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Wojna W Ukrainie jUż 
trWa trzeci tydzień. 
do dziś poMoc 
dla UchodźcóW 
opiera się gŁóWnie 
o dziaŁania osób 
pryWatnych, fUndacji, 
przedsiębiorcóW 
i saMorządóW. 
W tychach sytUacja 
Wydaje się być pod 
kontrolą.

Przede wszystkim napływ 
uchodźców i sytuacja na Ukra-
inie nie sparaliżowały pracy 
urzędów. – Wszystkie samorzą-
dy zaangażowały się w pomoc 
uchodźcom, ale nie mamy złu-
dzeń – będzie jeszcze trudniej, 
dlatego potrzebne są długofa-
lowe, systemowe ramy pomocy 
uchodźcom – napisał w mediach 
społecznościowych prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba. – Nasi 
urzędnicy w ciągu pierwszych 
dziewięciu dni przyjęli 1498 
wniosków o nadanie numeru 
PESEL. To znacznie więcej niż 
w całym 2021 roku, gdy tych 
wniosków było w sumie 1200. 
Biuro Obsługi Klienta w urzędzie 
codziennie wypełnione jest ludź-
mi czekającymi na załatwienie 
formalności, pracownicy nasze-
go urzędu robią co mogą, by im 
pomóc – dodał prezydent.

Tyski samorząd w ostatnich 
dniach, na prośbę władz War-
szawy, dał schronienie ponad 
50 osobom (głównie są to mat-
ki z małymi dziećmi). Wie-
lu Ukraińców tyszanie przyjęli 
do swoich mieszkań i domów. 
Dla osób, które w Tychach schro-
niły się przed wojną, przygoto-
wane zostały miejsca noclegowe 
w 7 lokalizacjach. – Mieszkań-
cy Tychów z wielką ofiarnością 
przekazali niezliczoną ilość da-
rów dla potrzebujących Ukraiń-
ców. Zapełniliśmy nimi wszyst-

kie pomieszczenia budynku 
na placu św. Anny 4. Urucho-
miony został punkt wydawania 
darów na pierwszym piętrze Ty-
skich Hal Targowych. Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Tychach organizuje otwarte 
grupy wsparcia dla rodzin przy-
byłych z Ukrainy. Spotkania od-
bywają się cyklicznie w siedzi-
bie poradni. Miejskie Schronisko 
dla Zwierząt także włączyło się 
do pomocy. Oferuje możli-
wość przyjęcia i opieki dla psów 
uchodźców przyjeżdżających 
do naszego miasta. Obywateli 
Ukrainy wspierają tyskie insty-
tucje kultury. Ukraińcy np. mogą 
bezpłatnie uczestniczyć w kon-

certach tyskiej orkiestry AUKSO 
na podstawie dokumentu po-
twierdzającego obywatelstwo. 
Teatr Mały Tychy zaprosił ukra-
ińskie rodziny z dziećmi na spek-
takl. A to nie wszystko – wyliczał 
prezydent.

zbiórki cały czas potrzebne
Wciąż działają punkty przyjmo-
wania darów dla uchodźców. Dwa 
najważniejsze to Tyskie Hale Tar-
gowe oraz plac św. Anny 4. – Jest 
wiele palących potrzeb, a żyw-
ność jest jedną z najważniejszych 
– mówi Karolina Chemicz-Pałys, 
radna koordynująca pracę punktu 
w THT. – Początkowo magazy-
ny, które użyczyło miasto, szyb-

ko wypełniły się. Z tej pomocy 
od dwóch tygodni korzystają 
uchodźcy. Aktualnie zmagamy 
się z pewnymi brakami, ale sy-
tuacja nie wygląda źle. Zanim 
ktokolwiek zdecyduje się przyjść 
z pomocą, proszę się zaintereso-
wać, co aktualnie jest najbardziej 
potrzebne. To zmienia się z dnia 
na dzień. Numery do poszcze-
gólnych miejsc są łatwo dostępne 
w internecie, chociażby na stro-
nie Urzędu Miasta Tychy – po-
leca radna.

Po drugiej stronie mia-
sta, w magazynie przy placu 
św. Anny 4 ustawiają się ko-
lejki. – W minionym tygodniu 
do punktu przyjechał transport 

z Niemiec z siedziby naszej fun-
dacji – mówi Bartłomiej Szym-
czyk z Internationaler Bund. 
– W sumie 7 ton żywności, 
a do tego odzież i zabawki dla 
dzieci. Wbrew pozorom te ostat-
nie są również istotne, pomagają 

odciągnąć uwagę najmłodszych 
od traumatycznych przeżyć – do-
daje. Na miejscu działa kilkana-
ście osób: harcerze, uczniowie, 
pracownicy fundacji, wolonta-
riusze. – Mam formularze, wy-
starczy przyjść z ulicy, zapisać się 
do Tyskiego Centrum Wolonta-
riatu i zacząć działać – mówi 
pani Alicja z IB.

Tak też zrobiła Barbara Le Bé-
guec-Friedman – francuska ar-
tystka, którą wojna z Ukrainą 
zastała w podróży. – Jechałam 
odwiedzić przyjaciół na Ukra-
inie, ale z wiadomych wzglę-
dów zaniechałam dalszej dro-
gi. Zatrzymałam się w Tychach, 
bo mam tu znajomych. Zgłosi-
łam się do pracy przy granicy 
jako wolontariuszka. Tychy trak-
tuje jako moją bazę wypadową, 
bezpieczną przystań, gdzie rów-
nież chciałabym jednak poma-
gać potrzebującym – opowiadała 
pani Barbara, pracująca jako wo-
lontariusz w magazynie przy pl. 
św Anny 4.

Sytuacja wciąż jest mocno roz-
wojowa. Trudno określić, ilu do-
kładnie uchodźców przyjechało 
do naszego miasta. Nie jest łatwo 
przewidzieć na jak długo. Część 
z nich pewnie już u nas zosta-
nie. Prócz żywności i dachu nad 
głową najważniejszym jest, aby 
zapewnić tym ludziom gładkie 
podłączenie się do naszego sy-
stemu społecznego i ekonomicz-
nego. kaMil peszat ●

potrzeb wciąż jest wiele
jUż trzeci tydzień TySZANIE POMAGAJą uCHODźCOM Z uKRAINy. 

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXV/672/22 

z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U 

przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę 
Miasta Tychy Uchwały Nr XXXV/672/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA U

PRZU UL. UCZNIOWSKIEJ I UL. SIKORSKIEGO W TYCHACH.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu po-

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

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

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

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

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

komunikat

Łzy wzruszenia i podziękowania to codzienność na pl. św. Anny 4.
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przed dWorceM pkp 
W katoWicach odbyŁa 
się W Miniony piątek 
specjalna konferencja, 
na której prezydent 
katoWic Marcin 
krUpa, prezydent 
sosnoWca arkadiUsz 
chęciński oraz 
zastępca prezydenta 
tychóW Maciej 
graMatyka MóWili 
o sytUacji saMorządóW 
i dziaŁaniach W zWiązkU 
z napŁyWeM UchodźcóW 
z Ukrainy.

– Do Katowic przyjeżdżają ty-
siące uchodźców. Jako samorzą-
dy staramy się robić wszystko, 
co w naszej mocy, aby tym lu-
dziom pomóc i ich rozlokować. 
Natomiast oczekujemy i chcemy, 
aby to zostało bardzo mocno 
usystematyzowane. Współpraca 
z wojewodą układa się dobrze, 
ale brakuje jednolitego systemu, 
z którego moglibyśmy korzystać 
– rozpoczął konferencję Marcin 
Krupa. Samorządowcy domagali 
się systemowego wsparcia, a także 
pomocy od rządu w znalezieniu 
dla uchodźców tymczasowego 
i docelowego miejsca pobytu. – 
W tej chwili trudno nawet stwier-
dzić, ilu uchodźców jest w Kato-
wicach. Wiemy jedynie, że 2 mln 
osób przekroczyły granicę polsko
-ukraińską – dodawał prezydent 
Katowic.

Wiemy, że w Tychach w ciągu 
9 dni przyjęto już 1,5 tys. wnio-
sków o nadanie numeru PESEL. 
Dla porównania w całym ubie-

głym roku takich wniosków zło-
żono 1,2 tys. Biuro Obsługi Klien-
ta w naszym urzędzie codziennie 
wypełnione jest ludźmi czekają-
cymi na załatwienie formalno-
ści.

– Koordynacja pomiędzy stro-
ną rządową a samorządami jest 
niewystarczająca – jasno zako-
munikował Maciej Gramaty-
ka. – Działania rządu są zdecy-
dowanie spóźnione do sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia. Naj-
lepszym dowodem na to jest brak 
specustawy, na którą wciąż cze-
kamy. Wciąż jest wiele wątpliwo-
ści dotyczących jej zapisów, jak 
ten, który mówi, że uchodźcy, 
którzy przybyli do Polski przez 
inną granicę, nie objęci zostaną 
wsparciem finansowym. Wiemy, 
że takich osób jest sporo, również 
w Tychach. W moim odczuciu 
ta ustawa już jest mocno spóź-
niona. Gdyby nie mieszkańcy na-
szym miast, to dziś mielibyśmy 
olbrzymi problem z uchodźcami. 
Biorąc po uwagę to, co się dzieje 
w innych rejonach Polski, może-

my uznać, że na Śląsku sytuację 
mamy pod kontrolą. Samorządy 
działają od samego początku woj-
ny w Ukrainie. Mieszkańcy już 
pierwszego dnia zaczęli się orga-
nizować, a samorząd im w tym 
pomaga. Brakuje nam jednak 
wiedzy, ile jest miejsc tymcza-
sowego pobytu w innych mia-
stach, jaki jest status osób, któ-
re przyjmujemy. Warto pamiętać, 
że w niektórych przypadkach sy-
tuacja jest bardzo dramatyczna, 
bowiem ci ludzie przyjechali 
do nas zupełnie bez niczego. Po-
magamy im własnymi siłami, si-
łami mieszkańców i prywatnych 
przedsiębiorców. Potrzebujemy 
jednak rozwiązań systemowych, 
które pozwolą tym ludziom się 
usamodzielnić. Teraz to jest naj-
ważniejsze. Nie czekając na usta-
wę w tyskich szkołach już 250 
dzieci znalazło miejsce, około 
500 dzieci jest już po wstępnych 
rozmowach. Uruchamiamy klasy 
zerowe, które mają głównie uczyć 
języka polskiego – mówił Maciej 
Gramatyka. kaMil peszat ●

zapoWiadany sklep 
spoŁeczny dla osób 
gorzej sytUoWanych, 
który MiaŁ rozpocząć 
dziaŁalność 30 Marca, 
rozpocząŁ dziaŁalność 
W MinionyM tygodniU 
jako pUnkt WydaWania 
żyWności i innych 
prodUktóW UchodźcoM 
z Ukrainy. znajdUje 
się na pierWszyM 
piętrze tyskich hal 
targoWych przy al. 
piŁsUdskiego 8 i jest 
czynny od poniedziaŁkU 
do piątkU W godzinach 
od 13 do 17.

– Punkt będzie działał do od-
wołania, dopóki sytuacja będzie 
tego wymagać – mówi Maciej 
Gramatyka, zastępca prezydenta 
Tychów ds. społecznych. – Przy-
bywają do nas uchodźcy posia-
dający niewiele lub nic. To bar-
dzo ważne, aby zapewnić tym 
ludziom choćby namiastkę nor-
malności. W punkcie odbiorą 
podstawowe produkty, takie jak 
mąka, kasza, chleb, kawa, herba-
ta, makaron, konserwy, słodycze, 
szampony, pasty do zębów, prosz-
ki do prania czy pampersy. Bez 
naszej pomocy i mieszkańców, 

którzy okazują im wsparcie, nie 
poradziliby sobie. Najważniejsze 
jest, aby ci ludzie jak najszybciej 
stanęli na nogi i usamodzielnili 
się. Ma to być miejsce na począ-
tek, nim uda się uruchomić kon-
ta bankowe, załatwić formalności 
czy znaleźć pracę – dodaje wice-
prezydent Gramatyka.

Punkt prowadzi Urząd Miasta 
Tychy wraz z Fundacją Spichlerz. 
– Walutą jest tylko słowo „dzię-
kuję”, ale trzeba przestrzegać pew-
nych zasad. Z punktu mogą ko-
rzystać osoby, które przekroczyły 
granicę Polski po 24 lutego 2022 
roku. Osoba, korzystająca z punk-
tu, musi okazać paszport czy inny 
dokument potwierdzający prze-
kroczenie granicy. Produkty są li-
mitowane ze względu na liczbę 
członków rodziny, np. na 1 oso-
bę z rodziny przypada 1 kg mąki, 
cukru, itp. Produkty danej oso-
bie są wydawane raz na tydzień 
– mówi Iwona Bińkowska, na-
czelnik Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia w Urzędzie Mia-
sta Tychy.

W dzień otwarcia (minio-
na środa) z punktu skorzystało 
5 rodzin. Mogliśmy spokojnie 
porozmawiać z dwiema paniami 
z Fundacji Spichlerz. Odwiedza-
jąc placówkę w piątek natrafili-

śmy już na kolejki, a pięć pracują-
cych na miejscu osób miało pełne 
ręce pracy. – Obsługujemy ludzi 
na okrągło – mówi pani Ania 
z fundacji. – Mamy wydruko-
wane listy po ukraińsku, na któ-
rych można zaznaczyć produk-
ty i ich potrzebne ilości. Na ich 
podstawie przygotowujemy siat-
ki z darami. Na bieżąco uzupeł-
niamy nasze półki, choć zdarza 
się, że jakiegoś typu towaru za-
braknie. Tak duże jest zapotrze-
bowanie. Dość często widzimy 
łzy i autentyczną wdzięczność, 
ale też wycofanie. Wszyscy jed-
nak są dobrze poinformowani 
o tym gdzie i jaką formę pomo-
cy mogą otrzymać. Na przykład 
wiedzą, gdzie się udać, aby wyro-
bić PESEL i często mają kontakt 
z tłumaczem. Staramy się jak mo-
żemy, aby ułatwić tym ludziom 
trudny czas – dodaje.

Towar na półki zapewniają ty-
szanie, Fundacja Spichlerz, Urząd 
Miasta Tychy oraz firmy, któ-
re przekazały wsparcie rzeczowe 
i finansowe. Dla osób przycho-
dzących do punktu z dziećmi 
przygotowano miejsce do zaba-
wy. Informujemy, że na placu św. 
Anny 4 dalej działa punkt zbiórki 
żywności i środków chemicznych. 
kaMil peszat ●

spóźniona specustawa
saMorządoWcy krytykUją rząd ZA bRAK ROZWIąZAń SySTEMOWyCH.

walutą słowo 
„dziękuję”
W tyskich halach targoWych DZIAłA SPECJALNy PuNKT DLA uCHODźCóW.

Punkt będzie działał tak długo, jak będzie ku temu potrzeba. 

Zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka podczas konferencji.
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Na ulicach Tychów pojawią się 
elektryczne hulajnogi firmy 
Bolt. To kolejny operator, który 
udostępni jednoślady w naszym 
mieście.

Zielone hulajnogi Bolt pozwala-
ją na pokonanie do 40 km na jed-
nym ładowaniu. Przednie i tylne 
oświetlenie zapewniają bezpie-
czeństwo podczas korzystania 
w godzinach późnopopołudnio-
wych. Dostosowana amortyzacja 
poprawia przyczepność do pod-
łoża i płynną jazdę. Maksymalna 
prędkość jazdy hulajnogami Bolt 
została ograniczona do 20 km/h 
zgodnie z wymogami prawa.

Aby skorzystać z usługi nale-
ży pobrać aplikację, natomiast 
ci, którzy już ją posiadają, zo-
baczą symbol hulajnogi w swo-
jej aplikacji. Wybranie go prze-
niesie użytkownika do miejsca, 
gdzie znajdują się jednoślady. 
Elektryczną hulajnogę można 
odblokować, skanując kod QR 
umieszczony na kierownicy 
urządzenia. Przed rozpoczęciem 
pierwszego przejazdu warto za-
poznać z instrukcją i wskazów-
kami w aplikacji dotyczącymi 
bezpiecznej jazdy oraz parko-
wania pojazdu.

Odblokowanie elektrycznej 
hulajnogi jest bezpłatne, korzy-
stający z aplikacji w Tychach 
będą płacić 0,50 zł za każdą mi-
nutę jazdy.

Osób poruszających się na hu-
lajnogach systematycznie przy-
bywa, dlatego warto się zapoznać 
z ogólnymi przepisami ruchu do-
tyczącymi jazdy na tych pojaz-
dach. Firma Bolt zaleca, by sto-
sować się do zasad bezpiecznej 
i odpowiedzialnej jazdy: korzysta-
nia z kasku oraz wygodnego obu-
wia na płaskiej podeszwie, jazdy 
tylko w dozwolonych miejscach 
i w linii prostej (unikanie ostrych 
zakrętów), rezygnacji z korzysta-
nia z hulajnogi w czasie ekstremal-
nych warunków pogodowych oraz 
w stanie nietrzeźwości. Hulajnoga 
jest przeznaczona do użytku wy-
łącznie jednej osoby.

Po zakończeniu jazdy, należy 
pozostawić ją w miejscu do tego 
przeznaczonym, tzw. punkcie 
mobilności. W przypadku je-
śli nie ma takiego miejsca – jak 
najbliżej zewnętrznej krawę-
dzi chodnika najbardziej odda-
lonej od jezdni oraz równolegle 
do tej krawędzi. Przepisy naka-
zują zwrócenie uwagi na bezpie-
czeństwo osób z niepełnospraw-
nościami i zachowanie miejsca 
na chodniku o szerokości 1,5 m. 
Osoba jadąca hulajnogą powin-
na zachować szczególną ostroż-
ność na przejściach dla pieszych, 
by pojazd nie zagrażał bezpie-
czeństwu pieszych i pozosta-
łych uczestników ruchu drogo-
wego. ls ●

jUż po raz 
trzydziesty odbyŁa 
się gala finaŁoWa 
WojeWódzkiego 
konkUrsU 
„MŁode talenty”, 
podczas której 
Wręczono nagrody 
W trzech kategoriach: 
scenicznej, plastycznej 
oraz literackiej. 
laUreaci kategorii 
scenicznej Wystąpili 
na Wspólnej scenie 
Wraz z takiMi tUzaMi jak 
artUr andrUs czy kUba 
sienkieWicz.

Wojewódzki Konkurs Arty-
styczny „Młode Talenty” orga-
nizowany jest przez II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi im. C. K. Norwi-
da w Tychach wspólnie z Teatrem 
Małym oraz Miejskim Centrum 
Kultury. Współfinansowany jest 
z Budżetu Obywatelskiego.

– Finał to zawsze są ogromne 
emocje – mówił Michał Glen-
szczyk, koordynator konkursu 
z ramienia II LO, który przywi-

tał gości. – Szczególnie serdecz-
nie witamy pomysłodawczynię 
konkursu, która przed trzydzie-
stu laty osobiście wręczyła pierw-
sze nagrody, panią Elżbietę Cimr 
oraz zastępcę prezydenta Tychów 
Macieja Gramatykę, który objął 
wydarzenie honorowym patro-
natem.

Głos zabrała również dyrek-
tor II LO Małgorzata Leszczyń-
ska-Kloc. – Pamiętam doskonale 
początki konkursu na naszej sali 
gimnastycznej. To był mały szkol-
ny konkurs. Dzięki współpracy 
z Teatrem Małym od wielu lat 
nasi uczestnicy mogą zaprezen-
tować się jurorom na profesjonal-
nej scenie. Warto zwrócić uwa-
gę na włodarzy naszego miasta, 
bo to dzięki ich pomocy konkurs 
przez te wszystkie lata miał szan-
sę rozrastać się – dziękowała dy-
rektor II LO.

Na scenę kolejno zaproszo-
no nagrodzonych: kategoria pla-
styczna – 1. Aleksandra Dudek (II 
LO Tychy), 2. Karolina Skotnicka 
(II LO Tychy), 3. Roksana Wojtaś-
kiewicz (Technikum nr 18 Katowi-
ce), wyróżnienie Anna Baloń, (ZSS 

nr 8 Tychy); kategoria literacka 1. 
Barbara Nowak (SP 13 Tychy), 2. 
Emilia Grzyśka (POSM Katowice) 
3. Marcin Mazur (PZS nr 2 Pszczy-
na), wyróżnienia honorowe Emilia 
Durkalec (II LO Tychy) oraz Artur 
Chwastek (VI LO Katowice); kate-
goria sceniczna – 1. Katarzyna Po-
sikata (LO Sosnowiec), 2. Oliwia 
Jędrzejaszek (LO Bieruń), 3. Danka 
Crew (Tychy), wyróżnienia Zofia 
Lorenc (STO Tychy), Maja Gied-
wiłło i Hanna Derej (Tychy), na-
groda publiczności: Dawid Dur-
kalec (II LO Tychy).

Zwycięzcy kategorii scenicz-
nej zaprezentowali się publiczno-
ści na jednej scenie z zaproszo-
nymi gośćmi. W tym roku byli 
to Kuba Sienkiewicz lider Elek-
trycznych Gitar oraz Artur An-
drus, który nie mógł uwierzyć, 
że po tylu latach znów zaproszo-
no go na konkurs młodych talen-
tów. Swój talent, jako komika i sa-
tyryka, zaprezentował na scenie 
śpiewając ballady, m.in. balladę 
dziadowską o Tychach, którą na-
pisał zainspirowany m.in. lektu-
rą naszego tygodnika.
kaMil peszat ●

W tyM rokU jUż po raz 
dzieWiąty tyszanie 
Mają MożliWość 
WspóŁdecydoWania 
o losach Miasta, jego 
infrastrUktUrze, 
charakterze, dUszy. 
taką opcję daje 
iM organizoWany 
nieprzerWanie 
od 2015 rokU bUdżet 
obyWatelski.

Czym dokładnie jest Budżet Oby-
watelski i kto może wziąć w nim 
udział? Jest to wydzielona część 
budżetu miasta, o przeznacze-
niu której decydują mieszkańcy. 
W przypadku Tychów jest to kwo-
ta 5 milionów złotych! Wniosek 
może zgłosić każdy mieszkaniec 
miasta. Jeżeli jest to osoba niepeł-
noletnia, która ma ochotę zaanga-
żować się we współdecydowanie 
o mieście, niezbędna jest zgoda 
opiekuna prawnego. Wszystkie 
wnioski i pomysły są zbierane 
jeszcze do 21 marca.

Możliwość realnego współde-
cydowania o mieście od samego 
początku cieszyła się dużym zain-
teresowaniem i zaangażowaniem 
tyszan. W każdej z dotychczasowej 
edycji pojawiają się projekty doty-
czące najbliższego otoczenia: re-
montów chodników, budowy wiat 
śmietnikowych, miejsc parkingo-
wych, boisk, oświetlenia, doposa-
żenie placów zabaw, nasadzenia 
zieleni czy montażu małej archi-
tektury: ławek i koszy na śmieci. 
Mieszkańcy pamiętają również 
o wspieraniu lokalnej społeczno-

ści. Chodzi tutaj m.in. o festyny, 
seanse kin plenerowych, warsztaty 
artystyczne dla dzieci i wiele, wie-
le innych wspaniałych inicjatyw 
mieszkańców Tychów.

Projekty z poprzedniej edycji, 
które zostaną zrealizowane w tym 
roku, to m.in.: akcja kastracji i ste-
rylizacji psów i kotów, nauka jazdy 
na łyżwach i rolkach z elementami 
hokeja, montaż czujników jako-
ści powietrza, plac do gry w bule 
przy ul. Żwakowskiej, tablica hi-
storyczna na Rynku, łąka kwia-
towa na os. C, montaż luster dro-
gowych przy al. Niepodległości, 
czy mini-ogród deszczowy przy 
ul. Darwina.

W sumie we wszystkich edy-
cjach złożono 1517 wniosków, 
z czego 1040 trafiło do głosowa-
nia. Do tej pory mieszkańcy wy-
brali do realizacji 522 projekty. 
Warto pamiętać o tym, że z roku 
na rok zasady konkursu są mo-
dyfikowane i dostosowywane 
do potrzeb mieszkańców. W ra-
mach 9 edycji „Budżetu Obywa-
telskiego” wprowadzony został 
podział osiedlowy, dzięki czemu 
każda z tyskich dzielnic i osied-
li ma swoją pulę środków do roz-
dysponowania. Jest także pula 
ogólnomiejska, do której trafia-
ją projekty dotyczące tyskich par-
ków czy placówek oświatowych. 
Ostatnią zmianą, wprowadzo-
ną na wniosek mieszkańców jest 
to, że podczas głosowania każdy 
mieszkaniec będzie mógł oddać 
cztery głosy: dwa na projekty re-
jonowe oraz dwa na projekty do-
tyczące całego miasta.

Urny wyborcze znajdują się 
w Głównym Punkcie Konsulta-
cyjnym w Budynku Centrum Bal-
bina (ul. Barona 30, pok. 209). Za-
głosować można na dwa sposoby: 
osobiście, w Głównym Punkcie 
Konsultacyjnym lub wysyłać skan 
wybranego przez siebie projektu 
e-mailem na adres: kontakt@ra-
zemtychy.pl.

Wszystkie wnioski i dodatkowe 
informacje, dotyczące procedur, 
zasad i kolejnych etapów wybie-
rania swojego projektu obywa-
telskiego w ramach akcji Budżet 
Obywatelski 2023 dostępne są 
na stronie www.razemtychy.pl

Dlaczego warto wziąć udział 
w konkursie? Każdy mieszka-
niec miasta chciałby mieć realny 
wpływ na otaczający go świat, kra-
jobraz etc. Miasto Tychy, dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu daje 
taką możliwość każdemu obywa-
telowi naszego miasta, który może 
zgłosić swój projekt lub poprzeć 
ten, który go najbardziej intere-
suje. Dziś tyszanie mają głos, ten 
głos jest ważny i co najważniej-
sze – jest wysłuchiwany. Bardzo 
serdecznie zachęcamy do wzię-
cia udziału wszystkich tyszan 
i tyszanki, bez względu na wiek 
(osoby niepełnoletnie również za-
chęcamy do działania w ramach 
lokalnej społeczności, należy jed-
nak pamiętać, by mieć zgodę ro-
dzica lub opiekuna). To waż-
ne, aby mieszkańcy mieli wpływ 
na otaczający nas świat i sami 
decydowali, co tak naprawdę dla 
nich jest ważne.
arkadiUsz dęboWski ●

bolt to kolejna firma, która w Tychach uruchomi elektryczne 
jednoślady.

Hulajnogami przez 
TycHy

show na jubileusz
konkUrs ORGANIZOWANy PRZEZ TySKIE LICEuM IM. NORWIDA DObIEGł Już TRZyDZIESTu 
EDyCJI.

DZień kOBiet Dla UkRaiNyflash

W siedzibie Teatru bELFEgoR (dawna aula WSZiNS) odbył się 8 marca koncert „Kobiety dla ukrainy”, 
podczas którego udało się zebrać16 tys. zł na pomoc uchodźcom. Na scenie wystąpili: pochodząca 
z Doniecka Raisa Misztela (na zdjęciu), Elżbieta Wacławek-Czmok, artyści z bELFEgoRa, Hanna Derej 
oraz dzieci związane z fundacją MultiIntegra, organizatora wydarzenia. kp ●
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Artur Andrus gratuluje zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii scenicznej.
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tyszanie mają głos
Wnioski do bUdżetU obyWatelskiego 2023 PRZyJMOWANE Są JESZCZE PRZEZ TyDZIEń.

zbiórka dla Krzemieńca.

galeria 
pomaga
Jak poinformował nas Jarosław 
Banyś z Galerii Sztuki Miriam 
przy placu Baczyńskiego, pla-
cówka ta prowadzi zbiórkę środ-
ków opatrunkowych, przeciw-
bólowych i antyseptycznych dla 
potrzeb pogotowia ratunkowego 
i szpitala miejskiego w Krzemień-
cu na Wołyniu.

– Mamy bezpośredni kontakt 
z lekarzami w Krzemieńcu, któ-
rym potrzebne są wszelkie środki 
opatrunkowe, przeciwbólowe i an-
tyseptyczne, a szczególnie opaski 
uciskowe do tamowania krwoto-
ków – mówi Jarosław Banyś.

– Potrzebujemy też tkaninę 
wodoodporną o nazwie „Codu-
ra 1000” w belach po 50 metrów. 
Z tkaniny tej część naszych byłych 
studentów szyje w Krzemieńcu in-
dywidualne torby, chlebaki me-
dyczne dla żołnierzy na froncie. 
Tkanina „Codura” jest sprzedawa-
na przez firmę w Łodzi. Jeśli ktoś 
mógłby zakupić choć jedną belę tej 
tkaniny i podarować ją do Krze-
mieńca, prosimy o kontakt z Mi-
riam, podamy dane techniczne.

Pomoc dla Krzemieńca przyj-
mujemy w Galerii Miriam 
od poniedziałku do soboty (14–
20 marca) między godz. 12 a 18. 
Po dostarczeniu pierwszej partii 
zebranych środków poinformuje-
my o nowych terminach zbiórki 
– kończy Jarosław Banyś.

Można też kontaktować się 
w tej sprawie mailem: bajit.mi-
riam@gazeta.pl. rn ●
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reklama

WysyŁane 
do rezerWistóW 
WezWania 
W celU Mobilizacyjnego 
UzUpeŁnienia jednostek 
WojskoWych WyWoŁUją 
– W kontekście 
sytUacji na Ukrainie 
– spore eMocje. czy 
W polskiM WojskU 
WproWadzone zostaŁy 
jakieś nadzWyczajne 
dziaŁania? jak 
obecnie pracUje tyska 
WojskoWa koMenda 
UzUpeŁnień? o krótką 
rozMoWę poprosiliśMy 
koMendanta WkU, ppŁk 
piotra janosza.

„twoje tychy”: czy wezwania, 
jakie otrzymują niektóre 
osoby, są związane z aktualną 
sytuacją w ukrainie, czy też 
są przewidziane rozporządzeniami 
i rutynową działalnością sił 
zbrojnych?
PPłk PiOtR JaNOSZ: 
– Ostatni gorący okres działań 
prowadzonych za granicą 
naszego wschodniego sąsiada 
rzeczywiście może budzić spory 
niepokój społeczny, a szczególnie 
w tym kontekście niepokój re-
zerwistów. Do WKU w Tychach 
wpływa także sporo zapytań 
odnośnie ćwiczeń, wstąpienia 
do wojska lub zmianę kategorii 
zdrowia. Chcę jednak podkre-
ślić, że prowadzone ostatnio 

działania są standardowe i nie 
mają nic wspólnego z sytu-
acją na Ukrainie. Wzywanie 
żołnierzy dla uzupełniania 
potrzeb mobilizacyjnych wynika 
ze struktury Sił Zbrojnych i jest 
realizowane w ten sam sposób 
od wielu lat. Stanowią one 
jedynie propozycję uzupełnienia 
pewnych stanowisk w jed-
nostkach wojskowych, które 
są aktywowane w momencie 
mobilizacji. Otrzymujący takie 
wezwanie rezerwista musi stawić 
się na wezwanie do jednostki 
w czasie wojny, natomiast 
w czasie pokoju w ramach 
ćwiczeń organizowanych 
przez jego jednostkę szkoli się 
okresowo, aby nie utracić swoich 
zdolności. Podobny sposób 
funkcjonowania posiadają inne 
armie zachodnie.

w związku z sytuacją epidemiczną 
szkolenia w jednostkach nie 
odbywały się. wrócono do nich 
w tym roku?
– Tak, odbyło się to na podstawie 
poleceń przełożonych i w związ-
ku z sytuacją epidemiologiczną. 
Generalnie, realizacja ćwiczeń 
wojskowych od kwietnia jest 
po prostu kontynuacją działań 
planowych szkolenia rezerw, 
które zostały zawieszone 
ze względów na pandemię.

Jakimi kryteriami kieruje się 
wku, sięgając po konkretnych 

rezerwistów? w jakim wieku 
i na jak długo żołnierz rezerwy 
może być powołany na ćwiczenia 
wojska?
– Nadanie przydziału mobiliza-
cyjnego jest czynnością admini-
stracyjno-prawną. W przypadku 
konkretnych rezerwistów istotne 
jest ich wyszkolenie wojskowe 
lub kwalifikacja, stan zdrowia 
oraz wiek. Istotna pozostaje 
również odległość zamieszkania 
rezerwisty do miejsca dyslokacji 
jednostki wojskowej, do której 
będzie powołany w przypadku 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny. W myśl tych przepisów, 
żołnierzy rezerwy, których 
w pierwszej kolejności prze-
widuje się powołać do czynnej 
służby wojskowej w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny, przeznacza się do tej 
służby poprzez nadanie w czasie 
pokoju przydziałów mobilizacyj-
nych na stanowiska służbowe lub 
do pełnienia funkcji wojsko-
wych, które są określone w etacie 
jednostki wojskowej na czas 
wojny. Przydziały mobilizacyjne 
nadaje się żołnierzom rezerwy, 
którzy spełniają wymagane kry-
teria merytoryczne i formalne 
do zajmowania przewidzianych 
dla nich stanowisk. W sytuacji 
braku możliwości nadania przy-
działów mobilizacyjnych żoł-
nierzom rezerwy wyszkolonym 
w wymaganych specjalnościach 
wojskowych, przydziały nadaje 

się żołnierzom rezerwy posia-
dającym pokrewne specjalności 
wojskowe. W takich wypadkach 
żołnierzy tych obejmuje się 
szkoleniem z zakresu wymaga-
nej specjalności, prowadzonym 
w ramach ćwiczeń wojsko-
wych. Jeśli natomiast chodzi 
o ćwiczenia rezerwy, podlegają 
im obywatele polscy, począwszy 
od dnia, w którym kończą 
osiemnaście lat życia, do końca 
roku kalendarzowego, w którym 
kończą 55 lat życia, a posiada-
jący stopień podoficerski lub 
oficerski – 63 lata. Ćwiczenia 
mogą być jednodniowe, krót-
kotrwałe (do 30 dni), długo-
trwałe (do 90 dni) i rotacyjne. 
W przypadkach, gdy wymaga 
tego konieczność zapewnienia 

obrony lub bezpieczeństwa 
państwa, Rada Ministrów 
może przedłużyć czas trwania 
ćwiczeń wojskowych o okres 
nieprzekraczający łącznie 
sześciu miesięcy w ciągu roku.
Dodam, iż osoby, które 
są zdolne do służby wojskowej 
(kat. A i B), a nie zaliczyły do tej 
pory żadnej formy przeszko-
lenia wojskowego, z urzędu 
zostały przeniesione do rezerwy 
bez odbycia służby wojskowej. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą 
o powszechnym obowiązku 
obrony, na dzień dzisiejszy 
powołanie do wszelkiego 
rodzaju sił zbrojnych jest formą 
ochotniczą. Osoby zaintereso-
wane powołaniem do służby 
wojskowej składają wniosek 

do Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień.

czy w związku z sytuacją 
na ukrainie tyskie wku realizuje 
jakiś nadzwyczajne zadania, 
np. dyżury czy dodatkowe 
działania?
– Nie. Sytuacja w kraju nie 
wymaga podejmowania 
szczególnych działań. Prowadzi 
się jedynie czynności spraw-
dzające i aktualizujące, zgodnie 
z rozkazami przełożonych.
leszek sobieraj ●

Tychy zajmują 8. miejsce wśród 
gmin i miast Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii pod 
względem liczby mieszkań 
– jest ich u nas 51,9 tys. Naj-
więcej jest w Katowicach 149,8 
tys., na drugim miejscu jest Sos-
nowiec – 93,2, a Tychy wyprze-
dzają: 3. Gliwice – 81,2, 4. By-
tom – 73,8, 5. Zabrze – 71,2, 6. 
Ruda Śląska – 58,9, 7. Chorzów 
– 53,9 tys.

Pod względem powierzch-
ni użytkowej Tychy plasują się 
na 6. miejscu (3,3 mln m kw.), 
bo wśród wymienionych wyżej, 
wyprzedzamy Chorzów i Rudę 
Śląską. Liderem są Katowice 
– 9 mln m kw.
Jeśli chodzi o przeciętną liczbę 
osób na jedno mieszkanie, w Ty-
chach mamy statystycznie 2,5 
osoby a np., w Bojszowach – 3,9 
(najwięcej w GZM). W Katowi-

cach jest 1,9 osób, w Bieruniu 3, 
w Zabrzu 2,4, w Bytomiu 2,2.
W 2020 roku Tychy były na 3. miej-
scu jeśli chodzi o oddane miesz-
kania na sprzedaż lub wynajem. 
Oto czołówka: 1. Katowice 3.251, 
2. Gliwice 1.157, 3. Tychy 696. Ty-
chom przypada ex aequo 3. miej-
sce pod względem oddanych no-
wych budynków: 1. Katowice 51, 
2. Gliwice 30, 3. Siemianowice 
i Tychy – po 15. ls ●

statystyczna ciekawostka.

Tyskie mieszkania

rutynowe wezwania
rozMaWiaMy z ppŁk piotreM janoszeM, WOJSKOWyM KOMENDANTEM uZuPEłNIEń W TyCHACH. 

Ppłk Piotr Janosz. 
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kronika policyjna

◆ 7.03 DyżURNy kMP tychy 
OtRZyMał ZgłOSZeNie, iż 
przy przystanku autobusowym 
na ul. Borowej leży mężczy-
zna. Po przybyciu na miejsce 
policjanci nie stwierdzili u 37-
latka funkcji życiowych i wraz 
z osobami postronnymi przy-
stąpili do udzielania pierwszej 
pomocy. Na miejsce przybyli 
także ratownicy medyczni jed-
nak po bezskutecznej reanimacji 
został stwierdzony zgon. Podob-
ny przypadek zgłoszony został 
11.03. Leżącego mężczyznę zna-
leziono w rejonie altany śmiet-
nikowej w podwórku u zbiegu 
al. Niepodległości z ul. Czystą 
i ul. Cyganerii. Niestety, w tym 
przypadku również pomimo 
wysiłków policjantów i ratow-
ników medycznych nie udało się 
przywrócić funkcji życiowych 
88-letniemu mężczyźnie. W obu 
przypadkach policja prowadzi 
dalsze czynności, mające na celu 
wyjaśnienie przyczyn śmierci.
◆ Na Ul. BeSkiDZkieJ (Dk 
1) PRZeD ZJaZDeM W Ul. 
DZWONkOWą kierowca vw 
uderzył w tira. Mężczyzna tra-
fił pod opiekę ratowników me-
dycznych, ale nie doznał poważ-
niejszych obrażeń i odmówił 
dalszych badań. Z ustaleń pra-
cujących na miejscu policjantów 
wynika, że kierowca osobówki nie 
zachował należytej ostrożności 
i uderzył w tył naczepy. Badanie 
alkomatem wykazało 0,92 mg/l 
co daje około 2 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Męż-
czyzna został zatrzymany i prze-
wieziony do KMP Tychy celem 
wykonania dalszych czynności. 
Pojazd sprawcy został zabezpie-
czony i odholowany na parking 
policyjny.
◆ W JeDNyM Z MieSZkań 
Na 6. PiętRZe budynku wie-

lorodzinnego przy ul. Prze-
mysłowej doszło do pożaru. 
Po jego ugaszeniu i przeszu-
kaniu mieszkania, okazało 
się, że nikogo w nim nie było. 
Klatka schodowa oraz spalone 
mieszkanie zostało oddymione 
i przewietrzone. Częściowemu 
spaleniu uległo wyposażenie 
mieszkania, uszkodzona zo-
stała również elewacja budyn-
ku i okna mieszkania powyżej. 
Po godzinie działania na miej-
scu zostały zakończone. Trwa 
ustalanie przyczyn i okoliczno-
ści powstania pożaru.
◆ 7.03 SłUżBy RatUNkOWe 
OtRZyMały ZgłOSZeNie, 
że w jednym z samochodów na al. 
Bielskiej znajduje się kobieta po-
trzebująca pomocy. Po dotarciu 
na miejsce okazało się, że kieru-
jąca vw kobieta najprawdopo-
dobniej zasłabła. Zjechała ona 
na pobocze i oczekiwała na przy-
jazd służb ratunkowych. Kobie-
ta trafiła pod opiekę ratowników 
medycznych, a podróżujące z nią 
dziecko pod opiekę strażaków, 
a następnie członka rodziny, któ-
ry został powiadomiony o zaist-
niałej sytuacji.
◆ OSZUści ZNóW Zaata-
kOWali i SeNiORka StRa-
ciła OSZcZęDNOści życia. 
Mieszkanka Tychów odebra-
ła telefon rzekomo od córki, 
która opowiedziała, że jej syn, 
a wnuczek seniorki potrzebu-
je finansowej pomocy. Według 
oszustki wnuk miał być zatrzy-
many przez policję za dokonanie 
oszustwa i potrzebuje pieniędzy, 
aby nie trafić do więzienia. 82-
letnia kobieta dała wiarę opo-
wieściom oszustki. Przygoto-
wała całe swoje oszczędności 
– 90 tys. zł. Po chwili przyszedł 
oszust i wręczyła mu pienią-
dze… ls ●

kilkUdziesięcioosoboWa 
grUpa MieszkańcóW 
kilkU tyskich dzielnic 
i osiedli UczestniczyŁa 
W prograMie 
tVp 3 katoWice, 
relacjonUjącyM 
na żyWo protest 
przeciWko planoWanej 
bUdoWie zakŁad 
odzyskU energii 
W WilkoWyjach.

Obecni na nagraniu mieszkań-
cy m.in. Wilkowyj, Mąkołow-
ca, Starych Tychów, Czułowa, 
osiedla A, Żwakowa po raz ko-
lejny wyrazili swój sprzeciw wo-
bec zamiarów inwestora – spółki 
Instalmedia sp. z o.o., prezentu-
jąc argumenty, które padły pod-
czas spotykania w Wilkowyjach 
21 lutego.

– Ne mamy zaufania do tej in-
westycji i inwestora w związku 
z brakiem transparentności i róż-
nicach w informacji, jakie do nas 
docierają. Inwestor podaje inne 
dane niż te, które są złożone 
w dokumentacji w Urzędzie Mia-
sta. Nie wiemy, czy to będzie za-
kład duży czy mały, czy inwestor 
dostanie pozwolenia na ten za-
kład, a potem rozbuduje do wiel-
kości Ekospalarni w Krakowie – 
stwierdziła Agnieszka Amszej 
z Rady Osiedla Wilkowyje.

Mieszkańcy twierdzili, iż inwe-
stycję chce realizować podmiot 
prywatny, dla którego liczyć się 
będzie przede wszystkim zysk. 
Zapowiedziano  kontynuowanie 
różnych działań, których celem 
jest zablokowanie inwestycji.

W programie wypowiedział się 
także prezes Instalmedii, Marek 
Mrówczyński.

– Chcemy wybudować zakład 
na paliwa alternatywne, bardzo 
nowoczesny, spełniający wszelkie 
możliwe dostępne technologie. 
Sporządziliśmy raport oddzia-
ływania na środowisko, który 
został pozytywnie zaopiniowa-
ny przesz Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Katowi-
cach. Emisja z tego zakładu bę-
dzie wielokrotnie niższa od tej, 
jaka pochodziła z dotychczasowej 
kotłowni oraz tej pochodzącej 
z palenisk domowych. To gwa-
rantuje, że jakość powietrza w tej 
dzielnicy będzie lepsza po zrea-
lizowaniu tej inwestycji. Nie tyl-
ko chcemy wybudować w miejsce 
starej węglowej kotłowni nowo-
czesny zakład, ale i rozbudować 
sieć ciepłowniczą, dzięki czemu 
mieszkańcy mogliby zlikwidować 
paleniska domowe i przyłączyć 
się do ciepłą systemowego.

Dodał, że w zakładzie nie będą 
spalane śmieci, ale paliwo, któ-
re jest bezwonne, suche i bez-
pieczne.

Na temat zakładu wypowie-
dział się także dr Michał Kozioł 
z Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Energetyki Politechniki Ślą-
skiej.

– Rozwiązania, jakie tu zo-
staną zastosowane, nie do koń-
ca są jeszcze ustalone, od stro-
ny technicznej i technologicznej 
jest możliwe wybudowanie insta-
lacji, która nie powinna budzić 
obaw mieszkańców. Rozwój tech-
niki pozwala na spalanie przy mi-
nimalnych emisjach. W Euro-
pie istnieje 500 takich instalacji. 
Była tu wspomniana instalacja 
w Wiedniu, która jest oddalona 
o ok. 160 m od budynków miesz-
kalnych i ok. 60 m od obiektów 
biurowych. W wielu krajach 
to nie budzi takich kontrower-
sji, jak w tym przypadku. Ro-
zumiem, że tutaj dużo dyskusji 

i zarzutów jest w kwestii zaufania 
do władz, głównie tego czy insta-
lacja będzie spełniała te najlep-
sze wymagania i czy później bę-
dzie właściwie prowadzona. Jeżeli 
by to zaufanie było, technika jest 
w stanie sprostać oczekiwaniom 
mieszkańcom.

Decyzję środowiskową w spra-
wie ZOE wyda prezydent Tychów. 
Jak stwierdziła Ewa Grudniok, 
rzecznik UM, obecnie trwa pro-
cedura związana z uzyskaniem 
tej decyzji.

– Zbierane są opinie i uzgod-
nienia organów ochrony środo-
wiska, sprawdzana jest zgodność 
wniosku inwestora z przepisa-
mi prawa miejscowego, odbyły 
się także konsultacje społeczne. 
Wpłynęło bardzo dużo wnio-
sków od mieszkańców i Wydział 
Komunalny Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa teraz je anali-
zuje, co może potrwać kilka ty-
godni.
leszek sobieraj ●

esa, czyli eUropean 
space agency, 
to dziaŁający 
W eUropie odpoWiednik 
nasa. patronUje 
MiędzynarodoWeMU 
konkUrsoWi o nazWie 
cansat, który polega 
na konstrUoWaniU Mini 
satelit – syMUlatoróW 
sond kosMicznych 
przez Uczennice 
i UcznióW szkóŁ 
ponadpodstaWoWych 
oraz przeproWadzeniU 
za ich poMocą badań 
naUkoWych.

Do konkursu zgłosił się zespół 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Leona Kruczkowskiego, nazwany 
TLSat, w składzie: Zuzanna Jarla-
czyńska, Szymon Pawlus, Michał 
Plaza oraz uczeń Śląskich Tech-
nicznych Zakładów Naukowych 
Tomasz Drewniak. Opiekunem 
drużyny jest dr Mariusz Niemiec 
nauczyciel fizyki w I LO.

wyzwanie
Konkurs to duże wyzwanie dla 
uczniów. Chodzi o zaprojekto-
wanie i zbudowanie minisatelity 
typu CanSat z uwzględnieniem 
wszystkich głównych podsy-
stemów obecnych na satelicie. 

Podczas konkursu trzeba także 
przeprowadzić testy, sprawdzić 
sondę w locie i zanalizować uzy-
skane podczas lotu dane. Ponadto 
należy wykazać się umiejętnoś-
cią zarządzania projektem, jego 
finansowaniem oraz promocją 
misji. Uczestnicząc w konkursie 
od września ub. roku, uczniowie 

przygotowali kilka raportów do-
kumentujących przedsięwzięcie, 
opis techniczny sondy oraz prób, 
budżet i plan kolejnych działań.

wirujący spadochron
– Sonda ma spełnić dwie misje – 
mówi Michał Plaza. – Po pierw-
sze chodzi o to, by sonda, po wy-

niesieniu przez specjalną rakietę 
na wysokość od 500 m do na-
wet 2,5 km, wykonywała pod-
czas opadania pomiary, podając 
np. ciśnienie, czy temperatury. 
Oczywiście dane można spraw-
dzić w internecie, jednak chodzi-
ło o ich empiryczne sprawdzenie, 
jak rozkładają się w zależności 

od wysokości i przy różnej po-
godzie. A po drugie – uczestnicy 
konkursu sami określali problem 
badawczy lub rozwiązanie tech-
niczne. W naszym przypadku 
jest to zastosowanie spadochronu 
obrotowego. Kiedy sonda opada, 
spadochron zaczyna wirować. Po-
wstaje wówczas efekt żyroskopo-
wy, który pozwala na stabilizację 
obrazu, dzięki czemu uzyskujemy 
nagranie video bez zakłóceń.

Zastosowanie wykonane-
go z nylonu obrotowego spado-
chronu powoduje, że sonda może 
nie tylko przekazywać obraz lep-
szej jakości, ale możliwe jest wy-
konanie mniejszego spadochro-
nu, co wpływa na ciężar całego 
urządzenia.

– Problemem do rozwiązania 
było plątanie się linek – dodaje 
Szymon Pawlus. – Podczas opa-
dania sondy, linki wraz z czaszą 
spadochronu zaczynają obracać 
się z bardzo dużą prędkością. 
Zdarzało się, że się plątały i trzeba 
było na to znaleźć sposób. Było-
by łatwiej, gdybyśmy mieli dostęp 
do profesjonalnego laboratorium 
lub możliwość wyniesienia sondy 
na odpowiednią wysokość. Mu-
sieliśmy jednak sobie jakoś radzić 
i zrzucaliśmy sondę z… jedena-
stego piętra bloku. Wszystko za-
działało, sonda łagodnie opadała, 

przekazywała dane, chociaż oczy-
wiście z tej wysokości nie sposób 
było wszystkiego przetestować.

jak puszka po napoju
– Stanęliśmy przed zadaniem 
zbudowania sondy wielkości 
puszki po napoju – wyjaśnia Zu-
zanna Jarlaczyńska. – Zaprojekto-
wał ją w programie CAD Tomek 
Drewniak i została wykonana 
na drukarce 3D. Chodziło o połą-
czenie dwóch elementów – górnej 
części, która swobodnie się kręci 
razem ze spadochronem oraz dol-
nej, z podzespołami elektronicz-
nymi i kamerą. Dodatkowo we-
wnątrz znajduje się moduł GPS, 
który podaje lokalizację sondy.

Zespół TLSat pomyślnie prze-
szedł przez pierwszy etap konkur-
su i zakwalifikował się do kolej-
nego, na którym zostaną wybrane 
projekty do ścisłego ogólnopol-
skiego finału.
leszek sobieraj ●

sonda z „kruczka”
tyscy UcznioWie ZAKWALIFIKOWALI SIę DO II ETAPu MIęDZyNARODOWEGO KONKuRSu EuROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ.

Tyscy uczniowie  czekają na wyniki drugiego etapu konkursu CanSat.

Po raz kolejny mieszkańcy zaprotestowali przeciwko planom budowy ZOE. Tym razem przed kamerami TVP 3.

Sonda z obrotowym spadochronem.

protest na żywo
W spraWie planóW bUdoWy ZAKłADu ODZySKu ENERGII W WILKOWyJACH.
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reklama

Urząd Miasta przypomina, że 31 
marca upływa termin zapłaty 
opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste oraz przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności.

Osoby, które złożyły wnioski 
o wyliczenie opłaty jednorazo-
wej i nie otrzymały jeszcze odpo-
wiedzi, powinny w tym terminie 

wpłacić opłatę roczną w dotych-
czasowej wysokości. Wpłaty te 
będą uwzględnione przy wyli-
czeniu opłaty jednorazowej.

Jak informują urzędnicy, do roz-
patrzenia jest ponad 2.000 wnio-
sków. Realizowane są sukcesywnie, 
według kolejności wpływu. Każ-
dy z nich wymaga analizy i usta-
lenia, czy właścicielowi przysługu-

je bonifikata i w jakiej wysokości. 
Obecnie wydawane są informa-
cje osobom, które wnioski o wyli-
czenie opłaty jednorazowej złożyły 
w październiku 2021 roku.

Dodatkowe informacje udzie-
lane są telefonicznie pod nr: 
(32) 776 37 11, (32) 776 37 41, 
(32) 776 37 12, (32) 776 37 22, 
(32) 776 37 14. UM ●

Na parterze City Point Tychy ot-
warto w ubiegłym tygodniu dys-
kont z odzieżą używaną Olatex 
International. Towar pochodzi 
głównie z krajów skandynawskich 
i zachodnich. 

– Dzięki temu mamy wysoko-
gatunkowe ciuchy i bardzo rzad-
ko spotykane w Polsce luksuso-
we marki – mówi właścicielka. 
– Co środę mamy dostawę, ale 
warto nas odwiedzać również w 
inne dni tygodnia. Dzięki spore-
mu popytowi co tydzień mamy 
nowe ciuchy na półkach – do-
daje. 

Oferta skierowana jest głów-
nie do pań, ale panowie też znaj-

dą coś dla siebie. Ceny wahają 
się od kilku do ok. stu złotych.  
– Tak naprawdę można u nas 
skompletować pełną garderobę. 
Posiadamy konfekcję codzien-
ną, ale i wieczorową. W ofercie 
mamy techniczną odzież spor-
tową jak i coś bardziej elegan-
ckiego. Ciuchy przed trafieniem 
na półki są poddawane kontroli 
jakości. Za kilkadziesiąt złotych 
można złożyć naprawdę impo-
nujące zestawy. Zdarzają się rze-
czy droższe, za które trzeba za-
płacić nawet sto złotych, ale są 
to produkty, których cena skle-
powa wynosi tysiąc zł lub więcej. 
Naszym atutem jednak jest nie 

tylko cena. Na wieszakach moż-
na znaleźć prawdziwe perełki od 
najlepszych projektantów. Dlate-
go właśnie dyskonty są takie po-
pularne. Mamy do zaoferowania 
dużo więcej niż popularne sie-
ciówki, których oferty często by-
wają do siebie podobne – dodaje 
właścicielka. 

Olatex International to jeden z 
największych importerów odzieży 
w Polsce. Posiada własną sortow-
nię odzieży, co pozwala wyselek-
cjonować najlepszej jakości pro-
dukty na rynku. Tyska placówka 
jest pierwszą w naszym mieście, 
a trzydziestą w regionie. 
as ●

kOleJki PO PaSZPORt flash

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Terenowego biura Paszportowego 
w Tychach informujemy, że podlega ono urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Wszelkie 
pytania proszę kierować na adres: wsoim@katowice.uw.gov.pl lub tel. 32 20 77 099. Aktualnie 
w Terenowym Punkcie Paszportowym (Centrum balbina ul. barona 30) codziennie tworzą 
się długie kolejki. – Co roku obserwujemy wzmożone składanie wniosków o paszport 
w okresie przedwakacyjnym oraz przed majówkowym – mówi rzecznik uW w Katowicach Alina 
Kucharzewska. – Nie pytamy wnioskodawców, dlaczego postanowili wyrobić paszport, dlatego 
trudno mi powiedzieć, czy ma to związek z sytuacją na ukrainie – dodaje. kp ●
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opłaty za użytkowanie wieczyste.

pamięTaj o Terminie 

towar pochodzi głównie z krajów skandynawskich i zachodnich.

Tanio i markowo

Nowy towar w dyskoncie pojawia się co środę.
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W MUzeUM MiejskiM 
odbyŁ się Wernisaż 
WystaWy prac 
ze zbioróW placóWki, 
Wybranych przez 
sŁUchaczy stUdióW 
podyploMoWych 
historii sztUki 
UniWersytetU śląskiego 
W katoWicach. 
piętnastU stUdentóW 
zapoznaŁo się 
z praWie tysiąceM prac, 
z których Wybrali 
trzydzieści trzy 
przedstaWiające Wielką 
indUstrię. okres ten 
przybliżyŁa podczas 
WernisażU prof. eWa 
chojecka.

Wystawa „Tony industrii” rozpo-
częła współpracę Muzeum Miej-
skiego w Tychach z Instytutem 
Sztuki UŚ. – Protoplasta instytu-
tu jest dzisiaj z nami – przywitała 
prof. Ewę Chojecką dyrektor mu-
zeum Aleksandra Matuszczyk. – 
Przedmiotem pracy studentów 
jest nasza kolekcja muzealna. 
Nieczęsto ją pokazujemy, tym 
bardziej się cieszę, że dr Patryk 
Oczko wraz ze studentami zna-
leźli naturalny kontekst, aby za-
prezentować państwu część na-
szych zbiorów. Cały ten koncept 
spiął dr Jerzy Gorzelik, któremu 
dziękuję za zaufanie. Mam na-
dzieję, że wspólna praca popro-
wadzi do coraz lepszego roz-
poznania naszego muzeum 
w aglomeracji śląskiej – dodała 
dyrektor muzeum.

Prof. Ewa Chojecka (historyk 
sztuki, prof. zw. dr hab. nauk hu-
manistycznych, członek Komite-
tu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk 
Społecznych Polskiej Akademii 
Nauk) podkreśliła, że temat, któ-
ry poruszono, ma wymiar euro-
pejski, nie lokalny. Według pro-
fesor wielka industria wciąż jest 
tematem aktualnym dla artystów 
ale i historyków, gdyż wyraża na-
szą środkowoeuropejską tożsa-

mość. – Nie bójmy się tego po-
wiedzieć. Wielka industria, mit 
założycielski Górnego Śląska, 
jest rozdziałem zamkniętym. Dla 
nas jednak stał się dziedzictwem. 
Co prawda przetworzonym przez 
malarza, przez poetę czy pisarza. 
Sądzę, że to, co tutaj analizowa-
no, jest historią w bardzo szero-
kim aspekcie. Linie powiązań 
i związków intelektualnych moż-
na kreślić daleko poza granicami 
naszego regionu czy kraju – pod-
kreśliła profesor Chojecka.

Studenci pod kierunkiem dr. 
Patryka Oczko przez dwa seme-
stry pracowali z tyskim zbiorem 
muzealnym. W tym czasie poja-
wiło się kilka koncepcji wystawy, 
jednak wspólnie zdecydowano 
pokazać wielki przemysł, do-
strzegając w nim wielopłaszczy-
znowość. Wybrane prace różnią 
się pod względem wykonanych 
technik, toteż zobaczyć moż-
na m.in. linoryt, litografię, rysu-
nek, lawowanie tuszem, akwarele 
czy też olej na płótnie. Najstarsze 
prace pochodzą z lat pięćdziesią-
tych XX wieku.

– Wśród nazwisk pojawia-
ją się przede wszystkim arty-
ści ze Śląska – mówił dr Patryk 
Oczko. – Jest z nami Franci-
szek Wyleżuch, którego lino-
ryt z 1976 r. „Dym”, zachwycił 
nas ujęciem przemysłu pod ką-
tem ekologii – podkreślił muze-
alnik. Studenci w opracowaniu 
dodali: „Czarna chmura, któ-
ra przecina drzewo, jest zja-
wiskiem sprzecznym z naturą: 

pozbawia drzewo energii wi-
talnej, nie zwiastuje deszczu 
– wody będącej podstawowym 
składnikiem organizmów, lecz 
stworzona z dymu, za pośred-
nictwem smogu, odbiera rośli-
nie życie. [...] doskonale wpi-
suje się we współczesną debatę 
publiczną podejmującą temat 
globalnego ocieplenia”. Każda 
z trzydziestu trzech prac zosta-
ła w podobny sposób przeanali-
zowana. Wnioski zaś wydruko-
wano i rozdano zwiedzającym 
w odpowiednio „ciężkim” for-
macie, odpowiednim do indu-
strialnego tematu.

– Pokazaliśmy również po-
dziw dla przemysłu i towarzyszą-
cy mu patos lat pięćdziesiątych 
– kontynuował dr Oczko. – Zain-
teresowało nas reporterskie po-
dejście Stanisława Gadomskie-
go w jego rysunkach. Znany jest 
przede wszystkim jako fotograf, 
tym bardziej chcieliśmy pokazać 
mniej znany wycinek jego twór-
czości. Zobaczą państwo również 
prace autorów, którzy przemy-
słem się zainspirowali do two-
rzenia kubistycznych ekspresji. 
Zwróciliśmy też uwagę na poja-
wiający się w naszych zbiorach 
sentyment za przemysłem XIX 
wieku czy treści propagandowe. 
Takich subtelności znaleźć moż-
na na wystawie wiele. Zachęcam 
do namysłu nad charakterem 
tego dziedzictwa, nad jego róż-
norodnością i nad tonami, któ-
re dziś dźwięczą mnogością zna-
czeń. kaMil peszat ●

jak jUż inforMoWaliśMy, 
W najbliższą środę, 
16 Marca startUje 
czternasta jUż edycja 
tyskiego festiWalU 
MonodraMU Motyf. 
idea ogólnopolskiego 
spotkania teatróW 
jednego aktora 
poWstaŁa W pierWszej 
dekadzie XXi WiekU 
W MiejskiM centrUM 
kUltUry, a od kilkU lat 
realizoWana jest przez 
teatr MaŁy.

MoTyF to z jednej strony kon-
kurs dla monodramistów, w któ-
rym można – oprócz nagrody fi-
nansowej – wygrać Wielki Wóz 
Tespisa, zaś z drugiej strony mi-
strzowskie prezentacje najlep-
szych powstałych w naszym kraju 
monodramów.

W tym roku festiwalowe pre-
zentacje rozpoczną właśnie mi-
strzowie, a ściślej mistrzynie: 
Gabriela Muskała i Irena Jun. 
Pierwsza z wymienionych – ak-
torka Teatru Narodowego w War-
szawie – zaprezentuje monodram 
„Podróż do Buenos Aires”, zreali-
zowany jeszcze w czasie jej współ-
pracy z łódzkim Teatrem im. 
Jaracza. Autorką tekstu jest Ama-
nita Muskaria (pod tym pseudo-
nimem kryje się sama Gabriela 
Muskała oraz jej siostra Moni-
ka), zaś bohaterką monodramu 
jest cierpiąca na chorobę Alzhe-
imera Walerka – dama w pode-
szłym wieku. „Walerka opowiada 
dyrdymały. Ale jak! Po mistrzow-
sku. Trzeba niebywałego talentu 
autorskiego i aktorskiego, żeby jej 
nieskoordynowaną wypowiedź 
uczynić tak przejmującą i praw-
dziwą” – czytamy w jednej z re-
cenzji „Podróży do Buenos Ai-
res”, na pokaz której Teatr Mały 
zaprasza w środę.

We czwartek, 17 marca sceną 
Teatru Małego zawładnie znako-
mita Irena Jun, która wcieli się 
w postać Matki Makryny, nie-
zwykłej bohaterki poematu Ju-
liusza Słowackiego i książki Jacka 
Dehnela. Matka Makryna żyła 
naprawdę w XIX wieku, podając 

się za mniszkę, którą w rzeczy-
wistości nigdy nie była. Irena Jun 
poruszająco przedstawia losy fał-
szywej zakonnicy i motywy, któ-
re zmusiły ją do tej przedziwnej 
mistyfikacji. Ten spektakl trzeba 
zobaczyć!

Trzecią prezentację mistrzow-
ską – także poświęconą kobiecie 
– Teatr Mały proponuje na finał 
festiwalu. 20 marca, po gali wrę-
czenia nagród konkursowych Do-
rota Landowska pokaże mono-
dram „Stryjeńska. Let’s Dance 
Zofia!”, opowiadający życie jednej 
z najbardziej znanych polskich 
artystek międzywojnia – Zofii 
Stryjeńskiej. To życie, to gotowy 
scenariusz na film lub sztukę tea-
tralną. Studia w przebraniu męż-
czyzny w monachijskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, liczne romanse, 
życie szalone, ale i doświadczo-
ne przeżyciem dwóch światowych 
wojen – echa tego niełatwego losu 
zobaczymy w niedzielę na zakoń-
czenie MoTyFu.

Z kolei 18 i 19 marca pracować 
będzie jury konkursowe (Irena 
Jun, Kamila Baar i Paweł Drze-
wiecki), które oceni siedem mo-
nodramów, zakwalifikowanych 
na tegoroczny festiwal i przyzna 
nagrody. O kondycji polskiego 
monodramu przekonać się będą 
mogli także widzowie – wstęp 
na pokazy konkursowe jest wol-
ny (po wcześniejszym odebra-
niu w kasie wejściówek), zaś bi-
lety na spektakle mistrzowskie 
kosztują 50 zł. 
Wojciech Wieczorek ●

dziedzictwo 
wielkiego 
przemysłu
WystaWę „tony indUstrii” OGLąDAć MOżNA DO 14 KWIETNIA. 

pięć dni z monodramem
W środę startUje TySKI FESTIWAL JEDNEGO AKTORA.

PROgRaM FeStiWalU

16 MaRca
godz. 18 –   „Podróż do buenos Aires” – monodram w wykonaniu 

Gabrieli Muskały z Teatru im. Stefana Jaracza w łodzi 

17 MaRca
godz. 18 –   „Matka Makryna” – monodram w wykonaniu Ireny 

Jun z Teatru Studio w Warszawie

18 MaRca
godz. 17 –   „Mięso” – Tamara yelchaninova z Teatru Stajni Meta-

morficznej
godz. 18.30 –   „Marzyciel” – Milena Piejko z Teatru Plaster działa-

jącego przy Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki
godz. 19.30 –   „Hermenegilda K.” – Dorota Kaczor z Fundacji 

Sztukarnia z Krakowa

19 MaRca
godz. 12 – Forum teatralne
godz. 17 – „Odważyłam się zdjąć buty” – Karolina Słonka z Te-
atru Ryba Latająca działającego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jasienicy
godz. 18 – „Pieśń Humbaka” – Marcin Fortuna z Teatru ForMa 
Marcina Fortuny z Radomia
godz. 19.30 –   „Pogodzić się ze światem” – bartosz bandura 

z Teatru Kotłownia w Drezdenku
godz. 21 –   „Popiół” – Filip Lipiecki z Akademii Sztuk Teatralnych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

20 MaRca
godz. 12 – Forum teatralne
godz. 16 –   Spotkanie z Kamillą baar, podsumowujące projekt 

„Zapiski z zamknięcia”
godz. 18 –   Gala Finałowa Festiwalu oraz „Stryjeńska. Let’s Dance 

Zofia” – monodram w wykonaniu Doroty Landow-
skiej

reklama

Irena Jun jako Matka Makryna zaprezentuje się w Tychach 17 marca.

Na wystawie  „Tony Industrii” obejrzeć można kilkadziesiąt prac wybranych ze zbiorów Muzeum Miejskiego.
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Miejskie centrUM 
kUltUry zorganizoWaŁo 
W geMini park tychy 
WystaWę fotografii 
natychMiastoWej, 
której toWarzyszyŁ 
koncert z pokazeM 
tańca noWoczesnego. 
Wszystko W raMach 
prograMU grantoWego 
tyski bank kUltUry, 
do którego noWy 
nabór rUszyŁ 1 Marca 
i potrWa do końca 
Miesiąca. W tyM rokU 
przeWidziane są kolejne 
dWa nabory.

Tyski Bank Kultury to program 
grantowy przeznaczony dla twór-
ców i artystów z terenu naszego 
miasta. Jest to jego ósma odsło-
na. Projekt jest skierowany do lu-
dzi, którzy mają ciekawe pomysły 
i potrzebują wsparcia finansowe-
go i organizacyjnego, które za-
pewnia Miejskie Centrum Kultu-
ry w Tychach. Zainteresowanych 
zapraszamy na stronę kultura.ty-
chy.pl, gdzie można pobrać regu-
lamin i formularz zgłoszeniowy.

Od 26 lutego w Gemini Park 
Tychy można podziwiać wysta-
wę fotografii natychmiastowej – 
„naTYCHmiastowo” autorstwa 
Marty Nowakowicz-Jankowiak. 
– Zdjęcia, które zaprezentowa-
łam, to powiększona baza wysta-
wy, którą wspólnie z MCK poka-
zaliśmy w Tichauer Art Gallery. 
„naTYCHmiastowo” to moje 

spojrzenie na miasto. Zmienia 
się ono na przestrzeni lat, czy też 
pór roku, a czasami nawet dnia. 
To mój proces poznawania mia-
sta, który pokazuje je jako pro-
ces właśnie. Dzięki uprzejmości 
MCK w ramach TBK wydałam 
też album ze swoimi zdjęciami – 
komentuje „Instaksiara” (pseudo-
nim artystyczny pani Marty).

Marta Nowakowicz-Jankowiak 
prowadzi również kanał na insta-
gramie (instagram.com/instaksia-
ra), na którym pomaga począt-
kującym amatorom Instaxów 
osiągać lepsze fotograficzne re-
zultaty. – Jesteśmy przyzwyczajeni 
do fotografii cyfrowej, którą ofe-
rują dzisiejsze smartfony. Instax, 
czy też cała fotografia natychmia-
stowa, to fotografia analogowa, 
a ta wymaga chociaż podstawowej 
wiedzy z zakresu technik fotogra-
ficznych. Na swoim kanale przy-
stępnym językiem podpowiadam, 
jak ustrzec się podstawowych błę-
dów. Zapraszam również bardziej 
zaawansowanych amatorów foto-
grafii. Dla nich też publikuję cie-
kawostki z zakresu fotografii na-
tychmiastowej – zachęca Marta 
Nowakowicz- Jankowiak.

klasyka i taniec po nowemu
Do poprzedniej edycji TBK zgło-
sili się też Marcin Sidor oraz 
Szymon Herbuś, tworzący duet 
SIDOR x S-AGE. Nakładem Ty-
skiego Banku Kultury wydali 
debiutancką płytę „Trap Violin 
Style”. To unikatowa fuzja mu-

zyki klasycznej i elektronicznej. 
– Poznaliśmy się na próbach 
AUKSO, z którą to orkiestrą je-
steśmy obaj związani – mówi 
Szymon Herbuś. – Ja od zawsze 
fascynowałem się nowoczesną 
muzyką elektroniczną i jazzem. 
Miałem okazję realizować solowe 
nagrania Marcina i zapropono-
wałem mu fuzję nowoczesnego 
beatu z klasycznymi utworami 
na skrzypce. Mieszamy twór-
czość m.in. Beethovena, Paga-
niniego, Vivaldiego z autorskimi 
aranżacjami z pogranicza trapu 
i hip-hopu. Przede wszystkich 
chcielibyśmy odczarować mu-
zykę klasyczną młodemu poko-
leniu, zaś osobom starszym po-
kazać, że nowoczesna muzyka 
elektroniczna również ma wiele 
do zaoferowania dla wymaga-
jącego słuchacza – dodaje Szy-
mon Herbuś. Wydawnictwo li-
czy 14 utworów, na które składa 
się m.in. „Toccata i fuga d-moll” 
Bacha, „Nokturn cis-moll” Cho-
pina, „Zima” Vivaldiego, ale też 
autorskie kompozycje duetu ta-
kie jak „Talk the Talk” czy tytu-
łowe „Trap Violin Style”. Płyta 
dostępna jest między innymi 
w Empiku.

Podczas ostatniego koncertu 
duetu w Gemini Park Tychy wy-
stąpili również tancerze związa-
ni z projektem „Śląsk taneczny” 
Grzegorza Krzysztofika. Pro-
jekt ten także został sfinanso-
wany w ramach Tyskiego Ban-
ku Kultury.

– Ten program jest dla ty-
szan, którzy działają w obrębie 
szeroko pojętej sztuki – mówi 
Michał Poźniak koordynator 
projektu. – Nieważne jest tutaj 
doświadczenie autora, bo pro-
gram w główniej mierze skiero-
wany jest do amatorów. Co nie 
znaczy, że nie realizujemy pro-
jektów z zawodowymi artysta-
mi. Przede wszystkim zwraca-

my uwagę na pomysł i na jakość 
treści, z którymi tyszanie do nas 
przychodzą. Dzięki TBK zrea-
lizowaliśmy wydawnictwa mu-
zyczne i literackie, wystawy ar-
tystyczne, teledyski zespołów 
muzycznych czy jamy graffiti. 
Po naszej stronie jest całe zaple-
cze organizacyjne, a ogranicza 
nas jedynie budżet. Pojedynczy 
projekt powinien być rozpisa-

ny na 6 tys. zł. W regulaminie 
jednak jest zapis, który umoż-
liwia zainwestowanie dodatko-
wych środków w szczególnych 
przypadkach. Jeżeli ktoś nie zdą-
ży złożyć wniosku do 31 marca, 
to może wziąć udział w dwóch 
kolejnych naborach: od 1 do 31 
maja i od 1do 30 lipca – przypo-
mina Michał Poźniak.
kaMil peszat ●

wsparcie dla ludzi z talentem
rUszyŁ nabór DO KOLEJNEJ EDyCJI TySKIEGO bANKu KuLTuRy

Duet SIDOR x S-AGE zagrał w Gemini Park.
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ogłoszenia drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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

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

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

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

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

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie

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

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

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

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

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

ul. Katowicka 9

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

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

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

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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

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

ul. Sikorskiego 101

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

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

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

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

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

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

kariera/edUkacja

aUto:

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

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

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

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

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
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

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

nierUchoMości:
Odstąpię kwaterę podwójną, murowa-
ną na cmentarzu Wartogłowiec tel. 690 
796 852

KUPIĘ

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

WYNAJMĘ

Do wynajęcia mieszkanie w Żwakowie o 
pow. 74 m2. 3 pokoje + 2 łazienki. Czynsz 
1700 zł/miesiąc + media (ogrzewanie, 
prąd, woda, kanalizacja oraz odpady ko-
munalne). Tel. 510 764 340.
Wynajmę powierzchnię pod działalność 
gospodarczą lub biurową w Centrum 160 
m2 i 550 m2 tel. 666 865 777

Lokal na warsztat, komis w Czułowie przy 
ul. Katowickiej 70 wynajmę 604 93 90 74

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. 

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. A, 50 m2, 2 pokoje,  cena 260.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100
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. 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 Żwaków, 80 m2, 4 pokoje, taras, do 
wejścia, cena 760.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2 oraz 2350 m2 działka nie jest 
budowlana – 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
Piasek ul. Myśliwska, 3 działki pod zabu-
dowę jednorodzinną, każda około 1080 
m2, cena 150 zł/m2 + udział w drodze 
5000 zł www.ASTON.com.pl 519-595-674
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, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
cena 1 199 tys  www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.560.000 zł 
www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, 4 Pory Roku, lokal usługowo-
handlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 
netto zł + VAT www.ASTON.com.pl 519-
595-674
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 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 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

zdroWie:

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

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

transport:

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

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

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

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

autoreklama

 – 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

reklama

reklama

Komenda Miejska Policji, 
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna, 
al. Niepodległości 230, 
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe,
ul. Fitelberga 71, 
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11, 
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, 
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
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

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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kolejny thriller 
zafUndoWali sWoiM 
kibicoM piŁkarze gks 
tychy. to, że – podobnie 
jak W MeczU z sandecją 
– zakończyŁ się on 
happy endeM, tyszanie 
zaWdzięczają neManji 
nedićoWi, który 
W doliczonyM czasie 
gry ocaliŁ zWycięstWo.

Zarówno GKS-owi jak i Zagłę-
biu punkty są bardzo potrzeb-
ne – jednym do walki o awans, 
a drugim o utrzymanie. Dlatego 
oba zespoły od początku grały 
z animuszem, tworząc całkiem 
ciekawe widowisko. W pierwszej 
połowie zdecydowanie przewa-
żali gospodarze, którzy pierwszą 
okazję na gola mieli już w 7 minu-
cie. Dynamiczny rajd lewą stroną 
bardzo aktywnego Marcina Ko-
ziny zakończył się podaniem pod 
bramkę, gdzie tylko przytomności 
jednego z obrońców zawdzięczają 
sosnowiczanie, że nie stracili gola. 
Dwie minuty później swoją oka-
zję miał Daniel Rumin, ale z bliska 
posłał piłkę nad poprzeczką. Ten 
sam zawodnik próbował w 25 min. 
strzelić piętą, ale Gliwa w bramce 
Zagłębia nie dał się zaskoczyć.

Dali się natomiast zaskoczyć 
tyszanie; w 35 min. po jednej 
z nielicznych kontr Pawłowski 
otrzymał piłkę w polu karnym 
i bez namysłu strzelił do siatki, 
obok będącego bez szans Konra-
da Jałochy. Szansa na wyrówna-
nie zdarzyła się już kilka minut 
później, kiedy po faulu na Kozinie 
sędzia podyktował rzut karny dla 
GKS. Do piłki podbiegł bohater 

meczu z Sandecją Krzysztof Woł-
kowicz, ale strzelił tak źle, że Gli-
wa bez trudu obronił.

W ten sposób mimo przewa-
gi w posiadaniu piłki (59%: 41%) 
i celnych strzałach (4:1), to nie ty-
szanie schodzili na przerwę w lep-
szych nastrojach.

Druga połowa rozpoczęła się 
świetnie, bo od wyrównującego 
gola Rumina już w 48 min. Bartosz 
Biel podał do Wołkowicza, ten za-
centrował w pole karne, a Rumin 
ubiegł bramkarza i wpakował pił-
kę do siatki Zagłębia. Sześć mi-
nut później Sanogo sponiewierał 
w polu karnym Kamila Szymurę 
i Trójkolorowi po raz drugi stanęli 
przed szansą zdobycia gola z rzu-
tu karnego. I po raz drugi jej nie 
wykorzystali (!), bo Rumin ude-
rzył podobnie jak wcześniej Woł-
kowicz i sosnowiecki bramkarz 
zdołał wybić piłkę.

Niewiele brakowało, a w 67 min. 
mielibyśmy kolejną jedenastkę, 
tym razem dla gości. Na szczęś-
cie dla tyszan, analiza VAR wyka-
zała, że Nemanja Nedić nie fau-
lował Sobczaka i arbiter główny 
odwołał swoją wcześniejszą de-
cyzję o karnym.

Długie przerwy na sprawdza-
nie VAR-u spowodowały, że ar-
biter przedłużył drugą połowę aż 
o sześć minut. I właśnie w doliczo-
nym czasie gry padło szczęśliwe 
dla GKS rozstrzygnięcie. Na daleki 
wyrzut z autu zdecydował się Do-
minik Połap, Wiktor Żytek zgrał 
piłkę, która odbiwszy się od Gra-
cjana Jarocha spadła pod nogi Ne-
dića. Najlepszy piłkarz rundy je-
siennej zachował się w tej sytuacji 
bardzo przytomnie i w zamiesza-

niu podbramkowym wepchnął 
piłkę do siatki, dając swojej dru-
żynie komplet punktów.
gkS tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 2:1 (0:1). Gole: Rumin 
(48') i Nedić (90') oraz Pawłow-
ski (35')
gkS tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Szymura, Wołkowicz – Biel 
(75' Kargulewicz), Czyżycki (90' 
Paprzycki), Żytek, Kozina (82' 
Wachowiak) – Rumin (82' Ja-
roch), Malec (75' Grzeszczyk). 
Żółte kartki: Połap, Szymura, 
Rumin, Jaroch.

W pozostałych meczach 23. 
kolejki: ŁKS – Stomil 0:2, Korona 
– Resovia 2:1, Jastrzębie – Miedź 
0:2, Skra – Sandecja 0:0, Odra 
– Arka 1:3, Puszcza – Podbeski-
dzie 4:2, Polkowice – Widzew 0:0. 
Mecz GKS Katowice – Chrobry 
rozpoczął się już po oddaniu tego 
numeru do druku.
Wojciech Wieczorek ●

i liga
1. Miedź 23 53 43:16
2. Widzew 23 43 39:26
3. Korona 23 40 30:21
4. Arka 23 38 41:22
5. gkS tychy 23 37 26:24
6. Chrobry 22 35 25:18
7. Podbeskidzie 23 34 38:29
8. łKS 23 34 25:22
9. Sandecja 23 33 27:25
10. Resovia 23 30 24:25
11. Odra 23 30 30:33
12. Skra 23 29 14:22
13. Katowice 22 27 27:34
14. Puszcza 23 25 27:35
15. Zagłębie 23 22 25:34
16. Stomil 22 20 24:38
17. Jastrzębie 22 14 16:37
18. Polkowice 23 14 17:41

Piłkarze drugiej drużyny GKS 
przekonali się w pierwszej poło-
wie meczu z ROW-em, że nazwi-
ska i pozycja wicelidera same nie 
wygrają spotkania. Znacznie niżej 
notowani rybniczanie w 22 min. 
zaskoczyli bowiem gospodarzy 
i objęli sensacyjne prowadzenie. 
Co prawda w 36 min. po rzucie 
wolnym i główce Wachowiaka 
miejscowi wyrównali, ale z ich 
gry w tej części meczu trener Ja-
rosław Zadylak nie mógł być za-
dowolony.

Wypada sądzić, że w przerwie 
tyszanie usłyszeli od trenera kil-
ka ostrych słów, bo na drugą po-
łowę wyszedł inny zespół Trój-
kolorowych. Agresywniejsza gra 
i zmiany w składzie spowodo-

wały, że gospodarze osiągnęli 
wyraźną przewagę i pozostało 
tylko udokumentować ją gola-
mi. Uczynił to w 63 min. po-
nownie Wachowiak, a potem 
rezerwowy Dzięgielewski, któ-
remu do zdobycia dwóch goli 
wystarczył kwadrans na mu-
rawie bocznego boiska przy 
ul. Edukacji.

Dzięki wysokiemu zwycię-
stwu i jednoczesnej porażce lidera 
z Bełku, zespół trenera Zadylaka 
wyszedł na samodzielne prowa-
dzenie w tabeli IV ligi i z opty-
mizmem czeka na środowy finał 
Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Tychy. Mecz GKS II Tychy 
– Pniówek Pawłowice rozpocznie 
się 16.03 o godz. 15.

gkS ii tychy – ROW 1964 
RyBNik 4:1 (1:1). Gole: Wacho-
wiak (36’ i 63’), Dzięgielewski (64’ 
i 71’) oraz Brychlik (22’).
gkS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Kopczyk, Pipia (46’ Rut-
kowski), Biegański (69’ Orliński), 
Wachowiak, Steblecki (62’ Borzę-
cki), Machowski (46’ Ploch), Krę-
żelok, Janiak, Paluch (55’ Dzię-
gielewski). Żółte kartki: Pipia, 
Krężelok i Paluch.

W pozostałych meczach 16. ko-
lejki: Landek – Bestwina 3:1, Łę-
kawica – Bełk 2:1, Podbeskidzie II 
– Czaniec 0:0, Kuźnia – Piast II 1:2, 
Gorzyce – Jasienica 1:0, Książeni-
ce – Unia Turza 1:7, Czechowice 
– Góral 3:0 (walkower). WW ●

iV liga
1. gkS ii tychy 16 38 48:14
2. bełk 16 35 34:16
3. unia Turza 16 32 42:23
4. łękawica 16 26 30:31
5. Czaniec 16 25 27:23
6. Piast II 16 24 27:20
7. Czechowice 16 23 28:20
8. Landek 16 22 28:21
9. Jasienica 16 21 21:26
10. Podbeskidzie II 16 19 22:22
11. Gorzyce 16 18 19:29
12. Kuźnia 16 17 17:26
13. Książenice 16 17 31:42
14. ROW 16 15 27:42
15. bestwina 16 11 21:40
16. Góral 16 7 17:44

Tyska Galeria Sportu oddział 
Muzeum Miejskiego zaprasza 
w najbliższą sobotę, 19 marca 
o godz. 11 na zwiedzanie Sta-
dionu Miejskiego, w tym m.in.: 
strefy VIP, loży prezydenckiej, sali 
konferencji prasowych, zaplecza 
technicznego.

Ponadto w TGS będzie można 
zwiedzić multimedialną wystawę 

stałą „Sportowa strona miasta. 
Historia. Wydarzenia. Mistrzo-
wie”. Zbiórka przed wejściem 
głównym na Stadion Miejski Ty-
chy, od ul. Baziowej.

Zapisy (liczba uczestników 
ograniczona): 515-717-430, 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. Wstęp 
wolny.
ls ●

karne do poprawki
trójkoloroWi NIE WyKORZySTALI DWóCH RZuTóW KARNyCH, ALE W OSTATNICH 
SEKuNDACH WyGRALI.

Mimo zwycięstwa, tyszanie mogą być zadowoleni tylko z jednej połowy.

rezerwy na czele!

Komplet punktów z Zagłębiem pozwolił tyszanom ponownie wskoczyć do czołowej szóstki.
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tgs zaprasza.

zwiedzanie sTadionu

Rezerwy GKS Tychy na fotelu lidera tabeli – oby tak już do końca sezonu!
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W piątek W krakoWie 
hokeiści gks przegrali 
W rzUtach karnych, ale 
W niedzielę pokonali 
W szóstyM MeczU 
ćWierćfinaŁoWej serii 
cracoVię 3:2 W dogryWce 
i aWansoWali 
do póŁfinaŁU phl! zŁotą 
braMkę zdobyŁ W 62 Min. 
christian MroczkoWski.

Mecz nr 5 tyszanie zaczęli bar-
dzo ofensywnie, jednak w 10 min. 
to gospodarze zdobyli prowadze-
nie po silnym strzale Kazamano-
wa z niebieskiej. Rywale poszli 
za ciosem i pięć minut później 
było już 2:0 – tym razem Fucika 
z bliska pokonał Nemec.

Dwa gole po pierwszej ter-
cji to spora zaliczka zwłasz-
cza, że drugą tyszanie rozpoczę-
li w osłabieniu, bo na ławkę kar 
w 20 min. zjechał Wróbel. Pod-
opieczni Andreja Sidorenki prze-
trwali jednak dwie minuty. Wynik 
zmienił się w 30 min. – po strzale 
Cichego krakowski bramkarz nie 
opanował krążka i dobitka Du-
puya okazała się skuteczna.

GKS wyrównał stan meczu 
w 47 min., kiedy znakomicie przy-
mierzył Dupuy i Pieriewozczikow 
był bez szans. Tyszanie próbowali 
zmienić remisowy rezultat i po-
nownie zaatakował bramkę go-
spodarzy Dupuy, potem Mrocz-
kowski. W ostatnich minutach 
warunki gry zaczęła dyktować 
Cracovia… Na tablicy pozostało 
jednak 2:2 i oba zespoły przystą-
piły do dogrywki. O tym, że ty-
szanie znakomicie potrafią wy-
korzystywać grę w przewadze, 
nieraz już mogliśmy się przeko-
nać. Także w tym meczu zdoby-
li dwie bramki grając z przewagą 
jednego zawodnika. W pierwszej 
minucie dogrywki na ławce kar 
usiadł Gula, jednak niestety tym 
razem hokeiści GKS nie skorzy-
stali z okazji.

Walka na tafli rozgorzała 
na nowo, gorąco było pod obie-

ma bramkami, zawodnicy próbo-
wali przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę, a bramkarze po-
pisywali się udanymi paradami 
i nie popełniali błędu. Dogryw-
ka nie przyniosła rezultatu, więc 
zespoły przystąpiły do wykonania 
karnych. Tutaj nieco skuteczniej-
si byli gospodarze – trafił Dupuy, 
ale Cracovia dwukrotnie – Isma-
giłow i Miszczenko.
cOMaRch cRacOvia – gkS 
tychy 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, d. 0:0, 
k. 2:1). Bramki: Dupuy 2.
gkS tychy: Fucik (Lewartow-
ski) – Pociecha, Biro; Witecki, 
Fiofanow, Sierguszkin – Kotlorz, 
Seed; Mroczkowski – Cichy, Du-
puy – Krzyżek, Bizacki; Marzec, 
Ubowski, Wróbel.

Niedzielny mecz w Tychach za-
czął się od gry w przewadze GKS 
Tychy, co dla rywali trójkoloro-

wych zazwyczaj kończyło się fatal-
nie. I tak było tym razem, bo jesz-
cze w tej samej minucie Pociecha 
zdobył prowadzenie. Jednak ty-
scy kibice długo nie cieszyli się 
z prowadzenia – w 5 min., kiedy 
ponownie Cracovia grała w osła-
bieniu, tym razem to właśnie ona 
zdobyła bramkę – w sytuacji sam 
na sam z Fucikiem znalazł się bar-
dzo aktywny w tej części meczu 
Bodrow i wyrównał. Do koń-
ca tercji obaj bramkarze broni-
li już bez zarzutu i wynik się nie 
zmienił.

Po przerwie mocno zaatako-
wali goście, dla których był to już 
drugi „mecz ostatniej szansy”. 
I choć i tym razem rywale gra-
li w osłabieniu, to oni ponow-
nie zdobyli gola – w 25 min. ład-
nym strzałem popisał się Jacenko, 
wyprowadzając zespół na prowa-

dzenie. Cracovia poszła za cio-
sem i na bramkę Fucika sunął 
atak za atakiem. Jednak te za-
pędy w 35 min. ostudził Fieofa-
now, który po rajdzie z niebieskiej 
uderzył pod poprzeczkę. Ostatnie 
pięć minut tercji, choć emocjonu-
jące, nie przyniosło zmiany rezul-
tatu i ponownie z równym bilan-
sem goli oba zespoły przystąpiły 
od trzeciej odsłony.

Na początku GKS i Cracovia 
zanotowały po kilka prób strze-
leckich. Kilka razy serca kibiców 
mocniej zabiły, kiedy szczęścia 
próbowali Bodrow, Csamango 
i Kapica. W odpowiedzi szan-
sy szukali Szczechura, Marzec, 
a po dośrodkowaniu Kotlorza 
żadnemu z tyskich hokeistów nie 
udało się przejąć krążka. W re-
gulaminowym czasie mecz za-
kończył się wynikiem 2:2 i znów 

w tysko-krakowskiej konfrontacji 
mieliśmy dogrywkę.

I w 62. minucie meczu Stadion 
Zimowy wzniósł się o kilka centy-
metrów! Mroczkowski zaskoczył 
bramkarza gości – po jego ude-
rzeniu, krążek wpadł do siatki tuż 
przy słupku! Ta bramka dała ty-
szanom czwartą wygraną w serii 
i awans do półfinału.
gkS tychy – cOMaRch cRa-
cOvia 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, d. 1:0). 
Bramki: Pociecha, Fieofanow, 
Mroczkowski.
gkS tychy: Fucik (Lewartow-
ski) – Pociecha, Biro; Jeziorski, 
Galant, Gościński – Smirnow, 
Żełdakow; Witecki, Fiofanow, 
Sierguszkin – Kotlorz, Seed; 
Mroczkowski, Cichy, Szczechu-
ra – Wróbel, Bizacki; Marzec, 
Ubowski, Dupuy.
leszek sobieraj ●

W niższych ligach wiosna roz-
poczęła się pierwszymi meczami 
w klasie A, natomiast w najbliż-
szy weekend wznowione zosta-
ną rozgrywki w lidze okręgowej. 
Kibiców z pewnością najbardziej 
intryguje derbowe starcie w Ciel-
micach, dokąd przyjeżdża druży-
na JUWe Jaroszowice. A smacz-
ku tej konfrontacji dodaje fakt, iż 
od niedawna trenerem JUWe jest 
Grzegorz Chrząścik, który ostat-
nie kilka lat spędził na ławce tre-
nerskiej Ogrodnika.

– Z Ogrodnikiem byłem zwią-
zany od 2004 roku najpierw jako 
piłkarz, a potem trener – powie-
dział. – Tylko na pół roku zmie-
niłem barwy klubowe prze-
chodząc do IV-ligowego GTS 
Bojszowy. Kiedy wróciłem, 
otrzymałem ofertę poprowadze-
nia drużyny Ogrodnika i byłem 
grającym trenerem do zakończe-
nia rundy jesiennej tego sezonu. 
Pamiętam, że kiedy objąłem ze-
spół, był on w trudnej sytuacji – 
po pierwszej części sezonu miał 

tylko 8 punktów. Udało się nam 
utrzymać zespół, ale… spadli-
śmy rok później. Na szczęście 
tylko na rok, bo w następnym se-
zonie znów zameldowaliśmy się 
w okręgówce. Teraz odpocząłem 
przez kilka miesięcy i choć mia-
łem kilka propozycji, ostatecznie 
zdecydowałem się na JUWe. Sta-
ło się to jednak w ostatniej chwi-
li, dlatego z nowym zespołem 
spotkałem się do tej pory tyl-
ko dwukrotnie. Piłkarzy można 
zgłaszać do pierwszego meczu, 
a że inauguracja wiosny jest już 
za tydzień, czasu na ewentual-
ne szukanie graczy i przymiar-
ki kadrowe po prostu nie ma. 
Znam jednak połowę piłkarzy 
JUWe i na papierze kadra wyglą-
da obiecująco. Jak będzie przeko-
namy się na boisku…

W sobotę JUWe Jaroszowi-
ce zagrało mecz kontrolny z re-
zerwą MKS Lędziny, wygrywając 
5:0. Cel, jaki ma przed sobą ze-
spół, jest oczywisty – otrzymanie 
w okręgówce. Po rundzie jesien-

nej drużyna z Jaroszowic zajmuje 
12. miejsce z 15 punktami.

Trener Chrząścik liczy na do-
brą grę swojego nowego zespołu 
w derbowym starciu z Ogrodni-
kiem, w którym jego miejsce za-
jął trener Stanisław Gaża. W prze-
szłości pracował w Woszczycach, 
Górniku 09 Mysłowice, Rudołto-
wicach i z grupami młodzieżo-
wymi APN SMS Tychy, a obec-
nie prowadzi drużynę U-14 GKS 
Tychy.

– Okres przygotowawczy nie 
był łatwy, a dotyczy to zarów-
no spraw kadrowych, frekwen-
cji, jak i możliwości rozgrywa-
nia meczów – stwierdził S. Gaża. 
– Z zaplanowanych sparingów za-
graliśmy tylko trzy mecze, nie-
które zostały odwołane z uwagi 
na zachorowania. Z Gardawica-
mi wygraliśmy 2:0, potem było 
zwycięstwo 6:1 z Piastem Bieruń 
i porażka 0:6 z GKS Tychy U-19. 
Jeśli chodzi o kadrę, do zespo-
łu wrócił Sebastian Idczak i tre-
nujący obecnie Spartę Michał 

Czyż, ale są i młodsi zawodnicy, 
jak Bruno Toporczyk czy Radek 
Szafrański.

Derby w Cielmicach zapowia-
dają się zatem bardzo ciekawie, 
nie tylko dlatego, że potencjał obu 
zespołów jest zbliżony – zajmu-
ją w tabeli sąsiednie lokaty. Za-
równo Ogrodnikowi, jak i JUWe 
punkty są bardzo potrzebne.

Najwyżej w okręgówce jest 
sklasyfikowana drużyna OKS 
Zet Tychy, która po 15 meczach 
ma na koncie 30 pkt i zajmuje 5. 
miejsce. Traci do lidera z Wilko-
wic 9 pkt. Podopieczni Krzysz-
tofa Skiby mają na koncie kilka 
sparingów: 7:2 z Rudołtowicami
-Ćwiklicami, 4:4 z Czułowianką, 
0:3 z GKS Tychy U-17, 3:0 z Gar-
dawicami.

– Z kadry odeszli Tomasz 
Bernat i być może Wiktor Sid-
ło, który planuje zmienić klub – 
powiedział szkoleniowiec Zetki. 
– Wrócił natomiast do drużyny 
Grzegorz Kost i jeszcze w trak-
cie załatwiania mamy dwóch za-

wodników. Odejścia, o których 
wspomniałem, oznaczają osła-
bienie defensywy, więc tu będzie-
my szukać wzmocnień. Choć nie 
mamy jakichś wygórowanych ce-
lów, chcemy pokazać, że ta druży-
na ma spory potencjał i chcemy 
zająć jedno z czołowych miejsc 
w lidze okręgowej.

Mecz Ogrodnika Cielmice 
z JUWe Jaroszowice odbędzie się 
w sobotę, 19.03 o godz.15. A po-
nadto grają: KS Bestwinka – OKS 

Zet Tychy, MKS Lędziny – BKS 
Stal Bielsko-Biała, Piast Gol Bie-
ruń – Czarni Jaworze, LKS Łąka 
– GLKS Wilkowice, LKS Stu-
dzienice – Wisła Wielka, Pasjo-
nat Dankowice – GTS Bojszowy, 
Rekord II Bielsko-Biała – Iskra 
Pszczyna.
W klaSie a: LKS Frydek – Sió-
demka Tychy 0:2.

Siódemka zajmuje w tabeli 10. 
Miejsce z 20 pkt w 16 meczach.
ls ●

pod siatką.

dwie 
wygrane
Miniony weekend był pomyśl-
ny dla obu zespołów TKS Tychy 
– po komplet punktów sięgnęli 
zarówno siatkarze w II lidze, jak 
i siatkarki w II lidze śląskiej.

Oba zespoły grały jednak 
z drużynami niżej notowanym. 
Podopiecznym trenera Marci-
na Nycza przyszło się zmierzyć 
z najsłabszym zespołem stawki 
– rezerwą MKS Będzin, która 
w 23 dotychczasowych meczach 
zanotowała zaledwie jedno zwy-
cięstwo. Pierwszy set wydawał 
się zapowiadać, że w tym me-
czu wszystko będzie szło szyb-
ko, łatwo i przyjemnie. Ale już 
w drugim secie tyszan czeka-
ła trudna walka i ostatecznie 
to gospodarze wygrali na prze-
wagi. W pozostałych dwóch od-
słonach meczu także nie było 
łatwo, ale tyska drużyna roz-
strzygnęła je na własną ko-
rzyść.

Było to pierwsze zwycięstwo 
TKS Tychy po pięciu porażkach 
z rzędu. Dobrze, że w końcu przy-
szło przełamanie, jednak czy 
w meczu z totalnym outsiderem 
stawki mogło być inaczej?
1. Jaworzno 23 65 68-9
2. Andrychów 23 57 60-22
3. Kęczanin 23 52 60-33
4. Karpaty 23 45 52-34
5. MKS Jasło 23 41 48-38
6. Extrans 23 33 44-43
7. błękitni 22 31 42-46
8. tkS tychy 23 31 42:46
9. Akademia 23 26 34-49
10. uKS Dębica 23 26 34-51
11. Hutnik 22 25 33-47
12. AKS Rzeszów 23 23 33-55
13. TS Volley Rybnik 23 20 30-55
14. MKS II będzin 23 5 14-66

Zespół kobiecy także stanął 
na wysokości zadania, pewnie 
pokonując 10. drużynę w tabe-
li MUKS Sari II Żory 3:0 (26:24, 
25:22, 25:18). Po 17 meczach 
drużyna Krzysztofa Pałki zaj-
muje w tabeli 8. miejsce z 19 pkt 
(7 zwycięstw). Liderem jest Stal 
Żywiec z 51 punktami (17 zwy-
cięstw). ls ●

W lidze okręgowej rundę wiosenną rozpoczną derby w Cielmicach, ale…

Trener cHrząścik poprowadzi rywali

złoty gol mroczkowskiego
gks tychy POKONALI CRACOVIę 4:2 W SERII I AWANSOWALI DO PółFINAłu PHL

Po czwartym zwycięstwie nad Cracovią hokeiści GKS Tychy awansowali do najlepszej czwórki Polskiej Hokej Ligi.
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Znakomicie spisała się Maja 
Żmuda, 17-letnia judoczka MKS 
Pałac Młodzieży Katowice. Pod-
czas rozegranego w Piasecznie 
Pucharu Polski juniorów i junio-
rek młodszych, tyszanka zdobyła 
srebrny medal.

Maja startowała w kategorii 
do 52 kg i dzięki wywalczone-
mu medalowi ma zapewniony 
start w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży, będącej Mistrzo-
stwami Polski juniorów i juniorek 
młodszych.

Z kolei zawodniczka UKS Ip-
pon Tychy, Patrycja Stefaniuk tak-
że wystartowała w zawodach pu-
charowych w Piasecznie i stanęła 
przed szansą walki o brązowy me-

dal. Niestety, przegrała, ale ukoń-
czyła zawody na piątym miej-
scu, co oznacza, iż swojej szansy 
na start w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży musi szukać 
podczas walk kwalifikacyjnych. 
Warto dodać, iż Patrycja starto-
wała w Piasecznie w nowej kate-
gorii wagowej.

Podopieczni trener Urszuli 
Bożek z UKS Ippon Tychy wzię-
li także udział w IX Memoriale 
Pawła Perlińskiego w hali Wisły 
Kraków. W zawodach uczest-
niczyło 467 zawodników z 38 
klubów. Licząca 13 osób ekipa 
UKS Ippon zdobyła 10 medali, 
w tym 4 złote – Marta Simon, 
Maja Warchoł, Zofia Jarosińska, 

Sandra Mokry, 4 srebrne – Kon-
rad Goliński, Klaudia Czerwiń-
ska, Nadia Sroka, Kinga Cichoń 
oraz 2 brązowe – Zuzanna Go-
łębiowska, Nikola Jarosińska. 
W klasyfikacji drużynowej ty-
szanie zajęli wysokie 4. miejsce 
drużynowo!

Do Krakowa pojechała także 
ekipa Gwardii Tychy. Podopiecz-
ni Andrzeja Borowca wrócili z oś-
mioma medalami. Po złoto sięg-
nęła Zuzanna Loska, po srebrne 
krążki – Kacper Paś, Ronja Ot-
zen, Benedykt Nurek, a po brązo-
we – Adam Michalik, Aleksander 
Chrostek, Natalia Murczek, Zu-
zanna Jurga.
ls ●

Rozgrywane po raz 15. Grand 
Prix Tychów w Biegach Długody-
stansowych zbliża się do półmet-
ka. Biegacze mają już za sobą dwa 
tegoroczne starty, a przed nimi 
jeszcze jeden, 27.03. Potem nastą-
pi przerwa aż do listopada.

Organizowany przez MOSiR 
wraz ze Stowarzyszeniem Promo-
cji Lekkiej Atletyki cykl składa się 
z sześciu biegów – trzy rozgrywa-
ne są z początkiem roku i trzy – 
w listopadzie i grudniu. Można 
powiedzieć, że to impreza dla naj-
bardziej zaprawionych biegaczy, 
którzy lubią startować przy mi-
nusowych często temperaturach 
i na śnieżnych trasach.

W drugim tegorocznym biegu 
wzięło udział 183 zawodniczek 
i zawodników, w tym bardzo dużo 
nowych uczestników, co szczegól-
nie cieszy organizatorów.

Bieg Na 5 kM: 1. Alicja Pysz-
ka-Bazan (Tychy) 18,06, 2. Anna 
Bodnar (Cieszyn) 19,39, 3. Ag-
nieszka Pastor (Bielsko-Biała) 
22,38 oraz 1. Marcin Gregorczyk 
(Mikołów) 17,58, 2. Marcin Mos-
bauer (Jaworzno), 3. Mateusz Wa-
woczny (Bieruń) 18,58.

Bieg Na 10 kM: 1. Karoli-
na Kordalska (Pyskowice 42,22, 
2. Alicja Malek (Ornontowi-
ce) 47,26, 3. Aleksandra Ferdek 
(Wodzisław Śląski) 48,29 oraz 1. 
Jakub Wałęsiak (Tychy) 37,12, 2. 
Tomasz Petkiewicz (Mikołów) 
27,22, 3. Jacek Seweryn (Mysło-
wice) 38,38.

Po dwóch biegach liderami 
w klasyfikacji generalnej w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych są:

Bieg Na 5 kM: 16-19 lat Julia 
Grochowska i Igor Ryniak, 20-29 

lat Magdalena Wilk i Kamil Gałek, 
30-39 lat Sabina Mai-Matacz i Ma-
teusz Wawoczny, 40-49 lat Beata 
Gębołyś i Marcin Gregorczyk, 50-
59 lat Bogusława Wilczek i Piotr 
Oprządek, 60-69 lat Grażyna Ka-
szuba i Andrzej Wrzesiński, 70 lat 
i starsi Zenon Glanowski.

Bieg Na 10 kM: 16-19 lat 
Konrad Izydorczyk, 20-29 lat 
Klaudia Kordalska i Adam Ru-
sin, 30-39 lat Aleksandra Fer-
dek i Tomasz Pertkiewicz, 40-49 
lat Joanna Ceglarz i Jakub Wałę-
siak, 50-59 lat Aniela Baron i Ta-
deusz Sambak, 60 i starsze Kry-
styna Jamińska i Damian Szpak, 
70 lat i starsi Marek Pawlak.

Trzeci bieg GP Tychów roze-
grany zostanie 27 marca w KS Pa-
procany (ul. Sikorskiego 110). Za-
pisy w godz. 9–9.45, start o godz. 
10. ls ●

sukcesy tyskich judoczek i judoków.

olimpijski awans mai

15. grand prix tychów w biegach Długodystansowych.

kTo liderem przed półmeTkiem?

Pierwsza z lewej – srebrna medalistka Pucharu Polski w Piasecznie, Maja Żmuda.
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do sporej niespodzianki 
doszŁo W sobotę 
W MeczU i ligi fUtsalU 
gks tychy – silesia 
boX sieMianoWice. 
jUż po pierWszej 
poŁoWie tyszanie 
przegryWali 0:2 i choć 
poteM doproWadzili 
do WyróWnania, 
ostatecznie koMplet 
pUnktóW zdobyli goście.

Oba zespoły miały o co walczyć. 
GKS Tychy, na skutek ostatnich 
przetasowań w tabeli, miał realne 
szanse na grę w barażach. Z ko-
lei zajmująca 10. miejsce druży-
na z Siemianowic broni się przed 
spadkiem i każdy zdobyty przez 
nią punkt jest na wagę utrzyma-
nia się w I lidze. Tyszanie byli 
zatem zdecydowanymi fawory-
tami tego spotkania zwłaszcza, 
jeśli weźmie się pod uwagę wynik 
z pierwszej części sezonu, kiedy 
to w Siemianowicach GKS wręcz 
zdeklasował Silesię, wygrywając 
10:0. Jednak jak się okazało byli 
faworytami jedynie na papierze.

Od pierwszych minut gospo-
darze uzyskali przewagę i stwo-
rzyli kilka sytuacji, które mogły 
przynieść powodzenie. Najpierw 
Jastrzębski znalazł się sam na sam 
z bramkarzem, potem Słonina 
uderzył minimalnie obok, a chwi-
le później strzał Widucha z tru-
dem obronił bramkarz Siemia-
nowic. W pierwszym kwadransie 
tyszanie mieli jeszcze kilka okazji, 
jednak grali wyjątkowo niesku-

tecznie, zbyt wiele też było strat 
piłki, niecelnych podań. Jednak 
przede wszystkim brakowało dy-
namiki i agresywności w grze, ak-
cje były zbyt czytelne, a jeśli już 
dochodziło do strzałów, bram-
karz gości okazywał się barierą 
nie do pokonania.

Podopiecznych Bartłomieja 
Nogi całkowicie natomiast za-
skoczyła sytuacja w 18 min, kie-
dy to z dystansu Pękala oddał za-
skakujący strzał, po którym piłka 
wpadła do bramki tuż obok słup-
ka. Goście złapali wiatr w żagle 
i ostatnie minuty pierwszej po-
łowy upłynęły przy ich przewa-
dze. Na potwierdzenie tych słów 
oglądaliśmy drugą bramkę na 23 
sekundy przed końcem tej czę-
ści gry.

Niestety, w drugiej połowie ty-
szanie nadal popełniali te same 
grzechy, a skupieni teraz na obro-
nie goście wcale nie ułatwiali im 
zadania. Od czasu do czasu jed-
nak kontrowali i tak było w 23 
min., kiedy to strzałem z prawie 
połowy boiska Kravets pokonał 
Barteczkę. Szkoda, że tak późno 
tyszanie właściwie zareagowali 
na przebieg wydarzeń na boisku 
– zaczęli grać z większym ani-
muszem, bardziej agresywnie 
i to spowodowało, że rywale za-
częli popełniać błędy. Na strzał 
z dystansu Kowalczyka w 27 min. 
bramkarz rywali nie potrafił od-
powiedzieć, bo piłka poszybo-
wał wprost w „okienko”. W 29 
min. Pasierbek ze Słoniną zna-
leźli się przed bramką rywala – 

ten pierwszy lekko odegrał pił-
kę do starszego kolegi, który bez 
większych problemów wpakował 
ją do bramki. Zdobycie kontak-
towego gola wyraźnie doda-
ło pewności tyszanom, a w 33 
min. wyrównującą bramkę zdo-
był Widuch.

Jednak siedem minut gry w fut-
salu to bardzo wiele i o tym chyba 
zapomnieli piłkarze GKS. W 36 
min. po zagraniu z autu i dośrod-
kowaniu pod bramkę, popełnio-
ny błąd kosztował tyszan utratę 
czwartej bramki. W końcówce 
spotkania trener GKS wycofał 
bramkarza, ale ten manewr nie 
przyniósł efektu i mecz zakończył 
się zwycięstwem ekipy z Siemia-
nowic.
gkS FUtSal tychy – Fc Sile-
Sia BOx SieMiaNOWice 3:4 
(0:2). Bramki dla GKS: Kołodziej-
czyk, Słonina, Widuch.
gkS FUtSal: Barteczka – Koło-
dziejczyk, Hiszpański, Widuch, 
Haase – Wróblewski, Piechota, 
Jastrzębski, Słonina, Pasierbek, 
Krzyżowski, Duda, Pytel.
1. bochnia 17 51 94-26
2. AZS Katowice 18 33 74-52
3. Sośnica 18 30 74-55
4. Heiro 18 30 69-67
5. Gwiazda 18 28 76-70
6. gkS tychy 18 27 64-57
7. unia 18 26 71-62
8. AZS Kraków 18 24 68-56
9. AZS Lublin 17 21 51-60
10. Siemianowice 18 20 47-73
11. Nowiny 18 15 49-113
12. Kobierzyce 18 8 40-86
ls ●

W 29. kolejce spotkań I ligi ko-
szykówki GKS Tychy przegrał 
wyjazdowy mecz z rezerwą Ślą-
ska Wrocław 77:94.

Tyszanie dobrze rozpoczę-
li spotkanie, prowadzili przez 
pierwszą kwartę, spokojnie punk-
tując rywali. Bardzo aktywny był 
Wieloch, którego wspomagali 
Koperski, Stankowski i inni. Tę 
część meczu koszykarze GKS za-
kończyli z 8 punktami przewagi. 
Jednak w drugiej kwarcie gospo-
darze przystąpili do odrabiania 
strat. Co prawda na początku ty-
szanom udało się jeszcze podwyż-
szyć prowadzenie, ale kiedy Kra-
jewski zdobył 43. punkt, w dobrze 
działającej tyskiej maszynie coś 
się zacięło. Przez trzy minuty 
GKS nie zdobył punktu, pod-
czas gdy rywale raz po raz trafia-
li, wykorzystując błędy w tyskiej 
defensywie. Dość powiedzieć, 
że z 13-punktowej przewagi gości 
pozostały zaledwie dwa, a chwi-
lę później rywale po raz pierwszy 
doprowadzili do wyrównania – 
46:46. W końcówce Tyszka popi-
sał się udaną próbą i dzięki temu 
do przerwy trójkolorowi prowa-
dzili 48:46.

Po zmianie stron tyski zespół 
znów ruszył do ataku, dyktu-
jąc warunki gry. Nasi zawodni-
cy uzyskali kilka punktów prze-

wagi, jednak ta utrzymywała się 
tylko przez chwilę, bowiem rywa-
le odpowiedzieli kilkoma akcjami 
i wyszli na prowadzenie. Do koń-
ca kwarty mecz toczył się punkt 
za punkt i przed ostatnią odsłoną 
był remis – 71:71.

Ostatnia kwarta zaczęła się 
fatalnie dla GKS, który nie po-
trafił znaleźć sposobu na szyb-
ko i skutecznie grających rywali. 
W ciągu dwóch minut rezerwi-
ści Śląska zdobyli 9 punktów 
z gry, windując wynik na 80:71. 
Tyszanie zatrzymali się na tych 
71 punktach, a kolejne zdoby-
li po prawie trzech minutach 
za sprawą Koperskiego. W po-
łowie kwarty rywale prowadzili 
już 13 punktami (87:74), tysza-
nie próbowali trafiać z dystansu, 
ale robili to bardzo nieskutecz-
nie, podobnie było niestety tak-
że pod koszem rywali. Kolejne 
trafienie za trzy zaliczył Wieloch, 
kiedy do końca meczu pozosta-
wało niecałe dwie i pół minuty. 
Był to 77. punkt GKS, ale w tym 
czasie Śląsk miał już na koncie 
89 pkt. I nie zamierzał poprze-
stawać… W ostatnich minutach 
meczu tyskiej drużynie nie udało 
się już zdobyć punktu, podczas 
gdy rywale uczynili to jeszcze 
kilka razy. I tak dwunasta po-
rażka GKS stałą się faktem.

Przez większą część sezonu ko-
szykarze GKS Tychy plasowali się 
w czołówce tabeli, po rozegra-
niu 28 meczów zajmują 5. miej-
sce z bilansem 16 zwycięstw i 12 
porażek. Zespół może być raczej 
spokojny o miejsce w ósemce, 
ale… na siedem ostatnich spot-
kań drużyna zanotowała sześć 
porażek.
śląSk ii WROcłaW gkS ty-
chy 94:77 (23:31, 23:17, 25:23, 
23:6).
gkS tychy: Krajewski 18, Wie-
loch 14, Trubacz 11, Diduszko 11, 
Koperski 11, Tyszka 7, Stankow-
ski 5, Mąkowski, Chodukiewicz, 
Nowak, Ziaja.
1. Sokół 28 51 23-5
2. Górnik 27 48 21-6
3. Kotwica 27 46 19-8
4. AZS Politechnika 27 46 19-8
5. gkS tychy 28 44 16-12
6. WKK Wrocław 28 43 15-13
7. AZS AGH Kraków 26 41 15-11
8. Śląsk II 27 40 13-14
9. Start II 26 40 14-12
10. Dziki 27 39 12-15
11. Krosno 27 37 10-17
12. Decka 27 37 10-17
13. Koszalin 27 37 10-17
14. Starogard 24 35 11-13
15. Turów 27 33 6-21
16. łowicz 25 32 7-18
17. Znicz 26 32 6-20
ls ●

Wyjazdowa porażka koszykarzy z rezerwą Śląska Wocław.

miłe złego począTki stracona szansa
W 18. kolejce i ligi fUtsalU GKS TyCHy PRZEGRAł Z SILESIą bOx SIEMIANOWICE 3:4.
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Drużyna GKS Tychy nadal zajmuje 5. miejsce, ale na siedem ostatnich spotkań zanotowała sześć porażek.
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iNFORMatOR kiBica

hOkeJ. phl. Mecze w zależności od wyników spotkań. Termin 
pierwszego meczu półfinałowego – 18.03.
Pika NOżNa. puchar polski – finał podokręgu tychy: 16.03 
GKS II Tychy – Pniówek Pawłowice (15); i liga: 19.03 Chrobry 
Głogów – GKS Tychy (godz. 12.40); iV liga: 19.03 Góral żywiec 
– GKS II Tychy (14.30); liga okręgowa: 19.03 Ogrodnik Cielmi-
ce – JuWe Jaroszowice (15), 20.03 bestwinka – OKS Zet Tychy; 
klasa a: 19.03 Siódemka Tychy – LKS II Goczałkowice (15).
kOSZykóWka. i liga: 19.03 GKS Tychy – Sokół łańcut (19)
FUtSal. i liga: 19.03 AZS uŚ Katowice – GKS Futsal Tychy.
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 19.03 TKS Tychy – MOSiR Jasło 
(16). ii liga śląska kobiet: 19.03 Gwiazda Tarnowskie Góry 
– TKS Tychy. ls ●

W tyskiej galerii sportU 
odbyŁo się oficjalne 
zakończenie sezonU 
saMochodoWych 
MistrzostW tychóW 
2021. dziaŁacze 
aUtoMobilklUbU 
zieMi tyskiej 
Wyróżnili najlepsze 
zaŁogi  pUcharaMi.

Automobilklub Ziemi Tyskiej 
to jedna z najprężniej działają-
cych organizacji sportowych nie 
tylko w Tychach, ale i w regionie. 
Oprócz wielu przedsięwzięć or-
ganizuje Rajdowe Samochodo-
we Mistrzostwa Polski – Rajd 
Śląska, osiem eliminacji Samo-
chodowych Mistrzostw Tychów 
rocznie, a do tego Super Sprint 
oraz Barbórkę Śląską.

W poprzedniej edycji SMT 
na podium stanęli następujący 
kierowcy i piloci. klaSa 1: 1. Pa-
weł Oślak (pilot Marcin Kocio-
łek), 2. Defin Orłowski (Sławomir 

Raczek), 3. Łukasz Semik; klaSa 
2: 1. Romuald Stasik, 2. Sebasti-
na Mega, 3. Szymon Gańczarczyk; 
klaSa 3: 1. Przemysław Men-
drek, 2. Dawid Tomala (Pauli-
na Kempka), 3. Aleksander Ko-
łodziej (Paweł Hojdem); klaSa 
4: 1. Artur Kobiela, 2. Rafał Wla-
złowski (Rafał Indyk), 3. Mateusz 
Masełko;

klaSa ceNtO: 1. Woj-
ciech Książek (Kamil Szczer-
ba), 2. Michał Mucha (Karoli-
na Klyta), 3. Adam Pawłowski; 
klaSa gOść: 1. Piotr Żbikow-
ski, 2. Artur Szpak (Piotr Szpak), 
3. Damian Kostka; klaSa RWD: 
1. Daniel Strojek, 2. Paweł Rączka, 
3. Michał Parzych; klaSa PPc: 
1. Marek Hohoł (Mariusz Szcze-
paniak), 2. Tomasz Sadkiewicz 
(Józef Bielat), 3. Mateusz Poznań-
ski (Karolina Sumera); klaSa 
OPeN 4WD: 1. Michał Kareusz 
(Łukasz Dudzik), 2. Adrian Wi-
chłacz (Błażej Szulc), 3. Dezy-
deriusz Chrzan (Adam Musioł); 

klaSa OPeN 2WD: 1. Bartło-
miej Gilewski (Krystyna Gilew-
ska), 2. Marek Tomala (Krzysz-
tof Tomala), 3. Artur Sawicki; 
klaSa geNeRalNa 2WD: 
1. Przemysław Mendrek, 2. Da-
wid Tomala (Karolina Kempka), 
3. Sebastian Butyński;

klaSa RetRO: 1. Kamil Wio-
ska, 2. Paweł Sitek (Michał Cian-
ciara), 3. Paweł Czernik (Maciej 
Wyrobek).

W SMT 2021 startowało łącz-
nie 260 kierowców i jeśli dodamy 
do nich prawie drugie tyle pilo-
tów, otrzymamy imponującą licz-
bę uczestników samochodowej 
rywalizacji. To najlepiej świadczy 
o organizacyjnej i logistycznej ska-
li zawodów. Każda impreza wyma-
ga dużego nakładu pracy, począw-
szy od uzyskania zgód, spełnienia 
wszystkich wymogów związanych 
z przepisami, pozyskania sponso-
rów, wytyczenia i zabezpiecze-
nia tras, aż po przeprowadzenie 
samych zawodów. I tyscy działa-

cze robią to znakomicie. Co war-
to podkreślić – bardzo dobrze 
spisują się również kierowcy, jeż-
dżący w barwach tyskiego Auto-
mobilklubu. Dzięki ich wynikom, 
w 2021 roku AZT zajął pierwsze 
miejsce w klubowej klasyfikacji. 
Do najlepszych kierowców, któ-
rzy ścigają się w rajdowej stawce – 
specjalnie wyróżnionych podczas 
podsumowania – należą: Kajetan 
Świder, Kamil Kawalec, Sebastian 
Bojdoł, Andrzej Kaczmarczyk, czy 
Piotr Żbikowski z pilotem Marci-
nem Bieniakiem.

– Samochodowe Mistrzostwa 
Tychów to jedne z najpopular-
niejszych zawodów w Polsce Po-
łudniowej – powiedział Grzegorz 
Wróbel, prezes AZT. – Cieszy fre-
kwencja podczas zawodów, zapisy 
do kolejnych eliminacji dokonu-
ją się błyskawicznie. Konkurencja 
jest więc silna i tym bardziej nale-
żą się wam słowa uznania za osią-
gane przez was wyniki. Historia 
i nasze doświadczenie pokazują, 
że jak ktoś jest szybki w SMT, gdy 
awansuje wyżej i startuje w raj-
dach – także jest szybki. Macie 
olbrzymi potencjał i te zawody 
robimy dla was, byście mogli ry-
walizować i podnosić swoje umie-
jętności. Formuła tych zawodów 
jest taka, że właściwie każdy może 
przyjść i zacząć się ścigać na torze 
FCA – w naszej imprezie. Oczy-
wiście, żeby tu wygrywać to nie 
jest takie proste – trzeba odpo-
wiednio przygotować samochód, 
co kosztuje, poświęcić temu sporo 
czasu, a przede wszystkim posiąść 
i doskonalić umiejętności.

A tymczasem za nami już 
pierwsza eliminacja SMT 2022, 
a kolejna tuż tuż, bo rozegrana 
zostanie 4 kwietnia, jak zwykle 
na torze FCA.
leszek sobieraj ●

Ruszają zapisy do pierwszego se-
zonu Tyskiej Ligi Szóstek orga-
nizowanej przez Stowarzyszenie 
Polskiego Sportu.

Działające w Tychach stowa-
rzyszenie w przeszłości organi-
zowało (pod patronatem nasze-
go tygodnika) Mistrzostwa Polski 
Południowej w Piłce Nożnej Sześ-
cioosobowej. Turnieje rozgrywa-
ne na tyskich orlikach cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i dobrą 
organizacją. Teraz przed organi-
zatorami jednak większy i jeszcze 
atrakcyjniejszy projekt – właśnie 
ruszyły zapisy do startu w ligo-
wych rozgrywkach.

Można się zgłaszać wysyłając 
na adres kontakt@stowarzysze-
niepolskiegosportu.pl nazwę ze-
społu oraz dane kapitana bądź 
kierownika: imię i nazwisko, nu-

mer telefonu i adres mailowy. 
W odpowiedzi każda drużyna 
otrzyma szczegóły rejestracji.

Liga ma ruszyć w pierwszy 
weekend kwietnia, a zakończyć 
w ostatni czerwca. Z gry wyklu-
czone są weekendy świąteczne 
oraz majówka. Mecze rozgrywa-
ne będą soboty i niedziele w go-
dzinach 14.30–17.30, a obiek-
tem rozgrywek będzie Orlik 
przy ul. Wejchertów. Organiza-
torzy przyjmują do gry 12 zespo-
łów, a mecze będą trwały 2 razy 
po 25 minut.

Szczegółowych informacji 
udzielają koordynatorzy rozgry-
wek pod numerami tel. 726-402-
255 oraz 880-082-784 lub pod 
adresem mailowym: kontakt@
stowarzyszeniepolskiegosportu.
pl. ls ●

alfabet tgs
b jak joanna brehmer
tySZaNka SęDZiOWała PReStiżOWe MecZe W Piłce 
RęcZNeJ halOWeJ i PlażOWeJ. OBecNie JeSt DelegateM 
MięDZyNaRODOWeJ FeDeRacJi PODcZaS NaJWażNieJ-
SZych iMPReZ.

Z Joanną brehmer 
znamy się już ponad 
20 lat. Jako dzienni-
karz, specjalizujący 
się m.in. w piłce ręcz-
nej, obserwowałem 
z bliska rozwój jej 
kariery sportowej. 
Z piłką ręczną Joan-
na (z domu Kaczo-
rowska) zetknęła się 
już podczas nauki 
w tyskiej SP-22 i SP-
12 oraz w LO im. L. 
Kruczkowskiego. Jej 
pierwszymi trene-
rami w Tychach byli 
Krzysztof Mydlarz, Stanisław Loska i Jerzy Ciałoń. Jest wycho-
wanką Fasamy Tychy i Malucha Tychy. Później występowała 
w coraz lepszych zespołach: Azotach Chorzów (1991-1993), 
AZS AWF Katowice (1993-1995) i AKS Chorzów (1995–1999). 
Grała w reprezentacji Polski juniorek. Niestety, tę obiecująco 
zapowiadającą się karierę przerwała poważna kontuzja. Rozma-
wiałem z nią wtedy przy okazji turnieju w żorach. Jasne, żal było 
kończyć z grą w tak młodym wieku, ale zapamiętałem, że zrobiła 
na mnie wrażenie osoby, która wie czego chce i z pewnością się 
nie podda. Nie pomyliłem się. Joanna pozostała przy piłce ręcz-
nej jako sędzia i działacz. I to z jakimi sukcesami! Po ukończeniu 
kursu sędziowskiego, była najpierw sędzią szczebla okręgowego, 
potem związkowym, a od 2009 roku sędzią międzynarodowym. 
W parze z Agnieszką Skowronek z Rudy Śląskiej w latach 2000-
2019 tyszanka sędziowała wiele prestiżowych meczów mię-
dzynarodowych, m.in.: finał Holandia – Dania młodzieżowych 
mistrzostw Europy (2011), finał Pucharu Zdobywców Pucha-
rów pomiędzy węgierskim FTC Rail Cargo i duńskim Viborgiem 
(2012) mecze na ME seniorek w Serbii (2012) i Szwecji (2016). 
ukoronowaniem kariery sędziowskiej naszej eksportowej pary 
było poprowadzenie finału Ligi Mistrzów (12 maja 2019 roku) 
Gyoeri Audi ETO KC – Rostów nad Donem 25:24 (15:11).

Od 2019 roku brehmer jest delegatem ZPRP oraz IHF (Mię-
dzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej). W tej roli pracowała m.in. 
podczas mistrzostw świata kobiet w ub. roku.

Joanna zaangażowała się także w piłkę ręczną plażową. W za-
łożeniu miała ona być połączeniem sportu i zabawy. Z biegiem 
czasu została jednak zauważona przez IHF, która w 1994 roku 
ustanowiła oficjalne przepisy gry. Od tego czasu „plażówka” 
rozwinęła się na całym świecie i stała się oficjalną dyscypli-
ną sportową. brehmer od 2005 roku jest sędzią międzynaro-
dowym piłki plażowej, sędziowała m.in. finał Niemcy – Rosja 
na ME (2006) i mnóstwo innych turniejów na całym świecie.

brehmer na co dzień jest kierowniczką Działu Zespołu Obiek-
tów Sportowo-Rekreacyjnych w MOSiR w Mikołowie. Jej mę-
żem jest Dietmar brehmer, były piłkarz, obecnie szkoleniowiec, 
który w GKS Tychy był kilka lat temu asystentem trenera Jurija 
Szatałowa, a teraz pracuje w Kotwicy Kołobrzeg.
piotr zaWadzki, tyska galeria sportU ●

Joanna Brehmer podczas mistrzostw świata 
w piłce ręcznej plażowej w 2018 roku...

... i podczas sędziowania Final Four Ligi Mistrzyń w 2019 roku
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stowarzyszenie polskiego sportu rozpoczęło się zapisy do imprezy, jakiej w Tychach jeszcze nie było.

liga piłkarskicH szósTek

Przez kilka lat w Tychach rozgrywane były Mistrzostwa Polski 
Południowej w piłce nożnej sześcioosobowej. Teraz czas na ligę.

W klasie Open 4WD najlepszy okazał się Michał Kareusz pilotowany przez Łukasza Dudzika.

najlepsi odebrali puchary
podsUMoWano ryWalizację W SAMOCHODOWyCH MISTRZOSTWACH TyCHóW 2021 ROKu.
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ryby 19.ii-20.iii
W domu coś nie pójdzie po Twojej myśli. Zafunduj 
sobie trochę czasu w samotności i spokoju. Znajdź 
władny rytm i rób to, co lubisz.

baran 21.iii-20.iV
W pracy nazbiera się sporo zaległości. Nie 
ze wszystkim uda Ci się zdążyć, więc zawczasu 
poszukaj sobie dobrej wymówki.

byk 21.iV-21.V
Nie bój się teraz odważnych posunięć i nie 
odkładaj niczego na później. Poczujesz się gotowy 
na nowe wyzwania. Strzelec poręczy za Ciebie.

bliźnięta 22.V-20.Vi
W miłości czeka Cię wiele silnych wrażeń 
i dreszczyk emocji. W pracy prawdziwa rewolucja, 
uważaj na siebie.

rak 21.Vi-22.Vii
Tydzień bardzo energiczny! Czas osiągania 
sukcesów i uznania. W sprawach sercowych też nie 
będziecie narzekać na nudę.

leW 23.Vii-22.Viii
Księżyc sprawi, że poszczęści Ci się w biznesie 
i na wszelkich zakupach. będziesz miał doskonały 
nastrój, otoczą Cię sympatyczni ludzie.

panna 23.Viii-22.iX
uwierz w swoje możliwości! Wreszcie będziesz 
się cieszyć tym, co robisz i dostrzeżesz szansę 
na pozytywne zmiany.

Waga 23.iX-23.X
Czas na realizację planów, gdyż za sprawą gwiazd, 
odwagi Ci teraz nie zabraknie. Masz szansę 
pokazać, na co Cię stać. uważaj na byka!

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy zapewnią Ci stały dopływ energii, której 
ostatnio Ci brakowało. Toksyczne relacje zaczną 
Cię męczyć.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Czekają Cię nowe obowiązki i zadania! Dostrzeżesz 
szansę na awans lub umocnienie swojej pozycji 
w firmie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Masz szansę spotkać teraz kogoś naprawdę 
wyjątkowego! Jak ognia unikaj Wodnika.

Wodnik 20.i-18.ii
Na horyzoncie trudne decyzje! Poczujesz się 
jednak gotowy na każde wyzwanie. Pora zamknąć 
za sobą pewne drzwi.
 WRóżka aDRaSteJa tel. 692 893 871

zaadopTuj mnie  

RMW 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.

Cześć! Hau! To ja – Wafel! Hau! 
Jestem wesołym psiakiem po-
dobno w typie jakiejś rasy. Ciocie 
ze schroniska mówią, że jestem 
troszkę wyrośniętym Jack Russell 
terrierem. Może sami zobaczcie. 
Chociaż w sumie to nie jest naj-
bardziej istotne. Jestem wulkanem 
energii i KOCHAM LUDZI!!! 
Uwielbiam spacerki i przytulasy! 
Pokochaj mnie! Hau!

Nasz słodki Wafelek już się 
przedstawił, więc my doda-

my tylko, że ma około 7 lat. 
W schronisku nie wykazuje nie-
chęci do innych psów, ale jeśli 
miałby trafić do domu gdzie jest 

już pies, to zalecamy spacer za-
poznawczy. Nie wiemy jaki jest 
jego stosunek do kotów. 
rM ●

cO WieMy O PSie:

Płeć: samiec
Wiek: około 7 lat
Waga: około 10 kg
NR eWiDeNcyJNy: 7719
StatUS: do adopcji
Obecnie przebywa 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
teleFON W SPRaWie 
aDOPcJi: 605 897 607 WięceJ Na WWW.kUltURa.tychy.Pl

15 Marca, wtorek
godz. 18 – SCENA TEATRu TV: „Rozmowy 
z katem” – pokaz spektaklu z 2007 roku (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)

16 Marca, środa
godz. 17 – KuLTuRALNA ŚRODA: „Scrapboo-
king – spersonalizowany notes” – warsztaty ro-
dzinne (Klub MCK urbanowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRAMu 
MoTyF: „Podróż do buenos Aires” – monodram 
w wyk. Gabrieli Muskały (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

17 Marca, czwartek
godz. 17 – DONICZKOWE STWORKI – rodzin-
ne warsztaty plastyczne (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)
godz. 18 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: „Matka Makryna” – monodram 
w wyk. Ireny Jun (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – „NIE DO ZATRZyMANIA” – werni-
saż wystawy malarstwa Doroty Karch (SDK „Tę-
cza”, al. Niepodległości 188)

18 Marca, piątek
godz. 17 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: „Mięso” – monodram konkursowy 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: „Europejski Dzień 
Mózgu” – spotkanie z Grzegorzem Klachaczem 
(MbP – Mediateka, al. Piłduskiego 16)
godz. 18.30 – xIV TySKI FESTIWAL MONO-
DRAMu MoTyF: „Marzyciel” – monodram kon-
kursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19.30 – xIV TySKI FESTIWAL MONO-
DRAMu MoTyF: „Hermenegilda K.” – monodram 
konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

19 Marca, sobota
godz. 9 – OKNO NA KuLTuRę: otwarcie wy-
stawy malarstwa Klubu Twórców „Paleta” (Ge-
mini Park, ul. Towarowa 2)

godz. 11 – POZNAJ STADION MIEJSKI i Tyską 
Galerię Sportu – kameralne zwiedzanie (Tyska 
Galeria sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 11 – AuKSO4KIDS – „Małe monogra-
fie: Roman Palester” – warsztaty muzyczne dla 
dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: „Odważyłam się zdjąć buty” – mo-
nodram konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlon-
da 1)
godz. 18 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: „Pieśń Humbaka” – monodram kon-
kursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – „CIEMNy TEATR” – spektakl Teatru 
pod Czwórką z Sosnowca (Tichauer Art Gallery, 
ul. browarowa 7)
godz. 19.30 – xIV TySKI FESTIWAL MONO-
DRAMu MoTyF: „Pogodzić się ze światem” – mo-
nodram konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 20 – TyTOń – koncert (Art. Music Club, 
ul. Oświęcimska 53)
godz. 21 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: „Popiół” – monodram konkursowy 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

20 Marca, niedziela
godz. 12 – AuKSO ON/SIDE – Matinée: Mi-
chael Gordon – koncert (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 16 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: spotkanie z Kamilą baar i Pawłem 
Drzewieckim – autorami projektu „Zapiski z za-
mknięcia” (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – xIV TySKI FESTIWAL MONODRA-
Mu MoTyF: Gala finałowa oraz „Stryjeńska. Let’s 
Dance Zofia” – monodram w wyk. Doroty Lan-
dowskiej (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

21 Marca, poniedziałek
godz. 17.30 – „AWATARy”: Agata Chyłek (Ci-
chy) – wieczór autorski (SDK „Tęcza”, al. Niepod-
ległości 188)
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Horoskop

Hasło z krzyżówki nr 746: 
ŻYCZENIA DLA KOBIET.

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.

waFel
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