała 
pani szczęśliwe dzieciństwo. było 
raczej wypełnione koszmarami 
wojny, którą pani rodzina przeżyła 
w pobliżu piekła na ziemi. co było 
potem?
– 1 września 1946 roku 
rozpoczęłam naukę w Szkole 
Ogólnokształcącej stopnia pod-
stawowego im. Królowej Jadwigi 
w Oświęcimiu. W wypraso-
wanej granatowej spódniczce 
i białej bluzeczce z tornistrem 
na plecach przemierzałam drogę 
z innymi uczniami i uczenni-
cami do szkoły i z powrotem. 
Bardzo chciałam się uczyć. Inte-
resowała mnie historia. W nauce 
pomagał mi tata. Do mojej 
klasy uczęszczała Żydówka Lusia 
z bardzo bogatego domu, którą 
przyprowadzała pani Stasia. 
Ojciec Szynkier miał dużą 
fabrykę i dwa domy. Był bardzo 
dobrym człowiekiem i często 
pomagał Polakom. Zapraszał 
nas do Lusi na dobre jedzenie, 
a potem pani Stasia odprowadza-
ła nas do domu. W trzeciej klasie 
Lusia wyjechała z rodzicami 
do Wiednia. Pan Szynkier przed 
opuszczeniem Polski przekazał 
miastu jeden dom na żłobek, 
a drugi na przedszkole. Czas 
szybko płynął. Szkoła, dom. 
Nic specjalnego się nie działo. 
To były ciężkie czasy odbudowy 
po zniszczeniach wojennych.

a co po pierwszym etapie 
edukacji? obowiązkowa szkoła 
średnia?
– Tak. Zaczęłam uczęszczać 
do Liceum im. Konarskiego 
w Oświęcimiu, ale za dużo 
było przedmiotów ogólnych, 
które mnie w ogóle nie 
interesowały. Ku rozpaczy 
ojca, po drugiej klasie 
zrezygnowałam z tej szkoły 
i poszłam do pracy w rejestracji 
w pobliskiej przychodni. Potem 
pracowałam w Urzędzie Miasta 
w Oświęcimiu, gdzie przez 3 
lata obsługiwałam interesantów. 
Następnie przeniosłam się 
do MZBM i rozpoczęłam naukę 
w Technikum Ekonomicznym 
dla Pracujących, które ukoń-
czyłam egzaminem dojrzałości. 
W międzyczasie poznałam 
mojego męża Franciszka, 
który pracował w Zakładach 
Chemicznych w Oświęcimiu. 

Jego pasją była muzyka. Grał 
na saksofonie w Zakładowym 
Domu Kultury w znanym 
zespole „Gama”, który miał 2 
solistki. Występowali na róż-
nych imprezach w domach 
wczasowych, w sanatoriach. 
Kiedyś dali koncert w telewizji, 
z czego byłam bardzo dumna. 
Ja tańczyłam w zespole pieśni 
i tańca działającym przy zakła-
dzie męża i tam poznaliśmy się. 
W grudniu 1956 roku zawar-
liśmy ślub i zamieszkaliśmy 
w mieszkaniu, które załatwił 
nam przewodniczący Rady 
Miasta. Było to w tajemnicy 
przed moim ojcem, który 
udzielał się społecznie, ale 
nigdy nie wykorzystywał swoich 
znajomości. W naszym bloku 
mieszkało dużo repatriantów 
ze Kresów. Tam w 1958 roku 
przyszedł na świat nasz jedyny 
syn, który do tej pory mieszka 
w Oświęcimiu. Ja zaczęłam 
dojeżdżać w weekendy do Kra-
kowa do Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego, gdzie uczyłam 
się na kierownika zakładu 
gastronomicznego. Po dwóch 
latach nauki zdałam bardzo 
dobrze egzaminy i zapropono-
wano mi pracę w Nowym Sączu, 
ale mąż nie wyraził na to zgody. 
Pewnego dnia zadzwoniła 
do mnie koleżanka z Tychów 
Urszula Miller, sekretarka 
z „Fiata” i zapytała, czy nie 
chciałabym podjąć pracy jako 
kierowniczka w Dziale Socjal-
nym. Przyjechałam na rozmowę 
do dyrektora Mitasa, który 
zapytał mnie, ile chciałabym 
zarabiać. Zaproponował mi dwa 
razy tyle, co w MZBM w Oświę-
cimiu. Nie mogłam odmówić. 
Praca bardzo mi się podobała. 
Organizowałam wczasy rodzin-
ne, Mikołajki, kolonie dla dzieci, 
sanatoria oraz pomoc socjalną. 
Często jeździłam do Bielska-
Białej, gdzie mieściła się główna 
dyrekcja. Moje zaangażowanie 
w pracę wiązało się z późnymi 
powrotami do domu, co nie 
było zbyt bezpieczne. Kiedyś, 
gdy dyrektor zobaczył mnie 
o godz. 21 pod barakiem, 
kazał kierowcy odwieźć mnie 
do domu i zaproponował 
mieszkanie zakładowe.

i tak znalazła się pani 
w tychach? czy ciężko było się 
zaaklimatyzować w nowym 
miejscu?
– W 1978 we wrześniu przenio-
słam się do mieszkania na osied-
lu K, w którym mieszkam 
do dzisiaj. Szef Działu Socjalne-
go zorganizował ekipę pracow-
ników i w „czynie społecznym” 
z kilofami i łopatami w rękach 
porządkowaliśmy tereny wokół 
nowo powstałych bloków. Były 
problemy z zakupem mebli, 
ale ja przywiozłam wszystko 
z mieszkania w Oświęcimiu. 
Potem dołączył do mnie mąż, 
który dostał pracę w FSM 
w Dziale Automatyki. Przepra-
cowałam „na Fiacie” 26 lat aż 

do emerytury. Za moją pracę do-
stałam kilka odznaczeń i listów 
gratulacyjnych mi.in. w 1980 
roku z okazji wyprodukowania 
milionowego samochodu małoli-
trażowego. Dostałam również 
dwa maluchy126p, którymi 
dojeżdżałam z mężem do pracy. 
To była wspaniała praca, byłam 
w swoim żywiole. Po ojcu 
odziedziczyłam geny społeczni-
kowskie i drugi człowiek był dla 
mnie najważniejszy. Dostaliśmy 
także działkę zakładową 
na Żwakowie, gdzie spędzałam 
z mężem dużo czasu. Byłam 
także w Zarządzie, pełniłam 
funkcję skarbnika i pomagałam 
działkowiczom, gdy tylko 
mogłam. Lubiłam podróżować. 
Zjeździliśmy z mężem całą 
Europę. Udało mi się spełnić 
sen o Australii. Koleżanka Ewa, 
z którą siedziałam w ławce 
w podstawówce, zafundowała 
mi bilet.

Jest pani na emeryturze, ale 
ciągle „na chodzie”? nie ma czasu 
na nudy?
– Nigdy się nie nudziłam i nie 
nudzę nawet w tych trudnych 
czasach pandemii. Wyszywam, 
czytam książki, sprzątam, 
chodzę na zakupy. Na szczęście 
mamy wszystko w pobliżu. Przy 
większych zakupach poma-
gają mi syn z synową, wnuk 
i prawnuk. Mam wspaniałych 
sąsiadów, na których zawsze 
mogę liczyć, nawet przy 
wynoszeniu śmieci. Przynoszą 
mi gazety, podwożą do lekarza 
jak trzeba, bo chodzę z pomocą 
kul po operacji na sercu i ko-
lanach. To wielki skarb w dzi-
siejszych czasach, gdy ludzie 
nie mają czasu. Jeżdżę na różne 
spotkania do Oświęcimia, m.in. 
27 stycznia – dzień wyzwolenia 
niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego. Wtedy ożywają 
koszmary z dzieciństwa.

no właśnie. brak czasu, pandemia 
covid 19, zagrożenie wojną. 
Żyjemy w trudnych czasach, ale 
żeby je przeżyć. trzeba mieć jakieś 
drogowskazy. co zdaniem pani jest 
w życiu najważniejsze?
– Przede wszystkim zdrowie, 
bo bez niego trudno dawać 
sobie radę. Trzeba mieć 
pieniądze, aby chorować. Nasze 
emerytury są niskie, a wszystko 
dramatycznie drożeje, wizyty 
u lekarza i leki też. Ale jeśli 
ma się dobre relacje z rodziną 
i sąsiadami, można jakoś 
przeżyć, bo te trudne czasy 
kiedyś miną. Kto nie przeżył 
wojny, a do tego w pobliżu 
obozu koncentracyjnego, nigdy 
nie zrozumie, co znaczy pokój. 
Musimy zrobić wszystko, aby 
nie doszło do kolejnej wojny. 
Musimy korelować nasze 
doświadczenia z tym co się 
obecnie wokół nas dzieje, 
bo historia lubi zataczać koło, 
a czas płynie bardzo szybko.
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

alOjZa StaNiSłaWa DOmagała, lat 83, mieszkanka Tychów 
od 1978 roku, wdowa, emerytowana pracownica Działu Socjal-
nego Fabryki Samochodów Małolitrażowych; syn Wojciech, wnuk 
Paweł, prawnuk jakub. W wolnym czasie dużo czyta, najczęściej 
książki historyczne, szydełkuje i haftuje oraz chodzi na space-
ry. Przy ładnej pogodzie spotyka się na ławeczce na ryneczku 
na osiedlu „K” z przyjaciółmi na wspomnienia. Zgłasza odpo-
wiednim władzom różnego rodzaju zaniedbania w utrzymaniu 
porządku w najbliższej okolicy.
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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 
stanie! Zadzwoń 517 300 610 Bo  
warto!

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     

Elektryk. Tel. 504 877 825

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.

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

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

finanse:

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

praca: Zatrudnię kobietę do pracy w kuchni w 
pizzerii w Tychach tel. 662 534 591
Przyjmę brukarza / pomocnika. Tel. 693 
519 731

nieruchoMości:

KUPIĘ

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 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
Kupię pokój z kuchnią. Tel. 668 126 588

Kupię garaż murowany na oś.  „B”  - za 
gotówkę. Tel. 666 957 930

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 – rodzin-
ny  Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, 
bardzo funkcjonalny. Nadaje się też na 
działalność gospodarczą. Działka 1655 
m2. Cena 899 000 zł. Tylko w BN VOTUM. 
Tel: 501 503 735.

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

WYNAJMĘ
Wynajmę powierzchnię pod działalność 
gospodarczą lub biurową w Centrum 160 
m2 i 550 m2 tel. 666 865 777
Mieszkanie do wynajęcia Dobrowskiego 
5 Tychy kontakt: 887-958-610
Tychy centrum - M-3, 42 m2, wyposażo-
ne. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Tychy, Centrum, okolice AZET-u, 40 m2, 2 
pokoje, kuchnia oraz łazienka z oknami, 
balkon 3p, jest winda, 249.999 zł, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, parter, 48,2 m2, 2 pokoje, do 
remontu, 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 ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 299.000 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Reymonta, 3 piętro, 61 m2, 
3 pokoje, balkon, cena 349.000 zł, 731 713 
100 www.ASTON.com.pl
Tychy Balbina 64,41 m2, 3 pokoje, wyso-
ki parter, duży balkon, do wejścia. Cena 
550.000 zł www.ASTON.com.pl 728 713 
101
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 797 
m2 oraz 2350 m2 działka nie jest budow-
lana – tereny zielone, blisko lasu, cena 100 
zł/m2 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
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Piasek k. Pszczyny, ul. Myśliwska, do 
sprzedaży 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
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 1 950 000 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
Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + 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 
usługowo-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 balko-
nem na II p. w niskim bloku, cena 1400 zł 
z czynszem + media www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy ul. Czysta do wynajęcia 2 pokoje, 
1 piętro, czynsz 1500 zł + media (woda, 
prąd, gaz, śmieci) www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy os. E, do wynajmu 2 pokoje po re-
moncie, 52 m2 z dużym balkonem na II 
p. w niskim bloku, cena 1600 zł z czyn-
szem + media, dostępne od marca www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290

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

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

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

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

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

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; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17, 
pt. 7.30-12; rej.pojazdów: 
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

ważne 
telefonymiejskie
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reklama

przed play off.

spotkanie 
z sidorenko
Sezon zasadniczy Polskiej Hokej 
Ligi finiszuje, a przed drużynami 
najważniejsza jego część – play 
off.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe 
rozegrane zostaną już 23 lutego, 
a dzień wcześniej, o godz. 18, Ty-
ska Galeria Sportu oddział Muze-
um Miejskiego zaprasza na spot-
kanie z trenerem GKS-u Tychy 
Andriejem Sidorenko.

Spotkanie poprowadzi Tade-
usz Musioł (Polskie Radio Ka-
towice). Wstęp wolny. Zapisy 
(liczba uczestników ograniczo-
na): tel. 515 717 430, e-mail: 
k.hajduk@tgs.tychy.pl ls ●

Rozpoczęła się rekrutacja na rok 
szkolny 2022/2023 do klas czwar-
tych w Sportowej Szkole Podsta-
wowej nr 19 w Tychach im. Mi-
kołaja Kopernika. 

Szkoła zaprasza dzieci z klas 
trzecich do klas o profilach: 
siatkówka dziewcząt, koszy-
kówka chłopców oraz pływanie 
dziewcząt i chłopców. 

W każdej klasie szkoła ofe-
ruje 7 godzin treningu sporto-

wego w danej dyscyplinie oraz 
4 godziny wychowania fizycz-
nego. 

Rekrutacja na nowy rok od-
bywa się elektronicznie – po-
przez tyski portal oświatowy 
oraz osobiście – w sekretaria-
cie szkoły. Szczegóły rekruta-
cji dostępne na stronie szkoły: 
www.ssp19tychy.pl w zakładce 
rekrutacja. 
ls ●

Kolejna, 21. seria spotkań II ligi 
siatkówki nie była udana dla TKS 
Tychy. Drużyna Marcina Nycza 
przegrała z Karpatami Krosno 
0:3.

Czwarty zespół tabeli okazał 
się wymagającym rywalem dla ty-
szan. Dwa pierwsze sety gospoda-
rze przegrali do 22 i 21, jednak w 
trzecim mocno wzięli się do pra-
cy. Końcówka seta była bardzo 
emocjonująca i losy meczu roz-
strzygnęły się dopiero przy sta-

nie 31:29, szkoda tylko, że na ko-
rzyść rywali.

Porażka tyszan nie wpłynęła na 
ich lokatę w tabeli, zespół nadal 
zajmuje 7. miejsce. Przypomnij-
my - w tym sezonie nie ma fazy 
play off ani play out. Do turnie-
jów półfinałowych awansują dwie 
najlepsze drużyny i dwie spadają 
do lig wojewódzkich.
 tkS tychy – kaRPaty kROS-
NO 0:3 (22:25,21:25,29:31).
ls ●

siatkówka, koszykówka, pływanie…

szkoła zaprasza

pod tyską siatką.

wyjazdowa przeGrana

ciężki mecz GKS Futsal.

Cenne 
punkty
Piłkarze GKS Futsal wygrali 
w meczu 15. kolejki z Come-On 
Kobierzyce 3:1.

Rywale wysoko zawiesili po-
przeczkę i to oni lepiej rozpoczęli 
spotkanie, prowadząc do przerwy 
1:0. W pierwszej części meczu 
bardzo dobrze spisywał się bram-
karz gospodarzy i głównie jemu 
drużyna zawdzięcza, że nie straci-
ła gola. Jednak po przerwie pod-
opieczni Bartłomieja Nogi zaczęli 
grać bardziej dokładnie, przeję-
li inicjatywę i w 32 min. o wy-
równującą bramkę postarał się 
Haase, po kapitalnej akcji z Hi-
szpańskim. Chwilę później tysza-
nie podwyższyli – z rzutu wol-
nego Słonina dokładnie zagrał 
do Pasierbka, a ten strzelił nie 
do obrony. Ostatnie 5 minut go-
spodarze grali z lotnym bramka-
rzem, co na kilka sekund przed 
końcem meczu wykorzystał Hi-
szpański i uderzeniem przez całe 
boisko trafił do pustej bramki, 
ustalając wynik meczu.
cOme-ON kOBieRZyce – gkS 
FutSal tychy1:3 (1:0). Bram-
ki dla GKS: Hasse, Pasierbek, Hi-
szpański.
gkS FutSal: Barteczka – Haase, 
Hiszpański, Widuch, Kołodziej-
czyk – Pytel, Słonina, Jastrzębski, 
Pasierbek – Krzyżowski, Duda, 
Sobecko.

GKS Futsal jest w tabeli na 5. 
miejscu z 24 punktami. Prowadzi 
Bochnia 45 pkt przed AZS UŚl. 
-33 pkt, Sośnicą – 25 pkt i Gwiaz-
dą – 24 pkt.
ls ●

W sobotnim meczu koszykarze 
GKS Tychy podejmowali sąsia-
dujący w tabeli AZS Politechnika 
Opolska. Po słabej pierwszej po-
łowie podopieczni Tomasza Ja-
giełki przegrali 101:106 i zajmują 
piąte miejsce.

Tyszanie dobrze rozpoczęli 
spotkanie, ale w połowie pierw-
szej kwarty do głosu doszli goście 
i objęli prowadzenie. Zadanie uła-
twili akademikom z Opola sami 
gospodarze, którym gra w de-
fensywie sprawiała wiele prob-
lemów. Popełniali sporo błędów, 
co skrupulatnie wykorzystywa-
li koszykarze AZS zarówno przy 
rzutach z akcji, jaki i z dystansu. 
Dość powiedzieć, że w pierwszej 
połowie rywale 11 razy trafia-
li za trzy, a w ogóle w tej części 
meczu GKS stracił aż 61 punk-
tów i do przerwy rywale prowa-
dzili 61:46.

Po takiej pierwszej odsłonie 
tyszanom pozostało jedno – za-
cząć odrabiać straty. I tak się sta-
ło, jednak szło to dość mozolnie, 
bowiem koszykarze GKS nadal 
pozostawiali rywalom zbyt wiele 
swobody. Przewaga przyjezdnych 

zaczęła jednak topnieć i w koń-
cówce trzeciej kwarty wynosiła 
już tylko cztery punkty. Ta odsło-
na zakończyła się 77:73 dla AZS 
i wszyscy oczekiwali, że w ostat-
niej gospodarze pójdą za ciosem. 
W finałowej kwarcie AZS znów 
odskoczył na kilka punktów, 
a w końcówce prowadził 10-11 
punktami. Podopiecznym Toma-
sza Jagiełki udało się jeszcze tro-
chę odrobić stratę (druga poło-
wa była lepsza dla tyszan – 55:45), 
jednak nie na tyle, by zagrozić ry-
walom. W ekipie GKS najwięcej 
punktów zdobył Kacper Mąkow-
ski – 25 punktów (10/16) oraz za-
liczył siedem zbiórek.

GKS zajmuje piąte miejsce 
w tabeli za AZS Politechnika 
Opolska. Po 23 meczach GKS 
ma 38 punktów – 15 zwycięstw 
i 8 porażek. 
gkS tychy – aZS POlitech-
Nika OPOlSka 101:106 (26:28, 
20:33, 27:16, 28:29).
gkS tychy: Mąkowski 25, Ko-
perski 15, Stankowski 14, Didusz-
ko 11, Krajewski 10, Wieloch 10, 
Tyszka 9, Nowak 4, Chodukie-
wicz 3, Ziaja 0. ls ●

prZespana połowa
porażka koszykarzy Z AZS POLITECHNIKA OPOLSKA.

szósta drużyna 
czeskiej i ligi slezsky 
fc opava byŁ kolejnyM 
sparingowyM rywaleM 
piŁkarzy gks tychy. choć 
więcej z gry Mieli goście, 
to jednak końcówka 
należaŁa do czechów.

Zespół Opavy bardzo dobrze roz-
począł spotkanie, bo już w 6 min. 
Pikul idealnie uderzył z rzutu wol-
nego i piłka nad murem wpadła 
tuż przy słupku bramki Konrada 
Jałochy. Gospodarze utrzymali 
prowadzenie do przerwy, choć ty-
szanie kilka razy byli bliscy wyrów-
nania, jak choćby Marcin Kozina, 
który w 25 min. nie trafił w światło 
bramki będąc sam na sam z gol-
kiperem SFC. W ostatnich sekun-
dach I połowy swoją szansę miał 
jeszcze wprowadzony za kontuzjo-
wanego Miłosza Pawlusińskiego 
Jakub Piątek, ale jego uderzenie 
obronił bramkarz.

W 51 min. Czesi nie wyko-
rzystali szansy na podwyższenie 
prowadzenia, za to odpowiedź ty-
szan była już bezbłędna – Łukasz 
Grzeszczyk wypuścił w uliczkę 
Daniela Rumina, który z ostre-
go kąta posłał piłkę od słupka 
do siatki. Dziesięć minut później 
prowadzenie objął GKS. Po da-

lekim przerzucie spod własnej 
bramki piłka trafiła w pole kar-
ne do Krzysztofa Machowskie-
go, który umiejętnie się zasło-
nił, po czym podał futbolówkę 
do lepiej ustawionego Grzesz-
czyka, a ten nie miał problemów 
z umieszczeniem jej w siatce.

Przez kolejne dwadzieścia mi-
nut tyszanie prowadzili grę i mieli 
okazje do podwyższenia wyniku. 
Nie wykorzystali ich, za to Czesi 
zaprezentowali piorunującą koń-
cówkę i w ciągu siedmiu ostatnich 
minut zdobyli trzy gole (w tym 
dwa głową po dośrodkowaniach) 
i ostatecznie wygrali sparing 4:2.

– To był bardzo wartościo-
wy sparing, przegrany w ciągu 
ostatnich kilku minut – powie-
dział po meczu asystent trene-
ra Derbina, Przemysław Pitry. 
– W drugiej połowie domino-
waliśmy, mieliśmy kolejne szan-
se, ale nagle karta się odwróciła. 
Musimy być skuteczniejsi w obro-
nie i skoncentrowani do samego 
końca – dodał.

Tyscy pierwszoligowcy będą 
mieli na poprawę gry jeszcze 
dwa tygodnie czasu. W najbliż-
szą sobotę rozegrają dwa sparin-
gi – z FK Fotbal Třinec (godz. 
11) i Hutnikiem Kraków (godz. 
13), a w kolejny weekend już 

ligowa potyczka z Podbeski-
dziem.
SFc OPava – gkS tychy 4:2 
(1:0). Gole: Pikul (6’), Helebrand 
(83’), Janoščín (89’), Gorčica (90’) 
oraz Rumin (51’) i Grzeszczyk 
(62’).
gkS tychy: I połowa: Jałocha – 
Połap, Nedić, Szymura, Wołkowicz 
– Biel, Pawlusiński (36’ Piątek), 
Żytek, Kozina – Malec, Rumin. II 
połowa: Odyjewski – Połap, Nedić, 
Szymura, Wołkowicz – Biel (61’ 
Kargulewicz), Paprzycki, Piątek, 
Grzeszczyk, Kozina (61’ Machow-
ski) – Rumin (61’ Jaroch).

Weekendowy sparing przegra-
li też piłkarze rezerw GKS, którzy 
ulegli IV-ligowej Szczakowiance 
2:3. Oba gole tyszanie zdobyli 
z rzutów karnych, które skutecz-
nie egzekwowali Damian Nowak 
i Sebastian Steblecki.
gkS ii tychy – SZcZakO-
WiaNka jaWORZNO 2:3 (2:1). 
Gole dla GKS: Nowak (10’ z kar-
nego), Steblecki (30’ z karnego). 
gkS ii tychy: Wolny – Pipia, 
Kopczyk, Zarębski, Rabiej, Krę-
żelok, Ploch, Biegański, Steblecki, 
Paluch, Nowak oraz Czarnogłow-
ski, Dana, Orliński, Janiak, Dzię-
gielewski, Borzęcki, Rutkowski, 
Bielusiak, Parysz, Iwański, Ko-
koszka. wojciech wieczorek ●

porażka w ostatniCh 
minutaCh
czesi z opavy OKAZALI SIę LEPSI DZIęKI TRZEM GOLOM ZDObyTyM MIęDZy 83 A 90 MINuTą 
MECZu.

Łukasz Grzeszczyk (w wyskoku) zdobył drugiego gola dla tyszan w sparingu z SFC Opava.
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alfabet tgs
k jak eugeniusz kurzawa
PRaWDOPODOBNie Nikt iNNy Nie ZNa tak DOBRZe hiStO-
Rii tySkiegO hOkeja – RóWNież Z jej PikaNtNymi SZcZe-
gółami – jak eugeNiuSZ kuRZaWa.

bardzo często przekonywałem się, że klub sportowy to nie tylko 
sławni zawodnicy, wybitni trenerzy czy wpływowi prezesi. Ow-
szem, mają swoje zasługi, świetnie wypadają na fotografiach 
i w wywiadach. Dobrze jest mieć ich numer w komórce. A już 
najlepiej, jak odbiorą nasz telefon.

bywa jednak i tak, że większym szacunkiem i zwykłą sympa-
tią w środowisku cieszą się ludzie z drugiego, albo i trzeciego 
planu. Gospodarz stadionu, pracownik magazynu, masażysta, 
kierownik drużyny… Zawodnicy i działacze w klubie przemijają, 
a oni zwykle pozostają na swoich stanowiskach. Dla kolejnych 
pokoleń. Nie inaczej jest w Tychach.

Trzy lata temu przy okazji jubileuszu 50-lecia ligowego hokeja 
w Tychach w przerwie meczów zapraszałem dawne hokejowe 
znakomitości na krótkie rozmowy na tafli. Kiedy przy mikrofonie 
pojawił się Eugeniusz Kurzawa, dostał olbrzymią owację, a po-
tem w mediach społecznościowych mnóstwo lajków i ciepłych 
komentarzy. bo pan Eugeniusz dla setek tyskich hokeistów i ich 
rodzin był nie tylko profesjonalnym fizjoterapeutą, ale też przy-
jacielem, drugim ojcem, powiernikiem, na którego każdy mógł 
liczyć. Kurzawa nie tylko znakomicie masował mięśnie sportow-
ców, ale pomagał im w najróżniejszych sprawach.

Pan Eugeniusz w latach 1972-74 był masażystą piłkarskiego ze-
społu GKS Tychy. Opowiadał mi kiedyś: – Pracowałem na kopalni 
„Murcki”, ale po wypadku przeszedłem na rentę. Praca masażysty 
przy robocie na kopalni to mimo wszystko było jak sanatorium. 
Skończyłem akurat w Katowicach kurs masażu, a rozmowa z pre-
zesem klubu Edwardem Kucowiczem była krótka: – Zaczynasz 
jutro – usłyszałem od niego.

Wczesne lata 70. to nie były łatwe czasy dla masażystów. Ku-
rzawa dysponował zwykle tylko balsamem mentholi i maścią 
capsiderm. Kiedy zawodnicy mieli odnowę w Wesołej, do ma-
sażu służył drewniany kozioł wypożyczony z pobliskiej budowy, 
na którym położone były drzwi, a na nich koc.

Piłkarze, szczególnie ci starsi, z pierwszoligową przeszłością, 
doceniali znaczenie masażu. Młodzież też się do niego z czasem 
przekonała. Kucowicz aprobował wydatki na odnowę, ale Kurzawa 
nie chciał za często zawracać głowy prezesowi, a pozostali dzia-
łacze kręcili nosem na niepotrzebne – ich zdaniem – zakupy. Ale 
i tak, kiedy Kurzawa jeździł z zespołem na mecze do Stalowej Woli 
czy na inną prowincję, przekonywał się, że tam mają gorzej.

Kurzawa pracował z piłkarzami GKS do września 1974 roku. Zo-
stał przeniesiony do sekcji hokejowej. – Przynosisz szczęście, oni 
też przy tobie zrobią awans – dostał radę na pożegnanie. Do dziś 
powtarza, że – choć został niemile zaskoczony tą decyzją – to miał 
wtedy szczęście. Z tyskim hokejem związał się na ponad 30 lat! 
Świętował z GKS pierwsze medale mistrzostw Polski, ale też prze-
żywał okresy wielkiego kryzysu. Pracował również z kadrą narodo-
wą, jeździł z nią po świecie, poznał wielu ciekawych ludzi.

Pochodzący z Wielkopolski Kurzawa potrafił w GKS i Tysovii 
dogadać się ze Ślązakami, góralami, obcokrajowcami. Zawodnicy 
przychodzili do niego nie tylko na masaże.

Kurzawa: – Słyszałem na przykład na dzień dobry: „Panie 
Gienku, teściowa wyprawia urodziny, nie da się załatwić dwóch 
dni wolnego?”. Więc mówiłem trenerowi, że ten a ten ma mię-
sień naciągnięty. Trener na to: „Co, Gieniu, proponujesz?”. „A daj 
mu ze trzy dni wolnego...”.

Przez prawie 30 lat Kurzawa przygotowywał do meczów 
pokolenia tyskich graczy: Ludwika Pecnika, Rudolfa justa, Ma-
riana Drasyka, Adama Worwę, józefa Chrząstka, Witolda Pułkę, 
Ludwika Synowca, Mirosława Copiję, Dariusza Garbocza, Ma-
riusza Czerkawskiego, janusza Gurazdę i wielu innych. A Hen-
ryk Gruth, najlepszy 
hokeista w historii 
GKS, podkreśla: – 
Nie miałem lepszego 
masażysty niż pan 
Kurzawa. Wiedział, 
jak mnie przygoto-
wać na mecz i czego 
akurat potrzebuję. 
piotr zawadzki, 
tyska galeria 
sportu ●

Eugeniusz Kurzawa (drugi z lewej) z piłkarzami GKS Tychy...

... i w 2019 roku na tafli Stadionu Zimowego.
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jeszcze przez dwa 
tygodnie przyjMować 
będzieMy zgŁoszenia 
w raMach 13. edycji 
plebiscytu Miejskiego 
ośrodka sportu 
i rekreacji oraz 
redakcji „twoich 
tychów”, w któryM 
kibice wybierają 
najpopularniejszego 
tyskiego sportowca 
roku 2021.

Niemal każdy dzień przyno-
si nowe kupony i głosy oddane 
za pośrednictwem portalu tychy.
pl. Wśród młodzieżowców bardzo 
trudno wytypować faworytów, 
bo kilkoro zgromadziło zbliżoną 
liczbę punktów i sytuacja na czo-
łowych miejscach bez przerwy się 
zmienia. Z kolei wśród seniorów 
sytuacja jest bardziej klarowna, 
ale i tutaj o miano najpopularniej-
szego rywalizuje kilkoro zawod-
niczek i zawodników i o wszyst-
kim mogą zadecydować głosy 
oddane w ostatniej chwili.

Głosowanie w naszym ple-
biscycie odbywa się wyłącznie 
na nominowanych sportowców, 
których listę zamieszczamy po-
niżej. Każdy uczestnik plebiscy-
towej zabawy może oddać swój 
głos na jednego sportowca, za-
równo wśród „seniorów”, jak 
i „młodzieżowców”. Oddawanie 
głosów odbywa się za pośredni-
ctwem kuponów, które będziemy 
publikować do 22.02 br. Oprócz 
nazwisk wybranych sportowców, 
kupon powinien zawierać: imię 
i nazwisko głosującego, dokładny 

adres zamieszkania, numer tele-
fonu 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 
je dostarczyć (listownie lub oso-
biście) 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 (ka-
jakarstwo, Posnania Poznań), 
NemaNja NeDić (piłka noż-
na, GKS Tychy), WeRONika 
PaSZek (strzelectwo sportowe, 
ŚTS Tychy), jaN SZWej (futbol 
amerykański, Tychy Falcons). 
ls ●

jesZCZe dwa tyGodnie…
13. plebiscyt NA NAjPOPuLARNIEjSZEGO TySKIEGO SPORTOWCA ROKu 2021.

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

Sponsorem głównym plebiscytu jest firma:

W Bielsku-Białej odbyły się mi-
strzostwa Śląska w judo. UKS Ip-
pon Tychy reprezentowało 14 za-
wodniczek i zawodników w kilku 
kategoriach wiekowych.

W zawodach wystartowały eki-
py z 30 klubów z województwa 
śląskiego, w klasyfikacji general-
nej podopieczni Urszuli Bożek 
zajęli 9. miejsce.

Tytuły mistrzowskie zdobyły 
Patrycja Stefaniuk i Sandra Mo-

kry, po srebrne medale sięgnęli: 
Kinga Cichoń, Maciej Grabiń-
ski, Konrad Goliński, a z brą-
zowym krążkiem wróciła Na-
dia Sroka.

W walkach o brązowe meda-
le wystąpili również: Nikola Ja-
rosińska, Franciszek Włodar-
czyk, Tobiasz Stefaniuk i Marta 
Simon, jednak ostatecznie zajęli 
piąte miejsca. 
ls ●

w mistrzostwach Śląska.

sześć medali uks ippon

hokeiści gks tychy 
pewnie pokonali 
w zalegŁyM Meczu 36. 
kolejki polskiej hokej 
ligi podhale nowy targ 
7:1. trzy braMki dla 
trójkolorowych zdobyŁ 
christian Mroczkowski.

Do zakończenia zasadniczej czę-
ści sezonu hokejowego 2021/2022 
pozostały już tylko dwie kolejki, 
które rozegrane zostaną 18 i 20 
lutego. Ale drużyny nie będą 
miały chwili wytchnienia, bo-
wiem pierwsze mecze ćwierćfi-
nałów play off rozegrane zostaną 
już 23.02. Ćwierćfinały zakończą 
się najpóźniej 15 marca (w całym 
play off drużyny grają do czterech 
zwycięstw), a rywalizacja zosta-
nie przerwana z uwagi na start 
Cracovii w turnieju finałowym 

Pucharu Kontynentalnego, 4-6 
marca.

Spotkanie w Tychach z naj-
słabszą drużyną stawki – Pod-
halem okazało się popisem ty-
skiego napastnika Christiana 
Mroczkowskiego, zdobywcy 
trzech goli. W zasadniczej czę-
ści sezonu jest on najskutecz-
niejszym zawodnikiem nie tylko 
GKS Tychy, ale jednym z czoło-
wych graczy całej PHL. W punk-
tacji kanadyjskiej zajmuje trze-
cie miejsce (za hokeistami GKS 
Katowice – Wronką i Pasiutem), 
mając na koncie 46 pkt za 18 
goli i 28 asyst. Ale Mroczkow-
ski jest też zadziornym hokeistą, 
bo pod względem liczby kar rów-
nież jest na trzecim miejscu – za-
robił 19 kar, jednak jeśli chodzi 
o ilość minut karnych jest dopie-
ro na 16. miejscu.

W meczu z Podhalem właśnie 
Mroczkowski rozpoczął kanonadę 
i to w momencie, kiedy drużyna 
grała w osłabieniu, bo na ławkę kar 
zjechał Michał Kotlorz. W pierw-
szej tercji gospodarze podwyższyli 
za sprawą Bartłomieja Jeziorskie-
go w 13 min. Tyszanie cały czas 
nacierali i w 11 min. drugiej ter-
cji na listę strzelców wpisał się 
Bartłomiej Pociecha, a 4 minuty 
później ponownie Mroczkowski. 
Przed ostatnią tercją tyszanie pro-
wadzili zatem 4:0, a po przerwie 
ponownie Jeziorski i po raz trzeci 
Mroczkowski wywindowali wynik 
na 6:0. Po kontrze w 48 min. rywa-
le pokonali Lewartowskiego, jed-
nak w 60 min. wynik meczu usta-
lił Alex Szczechura. O przewadze 
tyszan w tym meczu świadczy nie 
tylko wynik, ale także liczba strza-
łów: 37-15.

gkS tychy – tauRON kh 
PODhale NOWy taRg 7:1 
(2:0, 2:0, 3:1). Bramki: Mrocz-
kowski 3, Jeziorski 2, Pociecha, 
Szczechura.
gkS tychy: Lewartowski – Biro, 
Pociecha; Szczechura, Galant, 
Mroczkowski – Żełdakow, Smir-
now;  Sierguszkin, Fieofanow, 
Marzec – Seed, Kotlorz; Gościń-
ski, Starzyński, B. Jeziorski – Bi-
zacki, Michałowski; Krzyżek, Wi-
tecki, Wróbel. ls ●

1. unia 37 76 137-97
2. GKS Katowice 37 74 130-81
3. jastrzębie 38 74 132-96
4. Cracovia 39 69 137-110
5. gkS tychy 38 65 121-101
6. Energa Toruń 38 58 115-108
7. Sanok 38 48 112-129
8. Zagłębie  38 37 102-149
9. Podhale 39 12 71-186

mroCZkowski show
NA FINISZu SEZONu ZASADNICZEGO POLSKIEj HOKEj LIGI.

iNFORmatOR kiBica

hOkej. phl: 18.02 GKS Tychy – Energa Toruń (godz. 18.30), 
20.02 Ciarko Sanok -GKS Tychy (18.30). plhk: 19.02 Kozice Po-
znań – GKS Atomówki (17), 20.02 GKS Atomówki – Kozice (18.30).
kOSZykóWka. i liga: 19.02 Dziki Warszawa – GKS Tychy (18)
FutSal. i liga: 20.02 GKS Futsal Tychy – Sośnica (18).
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: MOSiR Dębica- TKS Tychy.
mOSiR ZaPRaSZa. 18.02 koszykarski turniej rzutów oraz 
tor sprawnościowy w hali sportowej przy al. Piłsudskiego. Zgło-
szenia przyjmowane będą w dniu turnieju w godz. 9.30-10, start 
rywalizacji o godz. 10.15. 
FeRie Z gWaRDią. na zajęcia judo, gimnastyki, akroba-
tyki, samoobrony zaprasza KS Gwardia Tychy od 14-18.02 
(ul. Wejchertów 20). Godz. 16 – zajęcia dla 5-7 latków, godz. 
17 – zajęcia dla 8-10 latków. ls ●
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wodnik 20.i-18.ii
bądź gotowy na obronę swoich przekonań! Praca 
sprawi Ci radość, będziesz ją wykonywać z przy-
jemnością. Pamiętaj, że myślami kreujesz rzeczy-
wistość.

ryby 19.ii-20.iii
Zadbaj teraz troskliwie o stan swojego ducha, 
bo Twoje niezadowolenie może bardzo wpłynąć 
na relacje z partnerem. W pracy wejdziesz 
w zupełnie nowy etap doświadczeń.

baran 21.iii-20.iv
Gwiazdy sugerują, byś zadbał teraz o odpoczynek. 
Nie obawiaj się wyzwań i współzawodnictwa, 
dzięki nim uświadomisz sobie własne 
umiejętności. Zadzwoń do Raka.

byk 21.iv-21.v
Gwiazdy dodadzą Ci sił i energii. Na horyzoncie 
spotkania z przyjaciółmi i nieoczekiwany przypływ 
gotówki. Problemy pomoże Ci rozwiązać starsza 
Waga.

bliŹnięta 22.v-20.vi
jeżeli ktoś od dawna gości w Twoich snach, 
porzuć nieśmiałość i zrób pierwszy krok. Zadbaj 
o to, co jesz i ubieraj się adekwatnie do pogody, 
bo może przyplątać się przeziębienie.

rak 21.vi-22.vii
Twojemu urokowi nikt się teraz nie oprze. bez 
trudu uzyskasz więc to, na czym Ci zależy. Miłość 
czeka na Ciebie w podróży. Dobry czas na dłuższy 
wyjazd i odpoczynek.

lew 23.vii-22.viii
Nawet jeśli nie wszystko się układa, zaufaj 
gwiazdom i przestań się martwić. Najlepiej spędź 
ten tydzień na wolniejszych obrotach. Z baranem 
możesz ubić interes.

panna 23.viii-22.iX
Gwiazdy sprzyjają kontynuacji rozpoczętych 
wcześniej spraw. Pomogą Ci przyjaciele i bliscy. 
O pieniądze nie musisz się teraz martwić, 
wystarczy na wszystkie zachcianki.

waga 23.iX-23.X
Zrób porządki z dokumentami, zapłać rachunki 
i podatki w terminie. Nieoczekiwany odpływ 
gotówki. Może się okazać, że przyjdzie jakiś 
zadawniony mandat lub kara za opóźnienie.

skorpion 24.X-21.Xi
Twoja energia życiowa wymaga regeneracji, więc 
zadbaj o to, by oszczędzić jej jak najwięcej. Pomyśl 
o odpoczynku i nie bierz teraz na siebie zadań 
ponad siły.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Masz teraz idealny czas, by zrewidować pewne 
przekonania i zmienić stare nawyki. Twój trud 
zostanie sowicie wynagrodzony dodatkowym 
zastrzykiem gotówki.

koziorożec 22.Xii-19.i
Nie poddawaj się. Napraw błędy i udowodnij, 
że nie powiedziałeś jeszcze pas. Pokonasz trudną 
przeszkodę i poczujesz ogromną satysfakcję.
 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.

Dżeki nie miał łatwego życia. 
Przez wiele lat jego całym światem 
był betonowy kojec i „pseudobu-
da” sklecona z kilku desek. Psiak 
nie miał zapewnionych spacerów, 

opieki weterynaryjnej, do jedze-
nia dostawał tylko resztki… Został 
odebrany interwencyjnie i tak za-
mieszkał w tyskim schronisku.

Teraz chłopak nadrabia stra-
cone lata. Uwielbia spacery, wę-
szenie. Bardzo zabiega o kontakt 
z człowiekiem. Jest dużym łasu-
chem. Zostawiony sam w kojcu 

za wszelką cenę stara się z niego 
wyjść. Tak bardzo potrzebuje ko-
goś, kto go pokocha.

Czy ktoś pokaże Dżekiemu, 
że życie z człowiekiem jest cał-
kiem przyjemne? Czy ktoś da 
mu dach nad głową, zaprosi go 
do swojego życia? Bardzo na to li-
czymy…  rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Dżeki
W tyPie RaSy: mieszaniec
Wiek: ok 11 lat
Płeć: samiec
Waga: ok 12 kg
NR: 7697
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa:  
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teleFON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607. Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

15 lutego, wtorek
godz. 17 – SKARbONKA MARZEń – warszta-
ty rękodzieła dla dzieci w wieku od 5 lat (Klub 
MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – SCENA TEATRu TV: „Świętoszek” 
– spektakl z 1970 r. (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. baczyńskiego)

16 lutego, środa
godz. 11 – „POD ZNAKIEM PIECIu KółEK, czyli 
igrzyska na wesoło” – warsztaty dla dzieci w wie-
ku 7-12 lat (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

17 lutego, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„Helmut Newton. Piękno i bestia” (MbP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – PORTRETy LITERACKIE: spotkanie 
z pisarką Małgorzatą Lisińską (MbP Filia nr 3, 
ul. batorego 9)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Kłamstwo 
w zielonym bugatti. Tamara łempicka” – wy-
kład o sztuce (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 18 – CZWARTEK Z TEATREM dla dzieci: 
„bajkomat” – spektakl Teatru Gry i Ludzie (Klub 
MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – „SZTuKA jAKO uZDRAWIANIE” 
– dyskusja z udziałem Ewy Ciepielewskiej, Ka-
tarzyny Kukuły i Mai Krysiak (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)

18 lutego, piątek
godz. 17 – bIbLIOTEKA Z PASją: Podróże – pa-
sje Sławomira Szukłowa „O przyjaźni polsko-cze-
skiej” (MbP Filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5)
godz. 17.30 i 20.15 0 „DObRy WIECZóR KA-
WALERSKI” – spektakl komediowy z udzia-

łem aktorów scen warszawskich (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 20 – MIKROMuSIC – koncert (Tichauer 
Music, ul. Towarowa 21)

19 lutego, sobota
godz. 11 – AuKSO4KIDS – „Gama i pasażero-
wie: H – Maria Pomianowska” – warsztaty mu-
zyczne dla dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 
16)
godz. 18 – POZNAj STADION MIEjSKI i Ty-
ską Galerię Sportu – zwiedzanie (Tyska Galeria 
sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 19 – „SKRZyPEK NA DACHu” – spektakl 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – 4 SZMERy – koncert (Art. Music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

21 lutego, poniedziałek
godz. 11 – bAjKOTEKA: projekcja filmu dla 
dzieci „Zwierzogród” (MbP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 742: 
ZAKOCHAJ SIĘ W WALENTYNKI.

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.

18 lutego, godz. 20 –MikroMusic 
– koncert, tichauer Music
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