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zrobiły miejsce dla gepardów
Najstarsze tyskie trolejbusy pojechały służyć  
mieszkańcom Gdyni i Szeged.

zbyt późny zryw
Piłkarze GKS w końcu wygrali,  
ale szanse na baraże mają iluzoryczne.

Muzeum ciągle w budowie
Rozmowa z Aleksandrą Matuszczyk, 
dyrektorką Muzeum Miejskiego.3 148
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miasTo się zieleni
W tym tygodniu rodzice dzieci urodzonych W 2021 roku posadzą W tychach 90 drzeW. sadzone są też krzeWy i drzeWa W parkach.
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Maturalna „prościzna”
W środę 4 maja w Tychach ponad tysiąc trzysta maturzystów przystąpi‑
ło do egzaminu dojrzałości, który jak co roku rozpoczął się egzaminem 
pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Aktualnie 
za maturzystami są już egzaminy podstawowe z matematyki i języka an‑
gielskiego oraz rozszerzony język polski. Uczniowie ocenili egzaminy jako 
raczej łatwe, jednak nauczyciele wspominali o ryzyku błędu kardynalnego 
przy wyborze tematu odnoszącego się do „Pana Tadeusza”. str. 3

noc 
w MuzeuM
Tyska odsłona Europejskiej Nocy 
Muzeów potrwa w tym roku dwa 
dni i odbędzie się w najbliższy 
piątek i sobotę, 13‑14 maja.

Muzeum Miejskie w Tychach 
przygotowało na ten czas sze‑
reg atrakcji, nie tylko dla mi‑
łośników historii, ale i… spor‑
tu. I właśnie od takie sportowej 
rozgrzewki Tyska Noc Muzeów 
2002 się rozpocznie. W piątek, 
13 maja o godz. 19 w Tyska Gale‑
ria Sportu na Stadionie Miejskim 
gościć będzie Mariusza Czerkaw‑
skiego, najpopularniejszego ho‑
keistę rodem z Tychów.
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bohaterka tygodniakronika policyjna

◆ POlicjaNci Z KOmeNDy 
miejSKiej POlicji, zajmujący 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej, wspólnie z funkcjo‑
nariuszami wydziału do zwalcza‑
nia przestępczości pseudokibiców 
Komendy Wojewódzkiej Policji, 
zatrzymali 31‑letniego tyszanina, 
który posiadał znaczne ilości nar‑
kotyków. Znaleziono amfetaminę, 
którą zatrzymany trzymał w piw‑
nicy. Z zabezpieczonych narko‑
tyków można było przygotować 
ponad 5 tysięcy dilerskich dzia‑
łek, a ich czarnorynkowa wartość 
to 250 tysięcy złotych. Ponadto 
policjanci zabezpieczyli ponad 
22 tysiące złotych. 31‑latek usły‑
szał zarzut posiadania znacznej 
ilości narkotyków. Sąd przychy‑
lił się do wniosku o zastosowanie 
wobec mężczyzny tymczasowego 
aresztowania. W świetle przepi‑
sów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii zatrzymanemu gro‑
zi kara do 10 lat więzienia.
◆ Na ul. OśWięcimSKiej, 
Na WySOKOści KOmiSu Sa-
mOchODOWegO, doszło 2.05 
do zderzenia trzech pojazdów: 
fiata, toyoty oraz dacii. Na szczęś‑
cie w wyniku zdarzenia nikt nie 
ucierpiał. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierowca dacii 
uderzył w tył toyoty, a ta – w fiata. 
Do niemal identycznego zdarze‑
nia doszło 5.05 na ul. Wyszyńskie‑
go, w rejonie skrzyżowania z ul. 
Dąbrowskiego. Tutaj zderzyli się 
kierujący fiatem, skodą i toyotą. 
Z relacji uczestników zdarzenia, 
jak i wstępnych ustaleń policji 

wynika, iż kierowca fiata uderzył 
w tył skody, a ta – w poprzedza‑
jącą ją toyotę. I w tym przypadku 
nikomu nic się nie stało.
◆ 5.05, OK. gODZ. 12.30 Dy-
żuRNy KOmeNDy miejSKiej 
PSP Tychy otrzymał zgłoszenie 
o pożarze w jednym z komplek‑
sów garażowych przy al. Niepod‑
ległości. Strażacy dość szybko 
ugasili ogień. Na szczęście w wy‑
niku pożaru nikt nie ucierpiał, 
a ze wstępnych ustaleń wynika, 
że do pożaru doszło podczas prac 
remontowych przeprowadzanych 
w garażu.
◆ We WTOReK, 3.05 Na ul. 
ujejSKiegO kierująca oplem 
uderzyła w ścianę zewnętrzną 
budynku przedszkola. Kobie‑
ta oraz pasażer trafili pod opie‑
kę ratowników medycznych, ale 
na szczęście nie doznali oni po‑
ważniejszych obrażeń. Jak ustalo‑
no, kierująca oplem kobieta naj‑
prawdopodobniej pomyliła pedał 
gazu z pedałem hamulca.
◆ Na al. BielSKiej DOSZłO 
3.05 DO OByWaTelSKiegO 
ZaTRZymaNia nietrzeźwego 
kierowcy. Ze zgłoszenia wyni‑
kało, że osoby podróżujące mer‑
cedesem uniemożliwiły dalszą 
jazdę kierowcy citroena. Przy‑
byli na miejsce funkcjonariusze 
policji przeprowadzili badanie 
stanu trzeźwości kierowcy citro‑
ena – miał 0,23mg/l co daje 0,48 
promila. Na czas działań policji 
prawy pas w rejonie targowiska 
– w kierunku browaru – był za‑
blokowany. ls

Policja przejęła amfetaminę, z której można by 
przygotować 5 tys. działek dilerskich.

Kierująca oplem prawdopodobnie pomyliła pedał 
gazu z pedałem hamulca i taki był tego efekt.
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we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

w drodze na zawody 
o puchar austrii, 
do laury choMy dotarŁa 
znakoMita wieść – 
oficjalne potwierdzenie 
powoŁania jej przez 
trenera kadry 
narodowej u-23/junior 
przeMysŁawa gierczaka. 
tyszanka wystartuje 
w zawodach pucharu 
świata junior series 
Xco w novyM Meste 
na Morave.

Tyszanka Laura Choma to jed‑
na z najlepiej zapowiadających 
się polskich zawodniczek w ko‑
larstwie górskim. Z uwagą śle‑
dziliśmy jej dotychczasową ka‑
rierę i sukcesy, jakie odnosiła 
we wszystkich kategoriach wie‑
kowych. Do kolarstwa namówił 
ją tata, który przed laty także ści‑
gał się na rowerach górskich, choć 
swego czasu znany był również 
jako kierowca rajdowy.

– Tata rozpoczął swoją przy‑
godę z kolarstwem na pierw‑
szych Mistrzostwach Polski XCO 
w 1994 r., a moimi pierwszymi za‑
wodami był Mini BM w Ustroniu 
– mówi Laura. – Zajęłam wów‑
czas czwarte miejsce, ale ważniej‑
sze było to, że już wtedy zrozu‑
miałam, iż rower stanie się częścią 
mojego życia. Dużo zawdzięczam 
również mojej mamie, która bar‑
dzo mi pomogła podczas pierw‑
szych zawodów, a teraz jest moją 
trenerką mentalną.

Utworzony w 2009 roku Cho‑
ma Team to w pełni profesjonalny 
klub, prowadzony przez Bogdana 
Chomę, któremu pomaga sztab 
ludzi, m.in. trener przygotowania 
siłowego, dietetyk, mechanik. Ta‑
lent Laury, poparty pracą i odpo‑
wiednimi przygotowaniami spra‑
wił, że co roku staje na podium 
prestiżowych zawodów, w tym 
mistrzostw Polski, Pucharu Pol‑
ski, czy BikeMaratonu. Jej sukce‑
sy nie mogły zostać niezauważone 
przez trenerów poszczególnych 
reprezentacji, problem jednak 
w tym, że w ostatnich latach dzia‑
łalność Polskiego Związku Ko‑
larskiego, a zwłaszcza szkolenie 
młodzieży, było dość problema‑
tyczne z uwagi na różne zawiro‑
wania organizacyjne i finansowe. 
Jest jednak szansa, że w najbliż‑
szych miesiąca i latach wszystko 
zmieni się na lepsze.

Niemal od początku Lau‑
ra próbowała swoich sił tak‑
że w zawodach zagranicznych, 
a jako 10‑latka sięgnęła po trze‑
cie miejsce w Pucharze Austrii. 
W 2016 roku wywalczyła 4. miej‑

sce w mistrzostwach świata dzie‑
ci i młodzieży.

– Miniony sezon pokazał nam 
co trzeba poprawić, nad czym 
pracować i pozwolił znaleźć od‑
powiedni sposób trenowania – 
oceniła Laura. – Razem z tatą 
wyciągnęliśmy odpowiednie wnio‑
ski, modyfikując przygotowania. 
I te nowe doświadczania sprawiły, 
że oceniam miniony rok pozytyw‑
nie. Jeśli chodzi o wyniki, pozosta‑
wił spory niedosyt, ale uczymy się 
na błędach i liczymy, że sezon 2022 
przyniesie lepsze rezultaty.

Sezon 2022 rozpoczęła od star‑
tu w wyścigu Kamptal Trophy 
2022 w Austrii, zajmując szóste 

miejsce i trzecie wśród Polek. 
Świetnie spisała się w Pucharze 
Polski w Krynicy. Tutaj miała 
za zadanie wywalczenie miejsca 
na podium i zdobycie minimum 
10 punktów UCI, gdyż tyle brako‑
wało, żeby wystartować w Pucha‑
rze Świata. Laura pojechała nie‑
samowity wyścig, przyjeżdżając 
na metę na drugiej pozycji.

– Od startu trzymałam się wraz 
z jedną z rywalek, z którą przez 
większość wyścigu jechałyśmy ra‑
zem, walcząc o drugie miejsce. Pod 
koniec podjazdu, na ostatniej run‑
dzie poczułam, że mogę spróbować 
zaatakować. Udało się i tym sposo‑
bem dowiozłam drugie miejsce.

Druga lokata dała jej 18 pkt 
UCI i ma już ich w dorobku 28. 
Dwa tygodnie temu wystartowała 
w Pucharze Austrii HC. Laura po‑
kazała się z dobrej strony, do trze‑
ciego okrążenia jechała na 12. 
miejscu ze sporym zapasem sił. 
Planowała zaatakować na ostat‑
nim okrążeniu. Tymczasem właś‑
nie na trzecim złapała gumę.

– Nie poddała się jednak 
i do bufetu, gdzie można było wy‑
mienić koło, dotarła mocno zmę‑
czona. Ruszyła dalej, na ostatnim 
okrążeniu, jeszcze przyspieszyła 
i i ostatecznie ukończyła zawody 
na 18. miejscu….
leszek sobieraj ●

rePrezenTaCyjny 
sPraWdzian laury
tyszanka powoŁana do kadry NARODOWEj W KOLARSTWIE GóRSKIM.
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Laura Choma jest obecnie jedną z najbardziej utalentowanych polskich zawodniczek MTB młodego pokolenia.
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w środę 4 Maja 
w tychach ponad tysiąc 
trzysta Maturzystów 
przystąpiŁo 
do egzaMinu 
dojrzaŁości, który 
jak co roku rozpocząŁ 
się egzaMineM 
piseMnyM z języka 
polskiego na pozioMie 
podstawowyM. 
aktualnie 
za MaturzystaMi są już 
egzaMiny podstawowe 
z MateMatyki i języka 
angielskiego oraz 
rozszerzony język 
polski. uczniowie 
ocenili egzaMiny 
jako raczej Łatwe, 
jednak nauczyciele 
wspoMinali o ryzyku 
bŁędu kardynalnego 
przy wyborze teMatu 
odnoszącego się 
do „pana tadeusza”.

Pomimo faktu, że statystycz‑
nie egzamin z matematyki ob‑
lewa najwięcej maturzystów, 
to naszych rozmówców w spo‑
rej większości bardziej streso‑
wał egzamin z języka polskiego. 
Choć trzeba uczciwie dodać, 
że wśród tegorocznych matu‑

rzystów oznak większego stre‑
su nie zauważyliśmy prawie 
w ogóle. – Przed polskim może 
troszeczkę się stresowałam, ale 
zupełnie się uspokoiłam, jak 
zobaczyłam tematy. Wybrałam 
pierwszy, bo „Pana Tadeusza” 
przeczytałam z przyjemnością, 
a sam temat tradycji jest mi bli‑
ski. Pochodzę z rodziny, w której 
tradycje są kultywowane z po‑
kolenia na pokolenie – mówi 
tegoroczna maturzystka Ania. 
Choć temat wydaje się łatwy, 
to jednak można w nim popeł‑
nić tak zwany błąd kardynalny. 
– Popełnienie błędu kardynal‑
nego automatycznie przekreśla 
zdanie matury. Występuje on 
w momencie, gdy uczeń, kolo‑
kwialnie mówiąc, zostanie przy‑
łapany na zupełnej nieznajomo‑
ści lektury obowiązkowej, a taką 
jest „Pan Tadeusz”. Może to być 
na przykład rozdzielenie klucz‑
nika i Gerwazego na dwie osob‑
ne postaci – tłumaczy Grażyna 
Jurek dyrektor ZS nr 1.

Być może właśnie z braku moż‑
liwości popełnienia błędu kar‑
dynalnego matura z matematy‑
ki mniej stresowała maturzystów. 
– Raczej jestem humanistą, ale 
nie miałem problemów z egza‑
minem – mówi Maciej. – Było 

proste zadanie z geometrii. Po‑
tem z trygonometrii, w którym 
wystarczyło spojrzeć na tablice 
matematyczne. W zadaniu za 5 
punktów była do policzenia funk‑
cja. Też nie miałem z nią prob‑
lemów. Spodziewam się dobre‑
go wyniku.

Matura z angielskiego na po‑
ziomie podstawowym zazwyczaj 
uważana jest za jeden z łatwiej‑
szych egzaminów. Wielu zdają‑
cych stwierdziło, że arkusz był 
zaskakująco prosty. Uczniowie 
musieli wykazać się znajomoś‑
cią języka angielskiego w zakresie 
rozumienia tekstów, środków lek‑
sykalno‑gramatycznych oraz po‑
proszeni zostali o napisanie wpisu 
na bloga. – Wystarczyło mi 40 mi‑
nut, aby rozwiązać wszystkie zada‑
nia. Później sprawdzałem czy nie 
popełniłem jakiejś głupiej pomył‑
ki. Ogólnie prościzna. Jak pytałem 
kolegów, to nikt nie miał raczej 
większych problemów – skomen‑
tował pewny siebie maturzysta.

Wyniki egzaminu maturalnego 
(w terminie głównym i dodatko‑
wym) zarówno na poziomie pod‑
stawowym i rozszerzonym ogło‑
szone zostaną 5 lipca, a dla osób 
poprawiających egzamin w sierp‑
niu – 9 września.
kaMil peszat ●

do tyskich linii 
trolejbusowych 
trafiŁy już nowe 
trolejbusy, potocznie 
nazywane gepardaMi, 
od nazwy prograMu 
dofinansowującego ich 
zakup. wprowadzenie 
do ruchu nowych 
pojazdów związane 
byŁo z wycofanieM 
z użytku najstarszych 
trolejbusów. Można 
to zrobić na dwa 
sposoby – zŁoMować 
albo sprzedać.

Kiedy TLT ogłosiły przetarg 
na złomowanie starych trolej‑
busów, od razu zgłosiły się firmy 
złomiarskie z ofertami. Spółka 
wybrała jednak sprzedaż sta‑
rych pojazdów innym przed‑
siębiorstwom trolejbusowym, 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
zaproponowane przez nie kwoty 
były wyższe (choć nieznacznie) 
od tych, które oferowały firmy 
złomiarskie, a po drugie wyco‑
fane przez TLT trolejbusy nadal 
będą jeździć, tyle że w innych 
miastach. Rzecz dotyczy pię‑
ciu trolejbusów Solarisa (model 
Trollino), z których trzy zakupi‑
ło Przedsiębiorstwo Komunika‑
cji Trolejbusowej w Gdyni, a dwa 
pojadą do miejscowości Segedyn 
na Węgrzech.

– Wycofywane pojazdy to bar‑
dzo leciwe trolejbusy, najstarszy 
– Solaris Trollino 12AC nr 005 
wyprodukowano w roku 2004, 
pozostałe w latach 2005‑2008 
– mówi Marcin Rogala, prezes Ty‑

skich Linii Trolejbusowych. – Jed‑
nak to nie jest tak, że Gdynia jest 
biednym miastem i musi od nas 
kupować stare pojazdy. Związa‑
ne jest to raczej z kwestiami tech‑
nicznymi. Z uwagi na położenie, 
w Gdyni jest duża wilgotność po‑
wietrza i zimą są kłopoty ze spo‑
rym oblodzeniem sieci trakcyjnej. 
Trolejbusy, które kupują od nas 
są to tzw. pojazdy oporowe, czyli 
takie, które pobierają dużo ener‑
gii z sieci, a to powoduje wydzie‑
lanie się ciepła, które wytapia lód. 
Nasze trolejbusy będą po prostu 
służyły jako pojazdy do „przecie‑
rania” oblodzonej sieci w okresie 
zimowym. Mają co prawda zu‑
żyty napęd, jednak konstrukcja 
i inne elementy są w niezłym sta‑
nie i mogą być wykorzystywane 
po prostu jako wozy techniczne.

W Gdyni do oblodzenia sie‑
ci dochodzi stosunkowo często, 
w Tychach to zjawisko też wystę‑
puje, jednak bardzo sporadycz‑
nie – średnio trzy razy w roku. 
Poza tym w Tychach sieć trak‑
cyjna jest znacznie krótsza więc 
w przypadku znacznego oblo‑
dzenia sieci, trolejbus może prze‑
jechać oblodzony odcinek na ba‑
teriach. Utrzymywanie zatem 
starych pojazdów po to, by sko‑
rzystać z nich tylko kilka razy 
w roku, byłoby z ekonomiczne‑
go punktu nieuzasadnione. Trze‑
ba opłacić podatek od środków 
transportu, ubezpieczenie, wy‑
konywać okresowe przeglądy 
i badania techniczne.

– Na Węgry natomiast poja‑
dą nowsze wozy, wyposażone 
w silnik na prąd zmienny, które 

– w przeciwieństwie do trolejbu‑
sów oporowych – nie „szarpią” 
podczas ruszania i hamowania 
– dodaje M. Rogala. – Węgrzy 
zainteresowali się naszymi po‑
jazdami, bo w ich flocie są już 
trolejbusy i tramwaje o tzw. napę‑
dzie asynchronicznym, produkcji 
czeskiej. Tyskie pojazdy zastąpią 
w Segedynie dwa wysłużone kil‑
kudziesięcioletnie trolejbusy star‑
szego typu i posłużą tam jeszcze 
przez wiele lat. Przed laty TLT 
również kupowało używany tabor 
z innych miast, w tym z Gdyni. 
Teraz mamy nowoczesne trolej‑
busy, więc sytuacja się odwróciła. 
Obecnie eksploatujemy dwadzieś‑
cia cztery trolejbusy z bateriami 
trakcyjnymi, które mogą się po‑
ruszać bez podłączenia do sieci, 
a ich uzupełnieniem są cztery So‑
larisy Trollino z napędem skody, 
dzierżawione od MPK Lublin.

Warto dodać, iż pojawiały się 
wnioski mieszkańców, by pozo‑
stawić któryś ze starszych pojaz‑
dów sprzedanych do Gdyni lub 
Segedynu jako pojazd zabytkowy, 
dla celów „turystycznych”. Jednak 
TLT nie zdecydowały się na to.

– Jeśli chodzi o konstrukcję, 
nie różnią się specjalnie od tych, 
które obecnie są eksploatowane 
i nie posiadają walorów histo‑
rycznych, więc nie byłyby żadną 
atrakcją. Poza tym realizując pro‑
jekt Gepard II, w ramach dota‑
cji do zakupu nowych pojazdów, 
zobowiązaliśmy się do wycofania 
tych najstarszych, mając do wy‑
boru złomowanie lub sprzedaż 
– wyjaśnił prezes TLT.
leszek sobieraj ●

W czwartek, 12 maja do Teatru 
Małego po raz kolejny zawita 
świat sportu. Podczas Tyskiej Gali 
Sportu najlepsze zawodniczki 
i zawodnicy zostaną nagrodzeni 
przez prezydenta oraz uroczyście 
podsumujemy 13. edycję Plebis‑
cytu na Najpopularniejszego 
Sportowca Tychów w 2021 roku.

Przypomnijmy, iż Czytelnicy 
i Internauci za najpopularniej‑
szych w 2021 roku uznali w Ple‑
biscycie, organizowanym przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre‑
acji oraz redakcję „Twoich Ty‑
chów”, Karolinę Naję – wśród se‑
niorów i Jakuba Waltera – wśród 
młodzieżowców.

Nie znamy natomiast nazwisk 
sportowców i trenerów, którzy 
uhonorowani zostaną Nagrodami 
i Wyróżnieniami Prezydenta Mia‑
sta – poznamy je dopiero podczas 
Gali. Dodajmy, iż uświetni ją wy‑
stęp Grupy Tanecznej Atelie oraz 
recital muzyki filmowej w wyko‑
naniu Katarzyny Malendy. ls

ostatni akt plebiscytu MOSiR-u i „Twoich Tychów”.

nagrody na gali

zrobiły miejsCe 
dla GePardóW
zaMiast na zŁoM NAjSTARSZE TySKIE TROLEjbuSy TRAfIą DO GDyNI I SZEGEDu.

Wysłużony tyski trolejbus już na lawecie, gotowy na podróż do Gdyni.

TL
T

maTuralna 
„ProŚCizna” 
już po egzaMinie dojrzaŁości Z jęZyKA POLSKIEGO, MATEMATyKI I jęZyKA ANGIELSKIEGO. 

Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 zarówno przed jak i po egzaminie byli równie uśmiechnięci.

Ka
m

il P
es

za
t

3|10 Maja 2022www.tychy.pl twoje tychynasze Tychy



reklama

Tyszanie doskonale zdali egzamin 
z pomocy uchodźcom z Ukrai‑
ny, pisaliśmy o tym wielokrotnie. 
W punktach pomocy wydano po‑
nad 110 tys. kilogramów darów, 
zarejestrowało się przeszło 300 
wolontariuszy.

Urzędnicy wydali 4 tysiące nu‑
merów PESEL, 8 tys. osób obsłu‑
żono w Punkcie Pomocy Cudzo‑
ziemcom, 172 ukraińskich dzieci 
uczęszcza do tyskich przedszkoli 
a 637 do szkół, tyski MOPS przy‑
jął ponad 3 tys. wniosków o po‑
moc, 70 osób uczęszcza na lek‑
cje języka polskiego a 7 tyskich 
autokarów wysłano do Lwowa. 
Wpłynęło 241 wniosków o wy‑
płatę świadczenia dla osób gosz‑
czących Ukraińców, w tym jeden 
bardzo niechlubny przypadek.

– Ilość dni i osób we wnioskach 
jest bardzo zróżnicowana. Są wnio‑
ski obejmujące jedną osobę i są 
wnioski obejmujące sześć czy wię‑
cej osób – mówi Ewa Grudniok, 
rzecznik Urzędu Miasta. – Za zło‑
żony wniosek kwota jest wypłaca‑
na w całości. Z przeprowadzonych 
weryfikacji wniosków wynika, 
że będą również odmowy przyzna‑
nia świadczenia z uwagi na oświad‑
czenie nieprawdy przez wniosko‑
dawcę – dodaje.

Dowiedzieliśmy się o sytuacji, 
w której jeden z mieszkańców 
naszego miasta złożył wniosek 
o świadczenie pieniężne w wy‑
sokości 40 zł za osobę, gdyż, jak 
twierdził, zapewnił lokum i wy‑
żywienie matce z czwórką dzie‑
ci. Zgodnie ze specustawą nale‑
żało mu się 200 zł świadczenia 
dziennie. Sprawa się, kolokwial‑
nie mówiąc, posypała, gdy ukra‑
ińska matka przyszła zapytać 
w tyskim urzędzie czy gdy wy‑

najmuje i płaci za pokój, to może 
korzystać z przestrzeni kuchen‑
nej. Wnioskodawca oświadczył, 
że zapewnia zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukra‑
iny, którzy przybyli na terytorium 
naszego kraju w związku z kon‑
fliktem na Ukrainie, a tymczasem 
pobierał od obywateli Ukrainy 
opłaty za pokój (niemałe), w któ‑
rych przebywają i nie zapewniał 
wyżywienia.

Resort wskazuje, że oba warun‑
ki, tj. zakwaterowanie i wyżywie‑
nie, muszą być spełnione łącznie. 
Zapewnienie wyżywienia może 
polegać m.in. na przekazaniu pie‑
niędzy na ten cel lub zakupie żyw‑
ności z przeznaczeniem na po‑
trzeby obywateli Ukrainy.

Na szczęście opisany przypadek 
jest niechlubnym wyjątkiem. Skon‑
taktowaliśmy się z wolontariusza‑
mi i osobami pracującymi w punk‑
tach pomocowych, by wypytać czy 

słyszeli o podobnych niegodziwoś‑
ciach. – Pierwsze słyszę – mówi 
Aleksandra Pryczek ambasador 
projektu Soniasznyki, który oferu‑
je pomoc prawną, administracyjną, 
psychologiczną, edukacyjną i pe‑
dagogiczną obywatelom Ukrainy 
uciekającym przed wojną. – Docie‑
rają do nas głównie słowa uznania 
i ogromnej wdzięczności dla Po‑
laków, którzy goszczą moich ro‑
daków w swoich domach. Mogła‑
bym godzinami opowiadać historie 
o niezwykłej ofiarności i szczerej 
chęci niesienia pomocy. Bardzo mi 
przykro, że opisana matka wraz z 
rodziną trafiła na nieuczciwego go‑
spodarza – mówi pani Aleksandra. 
Podobne tony usłyszeliśmy od resz‑
ty rozmówców. 

– Do 2 maja wypłaciliśmy środ‑
ki z 57 złożonych wniosków na 
łączną kwotę 138 tys. zł. – przy‑
pomina Ewa Grudniok. 
kaMil peszat ●

Strażnicy miejscy z Tychów uję‑
li w minioną sobotę 19‑letniego 
agresywnego mężczyznę, który 
wyzywał interweniujących funk‑
cjonariuszy, groził im a także 
naruszył ich nietykalność cie‑
lesną.

7 maja parę minut po godzi‑
nie 3 w nocy patrolujący rejon 
ul. Dmowskiego patrol Straży 
Miejskiej zauważył trzech męż‑
czyzn, z których jeden w kierun‑
ku strażników zaczął wykrzy‑
kiwać wulgarne słowa. Jak się 

potem okazało – to był początek 
jego problemów.

W trakcie prowadzonych czyn‑
ności mężczyzna stawał się coraz 
bardziej agresywny oraz wulgar‑
ny, stawiał czynny i bierny opór. 
W związku z jego zachowaniem 
oraz wyczuwalną silną wonią al‑
koholu, strażnicy podjęli  decy‑
zję o transporcie do izby wytrzeź‑
wień; wówczas mężczyzna podjął 
nieudaną próbę ucieczki. Po uję‑
ciu nietrzeźwy uderzył jednego 
ze strażników w głowę natomiast 

drugiego w szczękę, ponadto nie 
stosował się do wydawanych po‑
leceń, wobec czego funkcjonariu‑
sze użyli środków przymusu bez‑
pośredniego.

Mężczyzna został doprowadzo‑
ny do KMP Tychy gdzie badanie 
alkomatem wykazało ponad 1,5 
promila w wydychanym powie‑
trzu. Krewki obywatel został do‑
wieziony do izby wytrzeźwień 
w Sosnowcu. Za atak na mundu‑
rowych grozi mu nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności. Mn ●

we wtorek 10 Maja 
o godzinie 12 w parku 
suble rozpocznie się 
pierwsze rodzinne 
sadzenie drzew 
w tychach. Mieszkańcy 
tychów, któryM 
w 2021 roku urodziŁo 
się dziecko, posadzą 
w suMie prawie 90 
drzew w 9 różnych 
lokalizacjach 
na terenie Miasta.

Zgłoszenia przyjmowane były 
w marcu i chęć udziału zade‑
klarowało prawie 90 rodzin. 
Wraz z pracownikami Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 
młodzi rodzice zasadzą m.in. 
dęby, brzozy, tulipanowce, klo‑
ny, magnolie, topole oraz lipy. 
Obok wymiaru przyrodniczego 
akcja ta ma także wymiar sym‑
boliczny. Każde z posadzonych 
drzew symbolizuje narodzone 
dziecko – nowego mieszkańca 
Tychów. Celem akcji jest stwo‑
rzenie miejsc w Tychach o szcze‑
gólnym znaczeniu sentymental‑
nym, upamiętniające wyjątkowy 
moment w życiu, jakim właśnie 
są narodziny dziecka.

Nasadzenia w kolejnych, wy‑
branych przez mieszkańców lo‑

kalizacjach, odbędą się w na‑
stępujących terminach: 11 maja 
– godz. 12 park Górniczy, godz. 
14 Park Niedźwiadków, godz. 16 
ul. Burschego; 12 maja – godz. 12 
Rodzinny Park bł. Karoliny, godz. 
14 Park Jaworek, godz. 16 Ciąg 
pieszo‑jezdny N‑O od strony łąki; 
13 maja – godz. 12 Park Miejski 
Solidarności, godz. 15 Paprocany 
ul. Nad Jeziorem.

Warto również wspomnieć, 
że w minionym tygodniu Tyski 
Zakład Komunalny zasadził 30 
drzew w Parku Rodzinnym bł. 
Karoliny oraz 500 sztuk nowych 

krzewów w Parku Miejskim So‑
lidarności. Drzewa, które zasa‑
dzono, to kasztanowce pospolite, 
dęby szypułkowe oraz lipy sze‑
rokolistne. Są to gatunki, które 
osiągają pokaźne rozmiary i wy‑
sokość nawet do 30‑40 metrów. 
Rozłożyste korony dużych drzew 
będą w przyszłości źródłem du‑
żej ilości cienia. Z kolei Park 
Solidarności ozdobiły rododen‑
drony, kaliny japońskie, horten‑
sje bukietowe, kolkwicje oraz bez 
lilak Spacery po tyskich parkach 
będą od teraz jeszcze przyjem‑
niejsze. oprac kp ●

komunikaty

uderzył funkcjonariuszy – może posiedzieć.

Kac SoSnowiec

w tychach wciąż pomagamy i w ogromnej większości to pomoc świadczona z potrzeby serca. 

JeSt i łyżKa dziegciuTyChy się zielenią
tyszanie razeM z tzuk POSADZą W TyM TyGODNIu 90 DRZEW, POŚWIęcONych 
uRODZONyM W ub. ROKu DZIEcIOM.

30 drzew w Parku Rodzinnym bł. Karoliny oraz 500 sztuk nowych krzewów 
w Parku Solidarności posadzono w zeszłym tygodniu.
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W punkcie na placu św. Anny jedna z Ukrainek napisała proste słowa 
wdzięczności na paragonie, który wręczyła wolontariuszowi. 
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10 Maja wystartowaŁa 
trzecia edycja projektu 
„Miganie uŁatwia 
poznanie”, który jest 
wspóŁfinansowany 
ze środków budżetu 
Miasta tychy 
i Ma za zadanie 
szerzenie wiedzy 
o języku MigowyM 
wśród Mieszkańców 
tychów. rekrutacja 
trwa do końca Maja, 
a pierwsze spotkanie 
organizacyjne odbędzie 
się 10 Maja o godz. 
18 w pasażu kultury 
androMeda.

Fundacja „Kopalnia Kreatywno‑
ści” od 10 maja do 20 września 
przeprowadzi cykl warsztatów 
z podstaw polskiego języka mi‑
gowego oraz warsztaty dla gru‑
py zaawansowanej. – Uczestnik 

warsztatów na poziomie podsta‑
wowym będzie potrafił posłu‑
giwać się alfabetem, liczebnika‑
mi, zwrotami grzecznościowymi 
oraz podstawowymi znakami jak 
np. „potrzebujesz pomocy?”, „jak 
się czujesz?”. Uzyskane umiejęt‑
ności pozwolą w podstawowym 
stopniu komunikować się z oso‑
bami głuchymi. My pracujemy 
z polskim językiem migowym. 
W przeciwieństwie do systemo‑
wego języka migowego jest on 
bardziej przystępny i zrozumia‑
ły dla osób głuchych – opowiada 
Marcin Brodowiak prowadzący 
warsztaty.

– Zgłosiłam się, bo już w prze‑
szłości uczyłam się migać i uzna‑
łam, że darmowe warsztaty 
to świetna okazja, żeby sobie 
przypomnieć i usystematyzować 
wiedzę – mówi jedna z zapisanych 
uczestniczek. – Chcę poznać pod‑
stawy polskiego języka migowego. 

Uważam, że poznanie każdego ję‑
zyka obcego otwiera nam spojrze‑
nie na posługujące się nim osoby. 
Język migowy zaś jest językiem 
wyjątkowym i przeznaczonym dla 
wyjątkowych osób. Niestety, bar‑
dzo mało osób tym językiem się 
posługuje. Moim zdaniem pod‑
stawy polskiego języka migowe‑
go powinien znać przynajmniej 
jeden pracownik każdej placówki 
i instytucji publicznej. Sama oso‑
biście nie byłam nigdy w sytua‑
cji, gdzie język migowy był nie‑
zbędny w kryzysowej sytuacji, ale 
na zajęciach usłyszeliśmy takie hi‑
storie – dodała.

Około piętnastoosobowe gru‑
py będą spotykać się raz w tygo‑
dniu – podstawowa we wtorki 
o godz. 18; zaawansowana w so‑
boty o godz. 10. Każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat potwierdzają‑
cy uczestnictwo w programie.
kaMil peszat ●

urząd Miasta tychy 
zapraszają lokalnych 
pracodawców 
do wzięcia udziaŁu 
w tyskich targach pracy 
i przedsiębiorczości, 
które odbędą się 
19 Maja w godz. 
10-13 na stadionie 
MiejskiM w tychach 
przy ul. edukacji. 
to świetna okazja 
do zaprezentowania 
ofert pracy, 
w tyM ofert pracy dla 
obywateli ukrainy 
zaMieszkujących 
nasze Miasto i powiat 
bieruńsko-lędziński.

Podczas targów będzie można 
dowiedzieć się także jak założyć 
działalność gospodarczą oraz 

rozwiązać wszelkie wątpliwości 
natury administracyjno‑praw‑
nej. Pomogą w tym pracowni‑
cy m.in. Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowe‑
go, Wydziału Ewidencji Działal‑
ności Gospodarczej Urzędu Mia‑
sta. Swoje wsparcie zadeklarowali 
również Powiatowy Urząd Pracy 
w Tychach, wraz z działającym 
w urzędzie punktem konsultacyj‑
nym do spraw zatrudniania cu‑
dzoziemców, oraz Młodzieżowe 
Centrum Kariery w Tychach.

W przypadku, jeśli stanowi‑
ska pracy dedykowane są wy‑
łącznie mężczyznom, PUP prosi 
o zaznaczenie tego faktu w for‑
mularzu zgłoszeniowym. W ra‑
zie pytań można skontaktować 
się telefonicznie: (32) 781 58 61. 
Udział w Tyskich Targach Pra‑
cy i Przedsiębiorczości jest cał‑

kowicie bezpłatny. W programie 
targów znajdą się oferty praco‑
dawców oraz agencji pośredni‑
ctwa pracy, dla obywateli Polski 
i cudzoziemców, w tym obywa‑
teli Ukrainy.

Wszyscy zainteresowani udzia‑
łem, powinni wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i odesłać go drogą 
elektroniczną do 17 maja 2022 
roku na adres e‑mail:  kancela‑
ria@pup.tychy.pl.

Organizatorem Tyskich Tar‑
gów Pracy i Przedsiębiorczości 
są: Urząd Miasta Tychy, Okręgo‑
wa Izba Przemysłowo‑Handlowa 
w Tychach, Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Podstrefa 
Tyska, Cech Rzemiosł i Przed‑
siębiorczości w Tychach oraz Po‑
wiatowy Urząd Pracy w Tychach. 
oprac. kp

w Myśl obowiązujących 
obecnie przepisów, 
odpady z lokali 
Mieszkaniowych 
Muszą być oddzielane 
od odpadów, 
które groMadzą 
lokale użytkowe. 
nie jest natoMiast 
sprecyzowany sposób 
ich groMadzenia, 
dlatego najczęściej 
najeMcy lokali 
użytkowych groMadzą 
je w pojeMnikach.

Jak się okazuje, nie zawsze 
jest to dobrym rozwiązaniem, 
bo na ogół pojemniki znajdują‑
ce się przy osiedlowych altanach 
śmietnikowych, są dewastowa‑
ne, a w najlepszym przypadku 
wyrzucana jest z nich zawartość. 
W Niedzielę Wielkanocną na ul. 
Bibliotecznej, przy klatce 29 pod‑
palono śmieci znajdujące się właś‑
nie na zewnątrz altany. I w sprawie 
gromadzenia odpadów zadzwonili 
do nas mieszkańcy z tego rejonu 
osiedla B.

– Mamy niewielką altanę – 
36 m kw., z której korzysta kil‑
ka wspólnot – dwa budynki z ul. 
Bohaterów Warszawy, dwa z Bi‑
bliotecznej, budynek nr 22‑28 
na Batorego i budynek przy ul. 
Bocheńskiego. To sporo – ponad 
200 mieszkań. Kiedy rozdzielono 
odpady od mieszkańców od od‑
padów z lokali użytkowych, po‑
stawiono pojemniki, ale zamó‑
wiono je zbyt małe – takie jak 
dla domków jednorodzinnych. 
W związku z tym szybko się za‑
pełniają, grzebią w nich bezdom‑
ni i ich zawartość ląduje na ziemi. 
Po krótkim czasie robi się jedno 
wielkie śmietnisko. Dodam, iż 
w związku z tym, że nie ma miej‑
sca na odpady wielkogabaryto‑
we, podjęliśmy decyzję o wybu‑
dowaniu drugiej altany, właśnie 
na gabaryty. Tymczasem Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych 
poinformował, że jako wspólno‑
ty mamy wybudować kolejną al‑
tanę – dla lokali użytkowych. 
I wstępnie mieszkańcy się zgo‑
dzili, bowiem podano nam kwo‑
tę około 40 tys. złotych. Potem 
jednak ta kwota wzrosła i teraz 
dowiedzieliśmy się w MZBM, 
że koszt takiej altany to 85 tys. zł. 

I na to zgody już nie ma zwłasz‑
cza, że znaleźliśmy firmy, które 
mogą to zrobić za mniejsze pie‑
niądze. Dlaczego więc my, jako 
mieszkańcy, mamy ponosić tak 
duże koszty i sfinansować budo‑
wę altany, z której korzystać jedy‑
nie najemcy lokali użytkowych? 
Te pieniądze moglibyśmy prze‑
cież przeznaczyć na inne cele, 
bo potrzeb jest sporo.

Mieszkańcy wskazali, że można 
byłoby wykonać miejsce na kubły 
takie, jakie zrobiono przy Andro‑
medzie. Powstało tutaj ogrodze‑
nie, obsadzone zostało bluszczem 
i wygląda estetycznie.

W odpowiedzi Miejskiego Za‑
rządu Budynków Mieszkalnych, 
otrzymaliśmy wyjaśnienie, w któ‑
rym czytamy, iż „uchwałą Rady 
Miasta, Gmina przejęła na sie‑
bie obowiązek wyposażenia nie‑
ruchomości w pojemniki służące 
do zbierania odpadów komunal‑
nych wytwarzanych przez miesz‑
kańców oraz utrzymania tych po‑
jemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i tech‑
nicznym. Jednak w myśl ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd‑
ku w gminach, na wspólno‑
cie mieszkaniowej, jako właści‑
cielu nieruchomości, spoczywa 
obowiązek wyznaczenia miejsca 
na pojemniki służące do czaso‑
wego gromadzenia odpadów sta‑
łych z uwzględnieniem możliwo‑
ści ich segregacji oraz utrzymania 
czystości i porządku w wyznaczo‑
nych miejscach gromadzenia od‑
padów”.

Jak informuje Kacper Zawisza 
z MZBM, w oparciu o wniosek 
Zarządów Wspólnot Mieszkanio‑
wych nieruchomości położonych 
w Tychach przy ul. Bibliotecznej 
27‑29, ul. Bibliotecznej 31‑33, ul. 
Bohaterów Warszawy 5‑7, ul. Bo‑
haterów Warszawy 8‑10, ul. Ste‑
fana Batorego 22‑28 oraz ul. Ojca 
Bocheńskiego 12, została zawarta 
z gminą umowa dzierżawy tere‑
nu z przeznaczeniem na miejsce 
gromadzenia odpadów komu‑
nalnych dla mieszkańców i użyt‑
kowników ww. nieruchomości. 
Objęty dzierżawą grunt o po‑
wierzchni 36,18 m kw., znajdu‑
je się wewnątrz podwórka w są‑
siedztwie nieruchomości przy ul. 
Bibliotecznej 27‑29 i ul. Bohate‑
rów Warszawy 5‑7. Jest to po‑

wierzchnia utwardzona, na któ‑
rej usytuowany jest murowany 
śmietnik oraz kontenery na od‑
pady segregowane.

– W świetle narastającego 
problemu ilości i sposobu gro‑
madzenia odpadów komunal‑
nych w śmietniku, temat został 
omówiony z przedstawicielami 
ww. wspólnot mieszkaniowych. 
Propozycja rozbudowy śmietni‑
ka została ujęta w projektach pla‑
nów gospodarczych wszystkich 
wspólnot mieszkaniowych, któ‑
re z niego korzystają, a ostatecz‑
ny koszt będzie ustalony po zło‑
żeniu ofert i wyborze wykonawcy. 
Propozycja rozbudowy śmietnika 
i wyznaczenia miejsca na odpa‑
dy wielkogabarytowe była rów‑
nież zgłoszona do Budżetu Oby‑
watelskiego na rok 2022. Niestety 
ze względu na zbyt małe poparcie 
mieszkańców i niewystarczającą 
liczbę głosów, wniosek nie został 
przyjęty do realizacji. MZBM jako 
administrator nieruchomości re‑
komendował rozwiązania z „zie‑
lonych” paneli, jak przy Andro‑
medzie – stwierdził.

A zatem w myśli przepisów, 
„na wspólnocie mieszkaniowej, 
jako właścicielu nieruchomo‑
ści, spoczywa obowiązek wyzna‑
czenia miejsca na pojemniki”, 
co oznacza między innymi jego 
sfinansowanie.

– Jeśli, jak mówią mieszkań‑
cy, znaleźli ofertę tańszą, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by zlecić 
wykonanie prac wybranej fir‑
mie – dodaje Kacper Zawisza. 
– Jest to wręcz wskazane dzia‑
łanie, bo odbywa się z korzyścią 
dla wspólnoty. Jako Gmina jeste‑
śmy tylko częścią danej wspólno‑
ty – w zależności od powierzchni 
lokali gminnych, mamy określo‑
ny udział w nieruchomości. Dla‑
tego w wydatkach partycypujemy 
jedynie procentowo i nie może‑
my podejmować decyzji za całą 
wspólnotę, bo jest to w gestii jej 
zarządu. Inna sprawa, gdy dany 
budynek należy do gminy, wów‑
czas to my podejmujemy decyzje 
i w 100 procentach finansujemy 
inwestycje ze środków gminnych. 
Miejsce składowania odpadów 
przy Andromedzie mogliśmy 
sami wyznaczyć i sfinansować, 
bo budynek jest gminny.
leszek sobieraj ●

darmoWe miGanie
ruszyŁ prograM WARSZTATóW jęZyKA MIGOWEGO. 

Marcin Brodowiak pokazuje uczestnikom podstawowe znaki. 
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PraCa – daj lub Weź
tyskie targi pracy I PRZEDSIębIORcZOŚcI.

ŚmieCioWy Problem
w sprawie skŁadowania ODPADóW NA OSIEDLu b. 

Takie ogrodzenie kontenerów do składowania odpadów przy 
Andromedzie wykonał MZBM dla swojej nieruchomości.
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Master – odpady 
i energia zachęca 
Mieszkańców 
Miasta tychy 
do udziaŁu w akcji 
„torby buMerang”. 
akcja Ma na celu 
wyeliMinowanie z obiegu 
„foliówek” i plastikowych 
toreb jednorazowych 
zagrażających 
środowisku 
naturalneMu.

Torby foliowe nie są w pełni bio‑
degradowalne. Średni czas roz‑
kładu plastikowej torby to około 
400 lat! Produkcja powoduje bar‑
dzo duże zużycie ropy, a efektem 
ubocznym jest emisja gazów cie‑
plarnianych. Akcja ma na celu łą‑
czenie i wzmacnianie lokalnych 
społeczności w walce z zanie‑
czyszczeniem tworzywami sztucz‑

nymi otaczającego środowiska 
u jego źródła.

Wiele toreb, które nie zosta‑
ły poddane recyklingowi, tra‑
fia do rzek, następnie do mórz 
i oceanów. Tego typu torby 
są śmiertelnie niebezpieczne 
dla zwierząt – np. żółwie mor‑
skie często mylą torby plasti‑
kowe z meduzami, co stanowi 
zagrożenie dla ich zdrowia i ży‑
cia. Toksyczne substancje che‑
miczne zawarte w torbach folio‑
wych przenikają do gleb i wód 
i tym samym zawarte są w po‑
żywieniu. W ten sposób trafiają 
do naszych organizmów powo‑
dując infekcje, zatrucia i szereg 
niekorzystnych skutków zdro‑
wotnych. Ponadto torby ekolo‑
giczne, pomimo wyższej ceny, 
służą nam przez dłuższy czas, 
tym samym wbrew pozorom 
oszczędzamy pieniądze.

jak działają torby bumerang?
Zachęcamy tyszan do udziału 
i „pożyczania” toreb wielokrot‑
nego użytku. Weź jeśli potrzebu‑
jesz, przynieś jeśli masz za dużo! 
Stwórz własną torbę bume‑
rang: zaprojektuj, uszyj i zostaw 
na wieszaku. Następnym razem 
oddaj, lub przynieś inną materia‑
łową. Partnerzy akcji co pewien 
czas „zasilą” wieszaki‑drzewka 
w eko‑torby materiałowe, jednak 
to wszyscy musimy zadbać o wy‑
eliminowanie foliówek z naszego 
otoczenia.

Trzy pierwsze wieszaki z torba‑
mi bumerang znajdują się: w sie‑
dzibie MASTER – Odpady i Ener‑
gia Sp. z o.o. – ul. Lokalna 11, 
w Centrum Handlowym Gemini 
Park Tychy – Towarowa 2c i Ty‑
skich Halach Targowych – al. Pił‑
sudskiego 8.
oprac. kp ●

wojskowa koMenda 
uzupeŁnień w tychach 
zMieniŁa nazwę 
na wojskowe centruM 
rekrutacyjne. jest 
to efekt wprowadzenia 
w życie nowej 
ustawy o obronie 
ojczyzny. w tej 
sprawie poprosiliśMy 
o rozMowę nowego 
szefa wcr ppŁk piotra 
janosza.

„twoje tychy”: co zmienia 
wprowadzona 23 kwietnia ustawa 
o obronie ojczyzny?
PPłK PiOTR jaNOSZ: – Ustawa 
w miejsce szesnastu Wojewódz‑
kich Sztabów Wojskowych, 86 
Wojskowych Komend Uzupeł‑
nień, Centralnej Wojskowej 
Pracowni Psychologicznej 
uruchomiła Centralne Wojskowe 
Centrum Rekrutacji, które wraz 
z 15 ośrodkami zamiejscowymi, 
będzie bezpośrednio podpo‑
rządkowane Ministrowi Obrony 
Narodowej oraz 86 Wojskowych 
Centrów Rekrutacji w tym 
jedno w Tychach. W związku 
z powyższym budowana jest no‑
woczesna struktura, która będzie 
odpowiedzialna za zreformo‑
wany system rekrutacji. Ma on 
doprowadzić do zwiększenia 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej – do 250 tys. żołnierzy 
zawodowych i 50 tys. żołnierzy 
terytorialnej służby wojskowej.

Jakie są inne cele tej ustawy?
– Głównymi celami ustawy, 
która spaja regulacje znajdu‑
jące się w kilkunastu różnych 
ustawach, są: wprowadzenie 
rozwiązań mających zna‑
czący wpływ na zwiększenie 
liczebności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
zmiany w ochotniczych formach 
służby wojskowej (likwidacja 
służby przygotowawczej, służby 

kandydackiej, okresowej służby 
wojskowej czy Narodowych Sił 
Rezerwowych) i wprowadzenie 
na przykład aktywnej rezerwy 
i dobrowolnej zasadniczej służby 
wojskowej, uelastycznienie zasad 
awansów w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
uporządkowanie przepisów 
regulujących zasady pełnienia 
służby wojskowej, utrzymanie 
doświadczonej kadry zawo‑
dowej w Siłach Zbrojnych 
poprzez wprowadzenie dodatku 
motywacyjnego.

Jak wygląda kwestia dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej?
– Taka służba stanowi swego 
rodzaju wstęp do ubiegania się 
o powołanie na przykład w sze‑
regi zawodowców. Ma trwać 
do 12 miesięcy i składać się 
z dwóch etapów. Pierwszy to 28‑
dniowe szkolenie podstawowe 
zakończone przysięgą wojskową. 
Drugi z etapów to trwające 

do 11 miesięcy szkolenie 
specjalistyczne. Żołnierze, 
którzy zrealizują dwa etapy, będą 
mieli pierwszeństwo w rekrutacji 
do zawodowej służby wojskowej.

czym jest aktywna i pasywna 
rezerwa?
– W ramach pasywnej rezerwy 
znajdą się osoby zakwalifiko‑
wane do rezerwy bez złożonej 
przysięgi (np. po kwalifikacji 
wojskowej) oraz ci, którzy 
złożyli przysięgę, ale ostatecznie 
nie są zainteresowani służbą 
w wojsku. Jako rezerwiści 
pasywni będą pełnić służbę 
w ramach ćwiczeń wojskowych, 
a w razie konieczności będą 
też brać udział w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych i likwidacji 
ich skutków oraz w akcjach 
poszukiwawczych. Natomiast ak‑
tywną rezerwę będą pełnić osoby 
po przeszkoleniu wojskowym 
i przysiędze wojskowej, które 
wyraziły chęć takiej służby. Żoł‑

nierz aktywnej rezerwy będzie 
musiał stawić się w koszarach raz 
na kwartał na co najmniej dwa 
dni w czasie wolnym od pracy 
oraz jednorazowo na 14 dni 
co najmniej raz na trzy lata.

Jakie korzyści dla studentów 
uczelni wojskowych przewiduje 
ustawa?
– Przede wszystkim studenci 
studiów wojskowych będą mieli 
takie uposażenia, jak żołnierze 
zawodowi. Ponadto po zakoń‑
czeniu kształcenia i wyznaczeniu 
na stanowisko służbowe 
żołnierze ci nabędą pozostałe 
uprawnienia przewidziane dla 
żołnierzy zawodowych.

co się zmieniło w Wku 
po przemianowaniu na Wcr?
– To w najmniejszym stopniu 
zmiana nazw, pieczęci ale przede 
wszystkim diametralna zmiana 
podejścia. Budujemy nowo‑
czesną strukturę i wychodzimy 

naprzeciw zmieniającej się w za‑
wrotnym tempie rzeczywistości. 
Dotychczasowe rozwiązania były 
właściwe w swoim czasie, dzisiaj 
potrzebujemy nowych bardziej 
ukierunkowanych na rekrutację 
do Sił Zbrojnych Rzeczypospoli‑
tej Polskiej.

Jakie pan widzi korzyści 
z wprowadzonych zmian?
– Spośród wielu korzyści 
jakie niesie zmiana ustawy, 
do najważniejszych z nich 
zaliczyć możemy: zwiększenie 
liczby żołnierzy, wprowadzenie 
przejrzystych form służby 
wojskowej, dodatkowe źródło 
finansowania Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, posia‑
danie lepiej wyszkolonej kadry 
zawodowej oraz tej pozostającej 
w rezerwie; prostsze zasady 
rekrutacji do Sił Zbrojnych RP, 
zwiększenie zasobu żołnierzy 
rezerwy, zwiększenie nadzoru 
nad kwalifikacją wojskową, po‑
zyskiwanie żołnierzy o rzadkich 
specjalizacjach. Żołnierze zawo‑
dowi z 25 letnim stażem służby 
otrzymają co miesiąc 1500 zł, 
a ci ze stażem powyżej 28 lat i 6 
miesięcy – 2500 zł. Świadczenie 
motywacyjne ma zachęcić 
żołnierzy zawodowych do po‑
zostania w służbie i dalszego 
wykorzystywania swojej wiedzy 
i umiejętności dla dobra Sił 
Zbrojnych.

ustawa wprowadza nowy stopień 
„starszy szeregowy specjalista”. 
dla kogo jest przeznaczony?
– To nowy stopień w korpusie 
szeregowych zawodowych 
– obok szeregowego i starszego 
szeregowego. Ministerstwo 
Obrony Narodowej chce w ten 
sposób odróżnić stanowiska 
tych żołnierzy, którzy pełnią 
potrzebne, ale proste funkcje 
w wojsku, od tych, którzy 
są wyszkolonymi specjalistami. 

Nowy stopień ma dać per‑
spektywy awansu zawodowego 
szeregowym, których do tej pory 
brakowało. Ponadto rozwiązanie 
to ma zachęcić żołnierzy 
najmłodszego w wojsku korpusu 
do zdobywania wyższych kwali‑
fikacji i rozwoju.

Jak będzie wyglądała teraz 
kwalifikacja wojskowa?
– Ministerstwo Obrony 
Narodowej przejmuje nadzór 
nad prowadzeniem kwalifikacji 
wojskowej od Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi‑
nistracji. Wiąże się to z brakiem 
konieczności poddania się 
badaniom lekarskim w przy‑
padku ubiegania się o przyjęcie 
do służby czynnej w ciągu 
trzech lat od wydania orzeczenia 
o zdolności do jej pełnienia. 
Po przeprowadzeniu kwalifikacji 
każda osoba otrzyma stopień 
szeregowego i tym samym 
będzie miała uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. 
Po przejściu kwalifikacji osoby, 
które będą chciały zakończyć 
swój kontakt z wojskiem, 
zostaną przeniesione do tzw. 
rezerwy pasywnej. Komisje będą 
miały możliwość orzecznictwa 
w składzie jednoosobowym.

czy zmiany będą dotyczyły 
organizacjami proobronnych?
– Członkowie organizacji 
proobronnych, którzy podpiszą 
umowę z Ministerstwem Obrony 
Narodowej, będą mogli przejść 
28‑dniowe szkolenie i przejść 
po tym szkoleniu do aktywnej 
rezerwy. Jednocześnie Mini‑
sterstwo Obrony Narodowej 
w rozporządzeniu odnoszącym 
się do niniejszych organizacji 
wskazuje wiele możliwości 
wsparcia, między innymi 
instruktorskiego, sprzętowego 
oraz finansowego.
rozMawiaŁ: kaMil peszat ●

WCr zasTąPiło WKu
ustawa o obronie ojczyzny WIELE ZMIENIA W SIłAch ZbROjNych.

Torba WraCa 
jaK bumeranG
ciekawą akcję spoŁeczną PROPONujE fIRMA MASTER. 

Trzy drzewka z torbami bumerang pojawiły się w Tychach. 

Ppłk Piotr Janosz.
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„twoje tychy”: symbolem 
otrzymanej nagrody prezydenta 
jest szpilka. ale chyba nie po to, 
by nią kogoś ukłuć…
aleKSaNDRa maTuSZcZyK: 
– Raczej zastanawiam się, czy 
przypadkiem nie jest ona… 
przechodnia. Ale mam nadzieję, 
że nie, bo bardzo mi się podoba 
i ma dla mnie symboliczne, a nie 
dosłowne znaczenie. Szpilka 
ma połowę główki z wygra‑
werowanym napisem: „Pełnia 
kultury”. Rozumiem to w ten 
sposób, że jest jakiś materialny 
obiekt, ale do wypełnienia 
pozostała jeszcze druga połowa, 
by napis nabrał sensu. Jest 
to symbol osoby, która otrzyma‑
ła nagrodę – dopełnia ją swoją 
pracą, działalnością, twórczością 
czy własną osobowością. 
Bo kultura to bardzo szerokie 
pojęcie i możliwości tego 
dopełnienia są nieograniczone. 
Odnośnie ceremonii wręczenia 
Nagród Prezydenta, to w tym 
roku pierwszy raz zastosowano 
inny niż do tej pory scenariusz 
uroczystości, osobno honorując 
ludzi kultury i sportu. Przyznam, 
że ta koncepcja, w której te 
dziedziny aktywności występują 
osobno, bardzo mi odpowiada. 
Tegoroczną nowością była także 
kategoria „Tyski Ambasador 
Kultury”. Nagroda dla Mateusza 
Krzyżowskiego jest pomysłem 
znakomitym, bo ambasadorem 
powinna być właśnie osoba 
młoda, jednak już na tyle 
znacząca, by lokować w niej 
nadzieje na przyszłość.

muzeum miejskie i pani osobiście 
ma już w kolekcji wiele nagród. czy 
ta jest czymś wyjątkowym?
– Oczywiście! Taką nagrodę 
otrzymała także moja 
poprzedniczka i założycielka 
tyskiego muzeum – dr Maria 
Lipok‑Bierwiaczonek, której 
zasługi dla miasta są znaczące 
i nie dotyczą tylko kierowania 
muzeum. Była inicjatorką wielu 
projektów, które dotyczyły prób 
opisu miasta: jego historii, 
fenomenu, ludzi, tradycji. I przez 
kilkanaście lat zabiegała o to, aby 
muzeum w Tychach powstało. 
Ta nagroda była wówczas 
po prostu dla niej. W odnie‑
sieniu do nagrody, którą teraz 
odebrałam, to uważam ją raczej 
za docenienie mojej ośmioletniej 
pracy w kierowaniu instytucją 
i podejmowaniu różnych działań 
na rzecz integracji mieszkańców 
wokół tematyki dziedzictwa.

Jak rozumie pani „budowanie 
szerokich partnerstw w obszarze 
dziedzictwa kulturowego tychów” 
– bo tak stwierdzono w laudacji.
– Instytucja kultury nie może 
działać bez partnerskich relacji 
z otoczeniem – z miejscem 
i ludźmi, dla których została 
powołana. Trafiłam do Tychów 
w momencie, kiedy tworzona 
była „Strategia rozwoju 
kultury w mieście Tychy 2020+” 
i od razu zostałam włączona 
w tę pracę. Miałam więc 
okazję poznać braki miasta oraz 
jego potrzeby. Do tworzenia 
„kulturalnej” strategii miasta 
zostały zaproszone wszystkie 
aktywne w obszarze kultury 

osoby i instytucje – twórcy, 
urzędnicy, dyrektorzy, 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz biznesu.. 
To bardzo szybko uzmysłowiło 
mi, iż niezbędna jest współpraca 
między tymi środowiskami. 
Ważnym elementem stały się 
także inicjatywy podejmowane 
przez mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Muzeum od kilku lat jako 
partner uczestniczy w realizacji 
takich przedsięwzięć, jak 
tłumaczenie (z języka niemie‑
ckiego) i wydanie „Kroniki 
szkoły w Paprocanach”, kronik 
kościoła w Cielmicach i kronik 
szkolnych w Cielmicach, 
a niebawem również – Żwakowa 
i Czułowa. Fakt, że inicjatorem 
takich przedsięwzięć staje 
się lokalna społeczność, jest 
dla mnie czymś wspaniałym. 
Postrzegani jesteśmy jako 
instytucja, która chętnie wspiera 
takie działania. Odkrywanie 
i utrwalanie dziedzictwa 
ma sens, kiedy społeczność tego 
chce, dojrzeje do tego momentu 
i chce odwołać się do swojej 
przeszłości chociażby poprzez 
zapisy w kronikach szkolnych 
czy kościelnych. W Tychach 
dotyczy to dzielnic okalających 
„nowe miasto”, które mają 
długą historię i mieszkańców 
dążących do odkrywania swoich 
korzeni: rodziny i wsi. Dla nich 
to wspaniała podróż w czasie 
i bardzo się cieszę, że możemy 
być współuczestnikiem tej 
podróży.

muzeum integruje też ludzi 
o różnych zainteresowaniach 
– historią, sztuką, architekturą, 
ale też sportem.
– Utworzenie oddziału muzeum, 
któremu daliśmy nazwę własną: 
Tyska Galeria Sportu, nastąpiło 
w idealnym momencie – działo 
się równolegle z budową 
Stadionu Miejskiego. Razem 

z Piotrem Zawadzkim, obecnym 
szefem Tyskiej Galerii Sportu, 
zdecydowaliśmy o powstaniu 
wystawy stałej, w której 
opowiadamy przede wszystkim 
o historii piłki nożnej i hokeja, 
ale również o wszystkich innych 
dziedzinach sportu, obecnych 
w Tychach – w nowoczesny 
i przystępny sposób, pokazując 
tę dziedzinę aktywności na tle 
rozwijającego się miasta. Jest 
to do dzisiaj jedyny w Polsce 
taki oddział muzeum i wciąż 
jesteśmy wzorem dla Bielska, 
Zabrza czy Sosnowca, ale 
również Wrocławia czy Łodzi.

czyli nie żałuje pani decyzji sprzed 
ośmiu lat, kiedy pracę w stolicy 
województwa zamieniła pani 
na tychy?
– Absolutnie nie. Myślę, 
że korzyść jest obustronna, 
bo mogłam podzielić się wie‑
loma doświadczeniami z pracy 
w instytucjach kultury miasta 
wojewódzkiego, które ma inną 
skalę i dynamikę, a nowe miejsce 
pracy oferowało wiele wyjątko‑
wych dla mnie wyzwań, którym 
staram się sprostać. Czas poka‑
zuje, że Tychy dobrze przyjmują 
przybyszów, ale nic dziwnego, 
skoro jest to miasto z przyby‑
szów „ulepione”. Ogromnie 
chcę również podkreślić rolę 
tyskiego samorządu – orga‑
nizatora muzeum. Wolność 
w realizacji celów badawczych, 
polityki wydawniczej, rodzajów 
prowadzonych działań edukacyj‑
nych, zapraszania gości, którą 
mamy w Tychach, jest olbrzymią 
wartością, nie do przecenienia.

czy tychy, miasto, które – poza 
dzielnicami obrzeżnymi – nie 
ma wielowiekowej tradycji jest 
łatwym czy przeciwnie 
– trudnym polem do działalności 
muzealniczej?
– Młode muzeum, które 
działa w ciągle jeszcze młodym 

mieście, to dla mnie sytuacja 
optymalna. Z punktu widzenia 
pracy muzeum jesteśmy 
w stanie wszystko określić, 
opowiedzieć, zarejestrować. 
Osoby, które budowały miasto, 
nadawały mu kształt, mają dziś 
ok. 90 lat; są też pokolenia, które 

tu dorastały. Chcemy gromadzić 
możliwie jak najbardziej 
obszerny materiał, który posłuży 
do późniejszych prac i opra‑
cowań, wykorzystując m.in. 
nagrania, czyli tworząc historię 
mówioną. Finalnym efektem 
tych starań będzie wystawa 
stała, do której niestrudzenie, 
choć wolniej niż chcielibyśmy, 
dążymy. Zmienia się też nasze 
patrzenie na tyskie dziedzictwo 
kulturowe i historyczne. 
Z tego, co zaobserwowa‑
liśmy w ostatnich latach, 
dominującym elementem 
działalności muzeum powinna 
być architektura i urbanistyka, 
bo właśnie te dziedziny nadały 
Tychom kształt, stanowiły 
i nadal stanowią o dynamice ich 
rozwoju. Z czasem uświadomi‑
liśmy sobie, że DNA miasta nie 
stanowi historia i tradycja ziemi 
pszczyńskiej. Tychy, a właściwie 
to, co nazywane jest „nowymi 
Tychami”, zostały wytrącone 
z tej narracji poprzez olbrzymi 
ładunek przybyszów i pewien 
mechanizm, który przyświecał 
decydentom i budowniczym 
socjalistycznego miasta, a który 
w dużym stopniu z tą tradycją 
zerwał. W przeciwieństwie 
do wielu okolicznych miejsco‑
wości, w Tychach zakłócony 
został „linearny” rozwój miasta 
– zaburzyła ten proces właśnie 
budowa „nowych Tychów”.

przed rokiem rozmawialiśmy 
o nowej siedzibie muzeum, które 
miało się znaleźć w środkowej 

części budynku niedokończonych 
szkół municypalnych. te plany 
są już jednak nieaktualne…
– Rzeczywiście, nasze marzenie 
o nowej siedzibie najpierw ulo‑
kowaliśmy w sąsiedztwie Me‑
diateki, przygotowując dla tego 
miejsca program funkcjono‑
wania oraz scenariusz wystawy 
stałej. Inwestycja o takiej skali 
powinna być realizowana przy 
wsparciu funduszy unijnych, 
na które liczyliśmy w obecnej 
perspektywie finansowej, czyli 
na lata 2021–2027. Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji, 
którego założenia poznaliśmy 
kilka miesięcy temu i który 
jest przeznaczony do realizacji 
inwestycji na naszym poprze‑
mysłowym terenie, nie pozwala 
jednak na realizację inwestycji 
poświęconych kulturze. Dlatego 
właśnie niedokończona część 
budynku ma być wykorzy‑
stana na działania związane 
z czekającą nas transformacją 
– powstanie tu „Tyski HUB 
Zielonej Gospodarki”. Muzeum 
– mam wielką nadzieję – ma się 
znaleźć w centrum miasta, 
o którym nadal toczy się dysku‑
sja i które nadal jest kreowane. 
Ta idea – muzeum w sercu 
miasta – także jest mi bardzo 
bliska. To właśnie wystawa stała 
będzie tym momentem, który 
zakończy budowę muzeum. 
Można więc powiedzieć, 
że ciągle jesteśmy na etapie 
budowania.
rozMawiaŁ: 
leszek sobieraj ●

Od 10 do 12 maja na placu Ba‑
czyńskiego rozstawi się Mobilny 
Wirtualny Teatr Historii „Nie‑
podległa”. Przedstawi historię 
Polski czasu pierwszych lat II 
Rzeczypospolitej w formie cieka‑
wostek historycznych. Zorgani‑
zowany jest w specjalnym modu‑

le ekspozycyjnym typu „Jumbo 
Infomobil” przemieszczającym 
się po Polsce. Interaktywna prze‑
strzeń oferuje takie atrakcje jak 
pokazy VR, hologramy czy ma‑
kiety i będzie dostępna bez‑
płatnie przez trzy dni. Program 
zwiedzania ekspozycji: 10 maja 

w godz. 12‑18, 11 maja w godz. 
10‑18, 12 maja w godz. 10‑16. 
Wstęp jest bezpłatny, zapisy nie 
obowiązują. Projekt dofinanso‑
wano ze środków Ministra Kul‑
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mecenasem Projektu jest PKN 
Orlen. Mn ●

hologramy, vr, makiety, ciekawostki…

niepodległa na BaczyńSKiego

W module Jumbo Infomobil czekać będzie na tyszan wiele historycznych atrakcji.
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muzeum CiąGle W budoWie
rozMowa z aleksandrą Matuszczyk, DyREKTORKą MuZEuM MIEjSKIEGO, LAuREATKą NAGRODy PREZyDENTA MIASTA Tychy W DZIEDZINIE KuLTuRy.

Aleksandra Matuszczyk podczas Tyskiej Gali Kultury, na której została uhonorowana nagrodą prezydenta Tychów.
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W najbliższą sobotę, 14 maja 
Miejska Galeria Sztuki Obok za‑
prasza na wernisaż wystawy „Czę‑
ści ciała – Part of body”, której 
autorką jest Anna Różycka – ab‑
solwentka wrocławskiej Akade‑
mii Sztuk Pięknych (2012).

Artystka w swej twórczości po‑
sługuje się różnego rodzaju środ‑
kami formalnymi: rzeźbą, insta‑
lacją, multimediami. Jej wczesne 
prace to działania przeplatające 
design z rzeźbą. W tych działa‑
niach niezwykle ważną rolę od‑
grywa forma, częstokroć łączy 
drewno ze stalą lub szkłem. Dłu‑
gą drogę poświęca poszukiwaniu 
i dochodzeniu do efektu końco‑
wego, są to swego rodzaju ba‑
dania nad możliwością użytych 
materiałów lub środków wyrazu. 
Zrealizowała wiele wystaw indy‑
widualnych w kraju i za grani‑

cą, m.in. w Tokio, Santa Cruz de 
Tenerife czy Bazylei.

– Poprzez pryzmat własnych 
doświadczeń staram się poru‑
szać ważną kwestię samoakcep‑
tacji a w związku z tym świa‑
domości własnej cielesności 
– mówi Anna Różycka. – Ludz‑
kie ciało, które w powszechnym 
odbiorze nie jest doskonałe, ale 
niezmiernie ważna dla jego „po‑
siadacza” jest samoakceptacja. 
Mój dobór fragmentów, ich re‑
interpretacja i kompozycja mają 
ujawnić „ukryte piękno”, które‑
go częstokroć sami w sobie nie 
potrafimy odnaleźć. Bombardo‑
wani poprzez massmedia mamy 
wpajane wzorce piękna, do któ‑
rych dążymy niekiedy wbrew 
sobie. Aspirujemy do wyima‑
ginowanych sztucznych form 
piękna nie dostrzegając włas‑

nej wyjątkowości i oryginalno‑
ści. Moje prace są dość osobiste, 
nie oczekuję ich zrozumienia, 
raczej przełożenia na osobisty 
grunt doświadczeń odbiorcy, 
z tego też względu nie nada‑
ję im jednoznacznych tytułów 
by odbiorca mógł zidentyfiko‑
wać się z stworzona przeze mnie 
formą dodaje.

Wystawę mieszczącej się w Pa‑
sażu Kultury Andromeda galerii 
Obok oglądać będzie można do 17 
czerwca. Wernisaż rozpocznie się 
w sobotę o godz. 18, a istotnym 
jego elementem będzie… trolej‑
bus z „Galerią na szelkach”, który 
po otwarciu ekspozycji zawiezie 
chętnych do Muzeum Miejskiego, 
gdzie o godz. 19 startuje wysta‑
wa w ramach Europejskiej Nocy 
Muzeów, o której szerzej piszemy 
obok. ww ●

tyska odsŁona 
europejskiej nocy 
Muzeów potrwa w tyM 
roku dwa dni i odbędzie 
się w najbliższy piątek 
i sobotę, 13-14 Maja.

Muzeum Miejskie w Tychach 
przygotowało na ten czas szereg 
atrakcji, nie tylko dla miłośników 
historii, ale i… sportu. I właśnie 
od takie sportowej rozgrzew‑
ki Tyska Noc Muzeów 2002 się 
rozpocznie. W piątek, 13 maja 
o godz. 19 w Tyska Galeria Spor‑
tu na Stadionie Miejskim gościć 
będzie Mariusza Czerkawskiego, 
a okazją ku temu jest „Abraham” 
najpopularniejszego tyskiego ho‑
keisty. Trudno uwierzyć, ale na‑
pastnik GKS Tychy, Djurgårdens 
IF, Boston Bruins, Edmonton 
Oilers, New York Islanders czy 
Montreal Canadiens kilka tygo‑

dni temu, 13 kwietnia obchodził 
50. urodziny! Z pewnością oka‑
zja do posłuchania wspomnień 
sportowca z jego fantastycznej 
kariery, obejrzenia unikatowych 
zdjęć i materiałów filmowych, 
przyciągnie do oddziału Muze‑
um Miejskiego przy ul. Eduka‑
cji 7 wielu kibiców. Jak zapewnia 
kierownik TGS Piotr Zawadz‑
ki, na urodzinowym spotkaniu 
z Czerkawskim nie zabraknie 
również specjalnych gości.

Sobotnim wprowadzeniem 
do tegorocznej tyskiej odsło‑
ny Europejskiej Nocy Muzeów 
będzie spacer architektoniczny 
pod hasłem „A, B i Stare Tychy”, 
na który dr Patryk Oczko z mu‑
zeum zaprasza o godz. 17.30 pod 
rzeźbę murarki przy ul. Andersa. 
Uczestnicy wędrówki poznają hi‑
storię, architekturę i akcenty pla‑
styczne dwóch pierwszych osied‑

li nowego miasta oraz ich relacje 
z zabudową dawnej wsi Tychy.

Tych, którzy z sentymentem lu‑
bują przeglądać stare fotografie, 
tyskie muzeum zaprasza na ot‑
warcie wystawy „Barbara Kub‑
ska – Zygmunt Kubski. Czas nie‑
utracony” wraz z oprowadzaniem 
kuratorskim, które zaplanowano 
w sobotę na godz. 19 i 21 w sie‑
dzibie placówki przy pl. Wolności 
1. Zygmunt Kubski pracował przy 
budowie Tychów i dokumento‑
wał fotograficznie okres od 1954 
roku do lat 80. Jego wnuczka Bar‑
bara jest artystką wizualną, któ‑
ra z przebogatej kolekcji dziadka 
wybrała fotografie nieoczywiste 
i każe spojrzeć na nie z innego 
punktu widzenia.

Wystawie towarzyszy war‑
sztatowa propozycja dla wszyst‑
kich, niezależnie od wieku, op‑
arta na archiwalnych fotografiach 
Zygmunta Kubskiego. Uczest‑
niczki i uczestnicy warsztatów 
plastycznych „Moje miasto gra 
w zielone” (sobota w godz. 18‑22) 
zobaczą, że fotografia to cenne 
narzędzie w dokumentowaniu 
wszystkich aspektów powstawa‑
nia i życia miasta. Wraz z Anną 
Kurą zajmą się tematem zieleni 
miejskiej, przyjrzą się zielonym 
śladom przeszłości, porozmawia‑
ją o rolach, jakie fotografia przyj‑
mowała w czasach PRL‑u, zasta‑
nowią się, co te dawne fotografie 
mówią nam dziś. Za pomocą róż‑
nych technik postarają się tę tęt‑
niącą życiem zieleń wyłonić z mo‑
nochromatycznych zdjęć.

Co prawda główną areną so‑
botnich wydarzeń będzie budy‑
nek Muzeum Miejskiego przy pl. 
Wolności (gdzie m.in. – w ogro‑
dzie – zorganizowana zostanie 
strefa piknikowa z pysznym je‑
dzeniem i lokalnym kraftowym 
piwem), co jednak nie oznacza, 
że „stadionowy” oddział placów‑
ki czyli Tyska Galeria Sportu nie 
będzie tego dnia tętnić życiem. 
O godz. 16 rozpocznie się tam 
kolejna odsłona cyklu „Poznaj‑
my się na sportowo”, czyli zwie‑
dzanie dla najmłodszych, tak‑
że w języku ukraińskim. Nieco 
starszym proponujemy zwiedza‑
nie pod hasłem „Poznaj Stadion 
Miejski i Tyską Galerię Sportu” 
– tym razem w wieczornej sce‑
nerii, o godz. 20. ww ●

Już tylko nieco ponad tydzień zo‑
stał do kolejnej premiery bodaj 
najdłużej (od 1986 roku) istnieją‑
cej w Tychach grupy – Teatru Al‑
ternatywnego BELFEgoR. Spek‑
takl nosi zagadkowy tytuł „Drugie 
piętro po prawej” i zostanie poka‑
zany po raz pierwszy 20 maja.

Tym razem teatr BELFEgoR za‑
prasza w sentymentalno‑żartobli‑
wą podróż, w jaką udaje się trójka 
spotkanych przypadkowo star‑
szych panów – chwilowo w bliżej 
nieokreślonym miejscu. Wchodząc 
w interakcję z widownią balansują, 
dosłownie i w przenośni na dwóch 
płaszczyznach – TU i TERAZ oraz 
obrazków z dzieciństwa.

Pierwszy pocałunek, pierwsze 
fascynacje, gry, zabawy, przed‑
szkole, szkoła – stają się klocka‑
mi, z których tworzą fundament 
jednej wspólnej biografii. Pano‑
wie nie oceniają, nie porównują 
z czasem teraźniejszym. Po pro‑
stu tworzą oczami dziecka... nie‑
koniecznie według stereotypu, 
że na starość stajemy się dziećmi.

Obdarzeni  w yobraźnią 
i dystansem do siebie, aliena‑
cją miejsca, w którym żyją, sta‑
ją się na własne życzenie, wbrew 
wszystkim i wszystkiemu – wiecz‑
nymi dziećmi.

Jak twierdzi autor scenariu‑
sza i reżyser spektaklu Sławo‑

mir Żukowski: – Sztuka adreso‑
wana jest do wszystkich pokoleń, 
przepuszczona przez filtr mu‑
zycznych klimatów lat wczesne‑
go PRL‑u, który na chwilę wy‑
pływa z szuflad lamusa.

Na nowej belfegorowej sce‑
nie w siedzibie dawnej WSZiNS 
przy al. Niepodległości 32 wy‑
stąpią weterani teatru: Sławomir 
Żukowski, Piotr Józef Adam‑
czyk oraz Wojciech Wieczorek. 
Przedstawienie będzie można 
zobaczyć 20 maja o godz. 18, 
a później także 27.05 o tej sa‑
mej porze. Bilety do kupienia 
na portalu KupBilecik.
rn ●

noC W muzeum 
i nie TylKo
już w najbliższy weekend EuROPEjScy MuZEALNIcy I Ich PRZyjAcIELE MAją SWOjE 
ŚWIęTO.

„drugie piętro po prawej” – nowa premiera tyskiego teatru.

SentyMentalny BelFegor

w sobotę wernisaż z… trolejbusem w Galerii Sztuki Obok.

części ciała

Fragment wystawy „Części ciała – Part of body” Anny Różyckiej.
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Pod pomnikiem murarki przy ul. Andersa rozpocznie się sobotni 
spacer architektoniczny po najstarszych tyskich osiedlach.
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„twoje tychy”: – Jest pan 
bardzo aktywnym człowiekiem, 
czy ma pan to w genach? Jak 
wyglądało pana dzieciństwo?
jaROSłaW BaNyś: Na świat 
przyszedłem w Zabrzu. 
Pamiętam jak wyglądał miejski 
domek z XIX w., przy Floriana, 
moje pierwsze miejsce na zie‑
mi, obok kamienicy dziadków 
Banysiów. Rodzice, pochodzący 
z Małopolski, przenieśli się 
po moim urodzeniu do Tyców 
na osiedle „C”, do mieszkania 
przy placu między Cichą, 
Bielską i Cienistą. Gdy urodziła 
się moja młodsza siostra Iwona, 

starałem się nią opiekować. 
Mama Izabela, piękna kobieta, 
była handlowcem, co brzmi 
poważnie, tyle że pracowała 
w sklepie, w Olkuszu i małej 
cukierni, gdzie podobno 
parzyła pyszną kawę i czeko‑
ladę. W Tychach prowadziła 
szkolny sekretariat w starej 
„piątce”. Śpiewała nam różne, 
piękne ludowe i partyzanckie 
piosenki, które pamiętam. 
Opowiadała historie ze wsi 
rodzinnej, czasem brzmiące 
baśniowo. Dbała bardzo o nasz 
dom, nauczyła mnie kochać. 
Tata Ireneusz nauczył mnie 

ciekawie pisać, szczególnie 
szkolne wypracowania i marzyć 
o przyszłości, o ciekawym za‑
wodzie i podróżach po świecie. 
Dzieciństwo miałem dobre. 
Nie chodziłem do przedszkola. 
Bawiłem się na podwórku. 
Budowaliśmy zamki z piasku 
i czołgi, do których strzelaliśmy 
kamieniami. Gra w kapsle, 
ucieczki przed chuliganami 
na wiadukcie nad koleją, 
a zimą zjeżdżanie na sankach 
z „górek” budujących się Ty‑
chów – to nasza codzienność. 
W czasie przeziębień i wakacji, 
zaczytywałem się w książkach 

podróżniczych. Później, brałem 
często gitarę i śpiewałem, 
co otwierało mi przyjacielskie 
kręgi. Nie było czasu na nudy.

ale dzieciństwo szybko się 
skończyło i trzeba było pójść 
do szkoły.
– 8‑letnią Szkołę Podstawową 
nr 5, im. F. Zubrzyckiego, roz‑
począłem mając 7 lat. Lubiłem 
się uczyć, szczególnie języka 
polskiego, geografii i historii. 
Moją wychowawczynią była 
pani Jadwiga Horczyńska. 
Byłem zuchem i harcerzem. 
Jeździłem na obozy i wędrówki. 
Po szkole biegaliśmy po polach 
za torami. Szczególnie pa‑
miętam wyprawy na „Skałkę”. 
W VII klasie zdobyłem 
ze starszym o rok kolegą 
I miejsce w wojewódzkim 
biegu na orientację w Ma‑
łopolsce. Miałem problemy 
z mówieniem, jąkałem się, 
szybko mówiłem. W po‑
konaniu strachu, pomogło 
mi prowadzenie akademii 
szkolnych. Mimo obaw, 
podejmowałem takie wyzwania 
i tak zostało. Wakacje spę‑
dzałem na wzgórzach pięknej 
wsi Kolbark, u dziadków 
„po kądzieli”, pod Wolbro‑
miem, pomagając w polu, lub 
u drugich, w Zabrzu. Dziadek 
Henryk był przedwojennym 
krawcem. Uczyłem się szyć 
w jego zabrzańskiej pracowni 
kieszenie na monety. Pamiętam 
piękne mieszkanie dziadków 
w żydowskim domu przy 
Karłowicza, z okien było 
widać miejsce po spalonej 
w Noc Kryształową synagodze 
i budynek jesziwy. Ta dzielnica 
Zabrza była bardzo ciekawa, 
bo wielokulturowa.

Był pan typowym humanistą, 
a więc po podstawówce przyszedł 
czas na szkołę średnią o takim 
profilu?
– Ależ skąd! Po podstawówce 
kontynuowałem naukę w II LO 
im. C. K. Norwida, w klasie 
matematyczno‑fizycznej 
„pod młotkiem” prof. Wło‑
dzimierza Trlika, świetnego 
nauczyciela matematyki. 
Moją wychowawczynią była 
prof. Teresa Hetmańska, 
dobra rusycystka, dająca nam 
wolność wypowiedzi, choć 
skrywaną przed komunizującą 
częścią grona nauczycielskiego. 
Nadal działałem w harcerstwie, 
byłem drużynowym. Mimo, 
że w liceum zapisano nas pod 
przymusem do tzw. HSPS 
(Harcerska Służba Polsce 
Socjalistycznej), to nie czułem 
dyskomfortu ideologicznego, 
gdyż harcerzem chciałem 
pozostać, a pancerz przeciw in‑

doktrynacji zdążyłem już sobie 
świadomie wyrobić w domu 
rodziców, w rozmowach 
z dziadkami partyzantami 
i nasłuchując Radia Wolna Eu‑
ropa. Śmieszyły nas piaskowe 
mundurki HSPS i „pionierskie” 
krajki pod szyją. Dla odwró‑
cenia uwagi pań opiekunek 
tego koślawego harcerstwa, 
toczyliśmy wojny o liczbę 
białych pasków na czerwonych 
krajkach, w tle robiąc swoje, 
przeciw jedynie słusznej 
PZPR, może niedojrzale, ale 
to w nas kształtowało ducha 
wolności. Przed klasą matural‑
ną pojechałem na Hel, gdzie 
w kościele zauważyłem tablicę 
z zaproszeniem do kontaktu 
z franciszkanami w Katowicach
–Panewnikach. Był to mój etap 
poszukiwania drogi życiowej. 
Napisałem list do prowincjała. 
Po kilku tygodniach otrzy‑
małem odpowiedź od „fratra” 
Bernardyna z zaproszeniem 
na spotkanie w Panewnikach. 
26 października 1979 roku, 
udałem się tam pociągiem 
poczytawszy wcześniej o św. 
Franciszku. Idąc ul. Francisz‑
kańską z Ligoty, zastanawiałem 
się czy nie będę musiał oddać 
jakiemuś ubogiemu moich no‑
wych butów. Pierwsze i kolejne 
spotkania formacyjne, na które 
przyjeżdżało wielu chłopaków 
z całego Śląska, były bardzo 
ciekawe, intrygujące. Brat 
„Bercik”, jak go nazywaliśmy, 
potrafił stworzyć w czasach ko‑
munizmu atmosferę wolności. 
Dużo czytaliśmy, uprawialiśmy 
sport. Podczas wieczerzy 
często czytałem na głos 
Psalmy i inne części Biblii. 
Tej samej jesieni, poznałem 
moją prawdziwą dziewczynę. 
Cały rok maturalny stałem 
na krawędzi wyboru, który nie 
był łatwy. Doświadczyłem tego 
także później, uświadamiając 
sobie moją złożoną tożsamość. 
Zaowocowało to ubogaceniem 
duchowym, przez poznanie ju‑
daizmu i ukorzenieniem wiary 
głęboko. Nic nie naruszy tych 
fundamentów, choćby świat się 
chwiał, chyba, że ja coś popsuję 
w sobie.

i co pan postanowił po zdaniu 
matury? zakon i seminarium, czy 
jakieś ciekawe studia?
– Wybrałem drogę świe‑
cką i studia na handlu 
zagranicznym, na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. 
Podczas praktyk studenckich 
w 1980 roku, w czasie strajków 
na Wybrzeżu, mieszkałem 
w akademiku obok Francisz‑
kańskiej, niedaleko klasztoru 
panewnickiego. Moje wnętrze 
ciągle się kształtowało i przygo‑

towywało do ostatecznego wy‑
boru, który zostawił mi ojciec 
Bernardyn Bednorz. Niczego 
mi nie narzucał. W licznych 
rozmowach ukazywał mi przez 
przykłady różne możliwości. 
Był mistrzem duchowości, 
ucząc człowieka wolności 
wyboru. Nigdy nie negował 
moich decyzji. Został moim 
prawdziwym przyjacielem. 
Moje studia trwały przez stan 
wojenny, ważniejszy dla nas 
od nauki. Współzakładałem 
NZS (Niezależne Zrzeszenie 
Studentów) na naszej AE, 
brałem udział w różnych 
strajkach. Ostatni skończyliśmy 
szczęśliwie 11 grudnia 1981 
roku, a nazajutrz, w sobotę, 
byłem jeszcze z moją dziewczy‑
ną Małgorzatą w kinie Halka 
na filmie „Klub Samotnych 
Serc Sierżanta Peppera”. Na‑
stępnego dnia mama obudziła 
mnie o 9. Nagrywałem na ta‑
śmie szpulowej przemówienie 
Jaruzelskiego i hymn państwo‑
wy, nie wierząc w to co się 
dzieje. W stanie wojennym 
działałem w studenckiej kon‑
spiracji, kontynuując studia, 
które ukończyłem w 1987 
roku. Niektórych kolegów 
internowano. Ojciec Bernardyn 
towarzyszył mi i mojej rodzinie 
w najróżniejszych momentach 
życiowych. Odwiedzałem 
go w klasztorach, gdzie 
służył: w Zabrzu, Poznaniu 
i Częstochowie. Wcześniej 
chodziłem z nim po Tatrach. 
Zaopatrywałem się u niego 
w książki z obszaru filozofii 
i duchowości, a jemu przywo‑
ziłem różne publikacje, wtedy 
nielegalne, z londyńskiego 
POSK‑u (Polski Ośrodek 
Społeczno‑Kulturalny) przy 
King Street.

Zaglądałem do tej 
przedziwnej biblioteki przy 
POSK‑u podczas pobytów 
w stolicy Wielkiej Brytanii, aby 
zaopatrywać się w litera‑
turę podziemnego obiegu. 
Za okazaniem peerelowskiego 
paszportu można było wybrać 
sobie na powrót do kraju 
pokaźną liczbę cennych 
treściowo woluminów. Książki 
te, szmuglowane do Polski, 
wypożyczałem później zaufa‑
nym kolegom. Wspominając 
londyńskie wędrówki stanął 
mi przed oczami, jak żywy, 
obraz z utajnionej wyprawy 
w połowie maja 1983 roku, 
do siedziby ówczesnego rządu 
polskiego na wygnaniu, przy 43 
Eaton Place. Pamiętam wnętrze 
czarnej taksówki londyńskiej, 
którą z przyjacielem, Davidem 
Glassem, studentem Cambrid‑
ge, podjechaliśmy w rosnącym 
napięciu pod narożnik 

WyłusKać ziarna PraWdy 
sPoŚród PleW KłamsTWa

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

 „jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci”- powiedziaŁ papież franciszek podczas światowych dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach „echa” w latach 2016-2018 ukazywaŁy  się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM wnu-
czętoM”. powstaŁa z nich książka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, sięgali po 
nie MŁodzi odkrywając w nich różne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi tyM razeM 
na ŁaMach tygodnika „twoje tychy”.

jaROSłaW BaNyś, lat 60, tyszanin, troje dzieci: Magdalena, Mateusz i Tobiasz, siedmioro wnu-
cząt z najmłodszą trzymiesięczną Apolonią; założyciel i właściciel Galerii Sztuki Miriam, najstarszej 
placówki wystawienniczej w Tychach, jednej z najstarszych prywatnych galerii sztuki na Śląsku 
i w kraju, działającej nieprzerwanie od 32 lat. Nauczyciel języka angielskiego m.in. w II Liceum im. 
c.K. Norwida w Tychach. Od ponad 30 lat zajmuje się dialogiem polsko- i chrześcijańsko–żydowskim. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy w kadencji 1994-1998. Od 16 lat działa wśród Polaków 
i pobratymców na Kresach Wschodnich, m.in. w Krzemieńcu. W czasie wolnym dużo czyta z zakresu 
historii, psychologii, filozofii i duchowości, gra na gitarze i śpiewa, wędruje po Tatrach i beskidach. 
Od pewnego czasu wspiera i prowadzi indywidualnie osoby chore psychicznie, m.in. w ramach 
Stowarzyszenia „Klucz” w Małopolsce.
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„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

budynku. David umawiał mnie 
przez parę tygodni na spot‑
kanie z kimś z tego owianego 
tajemnicami polskiego 
ośrodka władzy emigracyjnej. 
Wyskoczyłem z auta sam. 
Czułem oczami wyobraźni, 
że jakiś tajniak z komuni‑
stycznego SB śledzi mnie, gdy 
wchodzę do tego bastionu 
starej niepodległej Polski, 
znanego mi z polskich audycji 
radiowych BBC. Przyjął mnie 
gentleman, który przedstawił 
się jako urzędujący od kilku 
miesięcy minister spraw 
zagranicznych (do niedawna 
pamiętałem jego nazwisko; 
Prezydentem RP był wtedy 
Edward Raczyński). Rozmowa 
trwała dość długo. Staraliśmy 
się omówić udzielanie wsparcia 
dla naszych studenckich 
działań w konspiracji, w tym 
przesyłanie książek dla krążącej 
biblioteki. Podałem, powodo‑
wany intuicją konspiracyjną 
i szkoleniami z zachowania 
bezpieczeństwa, inne imię 
i nazwisko, czując pewną 
nieufność wobec siedzącego 
przede mną urzędnika. Wyczuł 
to zapewne, aczkolwiek sprawa 
przesyłu książek miała swój 
dalszy ciąg w Warszawie. Mimo 
naszych starań i stawienia się 
mojego przyjaciela Mariusza 
w umówionym miejscu odbio‑
ru, nic z tego nie wyszło. Ktoś 
nas śledził w drodze powrotnej, 
ale musieli to być swoi, 
bo nic złego nas nigdy z tego 
powodu nie spotkało. Kilka 
miesięcy później moja mama 
powiedziała mi, że dzwonił 
na nasz domowy numer przy 
Cichej, jakiś mężczyzna i prosił 
o rozmowę z J.K., czyli ze mną 
pod przybranym nazwiskiem, 
które podałem jedynie wtedy 
w Londynie. Dość szybko 
odkryłem, jak przebiegały nici 
informacyjne z Eaton Place 
na moją Cichą w Tychach, 
ale to już pozostawię moim 
wnukom do poduszki. Takie 
zabawne, a wtedy przyprawione 
dreszczykiem historie przytra‑
fiały się nam na studiach.

a co po studiach? atrakcyjna 
praca w handlu zagranicznym 
w kraju czy może wyjazd 
za granicę?
– Dużo jeździłem po Eu‑
ropie działając na studiach 
w AIESEC‑u (Światowe Sto‑
warzyszenie Studentów Nauk 
Ekonomicznych i Handlo‑
wych). Mimo propozycji przy‑
jaciół pozostania na emigracji 
w Anglii, gdzie o dziwo, w 1984 
roku, znalazłem się z ciężarną 
żoną, postanowiłem wrócić 
do ojczyzny, a po ukończeniu 

nauki pozostałem w Tychach. 
Rozpocząłem pracę w moim 
byłym liceum jako nauczyciel 
języka angielskiego. Podczas 
studenckich wędrówek po Be‑
skidach, mieszkałem z grupą, 
czasem pod słowacką granicą, 
w górskim domu pana Alojzego 
z osiedla A w Tychach. Kiedyś, 
gdy rozpalałem wcześnie rano 
w piecu kuchennym, powie‑
dział mi w jednej z naszych 
rozmów sam na sam, że on 
dożyje czasu, kiedy Polska 
będzie wolna. Tamte słowa 
starego człowieka utwierdziły 
mnie w mych nadziejach. 
Postanowiłem poczekać 
z pracą w handlu zagranicznym 
na wolną Polskę, w liceum 
jako nauczyciel, wychowując 
młodych ludzi. I tak zostało. 
Ucząc w Norwidzie, założyłem 
w 1990 roku moją Miriam 
– galerię sztuki z czytelnym 
nurtem międzykulturowym, 
szczególnie polsko‑żydowskim, 
która działa do dzisiaj przy 
placu K.K. Baczyńskiego. 
W 1994 roku wystartowałem 
w wyborach samorządowych 
w ramach założonego przeze 
mnie Klubu Inicjatyw Samo‑
rządowych. Wystawiłem pełne 
listy we wszystkich okręgach, 
wprowadziłem 9 osób do Rady 
Miasta i zostałem jej wiceprze‑
wodniczącym.

czym w tamtych czasach 
zajmowała się rada miasta 
w tychach? co pan osobiście 
zrobił dla naszego miasta?
– W latach 1994‑96 przewod‑
niczyłem dwóm komisjom 
Rady: komisji kultury, edukacji 
i sportu oraz komisji ochrony 
środowiska. Z zapałem harce‑
rza, romantyka i pozytywisty 
jednocześnie, angażowałem 
się po uszy w sprawy tych 
moich komisji. Byłem takim 
ideowcem, który naprawdę 
uwierzył i żył samorządem 
tak, jak przystało na obywatela 
ukochanej, wolnej od kilku lat 
Polski. Od początku do końca 
byłem tam dla sprawy, którą 
można było nazywać już nie 
walką o wolność zewnętrzną, 
ale pracą dla dobra wspólnego 
z zachowaniem wolności 
wewnętrznej oraz godności 
własnej i obywatelskiej. 
Wiarę w te ideały przypłaciłem 
starciem z ludźmi myślącymi 
o tym inaczej, którym nie 
było z nami po drodze. Tamci, 
niestety w większości jakoby 
„nasi”, a farbujący swoje pióra 
w te i wewte, poszli drogami 
swoimi. Zaprzeczali w mojej 
kadencji i nieco później, 
a niektórzy przeczą do dzisiaj 
na wyższych stanowiskach, ale 

już poza tyskim samorządem, 
naszym ideałom solidarności 
społecznej i zwykłej obywa‑
telskiej odpowiedzialności. 
Ja poszedłem drogą razem 
z takimi Radnymi jak śp. 
Rajmund Haśnik, przewod‑
niczący komisji rewizyjnej 
RM, zmarły niedługo potem 
na serce, dobry gospodarz 
z Urbanowic, jak radny Henryk 
Małek z Czułowa, jak radny 
Józef Sobczyk i kilkoro innych.

Nie uczyniłem jednego 
gestu, ani nie podjąłem 
żadnego czynu dla ustawienia 
się na dochodowej posadzie 
na czas po zakończeniu 
kadencji. Może to było głupie, 
zdaniem pragmatycznych ludzi, 
robiących od wtedy karierę 
zawodową na urzędowych sta‑
nowiskach dzięki politycznym 
układom. Byli tacy, co łączyli 
stanowiska oparte na uchwa‑
łodawczej i kontrolnej roli 
Rady Miasta z kierowniczymi 
stanowiskami urzędowymi, lub 
w jednostkach budżetowych, 
które ten sam organ samorządu 
kontrolował. Zapewne nie 
mogłem i nie mogę, z powodu 
braku zaniechanych koneksji, 
załatwić dochodowych 
stanowisk pracy moim dobrze 
wykształconym dzieciom, czy 
sobie samemu. Pozostałem 
za to do dzisiaj wierny wartoś‑
ciom obywatelskim i państwo‑
wotwórczym, których nauczyli 
mnie moi przodkowie, którymi 
oddychałem czekając na wolną 
Polskę i dzięki którym nasza 
Ojczyzna wielka i ta lokalna 
jest silna i godna miłości 
patriotycznej. Nie mówię Pani 
o tym z egzaltacją, ale wołam 
czasami z bólu i żalu.

Noszę jednak głowę wysoko 
i mogę patrzeć każdemu 
szczerze w oczy. Nie byłem 
członkiem żadnej partii poli‑
tycznej i nie ma takiej, na jaką 
mógłbym szczerze głosować 
obecnie. Moja faworytka 
sprzed lat zjadła samą siebie 
i choć jeszcze istnieje, nawet 
z równoległymi mutacjami, 
nie jest już od dawna według 
mnie nosicielką wartości, 
jakimi mnie kiedyś uwiodła. 
Życzę obecnej „marce 
wiodącej” powodzenia, bo jak 
i ta by upadła za wcześnie, nie 
wydawszy jeszcze dojrzałych 
owoców, to nie wiem kto 
podźwignie ten dąb, o jakim 
mówił mądry kaznodzieja Piotr 
Skarga. Wspomnę tutaj jedną 
z przyjemnych spraw z tamtych 
czasów. Byłem zaangażowany 
w zaistnienie wspólnoty ojców 
franciszkanów w Tychach. 
Odczuwałem to jako potrzebę 
ubogacenia przestrzeni 

społecznej i duchowej naszego 
miasta. Franciszkanie byli 
mi znani od środka. Zbiegło się 
to, z mojego punktu patrzenia, 
ze staraniami ówczesnego 
prezydenta Tychów, Franciszka 
Kotulskiego, którego bardzo 
ceniłem, do tego z wzajemnoś‑
cią. Będąc dobrym adwokatem, 
pan Kotulski był jednocześnie 
człowiekiem ducha i głębokiej 
kultury. On spowodował 
sprowadzenie franciszkanów 
do naszego miasta. Naturalnie, 
gdzie i w czym mogłem, tam 
przyłączałem się skromnie 
do tego dzieła, tym bardziej, 
że za sprawą kogoś większego 
niż zwykły los, założycielem 
tej wspólnoty w Tychach został 
mój wspominany wcześniej 
przyjaciel, ojciec Bernardyn 
Bednorz ofm, a pierwszy dom 
braci mniejszych powstał 
poniżej mojego ówczesnego 
podwórka na osiedlu P. To był 
zarówno jakiś mój udział 
w spowodowaniu podpisania 
aktów notarialnych w kancela‑
rii mecenasa Beniamina Skaby, 
jak i poszukiwania rozwiązania 
lokalizacji tymczasowej kaplicy, 
która miała stanąć w parku 
przy ulicy Jaracza. To także 
zwykła codzienność działają‑
cego ośrodka braci, z którym 
łączyła mnie przyjaźń osobowa 
i jakiś rodzaj etosu budowy 
Tychów w nowych wymiarach 
wolnego już państwa.

co w życiu jest najważniejsze, 
szczególnie w tych trudnych 
czasach wojny na ukrainie 
i mijającej pandemii covid -19?
– Szacunek do własnego, 
wolnego, demokratycznego 
państwa, jakim jest Polska. 
Miłość do bliźniego i wspól‑
noty państwowej, narodowej 
i lokalnej, w tym także do tych, 
którzy są przybyszami na naszej 
ziemi. Musi to być mądra 
miłość, w której trzeba nam do‑

konywać wyborów tego, co daje 
pokój i dobro. Co wzmacnia 
bezpieczeństwo mieszkańców 
Polski i Europy, a nie zagraża 
naszym rodzinom, także 
żyjącym obok nas rodzinom 
legalnych imigrantów 
z krajów pobratymczych, w tym 
szczególnie, napływającym 
milionom uchodźców wojen‑
nych z Ukrainy. To udzielanie 
pomocy cierpiącym, ginącym, 
często w męczarniach i walczą‑
cym z putinowskimi najeźdź‑
cami, bohaterskim żołnierzom 
i cywilnym mieszkańcom 
naszej bratniej Ukrainy. 
W obliczu barbarzyństwa jakie 
niosą Rosjanie, niszcząc miasta 
i wsie, cerkwie i kościoły, 
zabytki, bezcenne dzieła sztuki, 
mordując bestialsko cywilów, 
dzieci, gwałcąc kobiety, nie 
wolno nam pozostawać obo‑
jętnymi. I nie stoimy z boku, 
udzielamy pomocy wszelkimi 
sposobami, jako państwo 
polskie i jako obywatele. 
Miejmy świadomość, że za‑
równo pomagamy ginącym 
z rosyjskich rąk mieszkańcom 
Ukrainy, jak i przeciwdziałamy 
rozszerzeniu się rosyjskiej 
inwazji na inne kraje, a może, 
co Bóg wie, przygotowujemy 
się tak do koniecznej obrony 
naszej Ojczyzny.

Dzisiaj wiemy już, 
że nadszedł czas, abstrakcyjnej 
do niedawna dla kilku już 
pokoleń Polaków, agresji 
zbrojnej, w której totalitarna 
Rosja putinowska zwielokrot‑
niła cierpienia okupowanej 
od ośmiu lat Ukrainy i grozi 
agresją przeciw kolejnym 
wolnym państwom Europy, 
w tym Litwie, Łotwie, Estonii 
i Polsce. Nie nakręcam pozio‑
mu strachu, ale na taką wizję 
Europy pod butem moskiew‑
skim nie godzimy się, a więc 
działamy. Wojna obronna 
na Ukrainie jest naszą wojną 

obronną. Moskale wyciągają 
swoje złowrogie ręce kolejny 
raz od kilku wieków po te same 
ziemie, mordując bestialsko 
te same narody, jakie współ‑
tworzyły przez wiele stuleci 
Rzeczpospolitą wielu narodów. 
Rosjanie, rządzący swym 
krajem i ci, którzy wspierają te 
władze są chorzy z nienawiści 
do naszych bratnich narodów. 
Pamiętać musimy również 
o naszych braciach Białorusi‑
nach zmagających się o swoją 
wolność z reżimem dyktatora 
w Mińsku.

Wobec dotykającego nas 
od dwóch lat wirusa covid‑19, 
ogromnie ważne jest prze‑
strzeganie wymogów higieny 
publicznej i osobistej, przyjmo‑
wanie szczepionek, choćby nie 
były one w pełni skuteczne. Nie 
ma, jak na razie, lepszej drogi 
ratunku przed śmiercią, czy 
upośledzeniem zdrowotnym 
kolejnych wielu osób. Mój tata 
umarł na covid w cierpieniach, 
ja sam, tak jak wielu, chorowa‑
łem rok temu i boję się swoich 
odczuć podczas tej choroby. 
Nie znałem takiego czegoś 
wcześniej.

W obu sprawach, konieczna 
jest umiejętność wyboru 
ziaren prawdy spośród zamętu 
plew kłamstwa. Potrzebne jest 
bycie bohaterem prawdziwym, 
najczęściej cichym, w co‑
dzienności, również wtedy, 
gdy ktoś z nas, albo z naszych, 
będzie powołany do walki 
dla obrony naszej ojczyzny, 
wolności pobratymców 
na tak bliskiej nam Ukrainie, 
albo do walki z wirusem. 
Nie należy słuchać tanich 
bohaterów, ale pomóc im, 
aby przestali jątrzyć. Miłość, 
wiara, nadzieja, cierpliwość 
i wspólna praca pokonają 
to wszystko.
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

W związku z sytuacją w Ukrai‑
nie Stowarzyszenie Wiosna – or‑
ganizator corocznej Szlachetnej 
Paczki postanowiło uruchomić 
projekt „Solidarna Paczka”.

W ramach tego przedsięwzię‑
cia Stowarzyszenie chce pomagać 
rodzinom uchodźczym z Ukrainy, 
które przyjechały do Polski po 24 
lutego, na skutek działań wojen‑
nych w Ukrainie – bez względu 
na ich pochodzenie. Chodzi jed‑
nak o pomoc przede wszystkim 
osobom, które są w trudnej sy‑

tuacji materialnej i którym So‑
lidarna Paczka (rozumiana jako 
paczka materialna i wsparcie wo‑
lontariusza) pomoże się usamo‑
dzielnić.

Niebawem wolontariusze Szla‑
chetniej Paczki rozpoczną odwie‑
dzanie rodzin. Solidarna Paczka, 
będzie się różnić od corocznej 
Szlachetniej Paczki tym, że wo‑
lontariusze odwiedzą rodzinę 
tylko raz, a nie jak w tradycyjnej 
edycji dwukrotnie. Nie będą py‑
tali o przeszłość, aby nie wywo‑

ływać wspomnień. Organizato‑
rzy kierują się dwoma kryteriami 
– trudną sytuacją materialną oraz 
datą, w której osoby znalazły się 
w Polsce, czyli w tym przypadku 
poczynając od 24 lutego.

Otwarcie Bazy Rodzin, dla po‑
tencjalnych Darczyńców zapla‑
nowane jest, na 4 czerwca, nato‑
miast Weekend Cudów odbędzie 
się 25‑26 czerwca.

A Szlachetna Paczka trady‑
cyjnie będzie miała swój finał 
w grudniu. ls ●

otwarcie bazy rodzin - 4 czerwca

Solidarna paczKa

11 maja o godz. 18 w Mediate‑
ce przy al. Piłsudskiego 16 od‑
będzie się ciekawa edycja cyklu 
Tury Kultury – „Warto Razem! 
Forum Międzypokoleniowe”. 
Wydarzenie honorowym patro‑
natem objął wiceprezydent Ty‑
chów Maciej Gramatyka. Na fo‑
rum swoje prelekcje wygłoszą: 
dr n. med. Agnieszka Jabłeka 
specjalista chorób wewnętrz‑
nych i geriatrii „Jak się dobrze 
starzeć? Wykład o tym jak za‑

trzymać czas”; dr n. med. Piotr 
Blada specjalista medycyny ro‑
dzinnej „Przyjmowanie leków 
w późnej dorosłości – potrzeba 
edukacji zdrowotnej”; ekspert 
MaxCom S.A „Bądź zawsze 
w kontakcie – o nowoczes‑
nych technologiach dla senio‑
rów”; Marek Sitko optometrysta 
„Dobrze Cię widzieć! – potrze‑
by wzrokowe osób po 50. roku 
życia”. Bezpłatne pomiary i ba‑
dania dla uczestników przepro‑

wadzi Międzynarodowe Stowa‑
rzyszenie Studentów Medycyny 
i Salon optyczny O! Optyk.

Pretekstem do zorganizowania 
wydarzenia stała się międzypoko‑
leniowa powieść „Klub 70” tysza‑
nina Macieja Blady i promocja jej 
drugiego wydania. Organizato‑
rem wydarzenia jest Miejska Bi‑
blioteka Publiczna przy współ‑
udziale m.in. Młodzieżowej Rady 
Miasta i Tyskiej Rady Seniorów. 
kp ●

warto razem! forum Międzypokoleniowe.

Młodzi i StarSi razeM
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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

auto:

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

usŁugi:
Elektryk. Tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp.690 
463 652.
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

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

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

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

finanse:

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

praca:

Ochrona, Tychy,668-085-925

Ochrona z gr. niepełnosprawności, Tychy, 
604-630-556. 

nieruchoMości:

KUPIĘ

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Kupię pokój z kuchnią. Tel. 668 126 588

SPRZEDAM
TYCHY oś. F, 2 pokoje 35,5m2, bal-
kon, piwnica. Do remontu tel. 503 
442 153

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

WYNAJMĘ

Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia 609 192 905
Garaż do wynajęcia w Metro tel. 731 548 
494

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100

Tychy, 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

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, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże moż-
liwości aranżacyjne, cena 369.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów dział-
ka 797 m2 oraz 2350 m2 działka 
nie jest budowlana – tereny zie-
lone, 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  

reklama

reklama
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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 go-
spodarczym, 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 budyn-
ku PROMOCJA 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 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, 4 Pory Roku, lokal usługowo-
handlowy o pow. 80 m2, cena 600 000 
netto zł + VAT www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy ul. 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 remon-
cie, kuchnia i łazienka do własnej dys-
pozycji,  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

zdrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!
Gabinet Masażu. Dyplomowany fizjotera-
peuta  512-375-741  Bony prezentowe !!!

Masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
692 893 871

transport:

kupię/sprzedaM:
Sprzedam pokrowiec na mały miejski sa-
mochód tel: 504 462 172

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

inne:

autoreklama

autoreklama

reklamareklama

Ważne telefony miejskie

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; 
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;
Sanepid, ul. Budowlanych 131, 
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
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.

WOLNE   MIEJSCA   HANDLOWE
Targowisko Miejskie
na Starych Tychach
al. Bielska przy Browarze Tyskim

ZAPRASZAMY
tel.: 722 009 030

 – ZERO ZWROTÓW
– 

 e-mail: e.kunc@twojetychy.pl
tel.: 605 874 605, 32 325 72 40

 e-mail: d.pajor@twojetychy.pl
tel.: 601 624 255, 32 325 72 15

Prezydent Miasta Tychy
Tychy, 10 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków 
i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława 
Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach 
– etap I [1]
Informuję [2] o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU PO-
ŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLI ŻWAKóW I SUBLE POMIĘDZY ULICAMI: NIZINNą, 
CHAŁUPNICZą, LUCJANA RYDLA, KS. STANISŁAWA RADZIEJOWSKIEGO, STOCZ-
NIOWCóW’70, JAŚKOWICKą I LINIą KOLEJOWą NR 139 W TYCHACH – ETAP I [1]

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

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

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

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

realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Ty-
chy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 

/-/mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] Uchwała Nr XXXVII/706/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble 
pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, 
Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2022 r., poz. 2662),
[2] art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).
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iNfORmaTOR KiBica

PiłKa NOżNa. i liga: 14.05 GKS jastrzębie – GKS Tychy (godz. 
18); iv liga: 14.05 GKS II Tychy – Orzeł łękawica (11); liga okrę-
gowa: 11.05 Ogrodnik cielmice – MKS Lędziny (18), 14.05 
Ogrodnik cielmice – OKS Zet Tychy (16), 15.05 juWe jaroszowi-
ce – MKS Lędziny (17); klasa a: 15.05 Siódemka Tychy – Sokół 
Wola (16); klasa b: 14.05 fortuna Wyry – czułowianka Tychy 
(17); iii liga kobiet: 14.05 unia Opole – Polonia Tychy (14).
leKKa aTleTyKa. 15.05 Stowarzyszenie 43-100 Tychy oraz 
MOSiR organizują tyski duathlon pościgowy ostatni Ma-
rian, Start o godz. 10, dystanse: bieg 6 km, rower 25 km, bieg 
6 km.
SiaTKóWKa. 14 i 15.05 MOSiR i TKS Tychy zapraszają na wio-
senny turniej amatorów w siatkówce (hala Sportowa, al. Pił-
sudskiego). Informacji udziela Zespół ds. Sportu i Organizacji 
Imprez, tel. 32/661-16-89. Zawody odbędą się pod warunkiem 
zgłoszenia się minimum 6 drużyn. ls ●

Po pięciu porażkach z rzędu, OKS 
Zet znowu zaczął punktować. Bez 
względu na to, jak potoczy się dal‑
sza rywalizacja, czasami zmiana 
trenera przynosi oczekiwane re‑
zultaty. Dwa mecze pod wodzą 
grającego trenera Michała Słoni‑
ny przyniosły drużynie komplet 
punktów, 10 zdobytych bramek 
i zaledwie jedną straconą.

Drużyny niższych lig nadrobiły 
zaległości i w minionym tygodniu 
rozegrały dwie kolejki. W pierw‑
szym meczu – debiucie M. Słoni‑
ny w roli trenera – piłkarze OKS 
Zet Tychy pokonali GTS Bojszo‑
wy 4:1, a na listę strzelców wpisa‑
li się: Pustelnik, Bernat, Kuliński 
i Gajewski. Niestety, piłkarzom 
JUWe Jaroszowice nie udał się 
wyjazd do Łąki, bowiem drużyna 
przegrała 0:1, natomiast Ogrod‑
nik zaległy mecz 18. kolejki ro‑
zegra 11.05.

W miniony weekend drużyna 
Michała Słoniny zmierzyła się 
z najsłabszym zespołem stawki 
– Piastem Gol Bieruń i nie zmar‑
nowała szansy. Mecz był taki, jaki 
wynik. Ekipa z Bierunia to w tym 
sezonie dostarczyciel punktów 
– drużyna ma na koncie tylko 2 
wygrane i aż 20 porażek.
OKS ZeT Tychy – PiaST gOl 
BieRuń 6:0. Bramki: Bernat 2, 
Krupiński, Michalak, Fortuna 
i Słonina.
OKS ZeT: Kulski – Ryszka, Sidło, 
Kamiński (65’ Banaszczyk), Kru‑
piński (60’ Lewicki) – Olszowski 
(60’ Michalak), Gajewski (65’ Sło‑
nina), Fortuna, Bernat – Migdał, 
Ptak (46’ Kuliński).

Kolejny mecz przegrała ekipa 
Ogrodnika Cielmice – 0:1 ze Sta‑
lą Bielsko‑Biała. To 16. przegrana 
tyskiego zespołu, który – nie licząc 
Bestwinki – ma najmniej strzelo‑

nych goli w lidze i najwięcej stra‑
conych.

JUWe Jaroszowice dopisa‑
ło do swego dorobku komplet 
punktów.
BeSTWiNKa – juWe jaRO-
SZOWice 0:1 (0:0). Bramka Jó‑
zefowicz (59’).
jaROSZOWice: Kwiatkowski 
– Roszak, Banaś, Braś, Gurbisz 
– Matysek (90’ Woźniak), 
Szlosarek (75’), Józefowicz, 
Hornik – Żytka, Augustyniak 
(80’ Puto).

klasa okręgowa
1. Wilkowice 23 63 82-16
2. Rekord II 23 58 79-16
3. MKS Lędziny 22 57 78-14
4. czarni 23 48 68-29
5. OKS Zet 23 39 57-33
6. Pasjonat 23 34 49-38
7. łąka 22 32 33-42
8. Wisła 23 31 45-48
9. Iskra 23 31 45-51
10. jaroszowice 23 28 35-56
11. GTS bojszowy 22 22 32-50
12. Studzienice 23 20 30-63
13. bKS Stal 23 19 29-56
14. Ogrodnik 22 16 24-64
15. bestwinka 23 13 18-64
16. Piast Gol 23 7 26-90

KlaSa a: Siódemka Tychy 
– Międzyrzecze 1:0, Unia Bie‑
ruń – Siódemka 5:0. Siódem‑
ka jest na 10 miejscu – 30 pkt, 
prowadzi rezerwa Goczałkowic 
– 64 pkt.
KlaSa B: Czułowianka – Mize‑
rów 2:0. W tabeli Czułowianka 
jest na 4. miejscu – 36 pkt. Prowa‑
dzi Fortuna Wyry – 51 pkt.
W iii liDZe KOBieT: Polonia 
Tychy – KKS Zabrze 4:7. Polonia 
zajmuje 9. miejsce – 7 pkt. Prowa‑
dzą rezerwy Czarnych Sosnowiec 
i Ślęza – po 39 pkt. ls ●

po ośMiu kolejnych 
Meczach bez 
zwycięstwa, piŁkarze 
gks wreszcie wygrali! 
jednak strata do Miejsc 
barażowych wciąż 
jeszcze jest, a do końca 
rozgrywek pozostaŁy 
ledwie dwie kolejki.

Podobnie jak w meczu ze Skrą, 
trener Jarosław Zadylak zagrał 
z Puszczą Niepołomice na dwóch 
napastników. Różnica polegała 
na tym, że tym razem zarówno 
Tomaš Malec, jak i Daniel Rumin 
byli skuteczniejsi i swoją obec‑
ność zaznaczyli golami.

Pierwszy z wymienionych już 
w 2 min. miał szansę na gola, 
ale po jego główce i interwen‑
cji obrońcy GKS wywalczył tyl‑
ko rzut rożny. Kilka minut póź‑
niej po dośrodkowaniu Krzysztofa 
Wołkowicza główkował Nemanja 
Nedić, ale piłka po poprzeczce wy‑
szła w aut. Przewaga gospodarzy 
przyniosła za to efekt w 18 min. 
Na centrę z lewej strony zdecydo‑
wał się Mateusz Czyżycki, piłkę 
podbił zawodnik gości, a zamyka‑
jący akcję na dalszym słupku Ru‑
min znalazł się doskonale i pewną 
główką pokonał Kobylaka.

Po stracie gola uaktywnili się 
gracze Puszczy i w 23 min. po rzu‑
cie rożnym Konrad Jałocha mu‑
siał instynktownie bronić strzał 
rywala. W 32 min. mieliśmy ko‑
lejny groźny atak niepołomiczan, 
zakończony starciem Wołkowicza 
z Kobusińskim tuż przed bram‑
ką Jałochy. Sędziowie VAR ponad 
pięć minut analizowali czy ty‑
ski obrońca faulował, czy też nie, 
by w końcu arbiter główny pod‑
jął decyzję: rzut karny dla Puszczy 
i żółta kartka dla Wołkowicza. Je‑
denastkę pewnie wykorzystał Ko‑
busiński i mieliśmy remis.

Na szczęście rezultat ten utrzy‑
mał się zaledwie trzy minuty, 
bo po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego Wołkowicza niedaw‑
no jeszcze reprezentujący barwy 

GKS Łukasz Sołowiej nie upilno‑
wał Malca, który głową umieścił 
piłkę w siatce Puszczy.

Po zmianie stron oglądaliśmy 
wyrównaną grę, toczoną głów‑
nie w środkowej strefie boiska, 
z niewieloma groźnymi sytuacja‑
mi pod obiema bramkami. Emo‑
cje zaczęły się w 72 min., kiedy 
nieodpowiedzialnie zachował się 
Wołkowicz i nieprzepisowo za‑
trzymując rywala zarobił drugą 
żółtą kartkę i opuścił boisko. Go‑
ście wyczuli swoją szansę w wal‑
ce z osłabionym GKS i podkręcili 
tempo swoich ataków. Przesuwa‑
jąc jednak wszystkie swoje siły pod 
bramkę Jałochy, narazili się w koń‑
cówce na dwie groźne kontry ty‑
szan. Pierwszej nie wykorzystał 
wprowadzony na ostatnie minuty 
Marcin Kozina i uderzył wysoko 
nad bramką. W drugiej sytuacji, 
w doliczonym czasie gry, Kozina 
już nie ryzykował i podał do lepiej 
ustawionego innego rezerwowego 
– Sebastiana Stebleckiego, który 
strzałem pod brzuchem bramka‑
rza ustalił rezultat meczu.

– Gratuluje chłopakom zwycię‑
stwa, na które czekaliśmy od 11 

marca – powiedział na konferen‑
cji prasowej trener Jarosław Zady‑
lak. – Dzisiaj może nie było istot‑
ne w jakim stylu wygraliśmy, ale 
liczą się punkty. To zwycięstwo 
było bardzo ważne i pozwoli nam 
w kolejnych meczach zyskać wię‑
cej spokoju i lepszej gry – dodał 
szkoleniowiec GKS.

Patrząc na tabelę wydaje się 
jednak, że zryw Trójkolorowych 
przyszedł nieco za późno. Trudno 
bowiem liczyć na to, że – nawet 
przy dwóch zwycięstwach GKS – 
wszyscy wyprzedzający nas rywa‑
le poprzegrywają i zwolnią tysza‑
nom miejsce w barażowej szóstce. 
Mało to prawdopodobne…
gKS Tychy – PuSZcZa Nie-
POłOmice 3:1 (2:1). Gole: Ru‑
min (18’), Malec (41’), Steblecki 
(90’) oraz Kobusiński (38’ z kar‑
nego).
gKS Tychy: Jałocha – Mańka 
(63’ Połap), Nedić, Szymura, Woł‑
kowicz – Biel (85’ Kozina), Żytek, 
Czyżycki (64’ Paprzycki), Wacho‑
wiak – Rumin (85’ Jaroch), Malec 
(72’ Steblecki). Czerwona kartka: 
Wołkowicz (za dwie żółte). Żółte 
kartki: Szymura i Paprzycki.

W pozostałych meczach 32. 
kolejki: Skra – Stomil 0:0, Kato‑
wice – Jastrzębie 3:1, Odra – Ko‑
rona 3:1, Widzew – Resovia 1:4, 
Arka – Miedź 0:2, Polkowice – 
ŁKS 0:2, Chrobry – Podbeskidzie 
1:3. Mecz Zagłębia z Sandecją 
został rozegrany w poniedzia‑
łek, już po zamknięciu tego nu‑
meru do druku.
ww ●

i liga
1. Miedź 32 71 54:22
2. Widzew 32 59 51:36
3. Arka 32 57 59:37
4. Korona 32 55 44:34
5. Odra 32 48 47:43
6. chrobry 32 46 39:34
7. łKS 32 45 33:31
8. Sandecja 31 45 35:31
9. Podbeskidzie 32 44 46:38
10. gKS Tychy 32 43 34:37
11. Resovia 32 41 39:36
12. Katowice 32 40 40:46
13. Skra 32 37 26:38
14. Puszcza 32 34 39:48
15. Zagłębie 31 34 38:41
16. Stomil 32 31 31:52
17. Polkowice 32 26 29:53
18. jastrzębie 32 21 28:55

Piłkarze rezerw GKS Tychy ro‑
zegrali w minionym tygodniu 
dwa mecze wyjazdowe i wraca‑
li z nich w diametralnie różnych 
nastrojach.

W świąteczny wtorek, 3 maja 
podopieczni trenera Sebastiana 
Idczaka pojechali do Książenic, 
by zmierzyć się z tamtejszą Unią 
i już po z górą kwadransie pro‑
wadzili 2:0, przeważając wyraź‑
nie przez całą pierwszą połowę. 
W drugiej zagrali jeszcze skutecz‑
niej, dołożyli kolejne trzy trafie‑
nia i spowodowali, że gospoda‑
rzom tego dnia grill z pewnością 
nie smakował.

Po dwa gole strzelili w Ksią‑
żenicach Marcin Kozina i Ka‑
mil Kargulewicz, piąte trafienie 
było dziełem Natana Dzięgielew‑
skiego.
lKS uNia KSiążeNice – gKS 
ii Tychy 0:5 (0:2). Gole: Kozina 
(10’ i 17’), Kargulewicz (51’ i 86’), 
Dzięgielewski (80’).
gKS ii Tychy: Dana – Rutkow‑
ski, Kopczyk, Bielusiak, Pipia 

(87’ Stefaniak), Kargulewicz (86’ 
Kokoszka), Janiak (46’ Paluch), 
Ploch, Krężelok, Kozina (64’ Dzię‑
gielewski), Machowski (83’ Borzę‑
cki). Żółta kartka: Bielusiak.

W pozostałych spotkaniach 
zaległej 19. kolejki: Czechowice 
– Landek 2:0, Unia Turza – Go‑
rzyce 1:1, ROW – Podbeskidzie 
II 1:0, Jasienica – Łękawica 2:3, 
Piast II – Bestwina 4:1, Góral 
– Kuźnia 0:3 (walkower). Mecz 
Czaniec – Bełk został przełożony 
na 8 czerwca.

Wydawało się, że tym pew‑
nym zwycięstwem tyscy rezerwi‑
ści na dłużej przypomnieli sobie, 
że przez wiele tygodni nie mie‑
li sobie równych w lidze i zaczną 
na nowo powiększać dystans nad 
drugim w tabeli Bełkiem. Tymcza‑
sem w sobotnim meczu w Bielsku‑
Białej czekał ich zimny prysznic.

Mimo, że w pierwszej połowie 
to goście z Tychów mieli wię‑
cej okazji do objęcia prowadze‑
nia (Dzięgielewski, Ploch i Pipia), 
to na przerwę oba zespoły scho‑

dziły z wynikiem 0:0. Jednak tuż 
po wznowieniu gry, w pierwszej 
akcji II połowy bielszczanie zyska‑
li rzut karny po faulu Machow‑
skiego i pewnie go wykorzystali.

Zdobytego w ten sposób pro‑
wadzenia Podbeskidzie nie odda‑
ło już do końca, co więcej – miało 
jeszcze wyśmienite okazje do pod‑
wyższenia, jednak udaremnił im 
to dobrze spisujący się między 
słupkami bramki GKS II Czar‑
nogłowski.

Po porażce w Bielsku‑Białej ty‑
szanie mają już tylko dwa punkty 
przewagi nad Bełkiem, a zważyw‑
szy, że konkurent do fotela lidera 
ma jeden rozegrany mecz mniej, 
można stwierdzić, że nasi rezerwi‑
ści kompletnie roztrwonili prze‑
wagę, która w pewnym momencie 
wynosiła już siedem oczek.
PODBeSKiDZie ii BielSKO-
Biała – gKS ii Tychy 1:0 (0:0). 
Gol: Lipp (46’ z karnego).
gKS ii Tychy: Czarnogłowski 
– Rutkowski, Bielusiak, Kopczyk, 
Pipia (80’ Stefaniak), Biegański, 

Ploch, Krężelok, Machowski, 
Paluch, Dzięgielewski (70’ Or‑
liński).

W pozostałych meczach 24. ko‑
lejki: Landek – Jasienica 1:2, Piast 
II – ROW 2:3, Bełk – Unia Turza 
1:0, Bestwina – Książenice 1:5, Łę‑
kawica – Czechowice 0:2, Kuźnia 
– Gorzyce 4:0, Czaniec – Góral 3:0 
(walkower). ww ●

iv liga
1. gKS ii Tychy 24 51 71:23
2. bełk 23 49 45:22
3. unia Turza 24 45 54:35
4. czaniec 23 41 44:30
5. Piast II 24 40 48:34
6. Kuźnia 24 37 36:32
7. czechowice 24 36 42:31
8. łękawice 24 32 38:42
9. jasienica 23 32 29:35
10. Landek 24 31 40:39
11. ROW 24 31 52:54
12. Podbeskidzie II 24 31 33:33
13. Gorzyce 24 26 30:51
14. Książenice 24 25 43:61
15. bestwina 23 14 27:59
16. Góral 24 7 17:68

rezerwa gks roztrwoniła przewagę.

pogroM i porażKa

W przyszłym sezonie koszyka‑
rze rezerwowej drużyny GKS Ty‑
chy będą występowali w II lidze. 
Awans wywalczyli podczas turnie‑
ju finałowego III ligi w Zgierzu.

W piątek, w meczu otwarcia 
drużyna Wojciecha Jagiełki po‑
konała po wyrównanym starciu 
MKK Boruta Zgierz 85:82 (24:20, 
23:21, 18:19, 20:22). W sobotę 
natomiast tyszanie zmierzyli się 
z Pogonią Ruda Śląską i ponow‑
nie wygrali 94:79 (22:19, 31:18, 
24:21, 17:21).

GKS II Tychy: Nowak 17, Zia‑
ja 17, Danielak 15, Wspaniały 12, 
Chodukiewicz 10, Viscardi 8, Ja‑
kacki 6, Polakowski 5, Gierlotka 
4, Szczepanek, Hadam, Cieślak.

Tym zwycięstwem GKS II 
Tychy zapewnił sobie awans 
do II ligi, niezależnie od wyni‑
ku ostatniego meczu z AZS Po‑
litechnika Warszawska. Jednak 
i to spotkanie tyszanie rozstrzyg‑
nęli na swoją korzyść, wygrywa‑
jąc 88:74 (22:16, 20:15, 21:30, 
25:13). ls ●

pod koszem.

awanS rezerwy  
gKS

zbyT Późny zryW
MiMo zwycięstwa z puszczą TySZANIE NADAL Są DALEKO OD bARAży.

dwie kolejki w niższych ligach.

przeBudzenie zetKi
Piłkarze GKS przełamali się po ośmiu meczach bez zwycięstwa, ale może 

to nie wystarczyć do awansu na miejsce barażowe.
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już od jakiegoś czasu 
viking training center, 
razeM z klubeM 
o wdzięcznej nazwie 
fikuMiku ocr, prowadzi 
treningi-zabawy, 
przygotowujące 
dzieci i MŁodzież 
do startów w biegach 
z przeszkodaMi. 
zainteresowanie 
jest bardzo duże 
– tyscy wikingowie 
Mają obecnie ponad 
30-osobową grupę 
najMŁodszych 
zawodniczek 
i zawodników.

Ważnym wyzwaniem dla sekcji 
dziecięcej Viking Training Cen‑
ter były rozegrane w Raciborzu 
zawody OCR – Bitwa o Basztę, 
które dla wielu okazały się debiu‑
tem w imprezie OCR (Obstacle 
Course Racing – wyścig na torze 
z przeszkodami). Start okazał się 
sporym sukcesem zarówno dla 
młodszych, jak i nieco starszych 
pań, bo właśnie one w tyskiej eki‑
pie zaprezentowały się najlepiej. 
Bitwa o Basztę była pierwszym 
startem m.in. dla Natalii Saba‑
towskiej, która po emocjonują‑

cym biegu zajęła trzecią pozycję 
w kat. elitka kids dziewczynek 
(6‑8 lat). Na najniższym stop‑
niu podium w kategorii elitka 
junior (13‑16 lat) stanęła Alek‑
sandra Szojda, której do drugiej 
pozycji zabrakło zaledwie sekun‑
dy. Z kolei w elicie kobiet trzecia 
była Julia Kyrcz.

W klasyfikacji drużynowej Vi‑
king Training Center zajął czwar‑
te miejsce, ale otrzymał wyjątko‑
we wyróżnienie za najliczniejszy 
zespół zawodów.

– Wystąpiliśmy w Raciborzu 
w 37‑osobowym składzie – po‑
wiedział Sławomir Buturla prezes 
i trener Viking Training Center. 
– Większość startujących wy‑
brało formułę Family, w której 
rodzice biegli wspólnie z dzieć‑
mi. Zarówno w tej formule, jak 
i w dziecięcej elicie nasi najmłod‑
si pokazali ogromny potencjał, 
choć debiuty zawsze są stresują‑
ce. Jestem pewien, że motywacji 
naszym młodym wychowankom 
na pewno nie zabraknie.

W ciągu kilku lat tyski klub 
stał się rozpoznawalną w kra‑
ju marką wśród biegaczy OCR. 
Podopieczni Sławomira Butur‑
li zdobywali medale w różnych 
zawodach, m.in. zajęli trzecie 

miejsce w kraju w challenge’u, 
prowadzonym przez polskie‑
go Spartana. Pod uwagę brano 
starty w zawodach, lokaty, ilość 
treningów, itd. Tyscy wikingo‑
wie startują w prestiżowych za‑
wodach, jak Bieg Rzeźnika, Ty‑
ski Półmaraton, a w biegach 
z przeszkodami regularnie zali‑
czają Masakrator Run, Barbarian 
Race i oczywiście Spartan. Kil‑
koro zawodników zdobyło dwa 
razy Spartan Triffecta Weekend, 
czyli trzy biegi w dwa dni (Be‑
ast 20 km, Super 10 km i Sprint 
5 km). Jak mówi trener Buturla, 
w każdej chwili można dołączyć 
do zespołu, a wikingowie poza 
rozwojem i świetną zabawą ofe‑
rują też m.in. zniżki na najwięk‑
sze biegi z przeszkodami.

W tym roku starsi zawodnicy 
pokonali już trzy dystanse bie‑
gu Barbarian Race, zdobywa‑
jąc tzw. Monolit, czyli trzy biegi 
w trzy dni w Ustroniu, a w te‑
gorocznym kalendarzu startów 
Viking Training Center znalazły 
się m.in. Bieg Rzeźnika na dy‑
stansie 100 km, biegi Spartan, 
Runmageddon oraz zawody re‑
gionalne, jak Szturm Śląski czy 
Armagedon Activ.
leszek sobieraj ●

hokeiści gks tychy 
jeszcze są na urlopach, 
ale już od poŁowy 
Maja rozpoczną 
przygotowania 
do kolejnego sezonu. 
to będzie okres 
najcięższej pracy, 
bowieM podopieczni 
trenera andrieja 
sidorenki spędzać go 
będą przede wszystkiM 
w siŁowni, w hali oraz 
na boisku i w terenie.

Pierwszy etap przygotowań po‑
trwa sześć tygodni, a potem, 
po trzech tygodniach urlopu, 
spotkają się 18 lipca i po tygo‑
dniu rozpoczną przygotowania 
na lodowisku. Tradycyjnie ty‑
szanie mają zaplanowany start 
w turnieju w Zwoleniu oraz kil‑
ka meczów kontrolnych.

Wielki powrót
Tymczasem trwa budowanie ka‑
dry na najbliższy sezon. Kibi‑
ców z pewnością ucieszy fakt, iż 
do GKS Tychy wracają Bartosz 
Ciura i Filip Komorski. Ostat‑
nio grali w HC Ocelari Trzyniec 
i w jego filialnej drużynie – HC 
Frydek‑Mistek. Jak informuje 
klubowy portal www.gkstychy.
info, z Trójkolorowymi zwią‑
zali się dwuletnim kontraktem 
– do 30 kwietnia 2024 roku.

Obaj występowali w drużynie, 
która wywalczyła trzy tytuły mi‑
strza Polski, dwa Puchary Pol‑
ski i trzy Superpuchary Polski. 
Na arenie międzynarodowej zdo‑
byli brązowy medal w Pucharze 
Kontynentalnym i odnieśli histo‑
ryczne zwycięstwo w Lidze Mi‑

strzów. Niedawno oglądaliśmy ich 
w akcji w biało‑czerwonych bar‑
wach podczas mistrzostw świata 
Dywizji 1B w Tychach.

Przed rokiem podpisali „dwu‑
torowy” kontrakt obejmują‑
cy grę w – HC Ocelari Trzyniec 
oraz jego zespole filialnym – HC 
Frydek‑Místek. W barwach tego 
ostatniego Filip Komorski zo‑
stał najlepszym strzelcem zespo‑
łu. W sumie w ubiegłym sezonie 
na taflach Chance Ligi wystąpił 
w 49 spotkaniach. Zdobył 20 bra‑
mek i zanotował 13 asyst.

Wysoką formę Komorskiego 
dostrzegł trener mistrza Czech. 
W Ocelari Trzyniec 30‑letni za‑
wodnik rozegrał trzy spotkania 
i zdobył w nich jedną bramkę.

Udany sezon ma za sobą rów‑
nież Bartosz Ciura. 29‑letni 
obrońca w pierwszej lidze czeskiej 
wystąpił w 47 spotkaniach. Zdo‑
był w nich jedną bramkę i doło‑
żył jedno kluczowe podanie. War‑

to jednak zaznaczyć, że hokeista 
miał bardzo defensywne zadania. 
Podobnie jak Komorski również 
zadebiutował w zespole mistrza 
Czech.

Król strzelców zagra w Tychach
Kolejnym zawodnikiem, który za‑
sili tyską kadrę jest Jakub Bukow‑
ski. Były zawodnik Ciarko STS Sa‑
nok podpisał dwuletni kontrakt. 
W minionym sezonie, w rundzie 
zasadniczej zdobył 27 bramek 
i był to najlepszy wynik w całych 
rozgrywkach. Zagrał w 40 spot‑
kaniach, zdobywając 42 punkty 
w klasyfikacji kanadyjskiej.

Wysoką formę reprezentant 
Polski potwierdził w podczas 
mistrzostw świata Dywizji 1B  
w Tychach. W spotkaniu z Ukra‑
iną „Bukoś” strzelił decydujący 
o zwycięstwie rzut karny.

W tyskich barwach pojawi się 
kolejny reprezentant Polski – 25‑
letni Oskar Jaśkiewicz podpisał 

z GKS Tychy dwuletni kontrakt 
obowiązujący do 30 kwietnia 2024 
roku. Miniony sezon rozpoczynał 
w Zagłębiu Sosnowiec, rozegrał 
37 spotkań. Zdobył w nich 2 
bramki i zanotował 12 asyst. 
Następnie wyjechał do Szwecji 
i reprezentował barwy Kalmar 
HC. 

Wychowanek Nowego Targu 
większość kariery spędził w swoim 
macierzystym klubie. Jaśkiewicz 
występował również w barwach 
GKS Katowice i białoruskiego, 
Nemana Grodno.

Jak do tej pory z kadry odeszli: 
Michał Kotlorz, Mathias Israels‑
son, Marek Biro, Jakub Micha‑
łowski, kontrakty przedłużyli: 
Tomas Fucik, Christian Mrocz‑
kowski, Jean Dupuy, Radosław 
Galant, Bartłomiej Jeziorski, Ma‑
teusz Gościński, a do drużyny do‑
łączyli: Bartosz Ciura, Filip Ko‑
morski i Jakub Bukowski. 
ls ●

Sezon 2022 kajakarze MOSM 
Tychy rozpoczęli konsultacjami 
Polskiego Związku Kajakowego. 
Wzięli w nich udział m.in. junio‑
rzy i juniorzy młodsi – Wojtek 
Mielnik i Karol Szczepanek.

W miniony weekend w Kato‑
wicach rozegrano natomiast Dłu‑
godystansowe Mistrzostwa Śląska 
we wszystkich kategoriach wieko‑
wych – od dzieci po kat. masters. 
W regatach, zorganizowanych 
przez Śląski Związek Kajakowy 
i UKS 4 Katowice, wystartowa‑
li reprezentanci klubów z pięciu 
województw Polski południowej, 
a poziom mistrzostw niewątpli‑
wie podniosła drużyna kajakarzy 
z Odessy, którą opiekuje się sa‑
morząd i klub MKS Czechowice
‑Dziedzice.

Mimo wysokiego poziomu 
sportowego, zawodnicy MOSM 

pokazali dobre przygotowanie 
do sezonu i przywieźli kilka me‑
dali. Klasą dla siebie okazał się 
Wojciech Mielnik, który zdobył 
tytuł mistrzowski w k1 na 5 km 
juniorów. Ze srebrnymi medala‑
mi wrócili Oliwia Goj (k1, 3 km) 
i Tomasz Podlewski (kat. chłop‑
cy, 1 km), a z brązowym – Borys 
Boba (kat. chłopcy, 1 km). Tuż 
za podium ukończył zawody Ka‑
rol Szczepanek (k1, 4 km juniorzy 
młodsi), na piątym – Zofia Kania 
(k1, 3 km młodziczek).

Sezon kajakarski rozpoczy‑
na się na dobre, a sekcja MOSM 
zaprasza wszystkich chętnych 
(głównie dzieci od 10‑12. roku 
życia) na treningi do Paprocan. 
Zajęcia, które prowadzą trenerki 
Sylwia Stanny i Magda Stanny od‑
bywają się w poniedziałki, środy 
i piątki, o godz. 15.30. ls ●

jaK TysCy WiKinGoWie zdobyWali baszTę
w viking training center  TRENujE OK. 30 NAjMłODSZych AMATORóW bIEGóW Z PRZESZKODAMI.

z rePrezenTaCji do GKs
w poŁowie Maja hOKEIŚcI ROZPOcZNą PRZyGOTOWANIA DO SEZONu 2022/2023.
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Filip Komorski i Bartosz Ciura. Jakub Bukowski.

kajakarze MosM zainaugurowali sezon.

pierwSze Medale

W biegu z przeszkodami w Raciborzu uczestniczyła liczna grupa małych wikingów z Tychów.

Kajakarze MOSM rozpoczęli kolejny sezon startem 
w Długodystansowych Mistrzostwach Śląska.
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byk 21.iv-21.v
Tydzień zapowiada się spokojnie, wręcz 
sielankowo! Doceń czas spędzany z bliskimi sercu 
ludźmi. Szczęście wykorzystaj w pracy.

bliŹnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy sprzyjają negocjacjom, umowom 
o współpracy i kompromisom. Twoja psychika 
może być teraz trochę słabsza, więc pojawią się 
huśtawki nastroju.

rak 21.vi-22.vii
Los będzie ci wyjątkowo sprzyjał. jeżeli do tej pory 
było dobrze, to teraz będzie wprost rewelacyjnie. 
Księżyc szykuje ci namiętny romans!

lew 23.vii-22.viii
Pochłonie cię wir pracy, ale odnajdziesz w nim 
satysfakcję i radość. W stałych związkach może 
pojawić się rutyna, z którą warto powalczyć.

panna 23.viii-22.iX
Startuj wszędzie tam, gdzie możesz wygrać! Nawet 
jeśli nie masz talentu, wiedzy i doświadczenia, 
masz na pewno teraz szczęście!

waga 23.iX-23.X
Gwiazdy położą kres stagnacji i wyciągną cię 
z domu! To czas na szukanie lepszej pracy, nowego 
partnera, czy innego miejsca do życia.

skorpion 24.X-21.Xi
Nie wpadaj w panikę z powodu nieoczekiwanych 
zmian planów. Dasz radę szybko przystosować się 
do nowej sytuacji.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Szykują się podróże służbowe, kursy 
i konferencje. Możesz znaleźć nowe źródło 
dochodów. W sprawach sercowych wiele 
emocji.

koziorożec 22.Xii-19.i
Poświęć więcej uwagi swemu zdrowiu i nie żałuj 
czasu na sport. W miłości szczęście ci dopisze, 
masz szansę na nową relację.

wodnik 20.i-18.ii
Gwiazdy dodadzą ci energii i pomogą podjąć 
słuszną decyzję. W pracy spodziewaj się nagrody 
lub premii. W miłości ciepło i gorąco!

ryby 19.ii-20.iii
W rodzinie i w związku koniecznie postaw 
na kompromis. W przeciwnym razie kłótnie i burze 
na horyzoncie!

baran 21.iii-20.iv
Gwiazdy namówią cię do relaksu, wypoczynku lub 
wyjazdu gdzieś, gdzie w spokoju zweryfikujesz 
swoje plany. Zachowaj cierpliwość!
 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.

Moris jest w schronisku od czerw‑
ca zeszłego roku. Do dziś nie po‑
zwala sobie założyć obroży... Przy 
każdej próbie piszczy i ucieka. 
Pomimo, że oswajanie z obro‑
żą odbywa się małymi krokami, 
to wciąż się boi. Co ten biedak 
przeżył?! Serce nam pęka jak 
patrzymy w jego smutne oczy 

Za każdym razem gdy jesteśmy 
w schronisku poświęcamy mu 
czas. Zrobił postępy, cieszy się 
na nasz widok, pozwala się głaskać 
i widać że sprawia mu to przyjem‑
ność. Jednak jest w nim lęk... Po‑
trzebuje cierpliwego, spokojnego 
opiekuna i domu, w którym po‑

czuje się bezpiecznie. Polecamy 
Morisa raczej do domu bez ma‑
łych dzieci. Czy ktoś go pokocha? 
Mamy nadzieję, że tak. Czy może 
resztę życia spędzi w schronisku? 
Wierzymy, że nie.

Dobry człowieku, Moris czeka 
na Ciebie! rM ●

cO Wiemy O PSie:

imię: Moris
Płeć: samiec
NR eWiDeNcyjNy: 7601
Waga: około 15 kg
WieK: około 11 lat
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
TelefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607
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Hasło z krzyżówki nr 754: 
JUŻ PO MAJóWCE. 

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.

moris

Więcej Na WWW.KulTuRa.Tychy.Pl

10 Maja, wtorek
godz. 9.30 – bIbLIOTEKA MłODych: spot-
kanie z Aliną Przydatek – autorką książek dla 
dzieci (MbP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 12-18 – WIRTuALNy TEATR hISTORII 
„Niepodległa” – wystawa (pl. baczyńskiego)
godz. 17 – SPOTKANIE INTEGRAcyjNE dla se-
niorów z dzielnicy Mąkołowiec (Dom Przyjęć 
Rapsodia, ul. Damrota 66)
godz. 18 – ScENA TEATRu TV: pokaz spekta-
klu „Kolacja na cztery ręce” z 1990 roku (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)

11 Maja, środa
godz. 10-18 – WIRTuALNy TEATR hISTORII 
„Niepodległa” – wystawa (pl. baczyńskiego)
godz. 17 – LAbORATORIuM PANA KORKA 
– „Naukowe laboratorium balonowe” – war-
sztaty fizyczne dla dzieci (Klub McK urbanowi-
ce, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: „Warto Razem! 
forum Międzypokoleniowe” – wykłady dla 
seniorów i promocja książki Macieja blady 
„Klub 70” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)

12 Maja, czwartek
godz. 9 – bIbLIOTEKA MłODych: spotkanie 
z Agnieszką Kulbat, autorką książki fantasy 
dla młodzieży (MbP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 10-16 – WIRTuALNy TEATR hISTORII 
„Niepodległa” – wystawa (pl. baczyńskiego)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja fil-
mu „Głową w mur” (MbP Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

13 Maja, piątek
godz. 17.30 – „NAGA PRAWDA O KLASycE” 
– widowisko muzyczne Waldemara Malickiego 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)

godz. 18.30 – cZWARTEK Z TEATREM dla 
dzieci: „calineczka” – spektakl Wrocławskiego 
Teatru Lalek (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)
godz. 19 – Z TychóW DO NhL – spotkanie 
z Mariuszem czerkawskim z okazji 50. urodzin 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

14 Maja, sobota
godz. 11 – AuKSO4KIDS – Małe monogra-
fie: Paweł Szymański – warsztaty muzyczne dla 
dzieci (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – bAjKOTEKA: projekcja filmu „AIN-
bO: strażniczka Amazonii” (MbP Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – EXODuS 15 – koncert z okazji VIII 
biegu charytatywnego Ewangelickiego Dusz-
pasterstwa Wojskowego (ogród przy parafii 
ewangelicko-augsburskiej, ul. burschego 20)
godz. 17.30 – „A, b I STARE Tychy” – spacer 
architektoniczny z Muzeum Miejskim (zbiórka 
przy rzeźbie murarki przy ul. Andersa)
godz. 18 – „MOjE MIASTO GRA W ZIELONE” 
– warsztaty plastyczne towarzyszące wysta-
wie fotograficznej „barbara Kubska – Zygmunt 
Kubski. czas nieutracony” (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 18 – „cZęŚcI cIAłA – PART Of bODy” 
– wernisaż wystawy rzeźby Anny Różyckiej (Ga-
leria „Obok”, Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 19 i 21 – NOc MuZEóW 2022: werni-
saż wystawy fotograficznej „barbara Kubska 
– Zygmunt Kubski. czas nieutracony” (Muze-
um Miejskie, pl. Wolności 1)

16 Maja, poniedziałek
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM: 
„Australia i Nowa Zelandia” – opowiada Iwo-
na Marczak (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)
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