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tyskie szkoły w gotowości
Placówki oświatowe w mieście zapewniają, że w każdej 
chwili mogą przyjąć dzieci uchodźców z Ukrainy.

szalony mecz w nowym sączu
Piłkarze GKS, po meczu pełnym emocji, 
przywieźli do Tychów komplet punktów.

dobre ceny, dobra kawa, dobre miejsce
W końcu marca ruszy pierwszy w Tychach sklep 
społeczny z niższymi cenami dla najuboższych.4 145
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magazyny są już pełne pomocy, przybywa uchodźców z ukrainy, pojawiają się apele o mądre, przemyślane wsparcie potrzebujących.
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pomoc nie ustaje
strona 2-3
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Film na leżąco
W miniony piątek, 4 marca uruchomione zostało w Tychach drugie 
wielosalowe kino sieci Multikino, mieszczące się w centrum handlo-
wym Gemini Park. str. 5
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sercem, ale i roZumem
poMoc dla uchodźców W NASZym mIEŚcIE NIE USTAjE.

tyszanie przez ostatnie 
dwa tygodnie licznie 
zaangażowali się 
w poMoc obywateloM 
uciekającyM 
z ogarniętej wojną 
ukrainy. w naszyM 
Mieście tyski saMorząd 
uruchoMiŁ M.in. Miejsce 
zbiórek darów, konto 
ze zbiórką finansową, 
infolinię, wolontariat, 
poMoc psychologiczną, 
prawną i forMalną. 
Mieszkańcy oddolnie 
zorganizowali 
charytatywny bieg, 
iMprezę klubową, 
oświetlenie urzędu 
Miasta tychy w barwy 
ukrainy oraz liczne 
zbiórki, a nawet 
transport osób 
spod granicy. serca 
nikoMu w tyM czasie 
nie zabrakŁo. niestety, 
silne eMocje czasaMi 
przysŁaniają rozuM.

prezydent: jestem dumny!
Grupy uchodźców przybywa-
ją do województwa śląskiego, 
w tym do Tychów. W zeszłym 
tygodniu około 400 osób złoży-
ło w tyskim magistracie wniosek 
o nadanie numeru PESEL. Na-
tomiast w roku ubiegłym było 
takich wniosków blisko 1200. 
– Jestem dumny z mieszkań-
ców naszego miasta, bowiem 
ilość telefonów i maili z chęcią 
pomocy jest ogromna – mówi 
prezydent miasta Andrzej Dziu-
ba. – Na bieżąco zapisujemy te 
oferty i formy pomocy, jakie 
mieszkańcy są w stanie zapew-
nić. Staramy się koordynować 
ten społeczny zryw oraz przekuć 
wspaniałą ludzką energię w re-
alne polepszenie warunków by-

towych pojawiających się u nas 
uchodźców. Wiemy ile osób je-
steśmy w stanie przyjąć, nieste-
ty liczba dostępnych miejsc nie 
jest nieograniczona. Wciąż szu-
kamy sposobów, aby zwiększyć 
wachlarz naszych możliwości, 
ale nie jest to proste. Chciałbym 
podziękować mieszkańcom na-
szego miasta za ogromne serce 
i zaangażowanie. Jednocześnie 
chciałbym też zaapelować o roz-
wagę. Do magazynów trafiały 
rzeczy stare, zniszczone lub zu-
pełnie niepotrzebne. To problem 
dla osób, które muszą to wszyst-
ko przejrzeć, posegregować, 
a czasem wyrzucić. Jeżeli chcą 
państwo pomóc, bardzo proszę 
o wpłacanie darowizn np. na ofi-
cjalne konto utworzone przez 
miasto. Pomoc finansowa jest 
pomocą najskuteczniejszą. Chleb 
ma określoną datę spożycia, to-
wary zalegają w magazynach, 
często zajmując miejsce potrzeb-
niejszym produktom. Przekaza-
nie pieniędzy jest najprostszą, 
ale i najefektywniejszą formą 
pomocy. Zapewniam, że wszyst-
kie zebrane środki zostaną prze-
znaczone na pomoc uchodź-
com, którzy trafili do naszego 
miasta. Ponadto przestrzegam 
przed spontanicznym przywo-
żeniem osób z granicy. Otrzy-
mujemy telefony od osób, które 
przyjechały z uchodźcami i nie 
wiedzą, co z nimi dalej zrobić. 
Takie sytuacje nie powinny mieć 
miejsca. Narażają one ludzi, któ-
rzy przeżyli piekło, na kolejne 
stresy. Jestem w stałym kontak-
cie z wojewodą, który koordynu-
je rządową pomoc. Samorządy 
wykazują pełne zaangażowanie. 
Nasi sąsiedzi zasługują na w peł-
ni profesjonalną pomoc i robimy 
wszystko, by wspólnym wysił-
kiem samorządu, wolontariuszy 

i mieszkańców im taką pomoc 
zapewnić.

przede wszystkim lokum
Wszystkich nas cieszy entuzjazm 
mieszkańców Tychów, ich zaan-
gażowanie, chęć niesienia pomo-
cy, jednak sytuacja, z jaką mamy 
do czynienia, wymaga komplek-
sowych i długofalowych działań. 
– W magazynach, które przygoto-
waliśmy, jest wystarczająco dużo 
różnego rodzaju darów, produk-
tów, ubrań – powiedział Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów do spraw społecznych. 
– Uchodźcy i uciekinierzy przed 
wojną potrzebują teraz prze-
de wszystkim zakwaterowania. 
Na ogół przyjeżdżają do bliskich 
lub znajomych, bo w wielu przy-
padkach są to rodziny obywateli 
Ukrainy, którzy w Tychach pracu-
ją. Rejestrują numer PESEL i po-
woli zaczynają się interesować 
tym, co dalej – szukaniem pracy, 
posłaniem dzieci do przedszko-
la czy szkoły. Wszelkie działania 
pomocowe ze strony samorządów 
są ustalane z wojewodą i mają być 
finansowane z budżetu państwa. 
Trudno dziś oszacować kwoty. 
Dlatego ogłosiliśmy numer kon-
ta, na które można przekazywać 
darowizny. To środki, dzięki któ-
rym będziemy mogli reagować 
w różnych sytuacjach i pomagać. 
A mieszkańcy, wpłacając pienią-
dze na to konto, mają gwarancję, 
że w przypadku samorządu te pie-
niądze wydane zostaną w sposób 
właściwy i przejrzysty, czego nie 
można powiedzieć o nikomu nie-
znanych organizacjach zbierają-
cych fundusze – dodaje.

Łyżka dziegciu
W mediach społecznościowych 
pojawił się komentarz jednej 
z osób, która zaangażowana była 

w segregowanie przyniesionych 
darów. – Worków było mnóstwo, 
ale to, co się znajdowało w niektó-
rych, to po prostu dramat – pisze 
tyszanka. – Rzeczy były brudne, 
dziurawe, śmierdzące. Po pro-
stu jakby ktoś robił porządki 
w cuchnącej, zawilgoconej piwni-
cy. Część rzeczy była kompletnie 
nieadekwatna do sytuacji! Stroje 
kąpielowe, karnawałowe, garnitu-
ry! Co oni mają zrobić z brudną 
i śmierdząca zimową kurtką? Od-
dać ją do czyszczenia? Jakbyście 
się czuli, otrzymując coś takiego 
dla waszych dzieci? Jestem pod 
ogromnym wrażeniem solidar-
ności i wsparcia dla tych ludzi, 
ale pomagać też trzeba umieć 
– dodaje.

Niestety część „darów” trafi-
ła prosto do śmietnika. Warto 

zdać sobie sprawę, że ktoś musi 
takie rzeczy posegregować, spa-
kować i wywieźć, poświęcając 
czas, który mógłby spożytkować 
na inne zadania. Ponadto trafiły 
do nas sygnały o spontanicznych 
akcjach przywożenia uchodź-
ców do Tychów i... No właśnie, 
i co dalej? Urzędnicy odbiera-
ją telefony z takim zapytaniem. 
Niektórzy tyszanie przywieź-
li Ukraińców do swoich miesz-
kań, licząc, że za klika dni ktoś 
ich z pomocy wyręczy. Przestrze-
gamy przed takim działaniem. 
Przyjęcie kogoś pod swój dach 
powinno być przemyślane i za-
planowane. Wiąże się to z liczny-
mi nieudogodnieniami oraz zo-
bowiązaniem się do zapewnienia 
przynajmniej minimum socjal-
nego na długie miesiące.

Beczka miodu
Na szczęście przykładów na do-
brze zorganizowaną pomoc jest 
dużo więcej niż niechlubnych 
wyjątków. Bardzo dobrze zbiór-
kę przygotowała spółka Śród-
mieście zarządzająca Tyskimi 
Halami Targowymi. – Akcję 
prowadzimy razem z radnymi 
z Klubu Radnych Prezydenta 
Andrzeja Dziuby, urzędnikami 
z UM oraz z harcerzami z ZHP 
Hufiec Ziemi Tyskiej – mówi 
radna oraz koordynatorka ak-
cji Karolina Chemicz-Pałys. 
– Zbiórkę prowadzimy od ponie-
działku do piątku w godz. 8-14 
przy wejściu głównym do THT. 
W naszych mediach społecznoś-
ciowych podajemy, jakie produk-
ty są potrzebne. Te podzieliliśmy 
na 12 kategorii. Na miejscu kon-

W Tychach zaczęli pojawiać się pierwsi Ukraińcy uciekający przed wojną. 
W sobotnie popołudnie taborem APN SMS około 150 uchodźców przyjechało pod Stadion 

Miejski, skąd zostali rozlokowani do tymczasowych miejsc zamieszkania.

Magazyny w Tychach, w których zbierane są dary dla uchodźców, są już zapełnione po brzegi i zdarzało 
się, że trzeba było dary segregować „pod chmurką”. Aktualnie wstrzymana jest zbiórka odzieży. 
Najłatwiejszą, ale i najefektywniejszą formą pomocy są wpłaty finansowe na oficjalne zbiórki.

Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach zorganizowało bieg treningowy 
„Światło dla Ukrainy”, w którym udział wzięło 171 osób. Udało się uzbierać 

9 tys. zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom.
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trolujemy dary pod względem ja-
kości i na bieżąco odbywa się ich 
segregowanie, liczenie i pakowa-
nie produktów. Zebrane towary 
przekazujemy Urzędowi Miasta, 
który prowadzi punkt wydawa-
nia pomocy rzeczowej na placu 
św. Anny 4. Wszystko przebiega 
bardzo sprawnie dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób dobrej woli 
– podkreśla Karolina Chemicz
-Pałys.

Akademia Piłki Nożnej SMS 
Tychy zorganizowała transport 
oraz lokum dla blisko 150 osób. 
– W sumie wysłaliśmy 8 busów 
oraz dwa duże autokary – mówi 
Marcin Kuśmierz, prezes APN. 
– Zanim wyruszyliśmy w drogę, 
upewniliśmy się, że mamy gdzie 
te osoby ulokować. Zgłosiło się 
do nas mnóstwo tyszan, goto-
wych przyjąć ukraińskie rodziny 
pod swój dach. Uprzedzaliśmy 
o konsekwencjach takich decy-
zji i uświadamialiśmy z czym one 
są związane. Osób, które są goto-
we przyjąć uchodźców długoter-
minowo jest tyle, że planujemy 
kolejne transporty – dodaje pre-
zes APN. W sobotę popołudniu 
pod Stadion Miejski przyjecha-
ły pierwsze busy, na które cze-
kały osoby m.in. z Tychów, Sos-
nowca, Bierunia a nawet Wisły, 
gdzie jeden z hoteli jest gotów 
przyjąć 100 osób. – Zdaję sobie 
sprawę, że przyjmuję pod swój 
dach ludzi, którym zobowiązu-
ję się pomóc długoterminowo 
– mówi jeden z mieszkańców 
Tychów. – Bez problemu będę 
ich gościł przez pół roku, a na-
wet dłużej, jak będzie trzeba. 
Pomogę również w załatwieniu 
wszelkich formalności, bo wśród 
znajomych mam osoby mówią-

ce biegle po rosyjsku i ukraiń-
sku – dodaje.

W pomoc dla Ukrainy zaanga-
żowali się również strażacy. – Od-
powiedzieliśmy na prośbę ko-
mendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej i wraz ze wszyst-
kimi jednostkami OSP z nasze-
go powiatu przekazaliśmy sprzęt 
wart kilkaset tysięcy zł straża-
kom z Ukrainy. Do zbiórki dołą-
czyła się również jednostka ZSR 
Sirio Polska – komentuje Komen-
dant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Tychach Piotr Szoj-
da. – Strona ukraińska zwróciła 
się z prośbą o konkretny asorty-
ment. Taki też ze strony polskiej 
otrzymała. Przekazany sprzęt nie 
obniżył naszej gotowości bojowej 
– uprzedza komendant.

Straż Miejska w Tychach rów-
nież przyłączyła się do akcji. 
Strażnicy pomagają w rozloko-
waniu uchodźców, zapewniając 
transport. Dodatkowo pomagają 
przy logistycznej obsłudze pomo-
cy rzeczowej. Do Tyskiego Cen-
trum Wolontariatu do poniedział-
ku zgłosiło się już ponad 200 osób. 
Ponadto firma Epo-Trans wysła-
ła na Ukrainę TIRa z tyskimi da-
rami. Prezes firmy Piotr Ozimek 
i jego pracownicy byli w stałym 
kontakcie z mieszkańcami, którzy 
oferowali swoją pomoc. W środ-
ku tygodnia Stowarzyszenie Pro-
mocji Lekkiej Atletyki zorganizo-
wało bieg treningowy „Światło dla 
Ukrainy”. W Underground Pubie 
odbyła się impreza charytatyw-
na z muzyką klubową, z której 
dochód z biletów zostanie prze-
znaczony na pomoc uchodźcom. 
Ofiara zebrana w tyskich para-
fiach, podczas środy popielcowej 
oraz niedzielnych nabożeństw, 

zasiliła specjalne konto Caritas 
utworzone dla uchodźców. Kon-
cert AUKSO Modern rozpoczął 
się jazzową interpretacją hymnu 
ukraińskiego, a będący na sali dy-
rygent Władimir Runczak (m.in. 
wykładowca w Narodowej Aka-
demii Muzycznej w Kijowie) po-
dziękował Polakom i tyszanom 
za niesioną Ukrainie pomoc. GKS 
Tychy w każdą środę zorganizu-
je darmowe treningi dla obywa-
teli Ukrainy. W dzień ukazania 
się tego numeru (8 marca) bę-
dzie miał miejsce koncert chary-
tatywny „Kobiety dla Ukrainy” 
organizowany przez Teatr Belfe-
gor w budynku przy ul. Niepod-
ległości 32.

To tylko nieliczne wydarzenia 
i akcje – tak szeroką skalę przyjęła 
pomoc dla Ukraińców w naszym 
mieście. kaMil peszat ●

Podczas koncertu orkiestry Aukso z triem Andrzeja Jagodzińskiego zagrano hymn ukraiński w jazzowej 
interpretacji. Obecny na sali kompozytor Władimir Runczak podziękował Polakom i tyszanom za pomoc.
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całodobowa infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy trafiają do Tychów w wyniku wojny w Ukrainie 
+48 885 531 713.
Numer konta (darowizny dla uchodźców z Ukrainy): 58 12 40 3464 111 0011 1188 6750 
PuNkty ZBióRek 
Wstrzymana została zbiórka wszelkiej odzieży. Największe zapotrzebowanie jest aktualnie na chemię, 
środki czystości oraz żywność.

Punk Pomocy cudzoziemcom – plac św. Anny 2 od poniedziałku do piątku w godz. 14-18  (tel. 885 •	
531 813)
Tyskie Hale Targowe –  al. Piłsudskiego 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 (tel. 512048016).•	
Klub Sportowy Ronin –  plac Baczyńskiego 2 od poniedziałku do piątku w godz. 16.30–19.30 (tel. •	
692 137 826). 

POWiatOWy uRZąD PRacy
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy rejestrowane są w trybie prio-
rytetowym. Informacja: pok. 419, tel. 781 58 69, e-mail: cudzoziemcy@pup.tychy.pl.
Informacja dla pracodawców  deklarujących gotowość zatrudnienia obywateli Ukrainy: pok. 301, 
tel. 781 58 67, e-mail: oferty@pup.tychy.pl. 
Aktualnie obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę bądź zareje-
strowanego w urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Spe-
custawa, która całkowicie uwolni rynek pracy dla obywateli Ukrainy jest aktualnie przygotowywa-
na. Obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny gotowi do podjęcia zatrudnienia proszeni 
są o zgłaszanie się do pok. 419, tel. 781 58 69.
PORaDNia PSychOlOGicZNO-PeDaGOGicZNa 
PPP organizuje otwarte grupy wsparcia dla rodzin przybyłych z Ukrainy. Spotkania będą odbywać się 
cyklicznie w siedzibie Poradni przy ul. Andersa 16. W poniedziałki o godz. 16.30 dla rodzin z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, we wtorki o godz. 19 dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Kontakt: ppp@
oswiata.tychy.pl
BeZPłatNa OPieka meDycZNa Dla uchODźcóW 
Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez 
Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02 
br. mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej. Wykaz placówek na umtychy.pl/ukraina.
miejSki OśRODek POmOcy SPOłecZNej
cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mogą skorzystać 
z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji 
(IPI), mającego na celu wspieranie procesu ich integracji. Pomoc jest udzielana w formie: świadczeń 
pieniężnych, opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracy socjalnej, poradnictwa specjali-
stycznego, w tym prawnego, psychologicznego i rodzinnego, udzielania informacji oraz wsparcia w 
kontaktach z innymi instytucjami, innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca. Wciąż 
trwają prace nad specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 
PeSel Dla uchODźcy
Aby otrzymać PESEL zgłoś się do Urzędu miasta w Tychach przy al. Niepodległości 49. W biurze Obsługi 
Klienta na stanowisku numer 7 z pomocą pracowników urzędu dopełnisz wszystkich formalności i otrzymasz 
numer PESEL oraz zaświadczenie o jego nadaniu. Weź ze sobą tylko paszport lub inny dokument tożsamości. 
Posiadanie numeru PESEL, choć nie jest obowiązkowe, pozwala na szybsze załatwienie wielu spraw. 
BeZPłatNy PuNkt POmOcy PRaWNej Dla cuDZOZiemcóW
Prawnik władający biegle językiem ukraińskim i rosyjskim będzie udzielał porad w każdy czwartek 
w godzinach od 16 do 20. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wizyty telefoniczne. Zapisy pod 
numerem telefonu: 32 259 37 36 lub poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl/zapisy.
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komunikat

reklama

kronika policyjna

◆ 28.03, OkOłO GODZiNy 20, 
Na OZNakOWaNym PRZej-
ściu na alei Bielskiej doszło 
do potrącenia 32-letniej kobiety 
przez kierującą nissanem 36-latkę. 
Do wypadku miało dość podczas 
przechodzenia pieszej na przej-
ściu z sygnalizacją świetlną, gdzie 
wyświetlane było zielone światło 
dla pieszych. W wyniku zdarze-
nia poszkodowana została prze-
wieziona do szpitala. Mundurowi 
potwierdzili trzeźwość kierującej 
pojazdem, a także zatrzymali jej 
prawo jazdy.
◆ POlicjaNci WyDZiału Ru-
chu DROGOWeGO wchodzący 
w skład grupy Speed zatrzymali 
do kontroli drogowej kierującego 
dodge charger w związku z wy-
kroczeniami jakie popełnił. 43-
latek pędził 158 km/h na drodze, 
gdzie obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 100 km/h. Ponad-
to kierujący zlekceważył przepis 
dotyczący prawostronnej jazdy. 
W związku z wykroczeniami po-
licjanci nałożyli na 43-latka man-
dat karny w łącznej kwocie 1.550 
złotych. Ponadto na koncie kie-
rowcy znalazło się 12 punktów 
karnych.
◆ Na ul. jeżyNOWej doszło 
4.03 do kolejnego obywatelskie-
go ujęcia nietrzeźwego kierowcy, 
który jechał hyundaiem. Pojazd 
znajdował się częściowo w płyt-
kim rowie. Badanie alkomatem 
wykazało 1,04 mg/l co daje pra-

wie 2,2 promila. Mężczyzna został 
zatrzymany przez funkcjonariu-
szy KM Policji.
◆ Na ul. tOWaROWej, w re-
jonie skrzyżowania z ul. Metalo-
wą, doszło 1.03 do odpięcia się 
naczepy od ciągnika siodłowego. 
W wyniku tego zdarzenia ruch 
na ul. Towarowej w stronę ul. 
Serdecznej został przyblokowa-
ny. Samochody osobowe poru-
szały się pasem do skrętu w ul. 
Metalową, a pojazdy komunika-
cji miejskiej musiały oczekiwać 
na usunięcie naczepy. Na miejsce 
zdarzenia wezwany został patrol 
policji. Kierowca ciągnika siod-
łowego po około czterdziestu mi-
nutach uporał się z problemem, 
a następnie droga została całko-
wicie udrożniona.
◆  POlicja POSZukuje 
SPRaWcy WyPaDku, do któ-
rego doszło 9 grudnia 2021 roku. 
Około godziny 22, na skrzyżowa-
niu ul. Begonii z ul. Budowlanych, 
nieznany kierujący potrącił męż-
czyznę przechodzącego po ozna-
kowanym przejściu dla pieszych 
i odjechał z miejsca zdarzenia. 
Osoby posiadające jakiekolwiek 
informacje na temat zdarzenia, 
proszone są o pilny kontakt tele-
foniczny lub osobisty z Zespołem 
do spraw Wykroczeń Komendy 
Miejskiej Policji w Tychach, al. 
Bielska 46, pokój numer 40, te-
lefon 47/85-51-367.
ls ●

Prezydent Miasta Tychy
Informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 

na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

− sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyle-
głych działek nr 999/38, 1022/71, 1000/107 o łącznej pow. 548 m2, położonych w Tychach 
przy ul. Cielmickiej.

Jednocześnie informuję, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, położonej w Tychach przy ul. Rymarskiej zamieszczony na str. 4 
tygodnika Twoje Tychy 1 marca 2022 roku został umieszczony omyłkowo.

reklama

do tyskich placówek 
oświatowych 
uczęszcza okoŁo 
200 uczniów 
i przedszkolaków 
z ukrainy. od 25 lutego 
do 2 Marca przybyŁo 
ich 14.

– Od lat rozmawiam z osoba-
mi przyjeżdżającymi z Ukra-
iny w sprawie nauki ich dzie-
ci w naszej szkole, ale teraz 
co coś zupełnie innego. Przy-
szła do mnie mama, która do-
piero co przyjechała z Ukrainy 
i chce zapisać dziecko do szkoły. 
Ze łzami w oczach opowiadała 
o tym, co tam się dzieje, o swo-
im mężu, który został i walczy, 
a o którym nie ma żadnych in-
formacji. I jeszcze o dwójce jej 
małych dzieciach w wieku 7 
i 11 lat, z którymi została roz-
dzielona, a które do Polski mia-
ły jechać przez Węgry… Po ta-
kich rozmowach trudno przejść 
nad tym wszystkim do porządku 
dziennego – mówi Danuta Wój-
cik, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 36 im. Narodów Zjedno-
czonej Europy.

jesteśmy przygotowani
– W związku z toczącą się 
w Ukrainie wojną, w naszych 
szkołach pojawiło się jeszcze 
stosunkowo niewielu uczniów, 
więc do tej pory nie tworzyli-
śmy klas przygotowawczych, ale 
jesteśmy gotowi, by je urucho-
mić – mówi Maciej Gramaty-
ka, zastępca prezydenta Tychów. 
– Chodzi o grupy do 15 uczniów 
nieznających języka polskiego, 
aby nauczyły się go na tyle, 
by mogły sobie radzić w klasach 
ogólnych. Obecnie uczniowie 
trafiają do szkół, w których uczą 
się już dzieci z Ukrainy i zresztą 
w wielu przypadkach tego właś-
nie oczekiwali ich rodzice. Nie 
znając języka polskiego, nowi 
uczniowie będą mogli liczyć 
na pomoc swoich ukraińskich 
rówieśników. Jesteśmy po nara-
dzie z pracownikami Miejskiego 
Centrum Oświaty i dyrektora-
mi tyskich placówek i obecnie 
nie ma potrzeby podejmowa-
nia innych działań niż te, które 
zostały wypracowane w ostat-
nich latach przy przyjmowaniu 
dzieci z Ukrainy. Czekamy też 
na zmiany ustawowe, które do-
tyczyć będą rozwiązań oświato-
wych na szczeblu krajowym.

młodych ukraińców przybywa
Obecnie do tyskich szkół 
i przedszkoli uczęszcza ok. 200 
dzieci i uczniów pochodzą-
cych z Ukrainy. Od 25 lutego 
do 2 marca przyjęto kolejnych 
czternaścioro i przyjeżdżają 
nowi. Jeśli uczniów z Ukrainy 
będzie więcej, w Szkole Podsta-
wowej nr 36 oraz w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stani-
sława Wyspiańskiego zostaną 
utworzone tzw. klasy przygoto-
wawcze. Jak na razie nauka od-
bywa się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi kształcenia osób 
niebędących obywatelami pol-
skimi oraz osób będących oby-
watelami polskimi, które pobie-
rały naukę za granicą, bo i takie 
są w tyskich szkołach.  

Już od czterech lat uczniowie 
z Ukrainy uczęszczają do Szko-
ły Podstawowej nr 36. Dyrek-
cja i nauczyciele mają więc do-
świadczenie w pracy z dziećmi 
z zagranicy, nie było problemów 
z ich przystosowaniem się do na-
uki. Na ogół uczniowie ci szybko 
robią postępy, niektórzy są lau-
reatami konkursów, np. z języ-
ków obcych.

najpierw pomoc psychologiczna
– Do tej pory mieliśmy 13 ucz-
niów z Ukrainy niemal na każ-
dym etapie nauczania – kon-
tynuuje dyrektor D. Wójcik. 
– Dziś pojawiło się dwoje no-
wych, a kolejnych siedem osób 
zadeklarowało chęć uczęszczania 
do naszej szkoły. Biorąc sytuację 
na Ukrainie i okoliczności, w ja-
kich trafiają do nas uczniowie, 
w tych pierwszych dniach więk-
szy nacisk kładziemy na pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną. 
Mamy trzech psychologów, więc 
taką pomoc zapewnimy. Staramy 
się przygotowywać także naszych 
uczniów na to, że w szkole będzie 
więcej uczniów z Ukrainy.

Do tyskich szkół uchodźcy 
z Ukrainy zgłaszają się ze swoi-
mi dziećmi niemal codziennie. 
Niektórzy przychodzą ze znajo-
mymi Polakami, których pomoc 
w załatwianiu różnych formalno-
ści jest w tych pierwszych dniach 
po prostu nieoceniona.

pięcioro nowych licealistów
– Do naszej szkoły uczęszczało 
dwóch uczniów z Ukrainy, ale 
byli to uczniowie pochodzenia 
polskiego, którzy dobrze sobie 
radzą pod względem językowym 

– mówi Anita Iskierka, dyrektor 
III LO im. Wyspiańskiego. – Te-
raz mamy pięcioro nowych ucz-
niów, którzy nie znają polskie-
go i z nimi będziemy pracować 
inaczej. Będą mieli dodatkowe 
lekcje języka polskiego. Trudno 
powiedzieć, czy i kiedy utworzo-
na zostanie u nas klasa przygo-
towawcza, bo sytuacja ciągle się 
zmienia. Z rozmów, które prze-
prowadziłam z rodzicami wy-
nika, że niektórzy wolą, by ich 
dzieci zamiast do klasy przy-
gotowawczej, chodzili do klasy 
ogólnej, bo w ten sposób łatwiej 
poznają język polski i lepiej się 
asymilują. W szkole nie mamy 
wprawdzie nauczycieli znają-
cych język ukraiński, ale prze-
pisy przewidują zatrudnienie 
takich osób znających ukraiński 
bez kwalifikacji pedagogicznych, 
w charakterze pomocy nauczy-
ciela. Poza tym sporo naszych 
nauczycieli zapisało się na szko-
lenia z podstaw języka ukraiń-
skiego, a poloniści zdecydowali 
się na studia podyplomowe, dzię-
ki którym otrzymają kwalifikacje 
do nauczania języka polskiego 
jako języka obcego.

Nieznajomość języka polskie-
go nie jest przeszkodą w przy-
jęciu nauki. Uczniowie uczest-
niczą w dodatkowych zajęciach 
z polskiego (dwie godziny ty-

godniowo) indywidualnie lub 
w grupach. Ponadto korzystają 
z zajęć wyrównawczych z wy-
branych przedmiotów naucza-
nia, jeśli nauczyciel prowadzą-
cy uzna taką potrzebę. Zajęcia 
te trwają do trzech godzin ty-
godniowo.

chemia i fizyka później
– Po przyjściu dziecka do szkoły 
robimy rozeznanie jaki zakres 
materiału opanowało – dodaje 
dyrektor Wójcik. – Część dzie-
ci zna język angielski, co jest 
dużym ułatwieniem. W tym 
pierwszym okresie dzieciom 
z Ukrainy nie są potrzebne lek-
cje z takich przedmiotów jak fi-
zyka czy chemia, skupiamy się 
na nauce podstaw języka pol-
skiego podczas dodatkowych 
godzin. Na ogół dzieci szybko 
robią postępy. W miarę moż-
liwości organizujemy zajęcia 
w zespołach i dodatkowe lekcje 
– więcej niż to, co oferuje nam 
ministerstwo. Bardzo pomaga 
nam nasza pani bibliotekarka, 
która jest nauczycielem języ-
ka rosyjskiego a rodzicie i ucz-
niowie z Ukrainy w większości 
znają ten język. Biblioteka stała 
się takim miejscem, gdzie dzie-
ci w każdej chwili mogą przyjść 
i poprosić o pomoc. 
leszek sobieraj ●

Tychy zajmują 6. miejsce wśród 
41 miast i gmin Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii pod 
względem liczby podmiotów 
gospodarczych. Jest ich u nas 
14.176. Wyprzedzają nas Ka-
towice 49.752, Gliwice 24.764, 
Sosnowiec 22.294, Zabrze 
17.269 i Bytom 16.764. Dwa 
lata temu wyrejestrowano w Ty-
chach 498 podmiotów (w Ka-
towicach – 1.849). Jeśli chodzi 
o nowe firmy, to Tychy lokują się 
na 5. miejscu w GZM – w 2020 

przybyło ich 914 (w Katowicach 
3.191).

Tychy są na 3. miejscu w ran-
kingu prywatnych spółek han-
dlowych z udziałem kapitału 
zagranicznego. Jest ich 278, a wy-
przedzają nas Katowice 1.283 i Gli-
wice – 348. W Tychach działal-
ność gospodarczą prowadzi 10.079 
osób, w Katowicach – 28.637.

W Tychach działają 54 pry-
watne fundacje, co daje miastu 
7. miejsce w GZM. Najwięcej jest 
w Katowicach – 491. ls ●

statystyczna ciekawostka

Tyskie Firmy

tyskie sZkoŁy W gotoWoŚci
wŁadze oświatowe ZAPEWNIAją, żE mIASTO PORADZI SOBIE Z NAPłyWEm DZIEcI UcHODźcóW DO NASZycH SZKół.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"LOKUM"

w Tychach ul. Bohaterów Warszawy14 
tel: 32 327 00 47, e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

informuje, że w dniu 28.03.2022 roku o godz. 16.00
oodbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Dębowej 32,
1 -pokojowego o powierzchni użytkowej 23,45 m2.

Cena wywoławcza: 112.527,00 zł 
Kwota postąpienia: 1.000,00 zł 

Wadium w wysokości: 3.000,00 zł 
Koszty uczestnictwa: 150,00 zł

• Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum” 
w Tychach ul. Bohaterów Warszawy16 zgodnie z regulaminem 
przetargowym do wglądu w siedzibie spółdzielni.

• Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium i koszty uczestnictwa na 
konto spółdzielni: PKO BP O/Tychy nr. 97 1020 2528 0000 0302 0014 7546.

• Lokal będzie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel. 32 327 00 47 z pracownikiem SM „Lokum”.

• Materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni w godz. 7.00-15.00 od 
wtorku do czwartku, 7.00-17.00 w poniedziałek, 7.00-13.00 w piątek. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.

OG ŁO S Z EN I E
reklama

SZukaSZ POmOcy?

jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, można 
uzyskać pomoc w miejskim centrum Oświaty w Tychach pod 
numerem telefonu 32 438 23 95 lub drogą mailową na adres  
edu.ukraina@oswiata.tychy.pl.
Tutaj też można uzyskać pomoc w znalezieniu wolnego miejsca 
w przedszkolu.

Якщо в певному класі в даній школі немає місць, 
ви можете отримати допомогу в Муніципальному 
Oсвітньому Центрі м. Тихи за телефоном 32 438 23 95  
або електронною поштою на адресу edu.ukraina@oswiata.
tychy.pl.
Тут також можна отримати допомогу в пошуку 
безкоштовного місця в дитячому садку. 
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W miniony piątek, 4 marca uru-
chomione zostało w Tychach dru-
gie wielosalowe kino sieci Multi-
kino, mieszczące się w centrum 
handlowym Gemini Park.

Multikino Gemini Park przy-
gotowało dla miłośników filmów 
siedem sal kinowych, które łącz-
nie mieszczą ponad 540 osób. 
Wszystkie sale są wyposażone 
w najnowocześniej projektory 
Barco SP4K – poza tyskim obiek-
tem tylko dwa multipleksy w Pol-

sce oferują tak innowacyjne roz-
wiązanie. Poza najwyższą jakością 
projekcji widzowie mogą liczyć 
również na wyjątkowy komfort 
podczas oglądania filmów, po-
nieważ kino zostało w pełni wy-
posażone w najnowocześniejsze 
na polskim rynku, elektrycznie 
sterowane fotele SuperVIP. Dzię-
ki temu seanse w Multikinie Ge-
mini Park można oglądać w po-
zycji półleżącej – widz decyduje 
o ustawieniu fotela samodzielnie 

nim sterując za pomocą przyci-
sków umieszczonych w podło-
kietnikach.

Jeśli chodzi o repertuar, to sze-
fostwo obiecuje wszystkie naj-
głośniejsze premiery filmowe. 
Ze względu na komfort ogląda-
nia, ceny biletów będą nieznacz-
nie wyższe niż w kinie zlokalizo-
wanym w City Point. Najtańsza 
wejściówka kosztuje przy zaku-
pie online 19,99 zł. 
ww ●

Rada Osiedla Wilkowyje podsu-
mowała wyniki ankiety dotyczą-
cej planowanej budowy Zakładu 
Odzysku Energii w Wilkowyjach. 
Oddano 1.138 głosów, z czego 
1.135 głosów było przeciw a trzy 
głosy za budową ZOE.

W opublikowanym stanowi-
sku radni z Wilkowyj wyrazili 
sprzeciw wobec budowy zakła-
du, podjęli też uchwałę, w któ-
rej czytamy: „Po zapoznaniu się 

z wnioskami oraz ankietą prze-
prowadzoną wśród mieszkań-
ców dzielnicy Wilkowyje, w tro-
sce o zdrowie i stan środowiska 
naturalnego, negatywnie opiniu-
je się planowaną budowę „Zakła-
du Odzysku Energii”. Uchwała za-
powiada wystosowanie wniosku 
do prezydenta Tychów o wyda-
nie negatywnej decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla 
tej inwestycji.

Petycję przeciwko powsta-
niu ZOE wystosowali do prezy-
denta miasta także mieszkańcy 
dzielnicy Wilkowyje oraz dziel-
nic sąsiednich. Własne petycje 
do Urzędu Miasta wysłało rów-
nież wielu mieszkańców. Rów-
nocześnie rozpoczęto zbieranie 
funduszy na „ekspertyzę prawną 
w sprawie dopuszczalności loka-
lizacji spalarni odpadów”. 
ls ●

wszystko wskazuje 
na to, że po Miesiącach 
iMpasu doM opieki 
spoŁecznej „dobre 
Miejsce” wkrótce 
zacznie dziaŁać 
i przyjMować pierwsze 
osoby. stanie się 
tak dzięki uMowie 
Między tychaMi 
i kobióreM dotyczącej 
utworzenia związku 
MiędzygMinnego.

Jak już informowaliśmy, przed 
pięciu laty miasto kupiło od Ar-
chidiecezji Katowickiej ponad 
3-hektarową nieruchomość wraz 
z działką w Kobiórze, z prze-
znaczeniem na dom opieki spo-
łecznej. Tychy uzyskały stosow-
ne zgody i po adaptacji obiektu 
oraz dopuszczeniu go do użyt-
kowania przez Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
w Pszczynie, już w końcu ubiegłe-

go roku były gotowe na przyjęcie 
pensjonariuszy. Tymczasem zgody 
na działalność ośrodka nie wyraził 
wojewoda, który zaskarżył do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyj-
nego dwie uchwały – o powołaniu 
DPS oraz jego statucie. Wojewoda 
ma wątpliwości, co do tego, czy 
gmina może realizować swoje za-
dania na terenie innej gminy. Jak 
informował prezydent Andrzej 
Dziuba, w prawie nie ma wprost 
takiego zakazu, a przypadków, 
kiedy jedna gmina realizuje swo-
je zadania na terenie innej gminy, 
jest w Polsce wiele i do tej pory 
nikt nie miał co do tego żadnych 
wątpliwości.

Na skutek oporu wojewody 
samorządowcy Tychów i Kobió-
ra od pewnego czasu rozmawia-
ją na temat utworzenia związku 
międzygminnego, którego głów-
nym zadaniem byłoby prowa-
dzenie i utrzymanie DPS. Nie 
wykluczone, że do podpisania 

umowy dojdzie jeszcze w mar-
cu, po pozytywnym zaopiniowa-
niu projektu związku przez rad-
nych Tychów i Kobióra. W myśl 
ustawy o samorządzie gminnym 
z 8 marca 1990 r, w celu „przy-
gotowania i realizacji strategii 
rozwoju ponadlokalnego gminy 
mogą tworzyć w szczególności 
związek międzygminny, o któ-
rym mowa w art. 64, lub stowa-
rzyszenie, o którym mowa w art. 
84, lub zawierać porozumienie 
międzygminne, o którym mowa 
w art. 74”.

Na takiej zasadzie działa m.in. 
Międzygminny Ośrodek Opie-
kuńczy w Pruszczu – dom po-
mocy społecznej stałego pobytu, 
który jest przeznaczony dla osób 
w podeszłym wieku zarówno ko-
biet jak i mężczyzn. Ośrodek ten 
jest jednostką utworzoną przez 
Związek Gmin, w skład którego 
wchodzą Świecie, Pruszcz, Dobrcz 
i Jeżewo.  leszek sobieraj ●

W minionym tygodniu rozpo-
częły się prace przy przebudowie 
skrzyżowania ulic Jaśkowickiej 
i Borowej w Tychach – w tym 
miejscu powstanie nowe rondo. 
Na tę inwestycję bardzo czekają 
mieszkańcy, którzy wnioskowali 
o realizację.

– W miejscu dotychczasowe-
go skrzyżowania powstanie mini 
rondo z wyspą przejezdną – tłu-
maczy Artur Kruczek, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów w Tychach. – To ważna in-

westycja, która wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa w tym rejonie 
i uporządkuje ruch. Skorzystają 
także rowerzyści, bo rondo zo-
stanie wyposażone w ścieżki ro-
werowe.

Na czas prowadzenia robót 
zmianie ulegnie organizacja ru-
chu na skrzyżowaniu. By zmini-
malizować utrudnienia, rondo 
będzie budowane etapami, przy 
wyłączaniu wlotów i wprowadza-
niu zawężeń jezdni. Ruch zosta-
nie utrzymany, a sterować nim 

będzie sygnalizacja świetlna wa-
hadłowa. Jedynie na czas ukła-
dania asfaltu na nowym rondzie 
skrzyżowanie zostanie zamknię-
te dla ruchu.

MZUiM prosi kierowców o sto-
sowanie się do znaków i ostroż-
ną jazdę.

Wykonawcą inwestycji jest 
spółka Silesia Invest, a wartość 
umowy to blisko 1,6 mln zł. Pra-
ce planowo mają zakończyć się 
za około 3 miesiące. 
rM ●

30 Marca odbędzie się 
otwarcie pierwszego 
w tychach sklepu 
spoŁecznego 
z artykuŁaMi 
spożywczyMi, 
kosMetycznyMi i cheMią 
gospodarczą w bardzo 
atrakcyjnych cenach. 
sklep będzie MieściŁ 
się na 200 Metrach 
kwadratowych 
na piętrze tyskich hal 
targowych. uMowę 
o utworzeniu placówki 
we wtorek podpisaŁ 
Maciej graMatyka 
zastępca prezydenta 
tychów do spraw 
spoŁecznych oraz 
anna chojnacka prezes 
fundacji spichlerz.

Plany na otwarcie takiego miej-
sca pojawiły się już na początku 
2020 roku. – Wcześniejsze ot-
warcie sklepu nie było możliwe 
ze względu na pandemię – mówi 
Maciej Gramatyka zastępca pre-
zydenta Tychów. – Ten czas po-
święciliśmy na zgłębienie tema-
tu, przyglądnięcie się podobnym 
placówkom działającym w są-
siednich miastach, zabezpiecze-
niu środków w budżecie oraz 
uregulowanie spraw formalno-
prawnych. Teraz jest najodpo-
wiedniejszy moment na otwar-
cie takiego miejsca. Ceny szybują 
w górę wraz z inflacją i opłata-
mi za media, coraz więcej osób 
zmaga się z problemami finan-
sowymi, a w naszych koszykach 
z miesiąca na miesiąc znajduje 
się mniej produktów za tę samą 
kwotę. Ponadto w sklepie będą 
mogli zaopatrywać się również 
uchodźcy z Ukrainy. Miasto 
przygotowuje się na przyjęcie 
osób potrzebujących dachu nad 
głową. Otwarcie sklepu społecz-
nego to jedna z wielu form po-
mocy – dodaje Maciej Grama-
tyka.

Prowadzenie sklepu spo-
łecznego powierzono Funda-
cji Spichlerz. Pomieszczenie 
o powierzchni 200 metrów kwa-
dratowych, udostępniła spółka 
Śródmieście. – Pomieszczenie 
zostało wyremontowane i dosto-
sowane do potrzeb sklepu – mówi 
Katarzyna Ptak, prezes Śródmieś-
cia. – Byliśmy w stałym kontak-
cie z przedstawicielami funda-
cji, aby zapewnić im optymalną 

przestrzeń i warunki do działa-
nia – dodaje.

nie tylko ceny, ale i edukacja
Model sklepów socjalnych, został 
przeniesiony do Polski z austria-
ckich rozwiązań, stosowanych 
przez pomoc społeczną w Wied-
niu. Podobne sklepy funkcjonują 
już w Katowicach, Warszawie czy 
Dąbrowie Górniczej. – Jesteśmy 
bardzo wdzięczni samorządo-
wi tyskiemu za okazane wspar-
cie. Wierzymy, że razem uda się 
nieść realną pomoc. Oferta skle-
pu kierowana jest przede wszyst-
kim do osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji materialnej, są 
zagrożone samotnością oraz wy-
kluczeniem społecznym – mówi 
Anna Chojnacka z Fundacji Spi-
chlerz. – W sklepie będzie funk-
cjonować również Spichlerz Caf-
fee, czyli miejsce gdzie będziemy 
prowadzić działania zapobiega-
jące samotności i wykluczeniu 
społecznemu przez aktywizację 
i integrację społeczną. Co się ty-
czy cen, to będziemy oferować 
produkty tańsze do 50%. Będą 
to pełnowartościowe produkty, 
którym kończy się data ważności 
lub takie, które z innych wzglę-
dów nie mogą trafić na półki sie-
ciowych sklepów np. ze wzglę-
du na uszkodzoną etykietę czy 
opakowanie. Nasza działalność 
nie jest ukierunkowana na zysk, 
stąd będziemy mogli świadczyć 
tak atrakcyjne ceny. Ponadto 
będziemy korzystać z pomocy 
darczyńców oraz sponsorów, 
dzięki którym nasze ceny będą 
tymi najniższymi na rynku. 
Z doświadczenia wiemy, że jest 
bardzo duże zapotrzebowanie 

na tego typu miejsca. Poprzednie 
placówki, które prowadziliśmy 
wraz z Fundacją Wolne Miejsca, 
nie miały najmniejszego prob-
lemu z popytem. Ponadto prze-
ciwdziałamy marnotrawieniu 
żywności i produktów spożyw-
czych. Aktywizujemy społecznie 
osoby samotne i klientów sklepu, 
poprzez działania w Spichlerz 
Caffee. Sklep to też możliwość 
realnej zmiany życia i nawyków 
przez naukę zarządzania finan-
sami domowymi, integrację spo-
łeczną czy programy edukacyjne, 
w które będziemy się angażować 
razem z instytucjami miejskimi 
– dodaje.

Dla wszystkich potrzebujących
Klientami sklepu zatem będą 
osoby, które ze względu na swo-
je niskie dochody znalazły się 
w ciężkiej sytuacji. – Oczywi-
ście osoby, które są pod opieką 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej skorzystają z ofert 
sklepu – tłumaczy Iwona Biń-
kowska, naczelniczka Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Tychy. – Ale nie 
tylko. Nie będziemy kierować się 
sztywnymi regułami. Każdy, kto 
odpowiednio uargumentuje swo-
je potrzeby, będzie mógł sobie 
wyrobić skierowanie do sklepu. 
Zasada jest prosta – jeżeli ktoś 
uzna, że to jest miejsce dla nie-
go, to będzie tu mile widziany. 
Potrzeby i sytuacje życiowe same 
zweryfikują klientelę.

Łącznie w tym roku Miasto Ty-
chy przeznaczy na funkcjonowa-
nie sklepu społecznego 190 tysię-
cy złotych. 
kaMil peszat ●

w gemini park już działa drugie w Tychach multikino.

Film na leżąco

Oferta dla tyskich kinomanów wzbogaciła się o siedem komfortowo wyposażonych sal.
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w sprawie budowy Zakładu Odzysku Energii.

PeTycja za PeTycją

BęDZie ZWiąZek 
mięDZygminny?
tychy i kobiór cHcą SIę POROZUmIEć W SPRAWIE DOmU OPIEKI SPOłEcZNEj „DOBRE 
mIEjScE”.

rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic jaśkowicka – Borowa.

nowe rondo na żwakowie

DoBre ceny, DoBra 
kaWa, DoBre miejsce
pierwszy sklep spoŁeczny W TycHAcH OTWORZy SIę W KOńcU mIESIącA.

Umowę w sprawie uruchomienia sklepu podpisano w minionym tygodniu. 
Od lewej: Maciej Gramatyka, Anna Chojnacka i Katarzyna Ptak. 
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Na prywatnej działce przy ul. 
Starokościelnej ekshumowano 
szczątki od kilkunastu do 20 
żołnierzy Wehrmachtu, którzy 
zginęli w styczniu 1945 roku. 
Wydobyto także fragmenty 
umundurowania, broni i rzeczy 
osobiste.

Ekshumację nadzorowała Nie-
miecka Fundacja Grobów Wojen-
nych, a wydobyte szczątki prze-
wieziono na cmentarz żołnierzy 
niemieckich w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie pochowanych jest 
ich około 40 tysięcy.

Ekshumację przeprowadzo-
no z inicjatywy Arkadiusza Do-
mińca, właściciela tyskiego Mu-
zeum Śląskiego Września 1939 
roku. To kolejne miejsce w Ty-
chach, gdzie pochowani byli żoł-
nierze niemieccy – kilka lat temu 
ekshumowano szczątki poległych 
w Żwakowie.

– O pochówku żołnierzy nie-
mieckich przy ul. Starokościelnej 
było wiadomo od dawna, rozma-
wiałem o tym z wieloma osoba-
mi, jednak nie znano dokładnie, 
co do metra, tego miejsca – mówi 
A. Dominiec. – Udało mi się jed-
nak je ustalić, m.in. dzięki po-
mocy Kacpra Paprowskiego, 
z którym działam w grupie re-
konstrukcyjnej 73 Pułk Piecho-
ty. Okazało się, że jego dziadek 
z pradziadkiem chowali tych żoł-
nierzy. Zgłosiłem to do firmy Var-
mex z Katowic, w której jestem 
konsultantem. Ściągnięto z Nie-
miec dokumenty, imienną listę 
żołnierzy i jest szansa, że są tam 
nazwiska pochowanych przy ul. 
Starokościelnej, choć na razie nie 
zostało to jeszcze ustalone.

Aby dokonać ekshumacji, wy-
kopano dół o średnicy około czte-
rech metrów i głębokości ponad 

dwóch metrów. W 1945 r. zwło-
ki nie były zakopane tak głęboko, 
ale potem poziom gruntu został 
podniesiony. Z dołu wydobyto 
ludzkie szczątki – nie znaleziono 
kompletnej czaszki, jedynie kości 
ciemieniowe, czołowe, potylicz-
ne, części żuchwy z uzębieniem, 
a także kości nóg i rąk. Były też 
fragmenty mundurów, płaszczy, 
czapki polowej, sporo guzików, 
tzw. groszków, fragmenty skórza-
nych szelek, buty skórzano filco-
we z kośćmi stóp w środku.

– Znaleźliśmy także jeden nie-
śmiertelnik, ale jest w tak kiepskim 
stanie, że nie sposób z niego coś 
odczytać – dodaje Arkadiusz Do-
miniec. – Był też scyzoryk, róża-
niec, fragment sygnetu i kawałek 
kolby karabinu Mauser. Żołnierze 
ci na pewno zginęli po 20 stycznia 
1945 roku w Zwierzyńcu, Czuło-
wie, Wartogłowcu, w rejonie ul. 

Starokościelnej – w miejscu, gdzie 
dziś są ogródki działkowe. Po wal-
kach związanych z tzw. czułow-
skim kotłem zwieziono w to miej-
sce część poległych i pochowano. 
Wszystko wskazuje na to, że cho-
dzi o żołnierzy 97. Jäger Division, 
choć mogą być wśród nich żołnie-
rze innych jednostek, bo w 1945 
roku w tym rejonie działało ich 
kilka. Wskazówką jest różaniec, 

który świadczy o tym, iż chodzi 
o katolików, których najwięcej jest 
w Bawarii i właśnie tam powstała 
wspomniana dywizja, która w re-
jonie Bierunia i Tychów prowa-
dziła walki.

Jak twierdzi właściciel Muzeum 
Śląskiego Września 1939 roku, ta-
kich miejsc w Tychach może być 
jeszcze kilka. 
leszek sobieraj ●

rozMawiaMy z aliną 
bednarz, radną sejMiku 
województwa 
śląskiego 
peŁnoMocniczką 
regionalną 
kongresu kobiet, 
badaczką historii 
kobiet, dziaŁaczką 
spoŁeczna, prezeską 
stowarzyszenia  
„on/off”.

„twoje tychy”: czy lubi pani dzień 
kobiet?
aliNa BeDNaRZ: – Bardzo lu-
bię. Oczywiście nie tę celebrację, 
jaką mieliśmy za czasów słusznie 
minionych, kiedy panie obdaro-
wywano goździkiem, czekoladą, 
rajstopami czy ręcznikami. 
Dla mnie jest to święto, które 
przypomina, co jest dla kobiet 
ważne, o prawach kobiet i o tym, 
że kobiety nadal równych praw 
nie mają, a także o tym, co dzieje 
w ostatnich latach: o ogranicze-
niach w prawach kobiet, które 
funduje obecny rząd, a czego 
efektem są trwające od kilku lat, 
niemal nieustannie, protesty. 
Dobrze, by ten dzień kobiety 
spędziły razem i porozmawiały 
o ważnych dla siebie sprawach. 
I nie ma znaczenia czy będą 
rozmawiały o dzieciach, polityce 
czy o ciuchach…

w wielu krajach równe prawa 
kobiet i mężczyzn stały się faktem. 
w krajach skandynawskich 
utrzymuje się najwyższy poziom 
w europie, jeśli chodzi o udział 
kobiet w życiu społecznym 
i politycznym, a jakiś czas temu 
stany zjednoczone zostały 
pierwszym na świecie krajem, 
gdzie prawnie usankcjonowano 
zrównanie wynagrodzeń kobiet 
i mężczyzn na stanowiskach 
kierowniczych. jaka jest sytuacja 
w polsce?
– Sporo nam jeszcze do tego 
brakuje. Nie ma u nas uregu-
lowań prawnych dotyczących 
np. kwestii zarobków. Nasz 
Kongres Kobiet wniosko-
wał m.in., by w spółkach skarbu 
państwa obowiązywał parytet, 
jeśli chodzi o stanowiska kadry 
zarządzającej. Ale to się nie 
udało. Określanie wysokości 
zarobków pozostaje nadal 
dobrą wolą właścicieli firm, 

prezesów i… prezesek, bo akurat 
płeć nie ma w tym przypadku 
znaczenia. Same kobiety także 
różnie do tego podchodzą. Tak 
więc w Polsce kobiety nadal 
zarabiają statystycznie mniej niż 
mężczyźni, z danych wynika, 
że nawet do 20 procent.

jak pani wspomniała, w ostatnich 
latach kobiety wiele razy 
protestowały przeciwko 
różnym decyzjom i działaniom 
rządu, powstał ruch społeczny 
ogólnopolski strajk kobiet. takiej 
skali protestów kobiet chyba 
jeszcze nie było.
– To prawda. Od dawna jestem 
blisko tych problemów i muszę 
powiedzieć, że jeszcze piętnaście, 
dziesięć lat temu Polska zbliżała 
się do standardów, jakie istnieją 
w każdym kraju na zachodzie 
Europy. Oczywiście nadal 
wiele jeszcze brakowało, ale 
byliśmy na dobrej drodze. Mam 
na myśli cały pakiet działań, 
które zgłaszaliśmy, np. polep-
szenie opieki okołoporodowej, 
rozszerzenie opieki dla dzieci 
poprzez powstawanie żłobków, 
przedszkoli, czy oddziałów 
żłobkowych w przedszkolach, 
by kobiety mogły pracować, 
realizować się zawodowo. Mie-
liśmy również tzw. kompromis 
aborcyjny, itd. I jeśli wówczas 
zrobiliśmy 10 kroków do przodu, 
to w ostatnich latach – osiem 
do tyłu. Ktoś powie, że jest 
500 plus. Tak i dobrze, że jest, 
jednak dystrybucja tych środków 
powinna być inna, aby w istotny 
sposób wspierała rodziny, 
które takiej pomocy najbardziej 
potrzebują.

barack obama w jednym z esejów 
napisał: „Facetom gratuluje 
się zmiany pieluszki, a matki 
pracujące krytykuje. walczmy 
z tym! ”. okazuje się, że paniom 
przybywa sojuszników – coraz 
więcej jest feministów, którzy 
dobrze rozumieją prawa 
i oczekiwania kobiet. czy też 
to pani obserwuje?

– Najbardziej było to widoczne 
podczas ostatnich protestów 
kobiet. Byłam współorganizator-
ką manif i początkowo uczest-
niczyło w nich zaledwie kilku 
mężczyzn. Dziś już jest mnóstwo 
panów, przychodzą rodziny, 
pary. Generalnie są to osoby 
do 30 lat, ale rzecz jasna 
są i starsi. To cieszy, bo przecież 
nie protestujemy dla jakiegoś wi-
dzimisię, ten sprzeciw nie bierze 
się z niczego i dobrze, że mamy 
takie wsparcie. Z roku na rok jest 
pod tym względem lepiej i mam 
nadzieję, ze pokutujące jeszcze 
dziś pewne stereotypy staną się 
kiedyś przeszłością.

niedawno stowarzyszenia 
kongres kobiet opublikował 
raport o sytuacji kobiet na rynku 
pracy w okresie pandemii covid-
19. wynika z niego, że ponad 
połowa osób, które straciły pracę 
to kobiecy, z których aż 57 proc. 
uległa dezaktywacji zawodowej, 
czyli przestała pracować.
– Badania na ten temat były 
przeprowadzone w 2020 roku 
i na początku 2021 i choć dziś 
sytuacja się już nieco poprawiła, 
daleka jest jeszcze od tego, 
co mieliśmy przed wybuchem 
epidemii. W czasie zwiększonej 
liczby zachorowań i obostrzeń, 
to właśnie kobiety musiały się 
zajmować dziećmi i domem, 
więc czasami nawet nie były 
w stanie pracować nawet zdalnie. 
Poza tym w tym pierwszym 
okresie epidemii najczęściej 
zamykano restauracje, bary, 
kawiarnie, sklepy, małe firmy, 
gdzie pracowała większość 
kobiet i z dnia na dzień traciły 
one pracę. Potem nie mały już 
do czego wracać, bo ich miejsce 
zajął ktoś inny. Część kobiet nie 
radziło sobie z nową sytuacją, 
ale jak np. miały sobie poradzić 
samotne matki z dwójką dzieci? 
Przechodziły na zasiłek i często 
nie wracały do pracy. Ta sytuacja 
dla wszystkich była ciężkim 
doświadczeniem, ale zwłaszcza 
dla wielu kobiet.

najczęściej mówi się o pani, 
jako badaczce historii kobiet. 
kiedy zaczęła się pani zajmować 
tą problematyką?
– To było w chwili, kiedy zaczę-
łam poszukiwać własnej tożsa-
mości. Moi rodzice przyjechali 
na Śląsk z Kresów i zamieszka-
liśmy w Tychach – w mieście 
zupełnie innym niż wszystkie 
na Śląsku. Mieszkali tu ludzie 
z różnych stron Polski. Ale kiedy 
po kilku latach przeprowadzili-
śmy się do Katowic, znalazłam 
się w mieście i środowisku 
typowo śląskim, byłam otoczona 
śląskością na co dzień. Zaczęłam 
się interesować tym miejscem, 
ludźmi, gwarą śląską, a że zawsze 
pasjonowały mnie także prawa 
kobiet, historia feminizmu, 
pojawił się temat Ślązaczek, które 
w życiu społecznym, politycz-
nym, naukowym i kulturalnym 
regionu, ogrywały znaczącą rolę. 
Jak się okazało, spotkałam też 
inne panie, które interesowała 
ta problematyka i razem zaczęły-
śmy tworzyć Śląski Szlak Kobiet. 
Było to 10-12 lat temu.

rozmawiając z różnymi osobami, 
które nie tylko świetnie znają 

śląsk, ale wręcz specjalizują się 
w jego historii, usłyszałem, że dla 
nich odkryciem ostatnich lat 
i nowym, niezapisanym dotąd 
rozdziałem, jest właśnie – głównie 
dzięki waszym publikacjom – rola 
kobiet w dziejach śląska.
– To miłe słowa, bo właśnie 
na tym nam szczególnie zale-
żało. Chodziło nam o przywró-
cenie pamięci o wyjątkowych 
Ślązaczkach i odkrycie na nowo 
tego, czego dokonały. Między 
innymi zaprezentowałyśmy 
wszystkie posłanki na Sejm 
Śląski. Kiedy przed siedmioma 
czy ośmioma laty pytałyśmy 
o nie historyków i historyczki, 
nie znali żadnego z tych 
nazwisk. A proszę dziś wpisać 
do wyszukiwarki jedno z nich, 
natychmiast się wyświetlą. Trzy 
posłanki zostały już wpisane 
do Wikipedii, pozostałe czekają 
na upamiętnienie. To m.in. efekt 
pracy naszego Śląskiego Szlaku 
Kobiet. Obecnie kończę książkę 
o Marii Kujawskiej, jednej z po-
słanek. To wyjątkowa kobieta, 
żyjąca w wyjątkowo trudnych 
czasach. Jej życiorys to gotowy 
scenariusz na film z wieloma 
dramatycznymi zwrotami 

akcji. Była lekarką, dwukrotnie 
wybierano ją do Sejmu 
Śląskiego, zasiadała w Radzie 
Wojewódzkiej, naczelnej 
władzy administracyjnej Śląska. 
W wrześniu 1939 roku znalazła 
się na emigracji w Rumunii, 
potem w Jugosławii, a aresz-
towana przez hitlerowców, 
została osadzona wraz z córka-
mi w obozie w Ravensbrück, 
gdzie pracowała w oddziałach 
szpitalnych, pomagając i lecząc 
chore więźniarki..

pojawiła się także publikacja 
dotycząca tyskiego szlaku kobiet. 
będą kolejne sylwetki?
– Ta pierwsza publikacja była 
skromna, wydałam ją własnym 
sumptem w nakładzie 100 
egzemplarzy. Teraz nawiązałam 
współpracę z Miejskim Centrum 
Kultury i myślimy o większym 
wydawnictwie poświęconym 
tej problematyce. Nakręciliśmy 
także kilka filmików, będących 
do niej ilustracją. Tyski Szlak 
Kobiet powiększa się, mam już 
nowe notki biograficzne, kolejne 
są opracowywane.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●
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DZień Dla koBiet
alina bednarz: DOBRZE, By TEN DZIEń KOBIETy SPęDZIły RAZEm I POROZmAWIAły 
O WAżNycH DLA SIEBIE SPRAWAcH.

po walkach związanych z tzw. czułowskim kotłem zwieziono w to miejsce część poległych żołnierzy niemieckich i pochowano.

ekshumacja Przy ul. sTarokościelnej
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Alina Bednarz. 
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w sdk „tęcza” 
tyskiej spóŁdzielni 
Mieszkaniowej 
„oskard” odbyŁ się 
wernisaż wystawy 
poplenerowej 29. 
edycji konkursowego 
pleneru Malarskiego 
dla Malarzy 
nieprofesjonalnych 
„babie lato 2021”. plener 
Malarski organizowany 
jest co roku przez klub 
wilkowyje Miejskiego 
centruM kultury.

Wernisaż rozpoczęła dyrektor 
MCK Małgorzata Król, związana 
z plenerem od lat. – Inspiracją dla 
naszych twórców były parkowe 
krajobrazy z pszczyńskim pała-
cem w tle, stare chaty w skanse-
nie i przede wszystkim tytułowe 
babie lato. Kiedyś osobiście zaj-
mowałam się organizacją plene-
ru, przez co bardzo mnie cieszy 
widok tylu znajomych twarzy. 
Państwo dają nam szanse spoj-
rzeć na to, co wam naprawdę 
gra w duszy. Patrząc po waszych 
pracach, dostrzegam wiele rado-
ści z obcowania z naturą i wiele 
ciepłych emocji, które tak bardzo 
potrzebne są nam wszystkim. 
Śmiem twierdzić, że z każdym ro-
kiem wasze prace są coraz lepsze, 
coraz piękniejsze i coraz mocniej-
sze poczucie zachwytu we mnie 
wywołują. Za to wszystkim wam 
dziękuję i każdemu z osobna gra-
tuluję – otworzyła wystawę dy-
rektor MCK.

Podczas wernisażu zaprezen-
towano 38 prac stworzonych 
przez dziewiętnaścioro wyjątko-
wych pasjonatów sztuki i mala-
rzy w zaciszu skansenu Zagroda 
Wsi Pszczyńskiej. Spośród osiem-
nastki uczestników (jedna oso-
ba wzięła udział w plenerze poza 
konkursem) jury rozdzieliło pulę 
nagród wynoszącą 1.050 zł. Trzy 
równorzędne nagrody otrzymali: 
Krystyna Grabowska, Aneta Mlaś 
i Urszula Stodulska, ponadto rów-
norzędnie wyróżniono (100 zł): 
Justynę Biskup-Naumienko, Dag-
marę Tupiec oraz Przemysława 
Wróbla.

– To bardzo ciekawe doświad-
czenie oceniać uczestników, z któ-
rymi znam się od lat – mówiła 

w rozmowie z nami Agnieszka 
Seidel-Kożuch, jurorka w kon-
kursie. – Większość uczestników 
znam osobiście, bo w obrębie kon-
kursu wytworzyła się społeczność, 
która utrzymuje ze sobą regularny 
kontakt. Na przestrzeni tego czasu 
dostrzegam wielkie postępy i roz-
wój artystyczny, ale też ewolucje 
techniki, a nawet całkowitą zmia-
nę warsztatu. Niech za przykład 
posłużą prace wyróżnionej Urszu-
li Stodulskiej, której paleta zawsze 
wyglądała tak jak ona – pełna ty-
siąca jaskrawych kolorów. Oczywi-
ście nie ma w tym nic złego, jed-
nak absolutnym zaskoczeniem 
były dla mnie jej dwa stonowane 
i spokojne pod względem kolory-
styki obrazy. To świadczy o tym, 

jak rozległe artystyczne kręgi za-
taczają uczestnicy pleneru – do-
dała jurorka.

Z okazji wernisażu MCK wy-
dał katalog, w którym zamieścił 
reprodukcje obrazów wszystkich 
uczestników. Tych wymieniamy 
w kolejności z katalogu: Dag-
mara Tupiec, Danuta Nowacka, 
Krystyna Nowak, Justyna Biskup
-Naumienko, Jan Nowak, Rena-
ta Bartecka-Grochula, Przemy-
sław Wróbel, Janina Matysiewicz, 
Wanda Wolna, Aneta Mlaś, Ali-
cja Mecner, Jolanta Podmokły, Jo-
lanta Tyrol, Krystyna Grabowska, 
Alicja Zdunek, Zbigniew Czar-
necki, Urszula Stodulska, Anna 
Kubczak i Katarzyna Hałdaś.
kaMil peszat ●

już za tydzień, w środę 
16 Marca w teatrze 
MaŁyM rozpocznie się 
14. już edycja tyskiego 
festiwalu MonodraMu 
Motyf. w prograMie 
pięciodniowej 
iMprezy znajdujeMy 
siedeM prezentacji 
konkursowych 
oraz trzy spektakle 
Mistrzowskie. 
MotyweM przewodniM 
tegorocznego 
spotkania 
z MonodraMeM jest 
kobiecość.

Festiwal zainauguruje 16.03 Ga-
briela Muskała z Teatru im. Jara-
cza w Łodzi, która zaprezentuje 
mistrzowski spektakl „Podróż 
do Buenos Aires”, w którym po-
kazuje proces rozsypywania się 
świadomości bohaterki, zamie-
rania jej świata, stopniowej atro-
fii pamięci.

Mocny w przekazie będzie 
też zapewne kolejny mistrzow-
ski występ. 17 marca Irena Jun 
ze stołecznego Teatru Studio 
pokaże „Matkę Makrynę” – hi-
storię zbiegłej, prześladowanej 

przez prawosławny kler unickiej 
mniszki z Mińska, a w rzeczywi-
stości żony uzależnionego od al-
koholu carskiego oficera.

W ostatnim dniu MoTyFu, 20 
marca na scenie Teatru Małego 
poznamy losy Zofii Stryjeńskiej 
– jednej z najbardziej znanych 
polskich artystek międzywojnia. 
Zaprezentuje je Dorota Landow-
ska w monodramie „Stryjeńska. 
Let’s Dance Zofia”. Drugą gwiaz-
dą tego dnia będzie Kamila Baar, 
bowiem podczas spotkania z po-
chodzącą z Tychów aktorką pod-
sumowany zostanie projekt „Za-
piski z zamknięcia”, realizowany 
przez tyski teatr.

Z kolei 18 i 19 marca będą 
dniami konkursowymi, podczas 
których zaprezentują się zakwa-
lifikowani przez jury monodra-
miści z całej Polski. Na scenie 
prezentować się będą: Tamara 
Yelchaninova, Milena Piejko, 
Dorota Kaczor, Karolina Słon-
ka, Marcin Fortuna, Bartosz 
Bandura i Filip Lipiecki. Oce-
niać ich będzie jury, w skład 
którego wejdą Irena Jun, Ka-
mila Baar i Paweł Drzewiecki, 
dyrektor Teatru Małego w Ty-
chach. ww ●

BaBie lato W ramach
wernisaż 29. EDycjI KONKURSOWEGO PLENERU mALARSKIEGO DLA mALARZy NIEPROfESjONALNycH.

koBiety same 
na scenie
festiwal Motyf jUż ZA TyDZIEń.

Podczas wernisażu panowała iście przyjacielska atmosfera. 
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próchnica zębów 
to choroba bakteryjna, 
która polega 
na deMineralizacji 
i rozpadzie twardych 
tkanek zęba. 
w powstaŁyM ubytku 
dochodzi do zakażenia 
Miazgi zęba. nieleczona 
zMiana powoduje 
uszkodzenie naczyń 
krwionośnych 
i Może doprowadzić 
do Martwicy zęba.

Nie każdy jednak zdaje sobie 
sprawę, że próchnica i choro-
by dziąseł nie tylko wpływają 
na zdrowie jamy ustnej, ale po-
wodują również pogorszenie na-
szego ogólnego stanu zdrowia 
powodując m.in. bóle głowy oraz 
zatok, zwiększenie ryzyka cukrzy-
cy, problemów z nerkami i stawa-
mi, a nawet zawału serca.  

Niestety, próchnica i choroby 
dziąseł to problem zdrowotny do-
tyczący wszystkich Polaków. Po-
nad 90% z nas ma próchnicę i cier-
pi na choroby przyzębia w różnym 
stadium zaawansowania. Zanie-
dbana próchnica i choroby przy-
zębia stają się źródłem zakażeń dla 
całego organizmu. Bakterie wraz 
z krwią przenoszone są w odległe 
części ciała, powodując stany za-
palne w oddalonych od jamy ust-
nej miejscach jak np. płuca, nerki, 
stawy czy serce. Dlatego nie po-
winniśmy dopuszczać do zanie-
dbań w jamie ustnej.  

Próchnicy można bardzo łatwo 
zapobiec dzięki działaniom pro-
filaktycznym m.in dbając o regu-
larną higienę jamy ustnej poprzez 
używanie past i płynów do płu-
kania ust z fluorem, dokładne 
szczotkowanie zębów po każ-
dym posiłku i używania produk-
tów do oczyszczania przestrze-

ni międzyzębowych co pozwoli 
wyeliminować gromadzącą się 
płytkę nazębną, a co najważniej-
sze: oprócz codziennej higieny 
domowej bardzo ważne są wi-
zyty kontrolne w gabinecie sto-
matologicznym raz na pół roku, 
a w przypadku dzieci i młodzie-
ży wizyty kontrolne mogą odby-
wać się częściej.

– Serdecznie zachęcamy Czy-
telników do zapoznania się z ofer-
tą naszego gabinetu Dentallove 
Stomatologia Wawro-Pampuszko. 
Jeżeli będą Państwo mieli jakie-
kolwiek pytania lub zechcą umó-
wić wizytę w naszym gabinecie, 
pozostajemy do dyspozycji telefo-
nicznej oraz e-mailowej. Wspól-
nie zatroszczymy się o zdrowie 
i higienę zębów w komfortowych, 
bezbolesnych i przyjaznych dla 
Pacjenta warunkach – zachęcają 
stomatolodzy z Dentallove.
as ●

czy bardzo często 
odczuwasz 
nieprzyjeMne uczucie 
ciągnięcia lub 
sztywności w stawie? 
dyskoMfort podczas 
poruszania się 
przy wykonywaniu 
czynności dnia 
codziennego staje 
się na tyle uciążliwy, 
że rezygnujesz 
z niektórych 
aktywności 
fizycznych?

W leczeniu uszkodzeń i prze-
ciążeń aparatu ruchu stosuje się 
coraz częściej zabieg ACP Art-
hrex, w której wykorzystuje się 
osocze bogatopłytkowe. Tera-
pia Arthrex to metoda wszech-
stronna, naturalna i biologiczna. 
Jest to nic innego jak koncentrat 
płytkowy otrzymywany z krwi 
pacjenta za pomocą odpowied-
niego urządzenia do separacji, 
tzw. wirówki. Tak uzyskane oso-
cze podaje się za pomocą iniekcji 
dostawowej lub okołostawowej 
(czyli za pomocą zastrzyków), le-

karz wykonuje przy tej czynno-
ści również USG, dzięki czemu 
przebieg procesu jest precyzyjny 
oraz na bieżąco kontrolowany. 
Stężenie oraz ilość wstrzykiwa-
nego preparatu może się różnić, 
ponieważ terapię planuje i do-
biera się w zależności od wiel-
kości stawu.

W naturalnym procesie goje-
nia tkanki uszkodzonej lub za-
jętej procesem zapalnym, w or-
ganizmie zachodzą złożone 
i dobrze uregulowane procesy 
naturalne. Jak jednak wiemy, nie 

w każdym przypadku nasze sy-
stemy obronne radzą sobie z re-
generacją i naprawą uszkodzeń. 
Osocze bogatopłytkowe zawie-
ra bardzo duże ilości czynników 
wzrostu oraz białek, które stymu-
lują procesy regeneracyjne oraz 
podtrzymują ich przebieg. Tera-
pia Arthrex dostarcza składniki 
sprzyjające tworzeniu się nowych 
naczyń krwionośnych, co pro-
wadzi do poprawy dotlenienia 
i odżywienia uszkodzonego ob-
szaru. Skutkuje to przyśpiesze-
niem procesów metabolicznych 

oraz wzrostem zdolności regene-
racji tkanek.

przebieg terapii krok po kroku:
1. pobieranie krwi pacjenta
2. w procesie separacji uzysku-
je się aktywne, skoncentrowane 
substancje
3. wstrzyknięcie pozyskiwanych 
substancji w miejsce urazu

Terapia czynnikami wzro-
stu stała się metodą przełomo-
wą i wszechstronnie stosowaną. 
Dzięki temu możemy skuteczniej 
niż wcześniej leczyć tak trudne 
schorzenia jak:
– łokieć tenisisty
– łokieć golfisty
– kolano biegacza,
– zapalenie ścięgna Achillesa,
– kontuzje,
– skręcenia,
– urazy ortopedyczne,
– zmiany zwyrodnieniowe
– skręcenie stawu skokowego
– urazy kręgosłupa
– ciężko gojące się rany

Zabieg ten cieszy się co-
raz większą popularnością, 
a to ze względu na wysoką sku-
teczność i pozytywne efekty te-
rapeutyczne. Główne czynniki, 

jakie mają wpływ na szerokie za-
stosowanie Terapii ACP w me-
dycynie regeneracyjnej, to skład 
osocza bogatopłytkowego oraz 
fakt, że pacjentowi podaje się 
jego własny materiał biologicz-
ny, co wyklucza pojawienie się 
niepożądanych skutków w posta-
ci negatywnych reakcji immuno-
logicznych. Zalety tego zabiegu 
to również minimalna inwazyj-
ność, pełne bezpieczeństwo, niska 
bolesność, precyzja iniekcji oraz 
wysoka skuteczność jaką gwa-
rantuje nam biologiczna aktyw-
ność składników osocza bogato-
płytkowego

Zabiegi ACP stosowane 
są w wielu dziedzinach medycy-
ny, najczęściej m.in. w ortopedii 
oraz chirurgii. Zastosowanie te-
rapii jest możliwe po konsultacji 
lekarza specjalisty.

– Pacjentom odczuwającym 
przewlekłe dolegliwości bólowe 
lub cierpiącym na schorzenie wy-
mienione powyżej, polecamy za-
interesowanie się tym zbiegiem 
– słyszymy w Specjalistycznym 
Centrum Medycznym Arkame-
dic w Tychach, w którym stoso-
wane są zabiegi ACP. as ●

terapia acp arthreX już W tychach
naturalna poMoc W PRZyPADKU cHOROBy ZWyRODNIENIOWEj STAWóW I NIE TyLKO.

poroZmaWiajmy 
o próchnicy
Może być przyczyną WIELU INNycH cHORóB.

Zabieg polega na wstrzyknięciu bogatopłytkowego 
osocza bezpośrednio w okolice chorego stawu.
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następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edukacja

auto:

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

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

Naprawa pralek automatycznych. 
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.
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 
Elektryk. Tel. 504 877 825
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

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, Pośred-
nik 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:
Odstąpię kwaterę podwójną, muro-
waną na cmentarzu Wartogłowiec tel: 
690796862

KUPIĘ
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

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.

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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www.tychy.pl

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

SPRZEDAM
Sprzedam kawalerkę 22m2 w Tychach 
os. C. Tel: 503 165 544
Sprzedam mieszkanie 51m2 TYCHY tel: 
505 916 219
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000zł, BN FUBI 509 041 910. 
Sprzedam mieszkanie Tychy – os. F.  M-4, 
3 pokoje z kuchnią - 45,60 m2 z balkonem 
+ piwnica. Po remoncie - wyposażone i 
umeblowane, ładne i nowoczesne, świeżo 
odmalowane. Do wprowadzenia się. Ni-
ska zabudowa, IV piętro. Cena – 288 000 
zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena tylko - 90 zł. /m2. Tylko w 
BN VOTUM. Tel: 501 503 735.
OKAZJA!!! Sprzedam dom 2 – rodzinny  
Tychy – Cielmice. Osobne wejścia, bar-
dzo funkcjonalny. Nadaje się też na dzia-
łalność gospodarczą. Działka 1655 m2. 
Cena 899 000 zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 
501 503 735.

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, 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, os. T, 2p, 64 m2, 3 pokoje, stan 
do wejścia, super układ, balkon, cena 
440.000 zł do negocjacji, 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, os. D, al. Niepodległości, do sprze-
daży 3 pokoje 67 m2 z balkonem na III p. 
w niskim bloku, cena 420 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
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
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod 
zabudowę wielorodzinną, blisko lasu, 
cena 430.000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-674
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  
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 gospodarczym, 
działka 651 m2, 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 
124m2 4 pokoje, garaż w bryle budyn-
ku cena 1 199tyś   www.ASTON.com.pl 
728-713-101
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 1190 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
Tychy kawalerka do wynajęcia 4 Pory 
Roku z balkonem, czynsz 1400 zł + me-
dia (woda, prąd, śmieci) www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy ul. Czysta do wynajęcia 2 pokoje, 
52,1 m2, 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 Paprocany apartament do wynaję-
cia, 3 pokoje z balkonem, 1 piętro, czynsz 
2300 zł + media (woda, prąd, gaz,śmieci) 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

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

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepanek 
Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 664-
172-013 DOSTĘPNE BONY UPOMINKO-
WE Elastyczne Oferty Cenowe! Najta-
niej 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

 – ZERO ZWROTÓW
– 

 e-mail: e.kunc@twojetychy.pl
tel.: 605 874 605, 32 325 72 40

 e-mail: d.pajor@twojetychy.pl
tel.: 601 624 255, 32 325 72 15
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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

reklama

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

• Duży parking
• Dogodna lokalizacja

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030
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RAZEM PO ZWYCIĘSTWO!

GKS TYCHY
VS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

reklama

2 Marca w tyskiej galerii 
sportu odbyŁo się 
wyjątkowe spotkanie. 
kibice gks tychy Mieli 
okazję poznać bliżej 
i zadać kilka pytań 
neManji nedićowi, 
obrońcy pochodząceMu 
z czarnogóry.

Nedić trafił do Tychów w sierp-
niu 2020 roku z czarnogórskiej 
Sutjeski Nikšić. Ze swoim po-
przednim klubem zdobył dwa 
mistrzostwa Czarnogóry oraz 
grał w eliminacjach do piłkar-
skiej Ligi Mistrzów. Nemanja 
Nedić niemal z miejsca stał się 
liderem defensywy GKS Tychy 
i ulubieńcem kibiców, ze wzglę-
du na swoje zaangażowanie wi-
doczne w każdym meczu. Przez 
kibiców został wybrany najlep-
szym zawodnikiem rundy jesien-
nej sezonu 2021/2022.

Urodził się 6 kwietnia 1995 
roku w czarnogórskim Berane. 
W tym roku obrońca skończy 
27 lat, więc wchodzi w najlep-
szy okres swojej kariery. Mierzy 
195 cm wzrostu.

o podbeskidziu
Spotkanie w TGS rozpoczęło 
się od analizy zremisowanego 
bezbramkowo meczu z Podbe-
skidziem Bielsko-Biała. – Mam 
nadzieję, że ten punkt coś da. 
W każdym meczu walczymy, 
by zdobyć 3 punkty i zrobić jak 
najwięcej. Uważam, że zaprezen-
towaliśmy się nieźle. Podbeski-
dzie jest dobrą drużyną, mają kil-
ku graczy, którzy indywidualnie 
są w stanie dużo zrobić. Analizo-
waliśmy przeciwnika. Wiedzieli-
śmy, że grają bardzo nisko, albo 
bardzo wysoko. Było dużo fajnych 
momentów – analizował Nedić.

Kolejnym punktem porusza-
nym przez prowadzącego spot-
kanie Kamila Hajduka z TGS była 
tzw. „przedsezonowa świeżość”. 
– Jesteśmy w dobrej dyspozycji fi-
zycznej, dobrze się czujemy. Tre-
nowaliśmy głównie na sztucz-
nym boisku, mieliśmy 5-6 dni 
na trenowanie na prawdziwej 
trawie, która niewątpliwie róż-
ni się od sztucznej nawierzchni 
– opowiadał.

o celu
Jaki jest cel GKS Tychy na run-
dę wiosenną? – padło kolej-
ne pytanie. – Pamiętamy, jak 

było rok temu. W tym roku też 
chcielibyśmy zagrać w barażach 
i mam nadzieję, że za rok bę-
dziemy w Ekstraklasie! – dekla-
rował, wspominając przegrany 
baraż z Łęczną: – Takie momen-
ty są najtrudniejsze w piłce noż-
nej. Skończyło się, jak się skoń-
czyło. To nie pierwsza porażka 
w naszych karierach. Ta poraż-
ka może nas tylko zmotywować, 
by następnym roku zrobić więcej 
– dodał.

Po analizach i poważnych 
deklaracjach przyszedł czas 
na smaczki. Nedić został zapyta-
ny o różnice w futbolu w Polsce 
i Czarnogórze. – Jeśli chodzi o in-
frastrukturę, stadiony, to w Pol-
sce jest dużo wyższy poziom, ale 
uważam, że czysto technicznie 
lepsi zawodnicy są w Czarnogó-
rze – odparł.

o języku i piwie
Wszystkim zgromadzonym 
w TGS zaimponował poziom 
znajomości języka polskiego 
przez piłkarza. Na każde pytanie 
odpowiadał biegle, nie potrzebo-
wał tłumacza. Dlatego następne 
pytanie dotyczyło tego, ile zajęła 
mu nauka języka polskiego.

– Myślę, że przez pierwsze 
sześć miesięcy złapałem najwię-
cej języka, bo byłem tutaj sam, 
bez rodziny. Oglądałem wszyst-
kie mecze na Polsat Sport, słucha-
łem komentatorów i wpisywałem 
sobie w aplikację poszczególne 
słowa. Gdy przyjechała rodzina, 
to przestałem, bo w domu mówi-
my po serbsku – mówił. Na spot-
kanie z kibicami do TGS piłkarz 
przyszedł razem ze swoim bratem 
– Nikolą.

Nie mogło również zabraknąć 
czegoś dla miłośników piwa. Ni-
kšić, czyli miejscowość, w której 
znajduje się były klub Nedića, sły-
nie z jednego z najlepszych piw 
w Czarnogórze – Nikšičko. Pro-
wadzący postawił piłkarza przed 
trudnym wyborem, zadając mu 
pytanie – które piwo jest lepsze, 
Tyskie czy Nikšičko? – Ciężko po-
wiedzieć, nigdy się nad tym nie 
zastanawiałem. Dla mnie każde 
piwo smakuje tak samo – odparł 
z uśmiechem.

o tychach i idolu
Czarnogórzec został również spy-
tany o to, co go zaskoczyło w Ty-
chach. – Nie oczekiwałem tyle po-
mocy od ludzi, takiej otwartości 

i wsparcia, zarówno od kibiców, 
jak i kolegów z szatni – wyznał.

Ostatnią część pytań, w tym py-
tania od zgromadzonych w TGS 
kibiców, rozpoczęło pytanie o ulu-
bione miejsce piłkarza w Tychach 
oraz inne miasta, które zdążył od-
wiedzić w Polsce, oprócz tych, 
w których grał mecze. – Moim 
ulubionym miejscem w Tychach 
są Paprocany, oprócz stadionu 
oczywiście. A co do podróży, 
byłem z rodziną w Katowicach, 
Bielsku-Białej i w miejscowoś-
ciach, które znajdują się maksy-
malnie 1,5 godziny drogi od Ty-
chów – mówił.

Zastanawialiście się kiedyś, 
dlaczego Nedić trafił do Tychów 
i co go skłoniło do wyboru GKS? 
– Chciałem przede wszystkim 
zostać w Sutjesce. Ale czułem 
również, że potrzebuję zmiany. 
Miałem różne oferty z Czarno-
góry, z Kazachstanu, ale wybra-
łem Tychy i Polskę, bo chcia-
łem być bliżej Unii Europejskiej 
– odparł.

Ostatnie pytania dotyczyły 
tego, gdzie Nedić chciałby za-
grać w przyszłości, kto był jego 
piłkarskim idolem i czy marzy 
o powołaniu do reprezentacji 
Czarnogóry. – Chciałbym kiedyś 
zagrać w Premier League. Gdy 
byłem mały, moim idolem był 
Nemanja Vidić. Jestem przeko-
nany, że zagram kiedyś w repre-
zentacji Czarnogóry, ale najpierw 
zrobię awans z GKS-em – mówił 
z uśmiechem.

Spotkanie z Nemanją Nedić-
em w TGS trwało około godzi-
ny, ale wszyscy zgromadzeni mieli 
ochotę rozmawiać z zawodnikiem 
dużo, dużo dłużej. Piłkarz nie-
wątpliwie zaskoczył znajomoś-
cią języka polskiego, ale rów-
nież skromnością i otwartością. 
Na każde pytanie odpowiedział, 
z każdym się przywitał, nie od-
mówił pamiątkowego zdjęcia.
arkadiusz dębowski ●

bieg Pamięci.

TroPem 
wilczym
W Paprocanach rozegrano kolej-
ną edycję biegu Tropem Wilczym, 
poświęconego pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

W zawodach wzięło udział po-
nad 300 zawodniczek i zawodni-
ków. 224 wystartowało w biegu 
głównym na 10 km, a najlepsi 
okazali się (wyniki nieoficjalne): 
1. Paweł Buczek (Tychy) 33,25, 
2. Paweł Hatala (Bielsko-Biała) 
36,23, 3. Sebastian Bartnik (Ja-
strzębie) 36,26. Wśród kobiet 
wygrała Agata Długosz (Tychy) 
37,55 przed Anną Wajdner-Maz-
gaj 48,00 i Marzeną Ługowską 
(Tychy) 48,48. ls ●

goDZina Z neDićem
piŁkarz Z NIEcO INNEj STRONy.
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Nemanja Nedić.

Piłkarze drugiej drużyny GKS 
Tychy są już po próbie gene-
ralnej przed rozpoczynającą się 
w najbliższy weekend rundą re-
wanżową w IV lidze. W swoim 
ostatnim sparingu podopieczni 
trenera Jarosława Zadylaka poko-
nali Podlesiankę Katowice 4:1.

Mecz dwóch czwartoligowych 
drużyn lepiej rozpoczęli goście 
z Podlesia, którzy w 14 min. ob-
jęli prowadzenie. Na odpowiedź 
tyszan nie trzeba było długo cze-
kać – po upływie dwóch minut 
wyrównał Paluch, a w końcówce 
I połowy prowadzenie Trójkolo-
rowym dał Ploch.

Po zmianie stron trafiali już 
tylko gracze GKS. W 68 min. 
Steblecki zdobył trzeciego gola, 
a w końcówce rezultat ustalił 
z rzutu karnego Janiak.

Wicelider IV ligi przystąpi za-
tem do rewanżów w dobrym na-
stroju i miejmy nadzieję, że nie 
zepsuje go sobie w najbliższą so-
botę, 12 marca, kiedy to o godz. 
11 podejmie zespół ROW 1964 
Rybnik. A kilka dni później (16 
marca o godz. 15) drużyna tre-
nera Zadylaka powalczy z Pniów-
kiem Pawłowice o zwycięstwo 
w Pucharze Polski na szczeblu 
Podokręgu Tychy. ww ●

czego w tyM Meczu 
nie byŁo?! huśtawka 
nastrojów, pięć 
goli uznanych 
i dwa nie uznane, 
dwa rzuty karne, 
saMobój, interwencje 
Var-u i kapitalne staŁe 
fragMenty w wykonaniu 
tyszan.

Początek w wykonaniu tyszan był 
znakomity i równie nieoczekiwany. 
Już w 2 min. Krzysztof Wołkowicz 
idealnie egzekwował rzut wolny 
i z ponad 30 metrów huknął jak 
z armaty wprost do siatki Sande-
cji. Gospodarze jeszcze nie doszli 
do siebie po utracie gola, a już zo-
stali trafieni ponownie. W 6 min. 
Wołkowicz dośrodkowywał piłkę 
od narożnej chorągiewki i uczynił 
to tak precyzyjnie, że Wiktorowi 
Żytkowi pozostało tylko wysko-
czyć i przyłożyć głowę.

Wydawało się, że dwa stracone 
gole w pierwszych minutach spot-
kania nie pozwolą się sądeczanom 
podnieść i ustawią mecz już na do-
bre. Tymczasem do gry wkro-
czył… VAR. W 27 min. sędziowie 
przed ekranami wypatrzyli za-
granie ręką Wołkowicza i główny 
podyktował pierwszy rzut karny 
dla Sandecji. Choć Konrad Jało-
cha wyczuł intencje Zjawińskie-
go i rzucił się we właściwą stro-
nę, to jednak nie zapobiegł utracie 
gola. W końcówce pierwszej po-
łowy sędziowie VAR interwenio-
wali po raz kolejny – tym razem 

sugerując arbitrowi głównemu 
podyktowanie drugiego karnego 
za zagranie piłki ręką przez Mań-
kę. I tym razem Jałocha był jesz-
cze bliżej obronienia jedenastki, 
bo podbił piłkę ręką, ale po odbi-
ciu się od poprzeczki przekroczyła 
linię bramkową i było 2:2.

Warto odnotować, że kilka mi-
nut wcześniej tyszanie po raz trze-
ci umieścili piłkę w siatce Sande-
cji, ale Mańka był na spalonym 
i sędzia gola nie uznał.

– To nie było łatwe wyjść 
na drugą połowę w sytuacji, gdy 
z poukładanego na początku me-
czu robi się remis i to po dwóch 
przypadkowych sytuacjach – mó-
wił na konferencji trener GKS Ar-
tur Drbion. – Tym bardziej gratu-
luję moim piłkarzom charakteru, 
dzięki któremu frustrację zamie-
nili na dodatkową motywację 
i dali radę po przerwie.

Decydujący o zwycięstwie 
Trójkolorowych gol padł w 64 
min. i podobnie jak wszystkie 
poprzednie był konsekwencją 
stałego fragmentu gry. Z rogu 
dośrodkowywał niezmordowa-
ny Wołkowicz, a niefortunna in-
terwencja Dikova spowodowała, 
że piłka po jego główce wylądo-
wała w siatce Sandecji.

Kilka minut później bramkarz 
gospodarzy znów wyjmował piłkę 
z siatki, ale VAR ocenił, że strze-
lający Tomaš Malec był na spalo-
nym i gola nie uznał. Rezultat 3:2 
dla tyszan utrzymał się już do koń-
cowego gwizdka sędziego.

SaNDecja NOWy SącZ – GkS 
tychy 2:3 (2:2). Gole: Wołko-
wicz (2’), Żytek (6’) i Dikov (64’ 
samob.) oraz Zjawiński (28’ i 45’ 
– oba z karnego).
GkS tychy: Jałocha – Mań-
ka, Nedić, Szymura, Wołko-
wicz – Biel (61’ Kargulewicz), 
Czyżycki, Żytek, Kozina – Ru-
min (87’ Jaroch), Malec. Żółte 
kartki: Mańka, Nedić, Szymura, 
Czyżycki.

W pozostałych meczach 22. 
kolejki: Stomil – Widzew 0:2, 
Arka – Polkowice 2:0, Chrobry 
– Odra 1:0, Zagłębie – Katowice 
0:1, Miedź – Puszcza 3:1, Reso-
via – Jastrzębie 1:0, ŁKS – Koro-
na 0:0. Mecz Skra – Podbeskidzie 
rozpoczął się po zamknięciu tego 
numeru do druku. ww ●

i liga
1. miedź 22 50 41:16
2. Widzew 22 42 39:26
3. Korona 22 37 28:20
4. chrobry 22 35 25:18
5. Arka 22 35 38:21
6. GkS tychy 22 34 24:23
7. Podbeskidzie 21 33 35:24
8. Sandecja 22 32 27:25
9. łKS 21 31 23:20
10. Resovia 22 30 23:23
11. Odra 22 30 29:30
12. Katowice 22 27 27:34
13. Skra 21 27 13:21
14. Zagłębie 22 22 28:32
15. Puszcza 21 22 23:31
16. Stomil 21 17 22:38
17. jastrzębie 21 14 16:35
18. Polkowice 22 13 17:41

ostatni sparing rezerw.

zwycięsTwo 
Przed ligą

sZalony mecZ W noWym sącZu
piŁka siedMiokrotnie lądowaŁa w siatce, ALE SęDZIOWIE UZNALI TyLKO PIęć GOLI.
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Sezon 2022 w Polskiej Futbol 
Lidze zawodnicy Tychy Falcons 
rozpoczną 3 kwietnia meczem 
derbowym w Katowicach z Si-
lesia Rebels. Jednak w tym sezo-
nie mecze ligowe przeplatać się 
będą ze spotkaniami europejskich 
pucharów, bowiem Sokoły, jako 
wicemistrz Polski, otrzymały za-
proszenie do udziału w Central 
European Football League Cup.

– Zawsze marzyliśmy o takiej 
możliwości i chcemy wykorzystać 
tę szansę, szczególnie mając wspar-
cie miasta, za co serdecznie dzięku-
jemy – powiedział Łukasz Pawęzka, 
prezes klubu. – Jeżeli się nie mylę, 
będziemy czwartą drużyną w Pol-
sce po Panthers, Seahawks i War-
saw Eagles, która wystąpi w Pucha-
rach Europejskich. Jest to dla nas 
nobilitacja i duże przedsięwzięcie. 
Wierzę, że nasz nowy sztab tre-
nerski dopełni wszelkich starań, 

by najlepiej przygotować drużynę 
do tej rywalizacji. 

W sezonie 2022 w CEFL Cup 
zagra 6 zespołów, w Northern 
Conference zagrają z Vysocina 
Gladiators (mistrz Czech) i Pra-
gue Lions (wicemistrz Czech). 

A w PFL będzie kilka zmian. 
Zabraknie mistrzów Polski Byd-
goszcz Archers, którzy na rok za-
wiesili działalność. W lidze zagra-
ją: Tychy Falcons, Lowlanders 
Białystok, Kraków Kings, Silesia 
Rebels Katowice, Warsaw Eagles, 
Warsaw Mets. Nie będą tworzone 
grupy, każdy zespół zagra po jed-
nym spotkaniu z każdym rywa-
lem oraz jeden dodatkowy mecz 
tzw. Bowl Game. W sezonie za-
sadniczym drużyny czeka 6 me-
czów – 3 domowe oraz 3 wyjaz-
dowe, a potem cztery najlepsze 
zespoły bezpośrednio zameldują 
się w półfinałach. ls ●

tks Tychy.

Porażka 
Pod siaTką
Drużyna siatkarzy TKS Tychy 
pauzowała, grały natomiast panie, 
ale swojego występu w Zabrzu nie 
zaliczą do udanych.

Drużyna SV MOSiR Zabrze 
sąsiaduje w tabeli z tyszankami 
i oba zespoły prezentują zbliżony 
poziom gry. Mogliśmy zatem li-
czyć na komplet punktów zwłasz-
cza, że w pierwszej rundzie TKS 
pewnie wygrał u siebie 3:0. Jed-
nak w Zabrzu rywalki zrewan-
żowały się drużynie Krzysztofa 
Pałki i tym razem to one wygra-
ły 3:0. W pierwszym secie ze-
spół z Zabrza wygrał na przewa-
gi, w drugim natomiast wyraźnie, 
bo do 14, a w trzecim dopełnił 
formalności.
SV mOSiR ZaBRZe – tkS ty-
chy 3:0 (25:23, 25:14, 25:20).

Po 15 meczach TKS Tychy zaj-
muje 8. miejsce w II lidze śląskiej. 
Prowadzi bez strat Stal Żywiec 
– 48 pkt w 16 meczach. ls ●

W tym tygodniu drużyny hoke-
jowe Polskiej Hokej Ligi wracają 
do rywalizacji w play off i GKS 
Tychy kontynuował będzie 
ćwierćfinałową serię z Comarch 
Cracovią.

Tymczasem drużyna z Krako-
wa odniosła historyczny sukces 
– zdobyła Puchar Kontynental-

ny i w przyszłym sezonie zagra 
w Hokejowej Lidze Mistrzów. 

Start w Pucharze Kontynental-
nym Cracovia zaczęła od zwycię-
stwa z silnym zespołem Saryar-
ka Karaganda z Kazachstanu 2:1, 
a w sobotę pokonała Aalborg Pi-
rates 4:0. Dodajmy, iż krakowski 
zespół jest pierwszą polską dru-

żyną, który sięgnęła po Puchar 
Kontynentalny.

GKS Tychy wznowi rywaliza-
cję z Cracovią 11.03. Mecz numer 
5. rozegrany zostanie w Krakowie 
o godz. 18.30. W serii prowadzą ty-
szanie 3:1 i do awansu do półfina-
łu wystarczy im już tylko jedna wy-
grana. ls ●

Przedszkole nr 5 już po raz ósmy 
zorganizowało na Stadionie Zi-
mowym Rodzinny Turniej Ho-
kejowy. Wzięło w nim udział 27 

przedszkolaków oraz ich rodzice, 
dziadkowie i opiekunowie.

Hokejowe zajęcia przedszko-
laków i turnieje odbywają się 
w ramach innowacyjnego pro-
gramu opracowanego przez dy-
rektor Przedszkola nr 5 Beatę 
Czerwińską, przy konsultacji 
metodycznej trenera Wojciecha 
Majkowskiego. Program ten, 
pod nazwą „Hokejowe Przed-
szkole”, ma na celu kształtowa-
nie sprawności fizycznej dzie-
ci poprzez naukę gry w hokeja. 
Zajęcia hokejowe odbywają się 

dwa razy w tygodniu pod okiem 
trenerów Tomasza Kurzawy, To-
masza Cichonia, Beniamina Sła-
wińskiego i Wojciecha Majkow-
skiego.

Turniej składał się z dwóch 
bloków. Najpierw dzieci wraz 
z opiekunami pokonywały tor 
przeszkód, w drugiej części roz-
grywały krótkie kilkuminutowe 
mecze. Gościem na rozgrywkach, 
a zarazem rodzicem uczestniczą-
cym w turnieju, był Bartłomiej 
Pociecha zawodnik drużyny GKS 
Tychy. ls ●

„rodzice kontra dzieci” na Stadionie Zimowym.

hokejowe Przedszkole

iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl, ćwierćfinały 
play off: 11.03 cracovia 
– GKS Tychy (godz. 18.30).
Piłka NOżNa. i liga: 11.03 
GKS Tychy – Zagłębie Sosno-
wiec (20.30); iV liga: 12.03 
GKS II Tychy – ROW 1964 
Rybnik (11); klasa a: 13.03 
LKS frydek – Siódemka Ty-
chy (15.30)
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
13.03 Śląsk II Wrocław – GKS 
Tychy (13.30).
futSal. i liga: 12.03 GKS 
futsal Tychy – Silesia Siemia-
nowice (18)
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 12.03 mKS II Będzin 
– TKS Tychy; ii liga śląska 
kobiet: 12.03 TKS Tychy 
– mUKS II żory (16). ls ●

comarch cracovia zdobyła Puchar Kontynentalny!

wracamy do Play oFF

jako wicemistrz polski Tychy falcons otrzymały zaproszenie do 
gry w europejskich pucharach.

nowe wyzwanie 
sokołów

W minioną sobotę odbyło się 
podsumowanie Samochodowych 
Mistrzostw Tychów 2021, a już 
w niedzielę na torze FCA Auto-
mobilklub Ziemi Tyskiej przygo-
tował inaugurację sezonu 2022. 
Zimny, pochmurny dzień nie 
zniechęcił kibiców, którzy tłum-
nie przybyli, by zobaczyć załogi 
walczące o medale SMT.

Niektórzy zastanawiali się, 
czy między sezonami ktoś opra-
cował sposób na pokonanie mi-
strza Tychów w klasie 4. – Ar-
tura Kobieli, który z pilotem 
Kamilem Walą startował toyo-
tą yaris GR. Szybko okazało się 
jednak, że Kobiela wciąż utrzy-
muje przewagę nad rywalami 
– do mety dojechał na pierw-
szej pozycji, blisko 8 sek. przed 
kolejną załogą. Mateusz Maseł-
ko i Konrad Masełko (subaru 
impreza) zajęli drugą pozycję, 
a na trzecim miejscu finiszowa-
li Dominik Sarka i Maciej Sarka 
(mitsubishi lancer).

W klasie 3. wygrał Sebastian 
Butyński (pilot Łukasz Biernot), 
jadący hondą civic przed Da-
widem Grzebinogą (Dominika 
Bandoła) w hondzie civic) i To-
maszem Smolarczykiem (Michał 
Zając) w renault clio. Od zwycię-
stwa w klasie 2. rozpoczął sezon 
Grzegorz Dobrzański (Agnieszka 
Dobrzańska), jadąc hondą civic 
przed Łukaszem Przybyłą (Mar-
cin Budak) w hondzie civic oraz 

Łukaszem Kaplitą i Adrianem Ro-
maszko w hondzie crx.

W klasie 1. klasą dla siebie był 
Łukasz Semik (Krzysztof Wadas) 
– fiat seicento, wyprzedzając Del-
fina Orłowskiego (Sławomir Ra-
czek) w nissanie almera oraz Woj-
ciecha Książka (Kamila Szczerba) 
w cinquecento. Najlepsi w klasie 
CENTO: 1. Piotr Strzoda (Piotr 
Chojnowski), 2. Michał Mucha 
(Karolina Klyta) i Adam Pawłow-
ski (Paulina Kempka).

Krzysztof Bednarski (Miro-
sław Bednarski) w peugeocie 
106 triumfowali w klasie PPC, 
wyprzedając Tomasza Piksę (Ma-
rek Hohoł) i Tomasza Sadkiewi-
cza (Oskar Bielat) – obie załogi 
w citroënach C2). Paweł Rączka 
(Grzegorz Miksa) w bmw 120ti 
był najszybszy w klasie aut tyl-
nonapędowych (RWD), a Pa-
weł Czernik (Natalia Czernik) 

– bmw 318 wygrali w klasie Re-
tro. Grzegorz Gniadek (Patryk 
Kotarba) w subaru impreza) 
wygrał Open 4WD, a wśród aut 
z przednim napędem (Open 
2WD) najlepiej poradził sobie 
Daniel Rosiek (opel astra). Rafał 
Pochłopień w astrze był najszyb-
szy spośród zawodników z licen-
cjami sportowymi (klasa Gość). 
W klasyfikacji generalnej 2WD 
– obejmującej wszystkie samo-
chody z napędem na jedną oś 
wygrał Butyński (Biernot), przed 
Grzebinogą (Bandoła) i Rączką 
(Miksa).

Kolejna eliminacja Samocho-
dowych Mistrzostw Tychów ro-
zegrana zostanie 3 kwietnia. 
W sportowym kalendarzu AZT 
zaplanowano w tym roku osiem 
eliminacji SMT oraz Super Sprint 
przy Rajdzie Śląska (10.09) i Bar-
bórkę Śląską (11.12). ls ●

W meczu 28. kolejki koszykarze 
GKS Tychy bez problemów po-
radzili sobie ze Zniczem Basket 
Pruszków, wygrywając 89:64.

W tym tygodniu drużyny I ligi 
rozegrały dwie kolejki – w środę, 
w 27. kolejce tyszanie zmierzyli się 
na wyjeździe ze zespołem ze Sta-
rogardu Gdańskiego. Dramatycz-
ne były ostatnie minuty meczu, bo-
wiem tyszanie przegrywając 49:73, 
zanotowali znakomitą serię 19:2. 
Niestety, zabrakło czasu, by dognić 
rywala, udało się jedynie zmniej-
szyć rozmiary porażki i ostatecznie 
drużyna GKS przegrała 68:75.

W sobotę rywalem GKS był je-
den z najsłabszych zespołów I ligi 
– Znicz Pruszków, który w swo-
ich 25 dotychczasowych meczach 
zanotował sześć zwycięstw, w tym 
tylko jedno na wyjeździe. Oka-
zał się łatwym łupem dla ty-
szan, którzy od początku narzu-
cili rywalom swoje warunki gry. 
Do przerwy było 51:29 i niewie-

le do obrazu gry wniosła trzecia 
kwarta, która dla tyszan była oka-
zją do podwyższenia prowadze-
nia. Po tej odsłonie podopiecz-
ni Tomasza Jagiełki prowadzili 
74:47 i w ostatniej kwarcie grali 
już na większym luzie.

Kluczem do wygranej tyszan 
była bardzo dobra skuteczność 
rzutów za trzy – 14 na 31 (rywale 
trafili 5 razy). Gospodarze zano-
towali ponadto 42 zbiórki i mieli 
tylko 11 strat. Świetny mecz ro-
zegrał najskuteczniejszy w tyskiej 
ekipie Radosław Trubacz, który 
zdobył 25 punktów. Zaliczył 8 cel-
nych rzutów z gry na 11, w tym 6 
„trójek” na 7 prób.
SkS StaROGaRD GDańSki – 
GkS tychy 75:68 (26:15, 18:18, 
16:13, 15:22).
GkS tychy: Mąkowski 17, Ko-
perski 16, Wieloch 15, Didusz-
ko 6, Krajewski 5, Stankowski 4, 
Ziaja 3, Chodukiewicz 2, Nowak, 
Tyszka.

GkS tychy – ZNicZ PRuSZ-
kóW 89:64 (22:18, 29:11, 23:18, 
15:17).
GkS tychy: Trubacz 25,  Mą-
kowski 16, Koperski 12, Stan-
kowski 10, Krajewski 9, Tyszka 
5, Diduszko 5, Wieloch 4, Ziaja 
3, Danielak, Nowak, Chodukie-
wicz.  ls ●
1. Górnik 27 48 21-6
2. Sokół 26 47 21-5
3. Kotwica 26 45 19-7
4. AZS Politechnika 26 44 18-8
5. GkS tychy 27 43 16-11
6. WKK Wrocław 26 40 14-12
7. AZS AGH Kraków 25 39 14-11
8. Śląsk II 26 38 12-14
9. Dziki 26 38 12-14
10. AZS II Lublin 25 38 13-12
11. miasto Szkła 26 36 10-16
12. Koszalin 26 36 10-16
13. Decka 26 35 9-17
14. Starogard 23 34 11-12
15. Znicz 25 31 6-19
16. Zgorzelec 25 30 5-20
17. łowicz 23 29 6-17

W 17. kolejce I ligi futsalu, GKS 
Tychy przegrał na wyjeździe z BSF 
Bochnia. Tyszanie zagrali dobre 
spotkanie – przegrywali 0:1, po-
tem prowadzili 2:1, by ostatecznie 
przegrać 3:4.

Przed sobotnim meczem w ta-
beli I ligi zaszły poważne zmiany, 
bowiem drużyna AZS UŚ Kato-
wice została ukarana walkowe-
rami za wpisanie do protokołów 
meczowych zbyt dużej liczby za-
wodników nie będących mło-
dzieżowcami. Miało to miejsce 
w meczach z KS Sośnica, Heiro 
Rzeszów, Bochnią i Unią Tarnów. 
To spowodowało, że BSF Boch-
nia zapewniła już sobie awans 
do ekstraklasy, a GKS Futsal Ty-
chy – choć spadł z trzeciego miej-
sca na piąte – zmniejszył dystans 
do miejsca barażowego, czyli 
drugiego w tabeli. Tyszanie bar-
dzo zatem potrzebują punktów 
i byli blisko ich zdobycia w spot-

kaniu z niepokonanym liderem 
z Bochni.

Drużyna Bochni rozpoczę-
ła mecz spokojnie, przez dłu-
gie chwile utrzymywała się przy 
piłce, nie forsując tempa. Swoją 
przewagę gospodarze potwier-
dzili w 6 min. uzyskując prowa-
dzenie. Tyszanie ruszyli do wal-
ki z większym impetem dopiero 
po przerwie i w 27 min. Krzyżow-
ski zdobył wyrównującą bramkę. 
Dwie minuty później bramkarz 
gospodarzy po raz drugi wycią-
gał piłkę z siatki, po uderzeniu 
Widucha.

Podrażnieni prowadzeniem ty-
szan rywale szybko doprowadzili 
do wyrównania, a w 37 min. objęli 
prowadzenie 3:2. Tyszanie jednak 
nie zamierzali rezygnować i w 38 
min. w zamieszaniu pod bramką 
znakomicie zachował się Pasier-
bek. Kiedy wydawało się, że tysza-
nie wywalczą na parkiecie niepo-

konanego lidera cenny punkt, tuż 
przed końcem meczu gospodarze 
ustalili wynik na 4:3.
BSf BOchNia – GkS futSal 
tychy 4:3 (1:0). Bramki dla 
GKS: Krzyżowski, Widuch, Pa-
sierbek.
GkS futSal: Barteczka – Koło-
dziejczyk, Hiszpański, Widuch, 
Haase – Piechota, Jastrzębski, 
Duda, Słonina, Pasierbek, Krzy-
żowski, Pytel. ls ●

1. Bochnia 17 51 94-26
2. AZS Katowice 17 30 60-51
3. Sośnica 17 29 70-51
4. Gwiazda 17 27 72-66
5. GkS tychy 17 27 61-53
6. Heiro 17 27 61-65
7. AZS Kraków 17 24 63-50
8. Unia 17 23 65-57
9. AZS Lublin 17 21 51-60
10. Siemianowice 17 17 43-70
11. Nowiny 17 15 48-99
12. Kobierzyce  17 8 38-78

rozegrano pierwszą eliminację Samochodowych mistrzostw Tychów 2022.
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Do mety zmierzają w kia picanto w klasie Gość 
Rafał Wyderka i Andrzej Mrowczyk.

drużyna gks zanotowała 16. zwycięstwo.

Pewna wygrana koszykarzy

bochnia awansowała, GKS futsal ciągle z szansami na baraże.
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ryby 19.ii-20.iii
W pracy postawisz wszystko na jedną kartę. jeżeli 
Twój związek przeżywa kryzys, zechcesz się z niego 
wypisać, nie zważając na skutki.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy sprawią, że trudno ci będzie zachować 
teraz spokój, a tym bardziej anielską cierpliwość. 
Tydzień przywitasz w nie najlepszym nastroju.

byk 21.iV-21.V
Twoja kariera wreszcie ruszy z kopyta! masz szansę 
na zasłużony awans, więc staraj się nic nie zawalić 
w pracy.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Stosunki z domownikami ułożą się poprawnie, 
choć nie idealnie. Ale pamiętaj, że o ideały raczej 
trudno.

rak 21.Vi-22.Vii
Księżyc sprawi, że będziesz w dobrym nastroju, 
a wiele planów uda ci się zrealizować nawet lepiej, 
niż zakładałeś.

lew 23.Vii-22.Viii
Nie przejmuj się trudnościami! jeżeli trafisz na jakiś 
mur, po prostu szukaj w nim furtek. W związku 
rozkwit uczuć.

panna 23.Viii-22.iX
Twoim głównym zadaniem będzie teraz 
opanowanie umiejętności szybkiego dostosowania 
się do zmieniających się okoliczności.

waga 23.iX-23.X
W finansach nie będzie spokoju. czeka cię ciągła 
huśtawka – raz w górę, raz w dół. Zadbaj o swoją 
psychikę.

skorpion 24.X-21.Xi
Do problemów rodzinnych, z którymi ostatnio 
słabo sobie radziłeś, dojdą kolejne trudne sprawy. 
Spowodują wiele komplikacji.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Zdołasz wyprowadzić na prostą to, co dobrej pory 
sprawiało ci ogromne trudności. Zadzwoń do Byka.

koziorożec 22.Xii-19.i
Wszystkim obowiązkom sprostasz szybko 
i sprawnie, nie odkładając niczego na ostatnią 
chwilę. W uczuciach spokój.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy dodadzą ci sił witalnych i elastyczności. 
czas ruszyć się sprzed ekranu komputera i zadbać 
o sylwetkę.
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

zaadoPTuj mnie  

RM

w tyM Miejscu, we wspóŁ-
pracy z wolontariusza-
Mi tyskiego schroniska 
dla zwierząt prezen-
tujeMy czworonogi, 
które czekają na swoich 
nowych wŁaścicieli.  
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Dzisiaj przedstawiamy piękną Kor-
bę w typie owczarka niemieckiego, 
która trafiła do tyskiego schroni-
ska pod koniec 2021 roku. Mia-
ła przy szyi coś, co przypominało 
resztkę łańcucha. Jak można po-
traktować tak psa i zrobić z niego 
niewolnika? Zdajemy sobie spra-
wę, że przekleństwem psów takich 
jak Korba jest nie tylko ich wygląd, 

ale i predyspozycje, które powodu-
ją, że z reguły trafiają one na łań-
cuch czy do kojca jako darmowy 
alarm. Ciężko patrzeć jak źle znosi 
zamknięcie w schroniskowym koj-
cu. Dlatego dom jest pilnie poszu-
kiwany. Korba ekscytuje się każ-
dym spacerem, ale jest przy tym 
bardzo grzeczna i po chwili euforii 
spokojnie daje sobie ubrać szelki. 
Na spacerach ćwiczymy przywo-
łanie, na które zaczyna reagować. 
Niemniej trzeba będzie nadal 
ćwiczyć skupienie na człowieku. 
Niestety, rzadkie wyjścia na spacer 
powodują, że trudno jej skupić się 
na innych rzeczach niż węszenie. 
Korba uczy się także na spacerach 

spokojnego mijania innych psia-
ków i choć jeszcze ekscytuje się 
na ich widok to daje się odwołać. 
Nie wiemy do końca jak zachowa-
łaby się w domu z innym psem. 
Wiemy natomiast, że nie akceptu-
je kotów. Nie znamy też stosunku 
do dzieci. Dlatego zalecamy spa-
cer zapoznawczy. Szukamy odpo-
wiedzialnego opiekuna, z którym 
Korba będzie mogła tworzyć zgra-
ny duet. Kogoś kto będzie z nią 
pracował, bo sunia ma ogromny 
potencjał. Ten kto skradnie jej 
serce, ten będzie miał przyjaciół-
kę na całe życie, która odwdzięczy 
się po stokroć za okazane uczu-
cie. rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Korba
W tyPie RaSy: owczarek 
niemiecki
Wiek: ok. 5 lat
Płeć: suczka
WaGa: ok 35 kg
NR: 7691
StatuS: gotowa do adopcji
OBecNie PRZeByWa:  
miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607 Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

8 Marca, wtorek
godz. 9 – „PAPIER, ZDjęcIA, NOżycE. Tworzy-
my kolaż” – warsztaty plastyczne dla najmłod-
szych (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 17.30 i 19 – KOBIETy DLA UKRAINy 
– koncert charytatywny z udziałem m.in. Raisy 
miszteli (Teatr Belfegor, al. Niepodległości 32)
godz. 20 – STAND UP: Katarzyna Piasecka 
– program „moje tabu” (Klub muzyczny Under-
ground, pl. Korfantego 1)

9 Marca, środa
godz. 9 – „PAPIER, ZDjęcIA, NOżycE. Tworzy-
my kolaż” – warsztaty plastyczne dla najmłod-
szych (muzeum miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 17 – „KOBIETy KOBIETOm” – magiczny, 
pełen sztuki Dzień Kobiet (Klub mcK Urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)

10 Marca, czwartek
godz. 11 – młODE TALENTy – XXX Woje-
wódzki Konkurs Artystyczny – przesłuchania 
konkursowe (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17.30 – młODE TALENTy – XXX Wo-
jewódzki Konkurs Artystyczny – gala finałowa 
z udziałem Artura Andrusa i Kuby Sienkiewicza 
(Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – cZWARTEK Z TEATREm: „Po Otellu” 
– spektakl Teatru Strefa Otwarta z Wrocławia 
(Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

11 Marca, piątek
godz. 9.30 – ScENA młODEGO WIDZA: „Kur-
nik Kulturalny” – spektakl Teatru Lalka w Trasie 
z Wrocławia (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – „c.P.K.” – spektakl Grupy Artystycz-
nej Teatr T.c.R. w reż. macieja Dziaczko (Teatr 
mały, ul. Hlonda 1)

12 Marca, sobota
godz. 11 – „ARcHITEKTKI. Dziewczyny kształ-
tują świat” – warsztaty dla dziewczyn i kobiet 

wokół domku dla lalek (muzeum miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 16 – „RóżOWy KAPTUREK” – spektakl 
dla najmłodszych Teatru żelaznego z Katowic 
(Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – ORNETTE – koncert (Klub muzycz-
ny Underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – jAKUB KUSZLIK – recital fortepiano-
wy laureata konkursu chopinowskiego w cyklu 
„chopin 2020” (mediateka, al. Piłsudskiego 16)

13 Marca, niedziela
godz. 15 – „KLImAKTERIUm… I jUż” – spek-
takl Teatru capitol z Warszawy (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 15 – „KLImAKTERIUm 2, cZyLI mENO-
PAUZy SZAł” – spektakl Teatru capitol z War-
szawy (Teatr mały, ul. Hlonda 1)

14 Marca, poniedziałek
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, jAKIE ZNA-
my: pokaz filmu „Supernova” z 2019 roku (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEm: 
„Wyspy Kanaryjskie – nie tylko plaża i leżak” 
(Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 20 – KABARET NOWAKI w programie 
„Za granicą żartu” (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
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Hasło z krzyżówki nr 745: 
I PO KARNAWALE.

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.

korBa

14 Marca, godz. 20 – kabaret  
nowaki, teatr MaŁy
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