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Cztery warianty, każdy przez Wilkowyje
Podczas konsultacji mieszkańcy Wikowyj sprzeciwili się 
budowie trasy kolejowej przez ich dzielnicę.

Lekkoatleta w... peletonie
Tyszanin Grzegorz Botwina dowodzi 
Polskim Związkiem Kolarskim.

plenerowe nuty
30 kwietnia na placu Baczyńskiego 
stanie plenerowy fortepian Cadenza.3 1911
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szpilki na gali kultury

nr 17/753

strona 5

…w proch się obrócisz
Powstałe na terenie cmentarza komunalnego w dzielnicy Wartogło-
wiec kolumbarium spotkało się ze sporym zainteresowaniem naszych 
czytelników. Udaliśmy się na miejsce, by porozmawiać z Pawłem Cy-
bulskim kierownikiem cmentarza. str. 4
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Tylko awans
Od wtorku, 26 kwietnia do niedzieli 1 maja na Stadionie Zimowym 
w Tychach rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 
Dywizji IB, w których reprezentacja Polski walczyć będzie o awans 
na bezpośrednie zaplecze Elity. str. 17
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

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

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

zwołuję na dzień 

28 kwietnia 2022 r. na godz. 1300 
sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji

(zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy VIII kadencji 
/-/ Barbara Konieczna

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

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy
Działając na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., 
poz. 753 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 
176), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Tychy
zawiadamia

Na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy wywieszone zosta-
ło ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysoko-
ści odszkodowania za nieruchomość oznaczona jako działka nr 4763/85 o pow. 0,0060 ha 
(wydzielona z działki nr 1116/85) położoną przy południowej stronie ronda znajdującego 
przy Centrum Handlowym Gemini Park Tychy i po wschodniej części ul. Beskidzkiej w dzielnicy 
Paprocany, przejętą przez Gminę Tychy w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budo-
wa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego w Tychach 
oraz przebudowa ul. Targiela.” oraz ustaleniu następców prawnych ww. nieruchomości, 
względem której prowadzone jest postępowanie odszkodowawcze.

Ogłoszenie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. 
od 26 kwietnia 2022 roku do 10 maja 2022 roku.
Znak Sprawy: GGN.6833.1.2022.DZ

◆ 21.04, OD gODZ. 10, W RejO-
Nie ul. KORmORaNóW ZOR-
gaNiZOWaNe ZOStały PO-
SZuKiWaNia zaginionego dzień 
wcześniej starszego mężczyzny. 
Wzięły w nich udział znaczne siły 
– policjanci z Tychów i Katowic 
oraz strażacy z Bierunia, Bojszów, 
Radzionkowa i Dąbrówki Małej. 
Do działań włączony został także 
operator drona, a w poszukiwa-
niach brały udział psy tropiące. 
Przeszukiwany był teren leśny 
na odcinku Tychy – Katowice. 
Po godzinie 14 funkcjonariusze 
policji natrafili na ciało zaginio-
nego mężczyzny. Niestety, na ra-
tunek było już za późno. Na miej-
sce wezwany został prokurator 
oraz policyjna grupa dochodze-
niowo-śledcza.
◆ 19.04 DyżuRNy Km POlicji 
OtRZymał ZgłOSZeNie O KO-
Biecie leżącej Na tRaWNiKu 
w rejonie wejścia do budynku wie-
lorodzinnego przy ul. Wieniaw-
skiego 20. Na miejsce wezwano 
śmigłowiec Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Jak wstępnie 
ustalili pracujący na miejscu po-
licjanci, 37-letnia kobieta wypadła 
lub wyskoczyła z okna mieszka-
nia na trzecim piętrze budynku. 
Nieprzytomna, w ciężkim stanie, 
została drogą lotniczą przetrans-
portowana do jednego ze śląskich 
szpitali. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
mające na celu wyjaśnienie przy-
czyn tego zdarzenia.
◆ 24.04 Na SKRZyżOWaNiu 
ul. cieNiStej Z al. BielSKą 
i al. NiePODległOści, przy 
wyłączonej sygnalizacji świetlnej, 
doszło do zderzenia dwóch opli. 
Osoba podróżująca oplem meri-
va została przewieziona do szpi-
tala. Ze wstępnych ustaleń pra-
cujących na miejscu policjantów 

wynika, że kierowca opla corsa 
wykonując manewr skrętu w lewo 
z al. Bielskiej w al. Niepodległości 
wymusił pierwszeństwo na jadą-
cym al. Bielską w kierunku bro-
waru kierowcy merivy. Utrudnie-
nia w ruchu w miejscu zdarzenia 
trwały ponad godzinę.
◆ Z KOlei 23.04 Na SKRZyżO-
WaNiu ul. WySZyńSKiegO 
Z al. NiePODległOści zde-
rzyli się kierujący skodą i oplem. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
postępowanie w tej sprawie.
◆ Na ul. BuDOWalNych, 
W RejONie Stacji KONtROli 
POjaZDóW, doszło 22.04 do ko-
lizji opla i kii. Zdaniem policji 
i uczestników zdarzenia, kierow-
ca opla włączając się do ruchu nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
kierowcy kii i uderzył w drzwi 
samochodu. Kierowca kii trafił 
do szpitala.
◆ 20.04 DyżuRNy KOmeNDy 
miejSKiej PSP tychy OtRZy-
mał ZgłOSZeNie O POżaRZe 
w jednym z mieszkań w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Wojska 
Polskiego. Doszło tu do pożaru 
kuchenki gazowej oraz okapu, 
ale ogień został częściowo uga-
szony przed przybyciem straża-
ków. Strażacy dogasili pożar oraz 
udzielili pierwszej pomocy jednej 
z lokatorek, która podtruła się dy-
mem. Dodatkowo na miejsce we-
zwano pogotowie ratunkowe.
◆ 17.04 POiNfORmOWaNO 
SłużBy O POżaRZe meRce-
DeSa, zaparkowanego przy ul. 
Cmentarnej, na wysokości bramy 
wejściowej na cmentarz komunal-
ny. Po przybyciu na miejsce stra-
żaków, ogień objął już cały pojazd. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
postępowanie mające na celu wy-
jaśnienie przyczyn i okoliczności 
powstania pożaru. Ls ●

W MuzeuM MiejskiM 
W tyChaCh odbyŁo się 
W MinionyM tygodniu 
spotkanie, podCzas 
którego Łukasz 
dziuba – speCjaLista ds. 
MobiLnego CentruM 
digitaLizaCji z instytutu 
MyśLi poLskiej iM. 
WojCieCha korfantego 
przybLiżyŁ zaŁożenia 
prograMu, MająCego 
na CeLu przenieść 
historię naszego 
regionu do internetu. 
MCd WkrótCe 
rozpoCznie praCe 
terenoWe na obszarze 
WojeWództWa 
śLąskiego.

Mobilne Centrum Digitalizacji 
to inicjatywa w ramach projek-
tu „Śląskie Digitarium. Digita-
lizacja i udostępnienie zasobów 
kultury województwa śląskie-
go”. – Nieodpłatnie wspieramy 
digitalizowanie wszelkiej dzia-
łalności i przejawy materialne-
go i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego województwa ślą-
skiego. Współpracujemy z insty-
tucjami i organizacjami kultu-
ralnymi, izbami regionalnymi, 
a także z prywatnymi posiada-
czami zbiorów i kolekcji. Posia-
damy sprzęt i umiejętności, któ-
re pozwalają na zdigitalizowanie 
dziedzictwa kulturowego w każ-
dym miejscu w województwie. 
Upamiętniamy m.in. książki, fo-
tografie, plakaty, wydawnictwa, 
artefakty, przedmioty codzienne-

go użytku, stroje, małą architek-
turę, ale też zwyczaje, obrzędy, 
tradycje, historię mówioną czy 
wspomnienia – tłumaczył Łu-
kasz Dziuba.

Projekt powstał w 2019 r., nie-
stety ze względu na sytuację pan-
demiczną nie mógł zostać prze-
prowadzony. W tym roku w maju 
MobiDIG, czyli bus wyposażo-
ny w niezbędny sprzęt oraz ob-
sługę, zacznie realizować zada-
nia projektu. Co ciekawe, bus 
wyposażony zostanie w skaner 

3D, dzięki któremu będzie moż-
liwe wykonanie cyfrowej repli-
ki (od małych pamiątek, przez 
większe obiekty, po pomieszcze-
nia). Łukasz Dziuba podkreślał, 
że Instytut zainteresowany jest 
digitalizacją wszelkiego dzie-
dzictwa. – Jeżeli mają państwo 
ciekawe historie do opowiedze-
nia lub znają osoby, z którymi 
warto porozmawiać i utrwalić 
ich wspomnienia, to zapraszam 
do współpracy. Naszym zada-
niem jest utrwalić cyfrowo na-

szą kulturę i nasze dziedzictwa 
we wszystkich formach, w jakich 
się objawiają.

Jak zostało wspomniane, 
wszystkie digitalizacje wykona-
ne zostaną nieodpłatnie, prze-
kazane właścicielom oraz udo-
stępnione w zbiorach Biblioteki 
Śląskiej na zasadzie wolnej licen-
cji. Wszystkich zainteresowanych 
odsyłamy pod adres l.dziuba@in-
stytutkorfantego.pl lub numer te-
lefonu 32 201 77 70.
kaMiL peszat ●

kronika poLiCyjna

Ponad godzinę trwały utrudnienia w ruchu po zderzeniu 
dwóch opli na skrzyżowaniu al. Bielskiej i Niepodległości.

Policja bada przyczyny pożaru mercedesa 
zaparkowanego przy ul. Cmentarnej.

Historia CyfroWa 
instytut MyśLi poLskiej ROZPOCZyNA DIGITALIZACję DZIEDZICTWA KuLTuROWEGO.

Łukasz Dziuba odpowiadał w muzeum na liczne pytania zainteresowanych projektem. 
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drodzy Czytelnicy!
W związku z przypadającym w następny wtorek świętem konstytucji 3 Maja,  

kolejny numer „twoich tychów” ukaże się wyjątkowo w środę, 4 Maja.
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W Miniony piątek, 
22 kWietnia W auLi 
byŁej Wszins odbyŁo się 
spotkanie końCząCe 
konsuLtaCje spoŁeCzne 
dotyCząCe przebiegu 
przez WojeWództWo 
śLąskie (W tyM tyChy) 
pLanoWanej Linii 
koLejoWej nr 170 
katoWiCe – ostraWa, 
zWiązanej z budoWą 
CentraLnego portu 
koMunikaCyjnego. 
dokŁadny przebieg 
Linii nie zostaŁ jeszCze 
WytyCzony, zaś 
proWadząCy spotkanie 
oMóWiLi jeden 
z CztereCh najbardziej 
praWdopodobnyCh. 
MieszkańCy WiLkoWyj 
zapoWiedzieLi 
oprotestoWanie 
każdego z niCh.

Spotkanie prowadzili przedstawi-
ciele Egis Poland Sp. z o.o., która 
na zlecenie Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego opracowała pro-
ponowane rozwiązania technicz-
ne. Prowadzący Hubert Bobrowski 
przybliżył korzyści płynące dla ca-
łego kraju związane z powstaniem 
nowoczesnej linii szybkiej kolei, 
jednak uczestnicy spotkania byli 
zdania, że miasto i przede wszyst-
kim mieszkańcy Wilkowyj ponio-
są tylko koszty, bez realnych ko-

rzyści dla nich samych. Obecna 
na spotkaniu zastępca prezydenta 
Tychów Hanna Skoczylas, której 
towarzyszyła naczelnik Wydzia-
łu Komunikacji UM Maria Lo-
sko, przedstawiła stanowisko sa-
morządu w tej sprawie. – Nasze 
stanowisko, które Urząd Miasta 
Tychy prezentuje od samego po-
czątku, jest niezmienne. Nie zga-
dzamy się na ingerencję w dzielnicę 

Wilkowyje, dlatego zaproponowa-
liśmy rozwiązanie, które przenosi 
linię w obszary lasów kobiórskich 
za Tychami – zaznaczyła zastępca 
prezydenta. Na ręce przedstawicieli 
spółki Egis tyscy urzędnicy po raz 
kolejny złożyli proponowane roz-
wiązanie.

Podczas spotkania przedstawi-
ciele inwestora tłumaczyli kwe-
stie techniczne planowanej kolei. 

Poruszono temat ewentualnych 
nasypów i estakad w dzielnicy 
Wilkowyje, zapewniono o nowo-
czesnej technologii, która oferuje 
transport kolejowy o wyjątkowo 
niskiej emisji dźwięku. – Jeże-
li dojdzie do zrealizowania pro-
jektu, to po nowej linii nie będą 
mogły poruszać się stare i głoś-
ne składy. Będzie to niemożliwe 
z przyczyn czysto technicznych. 
Planujemy szybką, nowoczes-
ną i prawie bezdźwięczną kolej 
– mówił Hubert Bobrowski. Pró-
bowano wyliczyć korzyści, jakie 
społeczeństwo zyska dzięki linii 
nr 170 i CPK. Jedna z mieszka-
nek Wilkowyj jasno zakomuni-
kowała, że takowych dla siebie 
i dzielnicy nie widzi. – My z tych 
cudów nie skorzystamy. Jak sam 
pan powiedział szybka kolej bę-
dzie się zatrzymywać w Katowi-
cach i Mikołowie, nie w Tychach 
czy Wilkowyjach.

Zaproponowane warianty mia-
łyby przecinać dzielnice Wilkowy-
je na wysokości ul. Mikołowskiej 
225. Jeżeli dojdzie do realizacji 
projektu wywłaszczenie działek 
zostanie przeprowadzone po ce-
nie rynkowej plus 10%. Żaden 
z wariantów nie jest zupełnie 
bezkolizyjny w stosunku do ist-
niejącej zabudowy i stąd porusze-
nie wśród mieszkańców Wilko-
wyj. Na stronie cpk.pl do piątku 
można wypełnić ankietę społecz-
ną. kaMiL peszat ●

Cztery Warianty,  
każdy przez WilkoWyje
ostatnie spotkanie KONSuLTACjI SPOłECZNyCh W SPRAWIE CPK.

Przedstawiciele inwestora próbowali przekonać mieszkańców 
Tychów do swoich koncepcji. Bezskutecznie.
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Młodzieżowe Centrum Karie-
ry OHP, TEB Edukacja i stowa-
rzyszenie Inicjatywa Tyska byli 
organizatorami Wiosennych 
Targów Pracy, które 21 kwiet-
nia odbyły się w siedzibie TEB 
Edukacja.

– Chcieliśmy coś zrobić dla 
młodzieży, która kończy szkoły 
a nie ma jeszcze konkretnych pla-
nów zawodowych – mówi Maria 
Konopko z Młodzieżowego Cen-
trum Kariery. – Wiemy, że bez-
pośredni kontakt z pracodawcą 
jest na progu kariery nieocenio-
ny i pomaga podjąć dobrą decy-
zję co do przyszłości młodego 
człowieka.

Na targach prezentowało się 
ponad 20 pracodawców. – Cie-

szymy się, że z naszego zapro-
szenia skorzystało aż tyle firm 
– mówi Sławomir Sobociński, 
prezes Inicjatywy Tyskiej. – Są 
reprezentanci urzędów pracy 
z Tychów i Mikołowa, przedsta-
wiciele Komendy Miejskiej Po-
licji, PKM, Mastera, są firmy 
z Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, więc jest w czym 
wybierać.

W związku z tym, ze Młodzie-
żowe Centrum Kariery pośred-
niczy także w znalezieniu pracy 
poza Polską, ciekawym pomy-
słem były wykłady „Bezpieczny 
wyjazd za granicę”, które prowa-
dziła doradca EURES Anna Sto-
kłosa ze Śląskiej Wojewódzkiej 
Komendy OHP. WW ●

Wiosenne Targi Pracy.

czas zawodowej 
decyzji

Stoiska targowe przez cały czas pełne były tyskiej młodzieży.
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poWstaŁe 
na terenie CMentarza 
koMunaLnego 
W dzieLniCy 
WartogŁoWieC 
koLuMbariuM 
spotkaŁo się ze sporyM 
zainteresoWanieM 
naszyCh CzyteLnikóW. 
udaLiśMy się na MiejsCe, 
by porozMaWiać 
z paWŁeM CybuLskiM 
kieroWnikieM 
CMentarza.

To nie jest pierwsze takie roz-
wiązanie w Tychach, bo podobne 
funkcjonuje już na cmentarzu pa-
rafialnym na Żwakowie. Poza tym 
kolumbaria od dłuższego czasu są 
popularne w całej Polsce. – Tak 
naprawdę nie ma większego mia-
sta w Polsce bez takiego rozwiąza-
nia – mówi kierownik cmentarza 
komunalnego na Wartogłowcu. – 
Pomysł zatem wcale nie jest nowy, 
ale w końcu do tego dojrzeliśmy 
i oddaliśmy do użytku 12 modu-
łów, które mieszczą 576 podwój-

nych nisz na urny. Daje to 1152 
miejsc pochówku na powierzchni 
około 680 metrów kwadratowych 
– wylicza Paweł Cybulski. Moduły 
zostały wykonane z granitowych 
płyt kamiennych w kolorach: sza-
rym, czarnym i antracytowym. 
Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln 
zł brutto. W tej cenie powstało 12 
modułów, przebudowano alejkę, 
zamieszczono elementy małej 

architektury – 96 ławek, donice 
oraz nasadzenia.

Usłyszeliśmy, że mieszkańcy 
Tychów żywo interesują się ko-
lumbarium. Padają nawet pyta-
nia o wykupienie niszy „za ży-
cia”. Taka możliwość jednak jest 
zablokowana zarządzeniem pre-
zydenta miasta i aktualnie prze-
strzeń na tyskich cmentarzach 
dostępna jest tylko pod bieżące 

pochówki. – Zainteresowanie jest 
duże. Codziennie odbieramy te-
lefony z wieloma pytaniami. Od-
powiem na najczęściej zadawane. 
Koszt wykupienia na 20 lat jednej 
podwójnej niszy to wydatek rzędu 
4 tys. zł brutto. Wszystkie tablice 
będą prezentować jedną czcion-
kę, same napisy będą piaskowane, 
zatem wydrążone. Zależy nam, 
aby wszystkie moduły i znajdu-
jące się w nich nisze prezentowa-
ły tę samą estetykę, aby uniknąć 
niepotrzebnego bałaganu. Każdy 
moduł zostanie oznaczony literą 
alfabetu a nisza numerem, zatem 
bez problemu będzie można od-
naleźć właściwy.

Wykupienie tradycyjnego gro-
bu na 20 lat to wydatek rzędu 600 
zł. Wydaje się to zatem tańszym 
rozwiązaniem. Jednak przy tra-
dycyjnym grobie doliczyć trzeba 
cenę pomnika oraz jego pielęg-
nację. Ceny pomników zaczyna-
ją się od ok. 4 tys. zł. Montaż na-
grobka to wydatek rzędu 500 zł. 
Podsumowując koszty, kolum-
barium jawi się jako rozwiąza-
nie tanie i praktyczne. – War-
to zauważyć jeszcze jedną rzecz. 
Żyjemy w społeczeństwie coraz 
bardziej mobilnym. Ludzie czę-
sto wyjeżdżają za pracą, zmienia-
jąc swoje stałe miejsce zamieszka-
nia. Kremacja i przechowywanie 
szczątków w urnach umożliwia 

łatwiejsze ich przemieszczanie. 
Przeprowadzające się rodziny wy-
kupują miejsca w kolumbariach 
na miejscu, dzięki czemu mogą 
dać wyraz pamięci swoim bli-
skim zmarłym bez konieczności 
podróżowania czasem setek kilo-
metrów. Również popularne sta-
ją się groby rodzinne, w których 
umieszczane są urny. Wówczas, 
aby odwiedzić wszystkich swoich 
bliskich zmarłych, wystarczy udać 
się w jedno miejsce. Nasz świat 
nieustannie się zmienia, a rów-
nież z nim zwyczaje pogrzebowe 
– dodaje kierownik cmentarza 
komunalnego na Wartogłowcu.

– „Bo prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” czytamy w Księdze 
Rodzaju – mówi dziekan dekana-
tu Tychy Stare ks. Janusz Lasok. 
– Kościół Katolicki nie przeciw-
stawia się kremacji, bowiem czy 
ciało obróci się w proch złożo-
ne w ziemi, czy w efekcie krema-
cji, tak samo dostąpi zmartwych-
wstania. W minionym tygodniu 
w naszej parafii było 8 pogrze-

bów, z czego 6 rodzin zdecydowa-
ło się na kremację. W wymiarze 
duchowym niczym taki pogrzeb 
się nie różni, zaś od strony prak-
tycznej ma wiele zalet – dodaje 
kapłan.

Kolumbaria są coraz częściej 
wykorzystywane jako alternaty-
wa dla przepełnionych cmentarzy. 
Dlatego już wiadomo, że to nie 
będzie jedyne takie miejsce w Ty-
chach. – Na cmentarzach jest co-
raz mniej miejsca, a z drugiej 
strony coraz więcej osób decy-
duje się na kremację bliskich. 
Widzimy więc potrzebę powsta-
nia takich miejsc. Zgłaszają nam 
je także mieszkańcy. W planach 
mamy także budowę kolumba-
rium na cmentarzu przy ul. Bar-
wnej – mówi Hanna Skoczylas 
zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

Projekt kolumbarium, ale także 
całego zagospodarowania cmen-
tarza przy ul. Barwnej, ma być go-
towy jeszcze w tym roku.
kaMiL peszat ●

mORWa SaDZONa W leSiefLash

już po raz piętnasty odbył się Spacer Paprocański. Z okazji małego jubileuszu organizatorzy 
(Klaudia Matlachowska, Karolina Chemicz-Pałys, Michał Kasperczyk) przygotowali sadzonkę 
morwy, którą posadzili w lesie. – Spacery to doskonała okazja do ruchu na świeżym powietrzu, 
obserwacji przyrody oraz do integracji mieszkańców Tychów – mówi Karolina Chemicz-
Pałys. – Z tej okazji przekazaliśmy sadzonki drzew miododajnych pszczelarzowi Grzegorzowi 
Wańczykowi, rozdaliśmy nasiona uczestnikom i zasadziliśmy morwę pod naszym domkiem dla 
ptaków, aby podczas kolejnych spacerów móc ją doglądać – dodaje. W spacerze wzięli udział 
mieszkańcy oraz wicemarszałek senatu Gabriela Morawska-Stanecka i przewodnicząca Rady 
Miasta Tychy Barbara Konieczna.  kp ●
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kondolencje

…W proCH się obróCisz
koLuMbariuM NA CMENTARZu KOMuNALNyM W TyChACh-WARTOGłOWCu.

Wokół modułów postawiono ławki i posadzono rośliny.

Nisze mają być utrzymane w jednolitej estetyce, 
z zastosowaniem tej samej czcionki napisów.
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żwakowski las czystszy.

sprząTanie 
dla ziemi
Po raz kolejny stowarzyszenie 
Inicjatywa Tyska zorganizowa-
ło sprzątanie lasu z okazji Dnia 
Ziemi. W tym roku uczestnicy 
akcji spotkali się na Żwakowie 
przy przejściu kolejowym, skąd 
ruszyli, aby posprzątać las. W po-
stawionym w „bazie” namiocie 
organizatorzy wymieniali szkło 
i śmieci przyniesione z lasu na ze-
stawy szklanek. Niestety, pogoda 
spowodowała, że na miejscu po-
jawili się nieliczni, a wśród nich 
można było dostrzec wicemarsza-
łek senatu Gabrielę Morawską-
Stanecką, przewodniczącą Rady 
Miasta Tychy Barbarę Konieczną 
oraz uczniów i nauczycieli z TEB 
Edukacja. kp ●
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grupa artystyCzna 
teatr t.C.r., aLeksandra 
MatuszCzyk i kaMiLLa 
baar otrzyMaLi 
doroCzne nagrody 
prezydenta Miasta 
W dziedzinie kuLtury. 
nagrodą i tytuŁeM 
tyskiego aMbasadora 
kuLtury uhonoroWany 
zostaŁ Mateusz 
krzyżoWski.

W miniony czwartek, 21 kwietnia 
sala koncertowa Mediateki wy-
pełniła się ludźmi kultury, któ-
rzy zostali zaproszeni przez wło-
darza Tychów Andrzeja Dziubę, 
by wziąć udział w gali wręczenia 
prezydenckich nagród w dzie-
dzinie kultury. Nagrody te przy-
znawane są od 1996 roku i mają 
formę gratyfikacji, a od tego roku 
także pamiątkowej szpilki z wyso-
kiej próby srebra, zaprojektowa-
nej i wykonanej przez Ewę Ducz-
ko-Lubelską.

Jako pierwsi na scenie poja-
wili się członkowie Grupy Ar-
tystycznej Teatr T.C.R., którzy 
otrzymali nagrodę (w kwocie 
7500 zł) „za stworzenie włas-
nego niepowtarzalnego języka 
wypowiedzi artystycznej, któ-

ry twórczo wpisuje się w spo-
łeczność lokalną”. Zespół ist-
nieje od 11 lat i ma na swoim 
koncie wiele prestiżowych na-
gród, zdobytych na festiwalach 
i przeglądach (o historii Teatru 
T.C.R piszemy szeroko na stro-
nach 10-11).

Kolejnym beneficjentem tego-
rocznej nagrody prezydenta jest 
Aleksandra Matuszczyk – od kil-
ku lat pełniąca funkcję dyrekto-
ra Muzeum Miejskiego. W jej 
przypadku uzasadnienie nagrody 
(także 7.500 zł) brzmiało: za bu-
dowanie szerokich partnerstw 
w obszarze dziedzictwa kulturo-
wego Tychów”.

Jedyną laureatką, która nie 
była obecna na uroczystości, 
była aktorka Kamilla Baar, którą 
prezydent uhonorował „za kre-
acje aktorskie w ramach wypro-
dukowanego przez Teatr Mały 
w Tychach projektu „Zapiski z za-
mknięcia” oraz twórcze utożsa-
mianie się z miejscem, z którego 
się wywodzi”. Kamillę obowiązki 
zawodowe nie wypuściły z Wroc-
ławia, ale swoje podziękowania 
przekazała za pośrednictwem na-
grania video, zaś nagrodę (7.500 
zł) w imieniu tyszanki odebrała 
mama, Maria Baar.

Z kolei najbardziej zaskoczo-
nym uczestnikiem Gali okazał 
się być znakomity pianista Ma-
teusz Krzyżowski, który ponoć 
do końca nie wiedział o szyko-
wanej dla niego niespodziance. 
A była nią nagroda prezyden-
ta w wysokości 20 tys. złotych 
i towarzyszący jej tytuł Tyskiego 
Ambasadora Kultury. Tyszanin, 
półfinalista ostatniego Między-
narodowego Konkursu Piani-
stycznego im. F. Chopina zdobył 
już nagrodę prezydenta podczas 
poprzedniej gali, a od tego cza-
su z sukcesami promuje Tychy 
i tyską kulturę, odwiedzając z re-
citalami sale koncertowe na ca-
łym świecie.

– Nagrody, które właśnie 
wręczyliśmy stanowią najwyż-
szy wyraz uznania dla dokonań 
wszystkich laureatów – mówił 
do nagrodzonych prezydent An-
drzej Dziuba. – Wasza pasja i cięż-
ka praca sprawiają, że nasze mia-
sto jest postrzegane jako miejsce 
o dużym potencjale twórczym, 
jako miasto nowoczesne, otwarte 
na nowatorskie pomysły oraz dzia-
łania. Życzę, by przyznane dziś na-
grody, były dla was nie tylko wy-
różnieniem, ale także motywacją 
do dalszej pracy – dodał.

Tyską Galę Kultury zakoń-
czył niezwykły koncert, pod-
czas którego Sebastian Riedel 
wraz z kwartetem Piotra Stecz-
ka (Piotr Steczek, Hanna Ste-
czek, Malwina Tkaczyk, Zu-
zanna Makles) i zaproszonymi 

wybitnymi muzykami (Jerzy 
Styczyński, Marek Raduli, Mirek 
Rzepa, Krzysztof Głuch, Bartek 
Miarka, Max Ziobro, Dominik 
Mietła i Andrzej Stagraczyński) 
wykonał premierowo materiał 
z nagranej w studio Radia Ka-

towice płyty „Radio Sessions”. 
Koncert był znakomity, czemu 
dała wyraz także publiczność, 
wymuszając na artystach bis 
i nagradzając ich niemilknący-
mi owacjami.
WojCieCh WieCzorek ●

szpilki dla kultury
podCzas tyskiej gaLi kuLtury PREZyDENT ANDRZEj DZIuBA WRęCZył NAGRODy TWóRCOM I ANIMATOROM KuLTuRy.

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba i dyrektorka Muzeum Miejskiego Aleksandra 
Matuszczyk tuż po ceremonii wręczenia nagrody i szpilki. 

Tyski Ambasador Kultury Mateusz Krzyżowski był tyleż wzruszony co zaskoczony honorami, które go spotkały.

Nieobecną na gali Kamillę Baar reprezentowała jej mama Maria.

Na scenie Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. i dziękujący w jej imieniu autor, aktor i reżyser Marcin Stachoń.

Koncert Sebastiana Riedla i jego przyjaciół był znakomitym zwieńczeniem dorocznego spotkania ludzi kultury.
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PReZeNty Na „uKRaińSKiegO ZającZKa”fLash

Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny przypadały w ukrainie na 24-25 kwietnia. 
Miasto Tychy przygotowało symboliczne prezenty świąteczne, które trafiły do ok. 160 
dzieci ulokowanych w dziewięciu punktach pobytowych na terenie miasta. Nabożeństwa 
wielkanocne dla obywateli ukrainy odbyły się w parafii pw. św. Krzysztofa. kp ●
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okręgoWa izba 
przeMysŁoWo-
handLoWa W tyChaCh 
zorganizoWaŁa 
W MediateCe 
konferenCję pod hasŁeM 
„bezpieCzeństWo 
i transforMaCja 
energetyCzna poLski 
i unii europejskiej. 
kierunki, WyzWania, 
ryzyka, niezbędne 
dziaŁania”. Wśród 
preLegentóW znaLazŁ 
się WiCeMinister 
kLiMatu i środoWiska 
i peŁnoMoCnik rządu 
ds. odnaWiaLnyCh 
źródeŁ energii ireneusz 
zyska, MarszaŁek 
WojeWództWa 
śLąskiego jakub 
CheŁstoWski, prezes 
katoWiCkiej speCjaLnej 
strefy ekonoMiCznej 
janusz MiChaŁek Czy 
zbignieW gieLeCiak, 
prezes regionaLnego 
CentruM gospodarki 
Wodno-śCiekoWej oraz 
zaŁożyCieL oiph.

Konferencję patronatem objął 
prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba, którego reprezentowała jego 
zastępca Hanna Skoczylas. – Nikt 
inny jak samorządy nie zdaje so-
bie sprawy jak ważny jest temat 
bezpieczeństwa i rozwoju seg-
mentu energetycznego – mówiła 
Hanna Skoczylas. – Dzięki umie-
jętnemu pozyskiwaniu środków 

z Unii Europejskiej w Tychach 
możliwy jest ekologiczny trans-
port, który zmierza w stronę zero-
wej emisji. Prowadzimy działania 
skupione wokoło Odnawialnych 
Źródeł Energii, montażu paneli 
fotowoltaicznych oraz wymiany 
starych pieców na nowoczesne 
rozwiązania. Dzisiaj usłyszymy 
głosy ekspertów, którym z uwa-
gą będziemy się przysłuchiwać. 
Zdajemy sobie sprawę, że agresja 
Rosji na Ukrainę spowodowała 
nieodwracalne zmiany, które od-
biją się na nas wszystkich. Tym 
bardziej potrzebna jest ta dys-
kusja. Bardzo się cieszę, że może 
odbyć się w Tychach – dodała wi-
ceprezydent ds. zrównoważonego 
rozwoju.

W swoim wystąpieniu otwiera-
jącym konferencję prezes OIPH 
Zbigniew Gieleciak przybliżył ka-
mienie milowe rewolucji przemy-
słowej. Jako pierwsze wymienił 
silnik parowy oparty na węglu 
oraz mechanizację pracy, na-
stępnie silnik spalinowy i maso-
wą produkcję, zaznaczył, że ak-
tualnie znajdujemy się w trzecim 
przełomie, opartym na systemach 
informatycznych i Odnawialnych 
Źródłach Energii, zaś przed nami 
rewolucja sztucznej inteligencji, 
energetyki rozproszonej z wodo-
rem oraz fuzją jądrową jako głów-
nymi źródłami energii.

kluczowy czynnik ceny energii
Pierwszym z prelegentów, któ-
ry zabrał głos, był marszałek 
województwa śląskiego Jakub 

Chełstowski. Przypomniał, jak 
wyglądała transformacja w Ty-
chach sprzed 20 laty. – Mój tata 
był górnikiem i został wysła-
ny na wcześniejszą emeryturę 
w wieku 42 lat. Sam mam dziś 
41 lat i nie wyobrażam sobie ży-
cia bez pracy. To było całe straco-
ne pokolenie, które w sile wieku 
i zawodowej dojrzałości zosta-
ło w domach. Nie możemy po-
nownie dopuścić, aby ludzi pra-
cujących w sektorze górniczym 
i okołogórniczym ponownie wy-
kluczyć z rynku pracy. To jest po-
tężna tkanka gospodarcza, która 
jest niezbędna do rozwoju Śląska 
i Polski. Proces odejścia od wę-
gla jest wieloaspektowy i przed 24 
lutego wydawał łatwiejszy. Dziś 
jawi się jako bardzo trudny. Je-
stem ogromnym orędownikiem 
rozwiązań ekologicznych i nisko-
emisyjnych. Niestety, odnawialne 
źródła, póki co, nie są w stanie 
wypełnić naszego zapotrzebowa-
nia energetycznego na pełny rok. 
Jesteśmy regionem najmniej na-
słonecznionym. Przyglądamy się 
nowoczesnym rozwiązaniom, ale 
nie jesteśmy w stanie zrezygno-
wać z węgla z dnia na dzień i nie 
będziemy ograniczać zdolności 
konkurencyjnych polskich i ślą-
skich przedsiębiorstw. Czynnik 
kosztowy energii jest tutaj klu-
czowy – oznajmił Jakub Cheł-
stowski.

O sytuacji na wschodniej gra-
nicy Polski wspomniał rów-
nież Ireneusz Zyska wicemini-
ster klimatu i środowiska oraz 

pełnomocnik rządu ds. odna-
wialnych źródeł energii. Zazna-
czył jak ważna jest suwerenność 
energetyczna naszego kraju, któ-
ra powinna zyskać rangę dok-
tryny państwowej, a zatem być 
realizowana poza podziałami 
partyjnymi i bez względu na to, 
kto aktualnie sprawuje władzę. 
– Też pochodzę z regionu gór-
niczego, z Wałbrzycha – rozpo-
czął wiceminister. – Dumą mo-
jej rodziny jest historia dziadka, 
który w kopalni przepracował 30 
lat, zatem tradycja górnicza jest 
mi bliska, tak samo jak bliska jest 
Ślązakom. Sprawiedliwa zmiana 
polityki energetycznej, a zatem 
i węglowej, jest wpisana w strate-
giczny dokument rządu polskie-
go polityki energetycznej Polska 
2040. Opiera się ona na trzech 
filarach – sprawiedliwa trans-
formacja, zeroemisyjny system 
energetyczny i czyste powietrze. 
29 marca tego roku Rada Mini-
strów przyjęła aktualizację, wpro-
wadzając czwarty filar – suweren-
ność energetyczną. Obserwujemy 
rzecz niebywałą we współczes-
nej historii Europy. Agresja Ro-
sji na Ukrainę wszystkich nas 
zmusiła do podjęcia bardzo in-
tensywnych działań. Wcześniej 
negowano potrzebę budowania 
gazociągu Baltic Pipe czy dywer-
syfikacji dostaw gazu. Podpisana 
umowa z rosyjskim Gazpromem 
w tym roku szczęśliwie dobiega 
końca. Dzisiaj polski miks ener-
getyczny oparty jest w 70% o wę-
giel kamienny i brunatny. Bardzo 
szybko zmieniamy tę perspekty-
wę, ale węgiel jest nam potrzeb-
ny, aby zapewnić stabilne do-
stawy energii po akceptowalnej 
cenie dla odbiorców końcowych. 
W roku 2033 ma powstać w Pol-
sce pierwsza elektrownia jądro-
wa. To bardzo ważny element 
stabilizujący system energetycz-
ny, który pozwoli nam stopnio-
wo odchodzić od energetyki wę-
glowej – obiecał wiceminister. 
W dalszej części wystąpienia za-
uważył wzrost roli prosumentów 
(czyli wytwórców i konsumen-
tów energii jednocześnie). Tych 
w 2015 roku było zaledwie 4 tys., 

obecnie jest ich około miliona. 
Wpłynął na to rozwój techno-
logii fotowoltaicznych, ale rów-
nież hybrydowe OZE niezależne 
od warunków atmosferycznych. 
Na końcu odniósł się do klastrów 
energii (OIPH powołała takowy 
w Tychach), energetyki rozpro-
szonej oraz rewolucji jaką jest 
technologia wodorowa.

Sytuację i specyfikę energety-
ki w Tychach przybliżył gospo-
darz konferencji, prezes OIPH 
oraz RCGW Zbigniew Gieleciak. 
Wspomniał o tyskich producen-
tach, którzy produkują magazy-
ny energii, ładowarki oraz ogniwa 
fotowoltaiczne. – Te elementy za-
prezentowaliśmy w holu, by każ-
dy mógł się przekonać, że roz-
wiązania magazynowania energii, 
o których dziś mówimy, są dostęp-
ne już dziś. Pan minister odwie-
dzi również tyską oczyszczalnię, 
gdzie zaprezentujemy technologie 
biowodoru produkowanego przez 
mikroorganizmy, czego w Polsce 
nikt jeszcze nie dokonał. U nas, 
w Tychach to już działa. Bioe-
nergia to kolejny segment energii 
przyszłości. Są tu dzisiaj z nami 
osoby z prezydium rady Tyskie-
go Klastra Energii. Nasz główny 
cel to rozwój energetyki opar-

tej o odnawialne źródła energii. 
Dążymy do samowystarczalno-
ści energetycznej, poprawy jako-
ści środowiska naturalnego oraz 
realizacji transformacji energe-
tycznej mieszkańców. Wciąż się 
aktywizujemy i czekamy na odpo-
wiednie regulacje prawne. Przy-
gotowaliśmy rekomendacje kon-
ferencyjne, w których znajdują 
się nasze spostrzeżenia, zauwa-
żone problemy i ich rozwiąza-
nia. Skupiliśmy w nich nasze do-
świadczenia, którymi chcemy się 
podzielić. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom przez ostatnie trzy 
lata wyprodukowaliśmy nadwyż-
kę energii pozwalającą w stu pro-
centach zasilić Wodny Park Tychy 
oraz sprzedać do sieci 5 GWh. Ty-
skie Linie Trolejbusowe rocznie 
zużywają 2,8 GWh. Gdyby istnia-
ły odpowiednie regulacje prawne, 
moglibyśmy się samobilansować. 
One są po prostu niezbędne – do-
dał Zbigniew Gieleciak wręczając 
spisane rekomendacje wicemini-
strowi klimatu i środowiska.

Głos na konferencji zabrali 
również: Janusz Michałek (KSSE), 
Jan Bondaruk (GIG Instytut Ba-
dawczy), Henryk Borczyk (GZM), 
Bartosz Krysta (Veolia Energy).
kaMiL peszat ●

regulaCje potrzebne od zaraz
konferenCja NA TEMAT BEZPIECZEńSTWA I TRANSfORMACjI ENERGETyCZNEj POLSKI I uE ODByłA SIę W TyChACh.
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Zbigniew Gieleciak przekazuje wiceministrowi Ireneuszowi 
Zysce rekomendacje dotyczące klastrów energii.
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Warto skorzystać z okazji jakie daje 
nam rynek, ale nie można zapo-
mnieć o zdrowym rozsądku. Bo czy 
zawsze „taniej” będzie taniej?

Większość z osób, które ku-
powały używane samochody, 
z pewnością słyszała: „Nic nie 
stuka, nic nie puka”, „Prawdzi-

wa igła, cukiereczek”. – Nic bar-
dziej mylnego! Nasze 20-letnie 
doświadczenie w branży moto-
ryzacyjnej doskonale pokazuje, 

że emocje podczas zakupu bio-
rą górę, a konsekwencje błęd-
nych decyzji kosztują Was bar-
dzo słono – twierdzi Andrzej 
Gleba z serwisu Bosch Service 
Gleba.

By zapobiec nieprzewidzia-
nym wydatkom po zakupie wy-
marzonego pojazdu, wystarczy 
poświęcić kilkadziesiąt złotych 
przed dokonaniem transakcji 
i mieć pewność, że nowy samo-
chód będzie nam służył przez 
lata.

– W Bosch Service Gleba dys-
ponujemy nowoczesnymi, spe-
cjalistycznymi urządzeniami, 
dzięki którym dokładnie spraw-
dzimy pojazd, który zamierzasz 
kupić – zapewnia Andrzej Gleba. 
– Profesjonalnie sprawdzimy: ce-
chy identyfikacyjne (VIN), stan 
zawieszenia, stan amortyzato-
rów, hamulców, wykonamy po-
miar grubości lakieru, stan aku-
mulatora, itp.

Dowiesz się w jakim stanie 
znajduje się podwozie auta, ele-
menty konstrukcyjne samocho-
du, przewody hamulcowe, jakie 

są siły hamowania poszczegól-
nych kół pojazdu oraz zbież-
ność kół. Analiza spalin pozwo-
li ocenić wstępnie stan silnika. 
Fachowa pomoc, jaką uzyskasz 
w naszym serwisie, na pewno 

pomoże w podjęciu odpowied-
niej i bardziej świadomej decy-
zji o zakupie wybranego pojazdu 
lub wesprze nas podczas nego-
cjacji ceny. 
as●

żeby „taniej”  
nie okazało się drożej
użyWane saMoChody – jAK KuPIć I NIE DOPłACIć?
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saMoChody użyWane Cieszą się niesŁabnąCą popuLarnośCią Wśród poLskiCh 
nabyWCóW, przybyWa saMoChodóW zza zaChodniej graniCy (ChoCiażby 
ze WzgLędu na fakt WproWadzania taM zakazu Wjazdu do Miast saMoChodóW 
nie speŁniająCyCh norM ekoLogiCznyCh).
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– Każdy mieszkaniec naszego 
miasta może napisać wniosek 
czy pismo do urzędu zawierające 
swoje spostrzeżenia czy sugestie 
dotyczące dostępności obiektów 
dla osób z dysfunkcjami – mówi 
Hanna Skoczylas zastępca pre-
zydenta Tychów do spraw Zrów-
noważonego Rozwoju. – Wnioski 
takie można składać w Urzędzie 
Miasta Tychy lub w instytucjach 
administrujących dany teren, 
na przykład w Miejskim Zarzą-
dzie Ulic i Mostów, Tyskim Za-
kładzie Usług Komunalnych czy 
Miejskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych. Dodam, że wszyst-
kie działania inwestycyjne, które 
podejmujemy, są dostosowane do 
osób ze szczególnymi potrzeba-
mi. Zobowiązuje nas do tego sto-
sowna ustawa, ale też zależy nam 
na tym, aby miasto było dostoso-
wane do potrzeb osób o różnym 
stopniu niepełnosprawności. Je-
żeli zatem kreujemy jakąś prze-
strzeń, to myślimy o wszystkich 
mieszkańcach i w każdy projekt 
wpisana jest likwidacja barier ar-
chitektonicznych. Ingerujemy też 
w przestrzenie już istniejące, któ-
re mogą stwarzać takie bariery, 
aby wszyscy w równym stopniu 
mogli z nich korzystać. Takie ba-
riery zlikwidowaliśmy w budyn-
kach, gdzie znajdują się miejskie 
instytucje, urzędy czy placówki 
kultury, ale też w licznych prze-
strzeniach publicznych m.in. 
skwerach czy parkach. Czasem 
nasze działania wymagają konsul-
tacji z konserwatorem zabytków, 
jak w przypadku byłego domu 
kultury na placu św. Anny. W 
tym obiekcie planujemy zlikwi-

dować istniejące bariery m.in. 
zrobimy osobne wejście do obiek-
tu oraz dostosujemy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych toalety. 
Ponadto, jako miasto, współpra-
cujemy z licznymi fundacjami i 
organizacjami, które działają na 
rzecz poprawy sytuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami. Dzię-
ki temu w Tychach prowadzone 
są cyklicznie zajęcia, jak choćby 
„Miganie ułatwia poznanie”, które 
spotkały się z ogromny zaintere-
sowaniem mieszkańców. Warto 
też zapoznać z tyskim informa-
torem „Osoby z niepełnospraw-
nościami”, który wydał Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia 
w Urzędzie Miasta Tychy. Zor-
ganizowane ostatnio warsztaty 
z dostępności, w których wzięli 
udział tyscy urzędnicy są kolej-
nym przykładem takich działań 
– dodaje Hanna Skoczylas. 

Wydawnictwo, o którym 
wspomina zastępca prezydenta, 
dostępne jest w Urzędzie Mia-
sta Tychy oraz w formie PDF 
na stronie umtychy.pl. – Znaj-
duje się w nim wiele przydatnych 
wskazówek związanych z tema-
tyką niepełnosprawności. Opi-
saliśmy jakie regulacje i pomoc 
zapewniona jest w poszczegól-
nych instytucjach i placówkach 
na terenie naszego miasta oraz 
na jakie świadczenia mogą li-
czyć osoby o zwiększonych po-
trzebach. Mam nadzieję, że za-
warte w publikacji informacje 
okażą się przydatne oraz po-
zwolą zainteresowanym osobom 
z niepełnosprawnościami pełniej 
uczestniczyć w życiu społecz-
nym – pisze we wstępie Maciej 

Gramatyka zastępca prezydenta 
Tychów do spraw społecznych. 
Wewnątrz omówiono m.in. 
orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności, ulgi i uprawnie-
nia, legitymację osób niepełno-
sprawnych, karty parkingowe, 
psiego asystenta, oświatę, po-
moc społeczną, świadczenia ro-
dzinne, aktywność zawodową, 
ulgi w podatkach, komunikację 
miejską czy kwestie savoire-viv-
re wobec osób z niepełnospraw-
nościami.

inwestycje w oparciu o wytyczne
Wszystkie nowe inwestycje, ja-
kie realizuje MZUiM realizo-
wane są w oparciu o „Wytyczne 
dotyczące infrastruktury pub-
licznego transportu zbiorowego”, 
które są dokumentem opraco-
wanym i wprowadzonym przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolię.

– Przystanki autobusowe prze-
budowujemy tak, by były one 
przestrzenią przyjazną także dla 
osób zmagających się z niepełno-
sprawnościami – mówi Agnieszka 
Kijas rzecznik prasowy MZUiM. 
– Odbywa się to między innymi 
poprzez stosowanie ścieżek pro-
wadzących dla osób niewidomych 
i słabowidzących, a także poprzez 
dostosowanie wysokości krawęż-
nika tak, by osoba poruszająca 
się na wózku inwalidzkim mo-
gła wygodnie wjechać do pojaz-
du po wysuwanym z autobusu 
podnośniku. Dodatkowo współ-
pracujemy z Kołem Polskiego 
Związku Niewidomych w Tychach 
i na wskazanie ich przedstawicie-
li na wybranych skrzyżowaniach 
stosujemy sygnały dźwiękowe. 
W miejscach przejść przez jezdnię 
lub przez ścieżki rowerowe tak-
że stosujemy ścieżki prowadzące 
i pola uwagi na chodnikach. Po-
siadają one charakterystyczne wy-
pustki i są w kontrastowym kolo-
rze – dodaje.

Wszystkie ostatnio przebu-
dowywane skrzyżowania w ra-

mach projektu ITS dostosowane 
są do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zastosowano tam 
ścieżki prowadzące, pola uwa-
gi, obniżenia krawężników oraz 
na wybranych przejściach sygna-
ły dźwiękowe. – Z ostatnich rea-
lizacji można wymienić także al. 
Bielską, która już niemal w cało-
ści wpisuje się w wytyczne GZM. 
Brakujące fragmenty zostaną uzu-
pełnione w tym sezonie. Każdo-
razowo, jeżeli do naszej jednost-
ki wpływa zgłoszenie w sprawie 
likwidacji tzw. barier architekto-
nicznych, analizujemy taki przy-
padek i podejmujemy działania 
– zapewnia Agnieszka Kijas.

Warsztaty dla urzędników
Warto dodać, że w tym miesią-
cu urzędnicy, którzy na co dzień 
zajmują się prowadzeniem in-
westycji, remontów i robót bu-
dowlanych, wzięli udział w dwu-
dniowych warsztatach na temat 
dostępności architektonicznej, 
dzięki którym mieli okazję po-
znać ograniczenia i potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami. 
Pomogło im to w znajdowaniu 
rozwiązań w trakcie projekto-
wania pod kątem użyteczności 
przestrzeni miejskich i obiek-
tów publicznych, w poznaniu 
zagadnień prawnych związanych 
z dostępnością i zapoznaniem się 
z poruszaniem osób ze specjal-
nymi potrzebami. Poruszali się 
po mieście wózkami, z zasłonię-
tymi oczami z osobą towarzyszą-
cą czy z blokadami i obciążeniem 
ograniczającymi swobodne po-
ruszanie się.

– Dowiedzieliśmy się w sposób 
bezpośredni i oczywisty z czym 
muszą borykać się osoby z ogra-
niczoną sprawnością. Panie pro-
wadzące szkolenie w bardzo em-
patyczny sposób przedstawiały 
nam potrzeby i możliwe uczucia 
osób, które napotykają na barie-
ry w przestrzeni publicznej i nie 
mają możliwości ich pokonania. 
Uświadamiały też jak bardzo 
ważne jest możliwie równe trak-
towanie osób sprawnych i osób 
z brakiem pełnej sprawności, jak 
ogromnie istotne jest wzajemne 
wsparcie między ludźmi – mówi 
Monika Pifko z Wydziału Inno-
wacji i Inwestycji UM.

Podczas szkolenia omówio-
ne zostały również zagadnienia 
z zakresu wpływu projektowa-
nia środowiska na relacje w spo-
łeczeństwie oraz dobrych prak-
tyk i ich zastosowania na etapie 
przygotowania inwestycji. – Za-
skakujące było to, jak trudno jest 
poruszać się po przekroczeniu 
granic komfortu pełnej prawno-
ści. Podczas warsztatów towa-
rzyszyło nam uczucie niemocy, 
ograniczenia, zmiana perspekty-
wy i odbioru przestrzeni. Poko-
nanie jakiekolwiek dystansu jest 
dużym wyzwaniem – dodaje Róża 
Jaros z Tyskiego Zakładu Usług 
Komunalnych.

Finalnym etapem szkolenia bę-
dzie przygotowanie wytycznych, 
które na co dzień będą stosowane 
podczas przygotowania planów 
inwestycji i remontów.
kaMiL peszat ●

od 27 MarCa do1 
kWietnia i LiCeuM 
ogóLnoksztaŁCąCe iM. 
Leona kruCzkoWskiego 
W tyChaCh byŁo 
gospodarzeM WyMiany 
uCznioWskiej W raMaCh 
projektu erasMus+ 
„WoMen poWer – raising 
aWareness”. odWiedziLi 
nas uCznioWie 
i nauCzyCieLe z WŁoCh, 
CzeCh, turCji i ruMunii. 
dLa uCznióW „kruCzka” 
i iCh zagraniCznyCh 
gośCi CaŁy tydzień byŁ 
eMoCjonująCy i peŁen 
atrakCji.

Na powitanie odbył się wieczór 
międzynarodowy, podczas które-
go każda z grup miała okazję po-
dzielić się tradycyjnymi przysma-
kami ze swojego kraju. Imprezę 
uświetniły pokazy narodowych 
tańców. Polskę reprezentowała 
grupa taneczna z MDK nr 1, któ-
ra między innymi zatańczyła po-
loneza w ludowych strojach. Dla 
uczniów była to wspaniała okazja 
na poznanie innych kultur oraz 
bliższe nawiązanie międzynaro-
dowych znajomości.

Uczestnicy wymiany mieli 
możliwość poznania wielu cie-
kawych miejsc związanych z hi-
storią Śląska i Tychów. Podczas 
pobytu w naszym regionie zoba-
czyli najważniejsze miejsca w na-
szym mieście, odwiedzili również 
Muzeum Śląskie oraz salę koncer-
tową NOSPR w Katowicach. 31 
marca odbyła się całodniowa wy-

cieczka do kopalni soli w Wielicz-
ce i Krakowa, gdzie w ramach gry 
terenowej uczniowie mogli po-
dziwiać atrakcje Starego Miasta.

Wyjazdy przeplatanie były te-
matycznymi warsztatami i zaję-
ciami dotyczącymi roli kobiet 
w przeszłości i teraźniejszości. 
Uczestnicy projektu prezentowali 
przygotowane przez siebie prezen-
tacje oparte na wywiadach z ma-
mami oraz babciami, jak również 
artykuły pisane w grupach mię-
dzynarodowych. Gościem spe-
cjalnym była prof. dr hab. Irma 
Kozina z Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach, która wygło-
siła interesujący wykład na temat 
feminizmu w sztuce.

Jedną z największych atrakcji 
wymiany były odwiedziny zagra-
nicznych gości u polskich rodzin. 
Uczniowie zostali bardzo ser-
decznie przyjęci przez gospoda-
rzy i poczęstowani domową kola-
cją. Wszyscy uczestnicy wymiany 
zgodnie stwierdzili, że był to dla 
nich niezapomniany wieczór.

– Największą korzyścią są dla 
uczniów z pewnością nowe, mię-
dzynarodowe przyjaźnie, które 
zawarli podczas wymiany – po-
wiedziała Anna Zarmutek, na-
uczycielka z I LO. – Była to dla 
nich również duża szansa na pod-
szkolenie języka angielskiego i wy-
korzystanie swoich umiejętności 
w praktyce. Wszyscy jednogłoś-
nie przyznali, że był to dla nich 
niezwykły tydzień pełen wrażeń. 
Następny etap projektu odbędzie 
się w październiku w miejscowości 
Vieste we Włoszech! rn ●

tyCHy miastem 
dla WszystkiCH
tysCy urzędniCy WZIęLI uDZIAł W WARSZTATACh DOTyCZąCyCh DOSTęPNOŚCI ARChITEKTONICZNEj.

erasmus był… 
kobietą
uCznioWie i nauCzyCieLe Z CZTERECh KRAjóW GOŚCILI 
W TyChACh.

jedna z naszyCh CzyteLniCzek poruszyŁa 
W rozMoWie z naMi Ważną dLa niej kWestię. 
MianoWiCe dostosoWanie infrastruktury 
Miasta pod osoby zMagająCe się z różnyMi 
niepeŁnospraWnośCiaMi. saMa jest osobą 
starszą ze szCzegóLnyMi potrzebaMi 
i MieWa trudnośCi W poruszaniu się 
po sWoiM najbLiższyM otoCzeniu uL. batorego, 
braterskiej i bohateróW WarszaWy.

Po minach uczestniczek widać, że pobyt 
w Tychach był ze wszech miar udany.
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Podczas warsztatów urzędniczki na własnej skórze przekonały się z jakimi trudnościami 
i uciążliwościami muszą borykać się osoby z niepełnosprawnością.
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grupa artystyCzna 
teatr t.C.r. W tyM roku 
obChodzi 11-LeCie 
istnienia. przez ten 
Czas zreaLizoWaŁa 10 
WŁasnyCh spektakLi 
teatraLnyCh, 
odebraŁa dziesiątki 
nagród i grand 
prix, zreaLizoWaŁa 
niezLiCzoną iLość 
dziaŁań artystyCznyCh 
oraz poWoŁaŁa do żyCia 
jeden z najWiększyCh 
W poLsCe festiWaLi 
perforManCe. 
W MinionyM 
tygodniu teatr t.C.r. 
uhonoroWany zostaŁ 
nagrodą prezydenta 
tyChóW W dziedzinie 
kuLtury. z tej okazji 
spotkaLiśMy się 
z dWoMa fiLaraMi 
grupy – MarCineM 
staChonieM i piotreM 
kuMoreM – aby spisać 
iCh historię i doWiedzieć 
się, Co trzeba zrobić, 
aby stać się jednyM 
z najbardziej 
rozpoznaWaLnyCh 
teatróW offoWyCh 
W kraju.

menisk dał początek
– Moja przygoda z jakimkolwiek 
działaniem artystycznym rozpo-
częła się w 2001 r. na stacji ben-
zynowej, na której spotkałem 
Zbigniewa Skorka – rozpoczy-
na nasze spotkanie Marcin Sta-
choń. – Poprosił, bym zatankował 
po menisk wypukły. Jako typo-
wy humanista nie miałem po-
jęcia, co to jest ten menisk wy-
pukły. Zbigniew najpierw zrobił 
mi wykład o napięciu powierzch-
niowym cieczy, a później zapro-
ponował, bym wpadł do niego, 
bo ma kamerę i może mi ją uży-
czyć. Wokół tej kamery i Tyskich 
Spotkań Teatralnych szybko na-
wiązała się grupa Ariergarda zaj-
mująca się filmem krótkometra-
żowym, teatrem, poezją. Potem 

członkowie grupy rozjechali się 
po świecie (tam odnosząc sukce-
sy!), ale wtedy pojawił się Piotrek 
z pomysłem założenia Grupy Ar-
tystycznej Teatr T.C.R. Nie lubi-
łem go na początku – opowiada 
Marcin Stachoń.

Pierwsze ich spotkanie podczas 
Turnieju Niejednego Wieszcza nie 
zaowocowało ciepłym uczuciem. 
Marcin Stachoń wówczas uznał 
Kumora za człowieka cokolwiek 
dziwnego. – Powiem nawet, że nie 
chciałem mieć z nim kontaktu, 
to było w 2006 roku – podkre-
ślił Stachoń. Przez kolejne lata 
panowie mijali się wokół sceny 
Teatru Małego i Tyskich Spot-
kań Teatralnych. Piotr Kumor 
na studiach prowadził teatr „Ci 
ponownie projekt”. Obracał się 
też w kręgu kulturalnym Instytu-
tu Mikołowskiego. Gdy zakończył 
swoja edukację w 2009 r. i wrócił 
do Tychów, poczuł pewną pustkę. 
– Zauważyłem powtarzające się 
twarze na widowni Teatru Małe-
go – wspomina Kumor. – Po kilku 
latach, siłą rzeczy, zaczęliśmy się 
znać z widzenia. Często po spek-
taklach dzieliliśmy się naszymi 
przeżyciami, ale to nie była jakaś 
pogłębiona komitywa. Nie prze-
szkodziło mi to jednak w snu-
ciu planów o grupie artystycz-
nej. Po jednym ze spektakli TST 
w 2011 r. podszedłem do Marci-
na, obok stała Alina Bachara, któ-
rej Stachoń wtedy nie znał, złapa-
łem ją i powiedziałem „Marcin 
to jest Alina, będziesz z nią ro-
bił teatr. Ty i ja”. – Co ty bre-
dzisz? – odpowiedział wówczas 
Stachoń. – Po pierwsze nie lu-
bię, jak ktoś mi dyktuje, co mam 
robić, a po drugie nie przepada-
łem za ekscentrycznym Piotrkiem 
– wspomina. Piotrek jednak był 
zdeterminowany, miał plan i po-
mysł. Rozumował, że skoro jest 
grupa osób, która często poja-
wia się w teatrze i żywo potrafi 
o nim dyskutować, to zapewne 
drzemie w tych ludziach teatral-
ny potencjał. Zaprosił 10 osób 
na spotkanie 21 kwietnia 2011 r. 

do Klubu Artystycznego Bakakaj. 
– Na tym spotkaniu założyliśmy 
Grupę Artystyczną T.C.R. i usta-
liliśmy, co chcielibyśmy robić 
– mówi Piotr Kumor. – Okazało 
się, że gość nie jest wcale taki głu-
pi – przyznaje Marcin Stachoń.

okoniem do belfegora
Tychy w tamtym czasie teatralnie 
kojarzone były głównie z Teatrem 
Alternatywnym BELFEgoR Sła-
womira Żukowskiego. Młodziutki 
wówczas T.C.R chciał robić coś 
zupełnie innego, coś bardziej 
nowoczesnego, słowem offowe-
go. – Co śmieszne, w kwietniu 
uznaliśmy, że chcemy robić rze-
czy zupełnie inne, a już pół roku 
później graliśmy w BELFEgoRze 
gościnne występy – opowiada 
Piotrek. – Oczywiście byliśmy 
zafascynowani twórczością star-
szych kolegów i nigdy nie ema-
nowaliśmy do nich negatywną 
energia. Chcieliśmy po prostu 
robić teatr społeczny, po swoje-
mu, tak jak to czujemy. Opowia-
dać o rzeczach, które nas doty-
czą bezpośrednio, które dzieją się 
za naszymi ścianami – zaznacza 
Stachoń. Założeniami, prócz opo-
zycji do BELFEgoRa, było two-
rzenie performansów, happenin-
gów, działań w nieprzygotowanej 
strukturze miasta oraz organiza-
cja wydarzeń kulturalnych. – Je-
denaście lat temu performance 
w Polsce był zjawiskiem albo 
już zapomnianym, albo jeszcze 
nieznanym. My jednak już wte-
dy stawialiśmy w tej dziedzinie 
pierwsze kroki, a dziś organizuje-
my jeden z największych festiwali 
tego typu w Europie Środkowo-
Wschodniej – zauważa Piotrek.

bakakaj, mCk i terror
Siłą grupy był ogromny zapał 
twórczy, determinacja i potrzeba 
działania. Minusem – warsztat. 
Ważnym miejscem dla grupy był 
klub Bakakaj, w którym robili 
próby. Przez rok starali się stwo-
rzyć spektakl. Nie szło to najlepiej. 
– Nie mieliśmy narzędzi, poru-

szaliśmy po omacku – stwierdza 
Marcin Stachoń. Koniec końców 
wystawili spektakl pt. „Próba 
spektaklu Dzidziuś Pana Topora” 
w Bakakaju. – W tym czasie sporo 
osób, kolokwialnie mówiąc, wy-
kruszyło się. Pokazało nam to, kto 
faktycznie chce tworzyć cięższe 
i autorskie treści. Została grupa, 
która posługiwała się wspólnym 
językiem. Po postu zaprzyjaźni-
liśmy się i teatralnie i prywatnie 
– dodaje Marcin. – Stworzyliśmy 
bohemę – podsumowuje Piotrek. 
– Spotykaliśmy się po trzy razy 
w tygodniu. Próby trwały cza-
sem po osiem godzin, ale zdania, 
co do tego spektaklu, były podzie-
lone. Przede wszystkim zrobili-
śmy gatunkowo bardzo grote-
skowy off. Myślę, że widz nie był 
gotowy na coś takiego. Ale stwo-
rzyliśmy silnie zintegrowaną gru-
pę. To było głównym celem.

W tym czasie w Grupie Ar-
tystycznej Teatr T.C.R. zosta-
ją cztery osoby: nasi rozmów-
cy oraz Marcin Wagner i Alina 
Bachara. Zaangażowane, o po-
dobnej wrażliwości artystycznej 
i wspólnych definicjach. Marcin 
Stachoń postanawia napisać swo-
ją własną sztukę. Zaczyna two-
rzyć się „Knienie”. Role rozpi-
suje pod konkretnych aktorów. 
Trwają pierwsze próby. – Nie 
mieliśmy swojego miejsca. Spo-
tykaliśmy się gdzie tylko się dało. 
Wielkie podziękowania należą się 
państwu Klimala, którzy użyczyli 
nam przestrzeni w Bakakaju oraz 
Wojtkowi Wieczorkowi ówczes-
nemu dyrektorowi Miejskiego 
Centrum Kultury. Otrzymaliśmy 
od niego mnóstwo wsparcia. Ro-
bił dla nas, co w jego mocy. Kiedy 
tylko się dało, graliśmy na scenie, 
częściej jednak spotykaliśmy się 
w MCK-owej kawiarence inter-
netowej, która mieściła się w piw-
nicy – opowiada Piotrek. – To był 
punkt krytyczny. Wówczas kla-
rował się nasz sceniczny sposób 
bycia. Nie spieszyliśmy się, mieli-
śmy czas, aby się dotrzeć. Spoty-
kaliśmy się regularnie, co środę, 

najpierw próba, a potem wspólnie 
do knajpy. Proporcja została zna-
leziona. Grzebaliśmy w sobie, szu-
kaliśmy emocji, stanów, napięć, 
dynamiki. Robiliśmy to tak cho-
lernie prawdziwie, prosto z fla-
ków. Czasem przez trzy godziny 
udało się opracować jedną kwe-
stię, jedno zdanie. To było dobre 
– przyznaje Marcin Stachoń.

W międzyczasie T.C.R. zapre-
zentował „4 fourmy terroryzmu” 
w Toruniu na Festiwalu Perfor-
mance „Koło Czasu”. To było 
mocne uderzenie – brutalne 
i ostre. Publiczność, nie wytrzy-
mując skali emocji, wychodziła 
podczas trwania akcji artystycz-
nej. W czasie prezentacji na L.A.F. 
w Zwierzyńcu wyszła również re-
daktorka działu kulturalnego Ga-
zety Wyborczej, która napisała 
„Na festiwalu zaprezentowała się 
Grupa Artystyczna Teatr T.C.R., 
ale o spektaklu jeszcze długo nie 
będę mogła nic napisać”. Do dziś 
ten performance puszczany jest 
na TVP Kultura. – Zagrałem 
w tym tylko raz – przyznaje Mar-
cin Stachoń. – Było to dla mnie 
za mocne.

Warsztatowe dno i droga 
ku powierzchni
Przyszedł wrzesień 2013 r. 
i „Knienie” ujrzało światło dzien-
ne w Underground Pubie. Na pre-
mierze pojawił się Andrzej Ma-
ria Marczewski dyrektor Teatru 
Małego, który zaproponował im 
pomoc. Grupa mogła spotykać się 
na scenie Teatru Małego, a dodat-
kowo zawodowy aktor Jerzy Ma-
zur postanowił nauczyć ich teatru 
porządnie. – Nawet nie wiedzie-
liśmy, czego nie wiedzieliśmy. 
Mazur wykonał z nami tytanicz-
ną pracę. To był profesjonalny 
aktor, z ogromnym doświad-
czeniem m.in. w Kabarecie Olgi 
Lipińskiej, dzięki temu widział 
nasze braki. Ćwiczyliśmy z nim 
wszystko – emisję głosu, dykcję, 
wychodzenie i ruch na scenie. Do-

wiedziałem się, że nawet chodzić 
nie umiem. Wszystko robiliśmy 
źle. Z Jurkiem spędziliśmy dwa 
ciężkie, ale i bardzo owocne lata. 
Nie miał dla nas litości. Raz czy 
dwa puściły mi nerwy, ale to on 
zrobił z nas aktorów. Warsztatowo 
wyciągnął nas z dna – stwierdza 
Stachoń.

– To był okres wytężonej pra-
cy bowiem graliśmy sporo wystę-
pów gościnnych. Pojawiliśmy się 
w BELFEgoRze, w Teatrze HOM, 
graliśmy u Andrzeja Marii Mar-
czewskiego oraz u Pawła Drze-
wieckiego, gdy został dyrektorem 
MCK. Staliśmy się rozpoznawalni 
i rozchwytywani – śmieje się Sta-
choń. Doszło do kuriozalnej sy-
tuacji, w której członkowie grupy 
grali w jednym tygodniu w trzech 
spektaklach premierowych. – Wy-
magało to ogromnego nakładu 
pracy. Jednego dnia bywaliśmy 
na trzech próbach. To nie jest 
do wyobrażenia w żadnym pro-
fesjonalnym teatrze. Graliśmy 
próbę w Teatrze HOM, później 
spotykaliśmy się na próbie BEL-
FEgoRa, by o godzinie 21 wziąć 
się za swój autorski projekt.

Wysiłki grupy nie poszły 
na marne. Zdobyli doświadcze-
nie, obyli się ze sceną, nauczyli 
się rzemiosła i... w końcu zaczę-
li być widoczni ze swoimi autor-
skimi projektami na dużych fe-
stiwalach. Pierwszy duży sukces 
zaliczyli na Biesiadzie Teatralnej 
w Horyńcu. – Wcześniej, praw-
dę mówiąc, nie dostawaliśmy się 
na żadne festiwale. Ale ogrywa-
liśmy się ze sobą oraz dostaliśmy 
porządną szkołę – mówi Marcin 
Stachoń. – Często teatry offowe 
pracują rok, aby zagrać swój spek-
takl raz. Tak, dokładnie jeden raz. 
Myśmy z „Knieniem” nasz rajd 
po nagrody zaczęli na „Gru-
bie sztuki” w Chorzowie (głów-
na nagroda), był to jednak moc-
no lokalny przegląd. Później nie 
zwalnialiśmy tempa – graliśmy 
i graliśmy, choćby w Rozbarku 
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Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. po zdobyciu nagrody prezydenta Tychów. Pierwszy z lewej Piotr Kumor, w okularach Marcin Stachoń.

Scena ze spektaklu „Disco mori”, ubiegłorocznej propozycji Teatru T.C.R.
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26 kWietnia, wtorek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja 
filmu „foxcatcher” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – SCENA TEATRu TV: „ła-
weczka” – pokaz spektaklu z 1988 roku 
(Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyń-
skiego)
godz. 19 – OSCAR NOMINATED 
ShORTS – pokaz nominowanych 
do Oscara aktorskich filmów krótko-
metrażowych (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

27 kWietnia, środa
godz. 17 – SPOTKANIE Z PODRóż-
NICZKą Marzeną Gąsior: „Zaproszenie 
do Patagonii, czyli rowerowa podróż 
na koniec świata” (Klub MCK urbano-
wice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie 
z aktorem Szymonem Bobrowskim (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

28 kWietnia, czwartek
godz. 17 – PORTRETy LITERACKIE: 
spotkanie z pisarką Magdaleną Maj-
cher (filia nr 3 MBP, ul. Batorego 9)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA!: „Między 
prawdą a fantazją. hieronim Bosch” 
– gawęda o sztuce (Pasaż Kultury An-
dromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 18 – „KRóL MACIuŚ” – spektakl 
dla dzieci w wyk. O! Teatru z jaworzna 
(Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – CZAS NA ARChITEKTuRę: 
„Terra Nullius czyli modernizm w archi-
tekturze Tychów” – wykład architekta 
Przemysława Czernka (Muzeum Miej-
skie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – CZWARTKI Z PALETą 
– spotkania ze sztuką (MBP – Mediate-
ka, al. Piłsudskiego 16)

30 kWietnia, sobota
godz. 17 – hENRyK jAN BOTOR: 
„Improwizacje na temat znanych 

tematów muzycznych” – koncert 
na fortepianie plenerowym (pl. Ba-
czyńskiego)
godz. 19 – TOMASZ „KOWAL” KO-
WALSKI z zespołem – koncert (Klub 
muzyczny underground, pl. Korfan-
tego 1)
godz. 20 – AGATA KARCZEWSKA 
– koncert (Art Music Club, ul. Oświę-
cimska 53)

1 Maja, niedziela
godz. 17 – hANIA DEREj I PRZyjA-
CIELE – autorskie kompozycje, im-
prowizacje i aranżacje (pl. Baczyń-
skiego)

2 Maja, poniedziałek
godz. 17 – POGODA DuChA czy-
li polskie przeboje w kameralnych 
aranżacjach w wykonaniu Agnieszki 
Zimnej i Piotra Pudełko (pl. Baczyń-
skiego)

3 Maja, wtorek
godz. 17 – jACEK KACZMARSKI 
O WOLNOŚCI – koncert plenero-
wy twórczości jacka Kaczmarskiego 
(pl. Baczyńskiego)

27 kWietnia, godz. 18: 
tury kuLtury – spotkanie 
z szyMoneM bobroWskiM, 
Mediateka,

m
at

. p
ra

so
we

autorsko, praWdziWie i z flakóW
historia grupy artystyCznej TEATR T.C.R.

Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. po zdobyciu nagrody prezydenta Tychów. Pierwszy z lewej Piotr Kumor, w okularach Marcin Stachoń.
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w Bytomiu, na „Entrée” w Cho-
rzowie i wszędzie gdzie nas chcie-
li. Przez ten czas spektakl zmienił 
się, choć na papierze zmiany były 
raczej kosmetyczne. Większa jed-
nak zmiana dokonała się w człon-
kach T.C.R.

– W końcu zostaliśmy nagro-
dzeni w Horyńcu – wspomina 
Piotr Kumor. – To ważny festi-
wal dla offowych teatrów w Pol-
sce. Nagle festiwale, na które nie 
dostawaliśmy się wcześniej, same 
zaczęły nas zapraszać. I zaczęli-
śmy na nich wygrywać. W śro-
dowisku nawet panowała opinia, 
że mamy maszynkę do wygrywa-
nia festiwali. – Uważam, że udało 
nam się wykrzesać energię z re-
lacji między bohaterami – ocenia 
Marcin Stachoń. – Słowa to tam 
pikuś, ale energia, którą zbudo-
waliśmy dzięki tym słowom, była 
gęsta i ciemna jak smoła. Ludzie 
płakali. Po spektaklu mówili nam, 
że odnajdywali w nim siebie lub 
swoich bliskich.

„TeCeeRy” mieli już swój mo-
dus operandi. Jednym z jego zało-
żeń było zagranie spektaklu dzie-
sięć razy na scenie kameralnej 
MCK, zanim wyjdą z nim do szer-
szej publiczności. Po drodze usły-
szeli, że mają problemy z wyczu-
ciem czasu reakcji publiczności. 
Postanowili więc zagrać farsę „Ter-
cet” S. Mrożka, aby się tego wy-
czucia nauczyć. Dzięki temu zapi-
sali się w historii polskiego teatru 
jako grupa, która zagrała prapre-
mierę tego tekstu. – Światowa pra-
premiera, czyli pierwsze wysta-
wienie pełnego tekstu na scenie, 
miała miejsce 24 września 2015 r. 
w Wilkowyjach – śmieje się Pio-
trek. – Nota bene tekst uważany 
jest za najgorsze dzieło Mrożka, 
dlatego postanowiliśmy właśnie 
z nim pracować – dodaje.
kaMiL peszat ●

Część drugą historii t.C.r. 
opublikujemy w następnym 
numerze „twoich tychów”.

W minionym tygodniu w Szcze-
cinie odbyła się gala Fryderyków 
- dorocznych nagród przemysłu 
fonograficznego – w dziedzinie 
muzyki poważnej. W trzech ka-
tegoriach nominowane były dzie-
ła z udziałem AUKSO Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy.

Ostatecznie statuetką Fryde-
ryka 2022 uhonorowano nagra-
nie w kategorii Muzyka orato-
ryjna i operowa – wydaną przez 

PWM/Anaklasis płytę „Syre-
na. Melodrama eaterna” będącą 
wspólnym dziełem kompozyto-
ra Aleksandra Nowaka i śląskie-
go literata Szczepana Twardocha. 
Oprócz kierowanej przez Marka 
Mosia orkiestry AUKSO w na-
graniu udział wzięli: Ewa Biegas, 
Bartłomiej Duś, Joanna Freszel, 
Jan Jakub Monowid, Daniel Po-
piałkiewicz i Piotr Sałajczyk. Gra-
tulujemy! WW ●

Spółdzielczy Dom Kultury „Tę-
cza” zaprasza w maju na ciekawe 
warsztaty, przeznaczone zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych miesz-
kańców Tychów.

Jako pierwsze odbędą się wio-
senne warsztaty florystyczne dla 
dorosłych, które rozpoczną się w 
sobotę, 7 maja o godz. 9. Temat 
warsztatów to domowy ogródek 

ziołowy i właśnie przygotowa-
niem takiego zajmą się uczestnicy 
spotkania. Obowiązują wcześniej-
sze zapisy w „Tęczy” lub telefo-
nicznie (nr 32 227 58 12). Odpłat-
ność dla członków TSM „Oskard” 
wynosi 25 zł, dla pozostałych nie-
spełna 130 zł.

Z kolei w czwartek, 12 maja 
na godz. 17 dzieci powyżej 7 lat 

zaproszone zostaną do Tęczowej 
Fabryki Wrażeń. Jak wskazuje 
tytuł warsztatów „Wiosenne tor-
by”, uczestnicy będą mieli okazję 
samodzielnie ozdobić płócien-
ne torby w kolorowe, wiosenne 
dodatki. Liczba miejsc jest ogra-
niczona, zapisy w placówce lub 
drogą telefoniczną (nr 32 227 58 
12). WW  ●

poCząWszy 
od 30 kWietnia przez 
dWa tygodnie tyszanie 
będą MogLi zagrać 
na fortepianie, który 
stanie na pLaCu 
baCzyńskiego.

Fortepian plenerowy Cadenza 
dostępny będzie dla każdego, 
kto odwiedzi wówczas plac, ale 
także będzie instrumentem, wo-
kół którego zgromadzą się artyści: 
Henryk Jan Botor, Hania Derej 
i przyjaciele czy Piotr Pudełko 
i Agnieszka Zimna. Tu też odbę-
dzie się trzeciomajowy koncert 
poświęcony twórczości Jacka 
Kaczmarskiego.

Nie ważne czy jesteś profesjo-
nalistą czy amatorem – to tu mo-
żesz zorganizować spontaniczny 

recital, koncert ze znajomymi albo 
po prostu pobawić się z dziećmi 
przy fortepianie. To świetna okazja, 
by oswoić się z muzyką i czerpać 
z niej radość bezpośrednio, samo-
dzielnie lub w większym gronie.

Możliwość bezpośredniego ob-
cowania z muzyką to jedno, co da 
obecność fortepianu w Tychach – 
Miejskie Centrum Kultury zapra-
sza także na majówkowe recitale 
– począwszy od 30 kwietnia przez 
4 kolejne dni o godzinie 17 na ze-
branych na Placu Baczyńskiego 
czekać będą różne muzyczne sty-
le w wykonaniu znakomitych ar-
tystów. I tak 30 kwietnia za for-
tepianem zasiądzie nasz rodzimy 
pianista i kompozytor, Henryk 
Jan Botor, który przedstawi au-
torskie improwizacje na tema-
ty filmowe, 1 maja spotkamy się 

z Hanią Derej i jej przyjaciółmi, 
a 2 maja usłyszymy polskie prze-
boje w kameralnych aranżacjach 
w wykonaniu Agnieszki Zimnej 
i Piotra Pudełki. By uczcić Święto 
Konstytucji 3 Maja, tego dnia or-
ganizatorzy zapraszają na koncert 
ponadczasowych piosenek Jacka 
Kaczmarskiego.

Muzyka łagodzi obyczaje, więc 
wypada mieć nadzieję, że instru-
ment, który stanie na pl. Baczyń-
skiego nie podzieli losu tych 
z Katowic czy Cieszyna, które 
nie zdołały się oprzeć kretyń-
skim działaniom wandali i zostały 
zniszczone. Wszak w Tychach – 
mieście orkiestry AUKSO i Ma-
teusza Krzyżowskiego – z pew-
nością kultura mieszkańców i ich 
stosunek do sztuki stoją na wyż-
szym poziomie. WW ●

Po znakomitym wielkopostnym 
koncercie „Siedem ostatnich słów 
Chrystusa na krzyżu” w wykona-
niu AUKSO Orkiestry Kameral-
nej Miasta Tychy, parafia bł. Ka-
roliny Kózkówny zaprasza na 
kolejny, tym razem wielkanocny 
koncert. W najbliższą sobotę, 30 
kwietnia o godz. 18 przy ul. Tis-
chnera 50 wystąpi zespół Trzeci 
Godzina Dnia.

Istniejąca od 1982 roku TGD 
to jeden z najbardziej znanych 
zespołów wykonujących muzy-
kę z chrześcijańskim przesłaniem. 
Przez te cztery dekady przewinęło 

się przez grupę prawie pół tysią-
ca chórzystów, zespół zyskał licz-
ne grono widzów, zawsze chętnie 
przychodzących na koncerty.

Twórczość TGD zaliczana jest 
do nurtu pop-gospel. Nie jest 
jednak próbą kopiowania muzy-
ki afroamerykańskiej, ale wyni-
kiem łączenia różnych inspiracji 
i poszukiwania własnego stylu. 
Dzisiejsze brzmienie grupy two-
rzy kilkunastoosobowy chór, ze-
spół instrumentalny i grono so-
listów. Repertuar zespołu opiera 
się na kompozycjach dyrygenta - 
Piotra Nazaruka. WW ●

Wiosenne warsztaty w „Tęczy”.

dla dzieci i dorosłych

pleneroWe nuty
fortepian Cadenza STANIE NA PL. BACZyńSKIEGO.

Hania Derej „trenowała” już na katowickim fortepianie plenerowym. Teraz zagra na placu Baczyńskiego.

M
CK

Wielkanocny koncert u bł. Karoliny.

Trzecia Godzina 
dnia

Istniejący od 40 lat zespół Trzecia Godzina Dnia wystąpi 
w kościele pw. bł. Karoliny w najbliższą sobotę.

Trz
ec

ia 
Go

dz
ina

 D
nia

za nagranie opery Aleksandra Nowaka i Szczepana Twardocha.

aUkso 
z Fryderykiem
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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 warto!

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

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

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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ogłoszenia drobne
teL. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Do wynajęcia pokój z kuchnią na os. C tel. 
604 329 235
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905
Lokal na warsztat - komis. Centrum. Tychy 
ul. Katowicka 70 tel: 604 939 074
Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494

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, Centrum ul. Dąbrowskiego 36,2 
m2, V piętro, wieżowiec z balkonem, dwa 
pokoje, oddzielna kuchnia, cena 240.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

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

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  
Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.350.000 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-han-
dlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 netto 
zł + VAT www.ASTON.com.pl 519-595-
674Tychy ul. Harcerska, budynek miesz-
kalno-usługowy z garażem podziem-
nym, całkowita 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 fizjotera-
peuta  512-375-741  Bony prezentowe !!!

Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

transport:

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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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Zdobywcy Pucharu Polski 
na szczeblu Podokręgu Tychy, 
piłkarze GKS II, bardzo szybko 
pożegnali się z rozgrywkami wo-
jewódzkimi, przegrywając wyjaz-
dową potyczkę z rezerwami Ra-
kowa Częstochowa 1:2.

Podopieczni trenera Sebastiana 
Idczaka nie mieli szczęścia w lo-
sowaniu pierwszej rundy. Mo-
gli trafić na wolny los, mogli do-
stać rywala niżej notowanego, jak 
choćby MLKS Woźniki czy „egzo-
tyczne” Tempo Puńców; tymcza-
sem wylosowali najgorzej jak się 
dało, bo na lidera pierwszej gru-
py IV ligi – drugi zespół ekstra-
klasowego Rakowa. Nie mieli też 
szczęścia na boisku, gdyż decydu-
jącego o awansie gola stracili tuż 
przed końcem meczu.

Pierwsza, dość wyrówna-
na połowa pucharowej potycz-
ki, nie przyniosła gola, choć sy-
tuacje były, zwłaszcza po stronie 
tyszan (Kargulewicz, Janiak, Pa-
luch). Rezultat otworzył dopiero 
w 59 min. Niedziałkowski, któ-
ry strzałem pod poprzeczkę po-
konał Odyjewskiego. Nie minęło 
jednak 120 sekund, a ponownie 
mieliśmy remis. Po rzucie wol-
nym Kopczyk skierował piłkę gło-
wą do Pipii, który – także głową 
– posłał ją do siatki.

Gdy do końca spotkania po-
zostało już tylko kilka minut 

i wszyscy szykowali się na do-
grywkę, tyszanie popełnili błąd 
w defensywie, który wykorzystał 
Niedziałkowski i zdobył swojego 
drugiego gola. Choć po czerwo-
nej kartce gospodarze końcówkę 
grali w osłabieniu, to mimo do-
brych okazji Rutkowskiego i Kar-
gulewicza dowieźli prowadzenie 
do końcowego gwizdka i mogli 
cieszyć się z awansu.

– Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana i tak naprawdę mecz 
rozpoczął się na dobre w drugiej 
odsłonie. Szkoda przegranej, 
bo byliśmy w stanie powalczyć 
dzisiaj o dobry wynik i awans. 
Tym bardziej, że gole, które stra-
ciliśmy były po naszych prostych, 
niewymuszonych błędach. Za-
brakło nam wykończenia akcji, 
bo tych sytuacji stworzyliśmy so-
bie mnóstwo, nad tym będziemy 
musieli popracować – skomen-
tował mecz dla serwisu gkstychy.
info trener Sebastian Idczak.
RKS RaKóW ii cZęStOchOWa 
– gKS ii tychy 2:1 (0:0). Gole: 
Pipia (61’) oraz Niedziałkowski 
(59’ i 82’).
gKS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski, Kopczyk, Pipia (74’ Stefa-
niak), Rutkowski, Ploch (87’ Or-
liński), Kargulewicz, Machowski, 
Krężelok, Janiak, Paluch (85’ Ra-
biej). Żółta kartka: Rutkowski. 
WW ●

Środowa potyczka w Pucharze 
Polski zostawiła pewnie w no-
gach piłkarzy GKS II Tychy ja-
kieś wspomnienia, bo w sobotę 
w lidze tylko zremisowali z ni-
żej notowanym beniaminkiem 
z Gorzyc.

Zaczęło się bardzo dobrze, 
bo tyszanie zaatakowali od pierw-
szego gwizdka i osiągnęli suk-
ces już w 10 min. meczu. Paluch 
wykorzystał błąd obrońcy, prze-
jął piłkę podawaną do bramkarza 
i strzałem do pustej bramki otwo-
rzył wynik. Nie utrzymał się on 
jednak zbyt długo, bo w 16 min. 
Czarni wyrównali po precyzyj-
nym uderzeniu Kucharskiego. 
Jeszcze przed przerwą akcję Jania-
ka i Kopczyka zakończył golem 
Rutkowski i po pierwszej połowie 
planowo prowadzili podopieczni 
trenera Sebastiana Idczaka.

Po zmianie stron goście wyraź-
nie spuścili z tonu, na więcej po-
walając ambitnym piłkarzom be-
niaminka. Sami tyszanie też jakby 
zaczęli szanować nieznaczne pro-
wadzenie i niezbyt często zatrud-
niali golkipera Czarnych. Utrzymać 
korzystny wynik udało się jednak 
tyskim rezerwom tylko do 78 mi-
nuty, kiedy po interwencji Kręże-
loka we własnym polu karnym ar-
biter podyktował jedenastkę dla 
gospodarzy, którą strzałem przy 
słupku wykorzystał Warło, ustala-
jąc tym samym niespodziewany re-
misowy rezultat spotkania.

Potknięcie tyszan wykorzy-
stał LKS Bełk, który pokonując 

ROW Rybnik zbliżył się do lide-
rującego GKS II na dystans pię-
ciu punktów.
KS cZaRNi gORZyce – gKS ii 
tychy 2:2 (1:2). Gole: Paluch 
(10’) i Rutkowski (39’) oraz Ku-
charski (16’) i Warło (78’ z kar-
nego).
gKS ii tychy: Odyjewski – Za-
rębski (65’ Bielusiak), Kopczyk, 
Pipia, Rutkowski, Stefaniak, Or-
liński (84’ Rabiej), Machowski, 
Krężelok, Janiak (46’ Dzięgielew-
ski), Paluch. Żółte kartki: Kop-
czyk, Stefaniak i Pipia.

W pozostałych meczach 22. ko-
lejki: Landek – Piast II 1:3, Cza-
niec – Jasienica 0:1, Bełk – ROW 
2:1, Łękawica – Unia Turza 0:1, 
Podbeskidzie II – Książenice 4:1, 
Kuźnia – Czechowice 4:3, Bestwi-
na – Góral 3:0 (walkower). 
WW ●

iV Liga
1. gKS ii tychy 21 48 66:21
2. Bełk 21 43 41:22
3. unia Turza 21 41 51:32
4. Czaniec 21 37 37:26
5. Piast II 21 34 39:30
6. Kuźnia 22 31 31:32
7. Czechowice 21 30 28:30
8. łękawica 21 29 35:37
9. jasienica 20 29 25:28
10. Landek 21 28 36:34
11. Gorzyce 21 25 28:43
12. Podbeskidzie II 21 25 31:32
13. ROW 21 24 44:48
14. Książenice 21 19 37:55
15. Bestwina 20 14 24:48
16. Góral 22 7 17:62

po porażce z rezerwami Rakowa.

Gks ii poza 
pUcharem

rezerwa na chwilę zwolniła?

wpadka z beniaminkiem

Od wtorku, 26 kwietnia do nie-
dzieli 1 maja na Stadionie Zimo-
wym w Tychach rozegrane zosta-
ną Mistrzostwa Świata w Hokeju 
na Lodzie Dywizji IB, w których 
reprezentacja Polski walczyć bę-
dzie o awans na bezpośrednie za-
plecze Elity.

– Mamy jeden cel, awans na za-
plecze Elity. W rankingu świato-
wym jesteśmy sklasyfikowani 
najwyżej ze wszystkich drużyn 
biorących udział w turnieju, gra-
my u siebie, a nasi zawodnicy, 
począwszy od bramkarza Johna 
Murray’a, a skończywszy na na-
pastnikach Grzegorzu Pasiucie 
i Krystianie Dziubińskim, prezen-
tują wysoką jakość – powiedział 
na ubiegłotygodniowej konferen-
cji prasowej w Tychach Robert 
Kalaber, selekcjoner reprezentacji 
Polski. – Liczymy, że kibice w Ty-
chach będą naszym szóstym za-
wodnikiem i stworzą atmosferę 
godną turnieju mistrzowskiego. 
Zrobimy wszystko, aby fani byli 
zadowoleni nie tylko z naszych 
zwycięstw, ale również atrakcyj-
nej gry – dodał.

Cel, jaki postawili sobie bia-
ło-czerwoni nie będzie łatwy 
do osiągnięcia, bo awansuje tyl-
ko zwycięzca turnieju, Polacy 
muszą zatem pokonać zespo-
ły Estonii, Ukrainy, Serbii i Ja-
ponii. – Na pewno z bardzo do-
brej strony będzie chciała pokazać 
się Ukraina. Oni będą mocno 
zmotywowani – ocenił obecny 
na konferencji kapitan hokejo-
wej reprezentacji Polski Kry-
stian Dziubiński. – Ze względu 
na zbrojną napaść Rosji, repre-
zentacja naszych wschodnich 
sąsiadów przygotowywała się 
do turnieju na Węgrzech.

Ostatnie MŚ Dywizji IB roze-
grane zostały w 2019 roku (Po-
lacy zajęli tam drugie miejsce), 
potem przez dwa lata organiza-
cję imprezy torpedowała pande-
mia. – Bardzo długo czekaliśmy 
na ten turniej i mamy nadzieję, 
że kibice w Polsce też są sprag-
nieni mistrzostw – mówił Kry-
stian Dziubiński.

Dobry nastrój w polskiej ekipie 
podgrzewał też prezes Polskiego 
Związku Hokeja na Lodzie, Mi-
rosław Minkina: – W poprzed-
nim tygodniu w Katowicach 
emocjonowaliśmy się występem 
naszej kobiecej reprezentacji, któ-
ra osiągnęła historyczny sukces. 
Podopieczne Zbigniewa Wróbla 
zdobyły srebrny medal w Mistrzo-
stwach Świata Kobiet Dywizji 
IB. Teraz pora na męską repre-
zentację, która jest coraz silniej-
sza. W poprzednim roku w tur-
nieju kwalifikacyjnym do Igrzysk 
Olimpijskich nasz zespół poko-
nał bardzo mocną Białoruś. Pola-
cy wygrali Turniej o Puchar Trój-

morza oraz Baltic Challenge Cup, 
a w EIHC Christmas Cup zaję-
li drugie miejsce. Jesteśmy więc 
dobrej myśli.

Województwo śląskie jest ko-
lebką hokeja na lodzie w Polsce 
– miejscem, z którym nieroze-
rwalnie związały się utytułowa-
ne drużyny hokejowe, ich legen-
dy i kibice. Dotychczas, imprezy 
tej rangi gościł katowicki Spodek, 
ale tym razem po raz pierwszy 
w historii seniorskie Mistrzostwa 
Świata odbędą się na Stadionie 
Zimowym w Tychach.

– Śląskie stawia na sport, 
wspiera go i promuje, a sportowa 
rywalizacja jest nie tylko dosko-
nałą rozrywką, ale także inspi-
racją dla młodych ludzi i sposo-
bem na aktywne życie. Wierzę, 
że Mistrzostwa Świata w Hokeju 
na Lodzie Mężczyzn Dywizji IB 
zakończą się sukcesem reprezen-
tacji Polski i dostarczą nam wielu 
sportowych wrażeń – stwierdził 
podczas spotkania z dziennika-
rzami Jakub Chełstowski, mar-
szałek województwa śląskiego.

Tychy zostały faktem goszcze-
nia mistrzostw trochę zaskoczo-
ne, bo pierwotnie impreza miała 
odbyć się w Spodku, ale hokejo-
we władze przeniosły ją na Sta-
dion Zimowy. – Żartując można 
powiedzieć, że Katowice zabra-
ły Tychom mistrzostwo Polski, 
za to my zabraliśmy stolicy woje-
wództwa mistrzostwa świata – po-
wiedział prezydent Tychów An-
drzej Dziuba. – Każde wydarzenie 
związane z hokejem budzi zainte-
resowanie tyskich kibiców, dlatego 
jestem pewien, że przed nami wie-
le sportowych emocji. Zapraszam 
na Stadion Zimowy – dodał.

Mecze Polaków pokaże 
na żywo TVP Sport, z kolei bilety 
na wszystkie spotkania są  do ku-
pienia na platformie eBilet.pl.

Bilety na pojedyncze mecze 
Mistrzostw są w cenie od 49 zł. 
Z kolei ceny karnetów na wszyst-
kie mecze Polaków zaczynają się 
od 147 zł. WW ●

hokejowa reprezentacja powalczy w Tychach.

Tylko awans

teRmiNaRZ tuRNieju

WtOReK, 26 KWietNia
godz. 16.30 – Serbia – japonia; 
godz. 20 – Polska – Estonia
śRODa, 27 KWietNia
godz. 16.30 – ukraina - Serbia
cZWaRteK, 28 KWietNia
godz. 16.30 – japonia – Estonia;
godz. 20 – ukraina – Polska
PiąteK, 29 KWietNia
godz. 20 – Serbia – Polska
SOBOta, 30 KWietNia
godz. 16.30 – japonia – ukraina;
godz. 20 – Estonia – Serbia
NieDZiela, 1 maja
godz. 16.30 – Polska – japonia; 
godz. 20 – Estonia – ukraina

Konferencja prasowa przez tyskimi MŚ Dywizji IB. Od lewej: 
prezydent Tychów Andrzej Dziuba, marszałek woj. śląskiego 

Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa, prezes PZHL 
Mirosław Minkina, Krystian Dziubiński i trener Robert Kalaber.
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W pośWiąteCznyM 
tygodniu gks tyChy 
rozegraŁ dWa spotkania 
i oba zreMisoWaŁ. 
dodająC do tego reMis 
z poLkoWiCaMi, W trzeCh 
ostatniCh MeCzaCh 
z rzędu tyszanie 
podzieLiLi się punktaMi, 
a to Może nie WystarCzyć 
do gry W barażaCh 
o ekstrakLasę.

Do Opola tyszanie pojechali 
po trzy punkty i trener Jarosław 
Zadylak nie ukrywał po meczu, 
że remis z Odrą jest porażką jego 
zespołu. Zwłaszcza, że remis ura-
towany został niejako w ostatniej 
chwili, bo w doliczonym czasie 
gry, gdy Łukasz Grzeszczyk ty-
łem do bramki rywala kopnął 
piłkę „na aferę”, a Daniel Rumin 
wybiegł przed obrońców i głową 
przelobował bramkarza Odry. 
Była to co najmniej trzecia ideal-
na okazja Rumina, który w 80 i 86 
min. dwukrotnie w doskonałych 
sytuacjach trafiał w poprzeczkę.

Tyszanie gonili wynik od 67 min. 
kiedy to Odra objęła prowadzenie, 
też nie bez udziału… Rumina. Ty-
ski napastnik po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego nie trafił w piłkę, 
ta trafiła pod nogi Kędziory, który 
z bliska wpakował ją do siatki. Kil-
ka minut później opolanie stracili 
jednego z graczy, który po czerwo-
nej kartce opuścił plac gry.
ODRa OPOle – gKS tychy 1:1 
(0:0). Gole: Rumin (90’) i Kędzio-
ra (67’).
gKS tychy: Jałocha – Mańka, 
Nedić, Szymura, Wołkowicz (79’ 

Malec) – Wachowiak (46’ Kozi-
na), Paprzycki (69’ Jaroch), Żytek, 
Grzeszczyk, Steblecki (46’ Biel) 
– Rumin. Żółte kartki: Mańka, 
Szymura i Malec.

W niedzielnych derbach z GKS 
Katowice tyszanie zanotowa-
li identyczny rezultat, ale kibice 
mieli satysfakcję choćby z tego, 
że oglądali bardzo dobry mecz. 
Zwłaszcza w pierwszej połowie 
obie drużyny stworzyły cieka-
we, szybkie i obfitujące w cał-
kiem sporo sytuacji podbramko-
wych widowisko. Pierwszą z nich 
stworzyli w 9 min. tyszanie, ale 
Krystian Wachowiak nie doszedł 
do piłki dogranej przez Sebastia-
na Stebleckiego. Dwie minuty 
później było już 0:1. Niefrasob-
liwa strata przy wyprowadzaniu 
piłki przez Mateusza Czyżyckiego 
skończyła się podaniem Szymcza-
ka do Roginića, który nad Konra-
dem Jałochą posłał piłkę do siat-
ki GKS.

Po stracie gola Trójkolorowi 
jeszcze przyspieszyli i raz po raz 
gościli pod bramką Kudły. Szanse 
mieli Wachowiak (15’ i 35’), Ne-
manja Nedić (20’), Steblecki (20’) 
i Wiktor Żytek (32’), ale dopie-
ro stały fragment gry w 39 min. 
przyniósł wyrównanie. Dośrod-
kowanie z rzutu rożnego Łuka-
sza Grzeszczyka przedłużył głową 
Żytek, a zamykający akcję Maciej 
Mańka wpakował piłkę przy słup-
ku do bramki. Mimo oddanych 
przez GKS w pierwszej części gry 
13 strzałów (w tym 5 celnych), 
rezultat do przerwy nie uległ już 
zmianie.

Nie zmieniła go też druga od-
słona, w której goście otrząsnęli 
się z lekkiej przewagi podopiecz-
nych trenerów Zadylaka i Pitre-
go i kilka razy groźnie skon-
trowali. M.in. w 60 min. tylko 
interwencja Czyżyckiego na li-
nii bramkowej zapobiegła stracie 
gola, a w 75 min. Jałocha ofiar-

nie rzucił się pod nogi Szwedzika 
i wybronił sytuacje sam na sam. 
Po drugiej stronie boiska najlep-
szą sytuację miał w 80 min. Mar-
cin Kozina, który po rogu strzelił 
mocno pod poprzeczkę. Bram-
karz GKS Katowice był jednak 
na posterunku i mecz zakończył 
się remisesm.
gKS tychy – gKS KatOWice 
1:1 (1:1). Gole: Mańka (39’) i Ro-
ginić (11’).
gKS tychy: Jałocha – Połap, Ne-
dić, Żytek, Mańka – Wachowiak 
(74’ Kozina), Czyżycki, Paprzycki 
(58’ Biel), Grzeszczyk (66’ Piątek), 
Steblecki (58’ Malec) – Rumin.

W pozostałych meczach 29. 
kolejki: Podbeskidzie – Stomil 
0:1, Miedź – Sandecja 0:0, Reso-
via – Zagłębie 0:0, ŁKS – Chrobry 
0:1, Korona – Arka 1:2, Jastrzębie 
– Widzew 0:2, Puszcza – Polkowi-
ce 3:0, Skra – Odra 2:2. WW ●

i Liga
1. Miedź 29 62 49:21
2. Widzew 29 56 48:30
3. Arka 29 54 56:31
4. Korona 29 49 39:29
5. Chrobry 29 45 35:27
6. Sandecja 29 42 34:30
7. łKS 29 42 31:28
8. Odra 29 42 40:39
9. gKS tychy 29 40 30:33
10. Podbeskidzie 29 38 42:35
11. Resovia 29 34 28:31
12. Skra 29 33 25:35
13. Katowice 29 33 33:44
14. Zagłębie 29 31 35:39
15. Puszcza 29 30 35:43
16. Stomil 29 27 29:50
17. Polkowice 29 23 27:49
18. jastrzębie 29 21 26:48

remisy nie WystarCzą
piŁkarze gks NIE PRZyBLIżAją SIę DO GRy W BARAżACh.

Derby dwóch GKS-ów były ciekawym piłkarskim widowiskiem.
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Trójkolorowe zakupy!
Zapraszamy na

reklama

Znakomicie spisała się ekipa tre-
nera Ryszarda Dziopy podczas 
rozegranych w miniony weekend 
pięściarskich mistrzostw Śląska 
młodzików, młodziczek, kadetek, 
juniorek i seniorek.

Laura Wiatr w kategorii 50 kg 
zdobyła wicemistrzostwo Śląska, 
przegrywając w finale z Korne-
lią Pulchny (Jawor Team Jaworz-
no). Na najwyższym stopniu 

podium zakończyła rywaliza-
cję w kat. 54 kg (kadetek) Ma-
ria Simka, pokonując w finało-
wym pojedynku Ninę Pydzik 
(Kleofas 06 Katowice/AZS AWF 
Katowice). Złoty medal zdoby-
ła także Paulina Wróbel w kat. 
66 kg (juniorek), która poku-
siła się o sporą niespodziankę, 
wygrywając w finale z mistrzy-
nią Polski i reprezentantką kra-

ju Mileną Mandziej (KS Garda 
Gierałtowice).

Ponadto MOSM Tychy repre-
zentowali młodzi pięściarze, któ-
rzy także sięgnęli po mistrzow-
skie krążki. Borys Kwiatkowski 
(75 kg) wywalczył wicemistrzo-
stwo, a brązowe medale zdobyli 
Franciszek Kryta (57 kg) i Bra-
jan Kania (57 kg)
Ls ●

Trwa koszykarski ćwierćfinałowy 
serial w I lidze z udziałem GKS 
Tychy. Po czterech meczach (gra 
toczy się do trzech wygranych) 
w konfrontacji z AZS Politechni-
ka Opolska tyszanie notują remis, 
a decydujący mecz rozegrany zo-
stanie 27.04 w Opolu.

Tyszanom wyraźnie odpowia-
da parkiet rywala, bowiem tutaj 
wygrali dwa pierwsze mecze – 
80:73 i 67:64. Oba spotkania były 
zacięte, pełne walki, jednak pod-
opieczni Tomasza Jagiełki oka-
zywali się zespołem grającym 
bardziej konsekwentnie, a prze-
de wszystkim skuteczniej. Po ta-
kich meczach można było ocze-
kiwać, że tyska ekipa zakończy 
rywalizację w trzecim spotkaniu 
– w Tychach. Jednak nic z tego, 
bo oba starcia na własnym par-
kiecie drużyna przegrała. Go-
ście z Opola, mający już nóż 
na gardle, przystąpili w sobotę 
do gry wyjątkowo zmotywowa-
ni i choć przegrywali do prze-
rwy, po zmianie stron nastąpił 
zryw, który ostatecznie przyniósł 
im wygraną 96:86. Niestety, tak-
że czwarte, niedzielne spotka-
nie GKS Tychy przegrał. Tym ra-
zem rywale od początku objęli 

prowadzenie, do przerwy wy-
grywali 45:36, a przed ostatnią 
kwartą 60:52. Koszykarze Poli-
techniki prowadzenia nie od-
dali już do końca i ostatecznie 
zwyciężyli 85:74 i tym sposo-
bem po raz drugi obronili „pił-
kę meczową”.

Piąte spotkanie rozegrane zo-
stanie w Opolu, w środę 27.04 
i biorąc pod uwagę dotychczaso-

we wyniki ćwierćfinałowej serii, 
GKS powinien zapisać wygraną 
na swoim koncie. Czy jednak tak 
się stanie?

Górnik Wałbrzych okazał się 
pierwszym zespołem, który awan-
sował do półfinału I ligi, wygry-
wając w Krakowie po raz trzeci 
z AZS AGH 94:66. Pozostałe trzy 
pary czeka jeszcze jedno spotka-
nie. Ls ●

12 maja odbędzie się uroczysta 
Gala Sportowa, podczas której 
uhonorowani zostaną Najpo-
pularniejsi Sportowcy Tychów 
w 2021 roku, wybrani w plebis-
cycie MOSiR-u i redakcji „Two-
ich Tychów”.

Jak co roku, na zakończenie 
plebiscytowej zabawy, wśród 
tych wszystkich, którzy nade-
słali swoje głosy drogą mailową 
lub na kuponach zamieszczanych 
w tygodniku „TT” rozlosowali-
śmy nagrody. Losowanie obyło się 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, a szczęście uśmiechnęło 
się do 11 osób. Oto nagrodzeni: 
głośnik bezprzewo-
dowy – Ewelina Róż-
nicka (Bażanowice), 
słuchawki – Halina 
Zielińska (Tychy), 
parownica – Elżbie-
ta Czekajewicz (Ty-
chy), alkomat – Ka-
tarzyna Waszczuk 
(Tychy), lunchbox 

– Marzena Wilczynska (Tychy), 
blender Agnieszka Ostolska (Pia-
sek), bon na sprzęt sportowy 150 
zł – Łukasz Zawistowski (Wola), 
kolacja dla dwóch osób – Irena 
Rak (Imielin), bon kosmetyczny 
200 zł – Marta Brzoza (Tychy), 
bon kosmetyczny 200 – Agniesz-
ka Gemborys (Tychy), bon kos-

metyczny 200 zł – Dorota Maj-
dak (Tychy).

Nagrody można odbierać w sie-
dzibie MOSiR-u, al. Piłsudskie-
go 12 od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7-15. Ls ●

Nie spisały się tyskie zespoły 
występujące w lidze okręgowej. 
Wszystkie zgodnie potraciły 
punkty, a porażkę w najwyższych 
rozmiarach odnotował Ogrodnik 
Cielmice, przegrywając w wy-
jazdowym meczu z Rekordem II 
Bielsko-Biała aż 3:10.

Więcej oczekiwaliśmy po eki-
pie OKS Zet Tychy, która w Dan-
kowicach zmierzyła się z Pasjo-
natem. Choć tyszanie dobrze 
zaprezentowali się w tym meczu, 
rywale okazali się wyjątkowo sku-
teczni. Bardzo dobrze grali także 
w defensywie, nie powalając pod-
opiecznym trenera Skiby rozwi-
nąć skrzydeł. Już w 5 min. zdobyli 
gola i choć Zetka dążyła do zmia-
ny wyniku, do przerwy bramki już 
nie padły. Po przerwie tyszanie ru-
szyli do ataku, jednak i teraz nie 
potrafili znaleźć sposobu na de-
fensywę gospodarzy. Ci dość ła-
two z obrony przechodzili do ata-
ku i raz po raz zagrażali bramce 
OKS Zet. W 66 min. Pasjonat pod-
wyższył na 2:0, a 10 minut później 
zdobył trzecią bramkę z rzutu kar-
nego. Tyszanie odpowiedzieli jed-
nym golem Mateusza Bernata.
PaSjONat DaNKOWice – OKS 
Zet tychy 3:1 (1:0). Gol: M. 
Bernat (86’).

JUWe Jaroszowice zmierzyło 
się z sąsiadem w tabeli i także nie 
zaliczy tego meczu do udanych. 
Zaczęło się jednak nieźle, bo w 14 
min. prowadzenie zdobył Augu-
styniak. Odpowiedź rywali była 
niemal natychmiastowa – wy-
równali w 17 min. I choć w 22 
min. za sprawą Mateusza Rosza-
ka, JUWe ponownie objęło pro-
wadzenie, do przerwy był remis 
2:2. Wydawało się, że po zmianie 
stron gospodarze zagrają równie 
ofensywnie jak w pierwszej części 
meczu, jednak teraz piłka wpada-
ła już tylko do ich bramki – w 52, 
64 i 89 min. – dając zwycięstwo 
rywalom.
juWe jaROSZOWice – WiSła 
WielKa 2:5 (2:2). Bramki: Au-
gustyniak (14’), Roszak (22’).
juWe jaROSZOWice: Kwiat-
kowski – Banaś, Roszak, Szlosa-
rek, Józefowicz – Hornik (68’ Ma-
tysek), Czupryna, Żytka, Gurbisz 
– Augustyniak, Cibor.

Ze sporym bagażem goli wró-
cili z Bielska-Białej piłkarze 
Ogrodnika Cielmice, przegry-
wając z rezerwą tamtejszego Re-
kordu 3:10.

W innych meczach: Stal Biel-
sko – Piast Gol Bieruń 3:2, Isk-
ra Pszczyna -Studzienice 8:0, 

MKS Lędziny – Czarni Jaworze 
1:0, Bestwinka – Wilkowice 0:2. 
Mecz GTS Bojszowy – LKS Łąka 
– 11.05.

kLasa okręgoWa
1. Wilkowice 20 54 74-15
2. Lędziny 20 54 72-13
3. Rekord II 20 51 71-14
4. Czarni 20 42 63-25
5. OKS Zet 20 33 47-31
6. Iskra Pszczyna 21 31 45-48
7. Pasjonat 20 29 40-35
8. łąka 19 26 31-38
9. Wisła Wielka 20 25 39-40
10. jaroszowice 20 22 32-54
11. GTS Bojszowy 19 22 29-40
12. Studzienice 20 18 26-57
13. Stal 21 16 28-55
14. Ogrodnik 20 13 23-58
15. Bestwinka 20 12 16-59
16. Piast Gol 20 7 25-79

W KlaSie a Siódemka Tychy po-
konała na wyjeździe Znicz Jan-
kowice 5:1 i zajmuje w tabeli 11. 
miejsce z 24 pkt. Prowadzi rezer-
wa LKS Goczałkowice 55 pkt.
KlaSa B: mecz Czułowianka 
Tychy – Pniówek II Pawłowice 
został przełożony na 28.05 z po-
wodu żałoby po tragedii w KWK 
Pniówek.
Ls ●

1 maja (niedziela) o godz. 11 
rozpocznie się zwiedzanie naj-
ciekawszych, zwykle niedostęp-
nych dla widzów, miejsc na Sta-
dionie Miejskim oraz wystawy 
stałej Tyskiej Galerii Sportu. W 
trakcie spaceru z przewodni-
kiem będzie można obejrzeć wy-
brane miejsca stadionu, m.in.: 

strefę VIP, lożę prezydencką, salę 
konferencji prasowych, zaplecze 
techniczne, a także wejść na po-
ziom boiska. Z kolei w Tyskiej 
Galerii Sportu czekają – prezen-
towane na multimedialnej wy-
stawie stałej „Sportowa strona 
miasta. Historia. Wydarzenia. 
Mistrzowie” – historie i cieka-

wostki, związane z największymi 
sukcesami sportowców z nasze-
go miasta. Dodatkową atrakcją 
będą konkursy wiedzy z nagro-
dami oraz krótki seans filmowy. 
Zbiórka przed wejściem głów-
nym na stadion od ul. Baziowej. 
Wstęp wolny. 
kg ●

poznaj stadion i Tyską Galerię Sportu.

1-majowy spacer

sześć medali mistrzostw Śląska

sUkcesy na rinGU

koszykarze wygrywają na… wyjazdach.

decydUjące sTarcie w opolU

W meczach z opolanami koszykarzom GKS 
zdecydowanie lepiej idzie na wyjazdach.
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plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Tychów w 2021 roku.

kTo wylosował naGrody?

W niższych ligach.

okręGówka bez pUnkTU

Sponsorem głównym Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 
Tychów jest firma Aga
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W Listopadzie ubiegŁego 
roku dr grzegorz 
botWina, byŁy 
LekkoatLeta MosM 
tyChy, Wybrany zostaŁ 
prezeseM poLskiego 
zWiązku koLarskiego. 
dLa WieLu osób Wybór 
adiunkta na WydziaLe 
zarządzania 
uniWersytetu 
WarszaWskiego na szefa 
Ważnego i znajdująCego 
się W bardzo trudnej 
sytuaCji zWiązku 
sportoWego, byŁ 
sporą niespodzianką. 
grzegorza botWinę 
poprosiLiśMy o krótką 
rozMoWę.

„Twoje Tychy”: W tabeli 
rekordów MOSM Tychy do dzisiaj 
widnieje pana nazwisko i wynik 
51,71 na 400 m, ustanowiony 
w Częstochowie w 2007 roku 
oraz liczący także 15 lat rekord 
w sztafecie 4x100 m – 45,18, 
w której biegł pan razem 
z Ławreszukiem, Norasem 
i Domaniem.
gRZegORZ BOtWiNa: 
– To miłe, choć nie sądziłem, 
że te wyniki przetrwają aż tyle… 
W każdym razie w MOSM nie 
zaczynałem od 400 m, tylko 
od biegów sprinterskich i rzutu 
dyskiem. Trener Kazimierz 
Jarzębak rozmawiał z moim 
nauczycielem wf i zaproponował 
mi treningi. Jednak w sprintach 
i dysku jakoś mi nie szło i trener 
wystawił mnie na 400 m. No 
i wyniki okazały się obiecujące… 
Potem trafiłem do trenera 
Jana Dery, który miał zarówno 
zajęcia w MOSM, jak i w Bu-
domarku Mysłowice. Razem 
z Martą Kałek, córką Lucyny, 
trenowałem z panem Derą 
do zakończenia mojej przygody 
z lekką atletyką. Kilka razy 
startowałem w mistrzostwach 
Śląska, zdobyłem wicemistrzo-
stwo na 400 m, podobnie jak 
w zawodach makroregionalnych, 

ale do mistrzostw Polski nie 
udało mi się zakwalifikować. 
Pamiętam, że do minimum 
na MP zabrakło mi 21 setnych 
sekundy… Kiedy zmarł 
trener Dera, kończyłem liceum. 
Rozstałem się z bieganiem 
i postanowiłem pójść na studia 
do Krakowa, a potem do War-
szawy. Wybrałem kierunek 
zarządzanie, a potem zrobiłem 
doktorat z zarządzania organiza-
cjami sportowymi.

Często pan bywa w Tychach?
– Tak. Choć przez ostatnie dwa 
lata było to trochę utrudnione 
z uwagi na różne obostrzenia. 
W Tychach jednak mieszkają 
moi rodzice i babcia, więc przy-
jeżdżam dość często, czasami oni 
przyjeżdżają do mnie, do War-
szawy. Mam też w Tychach wielu 
znajomych, z którymi zawsze 
chętnie się spotykam.

Na nowym stadionie pan już 
biegał?
– Jeszcze nie, ale z tego 
co słyszałem, będzie tu orga-

nizowany memoriał mojego 
trenera Jana Dery i z chęcią 
się pojawię na tych zawodach, 
żeby pokibicować. Może też 
będzie okazja do przebieżki, 
bo od czasu do czasu – tak dla 
zdrowia i kondycji – biorę udział 
w biegach ulicznych na 10 km 
w cyklu „Biegaj Warszawo”.

Skąd pomysł, by zostać szefem 
jednego z najbardziej… 
zadłużonych związków 
sportowych, na dodatek 
o fatalnej reputacji. Stwierdzono 
nadużycia finansowe, wyszła 
też na jaw afera obyczajowa, był 
konflikt z ministerstwem sportu. 
Na dodatek były trener i dyrektor 
związku został niedawno 
skazany na cztery i pół roku 
więzienia….
– Pracowałem w Instytucie 
Sportu i kierowałem Akademią 
Zarządzania Sportem. W związ-
ku z problemami, o których 
pan wspomniał, Polski Związek 
Kolarski nie mógł otrzymywać 
dotacji z budżetu państwa. 
Dlatego finansowaniem dzia-

łalności w zakresie szkolenia 
młodzieży zajmował się Instytut 
Sportu i mnie przypadła 
realizacja dwóch projektów: 
Szkółki Kolarskie i Kolarskie 
Ośrodki Szkolenia Sportowego. 
Poznałem wówczas wielu ludzi 
związanych ze środowiskiem 
kolarskim i po jakimś czasie, 
kiedy wdrożone zostały oba 
te projekty, skontaktowali 
się mną przedstawiciele 
Wielkopolskiego Związku 
Kolarskiego proponując, 
żebym wystartował w najbliż-
szych wyborach na prezesa. 
Nie była to łatwa decyzja, 
bo musiałem sprawdzić, czy 
będę mógł pogodzić to z pracą 
zawodową na Uniwersytecie 
Warszawskim. Uznałem 
jednak, że podołam zadaniu 
i zgłosiłem moją kandydaturę. 
Skłonił mnie do tego również 
fakt, że na co dzień zajmuję 
się współpracą z federacjami 
sportowymi w kraju i za granicą 
oraz z międzynarodowymi 
organizacjami sportowymi. 
Pomagam im w reformowaniu 

struktur i podejmowaniu 
różnych działań. W środowisku 
kolarskim byłem postrzegany 
i zresztą tak jest nadal, jako 
osoba z zewnątrz, która 
może spojrzeć na działalność 
związku, na to co się działo, 
z innej perspektywy. No i która 
ma szanse wyprowadzić PZKol 
na prostą.

Od czego zaczął pan urzędowanie 
w PZKol?
– To związek, w którym 
zaniedbania sięgają wielu 
lat i mówię tu nie tylko 
o finansach, ale także o jego 
funkcjonowaniu jako organi-
zacji. Można nawet mówić o… 
braku funkcjonowania PZKol 
w ostatnich latach. Zacząłem 
więc od dwóch najważniejszych 
spraw – spłacania długów 
i ułożenia pracy w związku 
tak, by mógł normalnie 
funkcjonować. To jest na pewno 
dużo wyzwanie, ale rzecz jasna 
nie jestem sam. Mamy zespół 
ludzi, który postanowił się 
zaangażować w działalność 
związku i z których większość 
działa na zasadzie wolontariatu. 
Mamy także – co bardzo 
ważne – wsparcie ze strony 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i ministra Kamila Bortniczuka. 
Nie ukrywam, że ludzi, którym 
leży na sercu polskie kolarstwo, 
czeka wiele lat pracy, bo takich 
zaniedbań właściwie w każdej 
sferze działalności nie da się 
po prostu nadrobić ot tak…

Plan pracy 
ma pan pewnie rozpisany 
na lata, a co najważniejszego jest 
do zrobienia w PZKol w tym roku?
– Na zakończenie 2022 
chcielibyśmy uporać się 
z długami, jakie ma związek. 
Szansą na to jest sprzedanie 
należącego do związku toru 
kolarskiego w Pruszkowie. 
Jest plan przejęcia go przez 
Centralny Ośrodek Sportu 
i powołania tutaj Ośrodka Przy-

gotowań Olimpijskich, jak to się 
stało w przypadku większości 
specjalistycznych obiektów 
sportowych. Bo welodrom nie 
jest obiektem dla wszystkich 
– nie każdy użytkownik roweru 
po takim torze może jeździć. 
Trenują tutaj przede wszystkim 
kolarze wyczynowi, specjalizu-
jący się w kolarstwie torowym 
i COS będzie najlepszym 
podmiotem do zarządzania 
welodromem. Mam nadzieję, 
że to pozwoli nam rozwiązać 
kwestie związane z długami. 
Nad pozostałymi sprawami 
pracujemy, w tym m.in. nad 
przywróceniem finansowania 
z budżetu państwa.

Kibiców interesuje sportowy 
wymiar działalności PZKol. Jakie 
są zatem cele sportowe na 2022 
rok?
– Przede wszystkim szosowe 
mistrzostwa świata w Australii. 
Zadania pracy z elitą podjął się 
znakomity przed laty kolarz, 
znający doskonale zawodników, 
realia kolarstwa amatorskiego 
i zawodowego Tomasz Brożyna, 
który jest nie tylko selekcjone-
rem Elity mężczyzn, ale również 
trenerem kadry U-23. Liczymy 
przede wszystkim na Michała 
Kwiatkowskiego, który dwa 
lata temu był czwarty na MŚ, 
na medalistę olimpijskiego 
Rafała Majkę oraz dwukrotną 
medalistkę MŚ Katarzynę 
Niewiadomą. To obecnie nasze 
największe atuty, ale rzecz jasna 
są także inni, a mam tu na myśli 
również kolarstwo torowe i gór-
skie. Zawodniczki i zawodników 
czekają starty w mistrzostwach 
świata, mistrzostwach Europy. 
Rok poolimpijski nie zawsze 
jednak przynosi sukcesy, więc 
ciekawe jak będzie teraz… 
Jako reprezentacja Polski 
chcemy się także bardzo mocno 
pokazać się na Tour de Pologne, 
bo od organizatorów ponownie 
dostaliśmy tzw. dziką kartę. 
Leszek sobieraj ●

W Gwardii Tychy pracę trenerską rozpoczęła Anna Żemła-
Krajewska. Opiekuje się nową grupą początkującą (K-1B), 
a w klubie odpowiadać będzie za szkolenie grup początkują-
cych na poziomie Kids.

Olimpijka z Aten (7. miejsce) jest wychowanką klubu 
Koka Jastrzębie i już jako młodziczka zdobyła złoty me-
dal mistrzostw Polski. Natomiast pierwszy między-
narodowy sukces zanotowała zdobywając brązowy 
medal mistrzostw Europy juniorów w Ljublja-
nie (Słowenia). Rok później wywalczyła brąz 
juniorskich mistrzostw świata w Cali (Kolum-
bia). W 2000 roku sięgnęła po brązowe meda-
le mistrzostw świata – akademickich i wojsko-
wych. Przed Igrzyskami w Atenach dołączyła 
do kadry olimpijskiej, a kwalifikację uzyskała 
zdobywając trzy medale z cyklu World Judo 
Tour. W Atenach wygrała dwa spośród czte-
rech pojedynków zajmując ostatecznie wyso-
ką 7. lokatę.

Jest 18–krotną medalistką mistrzostw Pol-
ski, w tym 10-krotną mistrzyni Polski. W swo-
im dorobku posiada ok. 56 medali turniejów 
międzynarodowych, mistrzostw świata, mi-
strzostw Europy oraz turniejów ogólnopolskich. 
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku, pracuje jako nauczyciel 
wychowania fizycznego i trener. Ls ●

anna żemła-krajewska w sztabie szkoleniowym Gwardii Tychy.

TreninGi z olimpijką
DWie DeKaDy RONiNafLash

Z okazji jubileuszu 20-lecia Klubu Sportowego Ronin w Tyskiej Galerii Sportu, oddziale Muzeum 
Miejskiego w Tychach, odbyło się spotkanie poświęcone sportom walki w naszym mieście.

Sebastian Szut, prezes i trener Ronina, wspominał początki działalności klubu w 2002 roku, 
który od tego czasu mocno zaznaczył się na sportowej mapie Tychów. Klub zaczynał od wynajętej 
szkolnej sali gimnastycznej, dziś działa nie tylko we własnych obiektach w Tychach, ale także 
w Bieruniu i łaziskach Górnych.

Gośćmi specjalnymi spotkania, prowadzonego przez Piotra Zawadzkiego z TGS, byli – w różny 
sposób związani z Roninem – trener pływania Marek Mróz, zawodnik MMA Wojciech Buliński oraz 
hokeista GKS Tychy Radosław Galant. Czterokrotny mistrz Polski wyjaśniał, jakie znaczenie może 
mieć trening muay thai dla hokeisty w czasie meczu. Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz 
archiwalnych fotografii i filmów. kg ●
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lekkoatleta W… peletonie
byŁy zaWodnik MosM tyChy grzegorz botWina OD KILKu MIESIęCy PEłNI fuNKCję PREZESA POLSKIEGO ZWIąZKu KOLARSKIEGO.

Anna Żemła-Krajewska. 

Grzegorz Botwina i Maja Włoszczowska. Prezes dopiero co zaczął urzędowanie, a Maja 
Włoszczowska postanowiła zakończyć wspaniałą karierę sportową. Podczas Olimpiady w Tokio 

została wybrana do Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
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byk 21.iV-21.V
Księżyc nastroi Cię wojowniczo, ale pomoże po-
prawić kondycję. żadna sprawa nie wymknie Ci się 
teraz spod kontroli, dasz radę wszystko pozałatwiać.

bLiźnięta 22.V-20.Vi
Może być Ci teraz trudno porozumieć się ze swoją 
drugą połową, szczególnie jeśli czekasz na poważ-
ne deklaracje. W pracy na plecach poczujesz od-
dech konkurencji, co zmobilizuje Cię do działania.

rak 21.Vi-22.Vii
Zapomnisz o samotności, a miłość będzie mieć 
wyjątkowy smak! Gwiazdy dostarczą Ci wiele 
radosnych chwil i nastawią pozytywnie do życia.

LeW 23.Vii-22.Viii
Na horyzoncie trochę komplikacji i trudnych 
decyzji. Popracuj nad dyscypliną, bo możesz z nią 
mieć teraz problem, a bez niej niewiele osiągniesz.

panna 23.Viii-22.ix
Miłość będzie teraz dla Ciebie najważniejsza. 
Oddasz się jej całkowicie i bez reszty, zapominając 
chwilami o obowiązkach.

Waga 23.ix-23.x
Nie odkładaj niczego na później! Właśnie teraz 
będziesz miał siłę i odwagę, żeby zmierzyć się 
z problemami. Zdobędziesz zaufanie Byka.

skorpion 24.x-21.xi
Będziesz mieć teraz mnóstwo uroku osobistego, 
a Twój wdzięk i radość życia dobrze wpłyną 
na relacje w pracy. Możliwy awans lub 
podwyżka!

strzeLeC 22.xi-21.xii
Mimo wielu zajęć i obowiązków, uda Ci się znaleźć 
czas dla rodziny, bo to teraz ona stanie się dla Ciebie 
najważniejsza. Nie przejmuj się krytyką w pracy!

koziorożeC 22.xii-19.i
Na horyzoncie romanse, wolność i podróże. Masz 
szansę poszerzyć teraz swoje horyzonty i poznać 
kogoś wyjątkowego.

Wodnik 20.i-18.ii
Nie daj się teraz omamić lizusom i pochlebcom. 
Słuchaj komplementów, ale dziel je przez trzy. 
Zadzwoń do Skorpiona!

ryby 19.ii-20.iii
Nie przejmuj się krytyką, mniej ulegaj wpływom 
innych. Postaraj się uwierzyć w swoje możliwości 
i stawiaj przede wszystkim na siebie.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy namieszają w Twoim życiu uczuciowym! 
Nie zdołasz się opędzić od adoratorów, nawet jeśli 
od dawna na Twoim palcu lśni ślubna obrączka!
 Wróżka adrasteja teL. 692 893 871

krzyżówka z hasłem sUdokU
Zdobył
główn
nagrod

Rozmiar
fartucha
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Hasło z krzyżówki nr 752: 
POMAGAMY UKRAINIE. 

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.

reklama
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