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jury zakończonych w sobotę tyskich spotkań teatralnych nagrodziło nasze zespoły grand prix i nagrodą aktorską.
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tyszanie na Mundialu w katarze
Paweł Janas i Dawid Kołodziejczyk relacjonują 
piłkarskie święto specjalnie dla nas.

jest dofinansowanie dla in vitro
Rada Miasta uchwaliła program pomocy dla par 
bezskutecznie starających się o potomstwo.

Warsztaty w oblężeniu
Tyszanie stoją w długich kolejkach, 
by wymienić opony na zimowe.
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specjalnie dla „tWoich tychóW” z Mundialu W katarze z drugiej strony
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eMocje toWarzyszące 
piŁkarskiM 
MistrzostWoM 
ŚWiata 2022 poWoli 
Wchodzą na coraz 
Wyższy pozioM. przed 
naMi ostatnie 
Mecze grupoWe, 
a poteM spotkania 
fazy pucharoWej. 
W katarze nie zabrakŁo 
tyszan, a WŚród nich 
paWŁa janasa i daWida 
koŁodziejczyka, 
którzy specjalnie 
dla „tWoich tychóW” 
piszą z azjatyckiego 
Mundialu.

Katar – kraj-perła na Półwyspie 
Arabskim a może nawet w ca-
łym arabskim świecie, wliczając 
w to kraje basenu Morza Śród-
ziemnego. Powiedziano przed mi-
strzostwami tak wiele, że nie warto 

po raz kolejny przytaczać oskarżeń 
o korupcję i absurd wyboru takie-
go gospodarza na Mundial.

Zajmijmy się zatem naszy-
mi piłkarzami. Po dziesięciole-
ciach spędzonych poza turnie-
jem w ogóle (1990, 1994, 1998, 
2010, 2014) lub braku awansu 
z grupy (2002, 2006, 2018) teraz 
miał przyjść czas na odkupienie – 
swoiste katharsis. Jakże wymow-
ne by to było, gdyby nastąpiło 
to właśnie w Katarze. Nikt w Cze-
sława Michniewicza nie wie-
rzył przed barażami ze Szwecją, 
a jednak się udało. Nikt nie wie-
rzył przed meczem z Meksykiem, 
a mimo strasznego stylu meczu 
nie przegraliśmy. Nikt też nie wie-
rzył w sukces z Arabią Saudyjską, 
która parę dni wcześniej wygra-
ła z Argentyną z Messim w skła-
dzie. Udało się ponownie. Teraz 
mamy 4 punkty i wszystko zale-
ży od nas.

Złote pokolenie zostało już nie-
co „wypłukane” z bezcennych za-
wodników przez ostatnie lata: 
Błaszczykowski, Piszczek, Fa-
biański są już poza reprezentacją. 
To nie drużyna z 2016 roku, wiec 
znów odzywają się głosy, że się 
nie uda. Żebyśmy byli dobrze 
zrozumiani: nie chodzi o pom-
powanie balonika sukcesu. Polscy 
kibice lubią odbijać się od ściany 
do ściany i od hurraoptymizmu 
płynnie przechodzić w narodo-
wą traumę. Czy styl trenera Cze-
sława Michniewicza jest atrak-
cyjny? Nie, nie jest. Nigdy też 
zresztą nie był, pomimo jego wie-
lu sukcesów z kadrą U-21 i klu-
bami w europejskich pucharach. 
Zawsze jednak odnosił sukcesy 
z teoretycznie dużo mocniejszymi 
rywalami, a tego nie dokonał ża-
den z poprzednich trenerów ka-
dry. No, może poza Nawałką… 
Dzisiaj to jednak Michniewicz 

i nasi dwaj tyszanie: Arkadiusz 
Milik i Jakub Kiwior stoją przed 
szansą wpisania się do historii nie 
tylko polskiej piłki, ale do histo-
rii Mundialu. Pokonanie bowiem 
lub remis z Argentyną praktycz-
nie wyeliminuje utytułowanych 
reprezentantów Ameryki Połu-
dniowej, a trenerowi i całej na-
szej kadrze pozwoli wreszcie od-
żyć jako zespół...

Trzymajmy kciuki, ale jak 
się nie uda – nie wieszajmy 
znów psów na wszystkich. Jas-
ne, że co drugi kibic wie lepiej 
jak powinno się grać i kto po-
winien wyjść na murawę... i do-
brze ma do tego prawo, ale czas 
na oceny będzie po Mundialu. 
Teraz ręce w górę i kibicujemy: 
„Polska Biało-Czerwoni! ”
paWeŁ janas
daWid koŁodziejczyk
(korespondenci dziennika 
„sport” W katarze)

KibiCujmy biAło-CzerWonym!

reklama

Tyszanie Paweł Janas (z lewej) i Dawid Kołodziejczyk wraz z kibicami saudyjskimi podczas sobotniego meczu, wygranego przez Polaków 2:0.
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Jak informuje Regionalne Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej 
SA, w grudniu 2022 r. dwie strefy 
Wodnego Parku Tychy będą wyłą-
czone z użytkowania. W obiekcie 
potrwa zaplanowana przerwa tech-
nologiczna, podczas której niecki 
oraz instalacje przejdą niezbędne 
gwarancyjne przeglądy.

Strefa rekreacji tyskiego aqua-
parku będzie niedostępna od 5 
do 26 grudnia do godziny 14.00. 

Natomiast przerwa technologicz-
na w strefie sportowej potrwa 
od 22 grudnia 2022 r. do 6 stycz-
nia 2023 r.

Bez zmian funkcjonować będą 
natomiast Sauny Książęce, SPA 
Książęce oraz Wodna Akademia. 
Szczegółowe informacje o godzi-
nach otwarcia poszczególnych 
stref tyskiego aquaparku można 
znaleźć na stronie www.wodny-
park.tychy.pl. Mp

rcgW zamyka baseny przy ul. Sikorskiego.

Przeglądy 
w wodnym Parku

odzyskanie, 
a nie Przejęcie
Wydarzeniem numer jeden ostatniego tygodnia w naszym regionie 
było bez wątpienia to, co podczas ostatniej sesji Sejmiku Samorzą-
dowego Województwa Śląskiego stało się na sali obrad. Wolta mar-
szałka rodem z Tychów Jakuba Chełstowskiego i trójki sejmikowych 
radnych z PiS, którzy wraz z nim opuścili szeregi partii rządzącej 
i przeszli do opozycji, całkowicie zburzyła funkcjonujący od czterech 
lat porządek rzeczy, w którym to Śląskiem rządziła partia Jarosława 
Kaczyńskiego i najważniejsze dla regionu decyzje zapadały na war-
szawskiej ulicy Nowogrodzkiej, a nie – jak być powinno – na placu 
Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Marszałek Chełstowski i sejmikowi „współrewolucjoniści” założyli 
swoje koło zrzeszającego polskich samorządowców Ruchu Tak Dla 
Polski i tym samym władza samorządowa w regionie przeszła w ręce 
opozycji, bo – jak łatwo się domyślić – Ruchowi Samorządowemu Tak 
Dla Polski nie jest po drodze z PiS, które jako jeden z celów postawiło 
sobie ograniczenie roli samorządów.

Jako „architektów” tej zmiany wskazano prezydenta Sosnowca Ar-
kadiusza Chęcińskiego i naszego prezydenta Andrzeja Dziubę. Jeśli tak 
jest faktycznie (a podejrzewam, że to prawda, bo prezydent Tychów 
od dawna pokazywał, że relacje pomiędzy nim a PiS-owskim wtedy 
marszałkiem dalekie są od wrogich – co niektórzy mieli mu za złe), 
to chwała panom architektom za ten inżynierski majstersztyk. Ode-
branie władzy na Śląsku politykom z Warszawy i oddanie jej w ręce 
miejscowych samorządowców może bowiem zrobić regionowi i samo-
rządowi, czyli de facto nam, tylko dobrze.

„Nie zawsze było łatwo i miło, czasem nawet bardzo szorstko, o czym 
Marszałek Jakub Chełstowski doskonale pamięta, ale najważniejsze, 
że zwyciężył rozsądek, racjonalizm i chęć współpracy. Nie zawsze zga-
dzamy się w polityce, ale dobro samorządu zawsze leży nam na ser-
cu” – napisał na swoim profilu Andrzej Dziuba i ja mu wierzę. Gdy 
o działaniu dla dobra samorządu lokalnego mówi prezydent Tychów, 
to jest to znacznie bardziej wiarygodne niż to, gdy na ten sam temat 
wypowiada się premier czy prezes, którzy raz po raz pokazują jak 
głęboko ten samorząd mają.

Jedną rzecz należy tu jednak sprostować. Media opisujące to, co zda-
rzyło się w minionym tygodniu w Sejmiku Samorządowym Woje-
wództwa Śląskiego, w większości informowały o „przejęciu” władzy 
w regionie przez opozycję. Tymczasem pragnę przypomnieć, że wy-
borcy cztery lata temu właśnie opozycji wobec PiS tę władzę powie-
rzyli! Nieznacznie, bo nieznacznie, ale jednak PiS wybory przegrał 
i wyborcy władzę na Śląsku powierzyli opozycji. To, że przeszła ona 
w ręce partii Jarosława Kaczyńskiego „zawdzięczamy” zdradzie rad-
nego Wojciecha Kałuży, który za stanowisko wicemarszałka i Bóg wie 
co jeszcze, ze zdeklarowanego przeciwnika PiS w ciągu kilku godzin 
stał się żarliwym wyznawcą tej partii. Oszukał tych, co go na opozy-
cyjne listy wstawili, oszukał tych, co na niego oddali swój głos, za-
chował się obrzydliwie.

Nie mamy więc do czynienia z „przejęciem” władzy w regionie, ale 
z jej „odzyskaniem”. Zgodnym zresztą z wolą wyborców.
 WIECZOREK
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podczas 
ubiegŁotygodnioWej 
sesji rada Miasta tychy 
przyjęŁa uchWaŁę, 
dzięki której tyszanie 
będą Mieli MożliWoŚć 
Wzięcia udziaŁu 
W MiejskiM prograMie 
Walki z niepŁodnoŚcią 
Metodą in vitro. 
uchWaŁa zostaŁa 
przyjęta 15 gŁosaMi, 
czWoro radnych 
gŁosoWaŁo przeciW, 
a troje radnych 
WstrzyMaŁo się 
od gŁosu. W latach 2023-
2025 Miasto przeznaczy 
na jego realizację 
750.000 zŁ dla 75 par 
speŁniających kryteria 
kWalifikacji. zapisy 
do prograMu ruszą 
W przyszŁyM roku.

Choroba społeczna
Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) niepłodność 
uznawana jest za chorobę spo-
łeczną. Szacuje się, że w Polsce 
dotyka nawet 15%-20% par znaj-
dujących się w wieku prokrea-
cyjnym, tj. ok. 1,5 mln par (4% 
populacji ogółem). Około 2% 
z nich wymaga leczenia metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 
(in vitro), co oznacza około 30 
tys. par rocznie.

– Rok temu radni rozpoczę-
li proces, który właśnie uzyskał 
poparcie znaczącej większości. 
Wówczas, przyjmując uchwa-
łę dotyczącą realizacji w Tychach 
programu in vitro, dali oni zielone 
światło dla programu – przypomi-
na Maciej Gramatyka, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych. 
– Kolejnym krokiem było opra-
cowanie przez specjalistów szcze-
gółowych zasad funkcjonowania 
programu oraz uzyskanie pozytyw-
nej opinii prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji, która pozwala nam na wdro-
żenie, rozpoczęcie i finansowanie 
programu polityki zdrowotnej. 
Procedury w tego typu sprawach 
trwają długo. Wiem, że wiele par 
w naszym mieście z niecierpliwoś-
cią czeka na moment, kiedy będą 
mogli z programu skorzystać. 
Dziś już mogę powiedzieć: rusza-
my z programem, możecie liczyć 
na wsparcie tyskiego samorządu 
w spełnieniu marzenia o posiada-
niu potomstwa – dodaje.

sto procent kosztów
Pary otrzymają dofinansowa-
nie w wysokości nawet 100% 
kosztów, jednak nie więcej niż 
10.000 zł na jedną procedurę za-
płodnienia lub 4.000 zł na jed-
ną procedurę adopcji zarodka. 
„W Polsce od 2015 r. obowiązu-
je ustawa o leczeniu niepłodno-
ści, która rozpoznaje problem 
jakim jest niepłodność i regu-
luje prawo do jej leczenia. Nie-
stety, Polska pozostaje jednym 
z ostatnich państw europejskich 
bez możliwości kompleksowego 
finansowania diagnostyki i le-
czenia niepłodności. W związku 
z powyższym niezmiernie waż-
ne jest natychmiastowe podjęcie 
działań, które zapewnią pacjen-
tom równy dostęp do diagnosty-
ki oraz skutecznej i bezpiecznej 
terapii, przezwyciężającej skutki 
niepłodności” – czytamy w uza-
sadnieniu uchwały.

– Każda para zakwalifikowana 
do programu ma prawo do sko-
rzystania z dofinansowania jed-
nej, zindywidualizowanej proce-
dury medycznie wspomaganej 
reprodukcji. Jest to szansa dla 
par, u których zdiagnozowano 
niepłodność, a inne możliwości 
terapeutyczne nie istnieją lub zo-
stały wyczerpane – mówi Iwona 
Bińkowska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
w UM Tychy.

debata przed głosowaniem
O głosowaniu nad uchwałą było 
głośno na kilka dni przed se-
sją RM. Lokalne media zwią-
zane z opozycją w tyskiej RM 

publikowały artykuły wzywa-
jące radnych do kierowania się 
naukami Kościoła Katolickie-
go, który metodzie in vitro jest 
przeciwny. Radni otrzymali 
również listy od stowarzyszenia 
związanego z innym prawicowo
-konserwatywnym tygodnikiem, 
w których przestrzegano przed 
„śmiercią dzieci”, „przemysłem 
in vitro uzależniającym bez-
płodne pary”, „zapładnianiem 
kobiet żyjących w konkubina-
cie” (sic!) oraz „wyższym ryzy-
kiem wad rozwojowych u dzieci 
z in vitro”.

Do tych zarzutów, i wielu in-
nych, odniosła się Marta Górna 
ze Stowarzyszenia na Rzecz Le-
czenia Niepłodności i Wspierania 
Adopcji „Nasz Bocian”, która jas-
no zakomunikowała, że są to krą-
żące w opinii publicznej mity bez 
uzasadnienia naukowego. Dzi-
siejsza nauka nie dysponuje da-
nymi, które stwierdzałyby jed-
noznacznie wyższe ryzyko wad 
rozwojowych u dzieci spowo-
dowanych samą metodą in vi-
tro. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że in vitro jako meto-
da zwiększa ryzyko wystąpienia 
wad genetycznych. Nieco wyższe 
wskaźniki – o ok. 1% – mogą wy-
nikać z natury problemów z zaj-
ściem w ciążę. Przypomniała 
również, że zarodki nie są nisz-
czone ani wykorzystywane do ba-
dań. Niewykorzystane zarodki 
są przechowywane w ciekłym 
azocie. Zamrożony embrion jest 
zatrzymany w danym momen-
cie rozwoju i czeka na kolejny 
transfer bądź oddanie do adop-

cji prenatalnej. Przypomnijmy, 
że za umyślne niszczenie zarod-
ków zdolnych do prawidłowego 
rozwoju polskie prawo przewi-
duje karę pozbawienia wolności 
od trzech miesięcy do pięciu lat. 
Do zarzutów o zapładnianie ko-
biet żyjących w związkach bez 
sakramentu małżeństwa nie od-
niosła się w ogóle. Zapewne z po-
wodu kultury osobistej.

Do zastanowienia się nad 
uchwałą wezwała radna Alek-
sandra Wysocka-Siembiga (PiS), 
która powołała się na wspomnia-
ny list. – Na początku i na koń-
cu sesji mówimy „Szczęść Boże”, 
a nauka Kościoła Katolickie-
go zabrania stosowania in vitro. 
W imieniu osób, które przysłały 
nam ten list, proszę o zastanowie-
nie się nad tą uchwałą. W mojej 
ocenie jest to popieranie ideo-
logii i biznesu. Poza tym, celem 
programu jest zwiększenie ilości 
tyszan. A co wtedy, gdy rodzi-
na z tyskiego programu zdecy-
duje się wyprowadzić i mieszkać 
gdzieś indziej? – argumentowa-
ła i pytała radna przed głosowa-
niem.

– Idąc pani tokiem rozumo-
wania, samorząd powinien za-
stanowić się nad finansowaniem 
szkół podstawowych, wszak dzie-
ci idą na studia do innego miasta, 
gdzie często pozostają – zauwa-
żyła Marta Górna.

– Chciałbym zwrócić uwagę 
na jedną istotną sprawę – od-
niósł się do powyższego apelu 
radny Maciej Jędrzejko (KO). 
– Rozmawiamy o sprawach me-
dycznych, naukowych. Zatem ja-
kiekolwiek nauki moralne grupy 
wyznaniowej nie powinny być 
przedmiotem tej dyskusji. Gdy-
by do władzy w naszym państwie 
doszli przedstawiciele wyznania 
zakazującego wyznawcom prze-
taczania krwi, absurdem było-
by zaniechać takich praktyk 
medycznych w polskich szpi-
talach. Ponadto z mojej wielo-

letniej praktyki ginekologicznej 
wynika, że ta metoda jest w 70% 
skuteczna. Chcemy wspomóc te 
pary w realizacji marzeń o po-
siadaniu potomstwa. Jako lekarz 
ginekolog wiem, jak ogromnym 
cierpieniem dla kobiet może 
być brak możliwości posiada-
nia dziecka. Metoda in vitro nie 
jest w Polsce zakazana prawem. 
Żyjemy w wolnym kraju i każ-
dy ma prawo zdecydować, czy 
chce skorzystać z możliwości ja-
kie daje metoda in vitro – do-
dał radny.

– Nie mam żadnych wątpliwo-
ści, że powinniśmy realizować 
taki program w naszym mieście 
i pomóc osobom, które są po licz-
nych, często wieloletnich próbach 
i staraniach o dziecko. Te oso-
by już wiele wycierpiały i będą 
z pewnością świadomymi rodzi-
cami. Takim ludziom trzeba po-
magać – mówiła Anna Krzysty-
niak (Klub Radnych Prezydenta 
Andrzeja Dziuby).

Piętnastka za
Podczas głosowania projekt 
uchwały w sprawie wsparcia le-
czenia niepłodności metodą in 
vitro poparło 14 radnych z Klu-
bu Radnych Prezydenta Andrze-
ja Dziuby, Koalicji Obywatel-
skiej (Karolina Chemicz-Pałys, 

Wojciech Czarnota, Lidia Gaj-
das, Grzegorz Gwóźdź, Maciej 
Jędrzejko, Michał Kasperczyk, 
Grzegorz Kołodziejczyk, Barba-
ra Konieczna, Patrycja Kosow-
ska-Pawłowicz, Krzysztof Król, 
Anna Krzystyniak, Ali Nur-
bagandow, Aleksandra Pabian 
i Sławomir Sobociński) oraz 
radna niezrzeszona Anita Skap-
czyk. Przeciw głosowała czwór-
ka radnych PiS (Jarosław Haj-
duk, Andrzej Kściuczyk, Iwona 
Oleksiak i Aleksandra Wyso-
cka-Siembiga). Wstrzymali się 
od głosu: Edyta Danielczyk (Ty-
chy Naszą Małą Ojczyzną), Józef 
Twardzik (Koalicja Obywatel-
ska) i Sławomir Wróbel (PiS). 
W głosowaniu nie uczestniczyli 
nieobecni radni Marek Gołosz, 
Urszula Paździorek-Pawlik i Da-
riusz Wencepel.

Do tej pory podobne pro-
gramy realizują m.in. Mysłowi-
ce, Sosnowiec i Częstochowa. 
W samym Gdańsku od 2020 roku 
dzięki bliźniaczemu programowi 
przyszło na świat ponad 600 ma-
łych gdańszczan i gdańszczanek, 
zaś co piąte dziecko w Łodzi ro-
dzi się dzięki miejskiemu pro-
gramowi in vitro. Każdego roku 
na świecie dzięki in vitro rodzi 
się ok 350 tys. dzieci. 
kp ●

jest dofinAnsoWAnie dlA in vitro!
tyszanie uzyskają Wsparcie LEcZENIA NIEPłODNOŚcI METODą ZAPłODNIENIA POZAuSTROJOWEGO.

komunikat

Dyżury radnych – grudzień 2022 r.
Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Grudzień 2022 r.
Poniedziałek-Piątek Radna Iwona Oleksiak

10.00÷16.00
kom. 604 23 00 77
tel. 32/328 28 28

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa ALL-FINANCE
Tychy, ul. Tołstoja 26

1 grudnia 2022 r.
Czwartek

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta

Józef Twardzik
16.00÷17.00 Była Siedziba Rady Osiedla Czułów

Tychy, ul. Narcyzów 24

5 grudnia 2022 r.
Poniedziałek

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Barbara Konieczna
15.00÷17.00 Restauracja Kameleon

Tychy, ul. Uczniowska 7

7 grudnia 2022 r.
Środa

Radny Grzegorz 
Kołodziejczyk

Radny Krzysztof Król
16.00÷17.00 Studio Mebli KRÓL

Tychy, ul. Mąkołowska 64

Radna Anita Skapczyk 17.30÷19.00 Biuro Poselskie Michała Gramatyki
Tychy, ul. Biblioteczna 12

8 grudnia 2022 r.
Czwartek

Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta
Lidia Gajdas

15.30÷17.00 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

12 grudnia 2022 r.
Poniedziałek Radny Michał Kasperczyk 16.00÷17.00 Kawiarnia Dobre Miejsce

Tychy, ul. Borowa 130

13 grudnia 2022 r.
Wtorek Radny Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul. Barona 30

Piętro III, p.425

14 grudnia 2022 r.
Środa

Radna Aleksandra Pabian
Radna Patrycja  

Kosowska-Pawłowicz
16.00÷17.00 Restauracja Grill Pub

Tychy, ul. Nałkowskiej 31

30 grudnia 2022 r.
Piątek Radny Ali Nurbagandow 16.00÷18.00 Gabinet Terapii Manualnej

Tychy, ul. Żwakowska 15, I piętro 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

Na pytania radnych przed głosowaniem odpowiadała 
Marta Górna ze Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia 

Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

kRyteRia PROgRamu iN vitRO

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają 
następujące kryteria:
–   wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (wg rocznika 

urodzenia);
–  spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partner-
skiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do proce-
dury dawstwa zarodka;

–  są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od 
dochodów osobistych (PIT) w Tychach;

–  wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowy-
wania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych 
kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów krio-
konserwacji oocytów.
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kronika policyjna

◆ 25.11 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
na ul. Katowickiej kierujący vw 
potrącił pieszego. Na czas dzia-
łań w miejscu zdarzenia wystę-
powały utrudnienia w ruchu. 
Pieszy trafił pod opiekę ratowni-
ków medycznych. Tego samego 
dnia na skrzyżowaniu ul. Koś-
ciuszki – Bocheńskiego – Dam-
rota kierujący autobusem ko-
munikacji potrącił rowerzystę, 
który z urazem nogi trafił pod 
opiekę ratowników medycznych. 
W obu przypadkach policjanci 
KMP Tychy prowadzą dalsze po-
stępowanie w tej sprawie.
◆ 20.11 SłużBy RatuNkOWe 
ZOStały POiNfORmOWaNe, 
iż w jednym z mieszkań w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. 
Cyganerii znajduje się mężczy-
zna potrzebujący pomocy. Kie-
dy policjanci weszli do mieszka-
nia, zastali w nim nietrzeźwego 
mężczyznę. Ratownicy prze-
badali lokatora, ale nie wyma-
gał on pomocy medycznej. Jak 
informuje portal 112tychy.pl, 
podczas zdarzenia po raz ko-
lejny okazało się, że służby ra-
tunkowe mają poważny problem 
z dojazdem w okolice zdarzania. 
Zaparkowane pojazdy, powsta-
wiane bez namysłu słupki oraz 
brak prawidłowego oznakowa-
nia powodują, że pomoc oso-
bom potrzebującym może nie 
przyjść na czas. Przyjeżdżający 
do działań strażacy czy ratow-
nicy medyczni nie mają czasu 
na usuwanie słupków czy innych 
przeszkód, które skutecznie blo-
kują dojazd do budynku.
◆ DyżuRNy kmP tychy 
ORaZ DySPOZytOR meDycZ-
Ny POgOtOWia RatuNkO-
WegO zostali poinformowani 
19.11 o wypadku drogowym 

na skrzyżowaniu ul. Mikołow-
skiej i Wierzbowej. Z informacji 
wynikało, że jeden z pojazdów 
dachował. W zdarzeniu brali 
udział kierująca toyotą oraz kie-
rowca jeepa. Kobieta trafiła pod 
opiekę ratowników medycznych, 
a kierowca przed przyjazdem 
służb ratunkowych oddalił się 

z miejsca zdarzenia. Działania 
służb ratunkowych na miejscu 
zdarzenia trwały około dwóch 
godzin, a policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w tej sprawie.
◆ N a O Z N a kOWa Nym 
PRZejściu Dla PieSZych 
na ul. Jaśkowickiej (w rejonie 
ronda Skałka – skrzyżowanie 
Piłsudskiego – Bielska – Jaś-
kowicka) doszło 27.11 do po-
trącenia rowerzysty przez kie-
rowcę kii. Rowerzysta z urazem 
ręki trafił pod opiekę ratowni-
ków medycznych, a następnie 
został przewieziony do szpita-
la. Ze wstępnych ustaleń poli-
cji wynika, że kierowca uderzył 
w rowerzystę, kiedy ten opusz-
czał już przejście dla pieszych. 
Policja zatrzymała kierowcy pra-
wo jazdy, a sprawa będzie miała 
swój finał w sądzie. ls ●

Tychy znalazły się wśród 80 sa-
morządów, które dołączyły 
do wartego 76 mln zł projektu 
LIFE „Śląskie. Przywracamy błę-
kit”. W ramach programu w Urzę-
dzie Miasta stworzono stanowi-
sko ekodoradcy, który odpowie 
mieszkańcom na pytania w jaki 
sposób najlepiej ogrzewać swój 
dom czy też jak uzyskać dotację 
na wymianę źródła ciepła lub za-
dbać o jakość powietrza.

Ekodoradca Katarzyna Bielich 
urzęduje na 8. piętrze tyskiego 
magistratu w pokoju 806 (nr tel. 
32 776 38 06, adres e-mail: ka-
tarzyna.bielich@umtychy.pl). 
Do jej zadań należy m.in. wy-
szukiwanie programów zarówno 
dla mieszkańców jaki i dla samo-
rządu, które wpłyną na popra-
wę jakości powietrza w mieście, 
ale też koordynacja działań in-
formacyjno-edukacyjnych. Jej 
działania skupiają się głównie 
na wdrażaniu założeń progra-
mu ochrony powietrza i uchwa-
ły antysmogowej dla wojewódz-
twa śląskiego.

Mieszkańcy mogą otrzymać 
wsparcie w zakresie pozyskiwa-
nia dotacji do wymiany źródeł 
ciepła, podniesienia efektywno-
ści energetycznej budynku, a tak-
że w prawidłowym wypełnianiu 
wniosków o dotacje. Ekodoradca 
pomaga również w wyborze op-
tymalnego źródła ciepła.

– Mieszkańcy odwiedzają 
mnie codziennie. W tym mie-

siącu udzieliłam już ponad 
60 porad, a trzeba zauważyć, 
że działam dopiero kilka tygo-
dni i jeszcze nie wszyscy miesz-
kańcy wiedzą, że mogę im po-
móc – mówi Katarzyna Bielich. 
– Tyszanie pytają głównie o naj-
różniejsze formy dofinansowa-
nia. Na co mogą takie otrzymać, 
jakie aktualnie trwają progra-
my czy projekty? Póki co pra-
cuję głównie z osobami fizycz-
nymi, zamieszkałymi w domach 
jednorodzinnych, bo to w nich 
znajduje się najwięcej nieefek-
tywnych lub przestarzałych źró-
deł ciepła, ale zapraszam do kon-
taktu również przedsiębiorców. 

Aktualnie zachęcam do udziału 
w programach „Czyste powietrze” 
oraz „Mój prąd” i „Moje ciepło”. 
Ten pierwszy skupia się przede 
wszystkim na termomoderniza-
cji w tym m.in. wymianie źródeł 
ciepła i montażu instalacji solar-
nych. „Mój prąd” zaś adresowany 
jest do wszystkich zainteresowa-
nych fotowoltaiką. Analogicznie 
„Moje ciepło” dotyczy osób chcą-
cych zainstalować pompy ciepła. 
W najbliższym czasie odbędą się 
spotkania z seniorami, na których 
porozmawiamy sobie o tym, jak 
ważne jest dla nas czyste powie-
trze i zachowania proekologicz-
ne. kaMil peszat ●

dobra pogoda uŚpiŁa 
czujnoŚć kieroWcóW 
i kiedy W poniedziaŁek 
po Wszystkich ŚWiętych, 
zrobiŁo się trochę 
ziMniej, W Warsztatach 
saMochodoWych 
zacząŁ się… arMagedon 
– tWierdzą pracoWnicy 
serWisóW.

Choć tak naprawdę zimy jeszcze 
nie mamy, wielu kierowców do-
piero w połowie listopada zorien-
towało się, że mamy koniec roku 
i nieubłaganie zbliża się zima. 
Efekt? W połowie miesiąca war-
sztaty samochodowe, gdzie wy-
mieniane są opony, przeżywały 
(i nadal przeżywają) prawdziwe 
oblężenie.

Kolejkomat w warsztacie
Już samo dodzwonienie się 
do serwisu bywa problemem, 
a jeśli już to się uda, terminy 
są co najmniej tygodniowe, choć 
najczęściej nawet dłuższe. Tam, 
gdzie jest to możliwe, urucha-
miane są dodatkowe stanowiska, 
by choć trochę skrócić czas ocze-
kiwania na wymianę. A ile trze-
ba czekać? To zależy od szczęś-
cia. Jedni czekają godzinę, dwie, 
a inni cały dzień. Są warsztaty, 
które zrezygnowały z zapisów – 
trzeba po prostu przyjechać i cze-
kać w kolejce.

–  Z apisy  przy jmuj emy 
na 2 grudnia (rozmowa odby-
ła się 23.11), mamy stanowiska 
na zapisy i uruchomiliśmy ogól-
nodostępne, czyli na kolejkę – po-
wiedział Robert Kania z Hal Gum 
Kania. – Planujemy wprowadzić 
tzw. kolejkomat, w którym klient 
będzie mógł pobrać bilet z nu-
merkiem i podjechać o określo-
nej godzinie, w zależności od tego 

ile jest aut. To pozwoli uporząd-
kować sytuację.

Po raz pierwszy od 25 lat…
Jak mówi Robert Kania, taka sy-
tuacja wydarzyła się po raz pierw-
szy od 25 lat, odkąd pracuje w za-
wodzie. Były kolejki, owszem, ale 
nie aż takie.

– Długo mieliśmy dobrą pogo-
dę i ludzie po prostu nie myśle-
li o wymianie opon. A powinno 
się o tym pomyśleć już w poło-
wie października, bo przecież te 
kilka tygodni, kiedy temperatu-
ry naprawdę nie są już wysokie, 
nie zmieni sytuacji, a pozwoliło-
by uniknąć niepotrzebnych prob-
lemów.

– Dobra pogoda uśpiła czuj-
ność kierowców i kiedy w ponie-
działek po Wszystkich Świętych 
zrobiło trochę zimniej, zaczął się 
prawdziwy armagedon – dodał 
Sebastian Dziurdzik, doradca 
serwisowy z Auto Serwis Tychy. 
– Większość osób zorientowała 
się, że czas na przeciąganie się 
już skończył i ruszyła do war-
sztatów. W ciągu pierwszych 
dwóch dni zarezerwowane zo-
stały wszystkie terminy na dwa 
tygodnie do przodu. W naszym 
serwisie precyzyjnie planujemy 
terminy usług – przyjęcie samo-
chodu i pracę. Robimy to z tygo-
dniowym wyprzedzeniem i jeśli 
nagle pojawiło się aż tylu klien-
tów, terminy siłą rzeczy musiały 
się wydłużyć. Ale ta pierwsza fala 
już przeszła i sytuacja się uspo-
koiła, być może również dlatego, 
ze znów na kilka dni pogoda się 
poprawiła.

Wiosną spokojniej
Wiosną w warsztatach także pa-
nuje ożywienie, ale nie jest aż tak 
tłoczno jak teraz. Kierowcy mniej 

się stresują, bo na zimówkach 
można pojeździć dłużej tydzień, 
dwa i w zasadzie nic złego się nie 
stanie, w najgorszym razie nieco 
bardziej zużyje się opona. Jesienią 
jest inaczej. Pół biedy, kiedy syste-
matycznie się ochładza, bo wtedy 
część kierowców ma czas na zi-
mowe „przebudzenie”. Gorzej, je-
śli załamanie pogodny nastąpi 
z dnia na dzień – wówczas użyt-
kownicy aut budzą się z letnimi 
oponami bardziej zaskoczeni niż 
drogowcy, na których zaczynają 
psioczyć.

sezonowe czy całoroczne?
A może zamiast corocznych 
dwukrotnych wizyt w warszta-
tach i dodatkowych kosztów, le-
piej wybrać opony całoroczne? 
Zdania na ten temat są podzie-
lone…

– Jak coś jest do wszystkiego, 
to jest do niczego – powiedział 
Robert Kania. – To tak, jakby ktoś 
w klapkach chodził w zimie, albo 
przez cały rok w jednych i tych 
samych butach. Nie będą odpo-
wiednie ani na lato, ani na zimę, 
pomijając już fakt, że się szybciej 
zużywają.

– Jeśli chodzi o opony ca-
łoroczne, to kwestia ta powo-
duje u mnie pewne rozdarcie, 
bo jako przedstawiciel serwisu, 
który zajmuje się m.in. wymia-
ną opon i zarabia na tym, powi-
nienem powiedzieć, podobnie 
jak firmy oponiarskie, że tylko 
opony sezonowe są właściwe – 
twierdzi z kolei Sebastian Dziur-
dzik. – Moim zdaniem wszystko 
zależy od samochodu, jakim się 
poruszamy. Opony całoroczne 
to rozwiązanie dla aut lekkich, 
o niewielkich mocach silnika, 
jeżdżących głównie w mieście 
i w okolicach. Do aut cięższych, 
z mocniejszymi silnikami, aut 
które jeżdżą na dłuższe tra-
sy, czy w góry odpowiednie 
są opony sezonowe. I jeśli w tej 
pierwszej grupie ktoś decydu-
je się na zakup opon całorocz-
nych, to powinny to być opony 
średniego segmentu albo seg-
mentu premium, bo ważne jest, 
by zachowywały odpowiednie 
parametry w czasie jazdy i la-
tem i zimą.
leszek sobieraj ●

WArsztAty 
W oblężeniu
aby WyMienić opony na ziMoWe, TRZEbA cZEKAć NAWET I KILKANAŚcIE DNI.

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako części działek nr 1423/32 o pow. 7,5 m2 
i nr 972/32 o pow. 1,0 m2 (o łącznej pow. 8,5 m2), na cele handlowe i usługowe – pod ist-
niejący kiosk, na okres 3 lat.

komunikat

W tychach od niedawna mamy ekodoradcę.

zaPytaj o dofinansowanie

Katarzyna Bielich służy mieszkańcom pomocą m.in. w pozyskiwaniu 
dofinansowania do działań proekologicznych.
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Kierowca tego jeepa oddalił 
się z miejsca wypadku.
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budynek przy 
ul. sienkieWicza, 
W któryM przez lata 
MieŚciŁo się kino „halka” 
Ma ciekaWą historię, 
podobnie jak rodzina 
jego WŁaŚcicieli 
oraz ludzie zWiązani 
z tyM MiejsceM. zostaŁ 
WybudoWany W poŁoWie 
lat 30. XX Wieku, a kino 
dziaŁaŁo tutaj jeszcze 
na przeŁoMie lat 80. i 90. 
poteM przez jakiŚ czas 
budynek nie MiaŁ nic 
Wspólnego z kulturą 
– byŁa tutaj hurtoWnia 
napojóW, a następnie 
klub nocny…

Teraz budynek przy ul. Sienkiewi-
cza ma szanse na reaktywację, bo-
wiem jego nowi najemcy – Mag-
dalena i Jan Podowscy – chcą 
na nowo w jego mury tchnąć ży-
cie kulturalne.

– Jak o wielu sprawach w moim 
życiu, tak i w tej sytuacji o wszyst-
kim zadecydował przypadek 
– mówi Jan Podowski, znany ty-
ski biegacz amator i triathloni-
sta, uczestnik prestiżowych im-
prez, w tym mistrzostw świata. 
– Jeżdżąc któregoś dnia po mie-
ście na rowerze, przyjechałem 
na Stare Tychy i na budynku 
dawnego kina zobaczyłem napis 
„Wynajmę”. Po szybkiej konsulta-
cji z żoną, zadzwoniłem do właś-
ciciela i postanowiliśmy wynająć 

pomieszczenia na piętrze. Parter, 
który jest w zasadzie dużą salą, 
nas nie interesował. Jednak po ja-
kimś czasie zaczęliśmy się zasta-
nawiać, czy nie wynająć również 
tej sali. Zrobiliśmy burzę mózgów 
i tak narodził się pomysł działal-
ności, by to miejsce zamienić 
w placówkę kulturalną. Oczy-
wiście nie myślimy o powielaniu 
tego, co robi wiele innych insty-
tucji kultury w mieście, o tworze-
niu czegoś wielkiego, chodzi ra-
czej o miejsce, gdzie każdy może 

przyjść pokazać co robi lub opo-
wiedzieć o swojej pasji.

Pojawiła się też nazwa przed-
sięwzięcia „Niebieskie Migda-
ły”, bo w zamyśle jego twórców 
ma to być miejsce, gdzie się myśli 
o… niebieskich migdałach, by się 
choć na chwilę oderwać się od co-
dzienności.

– Oprócz imprez kulturalnych 
ma to być miejsce przyjazne prze-
de wszystkim dla dzieci, coś w ro-
dzaju klubu, żeby tutaj najmłodsi 
mogli miło spędzać czas – wyjaś-

nia Magdalena Podowska, która 
ma wieloletnią praktykę w pra-
cy w oświacie. – Będziemy pro-
wadzić warsztaty dla dzieci, ani-
macje. Nie ma też problemu, 
by np. w sobotę do południa ro-
dzice zostawili dzieci na kilka go-
dzin i pojechali na zakupy.

Początek został już zrobiony. 
Przed dwoma tygodniami odbył 
się tutaj wernisaż wystawy prac 
urodzonej w Tychach malarki 
i poetki Katarzyny Knapik.

– Gościliśmy około 30 osób, 
bo nie nastawiamy się na wiel-
ką widownię, na tłumy. Chcemy 
stworzyć kameralne miejsce, któ-
re odwiedzać będą osoby zainte-
resowane malarstwem, muzyką, 
czy filmem – dodaje Jan Podow-
ski. – Teraz przygotowujemy się 
do organizacji Wieczoru An-
drzejkowego z wróżbami i wy-
stępami zespołu „Mikołowianki”, 
który odbędzie się 29 listopada. 
Pomysły rodzą się niemal każ-
dego dnia. Będziemy zapraszać 
znanych ludzi z różnych dziedzin 
– malarstwa, rzeźby, muzyki, au-
torów książek, sportu, fachow-
ców z różnych dziedzin. Mogą 
u nas koncertować soliści lub 
zespoły, także te początkujące, 
które przymierzają się do swo-
ich pierwszych występów. Zresz-
tą cały czas pojawiają się nowe 
pomysły, którymi będziemy się 
systematycznie dzielić z miesz-
kańcami.
leszek sobieraj ●

Miejskie Centrum Kultury zorga-
nizowało coroczną, po kilkuna-
stomiesięcznej przerwie covido-
wej, Galę Honorowych Dawców 
Krwi, podczas której wręczono 
wyróżnienia dla najbardziej ak-
tywnych dawców. Podczas gali 
zastępca prezydenta miasta Igor 
Śmietański poinformował o pla-
nach budowy siedziby Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
w Tychach.

Gala organizowana jest od 15 
lat przy dużej pomocy Urzędu 
Miasta Tychy na czele z prezyden-
tem Andrzejem Dziubą i prze-
wodniczącą Rady Miasta Bar-
barą Konieczną oraz starostwem 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 
miastem Bieruń, miastem Imie-
lin, gminą Chełm Śląski, gminą 
Bojszowy oraz Miejskim Cen-
trum Kultury i Teatrem Małym 
w Tychach.

Na sali Teatru Małego tego 
dnia zasiedli m.in. dyrektor Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kato-
wicach Stanisław Dyląg, prezes 
Śląskiego Oddziału Okręgowego 
PCK Andrzej Kinasiewicz oraz 
reprezentujący prezydenta Ty-
chów Andrzeja Dziubę jego za-
stępca Igor Śmietański

Gala Honorowych Daw-
ców Krwi jest podziękowaniem 
za wszystko, co działo się w ru-
chu honorowych dawców krwi 
w okresie poprzedzającym wy-
darzenie, ale też okazją, aby pod-
sumować działalność Rejonowej 
Rady Honorowych Dawców Krwi 
PCK. W mijającym roku blisko 
2000 krwiodawców oddało łącz-
nie 1580 litrów krwi. Są to głów-

nie stali krwiodawcy. W ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy 
200 osób spontanicznie dołączy-
ło się do tego wyniku. Krwiodaw-
cy brali udział m.in. w zorgani-
zowanych przez Radę HDK-PCK 
zawodach wędkarskich, spotka-
niu integracyjnym z okazji dnia 
HDK czy też w XXXIV Rajdzie 
Samochodowym HDK-PCK.

– Władza, którą dziś reprezen-
tuję czyli samorządowa, jest ni-
czym wobec władzy, którą repre-
zentują państwo tutaj zasiadający, 
władzę nad ludzkim życiem – mó-
wił Igor Śmietański. – Ta władza 
opiera się na wolontariacie, a za-
tem na waszej ogromnej empatii 
oraz poczuciu jedności z potrze-
bującymi. Jako samorządowcy bę-
dziemy państwa wspierać w tym 
szlachetnym działaniu, jak choćby 

poprzez wybudowanie w Tychach 
nowej siedziby Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa, dzięki cze-
mu koordynowanie wszelkich 
działań będzie jeszcze sprawniej-
sze. W Tychach mamy już ponad 
1000 krwiodawców, zaś w całym 
okręgu blisko 2000. Tyski samo-
rząd wraz z innymi jest z wami.

Podczas gali na wniosek Ślą-
skiego Oddziału Okręgowego 
PCK w Katowicach za wybitne 
zasługi w promowaniu honoro-
wego krwiodawstwa i za wielo-
letnie oddawanie honorowo krwi 
wręczono Maciejowi Podolskie-
mu Brązowy Krzyż Zasługi. Po-
nadto wyróżnieniem Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi nagro-
dzono 55 osób. Na zakończenie 
Gali przed zebranymi wystąpił 
Ireneusz Krosny. kp ●

„HAlKA” – reAKtyWACjA
W daWnyM kinie POWSTAłA AKADEMIA „NIEbIESKIE MIGDAły” – 29.11 ZAPRASZA NA ANDRZEJKI.  

W teatrze Małym odbyła się Gala Honorowych Dawców Krwi.

samorząd dla krwiodawców

Najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali uhonorowani odznaczeniami.
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Magdalena i Jan Podowscy chcą przywrócić 
budynek dawnego kina „Halka” kulturze.

Jak już pisaliśmy, rodzice z tyskie-
go Koła Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną organizu-
ją zbiórkę na zakup mikrobusa. 
Koło PSONI prowadzi w Tychach 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy, w którym 
dzieci z mniejszą i większą niepeł-
nosprawnością realizują obowią-
zek szkolny, uczestnicząc w co-
dziennej terapii i rehabilitacji.

Rodzice zwrócili się do Urzędu 
Miasta Tychy, który obiecał pomoc, 
wspiera ich Stowarzyszenie Ini-
cjatywa Tyska, otrzymali również 
fundusze z PFRON. Jednak kiedy 
było już blisko zakupu okazało się, 
że cena busa w ciągu dwóch mie-
sięcy podskoczyła o… 60 tys. zł.

O rozmowę poprosiliśmy Iwo-
nę Głuchowską, prezes tyskiego 
koła PSONI.

„twoje tychy”: – wzrost ceny busa 
aż o 60 tysiecy złotych pewnie was 
zaskoczył…
iWONa głuchOWSka: – Bar-
dzo! Nikt się nie spodziewał aż 
takiej podwyżki. Producenci, 
najpierw z powodu epidemii, po-
tem z uwagi na wojnę w Ukrai-
nie, ograniczyli produkcję i dziś 
kupno busa przystosowanego dla 
osób z niepełnosprawnością ru-
chową po prostu graniczy z cu-
dem. Na ogłoszony przetarg wpły-
nęła tylko jedna oferta. Pytaliśmy 
przedstawicieli różnych firm, ale 
nie gwarantują dostarczenia auta 
w 2023 roku, a nawet później. Nie 
mamy więc innego wyjścia, bo al-
ternatywa jest taka, że nie będzie-
my dowozić naszych wychowan-
ków do ośrodka, co uderza przede 

wszystkim w nich samych i ich ro-
dziców. Nasz bus, przystosowany 
do wożenia dzieci w większości 
w wózkach specjalistycznych co-
dziennie krąży po Tychach – przy-
wozi dzieci i odwozi je do domu, 
poza tym jeżdżą nim na wy-
cieczki po mieście, np. do groty 
solnej i poza miasto. Z busa ko-
rzysta OREW, gdzie obecnie jest 
42 podopiecznych, mamy Punkt 
Wczesnej Interwencji, do które-
go uczęszczają najmłodsi tyszanie 
i jest ich około 100, prowadzimy 
także świetlicę terapeutyczną dla 
wychowanków powyżej 25. roku 
życia. To spora grupa ludzi, nie 
wszyscy mają możliwość sami 
dojeżdżać do tych placówek.

bus to dla was najpilniejsza 
sprawa?
– Oj, listę potrzeb mamy 
długą, ale na tę chwilę bus jest 
najbardziej potrzebny. To środek 
transportu, który w codziennej 
działalności jest nam po prostu 
niezbędny. Mikrobus, który 

mamy, jest mocno wysłużony, 
ma już prawie 20 lat, stale się 
psuje i co roku naprawy sporo 
kosztują. Poprzednio wydaliśmy 
na remont 20 tys. zł, a teraz 
znów musiał odwiedzić warsztat, 
co kosztowało nas kolejne 5 
tys. zł. Piszemy prośby do firm 
o pomoc w zapłaceniu tej usługi, 
bo po prostu nie mamy środków. 
Otrzymujemy wprawdzie 
dotacje do busa, ale to jest kwota 
na paliwo, na bieżące wydatki.

jak przebiega zbiórka?
– Na razie bardzo skromnie, 
mamy zaledwie około 1 procenta 
potrzebnej kwoty. Ale dopiero 
zaczęliśmy i mam nadzieję, 
że znajdziemy osoby, które nas 
wspomogą.
Każdy może wziąć udział 
w zbiórce. Aby okazać wsparcie, 
wystarczy wejść na stronę www.
zrzutka.pl i w zakładce „Katalog 
zrzutek” wpisać w wyszukiwarce 
np. zakup mikrobusu.
leszek sobieraj ●

zrzutka dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Pomóżmy kuPić busa
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czytelnicy pytają
komunikat

Prezydent Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XLIII/809/22 Rady Miasta 

Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

Na podstawie 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 (Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XLIII/809/22 z dnia 29 września 2022 r., dokumentu pn.:

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: BESKIDZKIEJ, TOWAROWEJ, CIELMICKIEJ 

I DOLINY RZEKI GOSTYNI W TYCHACH.

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

o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 
uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego 
w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informacje 
o uzgodnieniach o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/mgr Igor Śmietański

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

wezwanie 
do zaPłaty 
Po 4 latach?
– Niedawno otrzymałem z MZU-
iM wezwanie do zapłaty za parko-
wanie. Jest na nim data 20 grud-
nia 2018 roku i chodzi o parking 
przy ul. Bocheńskiego. Pomija-
jąc już fakt, że trudno pamiętać, 
co było 4 temu, gdzie i o której 
się parkowało, dlaczego wezwanie 
przyszło dopiero teraz? Przecież 
tyskie instytucje miejskie, w tym 
MZUiM, są skomputeryzowa-
ne i wystawienie nakazu zapłaty 
można wysłać np. po tygodniu, 
dwóch lub miesiącu. Mandat 
w wysokości 66 złotych zapła-
ciłem teraz od razu i pewnie za-
płaciłby także 4 lata temu, będąc 
pewnym, że rzeczywiście w tym 
miejscu parkowałem. Teraz takiej 
pewności nie mam. Przy okazji 
proszę o wyjaśnienie, po ilu latach 
następuje przedawnienie opłaty 
parkingowej? – pyta Czytelnik.
ODPOWiaDa agNieSZka ki-
jaS, RZecZNik miejSkiegO 
ZaRZąDu ulic i mOStóW 

W tychach: – Nieopłacony po-
stój w strefie płatnego parkowania 
kontrolerzy dokumentują poprzez 
sporządzenie w dwóch egzempla-
rzach wezwania do zapłaty opła-
ty parkingowej. Jeden egzemplarz 
umieszczany jest za wycieraczką, 
drugi przechowywany w siedzibie 
MZUiM. Opłata staje się wyma-
galna z chwilą stwierdzenia przez 
kontrolera parkingowego, że kie-
rowca nie uiścił opłaty parkingo-
wej. Wówczas kontroler zostawia 
za wycieraczką samochodu we-
zwanie do uiszczenia opłaty do-
datkowej w postaci druku ścisłe-
go zarachowania – to niewielkich 
rozmiarów charakterystyczny po-
marańczowy druk. W ten sposób 
kierowca zostaje poinformowany, 
że powinien uiścić opłatę. W tym 
przypadku nie obowiązują prze-
pisy Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego dotyczące do-
ręczenia, ponieważ obowiązek 
uiszczenia opłaty za parkowanie 
pojazdów w strefie płatnego par-
kowania powstaje z mocy samego 
prawa. Innymi słowy, każdy z nas 
wjeżdżając w strefę płatnego par-
kowania ma obowiązek uiszcze-
nia opłaty za postój, a kontroler 
po stwierdzeniu braku jej wnie-

sienia jest zobowiązany do wy-
pisania wezwania do uiszczenia 
opłaty dodatkowej bez osobistego 
dostarczenia jej kierowcy. Okres 
wymagalności opłaty dodatkowej 
trwa do momentu jej przedawnie-
nia tj. 5 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym opłata 
powinna być uiszczona (art. 40d 
ust. 3 ustawy Dz.U. z 2017.2222 
z dnia 2017.12.01 o drogach pub-
licznych). Tak więc, jeśli nie opła-
cimy postoju, musimy liczyć się 
z tym, że w ciągu 5 lat zarządca 
ma prawo zwrócić się do nas w tej 
sprawie. Ten przepis obowiązu-
je nie tylko tyski MZUiM, ale 
wszystkie instytucje, które reali-
zują to zadanie w naszym kraju.

Oczywiście zawsze można się 
zwrócić do MZUiM z wnioskiem 
wyjaśniającym sprawę  i w uza-
sadnionych przypadkach opłata 
może zostać anulowana. Niemniej 
z naszego doświadczenia wynika, 
że najczęściej kierowcy, którzy nie 
uiszczają opłaty są świadomi kon-
sekwencji. Wystarczy przejść się 
po strefach płatnego parkowania, 
by zobaczyć jak wiele podartych 
wezwań leży na chodniku.

Czas, który opisuje wspo-
mniany artykuł ustawy o dro-

gach publicznych, jest to średni 
czas wszystkich podjętych przez 
nas czynności do momentu wy-
stawienia upomnienia. Wiąże się 
z tym ścisłe przestrzeganie pozy-
skania wszystkich potrzebnych 
dokumentów oraz przeanalizo-
wania wpłat. W procesie doty-
czącym poboru opłaty dodat-
kowej bierze udział także inna 
instytucja – Centralna Ewiden-
cja Pojazdów i Kierowców (CE-
PIK). To stamtąd pozyskujemy 
niezbędne dane, w tym informa-
cje kto jest właścicielem pojazdu. 
To czasochłonny proces, a termin 
uzyskania odpowiedzi nie jest za-
leżny od nas. Co ważne, dotych-
czas komunikacja z CEPIK odby-
wała się w drodze korespondencji 
tradycyjnej. W tym roku rozpo-
częliśmy starania, by pozyskiwa-
nie dokumentacji odbywało się 
drogą elektroniczną. To łączy się 
z dostępem do elektronicznego 
systemu CEPIK, co w praktyce 
oznacza, że trzeba spełnić szereg 
wymogów w zakresie cyberbez-
pieczeństwa oraz ochrony danych 
osobowych. Liczymy, że weryfika-
cja CEPIK zakończy się pomyśl-
nie i dzięki temu usprawnimy na-
szą pracę. ls ●

po raz drugi 
W tyM roku Wręczono 
Medale za dŁugoletnie 
pożycie MaŁżeńskie. 
kilka dni teMu 57 par 
odebraŁo odznaczenia 
z rąk zastępcy 
prezydenta tychóW 
Macieja graMatyki, 
który W iMieniu 
prezydenta rp 
WręczyŁ Wyróżnienia 
za 50-lecie pożycia 
MaŁżeńskiego. W suMie 
W tyM roku W tychach 
Medale otrzyMaŁo 
117 par.

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które prze-
żyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Został ustanowio-
ny ustawą z dnia 17 lutego 1960 
o orderach i odznaczeniach, 
a włączony do obecnego syste-
mu odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 1992 r. 
W imieniu prezydenta RP wrę-
czają je marszałkowie, starości 
czy prezydenci miast polskich.

Podczas ostatnich uroczysto-
ści Maciej Gramatyka, zastęp-
ca prezydenta Tychów do spraw 
społecznych, pogratulował mał-

żonkom pięknego jubileuszu 
i życzył wielu kolejnych wspól-
nych lat w zdrowiu. – Z pewną 
zazdrością patrzę na państwa, 
na waszą wytrwałość i wspólne 
życie przez tyle lat. To wspania-
łe osiągnięcie. Jestem przekona-
ny, a mam zdecydowanie krót-
szy małżeński staż, że to nie 
jest proste – tym bardziej je-
stem pełen uznania. Jesteście 
wzorem i uczycie nas wszyst-
kich, że wspólne życie to są 
kompromisy, umiejętność do-
gadywania się, tolerancja, ak-
ceptacja, a czasem opiekowa-
nie się, gdy druga strona tego 

potrzebuje. Jesteście też osoba-
mi, które budowały Tychy, pa-
miętacie początki miasta, bę-
dąc razem tworzyliście je dla 
nas. To dzięki wam miasto ro-
sło, powstawało. Dziękuję za to, 
jakie Tychy są dzisiaj, za wasz 
wkład w budowę miasta. Życzę 
wielu kolejnych wspólnych lat 
spędzonych w zdrowiu i rado-
ści w naszym pięknym mieście 
– życzył Maciej Gramatyka.

Podczas listopadowej uro-
czystości uhonorowano też trzy 
pary, które świętowały 60-lecie 
związku małżeńskiego. 
kp ●

PonAd setKA z PięćdziesiątKą
Medale ZA DłuGOLETNIE POżycIE MAłżEńSKIE.
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od 18 listopada 
W tichauer art gallery 
oglądać Można 
WystaWę pt. „przestrzeń 
peŁna Wyobraźni”, 
prezentującą prace 
trójki Wybitnych 
polskich artystóW 
WspóŁczesnych: rafaŁa 
olbińskiego, jarosŁaWa 
kukoWskiego i toMasza 
sętoWskiego. o chWilę 
rozMoWy poprosiliŚMy 
ostatniego 
z WyMienionych.

Tomasz Sętowski, twórca z Czę-
stochowy, nazywany polskim Sal-
vadorem Dali tworzy wyjątkowe, 
baśniowe światy, które zachwyca-
ją niezwykłym nastrojem i pre-
cyzją.

„twoje tychy”: obrazy na wystawę 
w tichauer art galery pochodzą 
z pana własnej kolekcji?
tOmaSZ SętOWSki: – Częś-
ciowo. Sięgnąłem do swoich 
rezerw i wybrałem 10 obrazów, 
a resztę wypożyczyłem 
ze zbiorów kolekcjonerów. Mogę 
powiedzieć, że dziś stać mnie 
już na kolekcjonowanie swoich 
obrazów, ale kiedyś tak nie było. 
Jak mówi Rafał Olbiński, jego 
nie stać na swoje obrazy dlatego 
je sprzedaje. Ale on sprzedaje 
drożej niż ja, więc nie dziwię się, 
że go nie stać. Mnie stać, żeby 
je malować i odkładać, więc 
mam w domu około 20 swoich 
prac.

to wyjątkowe dzieła, bardzo 
pracochłonne…
– Najdłużej malowałem 
„Faktorię Hadesa” o formacie 
150x150 cm. Zajęło mi to trzy 
lata. Oczywiście nie codziennie 
– malowałem z doskoku, kiedy 
miałem trochę czasu. Siadałem 
na godzinę i coś tam dorabia-
łem… I tak się ten obraz powoli 
budował. Nie chcę go sprzeda-
wać i nigdy nie sprzedam, choć 
zakusy są bardzo mocne. Ale 
to moje „opus magnum” i chcę 
mieć je u siebie. Bo co można 
kupić za 400, 500 tys. zł czy 
za milion? Nowe mieszkanie, 
nowy samochód? To wszystko 
już mam. W życiu zostały nam 
miliardy sekund, bo w nich 
określa nasze życie, inaczej 
niż Ziemi, której czas liczy się 
w milionach lat, czy kosmosu 
w miliardach lat świetlnych, 
itd. I ważne jest, by w tych 
miliardach sekund zrobić coś 
pożytecznego. I uważam, że ten 
obraz to dla mnie właśnie coś 
takiego najważniejszego. Na ogół 
na pytanie który obraz, film czy 
utwór muzyczny jest najważ-
niejszy, artysta odpowiada – ten, 
który jest przede mną. A dla 
mnie najważniejsze jest dzieło, 
które już jest za mną, bo na razie 
nie czuję się na siłach, by go 
przebić. Mam tyle zamówień, 
że po prostu nie mam czasu.

w którym momencie zdecydował 
się pan wejść do kręgu 
fantastyki, realizmu magicznego, 
surrealizmu?
– Wychowałem się 
na malarstwie surrealistycznym, 
figuratywnym, barokowym, 
renesansowym. To połączenie 
klasyki z nowoczesnością, 
jakby na przekór temu, czego 
uczyłem się na studiach. Dało 

mi własny styl, choć inspiracją 
dla mnie była również twórczość 
innych malarzy. Skończyłem 
uczelnię i zacząłem sprzedawać 
obrazy na ulicy – w Sopocie, 
Gdańsku, Krakowie. To dopiero 
przekonało mnie, że to, co robię 
spotyka się z coraz większym 
zainteresowaniem i uznaniem. 
Wtedy zaprosiłem do swojej 
pracowni kilku artystów, 
przedstawicieli galerii, handlarzy 
sztuką i zrobiłem burzę mózgów. 
I potem ruszyłem bardzo moc-
no… Najpierw sprzedawałem 
w galeriach hotelowych, potem 
już w galeriach sztuki, wreszcie 
za granicą.

którzy artyści wywarli największy 
wpływ na pana twórczość?
– Przede wszystkim Marian 
Michalik z Częstochowy – mój 
mentor, nauczyciel, autorytet, 
który nauczył mnie więcej 
niż studia artystyczne, a mam 
tu na myśli przede wszystkim 
techniki – laserunek, podmalów-
ka i wiele innych. W wieku 24 lat 
poznałem Zdzisława Beksiń-
skiego, potem Jerzego Dudę-
Gracza, który bywał u Michalika, 
bo mieszkali w Częstochowie 
na… tej samej ulicy. Obaj zresztą 
wprowadzali mnie do Związku 
Artystów Plastyków, bo wtedy 
trzeba było mieć dwóch wpro-
wadzających. Wielkich nazwisk 
artystów w moich życiu było ich 
bardzo wiele...

jest na wystawie obraz 
„księżycowe miasto”, 
którym zachwycił się szejk 
ze zjednoczonych emiratów 
arabskich i chce wybudować hotel 
„crescent Moon tower” inspirując 
się tym obrazem.

– Trudno powiedzieć, kiedy ten 
hotel powstanie, ale prawdą jest, 
że w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich bywałem bardzo 
często. To znakomite miejsce dla 
malarza realizmu fantastycznego. 
Wcześniej miałem wiele wystaw 
zagranicznych, a do Dubaju 
trafiłem dzięki mojej agentce. 
Wystawiałem swoje obrazy m.in. 
w Burij Al Arab, Abu Dhabi 
Cultural Fundation, w hotelu 
Atlantis, Emirat Towers, a jedna 
z wystaw towarzyszyła wyścigom 
Formuły 1 w Abu Dhabi. 
Pracowałem też w Dubaju dla 
Rolls-Royce’a.

zyskał pan sobie pan tam tak dużą 
popularność, że zaczęto podrabiać 
pana obrazy.
– To był problem. Zadzwoniła 
do mnie wspomniana agentka, 
że w Dubaju pojawiło się sporo 
obrazów z moim nazwiskiem. 
Jakbyśmy sprzedali ich kontener, 
a nie 20-30 sztuk. Jak się okazało, 
w związku z wystawami miej-
scowa prasa zaczęła drukować 
reprodukcje moich obrazów 
i miejscowi malarze podchwycili 
temat. To olbrzymie zaintere-
sowanie cieszy, jednak mimo 
wszystko trzeba dbać o swoje 
sprawy, o rynek. Powiedziałem 
więc, że obejrzymy galerie 
i jeśli malują dobrze, to ich… 
zatrudnimy. Ale okazało się, 
że malują fatalnie – bo robili 
to z reprodukcji i w ogóle kiep-
sko malowali. Skontaktowaliśmy 
się więc z prawnikami, zagrozi-
liśmy sankcjami i proceder się 
skończył.

Wystawę w galerii przy ul. Bro-
warowej 7 odwiedzać można 
do końca lutego przyszłego roku. 
leszek sobieraj ●

żyCie to miliArdy seKund
toMasz sętoWski O FAKTORII HADESA, SZEJKu DubAJu I PLAGIATAcH. 

Tomasz Sętowski.

„Księżycowe miasto” zachwyciło i zainspirowało arabskiego szejka.
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Miniony tydzień 
W lokalnej kulturze 
staŁ pod znakieM 
tyskich spotkań 
teatralnych – 
festiWalu, którego 48. 
edycję zorganizoWaŁ 
teatr MaŁy.

Impreza pierwotnie zaplanowa-
na była do niedzieli, ale z po-
wodu choroby jednej z aktorek 
stołecznego Teatru Dramatycz-
nego spektakl „Miłość od ostat-
niego wejrzenia” został odwołany 
i w efekcie zwieńczeniem tego-
rocznych TST było już w sobotę 
znakomite przedstawienie łódz-
kiego Teatru im. Jaracza „Ka-
ramazow”. Świetny Bronisław 
Wrocławski i jego partnerzy za-
chwycili publiczność, podobnie 
jak wcześniej artyści występujący 
w innych spektaklach mistrzow-
skich. Zarówno bowiem „Panny 
z Wilka” krakowskiego Narodo-
wego Starego Teatru, jak i „Kto 
się boi Vigrinii Woolf?”, z którym 
do Tychów przyjechał Teatr Po-
lonia były iście mistrzowskimi 
pokazami aktorskiego kunsztu 
i reżyserskiej sprawności, które 
wywindowały tegoroczne Spot-
kania na niebotycznie wysoki 
poziom.

O ile fakt, że pokazy mistrzów 
przyciągną nadkomplety publicz-
ności, raczej dziwić nie powinien, 
o tyle brak wolnych wejściówek 

na prezentacje konkursowe już 
taki oczywisty nie był. Tymcza-
sem siedem przedstawień, jakie 
zaproponowali uczestnicy tego-
rocznego konkursu, oglądała peł-
na sala Teatru Małego, a do fre-
kwencji na widowni dostosowali 
się aktorzy, co zrobiło wrażenie 
także na jurorach. „Jury 48. Ty-
skich Spotkań Teatralnych po-
zostaje pod wrażeniem pozio-
mu intelektualnego i formalnego 
obejrzanych spektakli. Imponuje 
wysoka świadomość budowania 
scenicznych światów, sprawność 
dramaturgiczna oraz osobiste za-
angażowanie twórców prezentacji 
konkursowych. Program 48. Ty-
skich Spotkań Teatralnych cechuje 
różnorodność performatywnych 
strategii i społeczno-polityczny 
wymiar nieinstytucjonalnego te-
atru” – czytamy w końcowym 
protokole jury, które pracowało 
w składzie: prof. Krystyna Du-
niec, Igor Gorzkowski, Agniesz-
ka Kulińska i Adam Sajnuk.

Werdykt tego zacnego grona 
poznaliśmy przed rozpoczęciem 
sobotniego spektaklu „Karama-
zow”. Postanowiono, iż grand prix 
tegorocznych TST trafi do tyskie-
go Teatru OdRuchu, który zapre-
zentował spektakl „Karma” w re-
żyserii Michała Miszy Czornego 
i Moniki Szydłowieckiej. Poza 
prestiżowym tytułem najlepsze-
go przedstawienia imprezy, ze-
spół otrzymał nagrodę pienięż-

ną w wysokości 12 tys. złotych. 
Nagrodę w kwocie 6 tys. zł. przy-
znano Teatrowi Ziemi Chełmskiej 
za spektakl „Stąd” w reż. Marci-
na Wąsowskiego, zaś wyróżnienia 
(po 4 tys. zł) otrzymali studenci 
krakowskiej Akademii Sztuk Te-
atralnych za spektakl „Ojcowie” 
w reż. Błażeja Biegasiewicza oraz 
ornontowicki Teatr Naumiony 
za spektakl „Last Minute” w reż. 
Iwony Woźniak.

Główna nagroda dla „Karmy” 
nie była jedyną, jaka trafiła w so-
botę w tyskie ręce. Jury posta-
nowiło także przyznać dwie na-
grody aktorskie, a jedna z nich 
przypadła Jakubowi Maćko-
wiakowi z miejscowego Teatru 
T.C.R. za rolę Młodego w spek-
taklu „C.P.K. – Całkiem Piękny 
Kraj”. Drugą nagrodę aktorską 
(obie po 2 tys. zł) zabrała do Or-
nontowic Magdalena Owczarek 
grająca matkę w przedstawieniu 
„Last Minute”.

Za nami tydzień pełen nie-
zwykłych scenicznych przeżyć, 
dla których warto było odwie-
dzić w te dni Teatr Mały. Nieja-
ko ich przedłużeniem będzie czas 
oczekiwania na odwołaną „Mi-
łość od ostatniego wejrzenia”, 
bo – jak zapowiedział dyrektor 
Teatru Małego Paweł Drzewie-
cki – spektakl ten nie został od-
wołany definitywnie, lecz przeło-
żony na inny termin.
Wojciech Wieczorek ●

Z niezwykle cenną inicjatywą wy-
szedł działający przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury Teatr dla Doro-
słych, który wspólnie z Teatrem 
Alternatywnym Belfegor i stowa-
rzyszeniem MultiIntegra zapra-
sza 9 grudnia na spektakl „Chop 
od mojij baby”.

Przedstawienie „Chop od mojij 
baby” to ogromna dawka pozy-
tywnej energii, bo komedia wg 
tekstu Marcina Melona i w re-
żyserii Joanny Lorenc opowia-
da o trudnych relacjach dam-

sko-męskich i męsko-męskich, 
zwłaszcza, że kobieta (matka, 
żona i kochanka) jest raczej nie-
przewidywalna, ma wiele przy-
miotów, ale i wiele potrzeb. Te 
ostatnie próbują zaspokoić part-
nerzy głównej bohaterki – Any. 
Od pierwszej sceny widzowie 
raczeni są humorem. Śmiać się 
można z niezbyt rozgarniętego, 
ale sympatycznego chopa Any 
jak i pozostałych bohaterów. 
„Chop od mojij baby” to klasycz-
na komedia pomyłek, w których 

gubią się wszyscy bohaterowie. 
Czy znajdą dla siebie korzystne 
rozwiązanie swych problemów 
i czy zaspokoją potrzeby Any?

Przekonają się o tym wszyscy, 
którzy 9 grudnia o godz. 19.30 
przyjdą do Teatru Belfegor (al. 
Niepodległości 32) i wspomogą 
tym samym Hospicjum im. Św. 
Kaliksta I, bo cały dochód z bile-
tów przekazany zostanie na rzecz 
tej tyskiej placówki. Bilety kupo-
wać można na portalu kupbile-
cik.pl. WW ●

spektakl bieruńskiego teatru na rzecz św. Kaliksta.

kulturalnie dla hosPicjum

„KArmA” WróCiłA 
z nAgrodą
grand priX 48. TySKIcH SPOTKAń TEATRALNycH TRAFIA DO TySKIEGO ZESPOłu.

Jakub Maćkowiak z tyskiego Teatru T.C.R. otrzymał nagrodę aktorską 48. Tyskich Spotkań Teatralnych.
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ogłoszeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we Wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP
æ  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  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. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

auto:

Autoskup, Autozłom w każdym 
stanie! Zadzwoń 517 300 610 Bo  
warto!

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

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

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

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

Remonty dachów - papa. Tel. 505 
015 176
Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar 
GRATIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel. 691 577 335

Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688

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

Szybka pożyczka bez BIK, z zajęciami, na 
każdy dochód. Z dojazdem do klienta. Tel. 
726 479 366

praca:
Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

Poszukuję pracy jako opiekunka do 
osoby starszej. Mam 67 lat i doświad-
czenie tel. 730 515 505

 

nieruchoMoŚci:

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  

Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena od 6.600 zł/m2, nie 
płacisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy os.E ul. Estetyczna, kawalerka z bal-
konem 21 m2, 2 piętro, niska zabudowa, 
idealna pod inwestycję lub na pierwsze 
lokum, cena 175.000 zł tel 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. A 101 m2 (po podłodze ok. 115 
m2), 2 poziomowe mieszkanie, niski blok, 
2 piętro, 5 pokoi, 2 łazienki, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 584.000 zł do 
negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl

Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 
2 ustawne pokoje, kuchnia z oknem, 
mieszkanie do remontu, cena 249.000 zł 
do negocjacji, 731 713 110 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Centrum 49,7 m2, niski blok, 3 pię-
tro, 2 pokoje z balkonem, łazienka i kuch-
nia po remoncie, cena 289.000 zł do nego-
cjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy os. D ul. Niepodległości 2 pokoje, 3 
piętro 50 m2, z balkonem, po remoncie 
do odświeżenia cena 299.000 zł tel 728 
713 101 www.ASTON.com.pl
Jedlina, ul. Wiślana, dom wolnostojący z 
2019 r. z pełnym wyposażeniem i umeb-
lowaniem, pow. 125 m2, działka 1294 
m2, cena 869 000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Tychach przy 

ul. Barona 30 (parter)

1. lokal nr 111 pow. 18,30 m2  godz. 9.00
2. lokal nr 112 pow. 59,70 m2  godz. 9.10
3. lokal nr 113 pow. 109,50 m2  godz. 9.20
4. lokal nr 114 pow. 27,10 m2  godz. 9.30
5. lokal nr 115 pow. 23,30 m2  godz. 9.40

Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu w tym ścianek działowych 
w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz przystosowania 
go do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 sala 100
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu.

W celu obejrzenia lokali należy skontaktować się z Działem Technicznym Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych – nr telefonu 32 227-40-91 w. 137
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 13 grudnia 2022 r./na każdy lokal 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 13 grudnia 2022 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu/na każdy lokal oddzielnie/wraz z:

oświadczeniem o	  zapoznaniu się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych
deklaracją określającą termin rozpoczęcia działalności w	  lokalu, od daty podpisania 
umowy najmu
oświadczeniem o	  braku zaległości czynszowych
oświadczeniem współmałżonka wyrażającego zgodę na	  zawarcie umowy najmu 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu 
– wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu lub unieważnienie 
przetargu.
Ponadto Prezydent Miasta nie bierze odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba, która wygra 
przetarg nie będzie mogła rozpocząć działalności w lokalu, z uwagi na konieczność uzyskania 
dodatkowych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa w zakresie danej 
działalności.
Regulamin przetargu oraz wzór zgłoszenia przystąpienia do przetargu wywieszony jest 
na tablicy ogłoszeń – w Wydziale Gospodarki Lokalowej – parter.
Informacji szczegółowych w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej 
tel. 32 776-30-57.
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ogłoszeniA drobne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 439.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2 parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl
Tychy Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m 2, rewelacyjna lokalizacja przy lesie, 
wjazd od północy, kanalizacja przy dział-
ce woda i gaz w pobliżu, cena 450 000zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 199.600 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
nowa cena 950.000 zł www.ASTON.com.
pl 728-713-101
Tychy, os. C 36 m2, 2 pokoje, niski blok, 2 
piętro, w pełni wyremontowane i urzą-
dzone - do wprowadzenia, cena 290.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, Mikołowska/Studzienna, działka 
dla inwestora o pow. 2099 m2, brak MPZP, 
cena 699 000 brutto (z VAT) www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie me-
dia przy działce, cena 534 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC www.ASTON.com.pl 
731-713-070

Lędziny, nowoczesny dom wolnostojący 
do wejścia, pow. 252 m2, działka 1033 
m2, cena 1.275.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, ul. Czarna do sprzedaży zabudowa-
na działka 1304 m2 z domem do remon-
tu, cena 250.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-110
Bieruń Stary, ul. Krótka, do sprzedaży dział-
ka pod usługi o pow. 1083 m2, cena 250 
000 zł, www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła,  cena 899.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepiek-
ny ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-070
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.500.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674

KUPIĘ:

MIESZKANIE
2 lub 3 pokojowe

w Tychach

tel.: 669 696 681
WYNAJMĘ:

zdroWie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepanek 
Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 664-
172-013 DOSTĘPNE BONY UPOMINKO-
WE Elastyczne Oferty Cenowe! Najta-
niej i najbardziej dostępnie na mieście!

transport:
Transport - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

Transport BUS 9 osób (imprezy okolicz-
nościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 691 
577 335

kupię/sprzedaM:
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

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. Kubicy 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;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18-8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
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-skarbo-
wy-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. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne:  
pon.-pt. 7.30-15.30.

Ważne 
telefonymiejskie

autoreklama

autoreklama

tWoje tychy | 1329 listopada 2022



iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 29.11 GKS Ty-
chy – cracovia (godz. 18), 2.12 
Energa Toruń – GKS Tychy 
(18), 4.12 STS Sanok – GKS 
Tychy (17), 6.12 GKS Tychy 
– Zagłębie Sosnowiec (18).
kOSZykóWka. i liga: 3.12 
WKK Wrocław – GKS Tychy 
(15).
futSal. i liga: 3.12 GKS 
Futsal Tychy – pauzuje.
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 3.12 Karpaty Krosno 
– TKS Tychy; ii liga śląska 
kobiet: 3.12 uKS blachow-
nia – TKS Tychy. ls ●

reklama

W poniedziałek, 28 listopa-
da, po chwilowym odpoczynku 
do treningów wrócili piłkarze I-li-
gowego GKS Tychy. Podopieczni 
trenera Dominika Nowaka przez 
dwa tygodnie odbywać będą zaję-
cia na boisku i w siłowni, rozegra-
ją w tym czasie także dwa sparin-
gi. Pierwszy z nich zaplanowano 
na najbliższy poniedziałek (5.12 
o godz. 13), a przeciwnikiem 
tyszan będzie stołeczna Legia, 
z którą zagramy w ośrodku tre-
ningowym pod Warszawą. Z kolei 
w piątek, 9 grudnia Trójkolorowi 
zmierzą się z ligowym rywalem – 
Ruchem Chorzów.

Po tym meczu ekipa GKS uda 
się na dwutygodniową przerwę 
świąteczno-noworoczną, po któ-
rej 4 stycznia rozpoczną przygo-
towania do rundy rewanżowej 
w I lidze. Pierwsze spotkanie 
o punkty (z ŁKS Łódź) zaplano-
wano na 11/12 lutego przyszłe-
go roku.

O ile piłkarze trenera Nowa-
ka wrócili na boisko, o tyle pro-
wadzony przez trenera Jarosława 
Zadylaka zespół rezerw dopiero 
kilka dni temu zakończył piłkar-
ską jesień dwoma meczami kon-
trolnymi. W pierwszym zremi-
sował z Drzewiarzem Jasienica 

2:2, przegrywając do przerwy 0:2 
i goniąc wynik w II połowie.

W drugim sparingu tyszanie 
bez problemu pokonali rezer-
wy Ruchu Chorzów 4:0, strzela-
jąc dwa gole w pierwszej połowie 
(Żelazowski) i tyleż po przerwie 
(Wilk).

Zespół trenera Zadylaka roz-
pocznie przygotowania w oko-
licach połowy stycznia i przed 
wznowieniem rozgrywek ma za-
planowanych siedem meczów 
kontrolnych. Rundę wiosenną 
w IV lidze rozpoczną 11/12 mar-
ca 2023 roku. 
WW ●

Tyska Galeria Sportu zaprasza 3 
grudnia na zwiedzanie Stadionu 
Miejskiego oraz wystawy stałej Ty-
skiej Galerii Sportu – tym razem 
pod znakiem górniczego święta.

W trakcie spaceru z prze-
wodnikiem po jednym z najład-
niejszych piłkarskich obiektów 
w kraju będzie można obejrzeć 
wybrane miejsca Stadionu Miej-
skiego Tychy, m.in.: strefę VIP, 
lożę prezydencką, sektor kibi-
ców przyjezdnych, salę konfe-
rencji prasowych, zaplecze tech-

niczne, a także wejść na poziom 
boiska i usiąść na ławce rezerwo-
wych. A w Tyskiej Galerii Sportu 
będzie można obejrzeć multime-
dialną wystawę stałą „Sportowa 
strona miasta. Historia. Wydarze-
nia. Mistrzowie”.

Spacer poprowadzi kierow-
nik TGS Piotr Zawadzki. Zapi-
sy: 515 717 430 (także SMSem), 
k.hajduk@tgs.tychy.pl. Zbiór-
ka przed wejściem głównym 
(od ul. Baziowej). Wstęp wol-
ny. ls ●

W MinionyM tygodniu 
hokeiŚci gks tychy 
rozegrali dWa 
Mecze i oba Wygrali, 
przedŁużając zWycięską 
serią do siedMiu 
spotkań. byŁy to Ważne 
triuMfy, boWieM 
podopieczni trenera 
andreja sidorienki 
pokonali lidera – unię 
oŚWięciM oraz jkh gks 
jastrzębie.

W ramach 23. kolejki tyszanie 
podejmowali w środę, 23.11 li-
derującą w tabeli Unię Oświę-
cim. I tym razem „Święta Wojna”, 
jak nazywane są potyczki między 
tymi drużynami, była wyrówna-
nym, pełnym walki widowiskiem, 
a rozstrzygnięcie nastąpiło dopie-
ro w dogrywce.

Pierwsza tercja nie przyniosła 
goli, choć obu zespołom okazji 
nie brakowało. Goście zaatako-
wali z dużym impetem. Szczęścia 
próbowali Diukow i Kowalów-
ka, a w odpowiedzi Bagin uderzał 
z niebieskiej linii. W tej części me-
czu obie drużyny nie wykorzysta-
ły także gry w przewagach. Gole 
przyniosła natomiast druga ter-
cja. W 27 min. Mateusz Gościński 
i Jean Dupuy popędzili na bramkę 
gości. Za faul Graborenki na Du-
puy, sędziowie podyktowali rzut 
karny, który na bramkę zamienił 
Kanadyjczyk. Goście mogli wy-
równać kilkach chwil później, ale 
tyszanie bez strat przetrwali pra-
wie 1,5-minutową grę w podwój-

nym osłabieniu. Już po syrenie 
kończącej tercję za bramką Fuci-
ka doszło do bijatyki i sędziowie 
wykluczyli Marca, Starzyńskiego, 
Laakso i Padakina, którzy dołączy-
li do siedzącego na ławce Komor-
skiego, bo ten chwilę wcześniej 
złapał karę. Tak więc na począt-
ku trzeciej tercji Unia ponownie 
grała podwójnej przewadze (78 
sekund), ale i tym razem tego nie 
wykorzystała. W 44 min. świetnej 
okazji nie wykorzystał Christian 
Mroczkowski, a w tej samej minu-
cie rywale byli bardziej precyzyjni 
– Noworyta dobił krążek po ude-
rzeniu Denyskina i mieliśmy re-
mis. Oba zespoły znów ruszyły 
do ataku, ale mimo kilku okazji 
(m.in. Szturca, Galanta, Bukow-
skiego) wynik się nie zmienił. Sta-
ło się tak na początku dogrywki, 

bo Alexander Younan potrzebo-
wał zaledwie 32 sekund, by usta-
lić wynik meczu i dać Trójkoloro-
wym zwycięstwo.
gkS tychy – uNia OśWięcim 
2:1 (0:0, 1:0, 0:1, d. 1:0). Bramki 
Dupuy, Younan.

Bardzo ważne punkty tysza-
nie zdobyli w piątek w Jastrzę-
biu, wygrywając 4:1. I tym razem 
pierwsza tercja nie przyniosła 
rozstrzygnięcia, a od 29 min. 
GKS przegrywał 0:1. Na szczęś-
cie jeszcze w tej tercji naszemu 
zespołowi udało się odwrócić 
wynik, bowiem dwoma celnymi 
uderzeniami popisali się Dupuy, 
dobijając uderzenie Komorskie-
go i Marzec. Po przerwie tysza-
nie próbowali podwyższyć. Udało 
im się to w 44 min., kiedy Sedi-
vy znakomicie podał do Komor-

skiego i było 3:1. Gospodarze nie 
rezygnowali i trzeba przyznać, 
że w ostatnich minutach Fucik so-
lidnie się napracował. Ale w tym 
meczu ostatnie słowo należało 
do tyszan. W końcówce spotkania, 
kiedy na ławce siedział Marzec, 
trener Kalaber wycofał bramka-
rza. Przyniosło to zgoła przeciwny 
skutek, bo Bagin zdobył czwarte-
go gola, strzelając przez całe lodo-
wisko do pustej bramki.
jkh gkS jaStRZęBie – gkS 
tychy 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Bram-
ki: Dupuy, Marzec, Komorski, 
Bagin. ls ●
1. unia 22 50 92-51 
2. cracovia 23 48 84-57
3. GKS Katowice 22 46 67-46
4. gkS tychy 22 43 63-44
5. Jastrzębie 22 36 53-50
6.  STS Sanok 22 28 52-62
7. Zagłębie 22 22 48-64
8. Energa 21 15 60-90
9. Podhale 22 9 40-95

zWyCięsKA seriA gKs trWA
kolejne dWa zWycięstWa hokeistóW – Z uNIą OŚWIęcIM I JKH GKS JASTRZębIE.

Ważne punkty tyszanie przywieźli z Jastrzębia, wygrywając 4:1.
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barbórka na stadionie

przed przerwą świąteczną zagrają dwa sparingi.

Piłkarze wrócili do treningów

W miniony weekend Atomówki 
GKS Tychy rozegrały dwa mecze 
– wysoko przegrały z Polonią 
Bytom, natomiast po trzy punk-
ty sięgnęły w starciu z Kojotka-
mi Janów.

Hokeistki Polonii Bytom to 10-
krotne mistrzynie Polski, obec-
nie liderujący w Polskiej Lidze 
Hokeja Kobiet. Drużyna nie tyl-
ko nie przegrała w tym sezonie, 
ale wszystkie mecze rozstrzyg-
nęła w ciągu 60 minut, więc 
ma na koncie komplet punktów. 
Tyszanki jedynie w pierwszej ter-
cji dotrzymywały kroku rywal-
kom, które zdobyły jedną bram-
kę. W trzeciej tercji przy stanie 
6:0 honorowego gola dla tyszanek 
zdobyła Wiktoria Kierc.
POlONia BytOm – atOmóW-
ki gkS tychy 8:1 (1:0, 3:0, 4:1). 
Bramka: Kierc.

W niedzielnym spotkaniu 
w Janowie podopieczne Toma-
sza Cichonia i Dariusza Garbo-
cza sięgnęły po komplet punktów. 
Prowadzenie uzyskały w 8 min. 
po golu Oliwii Garbocz, a w dru-
giej tercji na listę strzelczyń dwu-
krotnie wpisała się Sylwia Ła-
skawska. Przy stanie 3:0 rywalki 
zdobyły bramkę. W trzeciej tercji 
zrobiło się nerwowo, bo Kojotki 
uzyskały kontaktowego gola. Ale 
chwilę później Aleksandra Gór-
ska postawiła kropkę nad „i”, zdo-
bywając czwartą bramkę.
kOjOtki jaNóW – atOmóW-
ki gkS 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Bramki: 
Łaskawska 2, Garbocz, Górska.

Po 9 meczach Atomówki zaj-
mują trzecie miejsce w tabeli z 18 
pkt. Prowadzi Polonia – 27 pkt 
przed Stoczniowcem Gdańsk – 21 
pkt. ls ●

W hokejowej lidze kobiet.

trzy Punkty 
atomówek

Atomówki GKS nie sprostały liderkom i 10-krotnym 
mistrzyniom Polski – hokeistkom Polonii Bytom.
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Emocjami tego spotkania 
można by obdzielić kilka me-
czów. Nieczęsto zdarza się, 
by do rozstrzygnięcia potrzeba 
było dwóch dogrywek. Beniami-
nek z Poznania wysoko zawiesił 
poprzeczkę, ale na szczęście ko-
szykarzom GKS udało się prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją 
stronę.

Tyszanie szybko objęli pro-
wadzenie i stale je powiększali 
– do stanu 16:6 i grając konse-
kwentnie zwyciężyli w pierw-
szej kwarcie 22:13. Na początku 
drugiej odsłony rywale zbliży-
li się jednak do gospodarzy 
na odległość jednego, dwóch 
punktów i mecz się wyrównał. 
W końcu goście doprowadzili 
do równowagi 32:32, ale dzię-
ki trójce Ziaji na 15 sekund 
przed końcem kwarty GKS mi-

nimalnie prowadził do prze-
rwy 35:34.

W trzeciej kwarcie oba ze-
społy zmieniały się na prowa-
dzeniu, a w końcówce GKS wy-
grywał 59:54. Podobny przebieg 
miała ostatnia odsłona meczu – 
choć tym razem bliżsi sukcesu 
byli koszykarze z Poznania, któ-
rzy w pewnym momencie pro-
wadzili 77:69. Tyszanie szyb-
ko jednak odpowiedzieli – było 
77:77, a na 6 sekund przed koń-
cem prowadzili 79:77. Jednak 
dwa celne rzuty wolne gości po-
nownie wyrównały stan meczu. 
Szkoda, że w ostatniej sekun-
dzie Wieloch nie zapunktował… 
Po czterech kwartach notowali-
śmy 79:79 i rozpoczęła się do-
grywka, której ostatnie sekun-
dy również przyniosły niemało 
emocji. Przy stanie 88:85 dla dru-

żyny z Poznania Mąkowski zary-
zykował – popisał się efektowną 
trójką, doprowadzając do remisu 
88:88. W drugiej dogrywce pod-
opieczni Tomasza Jagiełki zagrali 
bardzo skoncentrowani i nie po-
zwolili rywalom na rozwinięcie 
skrzydeł. Prowadząc przez cały 
czas wygrali 102:94. Znakomity 
mecz rozegrał Piotr Wieloch – 
zdobył 34 punkty, zanotował 10 
asyst i 6 zbiórek. Blisko double-
double był też Patryk Kędel – 21 
pkt i 9 zbiórek.
gkS tychy – eNea BaSket 
POZNań 102:94 (22:13, 13:21, 
24:20, 20:25, d. 9:9, 14:6)
gkS tychy: Wieloch 34 (2 za 3), 
Kędel 21, Mąkowski 14 (4), Stan-
kowski 12, Kamiński 11 (1), Ziaja 
9 (2), Krajewski 1, Chodukiewicz, 
Nowak. 
ls ●

to był wieczór piotra Wielocha, który zdobył 34 punkty.

dwie dogrywki koszykarzy

Bardzo dobry mecz rozegrali 
siatkarze TKS Tychy, pokonując 
w sobotę 3:0 Kęczanina Kęty.

Przed tym spotkaniem zespół 
rywali był nieco wyżej notowa-
ny w tabeli niż tyszanie i miał nad 
nimi punkt przewagi. Jednak pełna 
mobilizacja w ekipie trenera Mar-
cina Nycza sprawiła, że cała pula 
punktów pozostała w Tychach.

Już pierwszy set pokazał, kto 
będzie rozdawał karty w tym 

meczu. Tyszanie bez większych 
problemów wygrali do 18. Także 
w drugim secie udokumentowa-
li swoją wyższość nad rywalami, 
którzy dopiero w ostatniej odsło-
nie meczu postawili tyszanom 
wyższe wymagania. Tego seta tak-
że wygrał TKS, ale na przewagi.
tkS tychy – kęcZaNiN kęty 
3:0 (25:18, 25:19, 26:24).
tkS tychy: Gemborys, Szmaj-
duch, Świeboda, Miller, Bera, 

Żłobecki, Holesz oraz Chudziak, 
Lisowski, Żak, Turski, Bangrow-
ski, Prokopiuk, Nowak.

Po tym meczu TKS ponownie 
awansował na 6. miejsce w tabeli 
i po 9 spotkaniach ma w dorob-
ku 13 punktów – 4 zwycięstwa, 
5 porażek.

Nie grała natomiast drużyna 
pań, która wznowi rywalizację 
3.12 meczem z UKS Blachow-
nia. ls ●

pod ligową siatką.

Pewna wygrana tks

na pierWszy trening 
W 2012 roku przyszŁo 
6 osób, a dziŚ 
gWardia tychy liczy 
330 zaWodniczek 
i zaWodnikóW.

W znakomitym stylu Gwardia 
Tychy kończy rok 2022 – rok wy-
jątkowy, bo jubileuszowy. Prezes 
i trener klubu Andrzej Borowiec 
zdobył mistrzostwo świata w ju-
jitsu, a drużyna Gwardii (43 za-
wodniczki i zawodnicy) wygra-
ła klasyfikację medalową Silesia 
Cup, potwierdzając swoją pozy-
cję w śląskim judo. Natomiast 
jubileuszowym akcentem była 
Gala Gwardii, która odbyła się 
w tyskim Multikinie z udziałem 
zawodniczek i zawodników, ich 
rodziców, trenerów oraz zapro-
szonych gości, połączona z pro-
jekcją filmu o historii klubu.

– Chciałbym serdecznie 
wszystkim podziękować za to, 
że przez te 10 lat wspieraliście 
mnie w dążeniu do stworzenia 
w Tychach silnego klubu judo 
i nawiązania do tradycji Gwardii 
– powiedział Andrzej Borowiec. 
– Przed laty, nawet w najśmiel-
szych marzeniach nie przypusz-
czałem, że uda się stworzyć klub 
i zbudować społeczność liczą-
cą około 1000 osób, bo mamy 
w Gwardii 330 zawodniczek i za-
wodników, a do tego trzeba do-
dać rodziców, którzy na co dzień 
pomagają nam w działalności, 

kadrę trenerską i sponsorów. Jak 
się okazuje, po piłce nożnej jeste-
śmy drugą w Tychach dyscypli-
ną, która tak prężnie się rozwija. 
Szkolimy dzieci od wieku przed-
szkolnego w grupach Funny Judo 
i Kids, a następnie w dziewięciu 
wiekowych grupach sportowych. 
Do tego trzeba dodać grupy re-
kreacyjne – Cross, Fit Mama, 
Aktywny Senior, Masters. Do-
datkowo prowadzimy treningi 
personalne, treningi techniczne 
judo, ju-jitsu, zapasów, przygoto-
wujemy do testów sprawnościo-
wych dla służb mundurowych. 
Nasza oferta jest skierowana za-
tem do wszystkich. Najważniej-
sze jednak, że udało nam się 
stworzyć bazę, której mogą nam 
pozazdrościć czołowe kluby judo 
w Polsce. W takich warunkach 
możemy nadal myśleć o rozwo-
ju i kolejnych sukcesach.

Galę Gwardii otworzył pokaz 
wychowanków, po czym odbyła 
się projekcja filmu dokumental-
nego o historii klubu i początkach 
tyskiego judo. Była to swoista po-
dróż w czasie. Przypomnijmy, 
iż klub powstał w Katowicach 
w 1924 roku pod nazwą Policyjny 
Klub Sportowy, a nazwa Gwardia 
Katowice pojawiła się w 1949 r. 
W barwach klubu startowali zna-
komici sportowcy, m.in. kolarz 
Zenon Jaskuła, czy judocy i olim-
pijczycy – Piotr Kamrowski i Ja-
nusz Wojnarowicz, który dziś jest 
jednym z trenerów Gwardii Ty-

chy. Ostatnim czynnym tyskim 
zawodnikiem był Andrzej Boro-
wiec, wychowanek Gwardii, któ-
ry stawał na podium najważniej-
szych turniejów w Polsce, łącznie 
zdobył 12 medali mistrzostw 
Polski i został powołany do re-
prezentacji kraju (zdobył m.in. 
brązowy medal Pucharu Świa-
ta podczas Paris Open). W 2012 
roku A. Borowiec postanowił sku-
pić się na pracy trenerskiej i zało-
żyć w Gwardię Tychy, która naj-
pierw działała jako filia bielskiej 
Gwardii, a potem jako samodziel-
ny klub.

W imieniu prezydenta Tychów 
jubilatom pogratulował jego za-
stępca Igor Śmietański:

– Nie przypuszczałem, że pod 
szyldem Gwardii zrzeszona jest 
aż tak liczna grupa dzieci, mło-
dzieży i dorosłych – powiedział. 
– Gratulacje kieruję na ręce pre-
zesa Andrzeja Borowca, bo doko-
naliście naprawdę rzeczy wielkiej. 
To co robicie w Gwardii jest waż-
ne dla całego miasta – aktywizu-
jecie państwo najmłodszych na-
szych mieszkańców, dbacie o ich 
aktywność sportową i otwieracie 
przed nimi perspektywę sukce-
sów sportowych.

Podczas Gali podziękowano 
trenerom, rodzicom i sponso-
rom, a zakończył ją pokaz nowej 
kolekcji odzieży klubowej, m.in. 
dresów, koszulek i plecaków.
leszek sobieraj ●

Udany był miniony weekend dla 
młodzieżowych drużyn U-13 
GKS SMS Futsal oraz APN SMS. 
Pierwsza wywalczyła awans 
do turnieju finałowego młodzie-
żowych mistrzostw Polski, a dru-
ga w znakomitym stylu wygrała 
turniej, który odbył się w hali 
przy al. Piłsudskiego – Futsalove 
Granie 2022.

Po sukcesie we wstępnej fazie 
eliminacji mistrzostw Polski (wy-
grana w turnieju w Wilkowicach) 
podopieczni Zbigniewa Modrzi-
ka zmierzyli się w drugim turnie-
ju eliminacyjnym w Katowicach. 
W pierwszym spotkaniu GKS 
SMS Futsal wygrał z Sośnicą 3:2, 
a następnie zremisował 1:1 z Pia-
stem. Kolejne spotkanie zakoń-
czyło się wysoką wygraną tyszan 
– 7:0 z AZS Katowice, a w ostat-
nim meczu tyszanie zremisowa-

li z Rekordem Bielsko Biała 3:3 
i zajmując drugie miejsce (za Re-
kordem) awansowali do turnieju 
finałowego, który rozegrany zo-
stanie w grudniu.

Na starcie dwudniowych za-
wodów Futsalove Granie 2022 
w Tychach stanęło 8 zespołów. 
W pierwszej fazie rywalizowano 
w dwóch czterozespołowych gru-
pach. W pierwszej ton rywalizacji 
nadawała ekipa APN SMS Tychy, 
która wygrała wszystkie mecze: 
4:1 z Czułowianką, 3:1 z Leśni-
kiem Kobiór i 7:0 z LKS Studzie-
nice. W drugiej grupie wygrał 
LZS Gardawice przed Iskrą, Ru-
dołtowicami i JUWe Jaroszowice. 
W kolejnej fazie APN GKS zmie-
rzył się z Iskrą Pszczyna i wygrał 
3:0, a w finale czekała na nich 
Czułowianka, która w półfinale 
pokonała LKS Gardawice w kar-

nych 3:2 (0:0 w regulaminowym 
czasie). Finał toczył się pod dyk-
tando zawodników z APN SMS, 
którzy pokonali ekipę z Czułowa 
6:1. Bramki zdobyli: Jan Wesecki 
2 Remigiusz Bławicki 2, Michał 
Prażmo, Kacper Białas oraz Bar-
tosz Warzecha dla Czułowianki. 
Zwycięski zespół pod wodzą Łu-
kasza Adamczuka zagrał w skła-
dzie: Dawid Kliś, Jan Bradtke, Jan 
Ślusarczyk, Jan Wesecki, Remi-
giusz Bławicki, Ksawery Kowal-
ski, Kacper Białas, Michał Praż-
mo, Nikodem Kaszuba.

W meczu o 3. miejsce Garda-
wice pokonały 1:0 Iskrę Pszczyna, 
o 5. – Rudołtowice-Ćwiklice wy-
grały 2:0 w rzutach karnych z Leś-
nikiem Kobiór, a o 7. Studzieni-
ce pokonały także w karnych 3:1 
JUWe Jaroszowice. 
ls ●

gWArdiA 
nA jubileuszoWej gAli
tyski klub judo ŚWIęTOWAł 10-LEcIE DZIAłALNOŚcI.

udane starty drużyn u-13 GKS SMS Futsal i APN SMS Tychy.

sukcesy młodzieży

Choć faworyta meczu GKS Fut-
sal Tychy – Heiro Rzeszów nie-
trudno było wytypować, druży-
na gości (przedostatnia w tabeli) 
pokazała się z dobrej strony i nie-
wiele brakowało, by pokrzyżowa-
ła plany podopiecznym Bartło-
mieja Nogi. Ostatecznie jednak 
po komplet punktów sięgnęli 
tyszanie.

Spotkanie lepiej zaczęli goście, 
którzy w pierwszych minutach 
byli aktywniejsi i częściej zagra-
żali bramce gospodarzy. Tym-
czasem w 7 min. to tyszanie ob-
jęli prowadzenie, a stało się tak 
dzięki… samobójczemu trafie-
niu Gąsiora. Później oglądaliśmy 
silny strzał Filipa Krzyżowskie-
go, po którym piłka minimalnie 
poszybowała nad poprzeczką, 
akcję Michała Słoniny z Grze-
gorzem Migdałem i po chwili 
nie wykorzystaną sytuację sam 
na sam tego ostatniego. Goście 
ani myśleli rezygnować i raz 
po raz gościli pod bramką Pa-
wła Mury, która musiał popisy-

wać się swoimi niewątpliwie wy-
sokimi umiejętnościami.

W drugiej połowie tyszanom 
wystarczyły 42 sekundy, by pod-
wyższyć – po rzucie rożnym pił-
ka trafiła do Dawida Pasierbka, 
a ten huknął z dystansu i nie dał 
szans bramkarzowi gości. Chwi-
lę później minimalnie spudłował 
Migdał, a potem goście trafili 
w słupek… Dwukrotnie – naj-
pierw Pasierbek, a potem Bartosz 
Kokot – próbowali podwyższyć, 
ale ta sztuka im się nie udała. 
W 30 min. Jakub Haase i Ma-
teusz Kosowski przeprowadzili 
szybką akcję, po której była oka-
zja do zdobycia gola, jednak zbyt 
długo zwlekali ze strzałem. Sztu-
ka ta się udała w 31 min. Sło-
ninie, który podwyższył na 3:0. 
Po kilku minutach goście zdobyli 
swoją pierwszą bramkę, a ostat-
nie minuty okazały szczególnie 
emocjonujące i… nerwowe dla 
kibiców GKS. Po rzucie wolnym 
piłka trafiła do jednego z zawod-
ników gości, który zdobył kon-

taktowego gola. Przewaga tyszan 
z trzech goli stopniała do jedne-
go, na dodatek mieli na koncie 
już 5 przewinień. W końcówce 
sędzia podyktował przedłużony 
rzut karny, na szczęście Mura 
znakomicie obronił. Ostatnie 
90 sekund Heiro grało z lotnym 
bramkarzem, ale wynik już się 
nie zmienił.
gkS tychy – heiRO RZeSZóW 
3:2 (1:0). Bramki dla GKS: Gą-
sior (7’ samobójcza), Pasierbek 
(21’), Słonina (31 min.).
gkS tychy: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Koło-
dziejczyk oraz Szostok, Pasier-
bek, Kosowski, Kokot, Stets, Py-
tel, Haase.

GKS Futsal zajmuje 4. loka-
tę w tabeli, poprzedzają go trzy 
zespoły: Siemianowice, Sośnica 
– 22 pkt i Eurobus – 19 pkt.

Był to ostatni w tym roku mecz 
GKS Futsal Tychy, bowiem za ty-
dzień, w 11. kolejce drużyna bę-
dzie pauzowała. 
ls ●

Mecz gks futsal z heiro był dla tyszan ostatnim w tym roku.

nerwowa końcówka 
futsalistów

Ka
m

il P
es

za
t

Podczas Gali 10-lecia Gwardii na macie zaprezentowali swoje umiejętności wychowankowie klubu.
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strzelec 22.Xi-21.Xii
Przypływ środków umożliwi ci kupno 
tego, o czym marzysz. bądź wyluzowany, 
bo gwiazdy chwilowo będą ci sprzyjać. 
Zatańcz z wiatrem!

koziorożec 22.Xii-19.i
Otwórz się na to, co nowe i zaskakujące. 
Na horyzoncie płomienny i niespodziewany 
romans. W pracy przypływ sporej gotówki.

Wodnik 20.i-18.ii
W domu przygotuj się na małe rewolucje. Może 
będziesz miał konieczność przemeblowania 
swojego mieszkania lub życia.

ryby 19.ii-20.iii
Jeśli czekasz na wielkie uczucie, przygotuj 
się, gdyż spotkasz je właśnie teraz. Wenus 
doda ci skrzydeł i wiary w siebie oraz swoje 
możliwości.

baran 21.iii-20.iv
To nie będzie dobry moment na rozpoczynanie 
nowych projektów. Wycofaj się i poczekaj 
na lepszy moment.

byk 21.iv-21.v
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. unikaj 
stresujących sytuacji i zachowaj wzmożoną 
czujność w pracy. Ktoś chce ci zaszkodzić.

bliźnięta 22.v-20.vi
Gwiazdy sprawią, że energii na pewno ci 
nie zabraknie. W końcu pokonasz swoje 
słabości i weźmiesz się w garść. Zadzwoń 
do Skorpiona!

rak 21.vi-22.vii
Nie upieraj się przy swoim za wszelką cenę. Tym 
razem konkurencja ma rację. Odpuść i przygotuj 
na drugie starcie. Niespodzianka już w sobotę 
poprawi ci humor.

leW 23.vii-22.viii
czeka cię twórczy chaos. Koniecznie zapukaj 
do drzwi, które dotąd były przed Tobą zamknięte. 
Wejdź w relacje z Wagą, a nie pożałujesz.

panna 23.viii-22.iX
Spełni się jedno z Twoich najskrytszych marzeń. Do-
bry czas na radykalne zmiany i podejmowanie zde-
cydowanych kroków. To Twój czas, więc korzystaj.

Waga 23.iX-23.X
Teraz staniesz się niezależny i otwarty na nowe 
idee. będziesz odważnie wyrażać swoje poglądy, 
nawet te niewygodne dla innych. Idealny czas 
na ogarnięcie spraw rodzinnych.

skorpion 24.X-21.Xi
Świat należy teraz do ciebie. Wspaniały moment 
na zmianę pracy, partnera lub mieszkania. Każdy 
wybór okaże się trafny. Nie zapominaj o bliskich. 
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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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.

Minęło osiem długich miesię-
cy pobytu Sofii w schronisku... 
Mała sunia została przywieziona 
w czerwonych szeleczkach wraz 
ze smyczą automatyczną. Zosta-
ła znaleziona w lesie w okolicach 
Paprocan. Myśleliśmy, że właści-

ciel szybko się odnajdzie, że pew-
nie sunia wystraszyła się czegoś 
i uciekła. Mijały dni, tygodnie, 
miesiące a po Sofię – bo takie do-
stała imię w schronisku – nikt nie 
zadzwonił, nikt nie chciał jej ode-
brać. I tak sunia została z nami.

Po obowiązkowej kwarantannie 
dziewczyna miała pójść do adop-
cji. Tak się jednak nie stało. Sunia 
jest bowiem cały czas leczona… 

Ile jeszcze czasu trwać będzie jej 
leczenie? Trudno powiedzieć. 
Niestety pobyt w schronisku nie 
wpływa na nią dobrze. W kocha-
jącym domku Sofia poczułaby się 
z pewnością dużo lepiej i szybciej 
dochodziłaby do siebie. Tylko czy 
znajdzie się rodzina, która poko-
cha małą i otoczy ją opieką? Szu-
kamy dla Sofii odpowiedzialnego, 
troskliwego opiekuna. rM ●

sofiA

cO Wiemy O PSie:
imię: Sofia
NR eWiDeNcyjNy: 7753
W tyPie RaSy: mieszaniec
Wiek: około 7 lat
Płeć: sunia
Waga: około 8 kg
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

Hasło z krzyżówki nr 783: 
ZA MIESIĄC ŚWIĘTA.

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.

2 grudnia, piątek
godz. 10 i 12 – „WySPA MOJEJ SIOSTRy” 
– spektakl produkcji Teatru Małego (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)

3 grudnia, sobota
godz. 10 – OPOWIADANIE O cZłOWIEKu 
– warsztaty fotograficzne z Tomaszem Sikorą 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 11 – bARbÓRKOWE ZWIEDZANIE 
Stadionu Miejskiego i Tyskiej Galerii Sportu 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 12 i 16 – „WySPA MOJEJ SIOSTRy” 
– spektakl produkcji Teatru Małego (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 19 – ARMIA – koncert (Klub Muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)

godz. 20 – bATNA – koncert w ramach 
trasy „Niechciani Tour” (Art Music club, 
ul. Oświęcimska 53)

4 grudnia, niedziela
godz. 16 – „DZIEcI Z buLLERbyN” 
– spektakl produkcji Teatru Małego (Teatr 
Mały, ul. Hlonda 1)

5 grudnia, poniedziałek
godz. 17 – JuRAJSKIE IMPRESJE 
2022 – wernisaż malarskiej wystawy 
poplenerowej (SDK „Tęcza”, al. 
Niepodległości 188)
godz. 18 – AbEcADłO SZTuKI – gawęda 
Agnieszki czyżewskiej o sztuce (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

4 grudnia godz. 16: „dzieci 
z bullerbyn” – spektakl 
produkcji teatru MaŁego
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3 grudnia godz. 19: arMia 
– koncert, klub Muzyczny 
underground 
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