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Wdzięczni za pomoc proszą o pracę
Niemal setka uchodźców z Ukrainy znalazła schronienie 
w tyskim DPS „Dobre miejsce” w Kobiórze.

naja i Walter w głównych rolach
13. edycja plebiscytu na najpopularniejszego 
sportowca roku rozstrzygnięta.

Mniej zdjęć, mniej nagród
Grzegorz Krzysztofik i Alicja Plewnia  
laureatami Tychy Press Photo.4 1611
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w minionym tygodniu do lwowa pojechało 13 autobusów komunikacji miejskiej, z których siedem przekazało tyskie pkm.
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bohaterka tygodniakronika policyjna

◆ 21.03 DyżuRNy tySkiej 
kOmeNDy otrzymał informa-
cję o obywatelskim zatrzymaniu 
nietrzeźwego kierowcy peugeo-
ta na ul. Lencewicza. Kierujący 
tym pojazdem, cofając, uderzył 
w zaparkowanego seata. 27-let-
nia tyszanka, widząc całą sytua-
cję, podejrzewała, że mężczyzna 
może być nietrzeźwy, wyciągnę-
ła kluczyki ze stacyjki i powia-
domiła mundurowych. Badanie 
na zawartość alkoholu w organi-
zmie mężczyzny wykazało ponad 
2 promile. Ponadto, po spraw-
dzeniu w policyjnych systemach 
okazało się, że 65-letni kierujący 
ma dożywotni zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych.
◆ W PuStOStaNie PRZy ul. 
myśliWSkiej 25.03 wybuchł 
pożar, który objął śmieci składo-
wane w budynku. Strażacy szybko 
ugasili pożar.
◆ 25.03 Na ul. mikOłOW-
Skiej, w rejonie myjni bezdo-
tykowej, na pasie w kierunku 
browaru doszło do zderzenia 
trzech samochodów osobowych: 
vw, dacii oraz toyoty. Uczestni-
cy zdarzenia wezwali na miej-
sce patrol policji. Ze wstępnych 
ustaleń pracujących na miejscu 
policjantów wynika, że sprawcą 
zdarzenie jest kierowca vw, który 
uderzył w tył dacii, a ta następnie 
uderzyła w poprzedzającą toyotę. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał.
◆ tegO SamegO DNia 
na remontowanym skrzyżowaniu 
ul. Sikorskiego z al. Bielskiej i ul. 
Stoczniowców 70 doszło do kolej-

nej w ostatnim czasie kolizji. Jak 
wstępnie stwierdzili funkcjona-
riusze policji, kierowca fiata wy-
musił pierwszeństwo na kierowcy 
vw. W wyniku zdarzenia nikt nie 
ucierpiał. Sprawca został ukarany 
mandatem.
◆ tRZy SamOchODy: ford, 
opel i chrysler zderzyły się 24.03 
na skrzyżowaniu ul. Baziowej i ul. 
Balladyny. Do zdarzenia doszło 
w chwili, gdy kierująca oplem ko-
bieta włączała się do ruchu z ul. 
Balladyny w ul. Baziową. W lewy 
bok jej samochodu uderzył jadą-
cy ul. Baziową w kierunku ul. 
Starokościelnej kierowca forda. 
Opel po uderzeniu przez forda 
uderzył jeszcze w zaparkowane-
go w pobliżu chryslera. Kobieta 
kierująca oplem trafiła pod opie-
kę przybyłych na miejsce ratow-
ników medycznych. Na szczęś-
cie nie doznała ona poważnych 
obrażeń i pozostała na miejscu 
zdarzenia.
◆ 24.03 Na ul. jaROSZOWi-
ckiej doszło do przewrócenia się 
samochodu ciężarowego. Kierow-
ca ciężarowego mercedesa wy-
szedł z tego bez szwanku. Przez 
blisko dwie godziny ruch na ul. 
Jaroszowickiej w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Jakuba był całkowicie 
zablokowany. Do przewrócenia 
pojazdu doszło podczas próby 
wyładunku materiałów budow-
lanych. Ciężarówka została po-
stawiona na koła przy użyciu 
koparki. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego nietypowego zda-
rzenia. ls ●
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60 miNut Dla ZiemiFlash

Tychy włączyły się w ogólnoświatową akcję „Godzina dla Ziemi”. W sobotę (26 marca) o godzinie 20.30 na godzinę zgasnął napis 
„TyCHy” przy al. Niepodległości. W symbolicznym geście troski o planetę rzesze ludzi, miast i instytucji wygasiły światła pod hasłem 
„Razem dla planety”. To już 15. edycja tej akcji w Polsce, a szesnasta na świecie. kp ●
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katarzyna bielas 
od trzech lat proWadzi 
sWój salon Fryzjerski. 
W tyM roku zgŁosiŁa 
się do WyjątkoWego 
Wydarzenia. 
MianoWicie Wraz 
z dWudziestoMa 
FryzjeraMi 
z caŁej polski 
postanoWiŁa pobić 
rekord guinnessa 
W strzyżeniu na czas. 
W ciągu 8 godzin 
Fryzjerzy chcą 
ostrzyć 600 osób.

Pani Katarzyna swoje umiejęt-
ności rozwija od dwudziestu lat. 
W ciągu tego czasu wzięła udział 
w niezliczonych kursach i warszta-
tach fryzjerskich. Swoją karierę 
rozpoczęła od cięć dla spółdziel-
czych salonów fryzjerskich. – Kto 
się nie rozwija ten się cofa, prawda 
stara jak świat – kwituje Katarzyna 
Bielas. – Zwłaszcza od ok. 10 lat 
widać ogromny postęp w polskim 
fryzjerstwie. Do salonów fryzjer-
skich już się nie przychodzi na ba-
lejaż czy trwałą, lecz po fryzjerską 
kreację czy też metamorfozę. Dla-
tego my fryzjerzy szkolimy się całe 
życie, musimy być na bieżąco z no-
wymi trendami ale i technikami. 
Powstały prawdziwe akademie 
fryzjerskie, które za naukę pobie-
rają wielotysięczne czesne. Dzię-
ki stałemu rozwojowi możemy 
lepiej dopasować się do potrzeb 
rynku i zaspokoić najrozmaitsze 
wymagania – tłumaczy pani Ka-
tarzyna.

Katarzyna Bielas 25 czerwca 
pojedzie do Wrocławia i podczas 
imprezy American Cars Mania 
w Tarczyński Arena Wrocław ra-
zem z innymi fryzjerami spróbuje 
pobić rekord Guinnessa. Na miej-
scu pojawi się międzynarodowe 
jury, kamerzyści dokumentujący 
całe wydarzenie, 600 modeli oraz 
całe zaplecze sanitarno-gospodar-
cze, potrzebne do takiego wyczy-
nu. – Z Tychów jedziemy w dwu-
osobowej reprezentacji. Zaprosił 
nas wicemistrz świata we fry-
zjerstwie męskim i zdobywca 
wielu prestiżowych nagród Ma-
rio Mayer. Rekord aktualnie na-
leży do Australijczyków, którym 

udało się obciąć 375 osób. Został 
on ustanowiony w 2013 r. Wbrew 
pozorom to ogromne przedsię-
wzięcie logistyczne i też finan-
sowe. Prowadzimy interneto-
wą zrzutkę (zrzutka.pl/hbk223), 
na której staramy się uzbierać 50 
tys. zł. Aktualnie udało się pozy-
skać 12 tys. zł. Finanse potrzebu-
jemy, aby opłacić grono jurorskie 
oraz zapewnić uczestnikom i mo-
delom właściwe warunki pracy. 
Przypominam, że będziemy pra-
cować 8 godzin bez przerwy. O ile 
dla nas fryzjerów jest to często co-
dzienność, to dla naszych mode-
li niekoniecznie. Dlatego chce-
my im zapewnić posiłek, kawę 

czy herbatę. Wszak będą musieli 
swoje w kolejce wyczekać – do-
daje pani Katarzyna.

Lista modeli wciąż nie jest do-
mknięta. Zatem jeżeli ktoś z na-
szych Czytelników chciałby wziąć 
udział w wydarzeniu i swoją czu-
pryną przyczynić się do spro-
wadzenia rekordu Guinnessa 
do Polski, a pośrednio do Tychów, 
to odsyłamy do grupy na Facebo-
oku Model World Guinness Re-
cord Polska Wrocław. Właści-
ciel takiej czupryny, a w zasadzie 
sama czupryna, musi jednak speł-
niać wymogi – co najmniej 8 cm 
u góry i 2 cm po bokach.
kaMil peszat ●

600 głów do ŚCięCia
katarzyna bielas bęDZIE REPREZENTOWAć TyCHy PODCZAS bICIA REKORDU GUINNESSA W STRZyżENIU.

Katarzyna Bielas swoimi nożyczkami spróbuje wyciąć rekord świata. 

Na skrzyżowaniu ulic Baziowej i Balladyny zderzyły się opel, ford i chrysler.

Po wywrotce ciężarówki ruch na ul. Jaroszowickiej 
był zablokowany przez blisko 2 godziny.
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Pomoc dla obywateli Ukrainy 
dotkniętych wojną nie ustaje. 
Wiele osób okazuje wielkie ser-
ca, udostępniając lub wynajmu-
jąc swoje lokale mieszkaniowe. 
Miasto Tychy we współpracy 
z Kancelarią Prawniczą „Ur-
bańczyk i Partner” Radcy Praw-
ni i Adwokaci Sp.p. wyszli na-
przeciw tym wszystkim, którzy 
użyczają własne mieszkania dla 
Ukraińców.

„Chcesz udostępnić swój lokal 
uchodźcom z Ukrainy? Możesz 
skorzystać z gotowego, przygoto-
wanego przez prawników wzoru 
umowy: użyczenia lub najmu” 

– taki komunikat możemy prze-
czytać na stronie Urzędu Miasta 
w Tychach.

Polskie prawo przewidu-
je 3 warianty najmu. Pierwszy, 
gdzie wszystkie koszty są po stro-
nie użyczającego mieszkanie. 
Drugi, w którym całość kosz-
tów możemy przerzucić na bio-
rącego lub użyczającego naszego 
lokum. Trzeci, standardowy, taki 
jak w przypadku 99% umów naj-
mu mieszkalnego.

Przygotowane przez prawni-
ków, zgodne z aktualnym pra-
wem najmu i użyczenia wzory 
zawierają:

–   wzór umowy najmu lokalu 
mieszkalnego dla uchodźców 
(koszty po stronie użyczają-
cego)

–   wzór umowy najmu lokalu 
mieszkalnego dla uchodźców 
(koszty po stronie biorącego)

–   wzór umowy najmu lokalu 
mieszkalnego

Wszystkie osoby, które decy-
dują lub zdecydowały się uży-
czyć/wynająć swoje mieszkanie 
uchodźcom z Ukrainy zachę-
camy do zapoznania się z wzo-
rami umów znajdującymi się 
pod adresem: https://umtychy.

pl/artykul/7320/wzory-umow-
najmu-oraz-uzyczenia.

Tyszanie wciąż pomagają, 
hojnie, tłumnie i ochoczo. Rów-
nież udostępniając swoje loka-
le mieszkaniowe obywatelom 
Ukrainy. Pomaganie jest waż-
ne, ale warto pamiętać, by po-
magać z głową i zgodnie z pra-
wem. Aby żadna ze stron nie 
czuła się oszukana. Dlatego tak 
ważne są umowy, przygotowane 
przez doświadczonych prawni-
ków, które można wydrukować 
bezpośrednio ze strony Urzędu 
Miasta.
ad ●

z tychóW do lWoWa 
WyjechaŁo siedeM 
autobusóW pkM tychy. 
zostaŁy przekazane 
na apel Mera lWoWa 
andrija sadoWego. 
będą Wykorzystane 
przez taMtejszego 
przeWoźnika, gdyż 
lWoWski tabor 
sŁuży ukraińskiej 
arMii. na apel Mera 
Wraz z tychaMi 
odpoWiedziaŁy 
katoWice, sosnoWiec 
i ŚWierklaniec. 
W suMie za Wschodnią 
granicę WyjechaŁo 13 
autobusóW.

– Spotkaliśmy się, by po raz 
kolejny zamanifestować swo-
ją solidarność wobec Ukrainy 
– rozpoczął konferencję w za-
jezdni PKM zastępca prezyden-
ta Tychów Maciej Gramatyka. 
– W Tychach pomagamy Ukra-
ińcom na wiele różnych sposo-
bów. Dziś wraz z darami wysy-
łamy autobusy, które posłużą 
mieszkańcom Lwowa. Prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba zdecy-
dował się odpowiedzieć na apel 
mera miasta i przekazujemy 7 
autobusów Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej w Tychach. 

Te autobusy nie jadą puste, bo-
wiem zostały zapełnione dara-
mi z Tychów, Pszczyny i Świę-
tochłowic. Mieszkańcy naszego 
miasta już wielokrotnie poka-
zali, że doskonale zdają egza-
min z solidarności z Ukrainą. 
Wszyscy jesteśmy przekonani, 

że to musi być pomoc długody-
stansowa. Wierzę jednak, że sa-
morządom i mieszkańcom wy-
starczy na nią sił – dodał Maciej 
Gramatyka.

W konferencji udział wzięli 
również: prezydent Katowic Mar-
cin Krupa, prezydent Sosnowca 

Arkadiusz Chęciński oraz prze-
wodniczący zarządu GZM Kazi-
mierz Karolczak.

Z głębokiej rezerwy
Autobusy,  które wysłano 
na Ukrainę, nie są pojazdami 
realizującymi bieżące prace 

przewozowe. – To była nasza 
głęboka rezerwa – mówi Miłosz 
Stec, prezes PKM Tychy. – Nie 
realizowały kursów, ze względu 
na swoją pojemność. Większość 
naszych zadań realizujemy au-
tobusami 12-metrowymi i nie 
było po prostu potrzeby korzy-
stania z nich. Przekazanie tych 
autobusów w żaden sposób nie 
wpłynie na realizację naszych 
obowiązków, jako przewoźnika. 
Wszystkie pojazdy znajdują się 
w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym. Całkiem niedawno 
przeszły przegląd i jestem prze-
konany, że posłużą we Lwowie 
długie lata – dodał prezes.

Trzy MAZ-y 107 (15 m) 
oraz trzy przegubowce MAZ 
215 (18 m) wyprodukowano 
w 2013 r. zaś jeden przegubowy 
Solaris (18 m) z taśmy produk-
cyjnej zjechał w roku 2008. Pojaz-
dy oklejono grafikami zawierają-
cym napisy w języku ukraińskim. 
– Zdecydowaliśmy się zaakcen-
tować nasze wsparcie w ten spo-
sób – mówi rzecznik PKM Michał 
Kasperczyk. – „Tychy wspierają 
Ukrainę” to proste i szczere sło-
wa. Naszą intencją było przekaza-
nie prostego komunikatu do osób, 
które zostały na Ukrainie: dba-
my o wasze rodziny, które przy-
jechały do Polski. Umieściliśmy 

też symbol dwóch dłoni w uści-
sku z flagami polskimi i ukra-
ińskimi, by podkreślić polsko-
ukraińską solidarność – dodaje 
rzecznik.

wypełnione darami
Tego dnia od samego rana rad-
ni z Klubu Radnych Prezydenta 
Andrzeja Dziuby oraz pracow-
nicy spółki „Śródmieście” przy-
gotowywali paczki z darami, 
którymi wypełniły się autobu-
sy. – Dziękuję wszystkim za po-
moc, zarówno za pakowanie jak 
i tyszanom za przynoszenie pro-
duktów na zbiórkę – komentu-
je radna Karolina Chemicz-Pa-
łys. – Na Ukrainę autobus PKM 
zawiezie: opatrunki, kompresy, 
bandaże, plastry, leki, świece, la-
tarki, baterie, zapalniczki, śpi-
wory, koce, materace, karimaty, 
ręczniki odzież, obuwie i inne 
rzeczy, tak bardzo potrzebne te-
raz na Ukrainie. W dalszym cią-
gu trwa zbiórka w Tyskich Ha-
lach Targowych, tutaj też znajduje 
się punkt wydawania produktów 
spożywczych i chemii gospodar-
czej dla obywateli Ukrainy, któ-
rzy uciekli przed wojną. Przy 
prowadzeniu zbiórki pomagali 
nam harcerze z ZHP Hufiec Zie-
mi Tyskiej – dodaje radna.
kaMil peszat ●

Muzeum Miejskie w Tychach 
zaprasza w najbliższy weekend 
na zwiedzanie Stadionu Miejskie-
go oraz wystawy stałej Tyskiej Ga-
lerii Sportu. Impreza przygotowa-
na jest z myślą o przebywających 
w Tychach i okolicznych miejsco-
wościach dzieciach z Ukrainy.

– Zapraszamy przebywające 
w Tychach i okolicznych miej-
scowościach dzieci z Ukrainy 
do Tyskiej Galerii Sportu, która 
znajduje się na pięknym Stadio-
nie Miejskim. Podczas spotka-
nia opowiemy z pomocą tłu-
maczki o sporcie w Polsce oraz 
w Tychach i sławnych sportow-
cach, którzy pochodzą z nasze-
go miasta. Chętnie posłuchamy 
o Waszych sportowych zainte-
resowaniach, ulubionych druży-
nach oraz zawodniczkach i za-

wodnikach. Ciekawi nas, jakie 
sporty trenujecie, jakie lubi-
cie oglądać. Podpowiemy, gdzie 
w Tychach znajdziecie miejsca 
do uprawiania sportu, do space-
rów i sportowych zabaw. Wspól-
nie obejrzymy wystawę stałą Ty-
skiej Galerii Sportu i zwiedzimy 
stadion – jeden z najładniejszych 
obiektów piłkarskich w Polsce. 
Czeka też seans filmowy, a tak-
że zajęcia plastyczne – zachęca-
ją tyscy muzealnicy.

Polskę i Ukrainę łączy rów-
nież sport. 10 lat temu oba kra-
je wspólnie i z sukcesem zorga-
nizowały mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej. Piłkarzem Dyna-
ma Kijów jest reprezentant Polski 
Tomasz Kędziora, a w polskich 
klubach występuje wielu spor-
towców z Ukrainy. Tak jest rów-

nież w Tychach: hokeista Andrij 
Michnow z Kijowa w 2019 roku 
został z GKS–em Tychy mistrzem 
Polski, a w 2018 roku zdobył Su-
perpuchar Polski, zaś piłkarz Ste-
pan Hirśkyj ze Lwowa w 2016 
roku strzelił dla GKS Tychy zwy-
cięskiego gola w meczu ze Stalą 
Mielec, który dał naszej druży-
nie awans do I ligi.

Zwiedzanie z tłumaczem ukra-
ińskim zaplanowano na sobo-
tę, 2 kwietnia oraz w niedzielę 
3 kwietnia w godz. 11-12. Ist-
nieje też możliwość zorganizo-
wania zajęć w innych terminach, 
po wcześniejszym zgłoszeniu. 
Wstęp jest naturalnie wolny, obo-
wiązują jednak zapisy pod nume-
rem tel. +48 515 717 430 (można 
wysłać SMS, podając datę i liczbę 
osób). WW ●

urząd Miasta udostępnia wzory umów dla wynajmujących mieszkania uchodźcom.

Pomoc z głową i w zgodzie z Prawem

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza ukraińskie dzieci.

SąSiedzi / СуСiди: Poznajmy Się na SPortowo

tyskie autobusy we lwowie
pkM przekazaŁ LWOWSKIEmU PRZEWOźNIKOWI SIEDEm POjAZDóW.
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Uczestniczący w pożegnaniu wyjeżdżających do Lwowa autobusów: prezydenci Katowic i 
Sosnowca – Marcin Krupa i Arkadiusz Chęciński, zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka 

i przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.
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reklama

W doMu poMocy 
spoŁecznej W kobiórze, 
który należy 
do gMiny tychy, 
przebyWa aktualnie 
91 uchodźcóW. 
są to gŁóWnie MŁode 
Matki z dziećMi, 
starsze kobiety i jeden 
Mężczyzna, który 
opiekuję się dzieckieM 
zMagającyM się 
z niepeŁnospraWnoŚcią. 
pochodzą ze Wschodu 
jaki z zachodu 
ukrainy M.in. z kijoWa, 
lWoWa czy charkoWa.

Uchodźcy zamieszkują DPS 
od 3 marca, kiedy to Urząd Mia-
sta Tychy postanowił przezna-
czyć budynek na cel pomocowy. 
W ośrodku przebywa 41 dzieci. 
Są w różnym wieku, od rocz-
nych niemowląt po nastolatków 
na progu dorosłości. Najstar-
sza osoba przebywająca w DPS 
ma ponad 80 lat. W DPS pracuje 
8 osób, które zapewniają obsłu-
gę i bezpieczeństwo od godz. 6 
rano do 22.

– Dzień u nas wygląda dość 
spokojnie, zaczyna się śniada-
niem, które przygotowujemy 
w postaci bufetu – mówi Aneta 

Giers zastępca dyrektora ośrod-
ka. – Naszym gościom udostęp-
niliśmy pomieszczenia socjal-
ne razem z kuchnią. Panie same 
przygotowują sobie różne posił-
ki i dbają o utrzymanie budynku 
w czystości. Mają ustalony przez 
siebie grafik. Takie codzienne 
zajęcia to odskocznia od stresu, 
które w ostatnich tygodniach 
przeżyły. Mamy wśród naszych 
gości panią psycholog, która 
również uciekła przed wojną. 
Służy swoją pomocą wszystkim 
tym, którzy jej potrzebują. Są pa-
nie, które mają samochód. Wte-
dy organizują wyjazdy do miasta, 
gdy potrzebne jest wyrobienie nr 
PESEL, odwiedzenie urzędu czy 
załatwienie innych formalno-
ści. Jedna z pań regularnie jeź-
dzi na granicę i świadczy pomoc 
transportową w inne rejony Pol-
ski, więc często jest w rozjazdach. 
Wszystko pokrywa z własnych 
środków. Grupa, która u nas 
mieszka, jest ze sobą już zżyta 
i działa na zasadzie samopomo-
cy. Od poniedziałku do piątku 
PKM Tychy zapewnia transport 
dzieci do szkół, które uczęszcza-
ją do ZS nr 1, SP nr 13 i SP nr 36 
– dodaje Aneta Giers.

Odwiedzając ośrodek już 
od bramy widzimy bawiące się 

dzieci. Rowerki, hulajki, sprzęt 
sportowy, a nawet trampolina 
pochodzą ze zbiórek. – Polacy, 
jacy my jesteśmy wam wdzięcz-
ni – mówi jedna z matek trochę 
po angielsku, polsku i ukraińsku. 
– Najważniejsze to te nasze dzie-
ci. Rysują, grają w gry planszo-
we i przede wszystkim się śmieją. 
Nigdy wam tego nie zapomni-
my – dodaje już cała we łzach. 
– Przepiękny ośrodek, przypo-
mina dom Turgieniewa (rosyj-
ski pisarz – przyp. red.) – mówi 
inna Ukrainka już płynnym an-
gielskim. – Widać, że to nowy, 
pięknie wyposażony ośrodek. 
Naprawdę wszyscy docenia-
my, że Urząd Miasta Tychy po-
zwala mam tutaj odetchnąć 
od tej strasznej sytuacji. Ucieka-
jąc przed wojną nie przypuszcza-
łam, że spotka mnie aż tyle ser-
deczności i szczerej pomocy. Nie 
będę ukrywać, nie jest łatwo, ale 
dzięki wam, Polakom, łatwiej jest 
znieść tę okropną sytuację. Ni-
gdy wam tego nie zapomnę – po-
wtarza również we łzach. Panie, 
jak widać, dochodzą do siebie. 
Jak mówi Aneta Giers, na po-
czątku nie wychodziły z pokoi. 
Były autentycznie wystraszone, 
nieufne, załamane. – Jest już co-
raz lepiej. Ze wszystkimi gośćmi 

mamy już bardzo dobry kontakt. 
Zdobyliśmy ich zaufanie, dzięki 
czemu otwierają się przed nami 
– dodaje.

Część osób opuszcza ośrodek. 
Jadą dalej, do rodziny lub przyja-
ciół w Portugalii, Norwegii, Cze-
chach, Niemczech, Francji czy 

we Włoszech. Sporo osób wie-
rzy w szybki powrót do Ukrai-
ny. Część rozważa zostanie w Ty-
chach na stałe. Wyrabiają PESEL 
nie tylko po to, by otrzymać 
świadczenia socjalne, ale by włą-
czyć się do naszego systemu spo-
łecznego i ekonomicznego. – Pa-

nie chcą pracować. Potrzebują 
pracy do normalnego funkcjo-
nowania. Przyjechał do nas foto-
graf i za darmo wykonał zdjęcia 
do dokumentów. Na ten moment 
tylko jeden pan znalazł zatrud-
nienie, jako kierowca.
kaMil peszat ●

wdZięCZni Za pomoC prosZą o praCę
49 kobiet, 41 dzieci i jeden Mężczyzna Z UKRAINy PRZEbyWAją W TySKIm DOmU POmOCy SPOłECZNEj W KObIóRZE.  

Pierwszy pies z Ukrainy trafił kil-
ka dni temu do tyskiego schro-
niska dla zwierząt. Mała, czarna 
suczka o imieniu Katia przyjecha-

ła do Tychów z Kijowa. Po obo-
wiązkowej kwarantannie bę-
dzie mogła zostać adoptowana. 
W najbliższych dniach do tyskie-

go schroniska trafią kolejne psy 
z Ukrainy. Przygotowano dla nich 
w sumie 17 kojców w osobnym 
pawilonie. uM ●

tyskie schronisko także przyjmuje „uchodźców”.

Katia z Kijowa już u naS

Ukraińskie dzieci powoli zapominają o traumie i oddają się zabawie.

Flagi na frontonie kobiórskiego DPS „Dobre miejsce” obrazują dobre relacje gości i gospodarzy obiektu.
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Takiej imprezy hokejowej 
na Stadionie Zimowym jeszcze 
nie było. Co prawda gościliśmy 
już w Tychach turnieje rangi mi-
strzostw świata (do 20 lat), czy 
mistrzostw Europy, bo w kate-
goriach młodzieżowych i takie 
są rozgrywane, ale do tej pory 
nie były organizowane mistrzo-
stwa świata drużyn seniorskich. 
Za miesiąc emocjonować się bę-
dziemy turniejem Mistrzostw 
Świata Dywizji IB, z udziałem 
reprezentacji Polski, Estonii, Ja-
ponii, Serbii i Ukrainy.

Bez względu na to, czy GKS 
Tychy zagra w finale, czy w spot-
kaniach o 3. miejsce (pisząc 
tekst nie znaliśmy jeszcze wy-
ników kolejnych meczów pół-
finałowych), sezon hokejowy 
na tyskim lodowisku zakończy 
się w połowie kwietnia. A tur-
niej mistrzowski rozpocznie się 
26.04. Czasu więc nie ma zbyt 

wiele, jednak tyski obiekt jest 
w zasadzie gotowy na tę impre-
zę.

Przypomnijmy, iż trzy lata 
temu zmodernizowane zostało 
oświetlenie oraz stalowa kon-
strukcja, na jakiej jest zawie-
szone. Pojawiły się oprawy LED, 
pozwalające na transmisje tele-
wizyjne w jakości HD, a nowe 
oświetlenie daje możliwość do-
datkowych świetlnych efektów. 
Dokonano wówczas także wy-
miany band, wyremontowano 
boksy dla zawodników. Przed 
turniejem mistrzowskim trzeba 
będzie wykonać kilka prac re-
montowych i malarskich, m.in. 
w szatniach (liczba szatni jest 
wystarczająca, bowiem w turniej 
grać będzie 5 zespołów) i kory-
tarzach. Prace te mają się roz-
począć jeszcze w marcu. Trze-
ba będzie rozbudować podesty 
dla kamerzystów. Obecnie trwa-

ją uzgodnienia z PZHL dotyczą-
ce technicznej strony organizacji 
turnieju. Poczyniono także za-
kupy, m.in. dodatkowego sprzę-
tu komputerowego i audio, po-
jawił się też dodatkowy zestaw 
bramek.

Na płycie lodowiska i ban-
dach pojawią się nowe reklamy 
według dostarczonych projek-
tów. Wszystko wskazuje na to, 
że tafli nie trzeba będzie roz-
mrażać – jak się dowiedzieli-
śmy w MOSiR, stare reklamy 
i napisy zostaną po prostu wy-
cięte z lodu, a w ich miejsce po-
jawią się nowe.

PZHL podał także ceny biletów 
na mecze. Normalna wejściów-
ka na mecz reprezentacji Polski 
i na cały dzień turniejowy, będzie 
kosztowała 89 złotych, a ulgowa 
49 złotych. Na pozostałe mecze, 
w których nie gra reprezentacja 
Polski – 49 zł. ls ●

Od listopada ubiegłego roku za-
montowano w Tychach blisko 
300 budek dla jeżyków i innych 
ptaków. Teraz pojawiło się 221 
kolejnych w parkach i skwerach 
na terenie miasta.

Budki lęgowe dla ptaków po-
jawiły się na terenie Parku Połu-
dniowego, Parku św. Franciszka 
z Asyżu, skweru im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich, Parku Łabę-
dzi, Parku Północnego, skweru 
przy ul. Cyganerii, skweru przy 
ul. Czarnieckiego, Skweru Starego 
Alojza, Parku Jaworek, Ośrodka  
MOSiR w Paprocanach, skwe-
ru przy ul. Dębowej oraz skweru 
przy ul. Darwina.

– To domki przeznaczone 
dla m.in.: sikorki bogatki, mazur-
ka, wróbla domowego, mucho-
łówki żałobnej i innych małych 
dziuplaków, ale także dla sikorki 
modraszki, sikorki czubatki, si-
korki sosnówki, szpaka, dudka, 
kowalika, bogatki, pleszki, krę-
togłowa, jerzyka, kawki, gągoła, 
kraski, pleszki, pustułki – wyli-
cza Jakub Czardybon z wydzia-

łu Komunalnego Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa w Urzędzie 
Miasta Tychy.

W ubiegłym roku budki za-
montowano m.in. na terenie 
dzielnicy Stare Tychy – w okolicy 
Parku Górniczego, skwerze przy 
ul. Hlonda, skwerze przy II Lice-
um Ogólnokształcącym im. C.K. 
Norwida, skwerze przy ul. Miko-
łowskiej oraz placu Wolności.

W sumie w Tychach Urząd 
Miasta zamontował 518 budek 
lęgowych dla ptaków. W ostat-
nich latach także Tyski Zakład 
Usług Komunalnych zamonto-
wał ich prawie 150. Mn ●

pojaWiające się kWiaty 
na traWnikach, pasach 
drogoWych oraz 
W parkach kWiaty 
to pierWsze oznaki 
Wiosny W tychach. dzięki 
nasadzenioM roŚlin 
cebuloWych W ubiegŁych 
latach, Można poczuć 
W MieŚcie Wiosenny 
kliMat.

Na trawnikach, w pasach dro-
gowych oraz na terenach repre-
zentacyjnych w naszym mieście, 
podziwiać można kwitnące ro-
śliny cebulowe. W marcu do-
strzec możemy krokusy. Zaraz 
po krokusach w tym samym 
miejscu pojawią się narcyzy, 
w okolicach maja w niektórych 
miejscach zobaczymy tulipany, 
a późną wiosną kamasje oraz 
czosnki ozdobne.

– Obecnie wszystkich tere-
nów obsadzonych roślinami ce-
bulowymi w naszym mieście jest 
ok. 6500 m kw. Największy te-
ren, o powierzchni 1700 m kw., 
znajduje się między Mediateką 
a al. Piłsudskiego. Jesienią 2020 

roku posadzono tam mieszankę 
fioletowych krokusów, żółtych 
narcyzów, fioletowych czosn-
ków ozdobnych oraz kamasji – 
mówi Agnieszka Lyszczok, dy-
rektor Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych.

Pod koniec marca na raba-
tach pojawią się kolejne kwit-
nące rośliny. Zostanie posadzo-
nych w sumie 21,5 tysiąca sztuk 
bratków w różnych kolorach. Po-
jawią się kompozycje z kolorem 
żółtym, pomarańczowym, fiole-

towym i białym. Obsadzone zo-
staną: rondo przy ulicy Harcer-
skiej i Żwakowskiej, rabaty przy 
ul. Budowlanych (obok budyn-
ku sądu), ul. Grota Roweckiego, 
pl. Wolności, ul. Damrota (przy 
kościele św. Marii Magdaleny), 
w Parku Miejskim Solidarno-
ści (za pomnikiem Niepodległo-
ści), przy Urzędzie Stanu Cywil-
nego, w donicach na placu przy 
ul. Kościuszki, przy ul. Targiela 
oraz na rabatach w Rodzinnym 
Parku bł. Karoliny. rM ●

oŚrodek interWencji 
kryzysoWej W tychach 
proWadzi nabór 
uczestnikóW do grup 
Wsparcia dla osób 
doŚWiadczających 
przeMocy W rodzinie 
oraz dla osób 
W kryzysie. jak 
to Ma Wyglądać, kto 
Może Wziąć udziaŁ, 
czy poMoc dla 
uczestnikóW spotkań 
jest bezpŁatna, ile 
spotkań przeWidują 
grupy Wsparcia 
– na te Wszystkie 
pytania odpoWiedzi 
poszukaliŚMy 
u źródŁa.

„twoje tychy”: jaką formę 
wsparcia otrzymają osoby, które 
zgłoszą się do grup pomocy?
aNNa StaNkieWicZ-
kmieć: – Grupa wsparcia daje 
możliwość porozmawiania 
i spotkania z osobami, które 
znajdują się w podobnej sytu-
acji, podzielenia się własnym 
doświadczeniem, otrzymania 
wsparcia emocjonalnego oraz 
wiedzy jak radzić sobie w trud-
nych momentach swojego życia.
Podczas spotkań osoby 
będą mogły odkryć własne 
zasoby, wzmocnić poczucie 
swojej wartości i nabrać sił 
do podjęcia istotnych zmian 
w swoim życiu. Spotkania 
będą wzbogacone o elementy 
psychoedukacji.

czy wasza pomoc obejmuje tylko 
osoby doświadczające przemocy 
w rodzinie, przemocy psychicznej, 
osoby cierpiące na kryzysy 

w związku lub wypalenie 
zawodowe, czy również obejmuje 
inne osoby?
– Adresatami pomocy w ra-
mach grup wsparcia są osoby 
doświadczające przemocy 
w rodzinie oraz będące w stanie 
kryzysu czyli przeżywające 
różnego rodzaju trudności 
destabilizujące i utrudniające 
codzienne funkcjonowanie. 
Zgłaszają się do nas osoby, 
które doświadczają przemocy, 
są jej świadkami jak i te, które 
straciły bliskich, gdy dotyka 
je choroba, kryzys osobisty czy 
traumatyczne przeżycia. Chce-
my, aby możliwość skorzystania 
z pomocy miał każdy. Powody 
zgłoszenia mogą być różne, 
jednak to co je łączy to chęć 
przywrócenia równowagi 
i otrzymania wsparcia.

aktualnie prowadzony jest nabór 
do grup wsparcia. jak można się 
zgłosić?
– Udział w grupie poprzedzony 
jest indywidualną konsultacją 
z psychologiem. Spotkania 
grupy wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy 
rozpoczną się 12 kwietnia, 
natomiast spotkania dla osób 
w kryzysie będę odbywać się 
od 15 kwietnia. Zgłoszenia 
przyjmowane są telefonicznie 
32 227 05 75 lub 887 468 
793 lub osobiście w siedzibie 
Ośrodka przy ul. Nowokościel-
nej 27.

czy pomoc jest udzielana 
bezpłatnie i co z osobami, które 
nie zakwalifikują się do grup 
wsparcia – mogą skorzystać 
z pomocy w innym terminie?

– Pomoc Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej MOPS w Tychach 
świadczona jest bezpłatnie, 
skierowana jest do mieszkań-
ców Tychów. W przypadku 
dużego zainteresowania 
udziałem w grupach wsparcia, 
zostanie utworzona kolejna 
edycja. Jednocześnie informu-
jemy, iż w Ośrodku udzielamy 
pomocy w zakresie inter-
wencji kryzysowej, pomocy 
psychologicznej w ramach 
indywidualnych konsultacji 
dla osób i rodzin znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Istnieje również możliwość 
skorzystania ze wsparcia 
pracownika socjalnego, a w sy-
tuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia – również ze schronienia 
w hostelu interwencyjnym 
Ośrodka.

jak długo takie osoby mogą 
otrzymywać pomoc?
– Pomoc w ramach grup 
wsparcia zakłada osiem 
spotkań, które odbywać się 
będą co dwa tygodnie u nas, 
w ośrodku. Grupa wsparcia 
dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie – spot-
kania odbywać się będą 
we wtorki, od godziny 16 
do 18, grupa wsparcia dla 
osób w kryzysie – w piątki, 
w godzinach 16-18.

od jakiego wieku osoby mogą 
skorzystać z pomocy w ramach 
akcji?
– Zaproszenie do udziału 
w grupach wsparcia skierowane 
jest do osób dorosłych.
rozMaWiaŁ:
arkadiusz dęboWski ●

kandydaci do nagrody 
prezydenta poszukiwani.

zgłoś 
SPortowca
Już tylko do 31 marca można zgła-
szać kandydatów do corocznych 
wyróżnień Prezydenta Miasta Ty-
chy za wybitne osiągnięcia spor-
towe lub za szczególną aktywność 
w działalności sportowej.

Każdy z mieszkańców, któ-
ry jest pod wrażeniem dokonań 
sportowych mieszkańca naszego 
miasta, może zgłosić jego kandy-
daturę. Kapituła będzie oceniać 
sportowców, ale też trenerów oraz 
działaczy.

Jak wypełnić i gdzie zgłosić 
wniosek? Wybierz kandydata, 
którego nominujesz za wybitne 
osiągnięcia sportowe lub szcze-
gólną aktywność sportową w mi-
nionym roku lub za całokształt 
jego dokonań w dziedzinie spor-
tu. Przeczytaj szczegółowy regu-
lamin oraz pobierz wniosek (um-
tychy.pl/media/get/10013045), 
a następnie wypełnij go i dostarcz 
do Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta Tychy (al. Niepodległości 
49) w zamkniętej kopercie, zaad-
resowanej na Wydział Promocji 
i Współpracy z Zagranicą. Mn ●

uM tychy i tzuk dbają o dziuplaki.

SetKi budeK 
dla PtaKów

wiosna w tyChaCh 
tysiące bratkóW, KROKUSóW, NARCyZóW, CZOSNKóW OZDObNyCH I KAmASjI…

W wielu miejscach w Tychach można już poczuć klimat wiosny.
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wsparCie dla osób 
w kryZysie
rozMaWiaMy z anną stankieWicz-kMieć, KIEROWNIKIEm OŚRODKA INTERWENCjI 
KRyZySOWEj W TyCHACH.

impreZa, jakiej nie było
stadion ziMoWy PRZED HOKEjOWymI mISTRZOSTWA ŚWIATA DyWIZjI Ib.
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Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXXV/671/22 z dnia 27 stycznia 

2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, 

ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej 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/671/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA O POMIĘDZY

AL. PIŁSUDSKIEGO, UL. ARMII KRAJOWEJ I UL. ORZESZKOWEJ W TYCHACH.

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

polegającym 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 

Powiatowego 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 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

−  zamiany pomiędzy Gminą Miasta Tychy a osobą prawną nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działki nr 1304/44, 1302/57 i 1349/57 o łącznej pow. 172 m2, położonej 
w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego, w celu racjonalnego zagospodarowania gruntu 
w tym rejonie.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

zawiadamia
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559.) oraz art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

zwołuję na dzień 

31 marca 2022 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji
/-/ Barbara Konieczna

Szczegółowy porządek obrad zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Rady Miasta Tychy. 

komunikaty

trWa nabór 
uzupeŁniający 
do projektu 
grantoWego pod 
nazWą „odnaWialne 
źródŁa energii szansą 
na popraWę jakoŚci 
poWietrza W tychach”. 
W jego raMach 
Można uzyskać 
doFinansoWanie 
do Montażu 
instalacji solarnych, 
poMp poWietrznych 
oraz kotŁóW 
na bioMasę.

Miasto Tychy ogłosiło trzeci na-
bór uzupełniający do projektu 
grantowego, który jest współfi-
nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

O grant może starać się oso-
ba która:
–   jest właścicielem lub współ-

właścicielem lub użytkowni-
kiem na podstawie innej for-
my prawnej, nieruchomości 
położonej na terenie Miasta 
Tychy (na której wykona-
na ma być mikroinstalacja 
OZE),

–   nie posiada jakichkolwiek zale-
głych zobowiązań finansowych 
wobec Miasta Tychy z tytułu 
należności podatkowych oraz 
z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi wnoszonymi na rzecz mia-
sta Tychy,

–   posiada uregulowany stan 
prawny nieruchomości, na któ-
rej przeprowadzona zostanie 
inwestycja,

–   w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej po-
siada dwa różne źródła ciepła 

do ogrzewania części miesz-
kalnej i części przeznaczonej 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej (jeśli działalność 
faktycznie prowadzona jest 
w budynku).

Ponadto:
–   nieruchomość, w której reali-

zowana będzie inwestycja nie 
znajduje się w strefie objętej 
ochroną konserwatora zabyt-
ków.

–   wykonanie inwestycji możliwe 
jest na/w budynkach będących 
w trakcie budowy, pod warun-
kiem złożenia oświadczenia, 
że przed podpisaniem umo-
wy budynek zostanie oddany 
do użytkowania.
Maksymalna wysokość dofi-

nansowania dla poszczególnych 
instalacji OZE może wynieść:
–   instalacja solarna (kolektory 

słoneczne) – do 15 000,00 zł 
brutto,

–   pompa powietrzna do ciepłej 
wody użytkowej – do 8 100,00 
zł brutto,

–   kocioł na biomasę – do 15 200,00 
zł brutto.
Nabór wniosków odbywa się 

w trybie ciągłym do wyczerpania 
limitu środków. O zakwalifiko-
waniu na listę decyduje kolejność 
zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc 
na poszczególne zakresy związane 
z realizacją projektu. O zamknięciu 
naboru mieszkańcy zostaną poin-
formowani: na stronie interneto-
wej projektu, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz w Punkcie 
Obsługi Grantobiorców.

Termin realizacji instalacji OZE 
mija 31 maja 2022 roku, ale umo-
wy z mieszkańcami zawierane 
będą nie później niż do 2 maja.

Szczegóły, w tym regulamin 
konkursu grantowego znaleźć 
można na stronie www.umty-
chy.pl/oze. Mn ●

W Zespole Szkół nr 5 odbyło się 
w minionym tygodniu spotka-
nie „Świadomy Zawód – Klucz 
do Sukcesu” zorganizowane 
przez uczniów Jakuba Żelaz-
ko, Aleksandrę Teterycz, Laurę 
Krasuską i Lidię Michalską. Był 
to projekt związany z ogólnopol-
ską olimpiadą „Zwolnieni z te-
orii”. Inicjatywa miała na celu 
przybliżenie uczniom ostatnich 
klas podstawowych rynku pra-
cy oraz specyfiki najpopular-
niejszych zawodów branżowych 
w regionie. W spotkaniu wzięło 
udział blisko 700 uczniów ty-
skich podstawówek.

– Jestem dumny z zespołu pro-
jektowego – mówił dyrektor ZS 
nr 5 Marek Wac. – To ich oddol-
ny pomysł. Sami wszystko zor-
ganizowali, a patrząc na partne-
rów, z jakimi udało się nawiązać 
współpracę, muszę przyznać, 
że wykonali ogrom świetnej i po-
trzebnej pracy. Młodzież szkół 
podstawowych nie ma zbyt wie-
lu okazji, aby poznać specyfi-
kę zawodów, w których chcieli-
by się kształcić. Nasi uczniowie 
wyświadczyli im wielką przysłu-
gę organizują te małe targi pracy 
– dodał dyrektor.

Zespołowi projektowemu 
udało im się uzyskać wspar-
cie prywatnych przedsiębiorstw 
– Famur, Kuka, Drokan 2, Macro 
Molds Polska, NOL Tychy; spółek 
miejskich – PKM, TLT, miejsco-
wego Powiatowego Urzędu Pracy, 
jak również instytucji państwo-
wych – policji, straży pożarnej 
czy Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Tychach. Podczas spotka-

nia z młodzieżą funkcjonariusze 
policji przedstawili wymagania 
formalne, jakie musi spełnić po-
licjant oraz zaprezentowali róż-
ne ścieżki kariery. – Jeżeli ktoś się 
interesuje informatyką, to chciał-
bym przypomnieć, że oficerowie 
biura do spraw cyberbezpieczeń-
stwa zarabiają od 12 tys. zł – za-
chęcał policjant. – Wielu poli-
cjantów rozwija się sportowo, 
reprezentując swoje jednostki 
w turniejach. Przede wszystkim 
wymagamy dobrej sprawności 
fizycznej, średniego wykształce-
nia i pełnoletności – dodał. Spo-
rym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień. – Dzieci pytają 
o rekrutację – mówił przedstawi-
ciel WKU. – Uspokajam, że nie 
ma obowiązku odbycia pełnego 
turnusu szkoleniowego. Kandydat 
może w każdej chwili przerwać 
proces rekrutacji. Wiele dziew-
czynek pytało, ile jest kobiet w ar-
mii. Obecnie stanowią około 10% 
wszystkich żołnierzy. Mamy na-
wet panie, które pilotują myśliw-
ce F-16 – dodaje.

– Bardzo się cieszę z frekwen-
cji, jaką udało się osiągnąć – mó-
wił Jakub Żelazko, lider projek-
tu. – Wyświetliliśmy prezentacje 
przygotowane przez naszych 
partnerów, na stoiskach przedsta-
wiciele odpowiadali na pytania, 
a część z nich przygotowała wy-
stąpienia. Najważniejsze, że nasi 
młodsi koledzy faktycznie mogli 
przyglądnąć się zawodom, jakie 
w przyszłości być może będą wy-
konywać – dodał Jakub Żelazko. 
kaMil peszat ●

granty na oZe 
do 15 tysięcy zŁ. DOfINANSOWANIA NA INSTALACję ODNAWIALNEGO źRóDłA ENERGII.
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uczniowie zs nr 5 zorganizowali ciekawe spotkanie 
dla absolwentów podstawówek.

Poznać Swój 
PrzySzły zawód

Sporym zainteresowaniem, także dziewcząt, cieszyło się stoisko policji.

W przedsięwzięciu wzięło udział kilkuset ósmoklasistów.
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Od 1 kwietnia tyszanie będą mo-
gli ponownie korzystać z miej-
skiej wypożyczalni rowerów. Po-
dobnie, jak w poprzednim roku, 
w ramach projektu Tyski Rower 
udostępnionych zostanie 60 jed-
nośladów, które będzie można 
wypożyczyć w siedmiu miejscach 
na terenie Tychów.

Do dyspozycji mieszkańców 
będą rowery standardowe, tan-
demy, rowerki dziecięce, rower 
trójkołowy oraz nowość – rowe-
ry z fotelikiem dziecięcym. Nie 
zmienią się lokalizacje stacji: 
dworzec PKP, wzdłuż ul Boro-
wej (przystanek komunikacji 
miejskiej Tychy Borowa Szkoła), 
rejon skrzyżowania Wyszyńskie-
go i Dąbrowskiego (opodal lodo-
wiska), Paprocany (przy pętli tro-
lejbusowej), al. Piłsudskiego (przy 
Tyskich Halach Targowych), plac 
Baczyńskiego, al. Niepodległości 
(naprzeciwko Urzędu Skarbowe-
go). Warto zwrócić uwagę, że sta-
cja, która wcześniej znajdowała 
się na ul. Jaśkowickiej, zostanie 
przesunięta wzdłuż ul Borowej 
do przystanku. Powodem jest 
trwająca przebudowa skrzyżowa-
nia z ul. Borową. Ponadto na naj-
popularniejszej stacji na placu 
Baczyńskiego pojawią się cztery 
dodatkowe stojaki, dzięki czemu 
będzie łatwiej wypożyczyć i zwró-
cić rower w tej lokalizacji. W mi-
nionym sezonie rowery wypoży-
czono w niej 1.426 razy.

Z danych za rok 2021 wynika, 
iż użytkownicy najchętniej wy-
pożyczali rowery na stacjach Pa-
procany, Piłsudskiego Targowisko 

i Plac Baczyńskiego, a najpopu-
larniejszą trasą była przejażdżka 
ze stacji Piłsudskiego Targowisko 
do stacji Paprocany i z powrotem. 
Średni czas jednego wypożycze-
nia w Tychach wyniósł ponad 46 
i pół minuty. Ważne jest także to, 
że nie zmienią się ceny za wypo-
życzenie roweru, a o szczegółach 
poinformujemy niebawem.

Korzystając z wypożyczalni ro-
werów, można przemierzyć znacz-
nie dalsze trasy, bowiem tyskie 
stacje rowerowe są zintegrowa-
ne ze stacjami w innych miastach 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii. Jednoślady można wypo-
życzać i zwracać bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów w katowi-
ckim City by bike, chorzowskim 
KajTeroz oraz na stacjach syste-
mów w Sosnowcu, Gliwicach, Za-
brzu i Siemianowicach Śląskich.

Odnotujmy iż w 2021 roku do-
konano 8.720 wypożyczeń rowe-
rów, a miesięczny rekord padł 
w czerwcu – 1.990. Na najpopu-
larniejszych stacjach zanotowano: 
Paprocany – 1.817 wypożyczeń, 
Piłsudskiego Targowisko – 1.536, 
pl. Baczyńskiego – 1.426.

Program pilotażowy Tyskiego 
Roweru wdrożono w 2017 roku. 
Były wówczas 4 stacje, na których 
można było wypożyczyć 40 rowe-
rów. Rok później system już dzia-
łał – rozbudowano go o 3 kolej-
ne stacje i dodano 20 rowerów. 
W pierwszym roku działania sy-
stemu zarejestrowało się niemal 
2.500 użytkowników. Rowery wy-
pożyczono 8.600 razy.
ls ●

dWie inWestycje 
zrealizoWane 
przez Miejski 
zarząd budynkóW 
Mieszkalnych 
– reWitalizacja 
i zagospodaroWanie 
podWórka oraz 
terMoModernizacja 
budynkóW przy 
ul. katoWickiej 
207 i 209 oraz przy 
ul. edukacji 11 i 11a 
– zostaŁy noMinoWane 
W konkursie portalu 
saMorządoWego „top 
inWestycje koMunalne 
2022”. teraz Mogą 
na nie zagŁosoWać 
Mieszkańcy.

Głosowanie odbywa się po-
przez www.portalsamorzadowy.
pl – zakładka „Top Inwestycje 
Komunalne – zagłosuj” i potrwa 
do 15 kwietnia br., do godz. 12. 
Inwestycja, która otrzyma naj-
większą liczbę głosów, zostanie 
nagrodzona nagrodą specjalną 
od użytkowników serwisu Por-
talSamorzadowy.pl. Oprócz tego 
swoje nagrody przyznawać bę-
dzie jury konkursowe. Pamiąt-
kowe statuetki wręczone zosta-
ną laureatom podczas Gali, która 
odbędzie się w ramach XIV Eu-
ropejskiego Kongresu Gospodar-
czego 2022 w Katowicach (25-
27.04).

O krótką rozmowę poprosili-
śmy Agatę Goc, dyrektora Miej-
skiego Zarządu Budynków Miesz-
kalnych.

„twoje tychy”: czy to pierwsze 
inwestycje mzbm dotyczące 
rewitalizacji nominowane 
w konkursie?
agata gOc: – Jeśli chodzi 
o ten konkurs to tak, jednak 
w przeszłości nie raz już nasze 
inwestycje były doceniane. 
Zrewitalizowane przez nas 
budynki przy ul. Bibliotecznej 
19-23, Batorego 15-27, Bocheń-
skiego 6-8 zdobyły pierwsze 
miejsce w konkursie „Fasada 
Roku 2008” w kategorii rekon-
strukcja i adaptacja budynku, 
a za renowację placu Baczyń-
skiego zdobyliśmy „Śląską 
Wielką Nagrodę Budownictwa” 
w konkursie „Śląskie Budowla-
ne” w 2011 r.

nominowane teraz obiekty 
są bardzo różne – budynki przy 
katowickiej pochodzą z przełomu  
XiX i XX wieku, natomiast przy 
ul. edukacji są znacznie młodsze 
– mieściła się tu m.in. szkoła 
zawodowa.
– Choć inwestycje te 
wydają się różne, mają 
bardzo wiele wspólnego, jeśli 
chodzi o zakresy prac. Celem 
przedsięwzięć jest troska 
o środowisko i mieszkańców. 
W przypadku obu projektów 
wykonana została komplekso-
wa termomodernizacja oraz 
zagospodarowanie terenu. 
Główna różnica polega na tym, 
że budynki przy ul. Katowickiej 
to budynki mieszkalne, 
natomiast nieruchomości przy 
ul. Edukacji 11 to budynki 

w których działają m.in.: 
szkoła, przedszkole, Centrum 
Integracji Społecznej, Centrum 
Usług Wspólnych, choć i tutaj 
również znajdują się lokale 
mieszkalne.

w tym roku jury ma docenić 
„proekologiczne inwestycje 
komunalne w samorządach”. 
na ile oba te obiekty spełniają 
ten warunek?  
– Oba projekty mają charakter 
proekologiczny. W ramach 
zadań wykonano ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynków, 
wymieniono źródła ciepła, 
drzwi okna, a także zamontowa-
no oświetlenie energooszczędne, 
co wpłynęło znacząco na popra-
wę efektywności energetycznej. 
Na obu podwórkach nasadzono 
drzewa, roślinność, a elementy 
małej architektury oraz plac 
zabaw wykonano z naturalnych 
materiałów.

czy obecnie trwają prace 
o podobnym zakresie prac, jakie 
to są obiekty?
– Podobny zakres robót wyko-
nywany jest w obrębie dzielnicy 
Osada. Po termomoderni-
zacji budynków na osiedlu, 
rozpoczęliśmy działania mające 
na celu zagospodarowanie tere-
nu. Inwestycja obejmuje m.in. 
budowę dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych wraz 
z miejscami dla niepełno-
sprawnych, chodników, ale 
także budowę placu zabaw, 
wiat śmietnikowych, przebu-

dowę kanalizacji deszczowej, 
oraz wykonanie nasadzeń 
roślinności i montażu lamp 
na podwórku. Z zakończonych 
robót o podobnym zakresie 
warto też wspomnieć o ter-
momodernizacji budynków 
i zagospodarowaniu podwórek 
przy ul. Norwida 44 oraz ul. 
Sienkiewicza 49. Warto dodać, 
iż w ostatnim czasie podpisali-
śmy umowę o dofinansowanie 
termomodernizacji budynku 
przy ul. Szkolnej 70 oraz 
pozyskaliśmy środki w wyso-
kości 2 milionów zł w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na termo-
modernizację budynku przy ul. 
Katowickiej 145.

teraz głosować będą mieszkańcy 
tychów. jak zachęciłaby pani 
tyszan do oddania głosów 
na obiekty mzbm?
– Nominacja naszego projektu 
w konkursie „Top Inwestycje 
Komunalne 2022” to duże 
wyróżnienie dla Tychów. 
Konkurencja jest bardzo silna, 
znaleźliśmy się w gronie 25 
samorządów z całej Polski, 
których starania zostały 
docenione. Niezależna komisja 
dostrzegła nasze starania 
o budynki będące własnością 
miasta. Gorąco zachęcam 
do oddawania głosów, aby 
promować nasze miasto jako 
nowoczesny samorząd, reali-
zujący wiele proekologicznych 
inwestycji.
leszek sobieraj ●

rowery z fotelikiem dziecięcym nowością w Tyskim Rowerze.

tySiące wyPożyczeń 
i Kilometrów

nasZe top inwestyCje
zrealizoWane przez MzbM reWitalizacje bUDyNKóW NOmINOWANE W KONKURSIE PORTALU SAmORZąDOWEGO.

rewitalizacja budynKów użyteczności Publicznej oraz 
zagoSPodarowanie terenu Przy ul. eduKacji 11-11a.
Utworzono tutaj Centrum Usług Społecznościowych, wydzielając mieszkania chronione oraz 
lokale komunalne. Wykonana została nowa  strefa wejściowa oraz pochylnia dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku są dwie klatki schodowe, a byłe sale dydaktyczne 
dostosowano do potrzeb CUS. Na piętrze budynku utworzono trzy mieszkania chronione i pięć 
lokali komunalnych. Powstał teren rekreacyjny  z drewnianą wiatą grillową i siłownią plenerową, 
ustawiono kosze na śmieci oraz nasadzono roślinność.

Z kolei w budynku przy ul. Edukacji 11a znajduje się przedszkole i szkoła, Centrum Integracji 
Społecznej, Klub Seniora, Centrum Wolontariatu oraz pełnione są usługi opiekuńcze i asysten-
ckie. budynek przeszedł kompleksową termomodernizację, a dopełnieniem inwestycji było 
zagospodarowanie terenu przyległego do zabudowy - stworzono strefę rekreacji i wypoczynku. 
Pojawiły się elementy małej architektury, ławki, a całość uzupełniły nasadzenia roślinności i traw-
niki. Wykonano też nowe chodniki oraz altanę śmietnikową. Kolorowe elementy nowej elewacji 
przykuwają wzrok, a okolica po przeprowadzonych inwestycjach tętni życiem.  

renowacja zabytKowych budynKów Przy ul. KatowicKiej 
207 i 209.
Zakres robót obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z zachowaniem zdobień 
architektonicznych na elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację lub 
wymianę wszystkich instalacji. Każde mieszkanie wyposażone zostało w kotły gazowe, 
zapewniające centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, a zmiana układu funkcjonalnego 
pomieszczeń umożliwiła wyposażenie mieszkań w łazienki oraz zamontowano urządzenia 
higieniczno-sanitarne. Dodatkowo w lokalach pojawiły się zasobniki na ciepłą wodę i kuchenki 
gazowe wraz z piekarnikiem. Oprócz termomodernizacji i modernizacji budynków, za-
gospodarowano teren wokół nich - wykonano m.in. chodniki, parkingi z miejscem dla osób 
niepełnosprawnych, oświetlenie, wiatę śmietnikową oraz plac zabaw dla dzieci z naturalnych 
materiałów. Nasadzono drzewa i krzewy, co dodało uroku okolicy. Pojawiły się elementy małej 
architektury: ławki, stojaki na rowery, donice na kwiaty i zioła, suszarka na pranie. Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa wykonany został monitoring zewnętrzny.
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nasze dziedzictWo

Wiele ciekaWych 
rzeczy Można byŁo się 
doWiedzieć podczas 
spotkania W MuzeuM 
MiejskiM W cyklu 
„Mozaika górnoŚląska”.

– Na ponad dwa tysiące ksiąg 
metrykalnych, które są w naszym 
zbiorze, pod wieloma względami 
jest to wyjątkowa księga – powie-
dział dr Wojciech Schäffer, dy-
rektor Archiwum Archidiecezjal-
nego w Katowicach. – Począwszy 
od tego że jest jedyną, która 
ma tzw. oprawę mniszą, czyli jest 
oprawiona w deski. Bardzo zale-
żało mi na konserwacji tej księ-
gi, bo zawiera ona nie tylko dane 
dotyczące mieszkańców Tychów 
i tworzących się przysiółków tej 
wsi oraz sąsiednich Paprocan 
z przełomu XVII i XVIII wieku, 
ale także zapisy dotyczące inwen-
tarza kościoła i parafii św. Marii 
Magdaleny.

projekt… ratunkowy
Pretekstem do kolejnego spotka-
nia w Muzeum Miejskim w cy-
klu „Mozaika górnośląska” było 
zakończenie konserwacji najstar-
szej księgi metrykalnej z Tychów 
z zapisami pochodzącymi z lat 
1677–1710. Znajduje się ona w Ar-
chiwum Archidiecezjalnym w Ka-
towicach i jego dyrektor, dr Woj-
ciech Schäffer, zresztą tyszanin, był 
autorem wniosku o dofinansowa-
nie prac w ramach ogólnopolskie-
go konkursu „Wspieranie działań 
archiwalnych 2021”, organizowa-
nego przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych. Złożony 
projekt, który miał uratować tyską 
księgę przed dalszą degradacją, za-
jął trzecie miejsce na 17 wniosków, 
a kwota dofinansowania wyniosła 
prawie 64 tys. zł. Prace konserwa-
torskie przeprowadziły dr Katarzy-
na Kwaśniewicz oraz mieszkająca 
w Tychach Danuta Skrzypczyk.

gaweł, syn jana
W ogóle najstarsze zapisy w księ-
gach metrykalnych z parafii Ar-
chidiecezji Katowickiej pochodzą 
z Lędzin, z parafii św. Klemensa, 
z 1607 roku.

– Ciekawostką jest, że najstar-
szy chrzest zapisany w księdze 
z Lędzin pochodzi z 1608 roku, 
a dotyczy chrztu Gawła Targie-
la, syna Jana z Cielmic – dodał 
dr Schäffer. – Nazwisko Targiel 
jest w Tychach i Cielmicach tak 
popularne, że można pokusić się 
o stwierdzenie, że wszystkie oso-
by o tym nazwisku mają swoje 
korzenie w Cielmicach. Dodam, 
iż nadal nie zostały odnalezione 
księgi z Bierunia Starego, które 
zostały założone w 1677 roku, 
po pożarze miasteczka. Korzy-
stał z nich jeszcze w 1954 roku 
Ludwik Musioł, ale potem za-
ginęły. W tyskiej księdze zapisy 
zaczynają się od chrztów i ślu-
bów w 1677, bo pogrzeby zosta-
ły odnotowane dopiero od 1749 
roku. Po prostu do pogrzebów 
nie przywiązywano takiej wagi, 
jak do ślubów i chrztów.

najstarsze zapisy
W tyskiej księdze metrykalnej 
najstarszy zapis dotyczący chrztu 
pojawia się 10 stycznia 1677 

roku. Prawdopodobnie wcześniej 
ksiąg nie było, po prostu ich nie 
prowadzono. Założył je dopiero 
proboszcz Wacław Brzozowski. 
I właśnie ten pierwszy wpis jest 
następujący: „Pleban Wacław 
Brzozowski ochrzcił Agniesz-
kę, córkę Bartłomieja Strzem-
py i Marianny – małżonków. 
Chrzestnymi byli Kasper Pilsek 
i Marianna Wolnionka. Wszyscy 
ze wsi Tychy”. Z kolei najstarszy 
tyski ślub, który został udoku-
mentowany w księdze, zawarto 
19 stycznia 1677, kiedy to ten-
że pleban Wojciech Brzozowski 
udzielił sakramentu Pawłowi 
Pokornemu ze wsi Paprocany 
i Mariannie Czmokownej ze wsi 
Tychy. Poniżej dopisano: „nie 
wykryto przeszkód, poprzedzone 
trzema zapowiedziami, w obec-
ności światków: Szymona Soltysa 
i Michała Nowaka – obaj ze wsi 
Paprocany”.

Cenne źródło informacji
Księga metrykalna zawiera także 
wiele innych ciekawych informa-
cji. Jest w niej zapis: dotyczący 
chrztu Macieja Buczka z Tychów 
(z 8.01.1681), a chrzestnym był 
Mattias (Maciej) Palman (trę-
bacz). Zdaniem Wojciecha Schäf-
fera tyszanin był trębaczem „pana 
na Pszczynie”, co może rzucać 
światło na wyjaśnienie pocho-
dzenia herbu Tychów.

– Osoby interesujące się od-
krywaniem tajemnic tyskiej hi-
storii zauważą, iż przy okazji 
chrztu z 1679 roku pojawia się 
nazwa Żwaków, chrztu z 1677 
– Cielmice i Wartogłowiec, 
a z 1688 – Piła. Tymczasem Mo-
nografia Ludwika Musiała do-
piero na początek XVIII wieku 
umiejscawia powstanie różnych 
tyskich przysiółków. Księga za-
wiera wiele informacji o miesz-
kańcach Tychów i Paprocan, ich 
krewnych, zawodach, jakie wyko-
nywali. W 1680 roku, przy oka-

zji chrztu mieszkańca Urbano-
wic jest zapis, iż chrzestnym był 
Jacobus (Jakub) Zarzyna, aren-
darz z Tychów. – stwierdził W. 
Schäffer.

nie tylko metryki
Jak się okazuje na przełomie 
XVII i XVIII wieku parafia św. 
Marii Magdaleny nie była duża, 
obejmowała dwie wsie – Tychy 
i Paprocany. Jednak wieś Tychy 
była jedną z najludniejszych 
na Ziemi Pszczyńskiej. W księ-
dze metrykalnej sporo informacji 
można znaleźć w zapisach inwen-
tarzy tyskiej parafii. Każdy kolej-
ny pleban zapisywał ruchomości 
i nieruchomości parafii – stawy, 
pola, itd. Zdarzało się, że stan 
posiadania się powiększał, ale 
bywało, że ulegał uszczupleniu, 

bo jakiś gospodarz przywłaszczył 
sobie lub zabierał np. staw i to też 
odnotowywano. Jest również wy-
kaz tzw. tacmy (mesznego), czy-
li obowiązkowej daniny na rzecz 
plebana, zawierający nazwiska 
ówczesnych gospodarzy tyskich 
czy paprocańskich.

Czyszczenie i konserwacja
W czasie spotkania Danuta 
Skrzypczyk opowiadała o pra-
cy konserwatorskiej, o procesie 
konserwacji, problemach, jakie 
napotkano oraz jak zostały roz-
wiązane. Księga składała się z 7 
części, tzw. dudek. Była w fatal-
nym stanie – drewniana okład-
ka była uszkodzona, grzbiet był 
rozdarty, kolejni proboszczowie 
naklejali na deskę różne kartki. 
Mówiła o ukrytych informacjach 

– skąd się wzięły i czego doty-
czyły. Konserwatorzy zaczynają 
pracę od sporządzenia tzw. atlasu 
zniszczeń czyli określenia znisz-
czeń mechanicznych, mikrobio-
logicznych, chemicznych, biolo-
gicznych, spowodowanych przez 
owady (m.in. o nazwach natrupek 
i naścierwek) oraz gryzonie. Na-
stępnie rozbierają księgę na po-
szczególne kartki, skrupulatnie 
odnotowując ich kolejność. Da-
nuta Skrzypczyk mówiła o spo-
sobach czyszczenia (stosowaniu 
oprócz tradycyjnych gumek, tak-
że mechanicznych, elektrycznych 
czy gąbek), a także m.in. o czysz-
czeniu poprzez moczenie kartek 
w wodzie i wysuszaniu ich w spe-
cjalnych prasach, czy stosowaniu 
japońskich bibułek, które są tak 
cienkie, że naklejone na kartkę 

papieru nie zaciemniają obrazu, 
nie zmieniają koloru karki i nie 
wpływają na wygląd pisma.

dla zainteresowanych historią 
rodu
– Analizując zapisy można prze-
śledzić, jakie nazwiska nadal 
obecne są w Tychach, a jakich 
już nie ma – dodał dr Schäffer. 
– To znakomite źródło informa-
cji dla tych, którzy badają dzie-
je swoich rodzin, tworzą drzewa 
genealogiczne. W maju planu-
jemy otworzyć nową pracownię 
naukową i w czerwcu, jeśli ktoś 
chciałby przejrzeć księgę metry-
kalną, to zapraszam do naszego 
archiwum. Tyska księga jest zdi-
gitalizowana, skany są bardzo do-
brej jakości.
leszek sobieraj ●

tyChy – trZy wieki temu
poddano konserWacji NAjSTARSZą KSIęGę mETRyKALNą Z ZAPISAmI POCHODZąCymI Z LAT 1677-1710.

Zabytkowa księga metrykalna liczy sobie już prawie 350 lat.

Podczas spotkania w Muzeum Miejskim opowiadano o szczegółach konserwacji cennego dokumentu.
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młOtkiem i PióRkiem Flash

Z okazji międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze małym odbyła się premiera spektaklu „karma.” 
Teatru odRuchu. Napisany i wyreżyserowany przez michała miszę Czornego i monikę Szydłowiecką, 
przedstawia rzeczywistość wciąż niedokonanej w pełni emancypacji kobiet. Twórcy w błyskotliwy 
sposób drwią z wielu stereotypów, chcąc zdefiniować czym jest męskość, a czym jest kobiecość. 
Czasem używają do tego młotka, innym razem piórka, raz odnosząc się do klasyki poezji, innym 
razem klnąc jak szewc. Uczta dla oczu i uszu.  kp ●

Ka
m

il P
es

za
t

oratoriuM josepha 
haydna „siedeM 
ostatnich sŁóW 
chrystusa na krzyżu” 
W Wykonaniu aukso 
orkiestry kaMeralnej 
Miasta tychy 
to Wielkopostna 
tradycja W koŚciele pW. 
bŁ. karoliny kózkóWny 
W tychach.

Tegoroczny koncert pasyjny od-
będzie się w sobotę 2 kwietnia 
2022 o godz. 18. Na wydarzenie, 
wraz z ks. prob. Józefem Szklo-
rzem, zaprasza Miejskie Centrum 
Kultury w Tychach.

Ewangelie przekazują siedem 
wypowiedzi Jezusa umierającego 

na Krzyżu (nazywanych umow-
nie „siedmioma słowami”) – te 
szczególnie ważne dla chrześci-
jan przekazy były często tema-
tem rozważań teologów, moty-
wem homilii, a także muzycznych 
opracowań. Joseph Haydn napisał 
„Siedem Ostatnich Słów” w 1786 
roku na pełną orkiestrę. Orato-
rium „Siedem ostatnich słów 
Chrystusa na krzyżu” ma formę 
cyklu siedmiu sonat instrumen-
talnych, poprzedzonych intro-
dukcją i zwieńczonych brawuro-
wym Il Terremoto (obrazującym 
trzęsienie ziemi i zmartwych-
wstanie). Każdą z sonat zapowia-
da tekst zaczerpnięty z Ewangelii 
– słowa Chrystusa wypowiedzia-
ne przed śmiercią.

Oratorium, które ma wpro-
wadzić słuchaczy w misterium 
Męki Pańskiej to jedna z najbar-
dziej uduchowionych kompozy-
cji Haydna, uznawana za wyraz 
jego wielkiej wiary w Boga. Kom-
pozycja wykonana po raz pierw-
szy w Kadyksie w Wielki Piątek 
1787 r. cieszyła się potem takim 
uznaniem, że powstały kolejne 
jej wersje – wokalna, kwarteto-
wa i fortepianowa.

Tę orkiestrową już w najbliższą 
sobotę poruszająco wykona or-
kiestra AUKSO pod batutą ma-
estro Marka Mosia. Ewangeliczne 
teksty opisujące mękę Chrystusa 
na krzyżu czytał będzie Wojciech 
Wieczorek. Wstęp na koncert jest 
wolny. rn ●

Muzeum Miejskie w Tychach 
zaprasza na spotkanie z fotogra-
fem Jarosławem Deką, które roz-
pocznie cykl zatytułowany „Za-
kład stoi”. W czwartek 31 marca 
o godzinie 18 Jarosław Deka, za-
stępca cechmistrza Krajowego 
Cechu Fotografów oraz właści-
ciel zakładu „Foto u Jarka”, opo-
wie m.in. o rozwoju technologii 
oraz jej wpływie na fotografię 
portretową.

„Zakład stoi” to cykl spot-
kań wokół fotografii zakładowej, 
podczas którego zaproszeni go-
ście będą rozmawiać o rzemio-
śle fotograficznym – o począt-
kach fotografii atelierowej oraz 
o współczesnej kondycji zakła-
dów fotograficznych. Założeniem 
jest spojrzeć na fotografię zakła-
dową z różnych perspektyw: rze-
mieślników, artystów, kuratorów 
sztuki. Goście pomogą zrozumieć 
dawną i współczesną specyfikę 
fotografii usługowej w Tychach. 
Padną pytania jak zmieniała się 
fotografia portretowa oraz jej 
użycie, od kieszonkowych „car-
tes de visite”, którymi obdarowy-
wano się na przełomie XIX i XX 
wieku, po współczesne zdjęcia 
biometryczne do dokumentów. 
Podczas każdego spotkania mu-
zealnicy zaprezentują wyjątkowy 

obiekt z kolekcji Muzeum Miej-
skiego w Tychach.

Prowadząca czwartkowe spot-
kanie Ewelina Lasota poruszy 
zarówno aspekt techniczny, jak 
i społeczny zmian technologicz-
nych w fotografii. Podczas spot-
kania gość zaprezentuje dawne 
i współczesne aparaty fotogra-
ficzne oraz elementy wyposażenia 
fotograficznego. „Przeprowadza-
jąc wywiady z rzemieślniczkami 
i rzemieślnikami, odwiedzając 
zakłady fotograficzne, zachęca-
jąc tyszanki i tyszan do sięgnię-
cia do rodzinnych zbiorów zdjęć, 
pragniemy dotrzeć do wspo-
mnień i obrazów, które pozwo-
lą nam odtworzyć historię foto-
grafii rzemieślniczej w Tychach.“ 
– czytamy w zaproszeniu na spot-
kanie.

Jednym z bodźców do zajęcia 
się tym tematem była rozmowa 
z Beatą Zakrzewską, fotografką 
prowadzącą zakład Foto Beata 
przy tyskim Rynku, w najbliższym 
sąsiedztwie muzeum. Zapyta-
na o przyszłość fotografii zakła-
dowej, odpowiedziała: – Dzisiaj 
nie daje się zdjęć. Nie ma histo-
rii opowiedzianej zdjęciami. A hi-
storia nie przetrwa bez obrazu. 
Bo na czym oparła się historia? 
Na zdjęciach rodzin, na opowieś-

ciach przekazywanych z pokole-
nia na pokolenie.

Spotkania to część projektu 
badawczego „Zakład stoi. Histo-
rie tyskich zakładów fotograficz-
nych 1934–1990”, realizowanego 
przez Dział Fotografii Muzeum 
Miejskiego w Tychach. Ramę 
czasową przedsięwzięcia z jed-
nej strony wyznacza rok 1934, 
kiedy w Tychach przy ulicy ks. 
K. Damrota swój zakład fotogra-
ficzny otworzył Hans Swoboda. 
To w nim pracowała Lucyna Ko-
zyra, która zaledwie trzy lata póź-
niej otworzyła na Rynku własne 
atelier fotograficzne (już jako Ko-
zyra–Wysocka). Z drugiej – rok 
1990, kiedy rozwiązała się Woje-
wódzka Spółdzielnia Pracy Fo-
tografów Zawodowych „Foto-
plan”, na gruncie której powstały 
prywatne studia fotograficzne. 
W ramie tej mieści się działal-
ność Cechu Rzemiosł Różnych, 
szkół zawodowych, Miastopro-
jektu, który u fotografów zakła-
dowych zamawiał zdjęcia, czy też 
sklepu Foto–Optyka, który gwa-
rantował zaopatrzenie w materia-
ły fotograficzne.

Wstęp na spotkanie jest wol-
ny, jednak obowiązują zapisy (887 
450 212 także SMSem, g.oleksy@
muzeum.tychy.pl). Mn ●

W spóŁdzielczyM 
doMu kultury „tęcza” 
odbyŁ się W MinionyM 
tygodniu Wernisaż 
WystaWy FotograFii 
„Miasto Moje, a W niM” 
grzegorza krzysztoFika 
– FotograFa, który 
z rejestruje gŁóWnie 
Wydarzenia kulturalne 
oraz Ma za sobą kilka 
ciekaWych projektóW 
dokuMentalnych. 
zdjęcia Można oglądać 
do 6 Maja.

Grzegorz Krzysztofik jest laure-
atem wielu konkursów fotogra-
ficznych m.in.: Tychy Press Pho-
to, Obiektywnie Śląskie, Portret, 
czy Nocne Teatralia. Jego prace 
były nagradzane i prezentowa-
ne na takich konkursach jak: 
Śląska Fotografia Prasowa, MK 
Jazz Photo, Kochać Człowie-
ka. Otrzymał również stypen-
dium Marszałka Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury, 
dzięki któremu wydał album 
fotograficzny „Ślady” opisujący 
projekt edu.DANCE, w którym 
niepełnosprawne dzieci tworzą 
spektakl teatralny.

Wśród kilkudziesięciu fotogra-
fii, składających się na wystawę, 
znalazły się zdjęcia z nagradza-
nych cyklów oraz pojedyncze ka-
dry, do których fotograf ma sto-
sunek emocjonalny.

– Bardzo dziękuję za propozy-
cję pokazania moich zdjęć – mó-
wił podczas wernisażu Krzyszto-
fik. – Długo zastanawiałem się, 
jakim kluczem doboru zdjęć się 
kierować. Od zawsze byłem zwią-
zany z kulturalnym życiem nasze-
go miasta i to właśnie chciałem 
pokazać. Fotografuję głównie 
wydarzenia muzyczne i teatral-
ne, ale nieobcy jest mi też repor-

taż, co widać na wystawie. Mu-
sze przyznać, że do wszystkich 
tych zdjęć mam ogromny stosu-
nek emocjonalny, dlatego bardzo 
trudno było mi wybrać zdjęcia 
na wystawę o moim mieście. Dla-
tego podzieliłem je na segmenty: 
fotografia teatralna i koncerto-
wa, edu.DANCE, trzeci dzwonek 
i Śląsk taneczny – dodał.

Na wystawie zaprezentowano 
kadry z reportażu „Trzeci dzwo-
nek”, który otrzymał nagrodę 
w kategorii w kategorii najlep-
szy fotoreportaż na Tychy Press 
Photo w 2019. Fotograf pokazał 
również swój pierwszy projekt 
długoterminowy „Ślady” w po-
staci świetnie wydanego albumu. 
Warto przypomnieć, że zdjęcia, 
które tworzą album, również 
zdobyły uznanie jurorów Tychy 
Press Photo w 2020 r. – w ka-

tegorii najlepsza fotografia oraz 
najlepszy fotoreportaż. Wisienką 
na torcie był jednak zbiór foto-
grafii Krzysztofika, które zebrał 
w postaci albumu z fotografią 
koncertową „Scena” wydane-
go tylko w jednym egzempla-
rzu. Był dostępny dla odwie-
dzających.

– Można powiedzieć, że to jest 
moje portfolio, które zabieram 
ze sobą przy okazji różnych im-
prez i spotkań fotograficznych. 
Chciałbym również zaprosić 
wszystkich fotografów, ale i arty-
stów do SDK „Tęcza”, aby poka-
zywali swoje prace. My fotografo-
wie często trzymamy swoje prace 
w szufladzie, a przecież ich miej-
sce jest tutaj, w przestrzeniach, 
które skupiają w sobie kultural-
ne życie miasta.
kaMil peszat ●

nowy cykl spotkań w muzeum miejskim.

zaKład Stoi

kultura i dokument 
WystaWa FotograFii W SDK „TECZA”. 

Grzegorz Krzysztofik na tle swoich fotografii. 
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W najbliższą sobotę KONCERT PASyjNy U bł. KAROLINy.

W
łod

zim
ier

z C
hr

za
no

ws
ki

10 | 29 Marca 2022 www.tychy.plkulturatWoje tychy



W najbliższą niedzielę, 3 kwiet-
nia Miejskie Centrum Kultury 
oraz ks. proboszcz Janusz Lasok 
zapraszają na pierwszy w tym 
roku Koncert Magdaleński 
w kościele pw. św. Marii Mag-
daleny.

Tegoroczny cykl zainauguru-
je koncert pt. „Barwy organowe-
go brzmienia”, a jego wykonaw-
cą będzie odznaczony brązową 

odznaką Gloria Artis profesor 
Władysław Szymański – orga-
nista, kompozytor, rektor i wy-
kładowca Akademii Muzycznej 
w Katowicach, organista o boga-
tym dorobku koncertowym i wy-
dawniczym (pięć płyt CD, w tym 
trzy na zabytkowych XIX wiecz-
nych organach bazyliki św. Woj-
ciecha w Mikołowie). Artysta jest 
jednym z inicjatorów i dyrekto-

rem artystycznym Mikołowskich 
Dni Muzyki odbywających się 
od 1991 roku.

Podczas koncertu zaprezen-
towane zostaną utwory Ba-
cha, Hessego, Mendelssohna-
Bartholdy’ego, Nowowiejskiego, 
de la Tombelle’a i samego Wła-
dysława Szymańskiego.

Koncert rozpocznie się o godz. 
17, wstęp wolny. WW ●

1 czerWca ubiegŁego 
roku W Wieku 71 lat 
odszedŁ zbignieW 
skorek – Wybitny 
tWórca teatru, 
zaŁożyciel i dŁugoletni 
szeF tyskiego 
aMatorskiego teatru 
ruchu i pantoMiMy 
„Migreska”. 
W najbliższą niedzielę 
preMierę będzie MiaŁa 
pierWsza częŚć FilMu 
dokuMentalnego 
o zbyszku i jego 
teatrze.

Dzieła udokumentowania posta-
ci Zbigniewa Skorka i trwającej 
prawie pięć dekad historii teatru 
„Migreska” podjął się Marcin 
Skorek – syn założyciela teatru, 
także przez wiele lat związany 
z tą grupą. Projekt filmu, które-
go pierwszy akt zobaczymy w nie-
dzielę w Teatrze Małym, został 
dofinansowany przez Miejskie 

Centrum Kultury w ramach Ty-
skiego Banku Kultury.

Dla Zbigniewa Skorka Teatr był 
magiczną przestrzenią, oddawał 
ją kolejnym pokoleniom, by bu-
dowały siebie – bez presji socjali-
zacji czy ideologizacji. Spod jego 
ręki wyszli znani dziś wszystkim 
Ireneusz Krosny, Kamila Baar, 
Kamil Przystał czy Michał Piela. 
Szczere intencje założyciela ze-
społu procentują po latach dobry-
mi wspomnieniami „Migreskowi-
czów”, które są kanwą, na której 
bazuje film Marcina Skorka, zaty-
tułowany „Zbigniew Skorek. Te-
atr Migreska. Akt I: Jestem częś-
cią światów”. Barwne opowieści 
byłych członków teatru ilustro-
wane są przechowywanymi przez 
lata lub cudem odnalezionymi 
fotografiami, dokumentującymi 
kolejne – a było ich kilkadziesiąt 
– spektakle „Migreski”.

Jednak premiera filmu nie bę-
dzie jedyną atrakcją niedzielne-
go popołudnia w Teatrze Małym. 

Wydarzeniu towarzyszyć będą 
także pokazy. Etiudę pantomi-
miczną „Summertime” zaprezen-
tują: Kamil Przystał, Marcin Sko-
rek, Nikodem Kasprowicz oraz 
Mateusz Kowalski, który pod-
jął się także reżyserii. Na scenie 
zobaczymy też Dagmarę i Mar-
cina Mrowickich, którzy pokażą 
etiudę taneczną „Fear of the wa-
ter”, nawiązującą do archiwalnych 
etiud „Migreski”. Z kolei po pro-
jekcji zaplanowano otwarte spot-
kanie wspomnieniowe w kawiarni 
„Belfegor”, podczas którego bę-
dzie możliwość podzielenia się 
wspomnieniami przed kamerą, 
czy cyfrowego zarchiwizowania 
przyniesionych „migreskowych” 
pamiątek: wycinków prasowych, 
plakatów, zaproszeń czy zdjęć.

Początek imprezy w niedzie-
lę, 3 kwietnia o godz. 16. Wstęp 
jest wolny, ale radzimy zaopa-
trzyć się w bezpłatne wejściów-
ki, do odbioru w kasie Teatru Ma-
łego. WW ●

już po raz 22. odbyŁ się 
konkurs tychy press 
photo, który od 20. 
edycji przeksztaŁciŁ się 
W FestiWal FotograFii 
dokuMentalnej tychy 
press photo 2022. 
W tyM roku, prócz 
konkursu, na FestiWal 
skŁadaŁa się WystaWa 
„portretproWincji.
pl” gŁóWnego 
goŚcia jacentego 
dędka. Wydarzenie 
organizoWane jest 
przez teatr MaŁy, 
Miejską galerię sztuki 
„obok” oraz doMinika 
gajdę.

W konkursie wzięło udział 20 
osób, które zgłosiły łącznie 188 
fotografii. Na wystawę pokonkur-
sową zakwalifikowało się dziesię-
ciu autorów, którzy zaprezento-
wali 46 prac. Jury (Arkadiusz 
Ławrywianiec – fotoreporter, 
prezes ZPAF okręg Śląski, prze-
wodniczący jury; Rafał Klimkie-
wicz – fotoreporter, szef agencji 
fotograficznej Edytor.net; Jacenty 
Dędek – fotoreporter; Wojciech 
Łuka – kurator Miejskiej Galerii 
Sztuki Obok) wręczyło w minio-
ną sobotę nagrody.

W kategorii najlepsze zdję-
cie trofeum otrzymał Grzegorz 
Krzysztofik za zdjęcie z cyklu 
„Kazimierz”; za najlepsze zdję-
cie/fotoreportaż wykonane w Ty-
chach nagrodę przyznano Alicji 
Plewni za fotoreportaż „Na grani-
cy”. W kategorii najlepszy fotore-
portaż jury nie przyznało nagród, 
lecz wręczyło dwa wyróżnienia 
– Agnieszce Seidel-Kożuch za fo-
toreportaż „Leć, jedź, siedź” oraz 
Marcinowi Ratajczakowi za foto-
reportaż „Czarnobyl”.

– Oglądając prace 22. edycji 
TPP dało się zauważyć znacznie 
mniejszą ich liczbę – pisał w ka-
talogu przewodniczący jury Ar-
kadiusz Ławrywianiec. – Mam 
pełną świadomość ograniczeń, 
jakie niesie czas pandemii. Może 
wpływ na to miała również zmia-
na regulaminu, ale finalnie po-
winny to być sprawy wtórne, 
nieprzekładające się na działanie 

fotograficzne. Tak było w przy-
padku wielu prac, a szczególnie 
tych nagrodzonych. Nagrodzony 
obraz z kategorii najlepsze zdjęcie 
ma niezwykłą siłę przyciągania 
wzroku od pierwszego wejrzenia 
i budzi chęć długiego patrzenia. 
Nagrodziliśmy również reportaż 
zrealizowany w tyskim szpitalu, 
subtelnie pokazujący ciężką wal-
kę z chorobą – dodał.

Pula nagród finansowych 
w konkursie wynosiła 3000 zło-
tych. Nagrody wręczali Jacen-
ty Dędek oraz przewodnicząca 
Rady Miasta Barbara Koniecz-
na. Wystawę pokonkursową 
można oglądać do 22 kwietnia. 
– Bardzo mnie cieszy katego-
ria, w której przyznaje się nagro-
dę za najlepsze prace wykonane 
w Tychach – mówił w rozmowie 
z nami Jacenty Dędek. – To waż-
ne, aby tyszanie nie lekceważyli 
rzeczy im najbliższych. I to do-
słownie. Najlepiej jest opowiadać 
o czymś, co się zna. Tylko wtedy 
ma to sens, tylko wtedy opowieść 
jest wartościowa. Nie sztuką jest 
przywieźć piękne zdjęcia z egzo-
tycznych krajów – dodał.

portretprowincji.pl
Również do 22 kwietnia w Gale-
rii „Obok” przy pl. Baczyńskiego 
potrwa wystawa gościa specjal-
nego tegorocznej edycji TPP – Ja-
centego Dędka. Fotograf głównie 
zajmuje się portretem i dokumen-

tem. Najbardziej interesują go rze-
czy zwykłe, dziejące się na mar-
ginesie głównych wydarzeń, ale 
zawsze bardzo blisko człowieka. 
Publikował w „Dużym Formacie”, 
„Tygodniku Powszechnym”, „Po-
lityce”, „Przekroju”, „Newsweeku”, 
„Wprost”, „Forbes”, „Przeglądzie”, 
„Focusie”, „Voyage”, „Podróżach”, 
„Wiedzy i Życiu”, „Kaleidoscope” 
i wielu innych krajowych tygo-
dnikach i dziennikach. Dla pol-
skiej edycji magazynu „National 
Geographic” przygotował kilka-
naście autorskich reportaży. Jest 
laureatem konkursów fotografii 
prasowej w Polsce i trzykrotnym 
stypendystą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

– Od początku 2011 r. ra-
zem z moją żoną Kasią jeździ-
łem po naszym kraju, zbierając 
materiały do książki poświęco-
nej Polsce małomiasteczkowej, 
prowincjonalnej. Odwiedzali-
śmy miejscowości nie większe 
niż 30 tys. mieszkańców – przy-
bliżył podczas wernisażu Jacen-
ty Dędek. Projekt trwał ponad 
6 lat, podczas których autor ze-
brał archiwum dziewięciu tysię-
cy zdjęć. Ostatecznie do książki 
trafiło ponad sto, zaś w Tychach 
pokazał około trzydziestu foto-
grafii. – To nie było łatwe. Wy-
brane zdjęcia musiały się ze sobą 
łączyć, tworzyć spójną całość. Se-
lekcja trwała ponad rok – dodał 
fotograf. kaMil peszat ●

Władysław szymański zagra w tyskim kościele.

Koncert magdaleńSKi

jestem CZęŚCią Światów
preMiera PIERWSZEj CZęŚCI fILmU O ZbIGNIEWIE SKORKU I TEATRZE „mIGRESKA”.mniej Zdjęć, 

mniej nagród
22. edycja tychy press photo ZA NAmI.

Ta fotografia autorstwa Grzegorza Krzysztofika uznana została najlepszym zdjęciem tegorocznej edycji TPP.
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Laureaci nagród i wyróżnień wraz z przewodniczącą RM Barbarą 
Konieczną oraz Jacentym Dędkiem – jednym z jurorów.

Fragment spektaklu „Rondo” w reż. Zbigniewa Skorka z 1975 roku.
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W końcu lutego w Sali Sejmu 
Śląskiego odbyło się podpisa-
nie umowy oraz przedstawienie 
założeń projektu „Śląskie. Przy-
wracamy błękit”. W trakcie wy-
darzenia wręczono certyfikaty 
samorządom. Tychy reprezento-
wała Hanna Skoczylas zastępca 
prezydenta Tychów ds. zrówno-
ważonego rozwoju.

Projekt jest wart 76 mln zł, 45 
mln złotych pochodzi z Fundu-
szów Europejskich w ramach pro-
gramu LIFE, a 26 mln zł z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Wkład własny samorządów 
to łącznie 5,7 mln zł.

Celem głównym projek-
tu będą kompleksowe działania 
na rzecz poprawy jakości powie-
trza na terenie województwa ślą-

skiego, umożliwiające efektywne 
wdrożenie Programu Ochrony 
Powietrza. Liderem projektu 
jest Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego, a partnerami 
poszczególne związki gmin i po-
wiatów oraz jednostki samorządu 
terytorialnego z terenu wojewódz-
twa śląskiego, w tym Tychy.

Biorąc pod uwagę aktualną 
sytuację oraz najbliższe lata, klu-
czowym wyzwaniem jest popra-
wa jakości powietrza, gdyż jest 
to problem, który od lat niesie 
ze sobą trwałe skutki zdrowotne, 
ekonomiczne, a także pogorsze-
nie jakości życia mieszkańców.

Głównym działaniem jest 
utworzenie stanowiska gmin-
nego koordynatora do spraw 
energii i klimatu tzw. eko-do-
radcy. Do jego zdań należeć bę-

dzie m.in. wyszukiwanie progra-
mów zarówno dla mieszkańców 
jak i dla samorządu, które wpły-
ną na poprawę jakości powietrza 
w mieście. Ponadto eko-dorad-
ca będzie koordynował działa-
nia informacyjno-edukacyjne, 
współpracował z subregionami, 
udzielał wsparcia w pozyskiwa-
niu środków na wdrażanie pro-
jektów oraz brał udział w kon-
trolach palenisk realizowanych 
na terenie gminy.

– W Tychach utworzymy jedno 
takie stanowisko. Zadaniem eko
-doradcy będzie pomoc miesz-
kańcom, którzy planują wymie-
nić źródło ogrzewania na bardziej 
ekologiczne – mówi Hanna Sko-
czylas zastępca prezydenta Ty-
chów. – Udzieli on pomocy 
w wyszukaniu programów, któ-
re pomogą tyszanom finansowo 
zrealizować takie działanie w za-
leżności od specyfiki gospodar-
stwa domowego. Doradzi rów-
nież w zakresie doboru urządzeń 
grzewczych, wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii i całej 
działalności w zakresie poprawy 
efektywności cieplnej budynków 
– dodaje.

W sumie w ramach programu 
zatrudnionych zostanie 88 ta-
kich eko-doradców. Łączny bu-
dżet przypadający na Tychy wy-
nosi ok. 350 tys. złotych. 60% tej 
kwoty to dofinansowanie z UE, 
35% dofinansowanie z NFOŚ, 
reszta to wkład własny miasta Ty-
chy. oprac. kaMil peszat ●

Młodzieżowa Rada Miasta or-
ganizuje drugą edycję Tyskiej 
Wymiany Ubrań. Odbędzie się 
ona 2 kwietnia 2022 r. w godzi-
nach od 9 do 14 w Pasażu Kul-
tury Andromeda. Pierwsza edy-
cja wymiany odbyła się 7 marca 
2020 roku w Mediatece i cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem 
tyszan.

– Po pierwszej wymianie otrzy-
maliśmy wiele próśb o przygoto-
wanie następnej edycji. Niestety, 
przez restrykcje pandemiczne, 
które ciągle się zmieniały, orga-
nizowanie takich wydarzeń było 
utrudnione. Jest to oddolna ini-

cjatywa, którą dwa lata temu za-
inicjowaliśmy razem z tyskim 
Młodzieżowym Strajkiem Kli-
matycznym. Wymiana ubrań 
polega na tym, że chętni miesz-
kańcy mogą zamienić się ubrania-
mi, z których już nie korzystają. 
Ubrania, które nie znajdą swoje-
go nowego właściciela, przekazu-
jemy na cele charytatywne. Nad 
prawidłowym przebiegiem wyda-
rzenia czuwać będą wolontariu-
sze i członkowie MRM – mówi 
jej przewodniczący Mikołaj Fi-
glarski.

– Podczas wydarzenia chce-
my też uświadamiać o obciąże-

niu środowiskowym, które ge-
neruje przemysł odzieżowy. Dla 
przykładu: do produkcji zwykłej 
koszulki potrzebne jest 2,5 tysią-
ca litrów wody. To tyle samo, ile 
przeciętnie zużywamy przez 25 
dni. Tak więc nadawanie ubra-
niom drugiego życia ma nie tyl-
ko ekonomiczny, ale i ekologicz-
ny sens. Chcemy zwrócić uwagę 
na to, że nie musimy zawsze ku-
pować nowych ubrań, ale może-
my się nimi wymieniać, z korzyś-
cią dla siebie, naszego portfela 
oraz środowiska – dodaje Wero-
nika Kieliba wiceprzewodnicząca 
Młodzieżowej Rady. Mn ●

W okresie rozliczeń 
podatkoWych 
zachęcaMy 
MieszkańcóW, aby 
przekazali 1% podatku 
dochodoWego na rzecz 
tyskich organizacji 
pożytku publicznego. 
jest to ForMa 
saMostanoWienia 
MieszkańcóW o tyM, 
na co przeznaczane 
są ich podatki. 
W interesie tyszan jest, 
aby te zostaŁy W naszyM 
MieŚcie.

1% to cześć podatku dochodowe-
go, która musi wrócić do państwa, 
ale w tym wypadku państwo po-
zwala nam zadecydować do kogo 
te pieniądze trafią. Jeśli nie wpi-
szemy w PIT numeru KRS wybra-
nej organizacji pożytku publiczne-
go to nasz 1% trafi do „wspólnego 
worka”, o którego przeznaczeniu 
decyduje rząd i sejm. W roku 
2020 tyskie organizacje pożytku 
publicznego otrzymały w sumie 
1,9 mln zł, rok później już 1,7 
mln zł. Są to znaczne środki, dla 
niektórych zaś jedne z niewielu 
środków finansowania. Aby prze-
kazać 1% ze swojego podatku na-
leży wybrać organizację pożytku 
publicznego, następnie jej numer 
z Krajowego Rejestru Sądowego 
wpisać w odpowiednią rubrykę 
rozliczenia podatkowego PIT-37 
i PIT-38. W Tychach działa 25 ta-
kich organizacji.

najstarsze hospicjum
Hospicjum im. św. Kaliks-
ta I (KRS 0000039927) działa 
od 1993 r. Od początku działalno-
ści ma charakter opieki domowej, 
która od 2017 roku uzupełnio-
na została o całodobową opiekę 
stacjonarną. Zespół hospicyjny 
opiekuje się dorosłymi osobami 
nieuleczalnie chorymi w termi-
nalnym stanie choroby nowotwo-
rowej. Personel sprawuje również 
opiekę nad rodzinami pacjentów 
oraz rodzinami i dziećmi w żało-
bie. Dla tych osób odbywają się 
spotkania terapeutyczne, oko-
licznościowe oraz integracyjne. 
Stowarzyszenie organizuje na te-
renie miasta Tychy różne akcje 
promocyjne i edukacyjne. Na-
tomiast w ramach akcji ogólno-
polskiej: „Hospicjum to też Ży-
cie” organizowane są happeningi, 
warsztaty dla szkół i rodzin cho-
rych, spotkania z dziećmi osie-
roconymi. Odbywają się także 
wydarzenia artystyczne o zasię-
gu międzynarodowym „Voices 
for Hospices”. W jednym czasie 
hospicja na świecie jednoczą się, 
aby wspólnym głosem propago-
wać ideę opieki hospicyjnej. Zwy-
czajem stały się także koncerty 
„Pro Memoria” na cześć osób, 
które były objęte opieką hospi-
cyjną. Tradycją są corocznie or-
ganizowane Kwesty Listopadowe, 
z których dochody przeznaczane 
były początkowo na zakup sprzę-
tu medycznego, później na rzecz 
budowy Domu Hospicyjnego 

w Tychach, a obecnie na opłaty 
związane z jego utrzymaniem.

pomoc niepełnosprawnym 
ruchowo
Początki zorganizowanej dzia-
łalności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w Tychach sięga-
ją 1996 roku. Na terenie miasta 
rozpoczął wtedy działalność 
Śląski Związek Inwalidów Na-
rządu Ruchu, a po jego likwida-
cji od 1989 roku Koło Miejskie 

Katowickiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu. W 1992 
roku podjęto decyzję odłącze-
nia się i utworzenia samodziel-
nej struktury, która może lepiej 
się zająć problemami miejsco-
wych osób niepełnosprawnych. 
Odłączenie się poskutkowało 
z utworzeniem w Tychach Ty-
skiego Związku Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo (KRS 
0000077314).W 2005 roku 
stowarzyszenie zostało zareje-

strowane jako organizacja po-
żytku publicznego, której cele 
statutowe to: poprawa stanu 
zdrowia osób niepełnospraw-
nych i przeciwdziałanie nie-
pełnosprawności, poprawa sy-
tuacji osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy oraz włącze-
nie osób niepełnosprawnych 
w uczestnictwo w kulturze i ży-
ciu społeczno-gospodarczym. 
Stowarzyszenie świadczy pora-
dy w zakresie niepełnosprawno-

ści oraz aspektów prawnych oraz 
organizuje comiesięczne spotka-
nia integracyjne jak i liczne wy-
cieczki, rehabilitacje na basenie 
i sali gimnastycznej oraz festy-
ny i pikniki. – Nasze fundusze 
składają się głównie ze składek 
członkowskich oraz z przekaza-
nego 1% podatku przez podat-
ników – zaznacza członek sto-
warzyszenia.

integracja bez alkoholu
Stowarzyszenie Abstynencki 
Klub Żeglarski „Paprocany” 
(KRS 0000279721) na terenie 
Tychów prowadzi działalność 
w obiektach przystani zlokalizo-
wanej nad jeziorem Paprocany. 
– Tutaj odbywają się spotkania 
członków klubu – mówi prezes 
stowarzyszenia Andrzej Ga-
wracz. – Zainteresowani mogą 
uzyskać informacje, gdzie zwró-
cić się z problemem swojego uza-
leżnienia oraz o sposobach jego 
zwalczania. My zrzeszamy osoby, 
które przeszły terapię uzależnień 
i chcą wytrwać w trzeźwości. 
Oczywiście Ci, którzy zmagają 
się z nałogiem, również znajdą 
u nas pomoc – kierujemy ich 
do specjalistów. Przystań umoż-
liwia również organizację imprez 
dla osób z innych ośrodków czy 
seniorów. Zapraszamy rów-
nież dzieci i młodzież ze szkół 
i przedszkoli, by już wśród naj-
młodszych promować trzeźwość 
życia – dodaje prezes Gawracz. 
kaMil peszat ●

Zostaw swój podatek w mieŚCie (2)
kolejna porcja STOWARZySZEń, KTóRym PRZy OKAZjI ROZLICZANIA PIT mOżEmy POmóC.

Miasto tychy znalazło się wśród 80 samorządów, które dołączyły do wartego 76 mln zł projektu 
„Śląskie. Przywracamy błękit”.

eKo-doradca w tychach
Młodzieżowa rada Miasta organizuje Tyską Wymianę Ubrań.

wymienianie jeSt oK

Dwa lata temu akcja odbyła się w Mediatece, teraz przeniosła się do Andromedy.
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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 warto!

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel.691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
Telewizory naprawa FESTERKIE-
WICZ, Tychy ul.Cyganerii15. Tel: 603 
585 329. 
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

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

Płytkowanie, wod-kan, malowanie, 
remonty 668 651 688
USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, 
WIĘŹBY, OCIEPLENIA ORAZ BUDOWA 
DOMÓW. TEL. 503-150-674. 
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735

praca:

Ochrona, Tychy,668-085-925
Ochrona z gr. niepełnosprawności, Tychy, 
604-630-556. 

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

nieruchoMoŚci:
Odstąpię kwaterę podwójną, muro-
waną na cmentarzu Wartogłowiec tel: 
690796852

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

SPRZEDAM
Garaż własnościowy w Metro z kanałem 
sprzedam 78,000 zł do negocjacji. Tel: 783 
565 433
Sprzedam kawalerkę 22m2 w Tychach os. 
C. Tel: 503 165 544

WYNAJMĘ

Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905

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

|||| tWoje tychy 29 Marca 202214



www.tychy.pl

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

Do wynajęcia mieszkanie w Żwakowie o 
pow. 74m2. 3 pokoje + 2 łazienki. Czynsz 
1700 zł/miesiąc + media (ogrzewanie, 
prąd, woda, kanalizacja oraz odpady ko-
munalne). Tel. 510 764 340.
Lokal na warsztat, komis w Czułowie 
przy ul. Katowickiej 70 wynajmę 604-
93-90-74

Wynajmę powierzchnię pod działalność 
gospodarczą lub biurową w Centrum 160 
m2 i 550 m2 tel. 666 865 777

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Tychy, os. O, do sprzedaży 2 pokoje 47,4 
m2 na II p. Do remontu, cena 279.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
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, 2 p, 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 399.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. N, mieszkanie 3 pokoje, 74,40 
m2  z tarasem 11 m2, I p. w niskim blo-
ku, cena 485 000 zł  www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy Żwaków, 79 m2, 4 pokoje, taras, do 
wejścia, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2 oraz 2350 m2 działka nie jest bu-
dowlana – 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 399.750 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, dom 
wolnostojący z budynkiem gospodarczym, 
działka 651 m2, 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 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

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!
Gabinet Masażu. Dyplomowany fizjote-
rapeuta  512-375-741  Bony prezento-
we !!!

transport:

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

kupię / sprzedaM:

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

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

autoreklama

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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kaROliNa Naja – 345 głOSóW.

Po medale do Kanady i niemiec

– bardzo się cieszę, że kibice w Tychach nadal o mnie pamiętają i ponownie oddali na mnie swoje 
głosy. Pewnie medale na Olimpiadzie w Tokio mi w tym pomogły… jeśli tylko mam okazję, wracam 
do Tychów, gdzie szczególnym sentymentem darzę Paprocany – miejsce, w którym zaczęła się moja 
przygoda z kajakami i sportem. Obecnie przygotowuję się do kolejnego sezonu – dobiega końca 
kolejne zagraniczne zgrupowanie kadry w Partugalii, a w kwietniu, kiedy w Polsce będzie cieplej, 
będziemy kontynuować przygotowania w kraju. Na początek czekają nas konsultacje i eliminacje, 
a w połowie maja rozpoczyna się cykl zawodów o Puchar Świata. Najważniejszymi imprezami będą 
mistrzostw świata w Kanadzie i mistrzostwa Europy w Niemczech, które w tym roku organizowane 
są wyjątkowo w krótkim odstępie czasu, około dwóch tygodni. Choć to sezon poolimpijski, nie 
ma taryfy ulgowej, nadal trzeba sobie stawiać wysokie cele sportowe i pracować nad formą. myślę, 
że na moją korzyść przemawia doświadczenie i to zarówno na etapie przygotowań, jak i star-
tów. Cały czas trzeba utrzymywać odpowiednio wysoki indywidualny poziom sportowy, bo jeśli 
podjęłam decyzję, by kontynuować karierę, nie ma innej możliwości. Chętnych do zajęcia miejsca 
w reprezentacyjnych osadach jest wiele… ls ●

jakuB WalteR – 297 głOSóW.

to były udany Sezon…
– Chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim za oddane 
głosy, szczególnie trener Alek-
sandrze Radek, która zgłosiła 
mnie do plebiscytu i zawsze 
mnie wspiera. był to dla mnie 
bardzo udany sezon i wysoką for-
mę udało mi się utrzymać przez 
cały rok. Dużo satysfakcji sprawił 
mi udział w mistrzostwach Euro-
py w Rzymie, a w kraju – chyba 
wygrana na 200 m st. dowol-
nym na mistrzostwach Polski 
w bydgoszczy, gdzie poprawiłem 
swój czas z Rzymu. Zakończył 
się już sezon zimowy, z które-
go jestem bardzo zadowolony 
– poprawiłem kilka wyników, 
w tym na 400 m stylem dowol-
nym o około 4 sekund i na 200 m 
– o 3 sekundy. Teraz przygoto-
wuję się do startów letnich, m.in. 
kwietniu jadę na wielomecz pły-
wacki, potem będzie kilka innych 
imprez pod kątem przygotowań 
do mistrzostw Europy juniorów. 
Tutaj moim celem jest dostanie 
się do półfinału na 200 m stylem 
dowolnym. ls ●

nie byŁo niespodzianki 
W podsuMoWaniu 
WynikóW 13. 
edycji plebiscytu 
na najpopularniejszego 
sportoWca tychóW 2021 
roku, organizoWanego 
przez Miejski oŚrodek 
sportu i rekreacji 
i naszą redakcję. 
WŚród senioróW 
kibice pierWsze Miejsce 
zarezerWoWali 
dla dWukrotnej 
Medalistki oliMpijskiej, 
kajakarki karoliny 
naji, a W gronie 
MŁodzieżoWcóW 
– dla pŁyWaka jakuba 
Waltera.

Oboje laureaci są wychowankami 
MOSM Tychy, choć obecnie re-
prezentują już barwy innych klu-
bów. Jednak wyniki, jakie osią-
gali w 2021 roku były doprawdy 
znakomite. Karoliny Naji, obecnie 
zawodniczki Posnanii Poznań nie 
trzeba nikomu przedstawiać. Wy-
chowanka trenerów Sylwii i Mar-
ka Stannych jest jedną z najbar-
dziej utytułowanych zawodniczek 
w historii tyskiego i polskiego 
sportu. W 2021, podczas Igrzysk 
w Tokio zdobyła dwa medale: 
srebrny (K-2 na 500 m) i brązowy 
(K-4 na 500 m). W sumie ma już 
w swoim dorobku cztery meda-
le olimpijskie i dorównała legen-
dom polskiego sportu. Obecnie 
ma taką samą liczbą olimpijskich 
krążków, co Adam Małysz, Ka-
mil Stoch, Witold Woyda i Robert 
Korzeniowski.

Z kolei zwycięzca w katego-
rii młodzieżowców Jakub Wal-
ter jest wychowankiem trener 
Aleksandry Radek, a obecnie 

startuje w barwach Unii Oświę-
cim. Choć ma dopiero 17 lat, w 
2011 roku zdobył dwa medale 
mistrzostw Polski seniorów: zło-
to i brąz w sztafecie 4x200 m sty-
lem dowolnym. Poza tym sięgnął 
aż po 11 medali mistrzostw Pol-
ski juniorów 17-18-letnich. Przy-
pomnijmy te sukcesy: letnie MP: 
1 złoto na 200 m st. dowolnym, 
3 srebrne medale – na 400 m 
st. dow., w sztafecie 4x200 m st. 
dow. oraz w sztafecie 4x100 m 
st. zmiennym, brązowy medal 
w sztafecie 4x100 m st. dow.; zi-
mowe MP: dwa tytuły mistrzow-
skie w sztafecie 4x50 m st. zm. 
oraz sztafecie 4x200 m st. dow., 
trzy srebrne medale na 200 m st. 
dow., 400 m st. dow. oraz w szta-
fecie 4x100 m st. zm., brązowy 
krążek w sztafecie 4x100 m st. 
dow.. Wywalczył także miejsce 
w reprezentacyjnej sztafecie, któ-
ra wystartowała w mistrzostwach 
Europy juniorów w Rzymie, gdzie 
zajęła piąte miejsce.

Po epidemicznym roku, w 2021 
sportowcy i kibice wrócili na spor-
towe areny i choć nadal obowią-
zywały obostrzenia, rywalizacja 
i przygotowania do niej nie były 
już obarczone takimi restrykcja-
mi, jak wcześniej. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż w zakończonej 
edycji plebiscytu kibice docenili 
przede wszystkim reprezentan-
tów dyscyplin indywidualnych 
– na czołowych 10 zawodniczek 
i zawodników w obu kategoriach 
wiekowych tylko troje reprezen-
tuje dyscypliny zespołowe. Są to: 
koszykarz Łukasz Diduszko, pił-
karka Dorota Hałatek i siatkarka 
Zofia Brzoza.

O ile podczas głosowania na se-
niorów pozycja Karoliny Naji ani 
przez moment nie podlegała dys-

kusji, o tyle wśród młodzieżow-
ców konkurencja była bardziej 
wyrównana. Jakub Walter musiał 
stawić czoła skoczkowi do wody 
Natanielowi Dynakowi, z którym 
wygrał różnicą zaledwie 5 punk-
tów!

W plebiscycie wzięło udział 
1.608 osób, z czego 1.292 zagłoso-
wały poprzez formularz na stro-
nie www.tychy.pl, natomiast 316 
osób przysłało nam swoje zgło-
szenia na kuponach wyciętych 
z gazety. Oprócz Karoliny Naji 
i Jakub Waltera w czołowych piąt-
kach znaleźli się:

seniorzy
2. WeRONika PaSZek (strzele-
ctwo sportowe, ŚTS Tychy) – 251 
głosów. Dwukrotna drużynowa 
brązowa medalistka mistrzostw 
Polski w konkurencjach pistole-
tu sportowego i pneumatycznego, 
złota medalistka młodzieżowych 
MP w pistolecie pneumatycznym 
mix, akademicka wicemistrzyni 
Polski w pistolecie sportowym.
3. julia kORZuch (lekka atle-
tyka, AZS AWF Katowice) – 142 
głosy. Czołowa polska lekkoatlet-
ka. Brązowy medal Halowych MP 
seniorów w sztafecie 4x400 mix 
oraz srebrna medalistka otwar-
tych MP na 400 m ppł (przegra-
ła jedynie z mistrzynią Europy, 
olimpijką z Tokio). Złoty medal 
na 400 m ppł podczas Akademi-
ckich Mistrzostw Polski.
4. łukaSZ DiDuSZkO (ko-
szykówka, GKS Tychy) – 136 
głosów. Brązowy medalista mi-
strzostw Europy w koszykówce 
3x3. Na co dzień skrzydłowy ko-
szykarskiej drużyny GKS Tychy, 
mocny punkt drużyny, w aktual-
nym sezonie zdobywa średnio 8,6 
pkt i notuje 6,3 zbiórki na mecz.

5. DOROta hałatek (piłka 
nożna, Czarni Sosnowiec) – 125 
głosów. Wychowanka Pioniera 
Tychy i APN SMS Tychy. Mistrzy-
ni Polski i zdobywczyni Pucharu 
Polski. Jedna najbardziej utalen-
towanych zawodniczek młodego 
pokolenia, ambitna, waleczna ob-
darzona bardzo dobrą techniką. 
Powoływana do młodzieżowych 
reprezentacji Polski.

młodzieżowcy
2. NataNiel DyNak (skoki 
do wody, UKS Auerbach Tychy) 
– 292 głosy. Dwa złote medale mi-
strzostw Polski (trampolina 3 m 
i wieża) oraz srebro – trampolina 
1 m. Wspólnie z Piotrem Kolasą 
(jako jun. młodsi) zdobyli w kat. 
senior konkursu skoków synchro-
nicznych wicemistrzostwo Polski. 
Został powołany do kadry naro-
dowej juniora na rok 2022, mając 
szansę udziału w Mistrzostwach 
Europy Juniorów.
3. alekSaNDRa mOicZek 
(strzelectwo sportowe, ŚTS Ty-
chy) – 163 pkt. Dwukrotna dru-
żynowa brązowa medalistka mi-
strzostw Polski w konkurencjach 
pistoletu sportowego i pneuma-

tycznego, mistrzyni Polski ju-
niorów w pistolecie sportowym 
i srebrna medalistka MP junio-
rów mł. w pistolecie pneumatycz-
nym. Ustanowiła rekord Polski 
juniorek młodszych w pistolecie 
pneumatycznym, uznana została 
najlepszą zawodniczką Finałów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży oraz najlepszą zawodnicz-
ką roku 2021 w pistolecie spor-
towym.
4. PatRycja StefaNiuk (judo, 
UKS Ippon Tychy) – 140 punk-
tów. Brązowa medalistka mi-
strzostw Polski w judo – Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
juniorek młodszych zanotowała 
serię sukcesów w Pucharze Pol-
ski juniorek młodszych i juniorek, 
zdobywając trzy brązowe medale. 
Ponadto sięgnęła po wicemistrzo-
stwo Śląska.
5. ZOfia BRZOZa (siatków-
ka, MOSM Tychy, SMS PZPS 

Szczyrk, MKS Dwójka Zawier-
cie) – 124 punkty. Reprezentant-
ka Polski – 6. miejsce w mistrzo-
stwach Europy U-16 (Wegry/
Słowacja), 8. miejsce mistrzostw 
Świata U-18 (Durango, Meksyk). 
W związku z tym, że MŚ U-18 
i finał Mistrzostw Polski mło-
dziczek odbywały się w tym sa-
mym terminie, Zosia nie wzięła 
udziału w MP, a jej drużyna MKS 
Dwójka Zawiercie zajęła 4. miej-
sce w Polsce.

Laureatom plebiscytu ser-
decznie gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom plebiscytowej 
zabawy dziękujemy za oddanie 
głosu. Wśród nich rozlosujemy 
nagrody, o czym wkrótce poin-
formujemy.
leszek sobieraj ●

naja i walter w głównyCh rolaCh
plebiscyt mIEjSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACjI I REDAKCjI „TWOICH TyCHóW” ROZSTRZyGNIęTy.

Podczas dwunastu dotychczasowych edycji, dwu-
krotnie Sportowcami Roku zostawali Karolina Naja, 
Magda Stanny i Adam Bagiński. Jeśli natomiast 
chodzi o miejsca w pierwszej piątce, to rekordzi-
stą jest Dawid Dziedzic, który sześć razy odbierał 
statuetkę, w tym raz za pierwsze miejsce. Pięć razy 
w piątce meldowała się Karolina Naja, a czterokrot-
nie – Karolina Hamer, Wojciech Mielnik, a po trzy 
razy: Arkadiusz Sobecki, Magda Stanny, Adam Ba-
giński, Mateusz Błazik i Karina Sofińska.
A oto najpopularniejsi tyscy sportowcy w naszym 
plebiscycie:
2009:  Seniorzy – Witold Bańka, młodzieżowcy 

– Marcin Ławreszuk;

2010: Arkadiusz Sobecki i Marcin Żołna;
2011: Marcin Held i Dawid Wolański;
2012: Karolina Naja i Paulina Noga;
2013: Adam Bagiński i Dawid Dziedzic;
2014: Matusz Błazik i Dawid Duży;
2015: Adam Bagiński i Jan Krzyżek;
2016: Magda Stanny i Kamil Lewartowski;
2017:  Magda Stanny i Jakub Adamczyk/Wojciech 

Waksmański;
2018: Michael Cichy i Dawid Wiekiera;
2019: Andrzej Borowiec i Karina Sofińska;
2020: Julia Korzuch i Kacper Gruźla;
2021: Karolina Naja i Jakub Walter.
ls ●

sprintem przez plebiscyt.
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reklama

Po ostatniej kolejce rozgrywek 
w niższych ligach z punktów cie-
szyli się jedynie piłkarze JUWe Ja-
roszowice, którzy w meczu ze Stu-
dzienicami zgarnęli całą pulę.

W lidze okręgowej rywalem 
piłkarzy OKS Zet Tychy był aspi-
rujący do awansu wicelider tabeli 
– MKS Lędziny. Tyszanie wysoko 
zawiesili poprzeczkę i do ostat-
niego gwizdka walczyli o punkt. 
Musieli jednak zacząć od odra-
biania strat, bo już w 5 minucie 
stracili gola. Wyrównał w 33 min. 
Pustelnik, znakomicie wykonując 
rzut wolny. Ostatnie słowo nale-
żało do gospodarzy, którzy usta-
lili wynik w 69 minucie.
mkS lęDZiNy – OkS Zet tychy 
2:1 (1:1). Bramka: Pustelnik.
OkS Zet: Kowalczyk – Kamiński 
(77’ Krupiński), Ryszka (70’ Ol-
szowski), Banaszczyk, Sidło, Ga-
jewski (46’ Zamojda), Pustelnik, 
Fortuna, Bernat, Migdał, Lewicki 
(60’ Michalak).

Po efektownej wygranej z Be-
stwinką w pierwszej rundzie pił-
karskiej wiosny drużyna JUWe 
Jaroszowice dopisała kolejne 
trzy punkty, wygrywając z LKS 
Studzienice. Ale łatwo nie było, 
gdyż również podopieczni Grze-

gorza Chrząścika musieli odra-
biać stratę.

– To był mecz, w którym prowa-
dziliśmy grę, stwarzając sobie bar-
dzo dużo okazji do zdobycia bram-
ki – powiedział trener. – Jednak, 
jak to często bywa, niewykorzysta-
ne okazje się mszczą i do przerwy, 
mimo kilku fantastycznych oka-
zji, to rywal był skuteczniejszy i za-
skoczył nas strzałem sprzed pola 
karnego. Po przerwie nadal dąży-
liśmy do zdobycia bramki i po rzu-
cie rożnym najsprytniejszy w polu 
karnym Józefowicz dał nam wy-
równanie. Poszliśmy za ciosem 
– wprowadzony do gry Frąckowiak 
wyłożył piłkę Augustyniakowi, 
który z bliskiej odległości nie miał 
problemów, by pokonać bramka-
rza. Nerwowa była końcówka spot-
kania – rywal miał dwie fantastycz-
ne okazje, ale na nasze szczęście 
wynik już się nie zmienił.
juWe jaROSZOWice – lkS 
StuDZieNice 2:1 (0:1). Bram-
ki: Józefowicz, Augustyniak.
juWe: Kwiatkowski – Józefowicz, 
Gurbisz, Szlosarek, Braś – Augu-
styniak, Karlik (25’ Żytka), Czu-
pryna, Hornik, (68’ Frąckowiak) 
– Matysek (89’ Mendrowski), Ci-
bor (82’ Woźniak).

Przegrał Ogrodnik Cielmice, 
ulegając na wyjeździe Bestwin-
ce 0:1.

liga okręgoWa
1. Wilkowice 17 45 63-11
2. mKS Lędziny 17 45  60-12
3. Rekord II 17 42 46-9
4. Czarni 17 38 55-22
5. OkS Zet 17 33 43-21
6. LKS łąka 17 23 27-32
7. Wisła 17 22 31-32
8. Pasjonat 17 22 34-34
9. Iskra 17 22 30-42
10. jaroszowice 17 21 26-41
11. GTS bojszowy 17 19 28-39
12. Studzienice 17 18 25-43
13. bestwinka 17 12 16-47
14. Ogrodnik 17 10 17-44
15. bKS Stal 17 9 22-43
16. Piast Gol 17 4 20-71

kaSa a: Stal Chełm Śląski 
– Siódemka Tychy 2:0. Siódem-
ka zajmuje 12. lokatę – 20 pkt. 
Prowadzi rezerwa Goczałkowic 
46 pkt.
klaSa B: Czułowianka Tychy 
– MKS II Lędziny 2:3. Tyski ze-
spół jest na 5. Miejscu z 24 punk-
tami. Lideruje Fortuna Wyry 
– 39 pkt.
ls ●

Hokeiści MOSM Tychy pod wo-
dzą trenera Tomasza Cichonia 
wywalczyli w Oświęcimiu mi-
strzostwo Polski w kategorii ża-
ków starszych (U-14).

Przez kilka dni na lodowisku 
w Oświęcimiu rozgrywano tur-
niej finałowy mistrzostw Pol-
ski żaków w hokeju na lodzie. 
W pierwszym meczu grupy B 
tyszanie pokonali Naprzód Ja-
nów 9:2 (bramki: Adrian Ba-
gienko 3, Mykyta Perechniev 
2, Wiktor Tańczyk 2, Arka-
diusz Starowicz, Igor Kantor), 
a w drugim wygrali z Podha-
lem Nowy Targ 6:1 (Arkadiusz 
Starowicz 2, Adrian Bagienko 
2, Mykyta Perechniev, Wiktor 
Tańczyk), czym zapewnili so-
bie awans do półfinałów mi-
strzostw. Ostatni mecz był już 
tylko formalnością, ale eki-
pa MOSM nie zwalniała tem-
pa i rozgromiła Legię Warsza-

wa 14:2 (Jan Matera 3, Adrian 
Bagienko 2, Mykyta Perechniev 
2, Wiktor Tańczyk 2, Igor Kan-
tor 2, Daniel Janik i Danylo Pe-
rechniev).

W półfinałach rywalem ty-
skiej drużyny był JKH GKS Ja-
strzębie i z tej potyczki także 
zwycięsko wyszli zawodnicy 
MOSM, wygrywając 6:4 (Ad-
rian Bagienko 2, Mykyta Pe-
rechniev 2, Jan Matera, Igor 
Kantor).

W finale rywalem drużyny 
MOSM był ŁKH Łódź, który ty-
szanie rozgromili 10:2. I tym ra-
zem znakomicie zaprezentowa-
li się Adrian Bagienko i Mykyta 
Perechniev, którzy razem zdobył 
aż 10 punktów: Adrian 4 bram-
ki i 1 asysta, a Mykyta 3 bramki 
i 2 asysty. Ponadto dwa gole zdo-
był Jan Matera, a jednym trafie-
niem popisał się Franciszek Koś-
cielniak. ls ●

drużyna trenera 
jarosŁaWa zadylaka 
pokazaŁa W Minioną 
sobotę Moc! W Meczu 
na szczycie naszej 
grupy nie daŁa szans 
trzeciej W tabeli 
unii turza Śląska 
i rozgroMiŁa ryWala 6:1.

Choć gospodarze już od pierw-
szego gwizdka sędziego narzucili 
przeciwnikom swoje warunki gry, 
to na gola czekaliśmy do 24 minuty, 
kiedy to Biegański strzałem z linii 
pola karnego pokonał zasłoniętego 
bramkarza Unii. Nie minęło 180 
sekund, a Trójkolorowi cieszyli się 
ponownie – tym razem za sprawą 
Stebleckiego, który mocnym strza-
łem zerwał pajęczynę w okienku 
bramki rywali. Do końca pierw-
szej połowy rezultat nie uległ już 
zmianie, choć szansę na wpisanie 
się na listę strzelców jeszcze w tej 
części gry mieli Paluch i ponow-
nie Steblecki.

Co się nie udało Stebleckiemu 
w końcówce pierwszej połowy, 
to zrobił w początkowym kwa-
dransie drugiej. W 58 min. uspo-
koił trzecim golem dla GKS zapę-
dy gości, którzy po zmianie stron 
zaczęli sobie poczynać znacznie 
śmielej i kilka razy poważnie za-
grozili bramce Odyjewskiego.

Co prawda w 64 min. przyjezd-
nym udało się strzelić gola, ale od-
powiedź tyszan była natychmia-
stowa i miażdżąca. W odstępie 
kilkudziesięciu sekund najpierw 
Rutkowski uderzeniem z dystansu 
podwyższył na 4:1, a potem Dzię-
gielewski skutecznie wykonał rzut 
karny po faulu na Biegańskim. 
Gdyby ktoś jeszcze potrzebował 

potwierdzenia klasy tyskich rezer-
wistów, to uzyskał je na trzy minu-
ty przed końcem, kiedy Orliński 
szóstym golem przypieczętował 
pogrom Unii Turza Śląska.

– Spodziewaliśmy się bardzo 
trudnego meczu z dobrze po-
układanym przeciwnikiem. Ten 
wynik zaskoczył nawet mnie, ale 
to tylko świadczy o potencjale 
tych chłopaków – mowił po spot-
kaniu szkoleniowiec Trójkoloro-
wych Jarosław Zadylak.

Jak się okazało, na rzecz zespo-
łu trenera Zadylaka zagrali też 
piłkarze Spójni Landek, którzy 
u siebie pokonali LKS Bełk i spo-
wodowali, że przewaga liderują-
cego GKS II nad bełczanami wy-
nosi już sześć punktów!
gkS ii tychy – lkS uNia tu-
RZa śląSka 6:1 (2:0). Gole: 
Biegański (24’), Steblecki (27’ 
i 58’), Rutkowski (67’), Dzięgie-
lewski (68’ z karnego), Orliński 
(87’) oraz Jary (64’).
gkS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Kopczyk, Pipia, Biegański, 

Rutkowski, Steblecki (73’ Borzę-
cki), Ploch, Krężelok, Janiak (62’ 
Dzięgielewski), Paluch (73’ Or-
liński).

W pozostałych meczach 18. ko-
lejki: Landek – Bełk 2:1, Bestwina 
– Czaniec 0:2, Łękawica – Piast II 
1:2, Podbeskidzie II – Jasienica 
0:1, Kuźnia – ROW 3:1, Czecho-
wice – Książenice 1:1. WW ●

iV liga
1. gkS ii tychy 18 44 57:15
2. bełk 18 38 36:18
3. Unia Turza 18 35 45:30
4. Czaniec 18 31 30:23
5. Piast II 18 30 32:23
6. Landek 18 28 34:23
7. łękawica 18 26 31:34
8. jasienica 18 25 23:27
9. Czechowice 18 24 30:23
10. Kuźnia 18 21 21:28
11. Gorzyce 18 21 22:37
12. Podbeskidzie II 18 19 24:26
13. Książenice 18 18 33:47
14. ROW 18 18 36:45
15. bestwina 18 11 21:43
16. Góral 18 7 17:50

Wykorzystując fakt, że niemal 
cała weekendowa kolejka I ligi zo-
stała przełożona (odbył się tylko 
jeden mecz, w którym ŁKS uległ 
Miedzi 0:1), piłkarze GKS Tychy 
rozegrali w sobotnie południe 
sparingowe spotkanie z Zagłę-
biem. Mecz rozpoczął się ze spo-
rym opóźnieniem (do Sosnowca 
nie dojechali sędziowie) i nie był 
porywającym widowiskiem, choć 
kilku składnych akcji po obu stro-
nach dałoby się doliczyć.

Rozstrzygnięcie przyniosła 
ostatnia akcja Zagłębia w pierw-
szej połowie, kiedy to po strzale 
Pawłowskiego piłka odbiła się od 
poprzeczki, a obrońcy nie upilno-
wali Sobczaka, który główką wpa-
kował futbolówkę do siatki.

Tyszanie zagrali dwoma skła-
dami – po przerwie trener Artur 
Derbin sprawdził aktualną dyspo-
zycję piłkarzy, którzy dotąd nie-
często występowali w podstawo-
wych jedenastkach.

ZagłęBie SOSNOWiec – gkS 
tychy 1:0 (1:0). Gol: Sobczak 
(45’).
gkS tychy: (I połowa) Jałocha 
– Połap, Nedić, Szymura, Wołko-
wicz – Biel, Czyżycki, Żytek, Ko-
zina – Rumin, Malec.
(II połowa) Jałocha (71’ Dana) 
– Mańka, Nedić, Szymura (67’ 
Żytek), Machowski – Paprzycki, 
Piątek, Kargulewicz, Wachowiak, 
Grzeszczyk – Jaroch. 
WW ●

drużyna MosM tychy zdobyła mistrzostwo Polski.

żaKi dały 
PrzyKład

W niższych ligach.

tylKo juwe zwycięSKie

iNfORmatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 3.04 
Widzew łódź – GKS Tychy 
(godz. 15); iV liga: 3.04 Unia 
Książenice – GKS II Tychy (17); 
liga okręgowa: 2.04 LKS 
łąka – jUWe jaroszowice (17), 
2.04 OKS Zet Tychy – GTS 
bojszowy (17), 2.04 Ogrodnik 
Cielmice – mKS Lędziny; kla-
sa a: 3.04 Siódemka Tychy 
– Polonia międzyrzecze (16); 
klasa b: 3.04 UKS Warszowi-
ce – Czułowianka Tychy (17)
kOSZykóWka. i liga: 3.04 
GKS Tychy – Górnik Wał-
brzych (18).
futSal. i liga: 2.04 GKS 
futsal Tychy – Gwiazda Ruda 
Śląska (19)
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 2.04 Extrans Sędzi-
szów – TKS Tychy; ii liga ślą-
ska kobiet: 2.04 TKS Tychy 
– UKS Suszec (16).
lekka atletyka. 3.04 
35. perła paprocan (bieg 
i zawody nordic walking).
futBOl ameRykańSki. 
pFl1: 3.04 Silesia Rebels 
Katowice – Tychy falcons 
(13). ls ●

zamiast meczu ligowego kontrolna gra z Zagłębiem.

SParingowa PorażKa

lider uCieka
rezerWa gks doMinuje NA CZWARTOLIGOWyCH bOISKACH.

Piłkarze rezerw rozegrali kolejny kapitalny mecz 
i powiększyli przewagę nad rywalami.
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po sobotniej Wygranej 
gks katoWice, WŁaŚnie 
ta drużyna znalazŁa 
się bliżej FinaŁu phl, 
bo objęŁa proWadzenie 
W póŁFinaŁoWej serii 
3:2. jednak pisząc te 
sŁoWa nie znaMy Wyniku 
poniedziaŁkoWego 
spotkania na stadionie 
ziMoWyM, bo rozegrane 
zostaŁo po zaMknięciu 
tego nuMeru „tWoich 
tychóW”. czy gks 
katoWice WygraŁ 
ryWalizację z gks 
tychy, czy też dojdzie 
do siódMego spotkania?

Przypomnijmy, iż po dwóch 
meczach półfinałowych w se-
rii mieliśmy 1:1. Trzecie starcie 
tyszanie rozpoczęli znakomicie 
– po kwadransie prowadzili 4:0! 
Zaczął w 4 min. Radosław Ga-
lant, potem Jean Dupuy, a w 15 
min. widownia Stadionu Zimo-
wego znów eksplodowała – 3:0! 
Bramkę zdobył Alex Szczechura. 
Minutę później kibice zaśpiewali 
„Jedźcie do domu, nie powiemy 
nikomu…”, bowiem w 16. min. 
Kamil Wróbel po raz czwarty 
pokonał Johna Murraya.

Tuż po wznowieniu gry, go-
ście wykorzystali osłabienie ty-
szan i Grzegorz Pasiut zaskoczył 
Fucika. Mecz się wyrównał, wy-
sokie prowadzenie gospodarzy 
sprawiało, że impet tyszan nieco 
osłabł, jednak ich skuteczna gra 
w defensywie nie pozwalała ry-
walom rozwinąć skrzydeł. Pasiut 
skopiował swój wyczyn z począt-
ku tercji w 36 min., kiedy Katowi-
ce znów grały w przewadze i było 
4:2. Na szczęście odpowiedź ty-
szan była niemal natychmiasto-
wa – w 38 min. bramkę nr 5 zdo-
był Denis Serguszkin, pokonując 
Murraya strzałem w okienko.

Od pierwszych minut trze-
ciej tercji hokeiści Katowic przy-
puścili szturm na bramkę tyszan 
i raz po raz Fucik musiał popisać 
się swoimi umiejętnościami. Pod 
koniec meczu gospodarze zna-
leźli się w poważnych opałach. 
Na ławkę kar zjechali Cichy i Sier-
guszkin i goście grali w podwój-
nej przewadze. Wynik jednak się 
nie zmienił. Stało się to dopiero 

w ostatniej minucie meczu, kie-
dy Murray zjechał z lodowiska 
– do pustej bramki strzelił Jean 
Dupuy.
gkS tychy – gkS katOWice 
6:2 (4:0, 1:2, 1:0). Bramki: Du-
puy 2, Galant, Szczechura, Wró-
bel, Serguszkin.

Czwarty mecz rozpoczął się 
zupełnie inaczej niż poprzed-
ni, bo drużynie z Katowic wy-
starczyło 25 sekund, by Patryk 
Wronka pokonał Fucika. Tysza-
nie zerwali się do ataku. Bliski 
powodzenia był Cichy, Murraya 
próbowali także zaskoczyć Goś-
ciński i Wróbel. Goście również 
szukali okazji i ponownie oglą-
daliśmy wyrównane, ciekawe 
widowisko. Tyszanie przetrwali 
pierwsze osłabienie, kiedy karę 
dostał Biro, a kilka minut póź-
niej bliski wyrównania był Pocie-
cha. W pierwszej tercji gol padł 
w pierwszej i… ostatniej minu-
cie, bowiem tyszanie wyrówna-
li – kapitalnym uderzeniem po-
pisał się w 20 min. Serguszkin. 
Sędziowie przejrzeli jeszcze za-
pis video i uznali bramkę

Jak dobrze skończyła się 
pierwsza tercja, tak fatalnie roz-
poczęła się druga. Po 21 sekun-
dach i akcji Wronki z Pasiutem 

goście objęli prowadzenie 2:1. 
Jednak osiem minut później trój-
kolorowym udało się wykorzy-
stać grę w przewadze i ponownie 
gola zdobył Serguszkin. Szkoda, 
że podopiecznym Andrieja Si-
dorenki nie udało się skorzy-
stać z trzykrotnej gry w prze-
wadze…

Trzecia tercja okazała się no- 
kautująca dla GKS. Najpierw 
na listę strzelców ponownie wpi-
sał się Wronka, a chwilę potem 
ten sam zawodnik przymierzył 
i po raz trzeci po jego strzale krą-
żek znalazł drogę do tyskiej bram-
ki. Po tej stracie Fucika zastąpił 
Kamil Lewartowski. Ale nokaut 
dopiero nadchodził – dwa ostat-
nie ciosy zadali Miro-Pekka Saa-
relainen i… Wronka, zdobywając 
swoją czwartą bramkę i ustalając 
wynik meczu.
gkS tychy – gkS katOWice 
2:6 (1:1, 1:1, 0:4). Bramki: Ser-
guszkin 2.

W meczu numer 5 na bramki 
kibice musieli czekać do ostat-
niej tercji. W pierwszych mi-
nutach więcej groźnych sytu-
acji stworzyli katowiczanie, 
a w tyskiej ekipie próbowali za-
skoczyć Murraya Dupuy i Ga-
lant. Na początku drugiej tercji 

na ławkę kar zjechał Żełda-
kow, a tuż po nim Kotlorz. Ty-
szanie jednak przetrwali dwie 
minuty podwójnego osłabienia 
i ruszyli do ataku. Dwukrotnie 
próbował Żełdakow, uderzał 
Kotlorz, Dupuy i Serguszkin, ale 
za każdym razem Murray bro-
nił z dużym wyczuciem. W 34 
min. znów na ławce kar usiadł 
Kotlorz. I tym razem tyscy ho-
keiści na czele z Fucikiem nie 
popełnili błędu. Także ta tercja 
nie przyniosła goli…

Trzecią osłonę rozpoczęła wy-
miana ciosów, ale chwilę później 
tyszanie jakby się prosili, bo po-
wtórzyła się sytuacja z początku 
drugiej tercji – na ławkę kar zje-
chał Żełdakow, a z nim Kotlorz! 
No i stało się… Po uderzeniu 
Saarelainena Fucik skapitulował. 
Chwilę potem ukarany został 
Wronka i teraz GKS Tychy wy-
korzystał przewagę – gola zdobył 
Dupuy. Jednak również tyszanie 
długo mnie cieszyli się z gola, 
bo w 54 min. Wronka zdobył dru-
gą bramkę. Do końca wynik się 
nie zmienił i bliżej awansu do fi-
nału znalazł się GKS Katowice.
gkS katOWice – gkS tychy 
2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Bramka: Du-
puy. leszek sobieraj ●

Kolejny bardzo udany sezon za-
liczyła tyska snowboardzistka 
Aleksandra Ochnio, zdobywa-
jąc Puchar Polski oraz medale 
mistrzostw Polski. Sukcesy tym 
większe, że w tym sezonie za-

wodniczka startowała w nowej 
kategorii wiekowej – w mło-
dzieżowcach, czyli w rocznikach 
2003-1999. 

Punktowane starty tyszanka 
rozpoczęła udziałem w zawo-

dach o Puchar Polski na Guba-
łówce w Zakopanem. Pojechała 
w znakomitym stylu, zdobywa-
jąc dwa złote medale zarówno 
w konkurencji slopestyle, jak 
i big air. W kolejnych zawodach 
pucharowych w Krynicy Zdro-
ju na Słotwinach podtrzymała 
tę zwycięską passę, bowiem po-
nownie w obu konkurencjach 
stanęła na najwyższym stopniu 
podium. Szkoda, że Ola nie wzię-
ła udziału w pierwszej imprezie, 
bo pewnie znów byłaby najlep-
sza, ale wybrała… studniówkę. 
W każdym razie po podsumo-
waniu trzech pucharowych star-
tów okazało się, że Ola Ochnio 
nie miała sobie równych w swo-
jej kategorii wiekowej i zajęła 

pierwsze miejsce w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Polski, po-
większając swoją bogatą kolek-
cję o kolejną statuetkę.

W marcu tyszankę czekało 
kolejne ważne wyzwanie – start 
w mistrzostwach Polski, które 
odbyły się w Rzykach k. Andry-
chowa na Czarnym Groniu. Tak-
że tutaj Ola startowała jako mło-
dzieżowiec – w slopestyle i big 
air wywalczyła tytuły wicemi-
strzowskie.

– Przyznam, że w mistrzo-
stwach Polski liczyłam na więcej 
– powiedziała. – Na treningach 
przećwiczyłam sobie przejazdy, 
które zaprezentowałam na mi-
strzostwach, jednak nie wszystko 
poszło po mojej myśli. W ogóle 

ten sezon miałam bardzo praco-
wity, było wiele wyjazdów i star-
tów. Między imprezami pucha-
rowymi i mistrzostwami brałam 
udział m.in. w zawodach orga-
nizowanych tylko dla dziew-
cząt GirlsJam w Rzykach Czarny 
Groń. Zajęłam trzecie i otrzyma-
łam wyróżnienie za best trick, czy-
li bezbłędne wykonanie najtrud-
niejszego triku wśród wszystkich 
uczestników. Starty odbywały 
się tutaj w podziale na juniorki, 
dziewczynki, grupę pro i amator. 
Zakwalifikowałam się do prestiżo-
wej grupy pro, gdzie rywalizowa-
łam ze starszymi koleżankami.

Po starcie w GirlsJamie, Ola 
została zaproszona do udziału 
w imprezie Snow Fest w Szczyr-

ku, gdzie koncerty połączone 
są z pokazem umiejętności. Ola 
nadal reprezentuje klub sportowy 
Akademię Sportu Freestyle Park 
w Chorzowie i trenuje pod opieką 
trenera Michała Starzyńskiego.

Teraz, po intensywnej zimie, 
jej priorytetem są przygotowa-
nia do matury. ls ●

Trwa dobra passa pływaków 
MOSM Tychy. Z kolejnych za-
wodów przywieźli kilka medali 
oraz punktowanych lokat.

Tyska ekipa, pod wodzą tre-
nerek Aleksandry Radek i Justy-
ny Andrzejewskiej, wystartowała 
w rozegranej na pływalni Olimpij-
czyk w Gliwicach pierwszej w tym 
roku rundzie Międzywojewódz-
kich Drużynowych Mistrzostw 
Młodzików 12- i 13-letnich.

Wśród 13-latków nasze zawod-
niczki zdobyły dwa srebrne me-
dale. Na podium stanęła Zuzanna 
Żerdka – wicemistrzyni na dy-
stansie 100 m stylem klasycznym 
oraz Michalina Ulman, która zna-
komicie popłynęła na dystansie 
100 m stylem dowolnym.

Bardzo dobrze spisały się tak-
że sztafety MOSM, które stanę-
ły na podium w dwóch katego-
riach. Na dystansie 4x50m stylem 
zmiennym mix (dziewczyny 

i chłopcy) brąz zdobyła sztafeta 
w składzie: Lena Ponińska, Zu-
zanna Żerdka, Michalina Ulman, 
Kacper Szczurek. Z kolei w sztafe-
cie 4x50m stylem dowolnym mix 
na trzecim miejscu podium upla-
sowali się: Lena Ponińska, Kacper 
Kozik, Michalina Ulman i Kacper 
Szczurek.

Wśród zawodników 12-letnich 
najwyższą lokatę zajęła Amelia 
Kapica – czwarte miejsce na dy-
stansie 200 m stylem klasycznym 
oraz piąte miejsce na 100 m sty-
lem klasycznym. Ponadto Pa-
weł Fąfara był piąty na dystan-
sie 200 m stylem zmiennym. Tuż 
za podium znalazła się sztafe-
ta 4x50m stylem zmiennym mix 
w składzie: Olaf Składan, Ame-
lia Kapica, Paweł Fąfara, Miko-
łaj Kosowski.

W klasyfikacji klubowej 12-lat-
kowie zajęli piąte miejsce, a 13-
latkowie trzecie miejsce. ls ●

udany sezon tyskiej snowboardzistki Aleksandry Ochnio.

Puchar PolSKi, medale mP i beSt tricK

pływacy MosM w międzywojewódzkich Drużynowych 
mistrzostwach młodzików.

drużynowe Podium

deCydująCy meCZ
WysyŁając ten nuMer „tWoich tychóW” do druku NIE WIEmy CZy RyWALIZACjA GKS KATOWICE Z GKS TyCHy O fINAł 
TRWA…

Z prawej Denis Serguszkin, a z lewej Bartłomiej Jeziorski i Radosław Galant w ataku na bramkę GKS Katowice.
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Futsal: pierwszy remis
Po trzech porażkach z rzędu pił-
karze GKS Futsal Tychy pokusili 
się o zdobycz punktową, remi-
sując w wyjazdowym spotkaniu 
z AZS UMCS Lublin 3:3.

Spotkanie w Lublinie nie zaczę-
ło się pomyślnie dla GKS – w 12 
minucie podopieczni Bartłomie-
ja Nogi przegrywali 0:2. Jednak 
cztery minuty później, po ładnej 
akcji Krzyżowskiego i dośrodko-
waniu do Pasierbka, GKS złapał 
kontakt z rywalem. Od począt-
ku drugiej odsłony tyszanie dąży-
li do zmiany wyniku, tymczasem 
w 37 min. rywale znów obję-
li dwubramkowe prowadzenie. 
Ostatnie słowo w tym spotkaniu 
należało jednak do GKS – w 38 
min. znakomicie pod bramką 
lublinian zachował się Piechota, 
zdobywając drugą bramkę, a wy-
nik meczu ustalił Haase, popisu-
jąc się w 39 min. kapitalnym ude-
rzeniem z dystansu.
aZS umcS luBliN – gkS 
futSal tychy 3:3 (2:1). Bramki: 
Pasierbek, Piechota, Haase.
g kS fu tSal: Barteczka 
– Piechota, Hiszpański, Widuch, 
Haase – Jastrzębski, Banaszczyk, 
Słonina, Pasierbek, Krzyżowski, 
Duda, Pytel.

koszykówka: pewni play off
W 31. serii I ligi koszykarze GKS 
Tychy pokonali WKK Wrocław 
102:96 i zapewnili już sobie udział 
w play off.  

Od początku tyszanie gra-
li z dużą skutecznością, apliku-
jąc rywalom 33 punkty. W dru-
giej kwarcie gospodarze nadal 
mieli przewagę, prowadzili na-
wet 15 punktami (45:30), jednak 
w końcówce ekipa WKK wzięła 
się do pracy i przewaga stopnia-
ła do 5 pkt (59:54). A w kolejnej 
odsłonie to goście na chwilę objęli 
prowadzenie – 72:70. 0dpowiedź 
tyszan była znakomita – wywin-
dowali wynik na 83:73. W ostat-
niej części toczyła się wyrówna-
na gra, oba zespoły zmieniały się 
na prowadzeniu. Na 37 sekund 
przed końcem było 96:96, chwi-
lę potem trójką popisał się Wie-
loch, Koperski zanotował jeden 
rzut wolny, a z akcji trafił Didusz-
ko, pieczętując sukces.
gkS tychy - Wkk WROcłaW 
102:96 (33:25, 26:29, 24:19, 
19:23).
gkS: Trubacz 22, Krajewski 17, 
Wieloch 17, Stankowski 14, Di-
duszko 13, Koperski 10, Tyszka 
7, Chodukiewicz 2, Nowak, Zia-
ja. ls ●

o ligowe punkty walczyli futsaliści i koszykarze.

PunKty doPiSane
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baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy będą Cię nakłaniać do wyjścia z domu. 
Świat Cię wzywa, zatem otwórz umysł na nowe 
dochodowe pomysły, a serce na nową miłość.

byk 21.iV-21.V
Nadchodzą obiecujące perspektywy i miłe niespo-
dzianki. jeżeli miłość, to głównie o zabarwieniu 
erotycznym. Nie trać jednak czujności.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zastanów się, czy aby na pewno jesteś na 
właściwej drodze do sukcesu? Gwiazdy wzmocnią 
teraz Twoją intuicję, zatem dokładnie analizuj 
wszelkie decyzje.

rak 21.Vi-22.Vii
będziesz w świetnym humorze. Nowa miłość 
Cię oczaruje. Gwiazdy obudzą w Tobie ambicję, 
a Księżyc pomoże naprawić pewne zawodowe 
relacje.

leW 23.Vii-22.Viii
Dobry czas, by powalczyć o swoją zawodową 
pozycję. Tempo zdarzeń w tym tygodniu może być 
wprost zawrotne. Uważaj na byka.

panna 23.Viii-22.iX
Nadchodzi magiczny tydzień. będziesz mieć 
mnóstwo uroku, a Twój wdzięk i radość życia 
dobrze wpłyną na relacje w pracy.

Waga 23.iX-23.X
Na horyzoncie cudowne chwile z partnerem. 
Gwiazdy podkręcą teraz Twój apetyt na życie. 
Wybierz się na wycieczkę, zaplanuj wyjazd. 
Korzystaj z dobrej aury.

skorpion 24.X-21.Xi
Nadchodzi dobry czas na działanie. Nie odkładaj 
niczego na później. Właśnie teraz masz siłę 
i odwagę, by zmierzyć się z problemami, które 
dręczą Cię od dawna.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wymagania najbliższych mogą trochę utrudnić 
Ci życie. Trudno będzie teraz się do Ciebie dobić. 
Pracowity tydzień.

koziorożec 22.Xii-19.i
Planety dadzą Ci szansę uporządkowania 
osobistych i zawodowych spraw. Zmobilizujesz się 
do podjęcia skomplikowanych i trudnych decyzji.

Wodnik 20.i-18.ii
możesz teraz rozpocząć zupełnie nowy etap 
w życiu. Od tej pory wszystko stanie się prostsze. 
Pozytywne zamieszanie przyniesie Ci wiele 
radości.

ryby 19.ii-20.iii
Sporo się napracujesz, ale wysiłek Ci się opłaci. 
będziesz wiedział, czego chcesz i w jaki sposób 
to osiągnąć. Na horyzoncie dodatkowe pieniądze.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaadoPtuj mnie  

RM

W tyM Miejscu, 
We WspóŁpracy 
z WolontariuszaMi 
tyskiego 
schroniska 
dla zWierząt 
prezentujeMy 
czWoronogi, które 
czekają na sWoich 
noWych WŁaŚcicieli. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otWórzcie 
sWoje serca i doMy.

W Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach na swój 
dom już długo czeka Monte. 
To około 3,5-letnia biało czarna 
koteczka. Jest spokojna, niekon-
fliktowa i nieco nieśmiała, ale 
szybko można zaskarbić sobie 
jej zaufanie i po pewnym czasie 
daje się głaskać. W czasie zabawy 
lubi polować na piórka na węd-
ce. Jest wielki łasuchem i można 
ją „kupić” przysmakami. Mon-

te jest zaszczepiona i wysteryli-
zowana. Czy znajdzie się dobry 

człowiek, który pokocha Monte 
i podaruje jej dom? rM ●

cO Wiemy O kOcie:

imię: monte
Płeć: kotka
Wiek: około 3,5 roku
NR eWiDeNcyjNy: 2852
NR telefONu W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607 Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

29 Marca, wtorek
godz. 8 – PORTRETy LITERACKIE: spotka-
nie ze scenarzystką i pisarką moniką Sławecką 
(mbP – mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – SZTUKA X mUZy: projekcja filmu 
„Stowarzyszenie umarłych poetów” (mbP – me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SCENA TEATRU TV: „W roli boga” 
– pokaz spektaklu z 2010 r. (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. baczyńskiego)

30 Marca, środa
godz. 17 – LAS W SłOIKU – rodzinne warszta-
ty ekologiczne (Klub mCK Urbanowice, ul. Prze-
jazdowa 8)
godz. 18 – TURy KULTURy: spotkanie ze sce-
narzystką i pisarką Iloną łepkowską (mbP me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

31 Marca, czwartek
godz. 18 – CZWARTKI Z PALETą: „Czy sztuka 
jest kobietą?” – gawęda Agnieszki Kijas o sztu-
ce (mbP mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „DISCO mORI” – spektakl Grupy Ar-
tystycznej Teatr T.C.R. (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – RZEmIOSłO – spotkanie z foto-
grafem jarosławem Deką w cyklu „Zakład stoi” 
(muzeum miejskie, pl. Wolności 1)

1 kWietnia, piątek
godz. 19 – AUKSO feat. mAREK NAPIóRKOW-
SKI – koncert z cyklu „Aukso modern” (mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – IGOR KWIATKOWSKI – występ 
kabaretowy pt. „Tylko śmiech nas ocali” (Teatr 
mały, ul. Hlonda 1)

2 kWietnia, sobota
godz. 11 – POZNAjmy SIę NA SPORTOWO 
– zwiedzanie Stadionu miejskiego praz Tyskiej 

Galerii Sportu dla najmłodszych, z tłumacze-
niem ukraińskim (Tyska Galeria Sportu, ul. Edu-
kacji 7)
godz. 18 – STARE DObRE mAłżEńSTWO 
– koncert (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – KONCERT WIELKOPOSTNy: „Sie-
dem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” 
j. Haydna – koncert AUKSO Orkiestry Kameral-
nej miasta Tychy (kościół pw. bł. Karoliny Kóz-
kówny, ul. Tischnera 50)
godz. 19 – „NA KRAWęDZI. Pogranicza po-
rysunkowej przestrzeni” – wernisaż wystawy 
rzeźby i rysunku (Tichauer Art Gallery, ul. bro-
warowa 7)
godz. 19 – POZNAj STADION mIEjSKI i Tyską 
Galerię Sportu – wieczorne oprowadzanie (Ty-
ska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 20 – bATNA – koncert (Art music Club, 
ul. Oświęcimska 53)

3 kWietnia, niedziela
godz. 11 – POZNAjmy SIę NA SPORTOWO 
– zwiedzanie Stadionu miejskiego praz Tyskiej 
Galerii Sportu dla najmłodszych, z tłumacze-
niem ukraińskim (Tyska Galeria Sportu, ul. Edu-
kacji 7)
godz. 16 – „ZbIGNIEW SKOREK. TEATR mI-
GRESKA. Akt I – jestem częścią światów” – pre-
miera filmu dokumentalnego o twórcy tyskiej 
pantomimy i jego dziele (Teatr mały, ul. Hlon-
da 1)
godz. 17 – KONCERT mAGDALEńSKI: „barwy 
organowego brzmienia” – koncert organowy 
Władysława Szymańskiego (kościół pw. św. ma-
rii magdaleny, ul. Damrota 62)

4 kWietnia, poniedziałek
godz. 20 – „jEZIORO łAbęDZIE” – spektakl 
baletowy w wyk. Polskiego baletu Królewskie-
go (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
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Hasło z krzyżówki nr 748: 
W KALENDARZU JUŻ WIOSNA.

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.

monte
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