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Wielkie odliczanie
W tyskich zakładach Stellantis trwają przygotowania  
do uruchomienia produkcji trzech nowych modeli.

Hokejowe przymiarki
W GKS Tychy negocjowane są  
kontrakty na nowy sezon w PHL.

Wirtualna niepodległość
Od 10 do 12 maja na placu Baczyńskiego 
stanie patriotyczna wystawa multimedialna.6 139
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Bezpieczniej 
na tyskich drogach
Na podstawie analiz zdarzeń drogowych z 2021 roku oraz ich przyczyn, 
dokonanych przez urzędników Wydziału Komunikacji UM i funkcjo-
nariuszy policji, inżynierowie ruchu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 
przygotowali „Raport bezpieczeństwa”. Nie pozostawia on wątpliwości, iż 
w znaczącym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo na tyskich drogach, 
przy równoczesnym bardzo dużym wzroście liczby pojazdów. str. 5

cztery 
zwycięstwa 
i awans!
Hokejowa reprezentacja Polski 
okazała się najlepszym zespołem 
mistrzostw świata Dywizji 1B 
i awansowała na zaplecze elity. 
O awansie zadecydował niedzielny 
mecz, w którym Polacy zmierzyli 
się z Japonią, wygrywając 2:0.

Przed meczem z Japonią wia-
domo było, że jego zwycięzca wy-
gra turniej i awansuje do dywizji 
1A. Japonia zgromadziła komplet 
punktów, ale miała punkt przewa-
gi nad polskim zespołem, bowiem 
nasi hokeiści pokonali Ukrainę 
po rzutach karnych. str. 13
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tyszanka agnieszka 
Łapka odebraŁa 
nagrodę W kategorii 
Wokalista roku 
podczas gali blues top 
W cHorzoWie. nagrody 
przyznaje środoWisko 
bluesoWe, skupione 
WokóŁ czytelnikóW 
i dziennikarzy 
kWartalnika „tWój 
blues”.

Agnieszka Łapka jako artystka 
głównie zajmuje się malarstwem 
i grafiką, ale spełnia się również 
jako wokalistka oraz autorka mu-
zyki i tekstów. W swoim dorobku 
twórczym obok wielu nagranych 
płyt ma niezliczoną liczbę okła-
dek, plakatów i obrazów. Odbyła 
też wieloletni staż bluesowy, wę-
drując od 2007 roku koncerto-
wymi drogami ze Śląską Grupą 
Bluesową i śpiewając u boku Jana 
„Kyksa” Skrzeka. Po jego śmierci 
w 2015 roku jest głównym woka-
lem w Śląskiej Grupie Bluesowej. 
Agnieszka posiada wyjątkowo 
szeroką i rzadko spotykaną ska-
lę wokalną. Jej debiutancki solo-
wy album „Zwierzopiór” doce-
nił Wojciech Mann, zachwycając 
się nim na antenie Radia Nowy 
Świat.

– Jestem ogromnie wdzięcz-
na za to wyróżnienie. Plebiscyt 
„Twojego Bluesa” to najważniej-
sze tego typu nagrody w kra-
ju – mówi Agnieszka Łapka. – 
Ponadto przyznawane są przez 
czytelników, co jeszcze bardziej 
cieszy, bo świadczy o uznaniu 
środowiska. Skromnie powiem, 
że to pierwsza moja muzyczna na-

groda. Niewykluczone, że to dzię-
ki tej właśnie ankiecie zaproszo-
no nas na prestiżowy Suwałki 
Blues Festiwal. Mam nadzieję, 
że po okresie pandemicznym 
w końcu uda nam się więcej kon-
certować – dodaje Agnieszka.

W tym roku w lutym ukazał 
się pierwszy album Śląskiej Gru-
py Bluesowej z Agnieszką w skła-
dzie, zatytułowany „Tu i teraz”. – 
To jest pierwsza autorska płyta 
grupy od ośmiu lat. Razem jeszcze 
nie nagrywaliśmy albumu, pomi-
mo tylu lat współpracy. Co praw-
da na płycie znalazł się tylko jeden 
mój tekst, ale miałam pełną do-
wolność w doborze pozostałych.

Nietrudno połączyć fakty i dojść 
do wniosku, że Agnieszka na na-
grodę zapracowała głównie au-
torskim albumem „Zwierzopiór”. 
Wcześniej wielokrotnie pojawia-
ła się w zestawieniach plebiscy-
tu na kolejnych miejscach. Śląska 
Grupa Bluesowa i jej członkowie 

znajdowali się już na pierwszych 
miejscach plebiscytu, dla Agniesz-
ki był to debiut. – Tytuł na płytę 
zainspirowany jest powieścią Ta-
deusza Konwickiego. Czym jest 
„Zwierzopiór”? Jest to ciemna stro-
na, którą każdy człowiek posiada. 
To zwierzęcość, instynkty i popę-
dy, jakie skrywa podświadomość. 
Pracując nad płytą, chciałam się 
zmierzyć z moim mrocznym pa-
sażerem. Nie ukrywam, że teksty 
piszę dla siebie. Jest to forma pra-
cy z emocjami, również autotera-
pii, podczas której poznaję samą 
siebie. Wiem, że przy pracy nad 
płytą rozwinęłam się jako arty-
sta, ale też jako człowiek. W koń-
cu cały proces trwał 6 lat – dodaje 
Agnieszka Łapka. Płyta „Zwierzo-
piór” dostępna jest w ofercie skle-
pów internetowych w całym kra-
ju oraz na platformach cyfrowych 
gdzie łatwo odnaleźć ją po wpisa-
niu tytułu w wyszukiwarce.
kaMil peszat ●

Łapka w górę
agnieszka Łapka ZAjęłA PIERWSZE mIEjScE W NAjWAżNIEjSZym PLEBIScycIE BLuESOWym W KRAju. 

Agnieszka Łapka odbierająca nagrodę z rąk Andrzeja Matysika – redaktora naczelnego kwartalnika „Twój Blues”. 
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Na al. Niepodległości doszło 
1 maja do niecodziennego zda-
rzenia. Kierowca volvo starano-
wał drzwi wejściowe do budynku 
tyskiego magistratu. Na miejsce 
natychmiast wezwany został pa-
trol policji, grupa interwencyjna 
ochrony obiektu. Kierowca oso-
bówki trafił pod opiekę ratowni-

ków medycznych, ale nie doznał 
żadnych obrażeń. Pobrana została 
mu krew do badań. Mężczyzna 
(48 lat) został zatrzymany, a pra-
cujący na miejscu policjanci za-
trzymali mu prawo jazdy. Zdarze-
nie zostało zakwalifikowane jako 
zniszczenie mienia. Trwa ustala-
nie jego przyczyn. ls ●

choć urząd Miasta był tego dnia nieczynny.

chciał załatwić sprawę?
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◆ POlicjaNci WyDZiału Ru-
chu DROgOWegO, WchO-
DZący W SkłaD gRuPy 
SPeeD, ZatRZymali DO kON-
tROli DROgOWej kieRują-
cegO hyuNDaiem cOuPe. 
31-letni kierujący pędził w terenie 
zabudowanym ponad 105 km/h. 
Mężczyzna stracił prawo jazdy 
na 3 miesiące w związku z prze-
kroczeniem prędkości o ponad 
50 km/h. Ponadto policjanci 
ukarali go mandatem w wyso-
kości 1500 złotych, a na koncie 
kierowcy znalazło się 10 punk-
tów karnych.
◆ NaStęPNegO DNia PatROl 
SPeeD ZatRZymał kOlejNe-
gO PiRata DROgOWegO, ja-
dącego trasą DK1. Kierujący 20-
latek, pożyczonym samochodem 
marki BMW, na łuku drogi jechał 
z prędkością 192 km/h. Za rażące 
naruszenie przepisów ruchu dro-
gowego policjanci zatrzymali kie-
rowcy prawo jazdy na 3 miesiące 
oraz sporządzili wniosek o uka-
ranie do sądu.
◆ kilka DNi PóźNiej fuNk-
cjONaRiuSZe WyDZiału 
Ruchu DROgOWegO kmP 
włączyli się do ogólnopolskich 
działań „Prędkość”, których ce-
lem było egzekwowanie od kieru-
jących przestrzegania ograniczeń 
prędkości. Skontrolowani łącznie 
78 pojazdów, ujawniono aż 68 
wykroczeń związanych z prze-
kroczeniem prędkości.
◆ 2 maja, OkOłO gODZiNy 
16, Na ul. OśWięcimSkiej, 
na wysokości komisu samocho-
dowego doszło do zderzenia 

trzech samochodów: fiata, toyo-
ty i dacii. Na szczęście w wyniku 
tego zdarzenia nikt nie ucierpiał. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, iż 
winny jest kierowca dacii, który 
uderzył w tył toyoty, a ta następ-
nie uderzyła w fiata.
◆ 28.04 SkRZyżOWaNiu ul. 
PRZemySłOWej i uRBaNOWi-
ckiej dacia zderzyła się z oplem. 
Jak wstępnie ustalili funkcjona-
riusze policji, kierujący dacią wy-
musił pierwszeństwo na kierowcy 
opla. Uczestnikom zdarzenia nic 
się nie stało.
◆ także DWa auta – fORD 
i BmW – ZDeRZyły Się 27.04 
na ul. Budowlanych, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Biblioteczną. 
W wyniku zderzenia kierowca 
forda doznał obrażeń i został 
przetransportowany do szpitala. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
dalsze postępowanie w tej spra-
wie.
◆ 15.04, Ok. gODZ. 13 Na uli-
cy ucZNiOWSkiej w rejo-
nie numeru 23, kierująca skodą 
o numerze rejestracyjnym ST 
47..., podczas wykonywania ma-
newru cofania, najechała na sa-
mochód osobowy marki hyundai 
o numerze rejestracyjnym ST 65... 
doprowadzając do jego uszkodze-
nia, po czym oddaliła się z miej-
sca zdarzenia. Osoby posiadające 
jakiekolwiek informacje na temat 
zdarzenia, proszone są o pilny 
kontakt telefoniczny lub osobi-
sty z KMP w Tychach, pokój nu-
mer 41, tel. 47 85 513 68 lub 47 
85 512 68. ls ●

Policjanci z grupy SPEED złapali w ostatnich dniach kilku piratów 
drogowych. Rekordzista jechał DK1 z prędkością 192 km/h.

Do karambolu z udziałem trzech samochodów 
doszło 2 maja na ul. Oświęcimskiej.
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W środę, 4 Maja praWie 
300 tysięcy ucznióW 
W polsce rozpocznie 
egzaMin Maturalny. 
W tycHacH MaMy 1.343 
MaturzystóW, z czego 
1.045 to ucznioWie 
trzecicH, ostatnicH 
klas liceóW, zaś 298 – 
ucznioWie tecHnikóW.

W tym roku maturę piszą ostatnie 
roczniki ze zlikwidowanych przez 
reformę gimnazjów, którzy trzy 
lata uczyli się w szkołach śred-
nich, równolegle z objętymi już 
reformą rocznikami. Tak więc 
w liceach skończył naukę ostatni 
rocznik gimnazjów, w technikach 
stanie się to za rok.

Będzie to pierwszy egzamin 
dojrzałości od dwóch lat, pod-
czas którego nie będzie ob-
ostrzeń związanych ze stanem 

epidemii – bez zakrywanie ust 
i nosa przed wejściem do szkoły 
i na szkolnych korytarzach, bez 
obowiązku dezynfekcji rąk, za-
kazu przebywania w większych 
grupach i konieczności zacho-
wania odstępów pomiędzy pi-
szącymi. W niektórych jednak 
szkołach, jak np. w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Leo-
na Kruczkowskiego, odkażanie 
rąk czy odstępy podczas pisania 
egzaminu będą zalecane. Tak 
na wszelki wypadek…

– W tym roku mamy 133 ma-
turzystów – poinformowała Jo-
anna Wojtynek, dyrektor I LO 
im Kruczkowskiego. – Najczęś-
ciej młodzież wybierała jako do-
datkowy – i to jest u nas już taka 
tradycja – język angielski. W tym 
roku rozszerzony angielski zdaje 
prawie 110 osób, potem matema-
tyka – 84, biologia, chemia…

Kilka dni temu w tyskich szko-
łach tegoroczni maturzyści uro-
czyście zakończyli rok szkolny 
2021/2022. W uroczystości w I LO 
wziął udział Maciej Gramatyka, 
zastępca prezydenta ds. społecz-
nych. Absolwenci otrzymali świa-
dectwa ukończenia szkoły, pamiąt-
kowe breloczki i birety.

Z kolei maturzystów w Zespo-
le Szkół 1 im. Gustawa Morcin-
ka uroczystość pożegnania nazy-
wana jest „Akademia Ostatniego 
Dzwonka”. W tej placówce skoń-
czyło naukę pięć klas (cztery lice-
alne, jedna technikum), w sumie 
– 158 uczniów.

- W takich chwilach cieszę się, 
i smucę – mówiła dyrektor Gra-
żyna Jurek. – Cieszę się, że ko-
lejny rocznik naszych absolwen-
tów ma nie tylko korzenie, ale 
i skrzydła, na których uleci 
w dorosłą przyszłość, a smucę, 

bo przez te lata bardzo się z wami 
zżyłam.

A oto maturalny termi-
narz na najbliższe dni: 4 maja 
od godz. 9 maturzyści będą zda-
wać j. polski (poziom podstawo-
wy), a od godz. 14 – j. łaciński 

i kulturę antyczną (rozszerzo-
ny), 5.05 od godz. 9 – matema-
tykę (podstawowy), od godz. 14 
– historię muzyki (rozszerzony), 
6.05 od godz. 9 – język angiel-
ski (podstawowy), od godz. 14 – 
francuski, hiszpański, niemiecki, 

rosyjski, włoski (podstawowy). 
Egzaminy mają się zakończyć 
23.05. Wyniki egzaminu matu-
ralnego, zarówno na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym, 
ogłoszone zostaną 5.07, o godz. 
8.30. leszek sobieraj ●

W MinionycH dWócH 
latacH, z poWodu 
reżiMu sanitarnego, 
uroczystości 
i Wydarzenia zWiązane 
z rocznicą ucHWalenia 
konstytucji 3 Maja 
przeżyWaliśMy gŁóWnie 
online. W tyM roku 
obcHody odbyŁy się już 
z peŁnyMi HonoraMi.

We wtorek, 3 maja świętowaliśmy 
231. rocznicę uchwalenia pierw-

szej w Europie konstytucji oraz 
101. rocznicę wybuchu III Po-
wstania Śląskiego.

Uroczystości rozpoczęła tra-
dycyjna msza święta w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny, w której wła-
dze samorządowe Tychów repre-
zentowali: przewodnicząca Rady 
Miasta Barbara Konieczna oraz 
zastępca prezydenta Tychów Igor 
Śmietański. Obchody zorganizo-
wało Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach.

Przed wejściem do świątyni 
MCK rozdawało przepiękne ko-
kardy narodowe. Ks. proboszcz 
Janusz Lasok podczas nabożeń-
stwa odniósł się do wartości pa-
triotycznych, o których mówi 
ewangelia oraz kultu maryjnego, 
jaki rozwinął się w naszym kra-
ju, i jego związku z historią Pol-
ski. Po mszy z oprawą muzyczną 
chóru Cantate Deo pod dyrygen-
turą Michała Brożka uczestnicy 
wraz z Orkiestrą KWK „Piast” 
przeszli pod Pomnik Powstań-
ca Śląskiego na Placu Wolno-
ści, gdzie odśpiewano hymn 
narodowy, zaś delegacje złoży-
ły kwiaty.

Popołudniowe uroczystości 
przeniosły się, jak co roku, pod 
Pomnik Powstańców Śląskich 
w Czułowie, gdzie również zło-
żono kwiaty z pełnymi honora-
mi i muzycznym udziałem chóru 
Cantate Deo. Obchody majowe 
zakończyły się na placu Baczyń-
skiego, gdzie wieczorem odbył 
się koncert plenerowy „Jacek 
Kaczmarski o wolności” z udzia-
łem: Mateusza Nagórskiego 
– śpiew, gitara; Miłosza Wośko 
– fortepian; Marty Huget-Skiby 

– skrzypce; Joanny Urbańskiej-
Mikszty – wiolonczela i Jakuba 
Mietły – akordeon.

Warto wspomnieć, że już 30 
kwietnia na placu Baczyńskiego 
postawiono fortepian plenerowy 
Cadenza, na którym dotychczas 
koncertowali m.in. Henryk Jan 
Botor, Hania Derej i przyjacie-
le czy Piotr Pudełko i Agnieszka 

Zimna. Fortepian jest dostępny 
dla każdego potrafiącego grać, 
do 15 maja.

Miejska Biblioteka Publiczna 
również przyłączyła się do ob-
chodów, organizując zajęcia kre-
atywne dla najmłodszych pod 
hasłem „Barwy Narodowe” zor-
ganizowane przez filię nr 11 przy 
ul. Kopernika. W ramach kon-

tynuacji majowych świąt, od 10 
do 12 maja na placu Baczyńskie-
go dostępne będzie Mobilne Mu-
zeum – Wirtualny Teatr Historii 
„Niepodległa”. Przedstawi histo-
rię pierwszych lat polskiej nie-
podległości. Projekt koordynu-
je Biuro Programu Niepodległa 
(czytaj też na str. 9).
kaMil peszat ●

narodowo i fortepianowo
obcHody uroczystości MajoWycH W TycHAcH. 

matura beZ maseCZki
W tyskicH szkoŁacH DO EGZAmINu PRZySTęPujE 1.343 mATuRZySTóW.

W ZS 1 tradycyjnie pożegnano uczniów ostatnim dzwonkiem.

W nabożeństwie w intencji Ojczyzny uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych i radni.

Henryk Jan Botor zagrał na placu Baczyńskiego jazzowe improwizacje tematów filmowych.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów z „Kruczka” wziął 
udział absolwent tej szkoły, wiceprezydent Maciej Gramatyka.

W Zespole Szkół nr 1 uhonorowano m.in. najlepszych abiturientów-sportowców.
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kondolencje

Od 4 maja można już zgłaszać 
się do udziału w czwartej edy-
cji Tyskiego Konkursu Pisania 
na Komputerze, organizowanego 
przez stowarzyszenie Inicjatywa 
Tyska, stowarzyszenie Interinfo 
oraz SP 14 dla młodzieży tyskich 
szkół. Aby się zgłosić, wystarczy 
wejść na stronę klawiaturowo.pl 
i tam dokonać rejestracji.

Pierwszy etap konkursu prze-
biegał będzie w dniach 11-13 
maja i polegać będzie na przepi-
sywaniu online dwóch tekstów. 
Etap finałowy zaplanowano na 3 

czerwca w Szkole Podstawowej 
nr 14 w Tychach, gdzie uczest-
nicy będą przepisywać teksty już 
„na żywo”.

Konkursowe zmagania ocenia-
ne będą w trzech kategoriach in-
dywidualnych: juniorzy młodsi 
(ur. 2007 i później), juniorzy (ur. 
2002-2006), seniorzy (ur. 2001 
i wcześniej) oraz w dwóch kate-
goriach drużynowych dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych. Drużyna szkolna powin-
na składać się z minimum trojga 
uczestników. WW ●

Ważna informacja dla pacjen-
tów tyskiego szpitala. Ze względu 
na remont podjazdu dla karetek, 
od 4 maja tymczasowo zmienia 
się wejście do Izby Przyjęć Szpi-
tala Megrez w Tychach.

Szpital Megrez w Tychach stale 
rozwija się z myślą o pacjentach, 
poprawiając jakość i dostępność 
usług medycznych dla mieszkań-
ców miasta i okolic. Poza trwającą 
cały czas termomodernizacją bu-
dynku, już 4 maja rozpocznie się 
remont podjazdu do Izby Przy-
jęć szpitala. W związku z tym, 
dotychczasowe wejście do Izby 
Przyjęć zostanie tymczasowo 
wyłączone, a pacjenci będą mogli 
dostać się do niej innymi, ozna-
kowanymi wejściami.

Remont podjazdu do Izby Przy-
jęć planowany jest na dwa tygo-
dnie, między 4 a 19 maja 2022 r. 
W tych dniach, chwilowo wyłą-
czone zostanie obecne wejście 
dla pacjentów do Izby Przyjęć, 
do której dostać się będzie moż-
na dwoma drogami (które zosta-
ły zaznaczone na zdjęciu):

Pacjenci poruszający się 
o własnych siłach mogą dostać 
się do Izby Przyjęć głównym wej-
ściem do szpitala, gdzie znajdują 
się właściwe oznaczenia wskazu-
jące drogę.

Pacjenci mający problem z poru-
szaniem się, w tym osoby porusza-
jące się na wózkach inwalidzkich 
mogą dostać się do Izby Przyjęć 
korzystając z wejścia do Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej.

Wszystkie ambulanse będą 
kierowane do innego podjazdu 
do Izby Przyjęć, znajdującego się 
na tyłach bloku łóżkowego.

– Modernizacja podjazdu 
dla pojazdów ratownictwa me-
dycznego ma na celu zwiększe-
nie standardów bezpieczeństwa 
transportowanych pacjentów 
a także poprawienie ogólnej do-
stępności i komfortu dla wszyst-
kich osób korzystających z Izby 
Przyjęć Szpitala Megrez. Za tym-
czasowe utrudnienia, wynikające 
z przeprowadzanych prac, prze-
praszamy – czytamy w komuni-
kacie Szpitala Megrez.

W minioną niedzielę, 1 maja swoją tego-
roczną działalność rozpoczęła wypożyczal-
nia sprzętu pływającego na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Paprocany.

W pierwszym tygodniu, poza długim 
weekendem wypożyczalnia czynna będzie 
jeszcze 7 i 8 maja  w godz. 10-18 (ostatnie 
wypożyczenie o godz. 17), natomiast na stałe 
otworzy się od soboty 14 maja i będzie czyn-

na codziennie z wyjątkiem poniedziałków, 
również w godz. 10-18 (ostatnie wypożycze-
nie o godz. 17).

Cennik wypożyczalni sprzętu pływają-
cego: 1 godzina: rower wodny 2-osobowy 
12,00 zł, rower wodny 4-osobowy 15,00 zł, 
kajak 10,00 zł; z kartą „3+ Liczna rodzina”: 
rower wodny 2-osobowy 6,00 zł, rower wod-
ny 4-osobowy 7,50 zł, kajak 5,00 zł. Mn ●

kondolencje

z powodu remontu podjazdu dla karetek.

inna drogą  
do izBy przyjęć

M
eg

rez

czwarta edycja konkursu pisania na komputerze.

szyBkie klawiatury

z wyjątkiem poniedziałków.

wypożyczalnia już działa

Choć na dobre wypożyczalnia uruchomiona 
zostanie 14 maja, to w najbliższy weekend 

będzie już można na jeziorze popływać.
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Właśnie ukazało się drugie wy-
danie międzypokoleniowej po-
wieści tyszanina Macieja Blady 
„Klub 70”. Akcji promocyjnej 
towarzyszyć będzie forum, de-
dykowane głównie seniorom, ale 
nie tylko.

Organizatorem imprezy jest 
Stowarzyszenie Warto Inaczej 
i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Tychach, a odbędzie się 
ona w środę, 11 maja o godz. 
18 w Mediatece przy al. Piłsud-

skiego 16. Program wydarzenia 
przewiduje cztery prelekcje, które 
wygłoszą: specjalista chorób we-
wnętrznych i geriatrii dr n. med. 
Agnieszka Jabłeka („Jak się do-
brze starzeć? Wykład o tym jak 
zatrzymać czas”), specjalista me-
dycyny rodzinnej dr n. med. Piotr 
Blada („Przyjmowanie leków 
w późnej dorosłości – potrze-
ba edukacji zdrowotnej”), eks-
pert firmy MaxCom SA („Bądź 
zawsze w kontakcie”) oraz opto-

metrysta Marek Sitko („Dobrze 
Cię widzieć! – potrzeby wzroko-
we osób po 50. roku życia”).

Oprócz tego Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medy-
cyny oraz optometrysta wykony-
wał będą bezpłatne pomiary i ba-
dania dla uczestników forum, zaś 
Maciej Blada promował będzie 
swoją powieść „Klub 70”, która 
– jak można przeczytać w me-
diach – robi furorę wśród senio-
rów i młodzieży. WW ●

na podstaWie analiz 
zdarzeń drogoWycH 
z 2021 roku oraz icH 
przyczyn, dokonanycH 
przez urzędnikóW 
WydziaŁu koMunikacji 
uM i funkcjonariuszy 
policji, inżynieroWie 
rucHu Miejskiego 
zarządu ulic i MostóW 
przygotoWali „raport 
bezpieczeństWa”. 
nie pozostaWia 
on WątpliWości, 
iż W znaczącyM 
stopniu popraWiŁo 
się bezpieczeństWo 
na tyskicH drogacH, 
przy róWnoczesnyM 
bardzo dużyM 
Wzroście liczby 
pojazdóW.

pozytywne efekty
To kompleksowe opracowanie 
obejmuje dane dotyczące licz-
by wypadków i kolizji, analizy 
miejsc, w których do nich doszło, 
przyczyny poszczególnych zda-
rzeń i ich skutki. Wynika z niego, 
że choć liczba samochodów za-
rejestrowanych w Tychach wzro-
sła prawie 1,5-krotnie (od 2003 
roku o 144 proc.), liczba zdarzeń 
drogowych pozostała na tym sa-
mym poziomie. Znacząco zma-
lała natomiast liczba wypadków 
(o 85 proc.), wypadków z udzia-
łem pieszych (o 90 proc.) oraz 
ofiar śmiertelnych (o 86 proc.). 
Nieznacznie tylko wzrosła liczba 
kolizji – o 14 proc.

– W roku 2021 zanotowano 34 
wypadki, dla porównania w 2020 
roku było ich 50 – mówi Ar-
tur Kruczek, dyrektor MZUiM. 
– Natomiast w latach 2003-2004, 
czyli w okresie kiedy nastąpił 
bardzo duży wzrost sprowa-
dzanych samochodów na sku-
tek wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej, mówiliśmy o poziomie 
240 wypadków. Co ważne, wów-
czas zarejestrowanych na terenie 
miasta było ok. 40 tysięcy samo-
chodów. W 2021 mamy 111 tys. 
zarejestrowanych samochodów 
i tylko 34 wypadki. Bardzo nas 
cieszą wnioski, jakie płyną z ana-
lizy bezpieczeństwa ruchu w na-
szym mieście. Raport w mieście 
prowadzony jest od 2001 roku, 
a w 2021 roku osiągnęliśmy 
najlepsze wyniki. To świadczy 
o tym, że działania, które podej-
mujemy są uzasadnione i przy-
noszą efekty.

ochrona pieszych
W ostatnich latach działania 
w Tychach koncentrowały się 
przede wszystkim na ochronie 
pieszych i rowerzystów. To szcze-
gólni uczestnicy ruchu, którzy 
w starciu z samochodem mają 
najmniejsze szanse. Dodatkowo 
tworzenie przestrzeni przyjaznej 
dla pieszych i rowerzystów wpi-
suje się w politykę zrównoważo-
nego rozwoju.

– Z myślą o pieszych na głów-
nych ciągach komunikacyjnych 
budowane są azyle, które powo-
dują, że drogę można pokonać 

bezpiecznie na dwa razy, spo-
walniają ruch w rejonie przejścia 
i uniemożliwiają wyprzedza-
nie. Stosujemy też oświetlenie 
wertykalne, które pomaga do-
strzec pieszego nie tylko w re-
jonie samego przejścia, ale też 
na dojazdach – dodaje dyrek-
tor MZUiM.

Innymi sposobami podnoszą-
cymi poziom bezpieczeństwa ru-

chu są także aktywne przejścia dla 
pieszych, sygnalizacja świetlna, 
czy budowa skrzyżowań w for-
mie rond. Takie rozwiązania sto-
sowane są na głównych drogach 
w mieście, gdzie natężenie ru-
chu jest duże. W inny sposób 
traktowane są drogi osiedlowe, 
wewnętrzne i te, które stanowią 
dojazd do osiedli czy zabudowy 
jednorodzinnej. Tam budowa-
ne są wyniesione tarcze skrzy-
żowań i wyniesione przejścia dla 
pieszych, progi zwalniające i szy-
kany drogowe.

Co istotne, prawie całe Ty-
chy, poza podstawowym ukła-
dem dróg, objęte są strefami 
ograniczenia prędkości w więk-
szości do 30km/h (tzw. strefa 
tempo 30). W dzielnicach i osied-
lach na poprawę bezpieczeństwa 
i uspokojenie ruchu wpływa tak-
że niewyznaczanie pierwszeństwa 
na skrzyżowaniach, czyli reguła 
prawej ręki.

– W 2021 r. jako MZUiM zleci-
liśmy 37 projektów do realizacji, 
które zawierały 191 punktów po-
prawiających poziom bezpieczeń-
stwa na terenie miasta. To po-
kazuje skalę naszej pracy, która 
przekłada się na poziom bezpie-
czeństwa – podsumowuje dyrek-
tor Kruczek.

Zostało 14 skrzyżowań
Poprawie bezpieczeństwa służą 
także inwestycje drogowe – i te 

duże, ale także o mniejszym za-
kresie. Na usprawnienie komu-
nikacji w mieście, poprawę bez-
pieczeństwa wpłynie realizowany 
od dłuższego czasu Inteligentny 
System Zarządzania i Sterowania 
Ruchem, który da również moż-
liwość bezpośredniego sterowa-
nia tym, co dzieje się na drogach. 
Do tej pory zakończono przebu-
dowę i modernizację oświetlenia 
na 25 z 39 skrzyżowań. Skrzyżo-
wania te są systematyczne włą-
czane w system. Trwają natomiast 
prace budowlano-montażowe 
na 14 obiektach, w tym na sześ-
ciu przejściach dla pieszych. Mają 
one różny stopień zaawansowa-
nia, np. na ulicach Towarowej 
(zjazd do PKM), Oświęcimskiej
-Marzanny-Jastrów trwają prace 
wykończeniowe, na Edukacji-Wy-
szyńskiego/Edukacji-Wejchertów 
oraz na Mikołowskiej-Wierzbo-
wej – trwa montaż urządzeń syg-
nalizacyjnych, a prace budowlane 
toczą się m.in. na skrzyżowaniu 
Piłsudskiego-Poziomkowa-Jor-
dana, Stoczniowców-Reymonta, 
Browarowa-Damrota, al. Bielska-
Hierowskiego, Niepodległości-Fi-
telberga, Oświęcimska-Pogodna. 
Planowany termin zakończenia 
prac budowlanych i wdrożenio-
wych ITS to 30 czerwca br.

wiadukt na finiszu
Także do końca czer wca 
ma trwać przebudowa wia-

duktu na ul. Grota Roweckie-
go. To oznacza, iż remont o tak 
dużym zakresie obiektu trwał 
będzie 1,5 roku (umowę pod-
pisano w grudniu 2020 r.). Za-
kończono roboty betonowe 
na obiekcie mostowym, wyko-
nane zostały tzw. kapy chodni-
kowe, ułożono krawężnik grani-
towy, zbrojenie i nawierzchnię 
betonową na chodniku, wyko-
nano nasyp pod obiektem, prze-
łożono ciepłociąg, gazociąg, 
wodociąg oraz wszystkie sieci 
teletechniczne, ułożono żywice 
na kapach chodnikowych wia-
duktu.

gdzie jeszcze pracują?
Z większych inwestycji drogo-
wych warto wymienić trwającą 
budowę połączenia drogowego 
ul. Goździków z ul. Oświęcim-
ską, która ma potrwać do koń-
ca sierpnia br., rozbudowę ul. 
Jaroszowickiej (od ul. Wspól-
nej do posesji nr 192) – do koń-
ca czerwca br., przebudowę ul. 
Elfów (od ul. Ejsmonda do ul. 
Estetycznej) – do końca maja 
br., rozbudowę ul. Nad Jeziorem 
– do końca czerwca br., budowę 
ul. Gruszowej – do końca maja 
br., przebudowę skrzyżowania 
ul. Jaśkowicka-Borowa (koniec 
czerwca br.). Przy kilku innych 
inwestycjach trwa procedura 
przetargowa.
leszek sobieraj ●

Międzypokoleniowe forum w mediatece.

warto razem!

reklama

beZpieCZniej na tyskiCh drogaCh
Więcej pojazdóW, ALE mNIEj WyPADKóW I POSZKODOWANycH.

Po wielu miesiącach bez przeprawy, już za kilka tygodni nowy wiadukt łączący ul. Grota-Roweckiego i Dmowskiego zostanie włączony do ruchu.
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firma Z werwą
tyska firMa piga.pl PO RAZ TRZEcI ZNALAZłA SIę W ZESTAWIENIu „FINANcIAL TImES 1000”, OTRZymAłA TAKżE DIAmENT FORBESA 2022.

coroczny ranking 
renoMoWanego brytyjskiego 
dziennika gospodarczego 
„financial tiMes 1000” 
zaWiera listę najszybciej 
rozWijającycH się 
przedsiębiorstW W europie. 
W tegorocznyM zestaWieniu, 
W gronie 34 polskicH firM, 
znalazŁ się tyski Holding piga.
pl i to po raz trzeci z rzędu!

Założyciel holdingu i jego prezes Mateusz 
Gabryś ma więc powody do zadowole-
nia, bowiem przy powstawaniu rankingu 
„Financial Times 1000” brany pod uwagę 
jest nie tylko wzrost przychodów, ale tak-
że ich dynamika. Obecnie produkty fir-
my obecne są praktycznie na wszystkich 
kontynentach.

– Jednym z naszych głównych rynków 
są Stany Zjednoczone, gdzie realizowana 
jest połowa sprzedaży – mówi M. Gabryś. 
– Od początku ważnym rynkiem są kra-
je Europy Centralnej oraz Zachodniej 

i mimo Brexitu cały czas obecni jesteśmy 
także w Wielkiej Brytanii. W ostatnim cza-
sie kolejne nasze sklepy uruchomiliśmy po-
nadto we Francji, Niemczech i Holandii, 
a na mapie dostaw nie brakuje takich kra-
jów, jak Korea Południowa, Singapur, Se-
szele, Madagaskar, Katar, Gwatemala, czy 
Palau – państwo na Oceanie Spokojnym. 
Każdy z tych rynków ma swoją charakte-
rystykę. Na przykład w USA i Kanadzie 
sporą popularnością cieszą się dekoracyj-
ne produkty tekstylne. Wśród nich gobe-
liny (kilimy), dekoracyjne tkaniny imitu-
jące obraz. Ten odświeżony, a także nieco 
już zapomniany w Polsce produkt znajduje 
za oceanem wielu entuzjastów, nadając ich 
pomieszczeniom charakteru i przytulności 
– dodaje prezes Gabryś.

Piga.pl inwestuje w nowe rynki oraz 
unowocześnia park. Dziś firma jest nie 
tylko producentem, ale i bezpośrednim 
sprzedawcą.

– Jesteśmy drukarnią internetową 
i mamy także kilkadziesiąt sklepów e-com-
merce. Sprzedajemy głównie produkty 

związane z home decor art. Rosnące za-
interesowanie tego typu produktami oraz 
sprzedażą internetową sprawia, że cały czas 
odnotowujemy wzrosty sprzedaży. Ważne 
jest dla nas podążanie za trendami i sta-
łe poszerzanie oferty o nowe kategorie 
produktowe. Wśród najnowszych przed-
sięwzięć jest serwis Fototapety.pl, gdzie 
dostępna jest kolekcja tapet na ścianę z cie-
kawym wzornictwem. Coraz większą po-
pularność zyskuje aranżacja wnętrz przy 
pomocy druku – nie chodzi tylko o druk 
tapet, ale na przykład podłóg. Rośnie tak-
że popyt na samoprzylepne materiały ety-
kietowe, które także są częścią naszej ofer-
ty. Swoją markę zawdzięczamy także temu, 
że jesteśmy firmą społecznie odpowiedzial-
ną. Dbamy o naszych pracowników, ale też 
o środowisko. Przy produkcji używamy pa-
pierów pochodzących z recyklingu oraz 
tuszy opartych na wodzie i soi – wyjaśnia 
Mateusz Gabryś.

Firma Piga.pl działa na rynku od 2008 
roku. Oprócz wyróżnienia w zestawieniu 
„Financial Times 1000”, spółka otrzymała 

także Diament Forbesa 2022. Poza 
tym już wcześniej kilkukrotnie zo-
stała laureatem nagród E-gazela Bi-
znesu, organizowanego przez por-
tal biznesowy i gazetę Puls Biznesu. 
Natomiast w badaniu portalu Onet.
pl i Polskiego Instytutu Ba-
dań Jakości Piga.pl uzna-
na została za Najlepszą 
Drukarnię Interne-
tową. Prezes Mate-
usz Gabryś znalazł 
się dodatkowo 
– obok m.in. 
Ireny Eris, Woj-
ciecha Kruka 
i Rafała Brzo-
ski – w „50-tce 
najbardziej kre-
atywnych po-
staci w polskim 
biznesie” mie-
sięcznika „Brief”.
leszek
sobieraj ●

Zmieniły się zasady korzystania 
z dwóch parkingów wielopozio-
mowych. Dotychczas parkingi 
przy dworcu PKP i lodowisku 
działały wyłącznie w systemie 
Park&Ride, obecnie są już do-
stępne dla wszystkich kierowców. 
Sprawdzamy, co się zmieniło.

– Dotychczas oba obiekty funk-
cjonowały w oparciu o system 
Park&Ride i mogli z nich korzy-
stać wyłącznie kierowcy, którzy 
planowali dalszą podróż pocią-
giem. Obecnie parkingi są już 
ogólnodostępne, a to oznacza, 
że każdy może pozostawić tam 
swój samochód – tłumaczy Artur 
Kruczek dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Tychach. 
– Co ważne, parkingi nie utraciły 
swojej funkcji Park&Ride i nadal 
są istotnym elementem wdraża-
nego w Tychach modelu zrówno-
ważonego rozwoju.

nowe taryfy
Na parkingach w dalszym ciągu 
pozostała preferencja dla osób 
korzystających z biletu taryfy 
pomarańczowej. W ich przy-
padku postój przez pierwszych 
12 godzin jest za darmo. Pozo-
stali kierowcy zapłacą za pierw-
szych 12 godzin parkowania 2 zł. 
W obu przypadkach każde kolej-
ne rozpoczęte 12 godzin to opłata 
w wysokości 10 zł.

Istotną zmianą jest także wpro-
wadzenie opłaty nocnej. Jej wy-
sokość to 10 zł i obowiązuje ona 
w godzinach między 24:00 a 3:00. 
Rozwiązanie to zastosowano, po-
nieważ niektórzy kierowcy wy-
korzystywali lukę w regulaminie 
i przeparkowywali swój pojazd 
przed upływem 12 godzin. Skut-

kowało to ciągłym postojem bez 
opłaty.

W cenniku przewidziano tak-
że opcję abonamentu. To odpo-
wiedź na liczne głosy mieszkań-
ców. Obowiązujące ceny za bilety 
długoterminowe tj. miesięczne 
(200 zł) oraz kwartalne (500 zł), 
zostały ustalone w oparciu o śred-
nie stawki, jakie obowiązują 
na podobnych obiektach w in-
nych miastach. Pomyślano także 
o osobach, które odprowadzają 
lub odbierają pasażerów pociągu. 
Dla nich postój przez pierwszych 
30 minut jest za darmo.

wjazd i wyjazd
Zmienił się też system obsługują-
cy wjazdy na i wyjazd z parkin-
gów. Aktualnie kierowcy wjeżdża-
jący na parkingi nie pobierają już 
kart z dystrybutora i nie oddają jej 
przy wyjeździe. Proces ten obywa 
się automatycznie. – By opuścić 
parking należy udać się do auto-
matu kasowego. Tam trzeba wpi-
sać numer rejestracyjny pojazdu. 
Wówczas na ekranie wyświetlą się 
opcje płatności. Pierwsza skiero-
wana jest do pasażerów taryfy po-
marańczowej, druga do pozosta-
łych kierowców, a trzecia do osób 
odbierających podróżnych ze sta-
cji – wyjaśnia Wojciech Łyko za-
stępca dyrektora MZUiM.

Karty nie znikły jednak całko-
wicie. Będą pomocne w awaryj-
nych przypadkach. Nowy system 
opiera się na sczytywaniu nume-
rów rejestracyjnych pojazdu, 
co oznacza, że może nie zadziałać, 
gdy tablice te będą nieczytelne lub 
zabrudzone. Wówczas awaryjnie 
będzie można skorzystać z opcji 
poboru karty. Mn ●

W fabryce stellantis 
W tycHacH rozpoczęŁo 
się Wielkie odliczanie. 
trWają przygotoWania 
do produkcji trzecH 
noWycH Modeli.

Firmy zewnętrzne pracują przy 
modernizacji niektórych linii 
montażowych, działa linia szko-
leniowa, na której pracownicy 
zapoznają się ze szczegółami no-
wej produkcji, trwają przyjęcia 
do pracy nowych osób, a część 
pracowników wraca z oddelego-
wania z innych zakładów. Dzięki 
wartej 2 miliardy euro inwesty-
cji, zakład w Tychach wchodzi 
w nową erę.

Ale ta „nowa era” w histo-
rii motoryzacji dotyczy nie tyl-
ko zakładu w Tychach. W stycz-
niu br. połączyły się firmy Opel 
Manufacturing Poland oraz PSA 
Manufacturing Poland, tworząc 
spółkę Stellantis Gliwice. Będą 
tu produkowane auta dostawcze 
peugeot boxer, citroen jumper, 
fiat ducato i opel movano, w róż-
nych wersjach (także elektrycz-
nych). Podpisany został także 
list intencyjny w sprawie budo-
wy fabryki samochodów elek-
trycznych w Jaworznie.

W tyskiej fabryce Stellantis pod 
koniec tego roku ruszy produk-
cja modelu elektrycznego modelu 
jeepa – najmniejszego (niewiele 
ponad 4 m) SUV-a amerykań-
skiej marki. W sprzedaży ma się 
znaleźć wiosną przyszłego roku. 
Przypomnimy, iż decyzję o uloko-
waniu w Tychach jego produkcji 
ogłoszono w grudniu 2020 roku. 
Wkrótce potem ruszyła inwe-
stycja, a z początkiem tego roku 
– przyjęcia nowych pracowni-
ków.

Po fiacie 500, lancii ypsilon 
i modelu abarth 595 z taśm ty-
skiej fabryki będą zjeżdżać wspo-
mniany jeep, a także modele alfa 
romeo i fiata. Ich wspólnym mia-
nownikiem jest platforma, z któ-
rej już korzysta opel mokka i peu-
geot 2008. Docelowa wielkość 
produkcji ma sięgnąć nawet 300 
tysięcy pojazdów.

Tyskie „trojaczki”, czyli nowe 
modele jeepa, alfy romeo i fia-
ta, będą powstawały w oparciu 
o różne rodzaje napędu, w tym 

układów hybrydowych i wer-
sji w 100 proc. elektrycznych. 
Jak powiedział Carlos Tavares, 
dyrektor generalny Stellantis, 
do końca bieżącego dziesięcio-
lecia 100 procent sprzedaży fir-
my w Europie i 50 proc. sprze-
daży w Stanach Zjednoczonych 
będą stanowiły samochody w peł-
ni elektryczne (BEV). – Do 2030 
roku planujemy posiadać w ofer-
cie ponad 75 modeli BEV i osiąg-
nąć roczną sprzedaż na poziomie 
5 mln samochodów elektrycznych 
na świecie – poinformował.

Stellantis ogłosił też zwiększe-
nie planowanej pojemności aku-
mulatorów o 140 gigawatogodzin 
do około 400 GWh. W efekcie 
ma to obniżyć koszty produk-
cji samochodów elektrycznych 
o 40 proc. Koncern planuje rów-
nież rozszerzenie w 2024 roku 
technologii wodorowych ogniw 
paliwowych na duże samochody 
dostawcze. W pierwszej kolejno-
ści w USA w 2025 r.

Dodajmy, iż za rok, w kwiet-
niu 2023 r., z linii montażowych 
tyskiej fabryki zacznie zjeżdżać 
nowy model Fiata (napęd elek-
tryczny oraz układ miękkiej hy-
brydy), a w kolejnych miesiącach 
– crossover Alfy Romeo. ls ●

zmiany na dwóch wielopoziomowych Park&Ride.

parkingi dla wszystkichwielkie odliCZanie
noWy Model jeepa NA KONIEc 2022 ROKu, A POTEm ALFA ROmEO I FIAT.
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reklama

dobiegŁa końca 
jubileuszoWa 30. 
edycja festiWalu 
tWórczości dzieci 
i MŁodzieży. poznaliśMy 
już jej laureatóW, 
a Wkrótce odbędzie 
się festiWaloWa gala. 
W MŁodzieżoWyM 
doMu kultury 
nr 1 iM. artystóW rodu 
kossakóW oraz teatrze 
MaŁyM zaprezentoWaŁo 
się 65 zespoŁóW, 
W którycH WystąpiŁo 927 
osób W Wieku 5-25 lat.

Po raz pierwszy od dwóch lat fe-
stiwal odbył się stacjonarnie. Pod-
czas czterech dni (dwa teatralne, 
dzień muzyczny i dzień taneczny) 
w Festiwalu wzięły udział grupy 

z Woli, Mikołowa, Ornontowic, 
Pszczyny, Bojszów oraz z Ty-
chów (SP 13, SP 37, Przedszko-
la 10, Przedszkola SportArt, 
Przedszkola Kubusia Puchatka, 
Niepublicznego Przedszkola Ję-
zykowego SMYKI, ZSS 8, SP 36, 
Studia Tańca Południowy VIBE, 
SP 21, SP 14, ZSP 4, SP 17, ZSP 
1, ZS 1).

– Wprawdzie jubileuszowa edy-
cja zaplanowana była na 2020 rok, 
ale niestety musieliśmy zmienić 
plany – stwierdził Maciej Gru-
chlik, dyrektor Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 1 im. Arty-
stów Rodu Kossaków, który jest 
głównym organizatorem festiwa-
lowych zmagań. – Edycje w 2020 
i 2021 roku odbyły się w formie 
zdalnej i postanowiliśmy nie wli-
czać ich do ogólnych edycji Festi-

wali. Nie zmieniła się formuła im-
prezy – odbywa się ona w kilku 
kategoriach wiekowych: do 9 lat, 
10-13 lat, 14-16 lat i pow. 17 lat. 
Od trzech edycji Festiwal wspie-
rany jest przez Gemini Park Ty-
chy, a jego organizacja możliwa 
jest dzięki Miastu Tychy. Nato-
miast dzięki uprzejmości dyrek-
cji i zespołu Teatru Małego może-
my prezentować spektakle i tańce 
na deskach tej instytucji. Twór-
czość dzieci i młodzieży ocenia-
ło podczas każdej dziedziny ar-
tystycznej jury, składające się 
ze specjalistów, którzy oprócz 
ustalenia werdyktu, chętnie oma-
wiali prezentacje z instruktorami 
i nauczycielami, dzieląc się cieka-
wymi spostrzeżeniami.

A zatem kto w tym roku sięg-
nął po nagrody i wyróżnienia?

teatR (jury: Mieczysław Niedź-
wiecki, Urszula Warszawska-
Adamczyk i Andrzej Warcaba). 
Do 9 lat: I miejsce – Plastyka 
Ruchu; II miejsce – Kubusie; III 
miejsce – LeMat II oraz wyróż-
nienie I stopnia – Wakat, Fer-
mata, Bombony, wyróżnienie III 
stopnia – Słodziaki.

Od 10 do 13 lat: I miejsce 
ex aequo – Iskierka, Toumbas; 
II miejsce ex aequo – Bez Sce-
ny i Bonawentura; III miejsce 
– Anonimowi oraz wyróżnienie 
I – Bo Tak!, Hałabała, Morator; 
wyróżnienie II – Verbum; wy-
różnienie III – Bez Piątej Klep-
ki

Od 14 do 16 lat: I miejsce – Pi 
Yinga; II i III – nie przyznano 
oraz wyróżnienie I – Dosłownie, 
BoNoBo,

Powyżej 17 lat: I miejsce 
– Znak Zapytania; II miejsce: Te-
atr Ruchu Wampa oraz wyróżnie-
nie I – Dwie Ściany, wyróżnienie 
II – Non Grata.
muZyka (jury: Jadwiga Wandi-
ger, Oskar Radwański). Do 9 lat: 
I miejsce – Bąble; II miejsce: Tika 
Tuka Tam; III miejsce ex aequo 
– Miniatura, Domisie oraz wy-
różnienie – Krasnoludki.

Od 10 do 13 lat: I miejsce – Vo-
lare; II miejsce – Galaxy; III miej-
sce ex aequo – Forte, Violinki 
oraz wyróżnienie I – Polifonia, 
wyróżnienie II – Tutti,

Od 14 do 16 lat oraz pow. 17 
lat: I miejsce ex aequo – Red Duo, 
Collage; II miejsce – SING; III 
miejsce – Rolband.
taNiec (jury: Izabella Barska
-Kaczmarczyk, Natalia Kanik, 

Jarosław Majewski). Do 9 lat: 
I miejsce – Bąble; II miejsce 
– Kropa; III miejsce ex aequo 
– Gumisie, To i Owo oraz wyróż-
nienie I – Smyki, wyróżnienie II 
– Psota, Bąbelki, wyróżnienie III 
– ARTHipHop,

Od 10 do 13 lat: I miejsce – Mini 
Paka; II miejsce ex aequo – Gaj-
dzioczki, Color Team; III miejsce 
– Iluzja oraz wyróżnienie I – Fi-
giel, wyróżnienie II – Jazz Vibe, 
wyróżnienie III – Spontan,

Od 14 do 16 lat: I miejsce 
– Corrida; II miejsce ex aequo 
– Tip Top II, New Wave; III miej-
sce ex aequo – Sider, Blue Girls

Powyżej 17 lat: I miejsce: Paka; 
II miejsce ex aequo: Tip Top I, Fe-
eling; III miejsce: Pinezka oraz 
wyróżnienie I – Lemoniada.
leszek sobieraj ●

tysiąC najmŁodsZyCh artystów
nagrody i Wyróżnienia W 30. EDycjI FESTIWAL TWóRcZOŚcI DZIEcI I młODZIEży

zd
jęc

ia:
 M

DK
1

Fragment spektaklu grupy Pi Yinga Moniki Szydłowieckiej, który wygrał w swojej kategorii zmagania teatralne.

Zespół Miniatura z MDK1 i SP 21 pod kierunkiem Anny Ogierman zdobył III nagrodę w konkursie muzycznym.
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kończyMy rozpoczętą 
tydzień teMu opoWieść 
o grupie artystycznej 
teatr t.c.r., która 
W tyM roku śWiętuje 
11-lecie istnienia. 
z okazji przyznania 
teatroWi tegorocznej 
nagrody prezydenta 
tycHóW W dziedzinie 
kultury, spotkaliśMy się 
z dWoMa filaraMi grupy 
– MarcineM stacHonieM 
i piotreM kuMoreM.

Kilka lat po założeniu grupy dzia-
łalność zespołu przyniosła pierw-
sze uznanie szerszej publiczności 
– nagrodę za „Knienie” na Bie-
siadzie Teatralnej w Horyńcu. 
Zaczęto Teatr T.C.R. zapraszać 
na wszystkie liczące się festiwa-
le. – W środowisku nawet pano-
wała opinia, że mamy maszynkę 
do wygrywania festiwali. Nigdy 
nie lubiliśmy tego określenia, 
a do samych nagród też mieliśmy 
stosunek ambiwalentny – mówi 
Marcin Stachoń. – Dzięki nagro-
dom pieniężnym mogliśmy rea-
lizować kolejne projekty – to jest 
super. Samo zaś uznanie jury nie 
zawsze szło pod rękę z naszymi 
własnymi opiniami. Zdarzało się, 
że wygrywaliśmy po, według nas, 
nieudanym występie i na odwrót. 
Przede wszystkim zależało nam, 
abyśmy to my byli zadowoleni 
z naszego występu. Oczywiście 
słuchaliśmy każdej z uwag w sku-
pieniu i braliśmy je sobie do ser-
ca. Gdy jednak nie rezonowały 
z tym, co w sercu już mieliśmy, 
to... Po prostu chcieliśmy być 
autentyczni w tym, co robimy. 
Chyba nam się udało – dodaje. 
Te słowa potwierdza choćby fakt, 
że po dziesiątym zagraniu „Knie-
nia” Marcin Wagner kategorycz-
nie zaznaczył, że więcej już grać 
nie będzie. Twardy realizm i cięż-
ka tematyka spektaklu za bardzo 
rzutowała na jego życie osobiste.

W tym mniej więcej czasie wo-
koło TeCeeRów zaczyna orbito-
wać Krzysztof Kulbicki. Pojawia 
się na spektaklach, przychodzi 
podglądać próby, wsiąka w ten 
specyficzny anturaż i w końcu 
wskakuje na miejsce Wagnera. 
– Z Krzyśkiem zrobiliśmy wspól-
nie kilka mniejszych projektów 
– wspomina Piotr Kumor. – Pa-
miętam, że tego jednego dnia zu-
pełnie niezależnie i ja i Marcin za-
proponowaliśmy Krzyśkowi, aby 
do nas dołączył.

spełnione marzenia
Podczas gdy Kumor realizuje „Ter-
cet” Mrożka, Stachoń niezależnie 
bierze się za tekst Ingmara Vil-
lqista. – To dla mnie jeden z naj-
większych polskich dramaturgów. 
Postać legendarna i mityczna. 
Wymyśliłem sobie, że chciałbym 
wystawić jego sztukę. Zacząłem 
działać i po kilku dniach miałem 
już do niego numer telefonu. Do-
wiedziałem się, że zabronił wy-
stawiać swoich tekstów w Polsce, 
po tym jak, w jego mniemaniu, 
Krystyna Janda strasznie zepsu-
ła jego sztukę... ale, ku mojemu 
zaskoczeniu, po naszej rozmowie 
zgodził się. Tak powstała „Kost-
ka smalcu z bakaliami”. To był 
spektakl prościutki, choć trudniej 
mi się pracowało nie na swoim 
tekście. Byłem jednak zadowolo-
ny z efektu końcowego.

Piotrek dowiedział się o „Kost-
ce” w momencie, kiedy była już 
gotowa i wypróbowana. Marcin 
zaprosił go na premierę. – Hola 
hola – pomyślałem. – T.C.R. sta-
ło się tym, czym zawsze chcia-
łem, by było. Grupą niezależnie 
działających od siebie twórców, 
którzy razem tworzą jedną spój-
ną całość.

Na premierę „Kostki” Ingmar 
Villqist przyjechał we własnej 
osobie, czyli w osobie Jarosława 
Świerszcza, jak naprawdę się na-
zywa. – Wiozłem autem Ingma-
ra Villqista na premierę naszego 
spektaklu. Rzecz absolutnie dla 
mnie bez precedensu. Mogę rzu-
cić tutaj hasło o spełnionych ma-
rzeniach, ale to będzie tylko hasło 
nijak nie oddające tego, co wte-
dy czułem.

techniczni od nagród
Od zawsze Grupa Artystyczna 
Teatr T.C.R. mocny nacisk kładła 
na techniczną stronę swoich spek-
takli. Obsługa techniczna była dla 
nich na tyle istotna i pełniła tak 
ważną rolę w projektach, że nie-
jednokrotnie odbierali nagrody 
na festiwalach. – Tych ludzi za-
zwyczaj nie widać, a przecież mają 
ogromny wkład w efekt końcowy. 
Tak przynajmniej jest u nas – za-
znacza Stachoń. Przy „Gnieniu” 
czteroosobowy zespół rozrasta się 
o nowych członków. – Od stro-
ny technicznej to był bardzo wy-
magający spektakl. Już wcześniej 
orbitował u nas Dawid Kozak, 
który stał się patronem T.C.R. 
za życia – mówi Kumor. – Po-
chodził trochę na próby, trochę 
„poświecił”, robił dobrą robotę i... 
znikał i znów się pojawiał. Zaczął 
nas jednak obsługiwać regular-

nie, aż w końcu zagrał w „Gnie-
niu”. I znów pojawił się problem 
z technicznym, który rozwiązał 
Kuba Maćkowiak, najmłodszy 
członek naszego zespołu.

Młody Kuba ma jednak gigan-
tyczny wpływ na prace zespołu. 
Świeższe o 15 lat spojrzenie po-
trafi wyłapać niuanse, które star-
si koledzy przestali już zauważać. 
Motyw wpływu „technicznych” 
na końcowy wygląd spektaklu 
podczas rozmowy pojawia się 
wielokrotnie, a fakt, że stają się 
aktorami, świadczy o dwóch rze-
czach: ogromnym szacunku dla 
ich pracy oraz energii twórczej, 
którą zespół się wzajemnie kar-
mi.

„Gnienie” powtórzyło historię 
„Knienia” – Złota Deska w Ny-
sie czy Brązowy Róg Króla Jana 
w Horyńcu to tylko nieliczne na-
grody, które spektakl przyniósł 
tyszanom. Choć trzeba przy-
znać, że to, za co TeCeeRy otrzy-
mywali laury, gdzie indziej dosta-
wało burę. – Tak było na przykład 
w Rakszawie – mówi Marcin Sta-
choń. – Zjechali nas bezlitośnie. 
Że mroczny, wulgarny, ciemny, 
mało poetycki i ciężki. Zgadzali-
śmy się z nimi w stu procentach 
– śmieje się reżyser tego spekta-
klu. To był rok 2016. Na kolejny 
spektakl, a nawet dwa, grupa każe 
poczekać aż 5 lat.

Coraz więcej teCeerów.
Do Aliny Bachary, Marcina Sta-
chonia, Piotra Kumora, Krzyszto-
fa Kulbickiego, Dawida Kozaka, 
Jakuba Maćkowiaka i Grzegorza 
Porcza dołączają Maciej Dziaczko 
oraz Paulina Koniarska i razem 
zaczynają tworzyć jeden z naj-
częściej granych spektakli w hi-

storii grupy – „Disco Mori”. Sta-
choń jedzie na urlop, zamyka 
się w czterech ścianach i pisze. 
Jest już na tyle rozpoznawalnym 
dramaturgiem, że inne teatry 
offowe proszą o jego teksty, zaś 
film „Głosy” Tomasza Cichonia, 
do którego Marcin napisał scena-
riusz, jest grany w Gdyni na Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych czy w Hamburgu na World 
Media Festival. – Coś nam jednak 
nie szło z reżyserią – wspomina 
Marcin. – Piotrek postanowił nie 
grać w „Disco Mori” i zrobić so-
bie przerwę. Bardzo dużo wtedy 
pracował. Spróbował reżyserować 
spektakl, ale też nie byliśmy za-
dowoleni z efektów. Zaprosiliśmy 
Macieja Dziaczkę, którego obda-
rzyliśmy ogromnym zaufaniem.

Premiera odbyła się 10 wrześ-
nia 2021 r. W ostatnim tygo-
dniu marca 2022 r. grupa zagra-
ła spektakl w czterech różnych 
teatrach przy pełnej widowni. 
Ostatnim spektaklem grupy jest 
„C.P.K. – Całkiem Piękny Kraj”, 
który traktuje o naszym mieście. 
– „C.P.K.” jest natomiast spekta-
klem przygotowanym faktycznie 
na nasze dziesięciolecie. Od dłuż-
szego czasu przymierzaliśmy się, 
aby zrobić coś o Tychach, poru-
szyć tematykę społeczną. Często 
uderzamy w ciężkie tony, tym ra-
zem jednak postanowiliśmy się 
sprawdzić z lżejszą formą i zrobi-
liśmy komedię. Ale lekką do koń-
ca bym jej nie nazwał – uśmiecha 
się Piotrek.

Nie pozostaje nam nic innego, 
jak życzyć członkom grupy ko-
lejnych lat twórczego działania, 
a naszych czytelników zaprosić 
do teatrów, w których będą grali. 
kaMil peszat ●

Już w najbliższy piątek, 6 maja 
czeka nas wydarzenie, którego ko-
neserzy dobrej muzyki nie mogą 
przegapić. Na scenie Mediateki 
AUKSO Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy gościć będzie jeden 
z najbardziej znanych w świecie 
polskich ansambli – Marcin Wa-
silewski Trio.

Podczas koncertu, który roz-
pocznie się o godz. 19, lider tria, 
pianista Marcin Wasilewski, stali 
członkowie jego grupy Sławomir 
Kurkiewicz (kontrabas) i Michał 
Miśkiewicz (perkusja) oraz sak-
sofonista Radek Nowicki zapre-
zentują wybór kompozycji Wasi-
lewskiego w aranżacjach Michała 
Tokaja.

Marcin Wasilewski Trio łączy 
wielką jazzową tradycję i nowo-
czesność, w kluczowej dla współ-

czesnego jazzu i także ogromnie 
wymagającej formule fortepiano-
wego trio, a jednocześnie potrafi 
znaleźć w jej obrębie swój włas-
ny rozpoznawalny głos. To także 
jeden z najbardziej konsekwen-
tnie rozwijających się zespołów 
polskiej sceny, otwarty na inspira-
cje otaczającą ich muzyką i prze-
kuwający je we własny język mu-
zycznej wypowiedzi. Uznawany 
jest za jedną z najwybitniejszych 
i unikatowych formacji jazzo-
wych swojego pokolenia, cieszy 
się uznaniem zarówno na scenie 
krajowej, jak i zagranicznej.

Podczas ubiegłotygodniowej 
Gali Fryderyków, Marcin Wasi-
lewski uznany został za jazzowe-
go artystę roku, statuetkę otrzy-
mała też ostatnia płyta trio „An 
Attendan”. WW ●

już W najbliższy 
Wtorek, 10 Maja na 
placu baczyńskiego 
stanie Mobilny 
Wirtualny teatr Historii 
„niepodlegŁa”, czyli 
noWoczesna WystaWa 
MultiMedialna, 
prezentująca Historię 
pierWszycH lat polskiej 
niepodlegŁości.

W Wirtualnym Teatrze Historii 
„Niepodległa” przedstawiono hi-
storię Polski czasu pierwszych lat 
II Rzeczypospolitej w formie cie-
kawostek historycznych. Sto lat 
temu kończył się proces formo-
wania granic państwowych po I 
wojnie światowej i licznych kon-
fliktach przygranicznych. Na ma-
pach Europy pojawił się wywal-
czony kształt niepodległej Polski, 
a wysiłki tysięcy obywateli skupiły 
się na odbudowie polskiej pań-
stwowości w wielu dziedzinach 

życia, w szkołach, zakładach prze-
mysłowych, biurach, szpitalach, 
urzędach, bankach czy instytu-
cjach kultury.

Wirtualny Teatr Historii „Nie-
podległa” zorganizowany jest w 
specjalnym module ekspozycyj-
nym typu „Jumbo Infomobil” 
przemieszczającym się po Pol-
sce za sprawą ciągnika siodło-
wego „Volvo” FH12. Naczepa po 
rozstawieniu ma aż 62 m kw. po-
wierzchni ekspozycyjnej. Inter-
aktywna przestrzeń z atrakcjami 
takimi jak pokazy VR, hologra-
my i makiety będzie w Tychach 
dostępna bezpłatnie przez trzy 
kolejne dni: 10 maja (wtorek) w 
godz. 12.00-18.00, 11 maja (śro-
da) w godz. 10.00-18.00 i 12 maja 
(czwartek) w godz. 10.00-16.00

Wstęp jest bezpłatny, zapisy 
nie obowiązują. Zwiedzanie stref 
trwa około pół godziny, do któ-
rych należy dodać jeszcze czas na 
obejrzenie filmu VR. ck ●

aukso i marcin Wasilewski Trio.

wielki jazz 
w mediatece

wirtualna 
niepodlegŁość
noWoczesna WystaWa nA PL. BAcZyńSKIEGO.
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ZespóŁ twórCZej energii
Historia grupy artystycznej TEATR T.c.R. – cZ. 2

Grupa Artystyczna T.C.R. 27 marca otrzymała Złotą Deskę dla najlepszego spektaklu 
oraz Złoty Gwóźdź dla najlepszego aktora na XXXIX PROSCENIUM w Nysie. 

ar
c.
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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:
Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652. Elektryk. Tel. 504 877 825

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

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

Płytkowanie, wod-kan, malowanie, 
remonty 668 651 688
Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Firma remontowo - budowlana 30 lat na 
rynku, wykonuje malowanie domów, da-
chów, krycie papą, blachą i inne. Tel: 723 
442 989, 727 207 735

praca:

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

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

nierucHoMości:

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 229.000 
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

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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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. 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. A 69 m2, 1 PIĘTRO, niski blok, 
bardzo jasne duże 3 ustawne pokoje, od-
dzielna kuchnia z oknem, duże możliwości 
aranżacyjne, cena 369.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2 oraz 2350 m2 działka nie jest 
budowlana – tereny zielone, blisko lasu, 
cena 100 zł/m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Tychy Wilkowyje działka 797 m2, pod za-
budowę wielorodzinną, blisko lasu, cena 
300.000 zł netto + VAT www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Wisła Wielka k. Pszczyny, ul. Cieszyńska, 
działka 1319 m2, piękny widok na jezioro 
i góry. cena 169 000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-110  
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 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 950 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Stare Tychy, do wynajęcia 2 poko-
jowe biuro, 45 m2 w kamienicy na II p., 
czynsz 1500 zł z ogrzewaniem i śmiecia-
mi + woda i prąd www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os L, lokal na parterze 53 m2, stan 
do wejścia, parking przed lokalem, czynsz 
1700 zł/mc netto www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os B,  lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji,  
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100

KUPIĘ
Kupię pokój z kuchnią. Tel. 668 126 588

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

ZAMIENIĘ
Pilnie zamienię mieszkanie 35m2 II piętro 
os. A na parter tel: 534 927 472

WYNAJMĘ

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

zdroWie:

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

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

Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

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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RAZEM PO ZWYCIĘSTWO!

GKS TYCHY
VS PUSZCZA NIEPOŁOMICE

reklama

coraz bardziej 
zaniepokojeni postaWą 
sWoicH ulubieńcóW 
Wydają się być syMpatycy 
zespoŁu rezerW gks 
tycHy. strzelająca 
Wcześniej średnio trzy 
gole na Mecz i liderująca 
ze znaczną przeWagą 
tyska Maszynka 
do WygryWania, poczęŁa 
ostatnio gubić punkty 
i to W spotkaniacH 
z Wcale nie najWyżej 
notoWanyMi iV-
ligoWcaMi.

Przed sobotnim spotkaniem ki-
bice byli przekonani, że na włas-
nym terenie tyszanie pewnie zre-
habilitują się za niefortunny remis 
w Gorzycach i utrzymają pięcio-
punktową przewagę nad goniącym 
ich zespołem z Bełku. Tymczasem 
to ustrońska Kuźnia opuszczała 
Tychy w świetnym nastroju, wio-
ząc w bagażniku autokaru zdobyte 
przy ul. Edukacji trzy punkty.

O pierwszym kwadransie so-
botniego meczu możemy szyb-
ko zapomnieć, bo nie zdarzyło się 
w nim nic, co warto byłoby za-
pamiętać. Dopiero około 20 min. 
zaczęło się dziać i to – ku zasko-
czeniu kibiców – pod bramką 
Kacpra Dany, gdzie dwukrotnie 
próbował szczęścia Abate. Miej-
scowi dopiero po upływie dwóch 
kwadransów obudzili się z letar-
gu, ale przyniosło to efekt jedynie 
w postaci wygranych przez bram-
karza Kuźni dwóch pojedynków 
z szarżującym Kargulewiczem.

W 33 min. wreszcie piłka za-
trzepotała w siatce, niestety w tej, 
której strzegł Dana. Przy rzucie 
wolnym zaspali tyscy obroń-
cy i pozwolili specjalizującemu 
się w grze głową Pietraczykowi 
umieścić piłkę tuż przy słupku 
w bramce GKS II. Pierwsza po-
łowa meczu zakończyła się zatem 
niespodziewanym prowadzeniem 
gości, choć w ostatnich minutach 
przed przerwą Paluch miał szansę 
na wyrównanie, ale chybił.

Druga połowa toczyła się pod 
dyktando tyskich rezerwistów, 
głównie z racji tego, że zadowoleni 
z wyniku ustronianie skoncentro-
wali się prawie wyłącznie na bro-
nieniu dostępu do własnej bramki 
i z rzadka kontrowali. Bronili jed-
nak na tyle skutecznie, że pomimo 
kilku jeszcze okazji tyszan, zdoła-
li dowieźć jednobramkowe pro-
wadzenie do końcowego gwizd-
ka i zainkasowali na boisku lidera 
komplet punktów.

Najgroźniejszy rywal drużyny 
trenera Sebastiana Idczaka LKS 
Bełk zainkasował w sobotę trzy 
punkty bez wychodzenia na boi-
sko, bo miał grać z Góralem Ży-
wiec, który wycofał się z rozgry-
wek. Tym sposobem przewaga 
GKS II Tychy nad wiceliderem 
stopniała do zaledwie dwóch 
punktów, choć jeszcze niedawno 
wynosiła sześć oczek. Mamy na-
dzieję, że to tylko chwilowa za-
dyszka i kolejne spotkania Trój-
kolorowych przywrócą kibicom 
wiarę w sukces na koniec sezonu.
gkS ii tychy – kuźNia 
uStROń 0:1 (0:1). Gol: Pietra-
czyk (33’).
gkS ii tychy: Dana – Zarębski, 
Stefaniak, Bielusiak, Rutkowski, 
Ploch, Kargulewicz (46’ Dzięgie-
lewski), Machowski, Krężelok, Ja-
niak (46’ Orliński), Paluch. Żółte 
kartki: Zarębski, Ploch.

W pozostałych meczach 23. ko-
lejki: Gorzyce – Landek 1:3, Cze-
chowice – Podbeskidzie II 0:1, 
Książenice – Łękawica 1:0, Unia 

Turza – Bestwina 2:1, ROW – Cza-
niec 4:4, Jasienica – Piast II 0:3, 
Góral – Bełk 0:3 (walkower).

Zaległe spotkania 19. kolej-
ki (w tym mecz Unii Książeni-
ce z GKS II Tychy) zostały roze-
grane 3 maja, już po zamknięciu 
tego numeru „Twoich Tychów” 
do druku i nie zostały uwzględ-
nione w tabeli. WW ●

iV liga
1. gkS ii tychy 22 48 66:22
2. Bełk 22 46 44:22
3. unia Turza 22 44 53:33
4. czaniec 22 38 41:30
5. Piast II  22 37 42:30
6. Kuźnia 23 34 32:32
7. Landek 22 31 39:35
8. czechowice 22 30 38:31
9. łękawica 22 29 35:38
10. jasienica 21 29 25:31
11. Podbeskidzie II 22 28 32:32
12. ROW 22 25 48:52
13. Gorzyce 22 25 29:46
14. Książenice 22 22 38:55
15. Bestwina 21 14 25:50
16. Góral 23 7 17:65

iNfORmatOR kiBica

Piłka NOżNa. i liga: 7.05 GKS Tychy – Puszcza Niepołomice 
(godz. 12.40); iV liga: 7.05 Podbeskidzie II Bielsko-Biała – GKS 
II Tychy (14); liga okręgowa: 7.05 OKS Zet Tychy – Piast Gol 
Bieruń (17), 7.05 BKS Stal Bielsko – Ogrodnik cielmice (17), 7.05 
Bestwinka – juWe jaroszowice (17); klasa a: 4.05 Siódemka 
Tychy – Polonia międzyrzecze (18); klasa b: 8.05 czułowianka 
Tychy – LKS mizerów (17).
SiatkóWka. mOSiR i TKS Tychy zapraszają na Wiosenny tur-
niej amatorów w siatkówce, 14 i 15.05 Hala Sportowa przy al. 
Piłsudskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6.05 r (do godz. 
20), mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Informacji udziela Zespół 
ds. Sportu i Organizacji Imprez, tel. 32/661-16-89. Zawody od-
będą się po warunkiem zgłoszenia się minimum 6 drużyn..
lekka atletyka. Stowarzyszenie 43-100 Tychy oraz mO-
SiR organizują 15.05 o godz. 10 tyski duathlon pościgowy 
ostatni Marian. Dystanse: bieg 6 km, rower 25 km, bieg 6 km. 
marian oraz jego odpowiednik damski maryjanna startują z kil-
kuminutowym opóźnieniem. Kogo nie dogonią jest klasyfiko-
wany, a kogo dogonią – kończy bieg z wąsami. ls ●

prZewaga topnieje
czWarta W sezonie PORAżKA REZERW.

Po porażce z Kuźnią tyszanie mają już tylko dwa punkty 
przewagi nad najgroźniejszym rywalem.
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W siedMiu kolejkacH 
kończącycH sezon 
2021/22 zespóŁ gks 
tycHy aż W sześciu 
potykać się MiaŁ 
z drużynaMi dolnej 
poŁóWki tabeli, MiaŁ 
zateM zdecydoWanie 
najŁatWiejszą 
drogę do czoŁoWej 
szóstki, która 
W barażacH poWalczy 
o ekstraklasę. 
tyMczaseM straty, 
jakie już zanotoWali 
podopieczni treneróW 
zadylaka i pitrego, 
Wydają się icH z tej 
Walki Wykluczać.

Co prawda matematyka każe 
mieć jeszcze nadzieje, bo strata 
do barażowej szóstki wynosi ak-
tualnie 5 punktów, a do zdoby-
cia w ostatnich kolejkach jest ich 
jeszcze dziewięć, ale coraz trud-
niej wierzyć, że tyszanie zaczną 
nagle wygrywać, a ich rywale 
do czołowych miejsc punktów 
już nie zdobędą. Czyżby zatem 
marzenia o awansie po raz kolej-
ny trzeba odłożyć o rok?

Zdecydowanie przyczyniły się 
do tego dwie porażki, jakie Trój-
kolorowi ponieśli w ostatnim ty-
godniu i gra, jaką w tych meczach 
zaprezentowali. W wyjazdowym 
meczu ze Stomilem można się 
było pomylić, która z drużyn 
walczy o baraże, a która o utrzy-
manie się w I lidze. Gospodarze 
w każdym elemencie piłkarskie-
go rzemiosła przewyższali gra-
czy GKS i efekt tego zobaczyliśmy 
dość szybko, bo już w 24 minucie, 
kiedy to pozostawiony bez opie-
ki Sobol z bliska wpakował pił-
kę do siatki Konrada Jałochy. Gol 
dla Stomilu mógł zresztą paść kil-
ka minut wcześniej, gdy w sytua-
cji sam na sam znalazł się Wójcik 
i tylko interwencja Nemanji Ne-
dića zapobiegła utracie bramki. 
Kolejną szansę gospodarze zmar-
nowali w 38 min., trzech piłkarzy 
Stomilu nie znalazło jednak spo-
sobu na Jałochę, który zachował 
się przytomnie i obronił strzał.

Po zmianie stron, w 54 min. 
groźnie strzelił Maciej Mańka, 
ale nie zaskoczył bramkarza Sto-

milu. Nie udało się też w 77 min., 
kiedy czterech tyszan atakowało 
trójkę obrońców miejscowych, ale 
szarżę zakończyli… podaniem 
do bramkarza. Stomil tymcza-
sem grał szybko i stwarzał wiele 
sytuacji pod przeciwną bramką. 
Jedna z nich, w 83 min. zakończy-
ła się strzałem, po którym piłka 
odbiła się od ręki interweniują-
cego Nedića i arbiter podyktował 
rzut karny. Mikita się nie pomy-
lił i kwestia zwycięstwa w meczu 
została przesądzona. I nie zmienił 
tego piękny strzał Krystiana Czy-
życkiego pod poprzeczkę w doli-
czonym czasie gry. Był to już tyl-
ko gol na otarcie łez.

Nic dziwnego, że trener Jaro-
sław Zadylak bardzo krótko wy-
powiedział się na temat meczu: 
– Stomil był zespołem zdecydo-
wanie od nas lepszym i jedyne, 
na co my dzisiaj zasłużyliśmy, 
to na większą porażkę niż ta, 
którą ponieśliśmy.
StOmil OlSZtyN – gkS ty-
chy 2:1 (1:0). Gole: Czyżycki 
(90’) oraz Sobol (24’) i Mikita 
(85’ z karnego).
gkS tychy: Jałocha – Biel (71’ 
Malec), Nedić, Szymura, Mańka 
– Wachowiak (80’ Janiak), Ży-
tek, Czyżycki, Grzeszczyk (46’ 
Steblecki), Kozina (46’ Jaroch) 
– Rumin. Żółte kartki: Mańka, 
Szymura, Nedić, Biel, Kozina, 
Janiak.

Skra Częstochowa ostatni raz 
wygrała ligowy mecz… 14 listo-
pada ub. roku, zatem była ideal-
nym rywalem do zrehabilitowania 
się zespołu GKS. I rzeczywiście, 
mecz w Bełchatowie można na-
zwać meczem do jednej bram-
ki. Goście z Tychów przeważa-
li przez całe 90 minut, stwarzali 
sobie liczne sytuacje, po których 
powinny padać kolejne gole, raz 
po raz zmuszali bramkarza prze-
ciwnika do interwencji. Dużo 
o tym spotkaniu mówią statysty-
ki: posiadanie piłki 70:30, sytu-
acje bramkowe 23:3, strzały cel-
ne 4:1, strzały niecelne 7:1, rzuty 
rożne 7:1 – wszystkie na korzyść 
GKS Tychy. Tymczasem to Skra 
cieszyła się z pierwszego od pół 
roku zwycięstwa, bo ten jeden je-
dyny celny strzał w meczu znalazł 
w 41 min. drogę do siatki Jałochy. 

W odpowiedzi oglądaliśmy bicie 
głową w mur i ofensywną indo-
lencję faworyzowanych gości.

– Uważam, że ten mecz zdo-
minowaliśmy, zarówno w pierw-
szej jak i w drugiej połowie 
– mówił po meczu trener Jaro-
sław Zadylak. – Stworzyliśmy so-
bie mnóstwo sytuacji, nawet stu-
procentowych i nie powinniśmy 
tego spotkania nawet zremiso-
wać, a wręcz wywieźć stąd trzy 
punkty. Co z tego, że sytuacje so-
bie stwarzamy, skoro jest prob-
lem z ich finalizacją – zakończył 
szkoleniowiec GKS.

Na trzy kolejki przed końcem 
sezonu bezpośredni awans za-
pewniła już sobie Miedź Legni-
ca, przesądzony jest też już spa-
dek Jastrzębia.
SkRa cZęStOchOWa – gkS 
tychy 1:0 (1:0). Gol: Mas 
(41’).
gkS tychy: Jałocha – Mań-
ka, Żytek, Szymura, Wołkowicz 
– Biel (65’ Jaroch), Paprzycki (81’ 
Grzeszczyk), Czyżycki, Rumin, 
Wachowiak (81’ Kozina) – Ma-
lec. Żółte kartki: Szymura i Ko-
zina.

W pozostałych meczach 31. 
kolejki: Sandecja – Stomil 1:0, 
Podbeskidzie – Zagłębie 0:2, 
Miedź – Chrobry 1:0, Resovia 
– Arka 4:1, Korona – Polkowice 
2:1, Jastrzębie – Odra 1:3, Pusz-
cza – Katowice 1:1. Łódzkie 
derby ŁKS – Widzew rozegrano 
3 maja, już po zamknięciu tego 
numeru do druku. WW ●

i liga
1. miedź 31 68 52:22
2. Arka 31 57 59:35
3. Widzew 30 56 49:32
4. Korona 31 55 43:31
5. chrobry 31 46 38:31
6. Sandecja 31 45 35:31
7. Odra 31 45 44:42
8. łKS 30 42 31:30
9. Podbeskidzie 31 41 43:37
10. gkS tychy 31 40 31:36
11. Resovia 31 48 35:35
12. Katowice 31 37 37:45
13. Skra 31 36 26:38
14. Puszcza 31 34 38:45
15. Zagłębie 31 34 38:41
16. Stomil 31 30 31:52
17. Polkowice 31 26 29:51
18. jastrzębie 31 21 27:52

Zawód, a potem… 
Zawód
praWie peWne baraże ODDALAją SIę Z KAżDą KOLEjKą.
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kadrowa karuzela w GKS Tychy

hokejowe 
prZymiarki
W cieniu rozgrywanych na Stadio-
nie Zimowym mistrzostw świata, 
dokonują się przymiarki kadrowe 
GKS Tychy do sezonu 2022/2023. 
Jedni zawodnicy przedłużają kon-
trakty, inni żegnają się z klubem.

pożegnania
Trudno będzie sobie wyobrazić ze-
spół bez Michała Kotlorza. Wycho-
wanek MOSM Tychy i wieloletni 
kapitan GKS nie będzie już grał 
w tyskim klubie, w którym spędził 
15 (!) sezonów. 35-letni Kotlorz 
ma na koncie największe sukcesy 
w historii klubu, w tym cztery mi-
strzostwa Polski, sześć Pucharów 
Polski i trzy Superpuchary. Wraz 
z trójkolorową ekipą wywalczył też 
brązowy medal w rozgrywkach Pu-
charu Kontynentalnego i reprezen-
tował zespół w Lidze Mistrzów.

Wraz z nim nie będzie już gra-
ło trzech innych zawodników, bo-
wiem klub zdecydował nie prze-
dłużyć kontraktów z Markiem 
Biro, Jakubem Michałowskim 
i Mathiasem Israelssonem. Pierw-
szy z nich był związany z Tychami 
przez ostatni rok. Słowacki obroń-
ca wystąpił w 76 spotkaniach, zdo-
był w nich jedną bramkę i zanoto-
wał dziewięć asyst. Z kolei Jakub 
Michałowski rozegrał 29 spot-
kań, zdobył w nich jedną bram-
kę i zanotował asystę. Najkrócej 
z całej trójki w Tychach czas spę-
dził Mathias Israelsson. Szwedzki 
bramkarz w PHL na swoim kon-
cie ma trzy spotkania. Z GKS mają 
się pożegnać także Michael Cichy 
i Alex Szczechura.

przedłużone kontrakty
Kibiców z pewnością ucieszy fakt, 
iż nadal trójkolorowych będzie 
reprezentował Radosław Galant, 
który przedłużył kontrakt do 30 
kwietnia 2024 roku. To jeden z naj-
bardziej walecznych zawodników 
w drużynie, w minionym sezonie 
był czołowym zawodnikiem dru-
żyny i pełnił tymczasowo funkcję 
kapitana. Wystąpił w nim w 51 
spotkaniach, zdobył 17 bramek 
i zanotował 12 asyst. W Tychach 
gra od 2009 roku.

Tyskiej bramki nadal będzie 
bronił 28-letni Tomas Fucik, 
który pod koniec ubiegłego roku 
wrócił do Polski i stał się moc-
nym punktem zespołu. W po-
przednich rozgrywkach wystąpił 
w 24 spotkaniach, a w play-off 
był czołowym bramkarzem ca-
łej ligi broniąc ze skutecznością 
92.4 proc. Nową umowę podpi-
sał do 30 kwietnia 2023 roku. W 
zespole pozostają także najsku-
teczniejsi: Christian Mroczkow-
ski i Jean Dupuy.

reprezentanci zostają
Dwaj reprezentanci Polski – 
Bartłomiej Jeziorski i Mateusz 
Gościński – zostają w Tychach 
na kolejne dwa sezony, bowiem 
przedłużyli kontrakty do 30 
kwietnia 2024 roku. 24-letni Je-
ziorski jest wychowankiem i bę-
dzie to już dla niego dziewiąty se-
zon w GKS Tychy. W minionych 
rozgrywkach zagrał w 55 spotka-
niach, zdobył w nich 16 bramek 
i zanotował 11 asyst.

Z kolei Gościński z tyskim klu-
bem jest związany od 2017 roku 
i w każdym kolejnym sezonie 
stanowił ważne ogniwo zespołu. 
W ostatnim sezonie zagrał w 52 
meczach, zdobył 5 bramek i zano-
tował 9 asyst. ls ●

HokejoWa 
reprezentacja 
polski okazaŁa się 
najlepszyM zespoŁeM 
MistrzostW śWiata 
dyWizji 1b i aWansoWaŁa 
na zaplecze elity. 
o aWansie zadecydoWaŁ 
niedzielny, przedostatni 
Mecz MistrzostW, 
W któryM biaŁo-
czerWoni zMierzyli 
się z japonią, 
WygryWając 2:0.

Przed meczem z Japonią wiado-
mo było, że jego zwycięzca wy-
gra turniej i awansuje do dywizji 
1A. Japonia zgromadziła kom-
plet punktów, ale miała punkt 
przewagi nad polskim zespołem, 
bowiem nasi hokeiści pokonali 
Ukrainę po rzutach karnych. Za-
powiadały się więc wielkie emo-
cje i kibice, którzy w komplecie 
zasiedli na trybunach Stadionu 
Zimowego się nie zawiedli.

Tychy po raz pierwszy gościły 
imprezę tej rangi. Organizację mi-
strzostw świata Dywizji IB miasto 
otrzymało dość niespodziewanie, 
po przeniesieniu imprezy z Kato-
wic. Pierwszego dnia turnieju nie 
czuć było jeszcze atmosfery im-
prezy, a stosunkowo wysokie ceny 
biletów sprawiły, że podczas me-
czu z Estonią na trybunach było 
sporo pustych miejsc. Biało-czer-
woni rozpoczęli turniej mistrzow-
ski od zwycięstwa, pokonując 
Estonię 3:0. Do 13 minuty kibice 
czekali na pierwsze celne trafie-
nie biało-czerwonych. Postarał się 
o nie zawodnik HK Liptovsky Mi-
kulas Kamil Wałęga i prowadze-
niem 1:0 zakończyła się pierwsza 
tercja. Zmianę wyniku przyniosła 

30 min., kiedy to biało-czerwoni 
popisali się świetną akcją zakoń-
czoną celnym i silnym strzałem 
Pawła Zygmunta. W trzeciej ter-
cji polscy hokeiści dopisali kolej-
ną bramkę – tym razem na listę 
strzelców wpisał się Filip Komor-
ski, a asystę zaliczył tyszanin Bar-
tłomiej Jeziorski.
POlSka – eStONia 3:0 (1:0, 
1:0, 1:0). Bramki: Wałęga, Zyg-
munt, Komorski.

Niezwykle zacięty był mecz 
z Ukrainą, na którym zjawił się 
niemal komplet widzów, w tym 
sporo grupa kibiców z Ukrai-
ny. Na trybunach, atmosfera mi-
strzostw została wyraźnie pod-
grzana… Zaczęło się dobrze dla 
biało-czerwonych, bowiem w 13 
min. Dominik Paś uzyskał pro-
wadzenie. Jednak chwilę potem 
Ukraina, grając w podwójnej 
przewadze wykorzystała szansę, 
doprowadzając do wyrównania. 
Na przerwę Polacy schodzili jed-
nak prowadząc 2:1, bo na dwie 
minuty przed zakończeniem 
pierwszej tercji pod poprzeczką 
krążek ulokował ponownie Paś.

W drugiej tercji nasi hokeiści 
uzyskali sporą przewagę, jednak 
niewiele z tego wynikało. Do-
piero w końcówce tercji Ukrai-
na zaatakowała z dużym impe-
tem i Murray kilka razy musiał 
popisać się refleksem. W związ-
ku z tym, że również rywale nie 
pokusili się o celny strzał, wy-
nik nie uległ zmianie. Przez kilka 
minut trzeciej tercji biało-czer-
woni szukali szansy na podwyż-
szenie, jednak to rywalom udało 
się zdobyć bramkę – w sytuacji 
sam na sam Murraya pokonał 
Simczuk i wyrównał stan me-
czu. W końcówce Polska grała 

w przewadze, szturmując bram-
kę Pysarenki, ale wynik się nie 
zmienił i po chwili rozpoczęła 
się dogrywka.

Ukarany Mereżko osłabił ze-
spół, jednak nasi hokeiści nie 
skorzystali z prezentu, a nie-
wiele brakowało, by chwilę póź-
niej to rywale zdobyli gola. Kie-
dy na ławkę kar zjechał Wronka, 
to Murray znalazł się w opałach, 
ale bronił znakomicie. Dogryw-
ka nie przyniosła rozstrzygnię-
cia i rozpoczęły się rzuty karne. 
Najpierw krążek umieścił w ukra-
ińskiej bramce Komorski, a jako 
drugi na listę strzelców wpisał się 
Bukowski. Rywale uczynili to raz 
– Błagoj. I tym sposobem Polska 
wygrała!
POlSka – ukRaiNa 3:2 (2:1, 
0:0, 0:1, d. 0:0, k. 2:1). Bramki: 
Paś 2, Bukowski – decydujący 
karny)

Z Serbią było łatwo i przy-
jemnie – Polacy wygrali 10:2, 
a po trzy bramki zdobyli Filip 
Komorski i Krystian Dziubiński, 
z kolei gola i aż sześć asyst zali-
czył Alan Łyszczarczyk.
SeRBia – POlSka 2:10 (1:3, 
0:3, 1:4). Bramki: Komorski 3, 
Dziubiński 3, Łyszczarczyk, Mi-
chalski, Paś, Wałęga.

Ostatni mecz z Japonią Pol-
ska zaczęła w zasadzie od osła-
bienia, bo już po półtorej minuty 
gry Wałęga zjechał na ławkę kar. 
Biało-czerwoni przetrwali dwie 
minuty, choć Murray kilka razy 
był w poważnych opałach. Na lo-
dowisku toczyło się wyrównane 
spotkanie, przeplatane kontrami 
obu zespołów i udanymi inter-

wencjami bramkarzy. W tej od-
słonie gole jednak nie padły.

Z początkiem drugiej tercji 
Polska wyraźnie przyspieszyła. 
Najpierw nasi hokeiści zamknę-
li rywali w ich tercji, a szczęścia 
próbowali kolejno Łyszczarczyk, 
Ciura, Chmielewski, po którego 
strzale krążek odbił się od kasku 
japońskiego bramkarza. Wreszcie 
wysiłki biało-czerwonych przy-
niosły efekt bramkowy. W 26 
min. Kostek popisał się celnym 
uderzeniem sprzed bramki i ot-
worzył wynik meczu. Kilka ak-
cji rywali także mogło przynieść 
powodzenie, jak chociażby rajd 
Furuhashiego w 31 min., jednak 
Murray obronił znakomicie. Po-
lacy nadal próbowali – strzelał 
Paś, Górny, ale wynik nie uległ 
zmianie.

W trzeciej odsłonie Japończycy 
chcieli koniecznie odwrócić losy 
meczu i początkowo zaczęli nada-
wać ton grze. Biało-czerwoni sku-
tecznie się bronili i nie popełniali 
błędów, a bardzo dobry mecz roz-
grywał także Murray, który kilka 
razy popisał się efektownymi in-
terwencjami. Nasi hokeiści tak-
że kontrowali, jak Łyszczarczyk, 
Górny, czy Chmielewski, Japoń-
czycy nie pozostawali im dłużni, 
a w 55 min. Murray znów mu-
siał dać popis swoich umiejętno-

ści, wygrywając pojedynek sam 
na sam z Furuhashim. Z każdą 
upływającą minutą na widow-
ni wzmagał się doping i niesieni 
nim nasi hokeiści przypieczęto-
wali sukces w 59 min. za sprawą 
Łyszczarczyka, który ustalił wy-
nik spotkania. W końcówce Ja-
pończycy wycofali bramkarza, 
a na ławkę kar zjechał Starzyński 
jednak zmiany wyniku nie było.

A potem cała widownia na sto-
jąco skandowała: „Dziękujemy, 
dziękujemy…”
POlSka – jaPONia 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0). Bramki: Kostek, Łysz-
czarczyk.

Pozostałe mecze: Serbia – Ja-
ponia 0:8 (0:2, 0:5, 0:1), Ukraina 
– Serbia 7:0 (2:0, 3:0, 2:0), Japo-
nia – Estonia 7:5 (4:2, 1:3, 2:0), 
Japonia – Ukraina 8:2 (3:0, 3:2, 
2:0), Estonia – Serbia 4:2 (2:1, 1:0, 
1:1), Estonia – Ukraina 0:8 (0:1, 
0:4, 0:3)
1. Polska 4 11 18-4
2. japonia 4 9 23-9
3. ukraina 4 7 19-11
4. Estonia 4 3 9-20
5. Serbia 4 0 4-29

Tak więc cel postawiony przed 
biało-czerwonymi przed tyskimi 
mistrzostwami został zrealizowa-
ny. Polska wróciła do Dywizji 1A, 
gdzie ostatnio grała w 2018 roku. 
leszek sobieraj ●

CZtery ZwyCięstwa i awans!
stadion ziMoWy SZcZęŚLIWy DLA BIAłO-cZERWONycH.
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Pierwszą bramkę w meczu z Japonią zdobył Arkadiusz Kostek (z lewej), obok Alan Łyszczarczyk, który mu asystował.

Prawie… maskotka mistrzostw. Kibicowskie akcesoria 
były dostępne przed każdym meczem.Po meczu z Japonią kibice skandowali na stojąco: „Dziękujemy, dziękujemy…”

Tyszanie w kadrze (od lewej): Mateusz Gościński, Kamil Lewartowski 
i Bartłomiej Jeziorski. W mistrzostwach grał jeszcze Filip Starzyński.
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już byli W ogródku, 
Witali się z gąską… 
po dWócH zWycięstWacH 
na parkiecie azs 
politecHnika, 
koszykarzoM gks tycHy 
do aWansu brakoWaŁo 
już tylko jednej 
Wygranej, a kolejne dWa 
spotkania rozgryWali 
na sWoiM parkiecie. 
oba jednak przegrali 
i do WyŁonienia 
póŁfinalisty konieczny 
byŁ piąty Mecz – W opolu.

To spotkanie lepiej rozpoczął 
GKS, jednak pod koniec kwarty 
to gospodarze prowadzili, kończąc 
tę odsłonę 24:16. W drugiej kwar-
cie tyszanie przystąpili do odra-
biania strat, jednak nie potrafili 
się zbliżyć do rywali na mniej niż 
dwa punkty. W 7 min. przewa-
ga AZS wzrosła do 30:23, jednak 
przez kolejne trzy minuty GKS 
zdobył 12 punktów, podczas, 

gdy rywale tylko trzy. Do prze-
rwy prowadzili więc podopieczni 
Tomasza Jagiełki i do awansu po-
zostało im jeszcze wygranie tylko 
dwóch kwart.

Tyszanie wyraźnie złapa-
li wiatr w żagle, bo do połowy 
trzeciej kwarty prowadzili kilko-
ma punktami. Na niespełna trzy 
minuty przed końcem tej części 
meczu AZS doprowadził do re-
misu (48:48) i remisowo (57:57) 
zakończyła się ta kwarta. Emocje 
sięgnęły zenitu w ostatniej odsło-
nie. Gospodarze objęli prowadze-
nie i szybko powiększali dystans. 
Tyszanie grali mało skutecznie, 
popełniali też błędy w obronie. 
Końcowy fragment meczu lepiej 
rozegrał AZS, punktując głównie 
z wolnych – w ostatnich 90 se-
kundach meczu na 14 prób ko-
szykarze z Politechniki trafili 13 
razy.

– Żałuję, że nie zamknęliśmy 
serii w meczu nr 3 lub 4 – po-
wiedział trener Tomasz Jagieł-

ka. – Dzisiaj zagraliśmy napraw-
dę dobre spotkanie, przejęliśmy 
inicjatywę od samego początku, 
wyszliśmy na prowadzenie, ma-
jąc w tym czasie kilka rzutów 
z dystansu, ale niestety niecel-
nych. Dzisiaj wygrał zespół, któ-
ry był skuteczniejszy z dystan-
su. Chcę podziękować drużynie 
za cały sezon, bo byliśmy zespo-
łem, na którego nikt nie stawiał, 
który potem okrzyknięto rewe-
lacją rozgrywek. Ale też byliśmy 
jednym z najmłodszych zespo-
łów w lidze. W składzie zabra-
kło szerszej rotacji i stąd trudno 
mieć pretensje do zawodników. 
Oni zrobili wszystko co należa-
ło zrobić.
aZS POlitechNika OPOlSka 
– gkS tychy 86:78 (24:16, 9:19, 
24:22, 29:21).
gkS tychy: Krajewski 17, Stan-
kowski 14, Koperski 13, Wieloch 
11, Trubacz 8, Diduszko 6, Tysz-
ka 5, Chodukiewicz 2, Mąkow-
ski 2. ls ●

po znakoMityM starcie 
W gp polski lublinie 
i ustanoWieniu rekordu 
polski daWida Wiekierę 
czeka teraz budoWanie 
forMy na MistrzostWa 
śWiata.

Wyczyn tyskiego pływaka Dawi-
da Wiekiery, o którym pisaliśmy 
już w jednym z poprzednich nu-
merów „Twoich Tychów”. znalazł 
się na czołówkach polskich me-
diów sportowych. Ale nic dziw-
nego – zawodnik MKP Wodnik 
29 Tychy zdobył medale na kilku 
dystansach, ale przede wszystkim 
ustanowił fantastyczny rekord 
Polski seniorów na 200 m stylem 
klasycznym – 2.09,99. To histo-
ryczne osiągnięcie, bowiem Da-
wid został pierwszym polskim 
żabkarzem, który na tym dy-
stansie złamał magiczną barierę 
2 minut i 10 sekund. Poprzed-
ni rekord, ustanowiony 13 lat 
temu, wynosił 2:10.90. O sukce-
sie tyskiego pływaka rozmawiamy 
z jego trenerem klubowym Mar-
kiem Mrozem.

„Twoje Tychy”: Jak przebiegały 
przygotowania do tegorocznych 
startów?
maRek mRóZ: – Po krótkiej 
przerwie noworocznej rozpo-
częliśmy cykl zajęć na basenie 
olimpijskim w Jaworznie. 
Spotykaliśmy się dwa, trzy razy 
w tygodniu, a w lutym Dawid 
pojechał na tydzień na pływalnię 
olimpijską do Dębicy, gdzie 
wykonał największą pracę. 
Analizując wyniki widziałem, 
że jest duży postęp. Ważnym 
etapem przygotowań był również 
obóz kadry seniorów. Dawid 
wrócił po dwóch tygodniach 
jednak bardzo zmęczony, 
a tymczasem czekał go start 
w Grand Prix Polski w Oświę-
cimiu. Tu osiągnął niezłe 
wyniki, ale zmęczenie zaczęło 
dawać o sobie znać i musieliśmy 
zrobić przerwę. Problem w tym, 

że w tym czasie organizowano 
Akademickie Mistrzostwa 
Polski i Dawid – jako student 
– tam pojechał. Zdobył srebro 
na 100 m stylem klasycznym 
na krótkim basenie i brąz 
na 50 m. Po tej imprezie miał 
kilka dni regeneracji, bo czekały 
go zawody w Lublinie.

Liczył pan na tak dobry wynik 
podczas Grand Prix Polski 
w Lublinie? Na rekord Polski?
– Raczej nie. Myśleliśmy raczej 
o wyniku w granicach 2.11, 
choć wydawało nam się bardziej 
prawdopodobne, że taki rezultat 
może się pojawić się pod koniec 
roku. Jednak okazało się, że Da-
wid idealnie trafił z formą…

Miał po prostu „swój dzień” 
i – jak mówią sportowcy – zagrało 
wszystko, bo o takich wynikach 
decydują zazwyczaj detale.
– To prawda. Dobrze popłynął 
już wcześniej na 100 m. Był 
zadowolony z tego startu, jednak 
postanowił zrobić wszystko, 
by na swoim koronnym 
dystansie wypaść jak najlepiej. 
Przed zawodami ogolił nogi, 
jak to czynią niemal wszyscy 

wyczynowi pływacy i założył 
nowy… strój. To oczywiście 
są drobnostki, jednak wszystko 
to składa się na wynik końcowy, 
na ten jeden moment, kiedy 
pęka bariera rekordu. Czuł 
się tego dnia znakomicie, cały 
czas płynął z bardzo dobrym 
czasem, a kiedy zaczął ostatnie 
50 metrów, cała widownia wstała 
i doping był niesamowity. Myślę, 
że ta wrzawa też go poniosła, 
bo Dawid jest typem „walczaka”, 
który nigdy nie odpuszcza 
– dopóki mu starczy tchu…

A z widowni – jak to wyglądało?
– Po pierwszych 100 metrach 
miał czas 1,03 i pomyślałem, 
że jeśli wytrzyma, może być 
świetny wynik. W ubiegły roku 
podczas zawodów na Litwie 
był podobny scenariusz 
– na trzeciej „ścianie” zanoto-
wał czas w granicach rekordu 
Polski, jednak na czwartej 
pięćdziesiątce nie wytrzymał 
tempa. Teraz dotrwał do końca 
i ani przez chwilę nie zwolnił. 
To była kwestia nie tylko 
dobrego przygotowania, ale 
i doświadczenia, jakie nabywa 
na każdych zawodach. Sam 
także się nie spodziewał aż tak 
dobrego wyniku.

Dawid zrobił minima 
na Uniwersjadę w Chengdu 
w Chinach i mistrzostwa świata 
w Budapeszcie, jednak obie 
imprezy są niemal w tym samym 
czasie…
– To jest problem, bo Uniwer-
sjada zaczyna się dwa dni po za-
kończeniu mistrzostw świata 
i trudno powiedzieć, jaka będzie 
decyzja Polskiego Związku 
Pływackiego. Priorytetem będą 
oczywiście mistrzostwa świata.

Tak czy inaczej, Dawid musi 
szykować drugi szczyt formy…
– Dobrze, że zrobił minima już 
teraz, bo mamy więcej czasu, 
by rozplanować przygotowania. 
Konieczny jednak jest odpo-
czynek, czemu sprzyjały święta. 
W przygotowaniach trzeba 
będzie teraz zrobić krok w tył, 
by odpowiednio zregenerował 
się organizm i potem zacząć 
na nowo budować formę, żeby 
jej szczyt przypadł na mistrzo-
stwa świata, które rozegrane 
zostaną w drugiej połowie 
czerwca.
rozMaWiaŁ:
leszek sobieraj ●

Reprezentacja UKS Ippon Tychy wy-
startowała w drugiej edycji Internatio-
nal Judo League, która tym razem odbyła 
się w Warszawie, a organizatorem turnieju 
był klub Hato Judo.

To jeden z największych turniejów dla 
młodzieży – starowało 700 zawodników 
z 45 klubów. Tyscy judocy zaprezentowali 
się znakomicie – zdobyli pięć medali i upla-
sowali się na 14. miejscu drużynowo

Na najwyższym podium stanęły Klau-
dia Czerwińska w U-13 i Marta Simon 
w U-15, a brązowe medale zdobyły: Ni-
kola Jarosińska w U-15, Sandra Mo-
kry w U-15 oraz Klaudia Czerwińska 
w U-11;

Warto dodać, iż Klaudia Czerwińska 
walczyła w dwóch kategoriach wieko-
wych, w obu zdobyła medale i tym sa-
mym powtórzyła swój sukces z Interna-
tional Judo League w Bytomiu. ls ●

OKS Zet Tychy przegrał kolejny 
mecz i klub postanowił zmienić 
trenera – Krzysztofa Skibę zastą-
pił Michał Słonina, który od 13 
lat związany jest z tyskim klu-
bem. Wcześniej, na dużym boisku 
grał m.in. w GKS Tychy i Górni-
ku Wesoła, jednak najbardziej jest 
znany z występów futsalowych 
w czołowych polskich klubach 
i w reprezentacji Polski.

Stal Bielsko-Biała to jedna z naj-
słabszych drużyn w lidze i wyda-
wało się, iż będzie łatwym łupem 
dla drużyny OKS Zet. Tymcza-
sem tyszanie przegrali 0:1 i była 
to piąta z rzędu porażka Zetki. 
Postanowiono zmienić trenera, 
powierzając tę funkcję do końca 
sezonu Michałowi Słoninie, któ-
ry jako szkoleniowiec zadebiutuje 
w kolejnym spotkaniu.
OkS Zet tychy – Stal Biel-
SkO 0:1.

Tymczasem Ogrodnik Cielmi-
ce poległ w meczu z Pasjonatem 
Dankowice, przegrywając 0:6. Już 
po 10 minutach inicjatywę przeję-
li rywale, zdobywając prowadze-
nie. Po kolejnych 10 minutach 

było 0:2 (bramka z rzutu karne-
go), a jeszcze do przerwy Pasjo-
nat strzelił dwa gole, windując 
wynik na 4:0. Swój sukces go-
ście przypieczętowali w końców-
ce spotkania, zdobywając jeszcze 
dwa gole.
OgRODNik cielmice – Pa-
SjONat DaNkOWice 0:6.

Drużynie połączonych sił Pia-
sta Gola Bieruń idzie w tym sezo-
nie jak po grudzie. W 21 meczach 
zdobyła zaledwie 7 punktów, ale 
piłkarze nadal walczą i tak było 
w meczu z JUWe Jaroszowice. 
W 21 min. Piast Gol niespodzie-
wanie objął prowadzenie i dopie-
ro w końcówce pierwszej poło-
wy Andrzej Cibor znalazł drogę 
do bramki rywali, wyrównu-
jąc stan meczu. Trzy punkty dla 
JUWe uratował Mateusz Banaś, 
który bramkarza gospodarzy po-
konał w 77 min.
PiaSt gOl – juWe jaROSZO-
Wice 1:2 (1:1). Bramki: Cibor, 
Banaś.
juWe jaROSZOWice: Kwiat-
kowski – Krzczuk, Banaś, Bur-
bisz, Józefowicz – Szlosarek, 

Hornik, Cibor (85’ Braś), Żytka 
– Czupryna, Matysek (93’ Men-
drowski).

1. Wilkowice 21 57 75-15
2. mKS Lędziny 21 54 72-14
3. Rekord II 21 54 74-15
4. czarni 21 45 65-26
5. OkS Zet 21 33 47-32
6. Pasjonat 21 32 46-35
7. Iskra 22 31 45-49
8. łąka  20 29 32-38
9. Wisła  21 28 42-41
10. jaroszowice  21 25 34-55
11. GTS Bojszowy 20 22 30-42
12. Stal  22 19 29-55
13. Studzienice 21 18 27-60
14. Ogrodnik  21 13 23-64
15. Bestwinka 21 12 17-62
16. Piast Gol  21 7 26-81

klaSa a: Siódemka Tychy – Leś-
nik Kobiór 1:0. Drużyna jest na 10 
miejscu – 27 pkt.
klaSa B: Piast II Gol – Czuło-
wianka Tychy 1:5. Czułowianka 
zajmuje 4. miejsce – 33 pkt.
iii liga kOBiet: Polonia Tychy 
– Chrobry Głogów 3:3. Polonia 
jest na 9. miejscu z 7 pkt. ls ●

international judo League.

podwójny sukces klaudii

golenie pomogŁo
rozMaWiaMy z MarkieM MrozeM, KLuBOWym TRENEREm PłyWAcKIEGO REKORDZISTy 
DAWIDA WIEKIERy.

Dawid Wikiera i trener Marek Mróz podczas zawodów.

W niższych ligach.

michał słonina trenerem zetki

ZadeCydowaŁy detale
po dobryM Meczu KOSZyKARZE PRZEGRALI W 5. SPOTKANIu SERII ćWIERćFINAłOWEj OPOLu.
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Klaudia Czerwińska.
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alfabet tgs
b jak „bobo” kaczmarek
tReNeR aBStyNeNt. jak maWiał, Na kilOmetR WycZu-
je alkOhOl u PiłkaRZa. W tychach WyPROmOWał 
jeRZegO DuDka, PóźNiejSZegO tRiumfatORa ligi mi-
StRZóW.

To trochę zaskakujące, jeśli 
do dorosłego (i to bardzo) 
faceta mówi się: „Bobo”. 
Do Bogusława Kaczmarka 
pseudonim „Bobo” przylgnął 
jeszcze w czasach, kiedy 
był piłkarzem (i to bardzo 
dobrym) Lechii Gdańsk. 
To były lata 70., Lechia mia-
ła świetną drużynę, tysiące 
wiernych kibiców, ale jakoś 
nie potrafiła awansować 
do ekstraklasy. Na stare 
lata Kaczmarek przeniósł 
się do ekipy odwiecznego 
rywala – Arki Gdynia i nie 
tylko zagrał z nią w najwyż-
szej lidze, ale jeszcze zdobył 
w 1979 roku Puchar Polski.

jako trener Kaczmarek umiał sobie zjednywać szatnię i dzien-
nikarzy. Nie tylko szkoleniową wiedzą, ale poczuciem humoru, 
odbieraniem telefonów… To nie było jakieś nachalne blatowa-
nie się z mediami, ale rozumienie potrzeb i specyfiki naszego 
zawodu. Kaczmarek zawsze dawał gwarancję ciekawego wywia-
du. jak z rękawa sypał bon-motami, wystarczyło tylko włączyć 
dyktafon.

Trenerem Sokoła Kaczmarek został w październiku 1995 roku, 
zastępując janusza Białka. Klub formalnie nazywał się jeszcze 
wtedy Sokół Pniewy, ale został już przejęty przez Piotra Bullera 
i był związany z Tychami.

– czeka mnie na pewno bardzo trudne zadanie. Sytuacja w ta-
beli nie jest najlepsza, a kadrę zespołu przetrzebiły ostatnio kon-
tuzje i kartki. Drużyna potrzebuje wzmocnień, musi grać lepiej, 
gdyż w Tychach jest olbrzymie zapotrzebowanie na pierwszoli-
gową piłkę – mówił po podpisaniu kontraktu z Sokołem.

Kaczmarek obronił ligę dla Tychów. Sokół był jak armia za-
ciężna, złożona z lepszych i gorszych zawodników, ściągniętych 
z różnych stron kraju. Trener potrafił jednak stworzyć dobrą at-
mosferę i zbudować zgrany zespół. jerzy Dudek w swojej auto-
biografii „uwierzyć w siebie” wspominał tyskie czasy:

„Obojętnie, o której wracaliśmy z meczu (z reguły nad ra-
nem), zawsze w niedzielę o jedenastej musieliśmy się meldować 
na odnowie. Trener Kaczmarek zamiast życzyć nam dobrej nocy, 
mówił na pożegnanie: żeby mi się tylko nikt nie zdrzemnął! ”. 
Przyjeżdżaliśmy na odnowę i trener zarządzał jeszcze odprawę. 
Zaczynał swoje: – Wczoraj mieliśmy nawet niezły mecz, ale… 
jurek – niepotrzebne wykopy piłki. Trzeba było trochę pograć 
od tyłu. „Bizak” [to do Krzysztofa Bizackiego] – ile ty potrzebujesz 
sytuacji, żeby tę jedną bramkę strzelić. Strzeliłeś, no i co? Przecież 
z dziesięć mogłeś strzelić.”

Anegdot o Kaczmarku jest znacznie więcej. mnie szczególnie 
bawi ta, gdy trener na bezczelnego oszukiwał swoich podopiecz-
nych podczas towarzyskich gierek w siatkonogę.

Kaczmarek mocno przeżywał mecze, reagował impulsywnie 
na to co się działo na boisku. Raz nawet zdarzyło mu się po-
szarpać z trenerem przeciwnej drużyny. Za jego tyskich czasów 
przypominam sobie mecz Sokoła Tychy z Zagłębiem Lubin. Błoto 
było na murawie i poza nią. Kaczmarek nie zważając na to, wy-
startował w pewnym momencie do ostrego dialogu z piłkarzami 
Zagłębia. Na pomeczowej konferencji prasowej wystąpił przed 
mediami w eleganckiej marynarce i pochlapanych aż do kolan 
spodniach. Wyjaśnił, że już się nie zmieni.

majstersztykiem Kaczmarka w Tychach, i chyba w ogóle 
w całej jego trenerskiej karierze, było odkrycie, wykreowanie 
i transfer z Sokoła do Feyenoordu Rotterdam młodego bram-
karza jerzego Dudka. Kiedy zimą 1996 roku testowany piłkarz 
concordii Knurów pojechał z Sokołem na zimowe zgrupowanie 
do nadmorskiego cetniewa, Kaczmarek sprowadził tam swego 
kumpla i bramkarskiego fachowca Andrzeja czyżniewskiego, 
aby ocenił umiejętności Dudka. Po dwóch treningach czyżniew-
ski powiedział Kaczmarkowi: „Bierz go w ciemno”. I „Bobo” tak 
zrobił. Pół roku później młody bramkarz był już zawodnikiem 
Feyenoordu. Do dziś chodzą legendy, jak to „Bobo” z rozmów 
transferowych w Holandii wracał do Polski samolotem z walizką 
pełną zachodniej waluty. Takie to były szalone lata 90.

Po sezonie 95/96 Kaczmarek odszedł z Sokoła, ale wrócił jesz-
cze do Tychów, pełniąc krótko rolę menedżera klubu. Nie był 
już zainteresowany prowadzeniem zespołu jako szkoleniowiec. 
chyba widział, że klub się rozlatuje i nie za bardzo widział w nim 
dla siebie miejsce.

72-letni dziś Kaczmarek utrzymał się na trenerskiej karuzeli 
przez 20 lat. Wprawdzie cały czas pracował w klubach z ekstra-
klasy, ale nie w tych topowych. Dlatego tylko raz, w 2003 roku 
z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, sięgnął po wicemistrzostwo 
Polski. Był również asystentem Holendra Leo Beenhakkera w re-
prezentacji kraju. Znał się na swojej robocie, samym „bajerem” 
by tego wszystkiego nie osiągnął.
piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●

Bogusław Kaczmarek.
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podczas rozegranycH 
W sosnoWcu 19. 
MistrzostW polski 
aMatoróW W Hokeju 
na lodzie drużyna 
stH tycHy WolVes 
zdobyŁa zŁoty Medal. 
na najWyższyM podiuM 
tyszanie stanęli 
W 2019 roku, poteM 
dWa kolejne turnieje 
zostaŁy odWoŁane 
z poWodu pandeMii, 
a teraz poWtórzyli 
sukces sprzed trzecH 
lat.

Jak mówi kapitan Marcin Szkoła, 
powtórzyć sukces było wiele trud-
niej niż go wywalczyć za pierw-
szym razem.

– W Śląskiej Amatorskiej Li-
dze Hokeja nie szło nam naj-
lepiej, co spowodowane było 
przede wszystkim brakami ka-
drowymi, związanymi z kon-
tuzjami, z chorobami i pande-
mią. Bywało, że graliśmy mecze 
w 9-10-osobowym składzie. 
Na dwie kolejki przed zakoń-
czeniem rundy zasadniczej mo-
gliśmy zająć zarówno pierw-
sze miejsce, jak i… spaść z ligi. 
O utrzymanie w lidze zagraliśmy 
z Szerszeniami Oświęcim i dzięki 

remisowi utrzymaliśmy się w li-
dze. Potem zagraliśmy w play off 
i ostatecznie zakończyliśmy se-
zon na 5. miejscu.

Ale w meczach mistrzowskich, 
w których Wilki wystąpiły jako 
obrońca tytułu, drużyna spisała 
się już po prostu znakomicie. Ty-
szanie nie mieli sobie równych, 
zwyciężając we wszystkich spot-
kaniach mistrzostw Polski Dy-
wizji 1, w których wystąpiło 
16 zespołów (grali także Tychy 
Knights).

– Mieliśmy za sobą słabszy 
sezon w lidze, ale mistrzostwo 
to inna bajka – dodał M. Szko-
ła. – Mistrzostwa są raz w roku, 
wszyscy zaplanowali urlopy, 
przygotowywaliśmy się solid-
nie. I przede wszystkim kadra li-
czyła 17 zawodników. Poza tym 
bardzo chcieliśmy obronić tytuł 
i mobilizowaliśmy się na każde 
spotkanie.

W fazie grupowej (gr. A) ty-
szanie odnotowali trzy wygrane: 
z Naprzodem Janów 4:3 (bramki: 
Mioduszewski, Derkowski, Ba-
rutowicz, Stopa), Polonią Bytom 
5:1 (Derkowski 2, Pachut, Och-
manek, Krzywda) oraz z Mar-
vins OHT Gdańsk 3:1 (Ochma-
nek 2, Derkowski). Następnie, 
w drodze po złoto dorzucili ko-

lejne zwycięstwa: w ćwiećfinale 
z Mad Dogs Sopot 8:3 (Derkow-
ski 2, Abram 2, Pachut, Majta, 
Barutowicz, Fus), a w półfinale 
z GKH Gdynia 4:2 (Ochmanek 
2, Barutowicz, Fus). W meczu 
o złoty medal Wilki zmierzyły 
się z Unią Oświęcim, którą po-
konali 1:0 (Barutowicz).

Dwóch graczy Wolves otrzy-
mało wyróżnienia indywidualne. 
Najlepszym obrońcą został Piotr 
Fus, a najlepszym napastnikiem 
wybrano Eryka Derkowskiego. 
Oto czołowa szóstka mistrzostw 
Polski 2022: 1. Tychy Wolves, 2. 
Unia Oświęcim, 3. GKH Gdynia, 
4. Vikings Oświęcim, 5. Wojow-
nicy Oświęcim, 6. Zagłębie Sos-
nowiec.

Drużyna STH Tychy Wolves 
zagrała w składzie: Ireneusz Ha-
rańczyk, Michał Stopa, Dawid 
Cegieła, Andrzej Miłek, Piotr Fus, 
Rafał Szkoła, Beniamin Żbik, Ma-
riusz Ochmanek, Eryk Derkow-
ski, Marcin Szkoła, Piotr Miodu-
szewski, Lesław Abram, Marcin 
Pachut, Mateusz Krzywda, Łukasz 
Barutowicz, Marcin Majta, Ma-
ciej Jaworski, Grzegorz Jaworski. 
Trenerem zespołu jest Tomasz Ci-
choń. W trakcie sezonu zastąpił 
on Łukasza Sokoła, trenera re-
prezentacji Polski U-18, który 

wyjechał na mistrzostwa świata 
we Włoszech.

– Nasz zespół to typowi ama-
torzy, część zawodników nigdy 
nie trenowała w klubach, nawet 
w młodości. Są jednak wielkimi 
fanami hokeja, lubią tę grę i po-
stanowi się jej nauczyć od pod-
staw. Inni natomiast trenowa-
li w grupach młodzieżowych, 
ale nie grali zawodowo. Zresztą 
regulamin mistrzostw na to nie 
pozwala. Od lat działamy pod 
szyldem stowarzyszenia, dzię-
ki czemu mamy dostęp do lodu, 
co sobie bardzo cenimy. Tychy 
to bodaj jedyne miasto, które 
udostępnia lód stowarzyszeniom 
za symboliczną złotówkę, przy-
czyniając się do rozwoju aportu 
amatorskiego.

Druga tyska drużyna ST Tychy 
Knights, rywalizowała w grupie 
D. Rycerze odnotowali trzy po-
rażki: z GKH Gdynia 0:3, z Kry-
nickimi Diabłami 1:5 (Mich-
no) i Vikingami Oświęcim 2:3 
(Olejak, Pryszcz). Tym samym 
podopieczni Michała Woźnicy 
musieli zagrać w meczu o utrzy-
manie, w którym ostatecznie po-
konali Czarty Kraków 3:0 (Ho-
łojda, Michno, Kudzia). Drużyna 
została sklasyfikowana na 14. 
miejscu. leszek sobieraj ●

W hali MOSiR-u rozegrano Tur-
niej Mikstów w siatkówce (kat. 
open). Wzięło w nim udział 9 
drużyn, które podzielono na trzy 
grupy.

Do walki o miejsca I-III 
awansowały drużyny, które za-
jęły pierwsze miejsca w gru-
pie. Drużyny z drugiech miejsc 

grały o lokaty IV-VI, a trzecie 
– o miejsca VII-IX. Każda dru-
żyna uczestnicząca w turnieju 
rozegrała 4 mecze.

Oto wyniki meczów. O miej-
sca VII–IX: Wczorajsi Volley 
Team – FC Bananas 2:1 (25:27, 
25:19, 15:10), FC Bananas – Skał-
ka 0:2 (18:25, 17:25), Wczorajsi 

Volley Team – Skałka 0:2 (18:25, 
8:25); o miejsca IV-VI: Minion-
ki – X-Team 0:2 (25:27, 22:25), 
Spiżowi Mocni – X-Team 1:2 
(14:25, 25:15, 21:23), Spiżowi 
Mocni – Minionki 2:0 (25:21, 
25:16); o miejsca I–III: 4 Fun 
– Nas Ne Dogoniat 0:2 (24:26, 
22:25), 4 Fun – Forever Young 

0:2 (14:25, 22:25), Nas Ne Dogo-
niat – Forever Young 2:0 (25:17, 
25:23).

Klasyfikacja końcowa: 1. Nas 
Ne Dogoniat, 2. Forever Young, 
3. 4 Fun, 4. X-Team, 5. Spiżowi 
Mocni, 6. Minionki, 7. Skałka, 8. 
Wczorajsi Volley Team, 9. Fc Ba-
nanas. ls ●

nas ne dogoniat – bezkonkurencyjny duet.

najlepsze miksty

wilki ponownie 
mistrZami polski!
niesaMoWity sezon tycHy WolVes - NAjPIERW WALcZyLI O uTRZymANIE, A POTEm ZDOByLI mISTRZOSTWO!

Mistrzostwo Polski Wolves Tychy zadedykowali zmarłemu przed rokiem swojemu koledze 
Mirosławowi Bronowskiemu, który występował w drużynie z nr 16.
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byk 21.iV-21.V
Przekonasz się, że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie. Na szczęście do nadchodzących 
problemów podejdziesz na luzie.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Nadmiar energii zmusi cię do działania! Księżyc 
natchnie cię pomysłami i doda odwagi do ich 
realizacji. małe spięcie czeka cię ze Strzelcem.

rak 21.Vi-22.Vii
Zdobędziesz sympatię otoczenia i przyciągniesz 
do siebie dużo pieniędzy. Gwiazdy zapewnią ci 
wiele atrakcji towarzyskich.

leW 23.Vii-22.Viii
Wenus przyniesie ci główną wygraną w grze 
o czyjeś serce. Dobry czas na ryzykowne decyzje, 
gdyż na pewno przyniosą ci teraz konkretny 
zysk.

panna 23.Viii-22.iX
Nie zabraknie ci teraz odwagi, by zawalczyć 
o swoje. Wyjątkowo będziesz kierować się teraz 
rozumem, a nie sercem.

Waga 23.iX-23.X
Słuchaj dobrych rad i ucz się teraz na błędach. 
uważaj, gdyż nawet najlepiej przygotowane plany 
mogą się nie powieść.

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy poprawią ci nastrój i rozbudzą nadzieje. 
Wstrzymaj się z podejmowaniem trudnych decyzji 
i dotrzymaj danego słowa.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Zadbaj teraz o tych, których kochasz. Gwiazdy 
sprzyjają udanym spotkaniom, imprezom 
i randkom. Zadzwoń do Raka, ma dla ciebie 
istotne wiadomości.

koziorożec 22.Xii-19.i
jeśli nie chcesz się rozczarować, nie wymagaj 
zbyt wiele od siebie. W sprawach finansowych 
i zawodowych trzymaj rękę na pulsie.

Wodnik 20.i-18.ii
Poczujesz przypływ energii i zabierzesz się 
za remont lub przemeblowanie domu. mierz 
jednak siły na zamiary i uważaj na siebie.

ryby 19.ii-20.iii
Dobry czas na wyjazdy i spotkania towarzyskie. 
Nie siedź w domu, koniecznie wyjdź do ludzi. Ktoś 
czeka na telefon od ciebie.

baran 21.iii-20.iV
Gwiazdy sprawią, że nie będziesz się nudzić, 
bo poznasz ciekawych ludzi. Szef szykuje ci nowe, 
bardzo interesujące zadanie.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

zaadoptuj mnie  

RM

W tyM Miejscu, 
We WspóŁpracy 
z WolontariuszaMi 
tyskiego 
scHroniska 
dla zWierząt 
prezentujeMy 
czWoronogi, które 
czekają na sWoicH 
noWycH WŁaścicieli. 
spójrzcie na nicH 
ciepŁo i otWórzcie 
sWoje serca i doMy.

Często trafiają do schroniska psy 
tzw. nieadopcyjne, czyli takie które 
boją się człowieka, obroży, smyczy. 
Psy, które nie widzą lub nie słyszą. 
Takie, z którymi trzeba popraco-
wać, pokazać, że nie każdy czło-
wiek to zagrożenie. Takie psiaki 
mają małe szanse na adopcję a je-
śli do tego jest to senior, to szan-

se te jeszcze maleją. My jednak 
wierzymy, że warto przedstawiać 
wam również takich podopiecz-
nych i że ktoś okaże wielkie serce 
i zdecyduje się na ich adopcje.

Jednym z takich psów jest Ma-
niuś. W sierpniu 2021 roku został 
przywieziony do schroniska przez 
Straż Miejską z ulicy Paprocańskiej 
gdzie się błąkał. Maniuś to nieduży 
około 13-letni piesek. Można go 
przekupić przysmakami, bo strasz-
ny z niego łasuch. Lubi też głaska-
nie i delikatne czesanie szczotką. 
Z uwagi na to, że Maniuś słabo wi-
dzi i być może też nie za dobrze 

słyszy, musi zamieszkać w spo-
kojnym domu, w którym opie-
kun okaże mu cierpliwość i de-
likatność. Nie polecamy go też 
do domu z dziećmi..

Tak niewiele mu potrzeba... 
Czy ty adoptowałbyś Maniusia? 
A może masz w domu takiego se-
niora i opowiesz innym, że takiej 
adopcji nie trzeba się obawiać? 
Że można zrobić coś wspaniałe-
go i podarować psiakowi najlep-
sze lata życia – takie jakich wcześ-
niej nie zaznał?

Pomóżcie szukać mu domu... 
rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: maniuś
Płeć: samiec
NR eWiDeNcyjNy: 7645
Waga: około 10 kg
Wiek: około 13 lat
OBecNie PRZeByWa: 
miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607
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horoskop

Hasło z krzyżówki nr 753: 
HOKEJOWY CZEMPIONAT. 

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.

maniuś

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

5 Maja, czwartek
godz. 17 – WARSZTATy RODZINNE „Koloro-
we ramki na zdjęcia” dla dzieci w wieku 4-7 lat 
(Klub mcK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

6 Maja, piątek
godz. 9.30 – ScENA młODEGO WIDZA: „Sza-
łaputki” – spektakl dla dzieci w wyk. TeatRyle 
z Poznania (Teatr mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – AuKSO mODERN: koncert orkie-
stry AuKSO oraz marcin Wasilewski Trio (me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)

7 Maja, sobota
godz. 16 – ScENA młODEGO WIDZA: „Kuba 
Kapral – skok na księżyc” – spektakl dla dzie-
ci w wyk. TeatRyle z Poznania (Teatr mały, ul. 
Hlonda 1)
godz. 20 – ScENA KONESERA: „Echa” – spek-
takl w wyk. Teatru migro z Krakowa (dziedzi-
niec Teatru małego, ul. Hlonda 1)

godz. 20 – ALcOHOLIcA – koncert (Art mu-
sic club, ul. Oświęcimska 53)

8 Maja, niedziela
godz. 17 – „TRIATHLON STORy, czyli chłopa-
ki z żelaza” – spektakl komediowy (Teatr mały, 
ul. Hlonda 1)

9 Maja, poniedziałek
godz. 9 – BIBLIOTEKA młODycH: spotkanie 
z marzeną Filipczak – podróżniczką i autor-
ką książek (mBP – mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 18 – ANDROmEDA – KINO, jAKIE 
ZNAmy: projekcja filmu „jeźdźcy sprawied-
liwości” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Ba-
czyńskiego)

7 Maja, godz. 20 – alcoHolica 
– koncert, art Music club 

6 Maja, godz. 19 – aukso Modern: 
koncert orkiestry aukso 
oraz Marcin WasileWski trio, 
Mediateka
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