
bezpŁatny 
tyski 
tygodnik
Miejski

Całki, różniczki i pochodne
Rozmawiamy z laureatem Olimpiady  
Matematycznej z I LO i jego nauczycielem.

tychy – miasto w biegu
Tyska biegaczka Agata Długosz  
wygrała prestiżowy Gdańsk Maraton.

15 lat tyskiego uniwersytetu
Jeden z największych w Polsce UTW wraca  
do popandemicznej normalności.6 1510
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Kolumbarium już jest
Zakończono budowę kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Ty-
chach-Wartogłowcu. Do użytku oddano 12 modułów, z których każ-
dy zawiera 48 podwójnych nisz na urny. W sumie to zatem aż 1152 
dodatkowych miejsc pochówku.  str. 4
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Złote masKi 
w dobrych ręKach
11 kwietnia w Teatrze 
Małym zostały wręczone 
Złote Maski czyli nagro-
dy przyznawane przez 
Zarząd Województwa 
Śląskiego na podstawie 
propozycji komisji zło-
żonej z przedstawicieli 
mediów za szczególne 
osiągnięcia artystycz-
ne w zakresie sztu-
ki teatralnej. Nagrody 
wręczane są corocznie 
od 1967 roku podczas 
gali z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Teatru. 
 str. 9
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 422 III p powierzchnia 16,94 m2

wyposażony w instalacje: c.o., elektryczną, telefoniczną
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 900

Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 20,00 zł/m2

Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 4 maja 2022 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 4 maja 2022 r. pisemnego zgłoszenia 
przystąpienia do przetargu wraz z:
	oświadczeniem o zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 

szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
	deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w lokalu, od daty podpisania 

umowy najmu
	oświadczeniem o braku zaległości czynszowych
	oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na zawarcie umowy najmu 

złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,

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

Prezydent Miasta Tychy
Informuję, że na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze,  
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

−  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości 
przyległych działki nr 2567/83 o pow. 154 m2 położonej w Tychach przy al. Piłsud-
skiego. 

19 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w dniach od 26 kwietnia 2022 r. do 26 maja 2022 r. w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII pię-
tro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 5 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 101, piętro I, o godzinie 16.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w terminie do 9 czerwca 2022 r.  [2],

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy,  z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w formie: 
•  pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•  elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

• �poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [3]
Projekt planu miejscowego dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → 
zagospodarowanie przestrzenne → 2022 → Kwiecień).

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej) [4],
Jednocześnie informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. [5]

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) - zwany dalej u.p.z.p.
[2] art. 18, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.; [3] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p; [4] art. 8a ust 1, art. 17a 
– u.p.z.p.
[5] art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm)

 Tychy, 19 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Tychy
TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli 
Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, 

ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową 
nr 139 w Tychach – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 26 kwietnia 
2022 r. do 26 maja 2022 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.[1]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się [1] 12 maja 2022 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Link 
do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » 
Zagospodarowanie przestrzenne » 2022 » Kwiecień).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 9 czerwca 2022 r. [2]
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie [3]:
− pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
− elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

− poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta).[3]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2022 » 
Kwiecień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej).[3]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarski Przestrzennej

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503); art. 39 i art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)
[2] art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[3] art. 17a u.p.z.p.

komunikaty

kronika poliCyjna

◆ POlicjaNci Z TychóW 
PRZeDSTaWili ZaRZuT 36-
laTkOWi po tym, jak podczas 
rozgrywanego meczu piłkarskie-
go wszedł na boisko. Do zdarze-
nia doszło w poniedziałek 11.04 
w czasie meczu GKS Tychy 
– Górnik Polkowice. Policjan-
ci zatrzymali jednego z widzów, 
który wtargnął na murawę boi-
ska. Czyn ten, w myśl ustawy 
o bezpieczeństwie imprez ma-
sowych, jest przestępstwem, 
zagrożonym karą nawet 3 lat 
więzienia.

◆ 14.04 OkOłO gODZiNy 15 
Na al. NiePODległOści, 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z ul. ch. De gaulle'a, DO-
SZłO DO ZDeRZeNia DWóch 
SkóD. Kierowca skody rapid 
z prawego pasa ruchu próbował 
wykonać manewr zawracania 
i wymusił pierwszeństwo na kie-
rowcy skody fabii. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało, uczest-
nicy zdarzenia postanowili spi-
sać stosowne oświadczenie i nie 
wzywać na miejsce policji.

◆ POlicja NaTOmiaST Była 
OBecNa Na miejScu 11.04, 
kieDy Na SkRZyżOWaNiu 
ul. FiTelBeRga – eDuka-
cji – FilaReTóW DOSZłO 

DO kOliZji DWóch auT. 
Ze wstępnych ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów jak 
i relacji uczestników zdarzenia 
wynika, że kierowca samochodu 
kia, wykonując manewr skrętu 
w lewo z ul. Edukacji w ul. Fila-
retów, nie ustąpił pierwszeństwa 
jadącej na wprost ul. Edukacji 
kierującej audi. Na szczęście 
osobom podróżującym pojaz-
dami nic się nie stało.

◆ mimO ZaOSTRZeNia kaR 
Dla NieTRZeźWych kie-
ROWcóW, nadal nie braku-
je osób, które wsiadają za kie-
rownicę po spożyciu alkoholu. 
10.04, około godziny 15 na ul. 
Armii Krajowej, patrol policji 
zatrzymał do kontroli kierują-
cego vw golfem. Jak się okaza-
ło, u 32-letniego mieszkańca Ko-
bióra stwierdzono 1,56 promila. 
Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do KMP Tychy. 
Tego samego dnia o godz. 1.45 
na ul. Sikorskiego jadący fia-
tem 32-letni tyszanin miał oko-
ło 0,7 promila. Trzeci kierowca 
tego dnia jechał oplem i został 
zatrzymany przez patrol o godz. 
21.30 na ul. Grota Roweckiego. 
Miał 2,23 promila, a na dodatek 
nie posiadał uprawnień do kie-
rowania pojazdami.

◆ kOmeNDa miejSka PO-
licji PROWaDZi POSTęPO-
WaNia W SPRaWie Wyłu-
DZeNia PieNięDZy. Nieznany 
mężczyzna, podając się za pra-
cownika banku, wprowadził 
w błąd mieszkańca Tychów, 
a następnie wyłudził pieniądze 
w kwocie 20.000 zł.

◆ POlicjaNci Z kOmeNDy 
miejSkiej POlicji W Ty-
chach PROWaDZą POSTę-
POWaNie DOTycZące PO-
Bicia mężcZyZNy. W toku 
wykonanych czynności śledczy 
uzyskali zdjęcia mężczyzn, któ-
rzy mogą mieć związek z tym 
zdarzeniem. Osoby, które mają 
wiedzę na temat sprawców lub 
były świadkiem pobicia, proszo-
ne są o pilny kontakt z policjan-
tami z Tychów

Do zdarzenia doszło 23.12 
ub. roku przy ulicy Jana Pawła 
II, przy postoju „taxi”. Niezna-
ni sprawcy pobili mężczyznę, 
zadając mu uderzenia pięścia-
mi i kopiąc go. Za zgodą pro-
kuratora publikujemy uzyskany 
w ramach prowadzonych czyn-
ności wizerunek mężczyzn, któ-
rzy mogą mieć związek z tym 
zdarzeniem. Są to mężczyź-
ni w wieku około 20 lat. Oso-
by, które wiedzą coś na temat 

zdarzenia lub rozpoznają męż-
czyzn, proszone są o pilny kon-
takt z policjantami Wydziału 

Kryminalnego Komendy Miej-
skiej Policji w Tychach – Tychy 
aleja Bielska 46, pod numer tele-

fonu 47/85-512-80, tel. alarmo-
wy 112 lub mail: kryminalny@
tychy.ka.policja.gov.pl. ls ●

Pokazani na zdjęciu mężczyźni mogą mieć związek z pobiciem.
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tyskie CentruM 
wolontariatu 
prowadzone 
przez fundaCję 
internationaler bund 
polska od 1 MarCa 
prowadzi na plaCu 
św. anny 4 punkt 
przyjMowania 
i wydawania poMoCy 
rzeCzowej dla 
uChodźCów wojennyCh 
z ukrainy. od tego 
Czasu wydano 126.000 
artykuŁów w 8600 
paCzkaCh.

– W punkcie dostępne są ubra-
nia, żywność, pościel, chemia, 
kosmetyki, artykuły dla dzieci, 
w tym zabawki. Na miejscu pra-
cuje dwóch pracowników funda-
cji, jednak jego funkcjonowanie 
jest możliwe dzięki pracy wolon-
tariuszy. Najwytrwalsi przycho-
dzą codziennie – mówi Szymon 
Kania z fundacji Internationaler 
Bund Polska – Wolontariusze są 
w różnym wieku: uczniowie, oso-
by pracujące, seniorzy. 75 procent 

wolontariuszy to kobiety. W su-
mie w punkcie pracowało 250 
wolontariuszy

Od początku akcji do Tyskie-
go Centrum Wolontariatu zgłosiło 
się 415 tyszan, oferując wszelkie-
go rodzaju pomoc: mieszkania dla 
uchodźców, pracę wolontaryjną, 
transport, tłumaczenia, wsparcie 
psychologiczne i medyczne. Dzię-
ki temu powstała baza danych, 
z której mogły korzystać inne pod-
mioty zaangażowane we wsparcie 
uchodźców: Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Urzędu Mia-
sta czy Międzynarodowe Centrum 
Pomocy Psychologicznej prowa-
dzące punkt kontaktowy dla Ukra-
ińców na pl. św. Anny 2.

Całość produktów zebrana zo-
stała w ramach zbiórki publicznej 
prowadzonej przez fundację. Do-
cierały do punktu również dary 
od mieszkańców innych krajów 
(Holandii, Szwecji, Włoch, Irlan-
dii, Francji, USA, Wielkiej Bry-
tanii), firm oraz instytucji czy 
parafii. Prowadzona była zbiór-
ka w tyskich sklepach i sieciach 
handlowych, w szkołach i przed-

szkolach. Dary przekazały na-
wet pielęgniarki ze szpitala St. 
Mary w Richmond w USA. Ak-
cję wsparli również członkowie 
Młodzieżowej Rady Miasta Ty-
chy, którzy udzielali zarówno 
pomocy rzeczowej jak i aktyw-
nie działali w ramach wolonta-
riatu. Ważnym partnerem była 
niemiecka organizacja pozarzą-
dowa Internationaler Bund, któ-
ra przekazała kilka tirów wspar-
cia rzeczowego.

– Funkcjonowanie Punktu 
jest możliwe dzięki nieodpłat-
nemu przekazaniu pomieszczeń 
na pl. Św. Anny 4 oraz wsparciu 
pracowników Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy. Wiele wydarzyło 
się dobrego, dzięki czemu ci do-
świadczeni wojną ludzie znaleź-
li dużo zrozumienia wśród zwy-
kłych tyszan. Już pierwszego dnia 
stali się częścią lokalnej społecz-
ności i mamy nadzieję, że to nie 
zniknie i zostanie podtrzymane 
– mówi Anna Mastej koordyna-
torka Tyskiego Centrum Wolon-
tariatu. Mn ●

we wtorek, 19 kwietnia 
tyskie linie trolejbuso-
we odebraŁy pierwszą 
partię elektrobusów 
„gepard” Czyli solari-
sów trollino 12 eleCtriC. 
kolejne trafią do tyskie-
go przewoźnika jeszCze 
w tyM tygodniu. w suMie 
tlt wzbogaCiŁo się 
o sześć takiCh pojazdów.

Zakup nowych trolejbusów był 
możliwy dzięki realizowanemu 
przez Tyskie Linie Trolejbuso-
we projektowi „Zakup elektrycz-
nych pojazdów komunikacji 
miejskiej wraz z budową i mo-
dernizacją systemu zasilania” 
w ramach programu „GEPARD 
II”. Przedsięwzięcie finansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskie-
go oraz ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Od nazwy 
programu pochodzi właśnie przy-
domek nowych trolejbusów, które 
zostały nazwane „Gepardami”.

„Gepard” wygląda jak klasycz-
ny trolejbus, ale ładuje się pod-

czas jazdy bezpośrednio z sie-
ci trakcyjnej, zatem nie wymaga 
postojów na ładowanie baterii. 
Pojazdy, wyposażone w ogniwa 
LTO, mają zasięg około 65 km. 
Baterie zasilają dwa asynchro-
niczne silniki zintegrowane bez-
pośrednio z piastami kół tylnych. 
Takiego rozwiązania nie zastoso-
wał jeszcze nikt w Polsce. Dzię-
ki wykorzystaniu technologii SIC 
pojazdy cechuje znacznie niższe 
zużycie energii.

„Nowe trolejbusy posiadają 
szereg udogodnień dla pasaże-
rów, są niskopodłogowe, w pełni 
klimatyzowane, przystosowane 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych. Pasażerom do dys-
pozycji oddano aż czternaście 
miejsc dostępnych bezpośred-
nio z niskiej podłogi. Nad bez-
pieczeństwem w pojeździe bę-
dzie czuwało dziesięć kamer 
cyfrowych, a informację pasa-
żerską zapewnią diodowe tab-
lice elektroniczne, wykonane 
w technologii RGB, ekrany LCD 
oraz zapowiedzi głosowe we-
wnątrz i na zewnątrz. Zadbano 
również o komfort kierowców, 
którzy mają bezpieczną, całko-

wicie wydzieloną kabinę, zabu-
dowaną do połowy pierwszych 
drzwi” – chwali pojazdy produ-
cent. Znajdziemy w niej między 
innymi przycisk alarmowy, któ-
ry powoduje nawiązanie bez-
pośredniej łączności i na żywo 
przekazuje obraz i dźwięk z tro-
lejbusu do siedziby TLT, aby dys-
pozytor mógł zareagować, wi-
dząc co się dzieje w pojeździe. 
Pozwala to na szybką reakcję 
i skraca czas potrzebny na udzie-
lenie pomocy.

Nowe pojazdy wyjadą na li-
nie już w maju. Wprowadzenie 
do ruchu „Gepardów” oznacza 
wycofanie najstarszych tyskich 
trolejbusów, które nie miały ba-
terii trakcyjnych. Dzięki wymia-
nie taboru, wszystkie pojazdy 
należące do TLT posiadają teraz 
możliwość jazdy bez podłączenia 
do sieci, a ich uzupełnieniem są 
cztery trolejbusy dzierżawione 
od MPK Lublin. W tym roku ty-
ska sieć trolejbusowa, obsługują-
ca obecnie osiem linii, obchodzi 
czterdziestolecie istnienia. Z tej 
okazji „Gepardy” są doskona-
łym prezentem dla mieszkań-
ców miasta. opraC. kp ●

Okręgowa Izba Przemysłowo-
Handlowa w Tychach organizuje 
20.04 w Mediatece konferencję pt. 
„Bezpieczeństwo i transformacja 
energetyczna Polski i Unii Euro-
pejskiej. Kierunki. Wyzwania, ry-
zyka, niezbędne działania.”

Z każdym rokiem uświada-
miamy sobie, jak ważne zna-
czenie ma bezpieczeństwo 
energetyczne państwa. Zwłasz-
cza teraz, kiedy surowce ener-
getyczne stały się przedmio-
tem nie tyle ekonomicznego, 
co politycznego, żeby nie po-
wiedzieć wojennego szantażu. 
Agresja Rosji na Ukrainę, za-
grożenie militarne w Europie 
tym spowodowane, napięta sy-
tuacja międzynarodowa, zmu-
sza do przemyślenia obecnej 
polityki energetycznej Polski. 
Rosja jest dla Europy jednym 
z głównych dostawców surow-
ców energetycznych, a zwłasz-
cza gazu. Wykorzystuje tę za-
leżność dostaw surowców jako 
narzędzia nacisku politycznego. 
Powoduje to zmniejszeniem po-
czucia bezpieczeństwa krajów 
Europy, w tym Polski w każ-
dym, nie tylko energetycznym 
wymiarze.

W związku z tą sytuacją istnieje 
potrzeba rewizji polityki energe-
tycznej Europy i Polski w kierun-
ku zwiększania bezpieczeństwa 
systemu energetycznego Unii Eu-
ropejskiej. Realizowane cele kli-
matyczne polityki energetycznej 
dodatkowo pogłębiają narastają-
cy kryzys energetyczny, powodują 
konieczność ponownego przemy-
ślenia strategii rozwoju energe-
tycznego i bezpieczeństwa ener-
getycznego. Ponownej weryfikacji 
wymagają zarówno krajowe, jak 

unijne wytyczne i rozwiązania 
na rzecz rozwoju energetyki.

Jakie działania możemy podjąć 
celem zwiększenia bezpieczeń-
stwa i dostaw energii? Czy moż-
na obniżyć koszty wytwarzania 
i dostarczania energii do odbior-
ców końcowych? Jakie są alterna-
tywy dla systemu opartego głów-
nie na paliwach kopalnych? Czy 
gospodarka obiegu zamkniętego 
i energetyka rozproszona oparta 
o odnawialne źródła energii może 
być impulsem do zwiększenia bez-
pieczeństwa i obniżenia kosztów? 
Czy decentralizacja źródeł pozwo-
li na tworzenie samobilansujących 
się obszarów, które mogą działać 
w sposób autonomiczny, zapewnić 
energię lokalnym odbiorcom na-
wet w sytuacjach kryzysowych?

Tematem pierwszej części kon-
ferencji będzie „Bezpieczeństwo 
i transformacja energetyczna Pol-
ski i Unii Europejskiej, w świet-
le dynamicznie zachodzących 
zmian klimatycznych, gospodar-
czych i politycznych”. Prelegenta-
mi będą m.in. posłanka do Par-

lamentu Europejskiego Jadwiga 
Wiśniewska, minister funduszy 
i polityki regionalnej Grzegorz 
Puda, Ireneusz Zyska z minister-
stwa klimatu, pełnomocnik rządu 
ds. odnawialnych źródeł energii, 
marszałek woj. śląskiego Jakub 
Chełstowski oraz dr Janusz Mi-
chałek, prezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej,

O „Zielonym Ładzie, zielonych 
inwestycjach i dekarbonizacji go-
spodarki” mówić będą dr inż. Jan 
Bondaruk z GiG, Henryk Bor-
czyk z Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, Bartosz Krysta 
z Veolia Energy i Robert Żmu-
da z SBB Energy. Z kolei temat 
„Gospodarki obiegu zamknięte-
go i energetyka rozproszona jako 
ważny element budowy lokalne-
go bezpieczeństwa energetyczne-
go” przybliżą Zbigniew Gieleciak, 
prezes Regionalnego Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej 
SA, Marek Mrówczyński, prezes 
Instalmedii oraz Jerzy Pasamo-
nik, Stanisław Rosa i Jacek Jawor 
(Tyski Klaster Energii). ls ●

tyska oip-h organizatorem konferencji.

KierunKi, wyZwania i… 
Zagrożenia

egZamin Z pomagania trWa
uChodźCoM wydano JUż PONAD 8,5 TySIącA PAcZEK Z POMOcą.

Podstawą działania punktu są wolontariusze.
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najnowoCześniejsze w kraju elektrobusy bęDą JEźDZIć PO TySKIch ULIcAch.
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Zakończono budowę kolumba-
riów na cmentarzu komunal-
nym w Tychach-Wartogłowcu. 
Do użytku oddano 12 modułów, 
z których każdy zawiera 48 po-
dwójnych nisz na urny. W sumie 
to zatem aż 1152 dodatkowych 
miejsc pochówku.

Kolumbaria wybudowane zo-
stały w północno-zachodniej 

części cmentarza komunalnego 
na powierzchni około 680 metrów 
kwadratowych. Wraz z grobowca-
mi zamontowano także elementy 
małej architektury – 96 ławek, do-
nice oraz nasadzenia. Poszerzona 
została również cmentarna alejka. 
Koszt inwestycji, powodowanej 
kurczeniem się wolnych miejsc 
na cmentarzu i coraz większą 

powszechnością kremacji zwłok, 
to 1,3 miliona złotych. Koszt za-
kupu niszy to 3750 złotych netto. 
Więcej szczegółów na ten temat 
można uzyskać w Administracji 
Cmentarza Komunalnego.

W przyszłości planowane jest 
zrealizowanie podobnej inwesty-
cji także na cmentarzu komunal-
nym przy ul. Barwnej. Mn ●

W miniony czwartek Tyski Zakład 
Usług Komunalnych na wniosek 
Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego wyciął 
dąb rosnący przy al. Piłsudskiego 
na wysokości Mediateki.

Sprawa wywołała szeroki od-
zew tyszan. Do naszej redak-
cji dzwonili i przychodzili Czy-
telnicy, którzy zwracali uwagę, 
że drzewo było zdrowe i rosło 

w tym miejscu od przynajmniej 
60 lat. Na pozostałości dorodne-
go pnia pojawiła się nawet kart-
ka ze specyficznymi życzeniami: 
„Potwory, które ścięły to drzewo 
– wszystkiego najgorszego! ”.

Po wyjaśnienie powodu i celo-
wości wycinki dębu zwróciliśmy 
się do Urzędu Miasta, gdzie dowie-
dzieliśmy się, że drzewo „poległo” 
poniekąd w słusznej sprawie.

– Drzewo musiało zostać wy-
cięte z uwagi to, że teren ten zo-
stał wskazany jako lądowisko dla 
helikopterów Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w warun-
kach szczególnych (np. w nocy) 
– mówi Ewa Grudniok rzecznik 
prasowy UM Tychy. – W zamian 
posadzimy 5 klonów w rejonie 
parkingu przy ul. Tischnera – 
dodaje. kp ●

portal solidarnosC.
org.pl poinforMowaŁ, 
że o ponad tysiąC 
zŁotyCh MiesięCznie 
wzrosną 
w suMie wynagrodzenia 
praCowników 
fCa poland 
na MoCy dwuletniego 
porozuMienia 
pŁaCowego podpisanego 
przez „solidarność” 
i pozostaŁe związki 
zawodowe z zarządeM 
firMy. wraz z najbliższą 
wypŁatą zaŁoga tyskiej 
fabryki dostanie też 
dwa bonusy w ŁąCznej 
wysokośCi ponad 
2100 zŁ.

– Już za ten miesiąc pracowni-
cy produkcyjni, którzy stanowią 
niespełna trzy czwarte załogi, 
dostaną 747 zł więcej. Wynagro-
dzenia pozostałych pracowni-
ków wzrosną o 627 zł. W stycz-
niu przyszłego roku zacznie 
obowiązywać kolejna podwyżka 
o ok. 400 zł – informuje Wanda 
Stróżyk, szefowa „Solidarności” 
w FCA Poland.

Przewodnicząca wskazuje, 
że oczekiwania płacowe strony 
społecznej były dużo większe. 
Jednak z uwagi na trudną sytu-
ację w branży i całej gospodarce 
związki zawodowe zdecydowały 
się pójść z pracodawcą na dale-
ko idący kompromis. – Czasy są 
bardzo niepewne. Z jednej strony 
mamy wojnę w Ukrainie, z dru-
giej kryzys na rynku półprzewod-
ników, z którym od wielu miesię-
cy boryka się cała motoryzacja. 
Do tego dochodzi rekordowo 
wysoka inflacja, która sprawiła, 
że pracownicy bardzo wyczeki-
wali podwyżek. Dlatego posta-
nowiliśmy nie przedłużać nego-
cjacji. Co jednak bardzo ważne, 
porozumienie podpisano na okres 
dwóch lat i nie zamyka to nam 
drogi do rozmów o kolejnych 
podwyżkach w tym czasie – za-
znacza Wanda Stróżyk.

Porozumienie płacowe w ty-
skiej fabryce podpisano 1 kwiet-
nia. Zgodnie z jego zapisa-
mi pracownicy wraz z wypłatą 
kwietniowych pensji dostaną jed-
norazową nagrodę oraz premię 
za wyniki firmy w 2021 roku. – 
W sumie to będzie ponad 2100 
zł brutto. Z kolei od 2023 roku 
w naszym zakładzie będzie obo-

wiązywać tzw. premia CLPI, 
funkcjonująca w innych zakła-
dach koncernu Stellantis. To rocz-
ny bonus, którego wysokość jest 
ustalana na podstawie dość skom-
plikowanego wzoru, ale można 
szacować, że będzie to kilka ty-
sięcy złotych – tłumaczy prze-
wodnicząca.

Inne zapisy porozumienia 
wprowadzają zmiany dotyczące 
warunków pracy. Jak wskazuje 
Wanda Stróżyk, nie są to rozwią-
zania korzystne dla pracowni-
ków, jednak od ich wprowadze-
nia pracodawca uzależniał zgodę 
na wzrost wynagrodzeń. Cho-
dzi m.in. o wydłużenie okre-
su rozliczeniowego czasu pracy 
z 3 do 6 miesięcy oraz skróce-
nie przerw w pracy przysługu-
jących pracownikom. – Dotych-
czas przerwy u nas były dłuższe, 
niż wynika to wprost z przepi-

sów prawa pracy. Pracodawca 
wskazywał, że musimy zrezyg-
nować z niektórych elementów, 
aby ujednolicić standardy w za-
kładach Stellantis. Będziemy dą-
żyć do tego, aby to wyrównywanie 
standardów dotyczyło również 
wynagrodzeń, bo nasze zarobki 
są mniejsze niż w innych zakła-
dach koncernu – podkreśla prze-
wodnicząca.

Koncern Stellantis powstał 
na początku ubiegłego roku z po-
łączenia grup FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) oraz PSA (Peugeot 
Societe Anonyme) i obecnie sta-
nowi jedną z największych mo-
toryzacyjnych potęg na świecie. 
W Polsce pod szyldem Stellantis 
poza tyską fabryką Fiata działa 
obecnie bielski zakład produku-
jący silniki FCA Powertrain oraz 
dawne fabryki Opla w Gliwicach 
i Tychach. Mn ●

podWyżki „na Fiacie”
większe wynagrodzenie, KRóTSZE PRZERWy.

reklama

W najbliższy piątek, 22 kwietnia 
o godz. 18 w auli budynku szkol-
nego Allstars (dawny WSZiNS) 
przy al. Niepodległości 32 od-
będzie się spotkanie konsulta-
cyjne z mieszkańcami Tychów 
w sprawie budowy nowej linii 
kolejowej łączącej Katowice 
z Ostrawą.

Inwestycja ta związana jest z kon-
cepcją budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego i stanowi jeden 
z jej elementów. Pełne informacje 
o projekcie znajdują się na stronie 
cpk.pl, gdzie można znaleźć m.in. 
interaktywną mapę, przedstawiają-
cą przebieg wariantów wraz z ukła-
dem drogowym. ww ●

spotkanie konsultacyjne z tyszanami.

w sprawie cpK
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wycinka przy piłsudskiego zbulwersowała czytelników.

pięć drZew Za jedno

W pobliżu kilkudziesięcioletniego dębu wyznaczone zostało lądowisko dla LPR, dlatego musiał zostać wycięty.
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ponad tysiąc nowych miejsc pochówku na Wartogłowcu.

Kolumbarium już jest

Na wartogłowieckim cmentarzu przybyło prawie 1200 miejsc pochówku.
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Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które prze-
żyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Został ustanowio-
ny ustawą z dnia 17 lutego 1960 
o orderach i odznaczeniach, 
a włączony do obecnego systemu 
odznaczeń państwowych ustawą 
z 16 października 1992 o orde-
rach i odznaczeniach. Owe me-
dale są najczęściej nadawanym 

odznaczeniem przez prezydenta 
RP, które wręcza się obojgu mał-
żonkom obchodzącym 50-lecie 
rocznicy ślubu. W imieniu pre-
zydenta RP wręczają je marszał-
kowie, starości czy prezydenci 
miast polskich.

Podczas uroczystości Igor 
Śmietański pogratulował mał-
żonkom pięknego jubileuszu 
i życzył wielu kolejnych wspól-
nych lat spędzonych wśród bli-

skich. – Mam zaszczyt wręczyć 
wam te medale i w symboliczny 
sposób podziękować za te chwile 
wypełnione wspólnym życiem, 
dziękuję za to, co robicie, za to, 
że jesteście razem i nadal mimo 
upływu lat się wspieracie – mó-
wił podczas uroczystości Igor 
Śmietański. – To piękny jubi-
leusz. To dowód na to, że pań-
stwa rodziny są trwałe i pewne. 
Wiadomo, że w każdym związ-
ku bywają lepsze i gorsze dni, ale 
państwo wytrwaliście i jesteście 
razem. Tworzycie przykład dla 
młodego i średniego pokolenia 
oraz jesteście chlubą Tychów – 
dodał. Uroczystość została po-
dzielona na cztery tury i odbyła 
się w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta. Zorganizowana została przez 
Urząd Stanu Cywilnego. Podczas 
spotkania jubilaci otrzymali pa-
miątkowe medale, gratulacje, 
upominki oraz kwiaty.

Medale otrzymali: Stanisław 
i Anna Bafia, Feliks i Teresa Bi-
zaccy, Tadeusz i Jadwiga Bo-
bek, Józef i Danuta Bojdys, Jerzy 
i Krystyna Broncel, Krzysztof 
i Maria Buszka, Kazimierz i Bar-
bara Cituk, Konstanty i Danu-
ta Czajka, Jan i Bronisława 
Dec, Bronisław i Ewa Garbocz, 
Jan i Barbara Garus, Zbigniew 
i Małgorzata Janusz, Kazimierz 
i Helena Jaroccy, Eugeniusz 
i Krystyna Jaromin, Jan i Hele-
na Jaśkowscy, Piotr i Irena Jazy, 
Mieczysław i Mirosława Jurasz, 
Edward i Maria Kiełtyka, Zbi-
gniew i Barbara Kłonica, Józef 
i Helena Kowalczyk, Maciej i El-
żbieta Krzyżaniak, Czesław i Ur-
szula Ladrowscy, Zdzisław i Jó-
zefa Laszczyk, Jerzy i Grażyna 
Latkowscy, Henryk i Anna Latu-
sek, Krystian i Elżbieta Machu-
ra, Ryszard i Grażyna Malina, 
Aleksander i Henryka Małek, 
Andrzej i Teresa Markowiczo-
wie, Wacław i Irena Matacz, 
Stanisław i Bernadeta Michal-
czykowie, Kazimierz i Wanda 
Nowakowie, Mieczysław i Ste-
fania Olszanowscy, Stanisław 
i Halina Pawlusińscy, Tadeusz 
i Janina Pizun, Kazimierz i Ze-
nona Pośpiech, Wiktor i Łucja 
Prasoł (również 60 lat po ślu-
bie), Ryszard i Ewa Radek, Zyg-
munt i Arleta Rękas, Jan i Ire-
na Ryl, Marian i Irena Sagan, 
Wiesław i Barbara Stachnio, 
Stanisław i Stefania Stasiaczek, 
Stanisław i Krystyna Stefanik, 
Ryszard i Elżbieta Stochmiałek, 
Marek i Aleksandra Swinarscy, 
Edward i Helena Szoen, Marian 
i Daniela Świtała, Henryk i Alek-
sandra Trela, Marian i Marian-
na Wacławek, Lucjan i Małgo-
rzata Walczak, Józef i Elżbieta 
Walkiewicz, Jan i Henryka Wój-
cik, Mieczysław i Eugenia Wój-
cik, Tadeusz i Stanisława Wójcik, 
Stanisław i Aleksandra Wycho-
wałek, Piotr i Małgorzata Zia-
ja, Jan i Maria Żaba. Natomiast 
Józef i Małgorzata Okrzesik ob-
chodzili 60 lat po ślubie.
kaMil peszat ●

małżeństWa 
na medal
jubilaCi ODEbRALI ODZNAcZENIA ZA DłUGOLETNIE POżycIE.

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 

położonych w Tychach u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej  
oznaczonej jako działki nr:

Nieruchomość nr 1
• działka 1224/121 o pow. 0,2233 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator  

nr 247701_1.0001.AR_7.1224/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 447/121 o pow. 0,5134 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator  
nr 247701_1.0001.AR_7.447/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,5134 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

•	 działka 642/121 o pow. 0,2553 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator  
nr 247701_1.0001.AR_7.642/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

•	 działka 3404/121 o pow. 0,0941 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator  
nr 247701_1.0001.AR_7.3404/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 5.

•	 działka 3405/121 o pow. 0,1216 ha, użytek RIVa, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator  
nr 247701_1.0001.AR_7.3405/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 6 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,8177 ha, a działka wpisana jest pod nr 6.

•	 działka 1222/121 o pow. 0,3632 ha, użytek Bz, obręb Tychy, k. m. 7, identyfikator  
nr 247701_1.0001.AR_7.1222/121, księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości 
o łącznej powierzchni 2,0036 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

Nieruchomość nr 2
•	 działka 1292/1 o pow. 0,7890 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  

nr 247701_1.0004.AR_1.1292/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 4 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,9210 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1332/1 o pow. 0,1241 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  
nr 247701_1.0004.AR_1.1332/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 3 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

Nieruchomość nr 3
•	 działka 1333/1 o pow. 0,4796 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  

nr 247701_1.0004.AR_1.1333/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 3 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,9214 ha, a działka wpisana jest pod nr 3.

•	 działka 763/1 o pow. 0,9166 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice k. m. 1, identyfikator  
nr 247701_1.0004.AR_1.763/1, księga wieczysta prowadzona jest dla 1 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,9166 ha, a działka wpisana jest pod nr 1.

Nieruchomość nr 4
•	 działka 1387/2 o pow. 0,5617 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  

nr 247701_1.0004.AR_1.1387/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,6057 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1395/2 o pow. 0,8169 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  
nr 247701_1.0004.AR_1.1395/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,8823 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1393/2 o pow. 0,2059 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  
nr 247701_1.0004.AR_1.1393/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,2218 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1391/2 o pow. 0,2370 ha, użytek RIIIb, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  
nr 247701_1.0004.AR_1.1391/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,2831 ha,  a działka wpisana jest pod nr 2.

•	 działka 1389/2 o pow. 0,0630 ha, użytek dr, obręb Urbanowice, k. m. 1, identyfikator  
nr 247701_1.0004.AR_1.1389/2, księga wieczysta prowadzona jest dla 2 nieruchomości o 
łącznej powierzchni 0,0653 ha, a działka wpisana jest pod nr 2.

komunikat

pierwszy raz w tyM roku wręCzono w tyChaCh 
odznaCzenia za wieloletnie pożyCie MaŁżeńskie. 
tyM razeM 58 par odebraŁo Medale z rąk igora 
śMietańskiego zastępCy prezydenta tyChów ds. 
gospodarki przestrzennej. na sali pojawiŁy się 
też dwie pary, które w tyM roku obChodziŁy 60 lat 
po ślubie. jedna z niCh odebraŁa również Medal 
za 50 lat MaŁżeństwa.
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od 73 lat organizowana 
jest najstarsza 
w polsCe oliMpiada 
przedMiotowa 
– oliMpiada 
MateMatyCzna. 
w tyM roku na szCzebel 
ogólnopolski 
zakwalifikowaŁo się 
164 uCzniów, a jednyM 
z laureatów oliMpiady 
– o CzyM pisaliśMy 
tydzień teMu – zostaŁ 
szyMon pawlus, uCzeń 
trzeCiej klasy i liCeuM 
ogólnoksztaŁCąCego 
iM. l. kruCzkowskiego. 
do startu w tej 
prestiżowej oliMpiadzie 
przygotowaŁ go 
nauCzyCiel i lo grzegorz 
bartosz.

„Twoje Tychy”: Mówi się, że w roz-
wiązywaniu zadań olimpijskich waż-
na jest nie tylko wiedza, ale także 
odpowiednie podejście do zagad-
nienia. Co to znaczy?
SZymON PaWluS: – Punktem 
wyjścia do rozwiązania zadania 
matematycznego są dla mnie… 
skojarzenia. Czytając zadanie 
zastanawiam się, z czym mi się 
powinno kojarzyć, gdzie już 
je widziałem i jak je rozwiązy-
wałem. Może to trochę mało 
„matematyczne” podejście, ale 
skuteczne, bo to mnie ukierun-
kowuje w szukaniu odpowied-
niego podejścia, o którym pan 
wspomniał. Ważna jest intuicja, 
bo zadania na olimpiadzie nie 
są takie, że można zastosować 
konkretny wzór, coś wyliczyć 
i na koniec otrzymać konkretny 
wynik. To raczej problemy 
matematyczne, które trzeba roz-
wiązać. W tym przypadku ważny 
jest tok myślenia, znalezienie 
właściwej metody. Im szybciej 

się ją odgadnie tym lepiej, bo nie 
można próbować wszystkiego. 
Choć na rozwiązanie olimpij-
skich zadań jest pięć godzin, 
zazwyczaj jest to… tylko pięć 
godzin, zwłaszcza, że czasami 
rozwiązanie jednego problemu, 
rodzi kolejne, itd. Szybki 
wybór właściwego podejścia 
do zagadnienia otwiera nam 
rozwiązanie.

To chyba trochę tak jak 
w szachach?
SZymON PaWluS: – Można 
to porównać, bo w szachach też 
trzeba wybrać określoną strate-
gię, szybko przeanalizować różne 
posunięcia i warianty w przód 
i wybrać jeden – najwłaściwszy 
w danym momencie gry ruch.

Jak się przygotować do olimpiady, 
do zadań, które są na takim 
poziomie trudności, że nawet 
osoby znające zagadnienia 
matematyczne mają z nimi 
problem?
gRZegORZ BaRTOSZ: – Jest 
wiele czynników, które muszą 
się zgrać, żeby zdecydować 
się na udział w olimpiadzie 
i w tym przypadku porównanie 
ze sportem jest jak najbardziej 
na miejscu. Przede wszystkim 
musi być ktoś, kto ma potencjał, 
lubi matematykę, ma predys-
pozycje w tym kierunku, czyli 
mówiąc językiem sportowym 
– ma talent. Poza tym musi być 
zmotywowany do ciężkiej pracy. 
Trzeba też ułożyć plan – na rok 
lub na dwa lata. I jak w sporcie 
– nie ma gotowego przepisu, 
jakiegoś algorytmu, mówiącego 
co trzeba zrobić, żeby osiągnąć 
olimpijski sukces. Ale ważna jest 
także umiejętność radzenia sobie 
w stresie, działania pod presją 
czasu, no i czasami – łut szczęś-

cia. I to zagrało w przypadku 
Szymona, który ma bardzo duży 
potencjał, a że lubi matematykę, 
nie odstraszały go trudności 
i praca. Wręcz przeciwnie – mo-
bilizowała go i sprawiała radość. 
Tydzień po tygodniu realizowa-
liśmy nasz plan, analizując coraz 
trudniejsze zadania. Stwierdzi-
liśmy na przykład, że najwięcej 
problemów Szymon może mieć 
z zadaniami z geometrii i właśnie 
temu poświęciliśmy najwięcej 
uwagi…
SZymON PaWluS: 
– … i po rozwiązaniu ponad stu 
zadań okazało się, że zacząłem 
się poruszać swobodniej w tej 
dziedzinie, a nawet ją polubiłem.

W zestawach olimpijskich 
rzeczywiście były zadania 
z geometrii.
gRZegORZ BaRTOSZ: 
– To jest jeden z niewielu 
pewników na olimpiadzie. 
Wprawdzie nigdy nie wiadomo 
z jakich dziedzin mogą być 
zadania, jednak można przyjąć, 
że geometria na pewno będzie 
i trzeba być na to przygotowa-
nym. Szymon zrobił trzy zadania 
z sześciu, a patrząc na jego 
rozwiązania, jeszcze jedno było 
w zasięgu. Może zabrakło trochę 
doświadczenia, bo stało się to, 
o czym Szymon mówił wcześniej 
– skupił się na pewnym pomyśle, 
który nie do końca zadziałał.

A od strony technicznej – jak 
wygląda rozwiązanie zadania 
olimpijskiego?
gRZegORZ BaRTOSZ: – Jest 
to po prostu zapis toku rozu-
mowania, kolejnych wniosków 
opartych na pewnych zasadach 
matematycznych. Kiedy 
podczas rozwiązania korzystamy 
z jakiegoś twierdzenia, trzeba 

je przytoczyć. Najpierw więc 
trzeba przeanalizować, w jaki 
sposób rozwiązać dany problem, 
a następnie spisać to w taki 
sposób, by rozwiązanie było 
zrozumiałe dla komisji. Można 
oczywiście dokonać poprawek.
SZymON PaWluS: – Dopóki 
się ma kartkę w ręce, można 
właściwie zrobić wszystko. Na-
wet jeśli ktoś ukończy zadanie, 
a dojdzie do wniosku, że jeszcze 
powinien wrócić do jakiegoś 
wątku, może na końcu dopisać 
i wskazać do jakiego fragmentu 
się to odnosi. Podczas olimpiady 
nie ma żadnych pomocy z wy-
jątkiem linijki, ekierki i cyrkla. 
Najbardziej przydaje się cyrkiel, 
bo niemal cały czas jest wykorzy-
stywany przy rozwiązywaniu 
zadań z geometrii. Jeśli ktoś 
maluje od ręki, bardzo trudno 
jest zauważyć pewne zależności, 
a dobry rysunek może pomóc 
w rozwiązaniu.

Ile godzin tygodniowo trzeba 
poświęci na przygotowania 
do olimpiady?
SZymON PaWluS: – Mini-
mum to dwie godziny dziennie, 
zdarzył mi się taki tydzień, 
że rozwiązywałem zadania 
przez osiem, dziewięć godzin… 
Jeśli trzymać się sportowego 
porównania, także tutaj liczy 
się systematyczność treningu 
i w zależności od potrzeb 
– zwiększanie lub zmniejszanie 
„obciążeń”.

Podobno 
na Olimpiadzie Matematycznej 
są tzw. zadania rozwiązywalne 
i nierozwiązywalne. To jakiś 
nieformalny podział?
gRZegORZ BaRTOSZ: – Tak. 
Jeśli uzdolniony matematycznie 
uczeń rozwiąże z danego działu 
matematyki 100 zadań i więcej, 
powinien rozwiązać klasyczne 
zadanie olimpijskie. Można 
na to spojrzeć statystycznie 
– podczas finału zdecydowana 
większość uczniów rozwiązała 

dwa zadania i właśnie to były 
zadania „rozwiązywalne”. 
Były jednak i takie, w których 
trzeba było zastosować zupełnie 
wyjątkową, wręcz nietrywialną 
sztuczkę. Na to wpadła jedna, 
może dwie osoby. I takie zadania 
nazywamy „nierozwiązalnymi” 
w tym sensie, że trzeba zauważyć 
coś wyjątkowego. Nie wykluczo-
ne, że tutaj decyduje po prostu 
łut szczęścia. To mniej więcej 
tak, jak na maturze rozszerzonej. 
Jest takie słynne zadanie z funk-
cji kwadratowej z parametrem. 
I choć jest to zadanie trudne, 
mamy gotowy algorytm i wiado-
mo co po kolei trzeba zrobić. Ale 
są takie zadania, że trzeba wpaść 
na coś ekstra, bo wybiegają poza 
schemat.

Czy program klasy matematyczno-
fizycznej liceum przewiduje 
rozwiązywanie takich zadań, jakie 
były na olimpiadzie?
gRZegORZ BaRTOSZ: – Nie, 
jednak pod względem języko-
wym są tak skonstruowane, 
by nawet przeciętny uczeń potra-
fił je zrozumieć. Ale rozwiązać 
je – to już inna sprawa.

Kiedy na poważnie 
zainteresowałeś się matematyką? 
Kiedy stała się twoją pasją, a nie 
tylko jednym z wielu przedmiotów 
w szkole?
SZymON PaWluS: – Ma-
tematykę lubiłem od dziecka 
i w zasadzie nigdy nie sprawiała 
mi większych problemów. 
Sam zacząłem szukać zadań, 
poznawałem kolejne działy 
matematyki. Chodziłem 
do Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Gustawa Morcinka i kiedy 
byłem w szóstej, siódmej klasie 
robiłem zadania z programu 
szkoły średniej, bo zawsze 
interesowała mnie odpowiedź 
na pytanie – co dalej? Rozwią-
zywałem jakieś zadanie, ale 
wiedziałem, że są trudniejsze, 
wymagające większej wiedzy. 
Dlatego w liceum przerabiam 

podręczniki ze studiów odkry-
wając, że zagadek jest jeszcze 
więcej i są jeszcze trudniejsze. 
„Matematyka olimpijska” jest 
jednak czymś innym, a zainte-
resowałem się nią stosunkowo 
niedawno, bo na początku 
tego roku szkolnego, kiedy 
zdecydowałem się wystartować 
na olimpiadzie.

Który dział matematyki jest twoim 
ulubionym?
SZymON PaWluS: – Jeszcze 
kilka miesięcy temu pewnie 
odpowiedziałbym inaczej, ale 
teraz jest to geometria. Jest 
to zmora większości uczniów 
i moją też była aż do momentu, 
kiedy w ostatnich miesiącach 
poświęciłem jej wiele uwagi. 
Bardzo ją polubiłem, podobnie 
jak analizę matematyczną, 
szczególnie całki i pochodne.

Wcześniej brałeś udział 
w konkursach matematycznych?
SZymON PaWluS: – Tak, 
w kuratoryjnych, jednak trudno 
je porównać z Olimpiadą 
Matematyczną. Polegają one 
na rozwiązywaniu typowo 
szkolnych zadań, choć oczy-
wiście nieco trudniejszych. 
Dodam, że jest też coś takiego 
jak olimpiada matematyczna 
juniorów dla uczniów klas 7-8 
szkół podstawowych, a wcześniej 
także gimnazjalnych, ale nie 
brałem w niej udziału.

A które przedmioty cię mniej 
interesują?
SZymON PaWluS: – Trudno 
powiedzieć, może… geografia, 
chemia. Lubię natomiast język 
polski i staram się dużo czytać. 
W każdym razie nie mam dnia 
czy weekendu wypełnionego 
cyferkami i liczeniem, jak 
może się wydawać. Lubię 
chodzić po górach, jeździć nas 
rowerze, biegać, czy po prostu 
spotkać się z przyjaciółmi. 
Od czasu do czasu gram też 
w tenisa. Teraz chciałbym 
bardziej poważnie zająć się 
szachami, bo ta gra mnie 
fascynuje.

Jako laureat Olimpiady 
Matematycznej jesteś zwolniony z 
matematyki na maturze?
SZymON PaWluS: – Tak. 
Z matury podstawowej i rozsze-
rzonej, mam też indeks na do-
wolne studia matematyczne lub 
techniczne. Pozostał mi jeszcze 
rok nauki w liceum i nie zdecy-
dowałem co dalej. Podczas finału 
olimpiady dowiedziałem się, 
że w Warszawie są równoległe 
studia informatyczno–matema-
tyczne. Lubię obie te dziedziny 
i być może zacznę studia na obu 
kierunkach.

Czy w przyszłym roku ponownie 
wystartujesz w olimpiadzie 
matematycznej?
SZymON PaWluS: – Chciał-
bym spróbować, bo jest coś 
takiego jak Międzynarodowa 
Olimpiada Matematyczna, 
na którą jedzie najlepsza szóstka 
z każdego kraju. To konkretny 
cel, który będzie mnie mobili-
zował przez najbliższy rok. No, 
bo dlaczego nie spróbować?
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

całki, różnicZki i pochodne
rozMawiaMy z szyMoneM pawluseM, UcZNIEM I LO IM. KRUcZKOWSKIEGO, LAUREATEM OLIMPIADy MATEMATycZNEJ ORAZ NAUcZycIELEM MATEMATyKI GRZEGORZEM bARTOSZEM.

WymiaNa uBRań cZęściej?flash

Na początku kwietnia w Pasażu Kultury Andromeda odbyła się II Tyska Wymiana Ubrań. Wymianę 
zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta.
– bardzo cieszymy się z tego, że mimo niesprzyjającej pogody wydarzenie znów cieszyło się 
zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta – przyznaje przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Mikołaj Figlarski. – Na wymianę przyszło około 60-70 tyszan. Osoby zainteresowane 
mogły zostawić swoje ubrania rano i zabrać je popołudniu, tak aby w tym czasie zająć się 
na przykład zakupami. Ubrania, które zostały, przekazaliśmy do magazynu dla uchodźców przy 
placu św. Anny. Mieszkańcy zachęcali nas do tego, abyśmy wymianę organizowali regularnie. 
W związku z tym zweryfikujemy nasz plan pracy i postaramy się o to, aby wymiana odbywała się 
cyklicznie. bardzo dziękujemy Teatrowi Małemu, Tyskim Liniom Trolejbusowym oraz Wydziałowi 
Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta za pomoc w organizacji wydarzenia – dodaje. 
kp ●
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Grzegorz Bartosz i Szymon Pawlus.
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reklama

30 MarCa gośCieM 
Miejskiej biblioteki 
publiCznej byŁa 
sCenarzystka, 
produCentka 
filMowa i serialowa 
oraz pisarka ilona 
Łepkowska. szerszej 
publiCznośCi znana 
jest przede wszystkiM 
z takiCh filMów jak „oCh 
karol”, serii „kogel-
Mogel” oraz seriali 
„na dobre i na zŁe” Czy 
„barwy szCzęśCia”. 
spotkanie w MediateCe 
prowadziŁ MarCin 
MiChrowski.

Prowadzący spotkanie wypyty-
wał o pierwszy kontakt z planem 
filmowym. Przyszła autorka naj-
lepszych polskich komedii swoją 
przygodę z filmem zaczęła z wy-
sokiego „C”. – Mój przyjaciel za-
trudnił się w Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych. Strasznie się 
tam nudził. Marudził, że nie 
ma co robić i często mnie za-
praszał na pogaduchy. Któregoś 
razu skutecznie. Przyjechałam 
na tę Chełmską (ul. Chełmska 21 
w Warszawie adres wspomnianej 
wytwórni – przyp. red.) i okazało 
się, że akurat znalazła się robota 
dla statystów i potrzebują ludzi 
do pomocy. Przebrali nas w ja-
kieś dziwne łachy i kazali czekać. 
Więc siedzimy sobie na ławeczce, 
mój przyjaciel opowiada mi nie-
stworzone romansowe perype-
tie, wypłakując mi się w tors. Aż 

tu hasło „Na plan! ”. Jestem zatem 
na jakimś planie, jakiegoś filmu, 
wysłuchuję historię, która staje się 
coraz rzewniejsza. Proszę sobie 
wyobrazić, że podchodzi do mnie 
bardziej elegancko ubrany pan 
i każe ze sobą iść. Zaprowadził 
mnie do innego pana i pyta „Czy 
ona może być? ”. „Tak” odpowie-
dział tamten i... zaczęło do mnie 
dochodzić, że właśnie Andrzej 
Wajda dał mi angaż do kluczowej 
sceny „Człowieka z marmuru”, 
w której Mateuszowi Birkutowi 
podają gorącą cegłę. Jest taki mo-
ment, w którym na ekranie jestem 
sama i mówię „start”. Nie dość, 
że rola indywidualna to jeszcze 
mówiona – śmiała się Łepkowska, 
która zaznaczyła, że zachowała 
sobie umowę jako komentatora 
rekordu na pamiątkę.

Jak się później okazało, ele-
gancki jegomość, który „zała-
twił” Ilonie Łepkowskiej rolę 
u Wajdy, był drugim reżyse-
rem Krzysztofa Zanussiego przy 
„Barwach ochronnych”. Również 
tam zaprosił ją do statystowania. 
– Wymogi były dwa: umiejętność 
pływania i język angielski. Paso-
wałam idealnie. Koniec końców 
zagrałam w scenie, w której gru-
pa studentów filologii kąpie się 
nago w wodzie po kolana. By-
łam na dwudziestu dniach zdję-
ciowych i zostałam wymieniona 
w napisach jako „naga dziewczyna 
3”. Ogromny sukces! – ironizowała 
sama z siebie. Przypomniała rów-
nież, że wówczas była nauczyciel-
ką w męskiej szkole. – Odpowied-

nimi spojrzeniami przywitano 
mnie i w pokoju nauczycielskim 
i w klasie. Lepiej było za to w kinie 
„Luna”, obok którego przechadza-
ła się moja mama. Wtedy nie było 
bilbordów, a na afiszu wisiały po-
większone zdjęcia, np. moje z go-
łym tyłkiem. Mama w tym okresie 
przechadzała się obok „Luny” wy-
jątkowo szybko – śmiała się sce-
narzystka.

Praca przy filmie bardzo się 
Łepkowskiej spodobała. – Prze-
de wszystkim organizacja, a nie 
świecenie tyłkiem – podkreśli-
ła. Po studiach musiała podjąć 
się pracy, aby spłacić swoje zo-
bowiązanie wobec ojczyzny, któ-
ra ją wykształciła. – Taki to był 
nakaz pracy. Udało mi się do-
stać pracę we wspomnianej wy-
twórni jako asystentka. Po jakimś 
czasie musiałam jednak tę pracę 
przerwać. Strasznie mi się nu-
dziło na urlopie macierzyńskim. 
Dziecko było grzeczne, karmiłam 
co trzy godziny, a nie co chwilę, 
bo nie wymyślono jeszcze obec-
nie obowiązującego rodzicielstwa 
bliskości. Współczuje dzisiej-
szym matkom. W każdym razie 
– śmiertelnie znudzona tym ma-
cierzyństwem postanowiłam na-
pisać scenariusz. Dostałam na-
wet wyróżnienie na Koszalińskim 
Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”. Poszłam zatem 
za ciosem i postanowiłam dostać 
się na Studium Scenariuszowe 
przy łódzkiej filmówce. Przyjęli 
mnie warunkowo, bo niby nie-
zbyt zdolna byłam.

Prowadzący spotkanie posta-
nowił przenieść rozmowę w cza-
sie i zapytał o najnowszy film Ilo-
ny Łepkowskiej „Kogel-mogel 4”, 
do którego napisała scenariusz, 
a który premierę miał w styczniu 
tego roku. – Oczywiście, że mia-
łam obiekcje do odcinania ku-
ponów. Troszeczkę mnie do tego 
przymuszono. Muszę się jednak 
państwu przyznać, że na tym 
kończy się moja przygoda z tą se-
rią. Odmówiłam pracy przy czę-
ści piątej. Producent, co prawda, 
cały czas próbuje mnie przekonać, 

ale niech próbuje, ja się nie ugnę. 
Napisanie scenariusza do trzeciej 
części to faktycznie było dla mnie 
jakieś wyzwanie. Musiałam wró-
cić do swoich bohaterów po wie-
lu latach. Na czwórkę też mia-
łam pomysł, ale piątej części pisać 
już po prostu nie chcę. Poza tym 
ja już na emeryturze jestem. Mam 
już 67 lat, a wciąż bardzo inten-
sywnie pracuję. Zwolnić bym już 
chciała – żaliła się pisarka.

Dalej pytano ją o sprawdzony 
przepis na hit. Publiczność dowie-
działa się, że takowego oczywiście 

nie ma. Ilona Łepkowska argu-
mentowała, że wiele filmów, któ-
rym wróżono ogromny sukces, za-
mykały rankingi oglądalności, zaś 
z drugiej strony kręcone półama-
torsko produkcje z żadnym budże-
tem rozbijają bank. – Nie można 
do końca przewidzieć zachowa-
nia publiczności. Jedyne, co fak-
tycznie można zrobić, to rzetelnie 
wykonywać swoją pracę, przykła-
dać się do każdej sceny, znać i ko-
chać swoje rzemiosło i nie robić 
niczego na siłę. 
kaMil peszat ●

od gołego tyłka do cZterech kogli-mogli
ilona Łepkowska GOŚcIEM cyKLU TURy KULTURy.

Ilona Łepkowska.
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11 kwietnia w teatrze 
MaŁyM zostaŁy 
wręCzone zŁote 
Maski Czyli nagrody 
przyznawane przez 
zarząd województwa 
śląskiego na podstawie 
propozyCji koMisji 
zŁożonej 
z przedstawiCieli 
Mediów za szCzególne 
osiągnięCia artystyCzne 
w zakresie sztuki 
teatralnej. nagrody 
wręCzane są CoroCznie 
od 1967 roku 
podCzas gali z okazji 
Międzynarodowego 
dnia teatru.

Tego dnia na widowni Teatru 
Małego zasiedli przedstawiciele 
wojewódzkich i miejskich władz 
samorządowych, przedstawicie-
le świata polityki kultury, sztuki 
i mediów oraz wielu przyjaciół 
świata teatru. Przed rozdaniem 
Złotych Masek na scenie pojawił 
się redaktor naczelny „Dzienni-
ka Teatralnego” Ryszard Klim-
czak, który wręczył Nagrodę 
im. Zbigniewa Grucy. Tę otrzy-
mał Wojciech Żak, aktor Teatru 
Dzieci Zagłębia w Będzinie. Po-
nadto wręczono Nagrody im. 
Leny Starke, które przyznaje 
Oddział Śląski Związku Artystów 
Scen Polskich. Nagrodzono Da-
riusza Chojnackiego i Marcina 

Szaforza z Teatru Śląskiego w Ka-
towicach za role w „Amatorze 
2020”, Andrzeja Kroczyńskie-
go z Teatru Nowego w Zabrzu 
za rolę w spektaklu „Stosunki 
prawne” oraz Stanisława Dem-
czuka z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” za całokształt pracy ar-
tystycznej.

Komisja Złotych Masek oce-
niła 55 spektakli, które premie-
rę miały na terenie województwa 
w ubiegłym roku i przyznała na-
grody w wysokości 10 tys. zł brut-
to w dziewięciu kategoriach oraz 
dwie nagrody honorowe. Komisji 
przewodniczył Tomasz Kordon, 
niegdyś dyrektor tyskiego Tea-
tru Małego. – Komisja Złotych 
Masek pracuje cały rok – mówił 
przewodniczący. – Oceniliśmy 
55 spektakli 23 producentów. 
Komisja przyznała 33 nomina-
cje i 11 Złotych Masek. Czasami 
tak bywa, że w którejś kategorii 
nie przyznajemy nagrody głów-
nej. Wówczas może się zdarzyć, 
że przyznamy dwie Złote Ma-
ski w innej kategorii. Wszystkim 
nominowanym i laureatom gra-
tuluję, życząc kolejnych sukce-
sów. Komisji serdecznie dziękuję 
za pracę – mówił ze sceny do ze-
branych widzów.

Złotymi Maskami uhonorowa-
no: Spektakl roku (nagroda ho-
norowa dla instytucji) – spek-
takl baletowy „Sól ziemi czarnej” 
w reżyserii i choreografii Artu-

ra Żymełki w Operze Śląskiej 
w Bytomiu; Spektakl dla mło-
dych widzów (nagroda honorowa 
dla instytucji) – „Noniek” Marty 
Guśniowskiej w reżyserii Bernar-
dy Anny Bieleni w Teatrze Dzieci 
Zagłębia im. Jana Dormana w Bę-
dzinie; Aktorstwo za rolę kobie-
cą w spektaklach dramatycznych 
– Aleksandra Maj za rolę Solange 
w spektaklu „Pokojówki” i za rolę 
Agnes w spektaklu „Całe życie”; 
Aktorstwo za rolę męską w spek-
taklach dramatycznych – Prze-
mysław Kosiński za rolę Tu-
gattiego w spektaklu „Krum”; 
Aktorstwo za rolę w teatrach 
lalkowych – Jacek Mikołajczyk 
za rolę w spektaklu „Złodziej cza-
su” oraz za rolę w spektaklu „No-
niek” (nagrodę wręczała tyszanka 
Jadwiga Basińska z kabaretu Mu-
mio); Aktorstwo za rolę wokalno
-aktorską – Tomasz Lorek za rolę 
Boyda i Rafał Sawicki za rolę Jeda 
w spektaklu „The Big Bang, czy-
li Wielki Wybuch”; Aktorstwo 
za rolę drugoplanową – Wiesław 
Sławik za rolę Opy w spektaklu 
„Nikaj” (nagrodę wręczał miesz-
kający w Tychach aktor Andrzej 
Warcaba); Reżyseria – Jędrzej 
Piaskowski za reżyserię spekta-
klu „Komedia. Wujaszek Wania”; 
Scenografia – Agata Skwarczyń-
ska za scenografię do spekta-
klu „Krum”; Choreografia/ruch 
sceniczny – Anna Piotrowska 
za choreografię spektaklu „Ge-
mini tryptyk” oraz „Policzalni” 
(nagrodę wręczał mim, tysza-
nin Ireneusz Krosny); Nagroda 
specjalna – Przemysław Pilar-
ski za tekst do spektaklu „Dzi-
ki Wschód”.

– Reżyserując tę galę, zależało 
mi bardzo, aby pokazać jak naj-
pełniej osobowości artystyczne 
związane z Tychami oraz Tea-
trem Małym – mówi Paweł Drze-
wiecki, dyrektor Teatru Małego. 
– Stąd wśród osób wręczających 
nagrody znaleźli się rozpozna-
walni tyszanie, ale też Jan Peszek 
grający regularnie na naszej sce-
nie czy wybitny kompozytor Jerzy 
Satanowski, który wyreżyseruje 
koncert galowy tegorocznej edy-
cji Logos Festu – dodaje.

Galę uświetnił występ kwarte-
tu związanego na co dzień z Or-
kiestrą Kameralną Miasta Tychy 
AUKSO oraz spektakl „Kto nas 
odwiedzi” na podstawie sztuki 
Igora Sawina, w wykonaniu Ja-
dwigi Jankowskiej-Cieślak i Jana 
Peszka. kaMil peszat ●

MuzeuM Miejskie 
w tyChaCh zainiCjowaŁo 
nowy Cykl spotkań 
pod hasŁeM „zakŁad 
stoi”, który porusza 
teMatykę fotografii 
zakŁadowej. pierwszyM 
gośCieM eweliny lasoty 
byŁ jarosŁaw deka, 
zastępCa CeChMistrza 
krajowego CeChu 
fotografów oraz 
wŁaśCiCiel zakŁadu 
„foto u jarka” w żywCu. 
kolejne spotkanie 
dobędzie się 21 kwietnia, 
a gośCić na niM będzie 
wykŁadowCa asp 
dr anna sielska.

Prowadząca rozmowę przybliżyła 
rys historyczny tyskich zakładów 
fotograficznych. Po przeszukaniu 
zbiorów tyskiego muzeum począ-
tek fotografii zakładowej w Ty-
chach sprowadza się do czterech 
fotografii, czterech nazwisk. Fo-
tograf o nazwisku G.J. Süßmann 
w latach międzywojennych przy-
jeżdżał do Tychów i wykonywał 
fotografie zbiorowe oraz oko-
licznościowe. Wówczas Tychy 
nie miały jeszcze zakładu foto-
graficznego. W 1934 w Tychach 
Hans Swoboda, właściciel trzy-
nastu zakładów na Śląsku, otwie-
ra filię w Tychach przy ul. Dam-
rota. W tym zakładzie terminuje 
Lucyna Wysocka, która w 1937 r. 
odłącza się i otwiera swój włas-
ny zakład na Rynku, już pod 
nazwiskiem Kozyra. Hans Swo-
boda zamyka tyską filię i w na-
szym mieście działa jeden zakład 
Foto-Kozyra. Po zakończeniu II 
wojny światowej zakład przenosi 
się na ulicę Kościuszki, zaś sche-
dę po matce przejmuje jej córka 
Mirosława Dyrda, której fotogra-
fie sygnowane są pieczęcią Foto
-Mira.

– Historia fotografii w Tychach 
pisana jest nie tylko przez samych 
fotografów, ale również przez po-
siadaczy zdjęć. Cykl ten ma też 
na celu rozpocząć dialog z miesz-
kańcami Tychów, którzy w swoich 
domowych archiwach posiadają 

fotografie cenne dla muzealników 
– mówiła Ewelina Lasota.

Dalsza część spotkania skupiła 
się na zaproszonym gościu. Jaro-
sław Deka prowadzi swój zakład 
fotograficzny od blisko 40 lat. Jest 
również nauczycielem i pedago-
giem, który przysposabia studen-
tów i uczniów do zawodu fotogra-
fa. Przede wszystkim jednak jest 
pasjonatem rzemiosła fotogra-
ficznego. – Fotografią interesuję 
się od dziecka, od kiedy otrzyma-
łem swój pierwszy aparat DRUH. 
Duży wpływ na mój rozwój miały 
praktyki zawodowe, gdzie uczy-
łem się fachu od doświadczonych 
rzemieślników. Z tej wiedzy ko-
rzystałem później w całym moim 
życiu zawodowym. Nie chciałem 
pracować na państwowej posa-
dzie, bo... tam się mało pracowa-
ło – przyznał szczerze.

Rozmówcy poruszyli wątek 
kluczowych momentów w foto-
grafii zakładowej. – Fotografowie 
byli poniekąd wynalazcami – mó-
wiła Ewelina Lasota. – Doskona-
lili swój sprzęt, aby wykonywać 
jak najlepsze fotografie w jak naj-
tańszy sposób. Jednym z takich 
wynalazców był André Adolphe 
Eugenè Disdéri, który wynalazł 
aparat z czterema obiektywami. 
Pozwolił na wykonanie 8 fotogra-
fii na jednej kliszy, co spopulary-
zowało tzw. carte de visite czyli 
małe fotografie, głównie portre-
towe – przybliżyła prowadząca. 
– W naszej niedalekiej przeszło-
ści pomysł ten skopiował Polaroid 
– dodał Jarosław Deka. – Wypuś-
cił na rynek dla fotografów zawo-
dowych aparat do zdjęć identy-
fikacyjnych, który również miał 
cztery obiektywy, dzięki czemu 
za jednym razem wykonywaliśmy 
cztery fotografie. Oszczędność, 
ekonomia i a czasem zwykłe leni-
stwo to potężne motywacje, które 
mają ogromny wpływ na postęp 
technologiczny, nie tylko w fo-
tografii. Największym skokiem 
technologicznym było oczywi-
ście wprowadzenie fotografii cy-
frowej, która absolutnie zmieniła 
rynek. Spowodowało to, że każ-
dy nagle mógł stać się fotografem, 

bez wykształcenia zawodowego. 
Rezultaty naszych poczynań były 
widoczne na wizjerze aparatu, 
można było natychmiast wprowa-
dzić korektę ekspozycji i popra-
wić popełnione błędy. To nieste-
ty spowodowało ogromny wysyp 
fotografów i zmieniło podejście 
do fotografii. Kiedyś każda fo-
tografia musiała być wywołana, 
aby mogła zaistnieć jako zdjęcie. 
Dziś ilość osób, która wywołuje 
zdjęcia, stanowi znikomy z pro-
cent czasów, które bezpowrotnie 
minęły – kreślił ponurą sytuację, 
jaka panuje na rynku zakładów 
fotograficznych.

Ewelina Lasota zauważyła, 
że dziś, aby otworzyć zakład czy 
studio fotograficzne, nie trzeba 
mieć wykształcenia ani tytułu ce-
chowego. – W 1982 r. otrzyma-
łem dyplom technika fotografii, 
wówczas wciąż nie miałem prawa 
utworzenia zakładu. Musiałem do-
stać pozytywną opinię cechu, do-
piero wtedy izba rzemieślnicza za-
twierdzała wniosek o wydanie tzw. 
dyspensy oraz zgodę na prowadze-
nie zakładu fotografii. Co cieka-
we, żeby zamknąć zakład, choćby 
na dzień, też musiałem otrzymać 
odpowiednie pozwolenia – przy-
pomniał gość.

W dalszej części rozmowy po-
ruszono sporo kwestii technicz-
nych, dotyczących fotografii za-
kładowej takich jak oświetlenie, 
dobór tła czy postprodukcja. 
Całość rozmowy dostępna jest 
w mediach społecznościowych 
Muzeum Miejskiego w Tychach. 
Spotkanie zakończyło się pre-
zentacją szerokiej kolekcji apa-
ratów i sprzętu fotograficznego, 
jaki ze sobą przywiózł Jarosław 
Deka.

Podczas następnego spotkania 
cyklu poruszone zostaną tema-
ty związane z artystyczną stroną 
fotografii, a dokładnie dr Anna 
Sielska opowie o cienkiej grani-
cy między rzemiosłem fotogra-
ficznym i sztuką. Spotkanie odbę-
dzie się już w najbliższy czwartek, 
21 kwietnia o godz. 18 w Muzeum 
Miejskim przy pl. Wolności 1.
kaMil peszat ●

Już w najbliższy czwartek, 21 kwiet-
nia dowiemy się w czyje ręce tra-
fią tegoroczne Nagrody Prezydenta 
Miasta w dziedzinie kultury. Stanie 
się to na Tyskiej Gali Kultury, która 
o godz. 18 rozpocznie się w Media-
tece przy al. Piłsudskiego 16.

Nagrody dla wybitnych twór-
ców i animatorów kultury w Ty-
chach przyznawane są od 1996 
roku. Kiedyś wręczane były 
na wspólnej gali wraz z nagro-

dami w dziedzinie sportu, a dziś 
kulturze poświęcone jest odręb-
ne wydarzenie. Odbędzie się ono 
w najbliższy czwartek w Media-
tece i oprócz ceremonii ogłosze-
nia i wręczenia nagród widzowie 
wezmą udział w koncercie zatytu-
łowanym „Radio Sessions”, będą-
cym plonem wspólnego projektu 
nagraniowego Sebastiana Ried-
la z zespołu Cree oraz ansamblu 
Piotr Steczek Quartet stworzone-

go przez byłego skrzypka orkie-
stry AUKSO. Oprócz Sebastia-
na Riedla i kwartetu w składzie: 
Piotr steczek – skrzypce, Hanna 
Steczek – skrzypce, Malwina Tka-
czyk – altówka, Zuzanna Makles 
– wiolonczela, na scenie Media-
teki pojawia się goście: Jerzy Sty-
czyński, Marek Raduli, Krzysztof 
Głuch, Mirosław Rzepa, Max Zio-
bro, Andrzej Stagraczyński i Do-
minik Mietła. ww ●

o Zdjęciach W muZeum
Czy rewoluCja Cyfrowa FAKTycZNIE ZAbIłA FOTOGRAFIę?

Złote maski  
W dobrych rękach
w teatrze MaŁyM WRęcZONO NAJWAżNIEJSZE NAGRODy TEATRALNE NA ŚLąSKU. 

nagrody prezydenta i koncert.

tysKa gala Kultury

Na scenie często pojawiali się tyszanie związani z teatrem. 
Na zdjęciu Ireneusz Krosny wręczający nagrodę Annie 

Piotrowskiej w kategorii Choreografia/ruch sceniczny.

Ka
m
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za
t

Jarosław Deka prezentuje jeden z aparatów ze swojej kolekcji. 
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kluB SeNiORa PlaTyNa. FuN-
Dacja iNTeRNaTiONaleR BuND 
POlSka zaprasza codziennie 
do swojej siedziby przy ulicy Edu-
kacji 11 w godzinach 11-16. W ofer-
cie jest szeroki wybór zajęć dla 
seniorów, w tym warsztaty psycho-
logiczne, treningi pamięci, zajęcia 
dietetyczne i kulinarne, warsztaty 
fotograficzne, gimnastyka, Nordic 
Walking, rękodzieło, zajęcia tanecz-
ne dla seniorów, spotkania muzycz-
ne, wspólne śpiewanie, zabawy in-
tegracyjne, biesiady plenerowe 
i inne atrakcje. Szczegółowy harmo-
nogram dostępny w siedzibie Klubu 
oraz pod numerem telefonu 32/219-
10-10. Zapraszamy wszystkie osoby 
po 60. roku życia zamieszkałe w Ty-
chach. Dodatkowo, spotkania i war-
sztaty dla seniorów organizowane 
przez Ib Polska odbywają się także 
w drugim ośrodku Klubu, przy ul. 
budowlanych 19 w siedzibie Pol-
skiego Związku Niewidomych, co-
dziennie w godz. 8 do 13.

Fundacja Internationaler bund 
Polska od lutego br. realizuje także 
zadanie publiczne w zakresie dzia-
łalności na rzecz osób w wieku eme-
rytalnym pod nazwą „Tyska Srebrna 
Linia dla seniora” finansowane przez 
Urząd Miasta Tychy. W ramach tego 
działania tyscy seniorzy telefonując 
pod numer telefonu 793-516-516 
mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
w zakresie radzenia sobie z trudny-
mi sytuacjami. Senior poprzez kon-
takt ze „Srebrną Linią” może skorzy-
stać ze wsparcia psychologicznego, 
otrzymać informację o wydarzeniach 
dla seniorów, pomoc w zakresie ob-
sługi telefonu lub komputera, zor-
ganizowania wolontariatu, skorzy-
stać z doradztwa w rozwiązywaniu 
codziennych problemów czy rezer-

wacji leków. Srebrna Linia dostępna 
jest codziennie w godz. 10-13.

meDiaTeka (biblioteka Główna), al. 
Piłsudskiego 16.
kiermasz na Deptaku. biblioteka 
Główna, 4 maja, godz. 12
Sztuka X muzy (seans filmowy) 
biblioteka Główna, godz. 17: 5.05: 
„Dom Gucci”, 12.05: „Głową w mur”, 
19.05: „King Richard: zwycięska ro-
dzina”, 24.05: „bob Dylan. I’m not 
there”.
Tury kultury: Warto Razem! – Fo-
rum Międzypokoleniowe „Klub 70” 
– Maciej blada – promocja nowego 
wydania międzypokoleniowej książ-
ki obyczajowej; „Jak się dobrze sta-
rzeć? Wykład o tym jak zatrzymać 
czas” – dr n. med. Agnieszka Jabłe-
ka, specjalista chorób wewnętrz-
nych i geriatrii; „Przyjmowanie le-
ków w późnej dorosłości – potrzeba 
edukacji zdrowotnej” – dr n. med. 
Piotr blada, specjalista medycyny 
rodzinnej; „bądź zawsze w kontak-
cie” – Ekspert Ma com S.A o nowo-
czesnych technologiach dla senio-
rów; „Dobrze cię widzieć! – potrzeby 
wzrokowe osób po 50. roku życia” 
– Marek Sitko, optometrysta.

Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Studentów Medycyny oraz sa-
lon optyczny O! Optyk – bezpłatne 
badania i pomiary dla uczestników, 
biblioteka Główna, 11.05, godz. 18.
czechy w Trójce – Sławomir Szu-
kłow, Filia nr 3, 12.05, godz. 17.
a w sercu ciągle maj – spotka-
nie z seniorami, Filia nr 3, 13.-5, 
godz. 16.
Tury kultury: Paweł Deląg, bibliote-
ka Główna, 18.05, godz. 18.
Dyskusyjny klub książki, Filia nr 
3, 18.05, godz. 14 oraz biblioteka 
Główna, 19.05, godz. 17.

amatorski kącik Szachowy, Filia 
nr 5, 19.05, godz. 16.30.
magiel kulturalny, rozmowy o lite-
raturze, kulturze, sztuce, Filia nr 18, 
25.05, godz. 16.30.
Filmowe spotkanie z muzyką: bil-
lie holiday, projekcja filmu „billie 
holiday”, biblioteka Główna, 26.05, 
godz.10.
czwartki z paletą, gawęda o sztu-
ce, biblioteka Główna, 26.05, godz. 
18.
Portrety literackie: Maciej blada, 
spotkanie autorskie, Filia nr 5, 27.05, 
godz.17.

DZieNNy DOm POmOcy SPO-
łecZNej „WRZOS”. Zajęcia odby-
wają się w filii przy ul. Edukacji 11, 
w godz. 7–15.30. Placówka zapew-
nia fachową opiekę wykwalifiko-
wanego personelu oraz trzy posił-
ki: śniadania, obiady i podwieczorki. 
Organizowane są warsztaty popra-
wiające sprawność fizyczną, pamię-
ciową i manualną.

kluB SeNiORa DZiałający PRZy 
DZieNNym DOmu POmOcy SPO-
łecZNej „WRZOS” przy ul Edukacji 
11, prowadzi działalność od środy 
do piątku w godz. 15-18. W Klubie 
są realizowane m.in. zajęcia z zakre-
su gimnastyki, treningów pamię-
ci, rękodzieła, relaksacji, cyklicznie 
odbywają się spotkana z ciekawy-
mi ludźmi. Więcej informacji – tel. 
32/780-40-01.

OśRODek chaRyTaTyWNO-SPO-
łecZNy ORaTORium PRZy Pa-
RaFii śW. RODZiNy, ul. Elfów 29 
czynny w godz. 9.30-11.30 Ośro-
dek ORATORIUM zaprasza seniorów 
po 60. roku życia do wzięcia udziału 
w zajęciach.

celem działalności Ośrodka jest: 
integracja i aktywizacja środowi-
ska senioralnego oraz profilaktyka 
bezpieczeństwa. Proponuje spot-
kania z ciekawymi ludźmi ćwi-
czenia umysłu, gry – łamigłówki, 
planszowe. Możliwość korzystania 
z posiłków (odpłatnie) i z salki gim-
nastycznej.

STReFa SeNiORa, ul. Arkadowa 2, 
codziennie w godz. 8 do 13.
4.05 Zajęcia manualne (godz. 
9-11), 5.05 Uroda w każdym wie-
ku (9-12), 6.05 Kółko brydżowe 
(9-11.30), Uroda w każdym wie-
ku (9-12.30), 9.05 Gimnastyka 
(9-9.45 oraz 10-10.45), Trening an-
tystresowy, Medytacja (11.15-13), 
10.05 Kółko brydżowe (9-11.30), 
11.05 Gimnastyka (11-11.45 oraz 
12-12.45), 12.05 Zajęcia manual-
ne (godz. 9-11), Uroda w każdym 
wieku (9-12), 13.05 Kółko brydżo-
we (9-11.30), Uroda w każdym 
wieku (9-12.30), 16.05 Gimnastyka 
(9-9.45 oraz 10-10.45), Zajęcia kuli-
narne (11.15-13), 17.05 Kółko bry-
dżowe (9-11.30), 18.05 Gimnastyka 
(11-11.45 oraz 12-12.45), 19.05 Za-
jęcia kulinarne (11.15-13), Uroda 
w każdym wieku (9-12.30), 20.05 
Kółko brydżowe (9-11.30), Uroda 
w każdym wieku (9-12.30), 23.05 
Gimnastyka (9-9.45 oraz 10-10.45), 
Trening antystresowy, medytacja 
(11.15-13), 24.05 Kółko brydżowe 
(9-11.30), 25.05 Gimnastyka (11-
11.45 oraz 12-12.45), 26.05 Zaję-
cia kulinarne (11.15-13), Uroda 
w każdym wieku (9-12.30), 27.05 
Kółko brydżowe (9-11.30), Uroda 
w każdym wieku (9-12.30), 30.05 
Gimnastyka (9-9.45 oraz 10-10.45), 
Zajęcia kulinarne (11.15-13), 31.05 
Kółko brydżowe (9-11.30).

STReFa SeNiORa, ul. barona 30, 
czynna w godz. 8-13, tel. 500-224-
293. Klub czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-15.
4.05 Gimnastyka dla seniora (8.45-
9.30 oraz 9.45-10.30), Robótki ręcz-
ne (10-12), 5.05 Zajęcia taneczne dla 
początkujących (10-11.30), Zajęcia 
manualne (9.30-11.30), 6.05 Zaję-
cia taneczne dla zawansowanych 
(10-11.30), 9.05 Trening antystreso-
wy (9-11), Gimnastyka dla seniora 
(11.15-12 oraz 12.10-12.55), 10.05 
Gimnastyka dla seniora (8.45-9.30 
oraz 9.45-10.30), 11.05 Gimnasty-
ka dla seniora (8.45-9.30 oraz 9.45-
10.30), Robótki ręczne (10-12), 12.05 
Zajęcia taneczne dla początkują-
cych (10-11.30), Zajęcia manual-
ne (11.30-13), 13.05 Zajęcia tanecz-
ne dla zawansowanych (10-11.30), 
16.05 Zajęcia kulinarne (9-11), gim-
nastyka dla seniora (11.15-12 oraz 
12.10-12.55), 17.05 Gimnastyka dla 
seniora (8.45-9.30 oraz 9.45-10.30), 
18.05 Gimnastyka dla seniora (8.45-
9.30 oraz 9.45-10.30), Robótki ręcz-
ne (10-12), 19.05 Zajęcia kulinarne 
(9-11), Zajęcia taneczne dla począt-
kujących (10-11.30), 20.05 Zajęcia 
taneczne dla zawansowanych (10-
11.30), 23.05 Trening antystresowy 
(9-11), Gimnastyka dla seniora (11.15-
12 oraz 12.10-12.55), 24.05 Gim-
nastyka dla seniora (8.45-9.30 oraz 
9.45-10.30), 25.05 Gimnastyka dla 
seniora (8.45-9.30 oraz 9.45-10.30), 
Robótki ręczne (10-12), 26.04 Zaję-
cia kulinarne (9-11), Zajęcia tanecz-
ne dla początkujących (10-11.30), 
27.05 Zajęcia taneczne dla zawan-
sowanych (10-11.30), 30.05 Zajęcia 
kulinarne (9-11), Gimnastyka dla se-
niora (11.15-12 oraz 12.10-12.55), 
31.05 Gimnastyka dla seniora (8.45-
9.30 oraz 9.45-10.30). ls ●

w tyM roku uniwersytet 
trzeCiego wieku 
w tyChaCh obChodzi 15. 
roCzniCę dziaŁalnośCi. 
poMysŁ jego utworzenia 
zrodziŁ się w Czasie 
seMinariów MajowyCh, 
a zainaugurowaŁ 
swoją dziaŁalność 1 
października 2007 roku. 
w zajęCiaCh wzięŁo 
wówCzas udziaŁ 600 
seniorów.

Ten sukces wyraźnie świadczył 
o tym, jak podjęta przez ówczesne 
władze miasta i Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Nauk Społecznych 
im. ks. Emila Szramka inicjatywa 
była potrzebna. Kolejne lata po-
twierdziły rosnące zainteresowa-
nie UTW – w marcu 2020 roku 
wokół tyskiego uniwersytetu sku-
pionych było już ponad 1.500 słu-
chaczy (osób od 55 do 90 lat).

– Od 2013 roku działamy jako 
Filia Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza-Modrzewskie-

go – mówi Joanna Kucz-Pieczka, 
kierownik UTW. – Krakowska 
Akademia znajduje się w ścisłej 
czołówce najlepszych uczelni 
wyższych w Polsce, tym bardziej 
cieszymy się, że możemy dzia-
łać pod jej egidą. Najważniejsze, 
że w dobie pandemii udało nam 
się podtrzymać funkcjonowanie 
placówki i zapewnić ciągłość jej 
istnienia, bez narażenia na straty 
tego wszystkiego, co do tej pory 
zostało tu osiągnięte. To nasz 
duży sukces. Mimo ograniczeń 
i przeorganizowania naszej dzia-
łalności, co wymusiła na nas pan-
demia, nadal jesteśmy jednym 
z największych UTW w Polsce. 
Trwamy i rozwijamy się… Świę-
towanie rozpoczęliśmy 18 marca 
Spartakiadą na powitanie wios-
ny, w ramach której odbyły się za-
wody nordic walking oraz turniej 
brydżowy. Wydarzenie zakończy-
liśmy biesiadą w Paprocanach.

Przed słuchaczami UTW 
jeszcze wiele atrakcji. 27 kwiet-
nia organizowana jest wyciecz-

ka do Zakopanego i Doliny Cho-
chołowskiej, a 24 maja – górska 
wycieczka w Pasmo Jałowieckie 
(Stryszawa, Przełęcz Kolendów-
ki, Jałowiec, Polana Krawcowa). 
Będzie to wyjazd wieńczący se-
mestr wiosenny, bo zajęcia za-
kończą się 28 maja. Natomiast 
w ramach Uniwersytetu Letniego 
odbędą się wycieczki w Beskidy 
oraz na Jurę Krakowsko-Często-
chowską. Dzięki współpracy z Ty-
skim Klubem Golfowym, słucha-
cze UTW będą mieli także okazję 
wziąć udział w bezpłatnych lek-
cjach nauki gry w golfa.

– Rok akademicki 2022/2023 
mamy nadzieję rozpocząć uro-
czystą inauguracją. Będą oczywi-
ście wyjazdy, spotkania o charak-
terze integracyjno-rekreacyjnym. 
Chcemy także przywrócić ponie-
działkowe wykłady, które zawiesi-
liśmy na czas pandemii i organizo-
waliśmy je jedynie sporadycznie. 
Nasi słuchacze mają okazję uczyć 
się języków obcych (angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hi-

szpańskiego, włoskiego oraz ro-
syjskiego), podstaw obsługi kom-
putera, rozwijają swoje artystyczne 
pasje na zajęciach ze sztuki, rę-
kodzieła, florystyki i decoupage. 
Na Uniwersytecie działają sekcje 
kulturalno-literacka oraz wokal-
no-muzyczna. Proponujemy także 
zajęcia z turystyki, nordic walking 
oraz gimnastyki, działa też sek-
cja brydżowa. Działalność UTW 
na trwałe wpisała się już w życie 
społeczne miasta, wielu naszych 
słuchaczy podkreśla, że Uniwersy-
tet jest ich drugim domem, daje im 

poczucie, że nie są samotni, mają 
dokąd wyjść z domu, porozma-
wiać, rozwijać swoje pasje. I to dla 
nas wartość najwyższa – dodaje 
Joanna Kucz-Pieczka.

W przerwie pomiędzy zaję-
ciami słuchacze mogą miło spę-
dzić czas w kawiarence, a do dys-
pozycji jest oczywiście kuchnia. 
Uczestnictwo w zajęciach orga-
nizowanych przez tyski UTW 
jest płatne – jest to symboliczna 
kwota 25 zł za jeden przedmiot 
na cały semestr. Całość kosz-
tów ponosi miasto Tychy, któ-

rego władze otaczają słuchaczy 
stałą troską i wsparciem. Słu-
chacze zaproszeni zostaną rów-
nież do udziału w Olimpiadach 
Sportowych, Ogólnopolskiej Zi-
mowej Senioriadzie na Podhalu, 
turniejach brydżowych. UTW 
w Tychach jest również współ-
organizatorem Tyskiej Senioria-
dy, a dzięki współpracy z insty-
tucjami kultury seniorzy mają 
możliwość uczestniczenia w wy-
jątkowych wydarzeniach odby-
wających się w naszym mieście. 
leszek sobieraj ●

15 lat tyskiego uniWersytetu
wielu sŁuChaCzy podkreśla, żE UTW JEST Ich DRUGIM DOMEM.

dozwolone od lat 55

 zaproszenie dla seniorów

Uczestnicy spartakiady na powitanie wiosny.
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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:

Zaopiekuję się zwierzętami na czas nie-
obecności właścicieli w domu z wybie-
giem 605 492 878

auto:

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

usŁugi:
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

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

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046
USŁUGI BLACHARSKO- DEKARSKIE, 
WIĘŹBY, OCIEPLENIA ORAZ BUDOWA 
DOMÓW. TEL. 503-150-674. 

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Płytkowanie, wod-kan, malowanie, 
remonty 668 651 688
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735

finanse:

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

praCa:

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

nieruChoMośCi:

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
Tychy oś. F, 2 pokoje, 35,5 m2, balkon, 
piwnica, 4p. Do remontu. Centa 229 ty-
sięcy tel: 503 442 153

WYNAJMĘ

autoreklama

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

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zadzwoń już dziś

i umów się na spotkanie!

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

karolina.chemicz@srodmiescie.tychy.pl

reklama
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www.tychy.pl

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

Lokal na warsztat - komis. Centrum. Tychy 
ul. Katowicka 70 tel: 604 939 074
Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905

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. R, ul. Skalna 89, do sprzedaży 
2 pokoje w apartamentowcu z windą, 42 
m2 z tarasem 9 m2 na III p. w niskim blo-
ku, cena 350 000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Katowice, Giszowiec, 43 m2, 2 pokoje, bal-
kon, stan do wykończenia, cena 275.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, os. O, do sprzedaży 2 pokoje 47,4 
m2 na II p. Do remontu, cena 269.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. B, parter, 48,2 m2, 2 pokoje, do 
remontu, możliwość przekształcenia na 
lokal, cena 240.000 zł do negocjacji, 731 
713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy os. A, 48 m2, 2 pokoje, widok na 
plac, 2 p., cena 280.000 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 389.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os. A 69 m2, 1 PIĘTRO, niski  blok, 
bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, od-
dzielna kuchnia z oknem, duże możliwości 
aranżacyjne, cena 380.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
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
Do wynajęcia Tychy, ul. Sikorskiego. apar-
tamentowiec, wysoki parter. 3 pokoje 
54m2+ duży taras 36m2, czynsz 3.200 
zł + media. Najem minimum rok. 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2 oraz 2350 m2 działka nie jest 
budowlana – tereny zielone, blisko lasu, 
cena 100 zł/m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT 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 PRO-
MOCJA do końca kwietnia cena 1.099.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Glinka, dom wolnostojący, pow. 227 
m2, działka 1000 m2, cena 1.490.000 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

Tychy, os L,  lokal na parterze 53 m2, stan 
do wejścia, parking przed lokalem, czynsz 
1700 zł/mc netto www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os B,  lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji,  
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
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 !!!
Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

kupię / sprzedaM:
Sprzedam podwójne łóżko ortopedyczne 
509 941 306

Sprzedam samochód Skodę Felicie 1.6. 
LXI, rok produkcji 1999,cena 2000zł do 
negocjacji, tel.572735922
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

transport:

inne:

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

autoreklama
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RAZEM PO ZWYCIĘSTWO!

GKS TYCHY
VS GKS KATOWICE

reklama

Sekcja łyżwiarstwa figurowego 
TKKF Pionier Tychy na Stadionie 
Zimowym podsumowała ostat-
nio swój sezon występami gru-
powymi i solówkami do muzyki 
zespołu Queen.

Za przygotowanie uczestni-
czek i uczestników odpowiedzial-
na była kadra sekcji w składzie: 
Katarzyna Wachstiel (kierownik 
sekcji), Krystyna Przystał, Maisa 
Manasar-Dyrbuś, Barbara Ćwię-
kała, Anna Dubovyk, Aleksan-
der Manasar i Szymon Dere-
chowski.

Skład sekcji to 170 zawodni-
ków w różnych grupach wieko-
wych i na różnych poziomach 
zaawansowania. W obecnym se-
zonie zawodniczki z Grupy Po-
kazowej „Pionierki” w układach 
zbiorowych i solowych upiększa-
ły przerwy meczów hokejowych 
GKS Tychy i Atomówek, a tak-
że wsparły występy Hokejowej 
Reprezentacji Artystów Polskich 
(HRAP) podczas WOŚP-owej 
imprezy „Hokej z Gwiazdami” 
w Tychach i charytatywnego 
meczu „Artyści kontra Przedsię-

biorcy” w Katowicach-Janowie. 
Tyskie dziewczęta były zaprasza-
ne na gościnne występy na lodo-
wiskach otwartych w Zawierciu 
i Pszczynie.

Sekcja trenuje tylko w soboty 
i niedzielę w godzinach wczes-
noporannych i dzięki uprzejmo-
ści MOSiR Tychy czasem także 
późnymi wieczorami. Mimo nie-
wielkich możliwości trenowania, 
udało się, dzięki zaangażowaniu 
kadry i zawodniczek, wypraco-
wać show, które zachwyciło licz-
nie przybyłych kibiców. tk ●

tkkf pionier podsumowało sezon.

show na lodZie

W sekcji łyżwiarskiej TKKF „Pionier” trenuje 170 zawodniczek i zawodników.

Ph
ot

o K
ris

Kto spodziewał się, że po serii me-
czów bez zwycięstwa i po zmianie 
trenera piłkarze GKS Tychy prze-
łamią się w meczu z ostatnim ze-
społem tabeli i wreszcie wygrają, 
ten srogo się zawiódł. Trójkolo-
rowi nie tylko nie potrafili poko-
nać Górnika Polkowice, ale i nie 
pokazali niczego innego niż to, 
co oglądaliśmy wcześniej.

Co prawda pierwszą groźną sy-
tuację stworzyli tyszanie (w 5 min. 
strzał Mateusza Czyżyckiego po ry-
koszecie przeszedł nad bramką), ale 
później niewielką przewagę osiąg-
nęli goście, którzy kilka razy zbyt 
łatwo przedostali się pod bramkę 
Konrada Jałochy. Jak zwykle raziła 
u graczy GKS niedokładnośc po-
dań, co po niespełna godzinie gry 
przyniosło skutek w postaci utraty 
gola. Strata piłki przy wyprowadza-
niu akcji doprowadziła do strzału 
Purzyckiego, który Jałocha obro-
nił, ale przy dobitce Karmelity był 
już bezradny.

Sześć minut później mogło być 
0:2, ale po uderzeniu głową jedne-
go z napastników Polkowic piłka 
minimalnie minęła słupek. W re-

wanżu Nemanja Nedić idealnie po-
dał do Marcina Koziny, który w 43 
min. nie wykorzystał jednak sytua-
cji sam na sam z Szymańskim.

W przerwie trenerzy Zadylak 
i Pitry dokonali trzech zmian, 
ale nie wpłynęło to w jakiś za-
sadniczy sposób na jakość gry 
gospodarzy. Znowu groźniejsi 
byli polkowiczanie, a w 53 min. 
tylko ofiarności Jałochy tyszanie 
zawdzięczają, że sytuacja sam 
na sam Fryzowicza nie zakoń-
czyła się drugim golem.

Punkt udało się uratować w 68 
min., kiedy po wrzutce z autu Do-
minika Połapa i przedłużeniu piłki 
przez Wiktora Żytka, niezawodny 
Nedić strzałem głową umieścił pił-
kę w siatce. Co prawda w ostatnim 
kwadransie Trójkolorowi zabrali się 
mocniej do pracy, ale zmienić re-
misowego wyniku już nie zdołali.
gkS Tychy – góRNik POlkO-
Wice 1:1 (0:1). Gole: Nedić (68’) 
oraz Karmelita (28’).
gkS Tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Szymura, Mańka – Kozina (46’ 
Wachowiak), Czyżycki, Paprzycki 
(46’ Żytek), Grzeszczyk, Wołkowicz 

(60’ Steblecki) – Rumin (46’ Jaroch). 
Żółte kartki: Połap i Czyżycki.

W pozostałych meczach 28. ko-
lejki: Skra – Polkowice 2:2, Arka – 
Jastrzębie 3:2, Chrobry – Korona 
1:1, Zagłębie – ŁKS 0:0, Sandecja – 
Resovia 0:0, Podbeskidzie – Miedź 
1:1, Widzew – Puszcza 1:0. Mecze 
Odry z GKS Tychy i Stomilu z Ka-
towicami odbędą się 19 04. ww ●

i liga
1. Miedź 28 61 49:21
2. Widzew 28 53 46:30
3. Arka 28 51 54:30
4. Korona 28 49 38:27
5. chrobry 28 42 34:27
6. łKS 28 42 31:27
7. Sandecja 28 41 34:30
8. Odra 27 40 37:36
9. Podbeskidzie 28 38 42:34
10. gkS Tychy 28 38 28:31
11. Resovia 28 33 28:31
12. Skra 28 32 23:33
13. Zagłębie 28 30 35:39
14. Katowice 27 29 31:43
15. Puszcza 28 27 32:43
16. Stomil 27 24 28:49
17. Polkowice 28 23 27:46
18. Jastrzębie 28 21 26:46

W Wielką Sobotę piłkarze GKS 
II Tychy bardzo chcieli udowod-
nić, że porażka tydzień wcześniej 
z MRKS Czechowice była tylko 
drobnym wypadkiem przy pracy. 
Mecz ze Spójnią Landek był waż-
ny także dla trenera Sebastiana 
Idczaka, bo po przejściu Jarosła-
wa Zadylaka do szatni pierwszego 
zespołu to właśnie on odpowiada 
za wyniki rezerw.

Trudno sobie wyobrazić bar-
dziej udany początek pracy nowego 
szkoleniowca. Wystarczył bowiem 
kwadrans gry, by debiutujący tre-
ner mógł spokojnie usiąść na ławce 
i bez stresów oglądać swoich pod-
opiecznych, którzy prowadzili wte-
dy już 3:0. Strzeleckie popisy rezer-
wistów rozpoczął w 6 min. Ploch, 
który idealne dogranie Janiaka za-
mienił na pierwszego gola. Osiem 
minut później Janiak zanotował 
drugą tego dnia asystę – tym razem 
obsłużył Kargulewicza, który pod-
wyższył na 2:0. Chwilę po wznowie-
niu bramkarz Spójni po raz trzeci 
wyjmował piłkę z siatki. Kargule-
wicz odwdzięczył się podaniem Ja-
niakowi, który wreszcie sam wpisał 
się na listę strzelców.

Co prawda w 32 min. goście 
zdołali pokonać Odyjewskiego, ale 
już cztery minuty później tyszanie 
ponownie odskoczyli na trzy gole, 
bo po faulu na „Kargulu” Janiak 
wykorzystał rzut karny i do prze-
rwy było 4:1 dla Trójkolorowych.

Rezultat spotkania ustalił tuż 
po wznowieniu gry w II połowie 
Kopczyk, który głową skutecz-
nie wykończył dośrodkowanie 
z rogu... oczywiście Janiaka.

Przed tyszanami trudny ty-
dzień, bo w środę czeka ich mecz 
w Pucharze Polski, a w sobotę li-
gowa potyczka z Czarnymi w Go-
rzycach. Zwłaszcza mecz środo-
wy będzie wymagał od zespołu 
Sebastiana Idczaka sporo wysił-
ku, bo na szczeblu regionalnym 
PP tyszanie wylosowali najgorzej 
jak mogli i będą na wyjeździe mie-
rzyć się z rezerwami ekstraklaso-
wego Rakowa Częstochowa.
gkS ii Tychy – kS SPójNia 
laNDek 5:1 (4:1). Gole: Ploch 
(6’), Kargulewicz (14’), Janiak (15’ 
i 36’ z karnego), Kopczyk (49’) 
oraz Gołuch (32’).
gkS ii Tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Kopczyk, Pipia, Rutkow-

ski, Ploch (78’ Borzęcki), Kar-
gulewicz (46’ Dzięgielewski), 
Machowski, Krężelok, Janiak (57’ 
Orliński), Paluch (72’ Stefaniak). 
Żółta kartka: Ploch.

W pozostałych meczach 21. ko-
lejki: Czechowice – Gorzyce 2:1, 
Książenice – Kuźnia 1:1, Unia Tu-
rza – Podbeskidzie II 5:0, ROW 
– Bestwina 5:0, Jasienica – Bełk 
1:1, Piast II – Czaniec 2:4, Gó-
ral – Łękawica 0:3 (walkower). 
ww ●

iV liga
1. gkS ii Tychy 20 47 64:19
2. bełk 20 40 39;21
3. Unia Turza 20 38 50:32
4. czaniec 20 37 37:25
5. Piast II 10 31 36:29
6. czechowice 20 30 35:26
7. łękawica 20 29 35:36
8. Landek 20 28 35:31
9. Kuźnia 21 28 27:29
10. Jasienica 19 26 24:28
11. ROW 20 24 43:46
12. Gorzyce 20 24 26:41
13. Podbeskidzie II 20 22 27:31
14. Książenice 20 19 36:51
15. bestwina 19 11 21:48
16. Góral 21 7 17:59

W dobrych nastrojach święta mo-
gli spędzić jedynie piłkarze B-kla-
sowej Czułowianki Tychy, która 
w Wielką Sobotę pokonała na wy-
jeździe Gardawice 6:0 (gole: Go-
łosz, Milewski, Białas, Bąk, Stekla 
i Kostecki). Zespół z Czułowa zaj-
muje po tej kolejce czwarte miej-
sce w tabeli klasy B.

Natomiast tyskie drużyny wy-
stępujące w klasie okręgowej 
– mimo że do śmigusa były jesz-
cze dwa dni – zostały zlane...

Największe baty zebrało JUWe 
Jaroszowice, które uległo na wy-
jeździe liderowi z Wilkowic aż 
2:6 (1:4). Gole dla JUWe strze-
lali Cibor w 26 min. i Józefowicz 
w 59 min. Tylko jedną bram-
kę mniej stracili na własnym 
boisku piłkarze Zetki, którzy 
w stosunku 2:5 ulegli Rekordo-

wi II Bielsko-Bała. Najmniejszą 
karę wymierzyła Ogrodnikowi 
pszczyńska Iska, która wygrała 
w Cielmicach 4:2. Choć tyski ze-
spół dwukrotnie obejmował pro-
wadzenie po golach w 20 i 50 
minucie, to za każdym razem 
goście z Pszczyny wyrównywali 
stan meczu. Remis 2:2 utrzymy-
wał się jeszcze w 85 min., ale dwa 
trafienia Iskry w ostatnim frag-
mencie gry przesądziły o boles-
nej porażce Ogrodnika.

Po tej kolejce ZET Tychy pla-
suje się na piątym miejsc w tabeli 
okręgówki, JUWe jest jedenaste, 
a Ogrodnik zajmuje 13. lokatę.

Występująca w klasie A dru-
żyna Siódemki Tychy rozegrała 
spotkanie z Brzeźcami już po za-
mknięciu tego numeru do dru-
ku. ww ●

w niższych ligach.

tylKo cZułowianKa

po wpadce z Czechowicami rezerwy znowu gromią rywala.

Świetny debiut idcZaKa

gks tychy nie zdołał pokonać „czerwonej latarni” ligi.

beZ prZełomu
iNFORmaTOR kiBica

Piłka NOżNa. puchar 
polski: 20.04 Raków II cz-
wa – GKS II Tychy (17); i liga: 
19.04 Odra Opole – GKS 
Tychy (18), 24.04 GKS Tychy 
– GKS Katowice (12.40); iV 
liga: 23.04 czarni Gorzy-
ce – GKS II Tychy (15); klasa 
okręgowa: 23.04 Pasjonat 
– ZET Tychy (17), 24.04 Rekord 
II b.b. - Ogrodnik (15), 24.04 
JUWe Jaroszowice – Wisła 
Wielka (15); klasa a: 23.04 
Jankowice – Siódemka Tychy 
(17); klasa b: 23.04 czuło-
wianka – Pniówek II (17).
kOSZykóWka. play off: 
19.04 AZS Politechnika 
Opolska – GKS Tychy (18.30), 
20.04 AZS Politechnika Opol-
ska – GKS Tychy (18.30), 23.04 
GKS Tychy – AZS Politechnika 
Opolska (18), ewentualnie 
24.04 GKS Tychy – AZS Poli-
technika Opolska (18). ww ●
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reklama

przed kilku 
laty, za sprawą 
stowarzyszenia 
proMoCji 
lekkiej atletyki, 
reaktywowano 
w tyChaCh seniorską 
sekCję lekkoatletyCzną, 
skupiająCą biegaCzy. 
spla szybko staŁo się 
jedną najprężniej 
dziaŁająCyCh 
organizaCji sportowyCh 
nie tylko w tyChaCh 
i na śląsku, bo opróCz 
wyCzynowego biegania 
zajMuje się także 
organizaCją 
iMprez biegowyCh 
i triathlonowyCh 
z tyskiM póŁMaratoneM 
na Czele.

Początek tegorocznej wiosny 
był wyjątkowo udany dla biega-
czek i biegaczy SPLA. Zacznij-
my od maratońskiego sukcesu… 
Prawie 2.500 osób wystartowało 
w szóstej edycji Gdańsk Maraton 
2022, spośród których bieg ukoń-
czyło 1.932 biegaczek i biegaczy. 
Wśród kobiet wygrała tyszanka, 
zawodniczka Stowarzyszenia Pro-
mocji Lekkiej Atletyki Agata Dłu-
gosz z czasem 2:58.22.

– Moja życiówka to 2:57 i chcia-
łam poprawić ten wynik, jednak 
biorąc pod uwagę warunki na tra-
sie stwierdziłam, że jeśli złamię 
„trójkę” będę z siebie zadowolo-
na – napisała na swojej stronie 
FB. – Nigdy nie biegnę po zwy-
cięstwo, zawsze wyznaczam sobie 
konkretny cel i nie chodzi o miej-
sce, ale czas. Teraz, do 28 kilo-
metra jeszcze było w miarę. Po-
tem już czułam, że nie pociągnę 
tym tempem do końca. Musiałam 
zwolnić i modlić się o przetrwa-
nie. Większość pozostałej trasy 
to samotność długodystansow-
ca, tylko pan na rowerze zawsze 
był parę metrów przede mną… 
To był mój najtrudniejszy mara-
ton! Zmasakrował mnie i pewnie 
nie tylko mnie. Znajomi pomo-
gli mi na trasie, bo biegliśmy ra-
zem, utrzymywaliśmy równe tem-
po, motywowaliśmy się nawzajem. 
Jestem bardzo zadowolona…

Wśród kobiet na drugim miej-
scu ukończyła maraton Agata 
Tomczyk z Bydgoszczy 3:03.38, 
a na trzecim Małgorzata Drzy-
cimska z Gdańska 3:04.07.

W biegu mężczyzn w czołowej 
„10” znalazł się Piotr Treska. Za-

notował wynik 2:35.54 co w kla-
syfikacji generalnej dało mu 5. 
miejsce, ale wygrał w swojej ka-
tegorii wiekowej. W Gdańsk Ma-
raton zwyciężył Andrzej Rogie-
wicz z Grudziądza – 2:25.26.

W tym samym czasie rozgry-
wany był XIV Półmaraton Dą-
browski ArcelorMittal Poland 
i znakomitą formę zaprezen-
tował Paweł Kosek wygrywa-
jąc z czasem 1:15.40. Biegacz 
ma tym większe powody do sa-
tysfakcji, że wrócił do biegania 
po przerwie spowodowanej kon-
tuzją i rehabilitacją. Warto też 
wspomnieć o biegu Salamandra 
Ultra Trail 50 km, który rozegra-
no w ciężkich warunkach – ty-
szanka Ewelina Majewska zajęła 
9. miejsce wśród kobiet, a ko-
lejni zawodnicy SPLA na CITY 
TRAIL Katowice (cykl 5 biegów) 
stanęli na podium. W ostatniej 
imprezie wygrała Iwona Ćwik, 
trzeci był Paweł Buczek i do-
datkowo wraz z Piotrem Treską 
i Karolem Sokołowskim zajmu-
ją ze swoimi ekipami dwa pierw-
sze miejsca w klasyfikacji dru-
żynowej.

Tymczasem SPLA rozpoczęło 
już przyjmowanie zgłoszeń do 10. 
edycji Tyskiego Półmaratonu, 
który organizuje razem z MO-
SiR-em Tychy. Impreza rozegra-
na zostanie 4 września na nowej 
trasie, a kończyć się będzie fini-
szem na bieżni Areny Lekkoatle-
tycznej. Zapisy na stronie www.
dostartu.pl lub na www.tyskipol-
maraton.pl.

Można powiedzieć, ze Ty-
chach żyją w… biegu. Od lat im-
prezy biegowe cieszą się naj-
większym zainteresowaniem. 
W latach 2016-2020 zorgani-
zowano ich 95, co stanowi 29,1 
proc, wszystkich imprez, a warto 
wiedzieć, że w mieście organizo-
wane są zawody sportowe aż w 31 
dyscyplinach! W biegach wystar-
towało 30.982 osób, tj. 59,3 proc. 
uczestników wszystkich imprez 
sportowych w mieście.

Jeśli chodzi o wartość dotacji 
przyznawanych z budżetu miasta, 
to biegi z 14 projektami są na 6. 
miejscu, po piłce nożnej (67 pro-
jektów), hokeju (7), koszykówce 
(5), siatkówce (10) i futsalu (10).
leszek sobieraj ●

Judoczka UKS Ippon Tychy Patry-
cja Stefaniuk wywalczyła prawo 
startu w finałach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Juniorów 
i Juniorek Młodszych, które od-
będą się 28-29 kwietnia w Bia-
łymstoku. W tych kategoriach 
wiekowych impreza ta ma status 
mistrzostw Polski.

Patrycja wywalczyła awans 
podczas dwóch turniejów elimi-
nacyjnych – w Bielsku-Białej oraz 

w Bytomiu, gdzie odbyły się eli-
minacje regionalne (wojewódz-
twa: śląskie, małopolskie, świę-
tokrzyskie, podkarpackie).

Podopieczni trener Urszu-
li Bożek z UKS Ippon wystarto-
wali także w Turnieju Interna-
tional Judo League w Bytomiu. 
Zawody stały na bardzo wyso-
kim sportowym poziomie, wal-
ki były niezwykle emocjonują-
ce. Tyski klub reprezentowało 16 

zawodniczek i zawodników, któ-
rzy przywieźli 7 medali. Po zło-
to sięgnęła Klaudia Czerwiń-
ska, srebrne krążki wywalczyły 
Julia Jankowska, Marta Simon, 
a brązowe – Klaudia Czerwiń-
ska, Nikola Jarosińska, Nadia 
Sroka, Szymon Gierga. O brązo-
we medale walczyli także Sandra 
Mokry, Zuzanna Gołębiowska, 
Maja Warchoł, ale ostatecznie za-
jęli 5. miejsca. ls ●

W Bydgoszczy rozegrano Akademickie Mistrzostwa Polski w strzelectwie. Zawodniczki 
Śląskiego Towarzystwa Strzeleckiego Tychy zdobyły trzy medale. 

Wioletta Pawluczek zwyciężyła w konkurencji pistolet sportowy kobiet, natomiast Weronika 
Paszek zajęła drugie miejsce w pistolecie pneumatycznym i trzecie w pistolecie sportowym.

ls ●

Tyska Galeria Sportu, oddział Muzeum Miejskiego 
w Tychach, zaprasza 21 kwietnia (czwartek) o godz. 
18 sympatyków sportów walki na spotkanie z okazji 
jubileuszu 20-lecia Klubu Sportowego Ronin Tychy.

W ciągu dwóch dekad lat przez KS Ronin Tychy 
przewinęły się setki osób, chcących poprawić swo-
ją sprawność fizyczną i zdobyć umiejętność samo-
obrony. KS Ronin podejmuje też wiele inicjatyw dla 

dzieci i młodzieży. Jubileuszowe spotkanie upłynie 
pod znakiem wspomnień, w czym pomogą filmy, 
multimedialne prezentacje i rozmowy z dawnymi 
i obecnymi zawodniczkami i zawodnikami Ronina. 
To także dobra okazja do dyskusji o różnorodnych 
sportach walki, które w naszym mieście są popular-
ne i wychowały wielu mistrzów.
Wstęp wolny. kg ●

tychy – miasto W biegu
sukCesy zawodniCzek i zawodników STOWARZySZENIA PROMOcJI LEKKIEJ ATLETyKI 
DOPINGUJą INNych.

patrycja stefaniuk zakwalifikowała się do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
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Agata Długosz na mecie Gdańsk Maraton.
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baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy zwiastują wiele zawirowań 
i niespodziewanych zmian. Nie przywiązuj się 
do planów, bo świat wokół ciebie zawiruje. Unikaj 
konfliktów z otoczeniem.

byk 21.iV-21.V
Księżyc będzie cię nakłaniać do zdecydowanych 
działań. Możesz poczuć zwątpienie jeśli chodzi 
o Twoje życiowe wybory. bądź ostrożny!

bliźnięta 22.V-20.Vi
W pracy wreszcie zostaniesz doceniony! Możliwe, 
że dostaniesz nawet jakąś nagrodę. Gwiazdy jednak 
ostrzegają przed szastaniem pieniędzmi. Uważaj!

rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy zapowiadają szczęśliwy czas! Nie bój 
się ufać i kochać. Zachowanie teraz balansu 
życiowego będzie Twoim zadaniem.

lew 23.Vii-22.Viii
Na horyzoncie liczne zawirowania! Ale spokojnie, 
niektóre z nich okażą się bardzo korzystne dla 
ciebie. W miłości prawdziwa sielanka.

panna 23.Viii-22.iX
Nie wymagaj od siebie zbyt wiele, inni i tak dużo 
od ciebie oczekują. Flirt doskonale wpłynie 
na Twoje samopoczucie. W pracy przypływ 
zamówień i większe pieniądze.

waga 23.iX-23.X
Księżyc szykuje ci wiele niespodzianek i niestety 
nie wszystkie ci się spodobają. Niektóre spadną 
na ciebie jak grom z jasnego nieba!

skorpion 24.X-21.Xi
W pracy istny raj! Natomiast ba horyzoncie kłopoty 
z bliskimi i trochę niemiłych sytuacji. Nie daj się 
wyprowadzić z równowagi!

strzeleC 22.Xi-21.Xii
To dobry czas na szukanie szczęścia w miłości! 
Ale uwaga, najpierw musisz uporządkować swoje 
życie i dokonać pewnych zmian…

koziorożeC 22.Xii-19.i
Na horyzoncie mnóstwo ciekawych propozycji. 
Przebierając w nich poczujesz się jak ryba 
w wodzie. Zadzwoń do Raka!

wodnik 20.i-18.ii
Wiosna Tobą zawiruje! Rozkwitniesz i oczarujesz 
każdego. Gwiazdy obiecują dobry humor i świetne 
samopoczucie.

ryby 19.ii-20.iii
Nareszcie koniec problemów! Gwiazdy sprzyjają 
nawiązywaniu nowych relacji i znajomości. Nie 
siedź w domu, wyjdź do ludzi.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871

Zaadoptuj mnie  

RM

w tyM MiejsCu, 
we wspóŁpraCy z wo-
lontariuszaMi tyskiego 
sChroniska dla zwie-
rząt prezentujeMy 
Czworonogi, które Cze-
kają na swoiCh nowyCh 
wŁaśCiCieli. spójrzCie 
na niCh CiepŁo i otwórz-
Cie swoje serCa i doMy.

Poznajcie największego pieszczo-
cha schroniska – Dziwaka. Imię 
zostało mu dane trochę na prze-
kór. To wspaniały około 3-letni 
rudy kocur. Uwielbia pieszczo-
ty, drapanie za uszkiem, chętnie 
wchodzi na kolana. Jest bardzo 
towarzyski… i baaaardzo potrze-
buje swojego człowieka do przy-
tulania.

Dziwak jest wykastrowany, 
zaszczepiony, zaczipowany. Test 
FeLV/FIV negatywny. rM ●

cO Wiemy O kOcie:

imię: Dziwak
Płeć: kocurek
Wiek: około 3 lat
NR eWiDeNcyjNy: 2898
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
kONTakT W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607 Więcej Na WWW.kulTuRa.Tychy.Pl

19 kwietnia, wtorek
godz. 17 – bLIżEJ KINA – spotkanie z Robertem 
Dragonem poświęcone dokonaniom rodzimego 
i światowego kina i projekcja filmu „Dziecko Rose-
mary” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

21 kwietnia, czwartek
godz. 17.30 – KAbARET ANI MRU MRU w progra-
mie „cirque de Volaille” (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – TySKA GALA KULTURy – wręczenie 
nagród Prezydenta Miasta oraz koncert „Radio 
Sessions” Sebastiana Riedla, Piotr Steczek Quartet 
i gości (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – ZAKłAD STOI – historie tyskich zakła-
dów fotograficznych: Sztuka – spotkanie z fotograf-
ką Anką Sielską (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 19 – OScAR NOMINATED ShORTS – po-
kaz filmów krótkometrażowych nominowanych 
do Oscara 2022 (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

22 kwietnia, piątek
godz. 17 – bIbLIOTEKA Z PASJą – spotkanie 
z podróżnikiem Sławomirem Szukłowem o cze-
skich Morawach Filia nr 5 MbP, ul. Dąbrowskiego 5)
godz. 17 – SZTUKA X MUZy: projekcja filmu 
„Amadeusz” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19.30 – ROMANTycy LEKKIch Oby-
cZAJóW – koncert w 10. rocznicę debiutan-
ckiej płyty „Lejdis & Dżentelmenels” (Klub mu-
zyczny Underground, pl. Korfantego 1)
godz. 20.15 – „LA bOMbE” – spektakl kome-
diowy w reż. Sambora czarnoty (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

23 kwietnia, sobota
godz. 11 – AUKSO4KIDS – Małe Monografie: 
Grażyna bacewicz – warsztaty muzyczne dla 
dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – POZNAJ STADION MIEJSKI i Tyską 
Galerię Sportu – zwiedzanie z przewodnikiem 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

godz. 16 – PRZENIEŚ SWOJą hISTORIę – spot-
kanie nt. cyfrowego utrwalania unikatowych pa-
miątek (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 19 – ANDRZEJ WIERcIŃSKI – recital for-
tepianowy uczestnika XVIII Konkursu chopi-
nowskiego (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – hENGELO – koncert zespołu (Art 
Music club, ul. Oświęcimska 53)
godz. 20 – hAŃbA! – koncert zespołu (Klub 
muzyczny Underground, pl. Korfantego 1)

24 kwietnia, niedziela
godz. 17 – „ŚMIERć KOMIWOJAżERA” – spek-
takl w cyklu Scena Konesera (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 19 – STAND UP: występ Kacpra Ruciń-
skiego w programie „Uwaga na łosie” (Klub mu-
zyczny Underground, pl. Korfantego 1)

25 kwietnia, poniedziałek
godz. 19 – „bARWy JORDANII” – spotkanie 
z Marzeną Gąsior w cyklu „Spotkanie z podróż-
nikiem” (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

KrZyżówKa Z hasłem sudoKu
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horosKop

Hasło z krzyżówki świątecznej: 
ZDROWIA I POGODY DUCHA.

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.

dZiWak

24 kwietnia, godz. 17 – „śMierć ko-
Miwojażera”, teatr MaŁy 
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