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Prezes tyskiego oddziału Polskiego związku niewidomych uhonorowana za działalność na rzecz sPołeczności lokalnej.

MasterChef z tychów
19-letni Kuba Tomaszczyk został zwycięzcą  
telewizyjnego show kulinarnego.

nasz katar
Specjalnie dla „Twoich Tychów” kolejna  
relacja uczestnika Mundialu w Katarze.

dziewięć wygranych i... porażka
Hokeiści GKS zakończyli serię  
ligowych meczów bez porażki.
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kronika poliCyjna

◆ 30.11 Na OZNakOWaNym 
PRZejściu Dla PieSZych 
z wyznaczoną ścieżką rowerową 
u zbiegu ulic Budowlanych i Ba-
torego doszło do potrącenia rowe-
rzysty przez 47-letniego kierow-
cę opla. Jeszcze przed przyjazdem 
służb ratunkowych z pomocą ro-
werzyście pospieszyli świadkowie 
zdarzenia. W wyniku potrącenia 
61-letni rowerzysta doznał urazu 
głowy i po wstępnym opatrzeniu 
został przewieziony do szpitala. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
funkcjonariuszy policji wynika, 
że do zdarzenia doszło kiedy ro-
werzysta zbliżał się już do krawę-
dzi jezdni, opuszczając przejście 
dla pieszych. Policjanci KMP Ty-
chy prowadzą dalsze postępowa-
nie w sprawie tego zdarzenia.
◆ Na ścieżce ROWeROWej 
W ciągu ul. TOWaROWej do-
szło 28.11, ok. godz. 7 do nieco-
dziennego zdarzenia. W rejonie 
bramy wjazdowej do jednej z firm 
zderzyli się dwaj użytkownicy hu-
lajnóg. Przed przyjazdem służb 
ratunkowych jeden z uczestni-
ków oddalił się z miejsca zdarze-
nia, natomiast drugi z uczestni-
ków doznał urazu nogi i trafił pod 
opiekę ratowników medycznych, 
a następnie został przewieziony 
do szpitala.
◆ POlicyjNa gRuPa SPeeD 
w Tychach namierzyła kolejnego 
pirata drogowego. 44-letni kieru-
jący mercedesem zwrócił uwagę 
policjantów jazdą bez włączo-
nych świateł oraz przekroczeniem 
prędkości na trasie DK-1. Męż-
czyzna jechał 100 km/h, podczas 
gdy dopuszczalna prędkość wy-

nosiła 70 km/h. Ponadto kieru-
jący jechał lewym pasem ruchu, 
mimo że prawy był wolny i zmie-
nił pas bez użycia kierunkowska-
zu. Na koniec okazało się, że jedną 
rękę miał zajętą trzymaniem tele-
fonu komórkowego, przez który 
prowadził rozmowę.

Łącznie za wszystkie wykrocze-
nia mężczyzna otrzymał mandat 
karny wysokości 1100 złotych. 
Kierujący stracił prawo jazdy, gro-
madząc 27 punków karnych.
◆ 3.12 OkOłO gODZ. 21.30 
POiNfORmOWaNO TySką 
STRaż POżaRNą o pożarze 
blaszanego garażu na terenie 
jednej z posesji przy ul. Wroniej. 
Na miejsce udali się strażacy KM 
PSP oraz OSP Bieruń, a teren za-
bezpieczały zastępy OSP Lędziny 
i OSP Bojszowy. Po około godzi-
nie udało się opanować i ugasić 
pożar. W wyniku pożaru spale-
niu uległ zaparkowane w garażu 
audi, wyposażenie pomieszczenia 
oraz sprzęt budowlany (m.in. za-
gęszczarki). Działania zastępów 
strażaków trwały do wczesnych 
godzin porannych. W wyniku po-
żaru właściciel poniósł znaczne 
starty materialne. Trwa ustalenia 
dokładnych przyczyn i okoliczno-
ści powstania pożaru.
◆ Na ul. cygaNeRii, 4.12, 
Ok. gODZ. 21.30 WeZWaNO 
PaTROl POlicji, po tym, jak 
mężczyzna wybił szybę w zapar-
kowanym samochodzie. Jak się 
okazało, był użytkownikiem auta, 
które miało innego właściciela. 
Nie wiadomo jakie były powo-
dy takiego zachowania sprawcy. 
ls ●

Premiera „karmy” miała miej-
sce w marcu tego roku w Tea-
trze Małym podczas Międzyna-
rodowego Dnia Teatru. Spektakl 
traktuje o wciąż niedokonanej 
w pełni emancypacji kobiet 
oraz stereotypach dotyczących 
kobiecych i męskich roli spo-
łecznych. Twórcy w błyskotliwy 

sposób drwią z wielu utartych 
schematów myślowych, chcąc 
zdefiniować czym jest męskość, 
a czym jest kobiecość. Czasem 
używają do tego młotka, innym 
razem piórka, raz odnosząc się 
do klasyki poezji, innym razem 
klnąc jak szewc. Uczta dla oczu 
i uszu.

– Zaproszenie do konkursu 
otrzymaliśmy od dyrektora Te-
atru Małego Pawła Drzewieckie-
go zaraz po premierze „karmy”. 
To było dla nas ogromne wyróż-
nienie, choć mieliśmy przekona-
nie, że „karma” nie jest spekta-
klem do wygrywania konkursów 
– mówi Monika Szydłowiecka, 
współreżyserka. – Cenimy sobie 
jednak każdą krytykę, zwłaszcza 
tę nieprzychylną, dlatego udział 
w TST tak nas ucieszył. Festiwal 
od lat cieszy się renomą wspania-
łego gremium jurorskiego. Nasza 
forma i metoda na teatr jest dość 
specyficzna, dlatego tak waż-
ne dla nas jest przeglądanie się 
w oczach osób, które mają inne 
potrzeby i wrażliwość estetyczną. 
Raczej nie ma osób, którym na-
sze prepozycje po prostu się po-
dobają. Albo słyszymy okrzyki 
wielkiego uznania, albo pomruki 
sporego niezadowolenia. Tym ra-
zem spotkaliśmy się z uznaniem. 
Myślę, że ma to dużo wspólnego 
z problemami, które poruszamy, 
a które zazwyczaj mocno polary-
zują społeczeństwo. Często nasze 
spektakle prowokują do dyskusji, 
czyli funkcja sztuki zostaje speł-
niona. Tym razem na pierwszym 
planie jest stereotyp. Początkowo 
nie planowaliśmy rysować rze-
czywistości spektaklu tak gru-
bymi kreskami. W trakcie pracy 
okazało się jednak, że te stereoty-
py są tak istotne. Wydawałoby się, 
że żyjemy w społeczeństwie, które 
jest coraz bardziej otwarte, tole-
rancyjne i pluralistyczne. Nic bar-
dziej mylnego. Ścieżki i schematy 

myślowe, którymi się posługuje-
my, powtarzają się od wieków, 
a część z nich się mocno zdezak-
tualizowała. Nie chcemy wcho-
dzić w dyskusję – z braku lep-
szego słowa – z tradycją, chociaż 
może troszkę chcemy, ale bardziej 
zwrócić uwagę na te stereotypy, 
które są po prostu krzywdzące.

Jeden z jurorów powiedział, 
że chciałby aby spektakl „karma” 
zobaczyła jego nastoletnia córka, 
co można uznać za bardzo przy-
chylną i poważną recenzję.

– Czy się spodziewaliśmy takiej 
przychylności? Nie. – mówi Mi-
chał Misza Czorny reżyser i cho-
reograf Teatru Od Ruchu.

– W pewnym momencie na gali 
siedziałem jak na szpilkach, 
bo wszystkie nagrody rozdane 
i pozostało tylko Grand Prix. Po-
myślałem: czyżby? Czyżby to fak-
tycznie się działo? Kiedy usłysza-
łem werdykt już byłem w stanie 
paniki. Mamy to szczęście z Mo-
niką, że gramy z tak wspania-
łym zespołem. To są zawodow-
cy, z którymi pracujemy jeszcze 
od naszych czasów studenckich. 
Ta nagroda jest dla nas pewnym 
podsumowaniem procesu, który 
razem przeszliśmy. U nas aktor 
jest jednocześnie tancerzem, zaś 
tancerz aktorem. Aktor-tancerz 
to bardzo wymagający zawód. 
Sam zajmuję się choreografią, 
ale też z Moniką piszę scenariu-
sze i reżyseruję, więc wiem jak 
ważne jest, aby słowo zawierało 
się w ruchu i na odwrót – dodaje 
Michał Misza Czorny.
kaMil peszat ●

Aktorzy-tAncerze
związany z tyChaMi teatr od ruChu ZOSTAł ZDObyWcą GRAND PRIx 48. TySKIcH SPOTKAń TEATRALNycH.  
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Po premierze spektaklu „karma”. Od prawej: Monika Szydłowiecka, Michał Misza Czorny i zespół Teatru OdRuchu.

Gr
ze

go
rz 

Kr
zy

sz
to

fik

Na wyznaczonym przejściu wraz z drogą rowerową na skrzyżowaniu 
ulic Budowlanych i Batorego doszło do potrącenia rowerzysty.
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prowadzona od 2016 r. przez Monikę 
szydŁowieCką i MiChaŁa Miszę Czornego grupa 
skŁada się z wieloletniCh aktorów teatru 
ruChu waMpa oraz studentów i absolwentów 
akadeMii sztuk teatralnyCh w krakowie. 
w tegoroCznej edyCji tst wystawili 
spektakl „karMa”, któryM zaskarbili sobie 
przyChylność jury.
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mięDZyNaRODOWy DZień OSóB NiePełNOSPRaWNychFlash

W Szkole Podstawowej nr 35 odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych, który przypadał 3 grudnia. Podczas wydarzenia zebranym uczniom 
zaprezentowali się: zespół Pinezka, Gardzioczki, Lemoniada i Oskar Sobiegraj – absolwent SP 35. 
W podzięce za udział w spotkaniu dyrektor SP 35 Jadwiga Szlafka wręczyła zespołom pamiątkowe 
statuetki. kp ●
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FundaCja rozwoju 
ekonoMii spoŁeCznej 
podsuMowaŁa 
MijająCe 12 MiesięCy, 
wręCzająC nagrody 
tyskiego spoŁeCznika 
roku. podCzas gali 
zorganizowanej 
w pasażu kultury 
androMeda wręCzono 
kilkadziesiąt noMinaCji 
i wyróżnień. w tyM 
roku poMiMo noMinaCji 
w trzeCh kategoriaCh 
przyznano tylko 
jedną nagrodę gŁówną 
– tyskiM spoŁeCznikieM 
roku w kategorii 
„osoba” zostaŁa dorota 
MoryC prezes polskiego 
związku niewidoMyCh 
w tyChaCh.

– Chcemy włączać się w budowa-
nie kapitału społecznego. To jest 
nasza misja, po to Fundacja zo-
stała powołana, taki jest cel na-
szego istnienia. Słowa uczą, ale 
to przykłady pociągają, jak słusz-
nie zauważył już w starożytności 
Tacyt. Zatem pokażmy przykłady 
ludzi czy instytucji angażujących 
się w działania na rzecz lokalnych 
społeczności. Nie tylko pokażmy, 
ale też nagródźmy i doceńmy. Tak 
właśnie zrodziła się idea „Tyskie-
go Społecznika Roku” – wyróżnie-
nia cyklicznego, przyznawanego 
osobom oraz instytucjom wyróż-
niającym się działaniami na rzecz 

lokalnej społeczności – mówią 
o wydarzeniu organizatorzy.

O wyróżnienie mogą starać 
się zarówno osoby, jak i insty-
tucje oraz wolontariusze podej-
mujący wykraczające poza ich 
zakres obowiązków inicjatywy. 
– W tym roku zostaliśmy zasko-
czeni liczbą zgłoszeń. Otrzymali-
śmy ich kilkadziesiąt. Wybór nie 
był łatwy, bo niestety nie można 
nagrodzić wszystkich. Zgłoszo-
nych do tytułu Społecznika Roku 

w kategorii „Osoba” było 35 kan-
dydatek/kandydatów, a w katego-
rii „Instytucja” aż 20 kandydatur, 
z kolei w kategorii Wolontariusz 
Tyskiego Centrum Wolontaria-
tu wpłynęło 7 zgłoszeń. Kapitu-
ła wykonała tytaniczne zadanie 
– mówiła prezes FRES Katarzy-
na Loska-Szafrańska.

– Do współpracy zaproszona 
została także Fundacja Internatio-
naler Bund, a formułę konkursu 
rozszerzono o kolejną kategorię: 

Wolontariusz Tyskiego Centrum 
Wolontariatu – mówi Zofia Ka-
stelik-Krzyżowska z Fundacji 
Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kapituła konkursu, w której 
zasiadają przedstawiciele władz 
Miasta Tychy, przedstawiciele 
organizatora, sfery biznesu oraz 
laureaci z poprzedniego roku, 
zdecydowała o przyznaniu tytułu 
Tyskiego Społecznika Roku 2022 
w kategorii „Osoba” pani Doro-
cie Moryc. Tytułu Tyskiego Spo-
łecznika Roku 2022 w katego-
rii „Instytucja” w tym roku nie 
przyznano. Wręczono za to dwa 
wyróżnienia w tej kategorii dla 
Fundacji Społeczno-Rozwojo-
wej NEW TIME oraz Klubu Ki-
biców Niepełnosprawnych. Nie 
przyznano także tytułu Wolonta-
riusza Tyskiego Centrum Wolon-
tariatu. Wyróżniono natomiast 7 
osób; są to: Szymon Kania, Ag-
nieszka Śliwa, Alina Lukianchy-
kova, Inga Lewińska, Vlad Babii, 
Oleksandr Babii, Maria Shron.

Dorota Moryc od wielu 
lat z zaangażowaniem działa 
na rzecz środowisk znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Głównie pracuje z osobami nie-
widomymi i niedowidzącymi. 
Od 2007 roku jest prezesem ty-
skiego oddziału Polskiego Związ-

ku Niewidomych w Tychach. Jest 
również autorką licznych projek-
tów mających na celu integrację, 
aktywizację i usamodzielnienie 
osób niewidomych oraz niedo-
widzących. W 2016 r. uhonoro-
wana została Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Srebrną Odznaką Hono-
rową za zasługi dla Województwa 
Śląskiego oraz Srebrną Odznaką 
Honorową PZN.

– Dziękuję wszystkim obec-
nym za wspólną budowę na-
szego lokalnego społeczeństwa. 
To dzięki Wam i waszej bezin-
teresownej pomocy wiele osób 
może otrzymać wsparcie. Gra-
tuluję wszystkim nagrodzonym 
i nominowanym. Ta ilość nomi-
nacji pokazuje, jak wiele osób 
w naszym mieście jest aktywnych 
i chętnych do działania. To bar-
dzo budujące – mówił Maciej 
Gramatyka zastępca prezydenta 
Tychów, który wraz z przewodni-
czącą Rady Miasta Tychy Barba-
rą Konieczną wręczali nagrody, 
wyróżnienia i nominacje. Nagro-
dy w tym roku rozdano po raz 
czwarty w historii.
kaMil peszat ●

W służbie nieWidomym
po raz Czwarty WybRANO TySKIEGO SPOłEcZNIKA ROKu.

Do 26 grudnia potrwają konsul-
tacje do projektu „Strategii Roz-
woju Miasta Tychy 2030+”. Doku-
ment ten, powstający przy udziale 
mieszkańców, ma odpowiedzieć 
na pytania dotyczące najważniej-
szych kwestii rozwoju miasta – 
określi cele oraz kierunki rozwoju 
Tychów.

W ubiegłym roku mieszkań-
cy mieli możliwość wypełnie-
nia anonimowych ankiet. Łącz-
nie w badaniu wzięło udział 1721 
osób. Uwagi uwzględnione zosta-
ły w dokumencie „Raport z ba-
dania ankietowego”, a sporządzo-
na na tej podstawie kompleksowa 
diagnoza stanowiła podstawę 

do opracowania „Strategii Roz-
woju Miasta Tychy 2030+”.

Kolejnym etapem są konsultacje 
społeczne do sporządzonego pro-
jektu „Strategii…”, które polegają 
na zbieraniu opinii i uwag. Moż-
na je kierować pisemnie za po-
mocą formularza opublikowane-
go na stronie razemtychy.pl wraz 
z projektem strategii (formularze 
w wersji drukowanej dostępne 
są w Punkcie Informacyjnym Biu-
ra Obsługi Klienta – parter Urzę-
du Miasta Tychy), a także bezpo-
średnio w siedzibie Urzędu Miasta 
Tychy, w Wydziale Rozwoju Mia-
sta i Funduszy Europejskich oraz 
pocztą (adres: Wydział Rozwoju 

Miasta i Funduszy Europejskich, 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepod-
ległości 49, 43-100 Tychy).

Jest też możliwość przesła-
nia uwag elektronicznie poprzez 
elektroniczny formularz konsul-
tacji społecznych https://ankieta.
deltapartner.org.pl/konsultacje_
sr_tychy_2030+, a także poprzez 
system ePUAP, adres skrytki 
Urzędu Miasta Tychy e-PUAP/
UMTychy/skrytka oraz za pomo-
cą poczty elektronicznej na adres: 
fundusze@umtychy.pl 

Materiały związane ze „Stra-
tegią…” zamieszczone są w za-
kładce „Konsultacje” na stronie 
razemtychy.pl. ls ●

trwają konsultacje społeczne do Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+. 

Jakie miasto?

W Andromedzie zebrało się kilkadziesiąt osób, które dla społeczności lokalnej robią więcej niż muszą.

Do Doroty Moryc trafił jedyny przyznany w tym roku tytuł.
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kondolencje

Prezydent Miasta Tychy
informuje 

wszystkich najemców lokali użytkowych 
wynajmujących lokale stanowiące własność Gminy Miasta Tychy 

że w roku 2023 stawki czynszowe za najem tych lokali 
utrzymane zostaną na poziomie roku 2022

komunikat

gMina zŁożyŁa 
zaMówienie na 450 ton 
ekogroszku i 150 ton 
węgla typu orzeCh, 
natoMiast pgg 
zaoFerowaŁo tylko 351 
ton ekogroszku i 162 
tony węgla typu orzeCh. 

Urząd Miasta Tychy zakończył 
zbieranie wniosków na preferen-
cyjny zakup węgla – ekogroszku, 
ze względu na wyczerpanie całego 
zaoferowanego tonażu przez Polska 
Grupę Górniczą. W dalszym ciągu 
przyjmowane są wnioski na zakup 
węgla typu orzech. Jak już informo-
waliśmy, maksymalna ilość paliwa 
stałego możliwa do zakupu po pre-
ferencyjnej cenie wynosi 1,5 tony, 
a mieszkańcy będą mogli nabywać 
węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę.

Tychy podpisały umowę 
ze składem – firmą Transport 

Handel Spedycja Ewa Sornek-Je-
lonek. Po odebraniu węgla przez 
skład mieszkańcy zostaną poin-
formowani o konieczności doko-
nania wpłaty za dany sortyment, 
a następnie – po zaksięgowaniu 
wpłaty – firma transportowa 
skontaktuje się z mieszkańcami 
i ustali termin dostawy. W otrzy-
manej ofercie z PGG wyszczegól-
niono trzy kopalnie, z których 
będzie pochodził węgiel: KWK 
Wesoła, KWK Piast-Ziemowit 
ruch Piast i ruch Wola. Węgiel 
nie jest jeszcze rozwożony, praw-
dopodobnie nastąpi to w dru-
gim tygodniu grudnia, dlatego 
mieszkańcy dokonują pierwszych 
wpłat oraz będą ustalane termi-
ny dostaw.

Na tyski skład trafi orzech 
i ekogroszek. Kaloryczność wę-
gla nie jest jeszcze znana, jed-
nak zanim miasto go odbierze 

sprawdzi wszystkie certyfikaty. 
Gmina złożyła zamówienie ogó-
łem na 600 ton węgla (450 ton 
ekogroszku i 150 ton węgla typu 
orzech), natomiast PGG zaofe-
rowało tylko 351 ton ekogrosz-
ku i 162 tony węgla typu orzech. 
Obecnie miasto nie ma możli-
wości domówienia większej ilo-
ści ekogroszku, może otrzymać 
jedynie taką ilość węgla jaka wy-
nika z oferty PGG.

Warto dodać, iż nie ma możli-
wości przywiezienia węgla ze skła-
du na własny rachunek, gdyż 
miasto proponuje usługę kom-
pleksową i w cenie jest zawarty 
transport; jedyną dodatkową opła-
tą jest workowanie paliwa stałego, 
ale tę kwestie ustala się indywidu-
alnie z firmą transportową.

Obecnie miasto nie ponosi 
kosztów z budżetu związanych 
ze sprzedażą węgla. ls ●

19-letni kuba 
toMaszCzyk z tyChów 
zostaŁ nowyM 
MasterCheFeM. 
otrzyMaŁ Czek 
na 100 tysięCy zŁotyCh 
i kontrakt na wydanie 
wŁasnej książki 
kuCharskiej.

Tyszanin w finałowym odcinku 
ósmego sezonu popularnego ku-
linarnego show najpierw przy-
rządził pierś z perliczki z borowi-
kami, ziemniakiem truflowym, 
granatem z limonką i sosem 
mięsno-warzywnym, następnie 
comber z królika, które to dania 
zapewniły mu udział w ostatecz-
nej rundzie. Zadaniem finali-
stów było przygotowanie posił-

ku składającego się z trzech dań. 
Kuba Tomaszczyk przygotował 
na przystawkę mozaikę z dorsza 
z pieprzem pomarańczowym, 
sosem na bazie wermutu i oli-
wą szczypiorkową. Jako danie 
główne zaprezentował konfito-
waną perliczkę z kaszą bulgur, 
policzkiem wieprzowym, grzy-
bami i sosem mięsnym, zaś jako 
deser podał jabłko w zalewie 
korzennej z sosem angielskim, 
kruszonką migdałową i słonym 
karmelem. Te wykwintne potra-
wy dały 19-latkowi z Czułowa 
zwycięstwo.

Przypomnijmy, że 6 lat temu 
tyszanin startował w dziecięcym 
programie MasterChef Junior, 
wówczas zajął 2. miejsce w fina-
le. kp ●

Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Katowicach uchyliło 
pozytywną decyzję prezydenta 
Tychów dotyczącą uwarunko-
wań środowiskowych dla pla-
nowanego Zakładu Odzysku 
Energii w Wilkowyjach.

Inwestycja ta od początku wzbu-
dza emocje i sprzeciw mieszkań-
ców Wilkowyj, Mąkołowca, Sta-
rych Tychów, Czułowa, osiedla A, 
Żwakowa którzy kilka razy prote-
stowali przeciwko planom inwe-
stora – spółki Instalmedia sp. z o.o. 
Odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami w Wilkowyjach, zorganizo-
wano protest przed kamerami te-
lewizji oraz w budynku Urzędu 
Miasta, do urzędu skierowano 
petycje mieszkańców. Radni Rady 
Osiedla Wilkowyje podjęli uchwa-
łę zawierającą zapis: „Po zapozna-
niu się z wnioskami oraz ankietą 
przeprowadzoną wśród mieszkań-
ców dzielnicy Wilkowyje, w trosce 
o zdrowie i stan środowiska natu-
ralnego, negatywnie opiniuje się 
planować budowę „Zakładu Od-
zysku Energii”.

Pod koniec lipca br. prezydent 
Tychów wydał decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla „Zakładu Odzysku Energii 
w Tychach” stwierdzając, iż „nie 
znaleziono podstaw prawnych 
do wydania decyzji odmownej. 
Inwestor spełnił wszystkie okre-
ślone przepisami wymogi”. I da-
lej: „ (…) Przeanalizowano tak-
że wszystkie złożone w terminie 
pisma oraz zawarte w nich uwa-
gi i wnioski mieszkańców mia-
sta. Urzędnicy odpowiedzieli 
na wszystkie 1482 pisma, jakie 
wpłynęły”.

Następnie do UM wpłynę-
ły trzy odwołania, które prze-
kazane zostały do Samorządo-

wego Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach. I właśnie SKO do-
patrzyło się kilku uchybień i po-
stanowiło w swojej decyzji, wy-
danej 18 listopada br.: „Uchylić 
w całości zaskarżoną decyzję 
i przekazać sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia przez organ 
I instancji”. W uzasadnieniu po-
dano, iż ani prezydent, ani nikt 
z podległych mu urzędników nie 
powinien był tą sprawą się zaj-
mować. Jest on bowiem repre-
zentantem strony postępowania 
(„Prezydent Miasta występo-
wał jednocześnie w trzech ro-
lach: jako reprezentant Gminy, 
jako reprezentant Skarbu Pań-
stwa i jako rozpoznający wnio-
sek” – czytamy w uzasadnieniu) 
i „podlega wyłączeniu z (...) po-
stępowania dotyczącego wydania 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia”. SKO odnoto-
wało, że urząd wydał swoją de-
cyzję tylko na podstawie doku-
mentów przedłożonych przez 
inwestora, a sam nie wykonał 
żadnych badań oceniających za-
sięg oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia. Ponadto SKO 
dopatrzyło się także nierucho-
mości, których właściciele lub 
użytkownicy nie zostali uznani 
za strony postępowania.

W sentencji Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze stwierdziło, 
by sprawę przekazać do ponow-
nego rozpatrzenia przez organ 
I instancji, jednak w związku 
z tym, że jest nim prezydent, UM 
złoży wniosek do SKO o wska-
zanie innego organu do rozpa-
trzenia sprawy. Jak stwierdziła 
Ewa Grudniok, rzeczniczka UM 
Tychy, miasto obecnie analizuje 
decyzję SKO. ls ●

mAsterchef z tychóW 
tyszanin wygraŁ POPuLARNE SHOW KuLINARNE. 

kupią, zWAżą i przyWiozą
Miasto Czeka NA PIERWSZE PARTIE WęGLA DLA TySZAN.

podziękowania

TV
N

sprawa budowy „spalarni” w Wilkowyjach do ponownego 
rozpatrzenia. 

Uchylono 
decyzJę 
prezydenta
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reklama

tyChy nie są być Może 
MiasteM turystyCznyM, 
ale Mają Coś, bez Czego 
żadne szanująCe się 
Miasto turystyCzne 
obejść się nie 
Może – targowisko 
z prawdziwego 
zdarzenia.

Handlujący na placu targowym 
przy al. Bielskiej kupcy zapew-
niają mieszkańcom produkty 
świeże i pierwszej jakości oraz 
przede wszystkim pochodzące 
od miejscowych i małych go-
spodarstw, gdzie uprawę, ho-
dowlę czy też przetwórstwo 
prowadzi się tradycyjnymi me-
todami.

Co środę, a zwłaszcza co so-
botę, plac targowy na Starych 
Tychach wypełnia się kupca-
mi i klientami. Ci pierwsi za-
wodowo z tym miejscem zwią-
zani są od dziesiątek lat, często 
prowadząc działalność z poko-
lenia na pokolenie, ci drudzy 
po prostu szanują sobie swoje 
pieniądze i lubią płacić uczciwą 
cenę za dobrej jakości produkty. 
– Ogromną zaletą naszych kup-
ców jest to, że handlują produk-
tami z lokalnych gospodarstw. 
Pomidor z naszego targowiska, 
jest pomidorem dojrzewającym 
w lokalnej szklarni a nie w cięża-
rówce – mówi Piotr Konieczny, 
kierownik targowiska. – Wszyst-
kich znam osobiście, bo współ-

pracujemy ze sobą od lat. Nasi 
kupcy często prowadzą swo-
je gospodarstwa i zdają sobie 
sprawę z faktu, że muszą kon-
kurować z wielkimi marketami. 
Polem do popisu jest oczywiście 
cena, ale też jakość. Wędliny, na-
biał, przetwory, owoce i warzy-
wa pochodzą od ekologicznych 
i lokalnych przedsiębiorców, 
którzy swoje metody doskonalą 
z ojca na syna. Poza tym kupiec 
jest pierwszym sitem słabej jako-
ści. Ci, którzy sami nie wytwa-
rzają produktów, stają się klien-
tami gospodarzy, a dzięki temu, 
że po prostu muszą się znać 
na towarach, wybierają tylko te, 
które są najświeższe i najlepsze, 
by łatwo można było je sprze-

dać. Wielka sieć dyskontowa 
może sobie pozwolić na niskiej 
jakości produkt, który się nie 
sprzeda, gdyż zalegające na pół-
kach i w końcu przeterminowa-
ne produkty może wliczyć sobie 
w straty. Nasi kupcy nie mogą so-
bie pozwolić na taki luksus. Oni 
po prostu muszą sprzedać towar, 
dlatego muszą mieć najlepszy to-
war w najatrakcyjniejszej cenie. 
To jest mechanizm, dzięki które-
mu targowiska na całym świecie 
wciąż przyciągają tłumy klientów 
– dodaje kierownik.

I faktycznie, ceny w wie-
lu przypadkach na targowisku 
są dużo niższe. – U mnie naj-
tańsze jajko kosztuje 70 groszy, 
podczas gdy w markecie najtań-
sze 10 jajek kosztuje 7.5 zł (0,75 
gr za jajko – przyp. red.). Ale 
trzeba zauważyć, że są to ma-
lutkie jajka z chowu klatkowe-

go. Za średniej wielkości jaj-
ko z wolnego wybiegu zapłacić 
trzeba już ok. złotówkę, a za jaj-
ko z hodowli ekologicznej jesz-
cze więcej. Moje jajka wszystkie 
są z hodowli ekologicznej, kury 
chodzą wolno po placu i zno-
szą razem około 350 jaj w tygo-
dniu. Mam małą hodowlę, dla-
tego jestem w stanie zadbać 
o każde zwierzę, co przekłada 
się na smak i jakość jajka. Mam 
swoich stałych klientów, dzięki 
czemu zawsze sprzedaję wszyst-
ko – dodaje gospodarz z Wyr.

Na targu na Starych Tychach 
stałymi bywalcami są rzeźnicy, 
serowarzy, rolnicy, ale też produ-
cenci przetworów czy hodowcy 
ryb. – W tym roku karpia za-
częliśmy sprzedawać w cenie 
27 zł za kilogram. Jest to znacz-
ny wzrost względem poprzed-
niego, kiedy to cena wyjściowa 

wynosiła ok, 18 zł. Biorąc pod 
uwagę, że mamy dopiero po-
czątek grudnia, to cena jeszcze 
podskoczy. Wiadomo, im bli-
żej świąt, tym drożej. Ryb w tym 
roku jest po prostu mniej na ryn-
ku. My handlujemy swoimi ryba-
mi, dlatego jesteśmy w stanie za-
proponować atrakcyjniejszą cenę. 
W marketach już w październi-
ku kilo karpia kosztowało 30 zł. 
Poza tym znam swoją rybę. Mu-
szę wiedzieć czym handluje i mu-
szę być pewny, że wszystko sprze-
dam. Dobrym towarem handluje 
się zdecydowanie lepiej – tłuma-
czy hodowca ryb.

Prócz ogromu produktów spo-
żywczych, na targu można rów-
nież znaleźć m.in. odzież, kos-
metyki, galanterię, obuwie czy 
meble. Tej ofercie przyjrzymy się 
w jednym z kolejnych numerów 
„Twoich Tychów”. kp ●

Na targowisku sprzedawane są produkty świeże, pochodzące z prywatnych hodowli.

W środy i soboty plac przy al. Bielskiej zapełnia się handlowcami i kupującymi.
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dobrym toWArem hAndluje się lepiej
targ na staryCh tyChaCh cO ŚRODę I SObOTę PRZycIąGA TłuMy.
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Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy,

Uchwały Nr XLIV/832/22 z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego 
i ul. Nałkowskiej 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 XLIV/832/22 z dnia 27 października 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE OSIEDLA N POMIĘDZY 

AL. PIŁSUDSKIEGO, UL. DMOWSKIEGO I UL. NAŁKOWSKIEJ W TYCHACH.

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

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

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

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

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
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
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

nr GWB.6740.5.2.2022.BC
z dnia 30 listopada 2022r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 176 
z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 listopada 2022r. 
(uzupełniony w dniu 28 listopada 2022r.), na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) Pana Janusza 
Pieniądz, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 kwietnia 2022r. Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Tychy Nr 077/44/22 z dnia 11 kwietnia 2022r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla 
zadania pn:

„Rozbudowa ul. Orlej w Tychach”

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru 
nieruchomości:

Gmina Tychy/Obręb Tychy
3776/85, 4233/85, 1028/85, 5134/88, 5135/88, 3680/88, 1094/90, 4223/90, 5097/86, 
2777/85, 2778/85, 1921/85, 2751/85, 3002/85

Działki podlegające podziałowi:
2751/85, 3002/85

Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta 
Naczelnik Wydziału Budownictwa 

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikaty

Z okazji mikołajek, przypadają-
cych na dzień ukazania się nasze-
go tygodnika, instytucje miejskie 
przygotowały różnorodne wyda-
rzenia mikołajkowe, od spekta-
kli teatralnych, przez animacje 
po paradę rowerową.

Nieodłącznym elementem 
mikołajków w Tychach jest tra-
dycyjna parada rowerowych 
pomocników Mikołaja. W tym 
roku niedzielna rowerowa para-
da wystartowała z Rynku i ulica-
mi miasta przejechała na Ryne-
czek na osiedlu K. Organizator 
Rowerowych Mikołajek – Mi-
chał Kasperczyk – ufundował 
nagrody-niespodzianki: od opa-
sek odblaskowych po nagrody 
za najlepiej przystrojony rower 
oraz najlepsze świąteczne prze-
branie. Impreza odbyła się już 
po raz 21.

Za nami również warszta-
ty „Daj mi gwiazdkę z nieba” 
zorganizowane przez Muzeum 
Miejskie, dekorowanie bombek 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
rodzinny spektakl „Wyspa mo-
jej siostry”, spektakl mikołajkowy 
„Dzieci z Bullerbyn” w reżyserii 
Anny Białoń (Teatr Mały), pierw-
szy Tyski Bieg Mikołajkowy oraz 
świąteczne warsztaty artystyczne 
z Miejskim Centrum Kultury.

Wszystkich czytelników za-
praszamy na nadchodzące wy-
darzenia. W czwartek: „Bajka 
o księżniczce na ziarnku grochu” 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Nr 2, godz. 9.30 i 11.30), spek-
takl „Fabryka śniegu” w Klu-
bie Wilkowyje MCK (18.00); 
w piątek: warsztaty dekorowa-
nia pierników w siedzibie głów-
nej Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej (16.00); w sobotę: świąteczny 
kiermasz rękodzieła w Spółdziel-
czym Domu Kultury „Tęcza” 
(10.00); 14 grudnia: rodzinne 
warsztaty „Dekoracje świątecz-
ne” w Klubie Urbanowice MCK 
(17.00 i 18.30); 17 grudnia: Mi-
kołajkowy Bal Przebierańców 
na Lodzie dla Dzieci na lodowi-
sku sezonowym w OW Paproca-
ny (17.00). kp ●

W minioną sobotę, 3 grudnia 
rozpoczęły działalność sezono-
we lodowiska w Tychach przy ul. 
Brzozowej oraz w Parku Miejskim 
Solidarności (przy Żyrafie). Dwa 
dni później (5 grudnia) otwarto 
sezonowe lodowisko na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany. 

Z bezpłatnego ślizgania można 
korzystać w godzinach: 8-13, 15-
17, 18.30-20. Jednocześnie na lo-
dowisku sezonowym może prze-
bywać maksymalnie 100 osób 
- dzieci i młodzież do lat 16 mogą 
przebywać pod opieką rodzica/
opiekuna, który nie musi posia-
dać łyżew. Mn

Już po raz 9. odbyło się Między-
narodowe Spotkanie Biznesu przy 
Kulturze Francuskiej „Beaujolais 
Nouveau”. W Hotelu Tychy Pri-
me gościły osoby związane z ży-
ciem miasta, kulturą, biznesem 
czy sportem. Tyskie „Beaujolais 
Nouveau” to wspólna inicjatywa 
stowarzyszenia Oui Silesie!, Ho-
telu Tychy Prime oraz Fundacji 
Europa House. Spotkanie z za-
proszonymi gośćmi poprowadził 
dr Patryk Szczygieł, prezes Fun-
dacji Europa House.

Wśród prelegentów znaleźli 
się m.in. Tomasz Drwal (pierwszy 
Polak w UFC) i prezes Tyskiej Pod-
strefy KSSE Rafał Żelazny. – Z pro-
wadzonych przeze mnie badań jas-
no wynika, że sport jest swoistym 
game changerem rozwoju zawodo-
wego – mówił dr Szczygieł podczas 
otwarcia. – Zmagania sportowe 
to w pewnym sensie symulacja sy-
tuacji ekstremalnej, z którą mamy 
do czynienia na co dzień w życiu 
biznesowym. Wielu uznanych lu-
dzi biznesu to osoby intensywnie 

trenujące. Jak pokazują przykłady 
(Drwal, Żelazny, Zamasz, Gibała) 
przenosi się to na ich życie zawo-
dowe. Zatem ukuty przeze mnie 
termin game changer jest tu za-
sadny w odniesieniu do sportu 
– dodał.

Po oficjalnym otwarciu wyda-
rzenia i panelu dyskusyjnym od-
była się degustacja młodziutkiego 
wina, produkowanego ze spe-
cjalnego szczepu winogron zwa-
nych Gamay rosnących w regio-
nie Beaujolais. kp ●

Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 uszyli sto świetlików 
– maskotek, które będą sprzeda-
wać podczas Tyskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. Uzyskane 
w ten sposób środki przeznaczą 
na Fundację Śląskie Hospicjum 
dla Dzieci „Świetlikowo”.

Maskotki powstały pod okiem 
pracowników pracowni krawie-
ctwa ręcznego Manufaktura mie-
szącego się w Tyskich Halach Tar-
gowych. Katarzyna Ptak, prezes 
zarządzającej halami spółki Śród-
mieście, wręczyła uczniom dyplo-
my z podziękowaniami. – To na-
prawdę piękne zachowanie, które 
należy wyróżniać i nagradzać. Ra-
zem z wszystkimi zaangażowa-
nymi pracownikami Śródmieś-
cia cieszymy się, że mogliśmy was 
wspomóc przy organizacji tego 
przedsięwzięcia – mówiła Kata-
rzyna Ptak.

Dziesiątka uczniów uczęsz-
cza do ósmych klas SP 1. Każdy 
z nich podkreśla, że to nie koniec 
pomocy i już planują kolejne ak-

cje charytatywne. – Są to ucznio-
wie z różnych klas, którzy należą 
do szkolnego koła wolontariatu 
– mówi Jolanta Żłobińska, na-
uczycielka, która powołała pro-
jekt do życia. – To fantastycz-
ne móc współpracować z tak 
chętnymi do pomocy młodymi 
ludźmi. Ich zapał do pracy jest 
naprawdę imponujący. Tak na-
prawdę wszystko zrobili sami, 
moim zadaniem było tylko do-
pilnować formalności. – Nasze 
szkolne koło wolontariatu liczy 
ponda 50 członków – dodaje 
Krzysztof Juranek dyrektor SP 
nr 1. – Będzie można nas zoba-
czyć na stoisku podczas Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego, na któ-
rym uczniowie będą sprzedawać 
ręcznie robione maskotki. Takie 
akcje są trudne do przecenienia 
pod względem wychowawczym. 
Rozwijają empatię, umiejętność 
pracy w grupie, obierania celów 
i ich realizacji czyli liczne kom-
petencje „miękkie”, które są po-
trzebne każdemu z nas. Jestem 

dumny ze swoich nauczycieli 
i naszych wychowanków.

Warsztaty, podczas których 
powstały maskotki, odbyły się 
w pracowni krawiectwa ręcz-
nego Manufaktura. – Dziecia-
ki stworzyły wszystkie maskotki 
absolutnie własnoręcznie – mówi 
Rajmund Świetlik, właściciel za-
kładu. – Gdy przyszła do mnie na-
uczycielka i powiedziała, że dzie-
ci chcą szyć świetliki, to przecież 
nie mogłem odmówić. Nazwi-
sko zobowiązuje. Nasi pracow-
nicy oczywiście służyli radą, po-
kazywali jak się do całego procesu 
zabrać i jak przygotować, jednak 
wykonanie należało wyłącznie 
do dzieciaków. To były świetne 
warsztaty. Zdecydowanie czeka-
my na następne – dodaje.

Dyrektor SP nr 1 wręczył 
Kronikę Szkoły Podstawowej nr 
1 w podzięce Katarzynie Ptak, 
Rajmundowi Świetlikowi oraz 
Karolinie Chemicz-Pałys, która 
pomagała przy organizacji war-
sztatów. kp ●

sezonowe lodowiska już czynne.

można się ślizgać

Trzy plenerowe lodowiska zostały już otwarte dla tyszan.
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parady, warsztaty, spektakle

mikołaJe w tychach
uczniowie sp nr 1 wzięli udział w wyjątkowych warsztatach.

świetliki dla świetlikowa

„beaujolais nouveau” po raz dziewiąty.

młode wino i biznes

Rowerowa parada Mikołajów ulicami Tychów odbyła się już po raz 21.
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Uczniowie SP nr 1 wraz z pracownikami Śródmieścia i Manufaktury.
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katar przeważnie trwa 
7 dni… bez względu 
na to Czy leCzony Czy 
nie leCzony – tak brzMi 
tradyCyjna MaksyMa, 
z dziada pradziada 
powtarzana przez 
każdego w polsCe. 
nasz katar również 
potrwaŁ tydzień, ale Czy 
przeszedŁ? jak wieMy 
po niedawnej pandeMii, 
są przeziębienia 
o znaCznie większej 
MoCy, jeśli już nie 
MedyCznej to spoŁeCznej 
i Mentalnej.

Pojechałem na mistrzostwa 
w Katarze jako osoba, która nie 
jest specjalnym entuzjastą kul-
tury arabskiej. Z natury toleran-
cyjny, więc nie pałałem do niej 
też żadnym nadmiernym hej-
tem. Oczywiście, że ostatnie 20 
lat ustaliło w mojej głowie obraz 
jednoznacznie pejoratywny, 
do czego przyczyniły się zama-
chy terrorystyczne i zbrodnie tzw. 
Państwa Islamskiego. Czy to jest 
jednak prawidłowy osąd? Prze-
cież obecnie my Europejczycy 
z krajów dawnych postsowieckich 
wpływów, również moglibyśmy 
być kojarzeni przez ten pryzmat 
z obecnymi zbrodniami Rosji. 
Dla Arabów Polska jest tak samo 
egzotyczna jak oni dla nas.

pierwsze wrażenie
Już gdy wysiadłem z samolotu 
przeżyłem pierwszy szok kultu-
rowy. Nikt z Arabów nie nosił 
własnych walizek. Dosyć liczna 
armia pracowników z krajów trze-
ciego świata (do których jeszcze 
wrócimy) czekała już w kolejce, 
aby swojego „klienta” obsłużyć 
jak najsprawniej i jak najszybciej. 
Moją internetową relację z tego 
wrażenia obejrzało blisko 1,3 mln 
osób i dla nielicznej tylko grupy 
wydawało się to „akceptowalne”. 
To pierwsze wrażenie inności po-
strzegania świata i norm społecz-
no-kulturowych towarzyszyło nam 
przez cały czas. Nasza dostatnia 
Europa z szeroką gamą pakietów 
socjalnych i wszechogarniającej 
równości tutaj jeszcze nie dotar-
ła. Przez cały tydzień spotykałem 

wielu pracowników z innych kra-
jów: Bangladeszu, Sri-Lanki, Pa-
kistanu, Indii, którzy opowiada-
li swoje historie życia, z grubsza 
jednak do siebie bardzo podobne. 
Od czasów gdy na półwyspie arab-
skim, a w szczególności w krajach 
takich jak Katar, Bahrajn, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie etc. nastą-
pił rozkwit po odkryciu złóż ropy, 
większość z nich stała się celem 
migracji zarobkowej. Oczywiste 
jest, że emigranci pracują ciężko 
i za niskie wynagrodzenie. Przy-
kładowo za miesiąc pracy pensja 
podstawowa to ok 1000 reali, czyli 
mniej więcej 1100 zł – przy bardzo 
podobnych cenach jak w Polsce. 
Czy jednak historia naszej emi-
gracji zarobkowej po roku 1989 
lub drugi rzut po wejściu Polski 
do UE była inna? Faktem jest 
jednak, że podczas całego pobytu 
spotkaliśmy tylko kilka rdzennych 
katarskich rodzin. Ta niewielka 
nacja ma dosłownie w posiada-
niu ekonomicznym kilkukrotnie 
większą rzeszę napływowej lud-
ności. Wieżowce na WestBay-u, 
które zapierają dech w piersiach, 
zamieszkują firmy sterujące glo-
balną gospodarką światową i no-
woczesnym biznesem.

szata zdobi człowieka
W dzień, pewnie ze względu 
na temperaturę wynoszącą 30-32 
stopnie, życie się toczy spokoj-
nie, może nawet za wolno, ale 
za to wieczorem i w nocy nad-
rabia z nawiązką. Późnym po-
południem wylegają na miasto, 
do licznych restauracji i galerii 
spragnione życia całe rodziny. 
Tradycyjnie głowa rodziny ubra-
na w Thaab/kandurę (taki strój 
mam na zdjęciu) z kefiją tzw. 
arafatką, ze sznurem iqal. Kobie-
ta ubrana jest zawsze w zakrywa-
jącą całe ciało abaję i w większo-
ści w niqab z widocznymi jedynie 
przepięknymi oczami. Mężczyź-
ni w sandałach, a u kobiet raczej 
już obuwie premium, którego 
jednak… nie widać. No tak, ko-
biety uwielbiają się stroić ale… 
wyłącznie dla swoich mężczyzn. 
Jak opowiadała nam poznana 
kompozytorka z Libanu, nikt kto 
może teoretycznie zostać mężem 
kobiety, nie ma prawa zobaczyć 

jej wdzięków (od kostek po czu-
bek głowy powinna je zakrywać). 
Może więc czuć się swobodna tyl-
ko przy członkach rodziny (oj-
ciec, brat, mąż itp.).

Podobnych zasad doświad-
czyliśmy, gdy chcieliśmy usiąść 
w restauracji wspólnie z Han-
nah i za przykładem naszej naro-
dowej kadry spróbować integra-
cyjnej shiszy. Tu niespodzianka: 
jedynie rodzina może wspólnie 
biesiadować wśród kobiet. Dosyć 
się więc napociliśmy, zanim uda-
ło nam się przekonać właścicie-
la że mamy z dziewczyną wspól-
ne geny… Uratował nas Dawid 
Kołodziejczyk, który z pozoru 
może ze swoją karnacją uchodzić 
za krewnego. Zostaliśmy wiec pol-
skimi arabami, albo jak kto woli 
arabami polskiego pochodzenia. 
Do końca jednak pobytu, właści-
ciel knajpy mierzył nas niepew-
nym wzrokiem, Hannah miał 
za dekadentkę, a zapraszani do na-
szego stołu całkiem przyjaźni Sau-
dyjczycy za każdym razem odma-
wiali z tego jedynego powodu.

Arab polskiego pochodzenia
W końcu zapragnąłem i ja mieć 
tradycyjny strój arabski, ale nie 
taki kupiony w markecie z na-
szywką „made in China” lub bar-
dziej „made in India”. Pomógł 
mi w tym Ali – Katarczyk paki-
stanskiego pochodzenia. Zawiózł 
nas do dzielnicy tradycyjnych war-
sztatów. Szybko się okazało, że by-
liśmy tam jedynymi „pozaarab-
skimi” obcokrajowcami. Szybko 
przyciągaliśmy więc uwagę.

Krawiec męski – u nas ginący 
zawód, a tutaj w rozkwicie. Sce-
na jak z filmu rodem z Bolywood: 
trzech dorosłych facetów mnie 
mierzy, nic nie zapisują, wszyst-
ko liczą w głowie, na koniec mała 
kartka i za sprawa Alego cały strój 
uszyty od zera będzie gotowy 
na mecz z Argentyną, czyli po 20 
godzinach. Cena: zaledwie 60 reali! 
U nas garnituru szytego na miarę 
za 60-70 zł raczej się nie kupi. Tu-
taj wszyscy pracują okrągłą dobę, 
a klientów tłumy. Po zmianie stro-
ju wielka zmiana w odbiorze mojej 
osoby. Arabowie naprawdę mieli 
kłopot z rozszyfrowaniem tej za-
gadki. Co to za gość w pełni tra-
dycyjnym stroju, a z twarzy zu-
pełnie biały. Odnosili się do mnie 
już jednak z zupełnie innym na-
stawieniem. Sam strój zresztą oka-
zał się genialny, jak na tamtejsze 
warunki! Przewiewny, wygodny 
i elegancki zarazem, kryjący nie-
które fałdki 40+. Polecam! Sam 
strój również podświadomie na-
rzuca pewien styl bycia: powścią-
gliwego, spokojnego i skromnego. 
Sam sposób chodzenia natural-
nie wyklucza pewne zachowania, 
a zachęca do innych. Np. biegać 
i bić się w tym stroju na pewno 
trudno, a nawet szybkie prze-
mierzanie świata jest z początku 
trudne. Dzięki niemu jednak po-
znałem jednego z bratanków Emi-
ra z Doha. Otóż w drugiej drugiej 
połowie meczu Polski z Argenty-
ną pomiędzy pierwszym a drugim 
golem nastąpił czas na modlitwę. 
Wielu tradycyjnie ubranych arab-
skich VIP-ów nie zdążyła wrócić 
do swoich prywatnych lóż usytuo-
wanych piętro wyżej. Rozłożyli się 
wiec przy strefie hospitality – dla 
niepełnosprawnych. No i modlili 

się w trakcie meczu. Postanowiłem 
pomóc im w tej czynności i przy-
pilnować im rzeczy osobistych. 
Tak poznałem jednego z nich. Do-
stałem nawet zaproszenie do loży 
wyżej, ale tym razem ja ze skrom-
ności odmówiłem, zachowując je-
dynie facebookowy kontakt.

Sam strój spisywał się świetnie. 
Uratował mnie prawdopodobnie 
przed… karą chłosty! Na stadio-
nie omyłkowo pomyliłem drzwi 
od toalety i wszedłem do dam-
skiej, za co tradycyjnie należy się 
kara obyczajowa – kara chłosty. 
Na szczęście nie było krzyków i pi-
sków, a zaledwie gest jednej z dam, 
żebym się odwrócił i wyszedł; 
ochrona nawet do mnie nie śmia-
ła podejść. Później byłem świad-
kiem podobnej sceny z udziałem 
Argentyńczyka i ochrona szybko 
się nim zajęła w o wiele bardziej 
stanowczy sposób.

A po co nam alkohol?
Nie, na katarskim Mundialu nie 
było alkoholu. Znaleźliśmy go 
jedynie w jednym z maleńkich 
ekskluzywnych pubów firmo-
wych przy Hotelu Hilton. Cena 
„zaledwie” 75 reali za małe bu-
telkowe 0.33l, więc podziękowa-
liśmy i piliśmy soki. W Katarze, 
mówiąc wprost, było tak wiele 
do zobaczenia, zwiedzenia, tak 

różnorodny jest to kraj, a sam 
Mundial dostarczał tak wie-
lu wrażeń, że alkohol jako sty-
mulator doznań zwyczajnie był 
niepotrzebny. Tak przynajmniej 
twierdził każdy, kto Mundial od-
wiedził i dał się ponieść rozryw-
kom przygotowanym dla kibi-
ców w wielu FanZonach. To mój 
trzeci Mundial z udziałem Po-
laków (w 2006 byłem w Niem-
czech, a cztery lata temu w Rosji) 
i mogę wprost powiedzieć, że te-
goroczny jest najlepiej zorganizo-
waną dla kibiców imprezą. Tur-
nieju w Rosji nie daje się nawet 
zestawić z tym katarskim – nie 
ma takiej skali. Tutaj jest wszyst-
ko co potrzeba, nie ma tylko al-
koholu, a więc rzeczy z gruntu 
nieważnej, o której i tak po chwili 
zapominasz.

Gospodarze przygotowali się 
w każdym detalu: od karty sim 

z budżetem 2000 minut i danymi 
na internet dla każdego, po przy-
gotowane całe festiwale muzycz-
ne i pirotechniczne atrakcje, które 
odbywały się codziennie!

powrót do kraju
Obiecałem, że jeśli Polacy wyj-
dą z grupy, to wrócę w moim 
arabskim stroju do Polski. O ile 
w Warszawie na lotnisku jeszcze 
on nie dziwił, o tyle na Dworcu 
Centralnym wzbudzał już śmiech, 
a że temperatura zwyczajnie zmu-
siła mnie do ubrania pod niego 
spodni i zamiany arafatki na weł-
nianą czapkę, wyglądałem bar-
dziej jak jezuita. Tak więc na ko-
niec mojej katarskiej przygody 
zostałem… polskim księdzem 
arabskiego pochodzenia.
paweŁ janas
korespondent 
„sportu” w katarze ●

nAsz kAtAr
o wyprawie na Mundial 2022 OPOWIADA SPEcJALNIE DLA „TWOIcH TycHóW”  
TySZANIN PAWEł JANAS.

SłOWNicZek POjęć „ODZieżOWych”

Thawb/kandura - okrycie całego ciała 
kufija/kefija - nakrycie głowy
iqal/agal - sznur trzymający kufiję
u kobiet cale ciało zakrywa abaja, a do tego różne rodzaje zakry-
cia twarzy: od samych włosów - hijab,  po pozostawione tylko 
odkryte oczy - niqab lub zakryte nawet one siatką – burka.
Obowiązkowo sandały, a nawet częściej klapki na grubej drew-
nianej podeszwie.

Podczas pobytu nie mogło zabraknąć spotkania z naszymi piłkarzami, tutaj 
z Grzegorzem Krychowiakiem i Wojciechem Szczęsnym.Autor w tradycyjnym stroju arabskim.

Katar jest państwem kontrastów – wielkie bogactwo i rzesze biedujących emigrantów zarobkowych.
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W najbliższą niedzielę, 11 grud-
nia o godz. 17 będzie moż-
na posłuchać ostatniego w tym 
roku Koncertu Magdaleńskiego, 
na który Miejskie Centrum Kul-
tury zaprasza wraz z proboszczem 
parafii pw. św. Marii Magdaleny 
Januszem Lasokiem.

Tematem, jak na grudniowy 
czas przystało, będzie muzyka 
związana z Adwentem i święta-
mi Bożego Narodzenia, w których 
klimat wprowadzi nas organista 
Marek Pilch.

Urodzony w Cieszynie arty-
sta studiował organy i klawesyn 
na Akademii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Katowicach, 
był także stypendystą Hochschu-
le für Musik w niemieckim Tros-
singen. Występuje jako solista, ka-
meralista oraz muzyk prowadzący 
projekty. Gra na historycznych in-
strumentach klawiszowych: orga-
nach, klawesynach i fortepianach 
historycznych. Współpracuje z ze-
społami muzyki dawnej i prowadzi 
własny zespół Trio Brillante. An-
gażował się też w działalność mu-
zyczną Kościoła Ewangelickiego, 

a w działalności naukowej zajmują 
go zagadnienia związane z histo-
rycznymi praktykami wykonaw-
czymi oraz chorał protestancki. 
Publikuje w prasie muzycznej, 
prowadzi wykłady akademickie. 
W 2017 roku objął funkcje kie-
rownika Katedry Klawesynu i Hi-
storycznych Praktyk Wykonaw-
czych na katowickiej Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskie-
go, gdzie prowadzi Akademicka 
Orkiestrę Barokową.

W programie niedzielnego 
koncertu w kościele pw. św. Ma-
rii Magdaleny usłyszymy utwo-
ry Nicolausa Bruhnsa, Johanna 
Sebastiana Bacha, Ludwiga van 
Beethovena, Maxa Regera i Jana 
Gawlasa. ww ●

w najbliższą sobotę, 
10 grudnia MuzeuM 
Miejskie zaprasza na 
kolejne spotkanie 
z lubianego Cyklu 
„Mozaika górnośląska”. 
tyM razeM teMateM 
będzie wielka 
wartość naszego 
regionu – śląska 
kuChnia i to ta, na 
której wyrośli obeCni 
pięćdziesięCiolatkowie.

Gościem muzeum będzie bowiem 
pochodzący z Rybnika Aleksan-
der Szojer, autor wydanej kilkana-
ście tygodni temu książki „Moja 
babcia gotowała dla Gierka. Kuli-
narna podróż na Śląsk w czasach 
PRL-u”.

Jak twierdzą organizatorzy 
spotkania, praca Aleksandra 
Szojera nie jest typową książką 
kucharska. Jej osnową jest sen-
tymentalna podróż do czasów 
dzieciństwa przeżytego w latach 
80. w Rybniku. Publikacja zapo-
znaje z charakterystycznymi da-
niami kuchni śląskiej i kuchni 
czasów PRL–u – zawiera 95 do-
mowych przepisów, wykorzysty-
wanych od pokoleń, zgromadzo-
nych przez autora i jego mamę, 
Annę Szojer. Autorami przepisów 
są także: Jadwiga Salamon (babcia 
autora, która była kucharką we-
selną i obsługiwała m. in. spot-
kania partyjnych dygnitarzy) oraz 
Łucjan Szojer (ojciec autora, z za-
wodu piekarz). Można tam zna-
leźć unikatowe receptury na kul-
towe ciasta drożdżowe, kołocze 
i desery z prywatnego archiwum 
kucharki weselnej. Przez klasyki 
kuchni śląskiej prowadzą tema-
tyczne rozdziały, np. o roli chleba 
w codziennej kuchni, targu, ry-
tuałach związanych ze świętowa-
niem po śląsku, czy porach roku. 

Towarzyszą im barwne fotografie, 
pobudzające apetyt.

Sam autor tak mówił w wywia-
dzie udzielonym Katarzynie Pa-
chelskiej z portalu Ślązag: „Sama 
kuchnia śląska, w mojej opinii, 
ma się obecnie jednak całkiem 
nieźle. Wychodzi spod strzech, 
pokazuje się na konkursach, są 
też restauracje specjalizujące się w 
kuchni regionalnej. Świadomość 
tej kuchni jest większa“.

Prowadzona przez kulturo-
znawczynię, recenzentkę i po-
dróżniczkę kulinarną Aleksandrę 
Czaplę-Oslislo „Mozaika gór-
nośląska” z Aleksandrem Szoje-
rem rozpocznie się w sobotę, 10 
grudnia o godz. 17 w Sali Muze-
um Miejskiego przy pl. Wolno-
ści 1. Podczas spotkania będzie 
można zakupić książkę w spe-
cjalnej cenie oraz zdobyć pod-
pis autora. rn ●

Już po raz siódmy Młodzieżowy 
Dom Kultury nr 1 w Tychach 
wraz z Wojskowym Centrum 
Rekrutacji i chórem Presto Can-
tabile zorganizowali Wojewódz-
ki Konkurs Pieśni Patriotycznej 
i Historycznej „Nad nami Orzeł 
Biały” oraz Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny „Jesteśmy dumni 
z Polski”. Podsumowanie konkur-
sów odbyło się podczas gali w sali 
koncertowej AUKSO w Mediate-
ce, podczas której zastępca prezy-
denta Tychów Maciej Gramatyka 
wręczył młodym artystom nagro-
dy i wyróżnienia.

W eliminacjach do Woje-
wódzkiego Konkursu Pieśni Pa-
triotycznej i Historycznej „Nad 
nami Orzeł Biały” wzięły udział 
34 zespoły i 51 solistów z m.in. 
Bielska-Białej, Bierunia, Byto-
mia, Cięciny, Dąbrowy Górni-
czej, Jaworzna, Katowic, Kobióra, 
Kroczyc, Kóz, Lędzin, Mikoło-
wa, Mysłowic, Orzesza, Sosnow-
ca, Rybnika, Tarnowskich Gór 
i Tychów. W sumie w konkursie 
udział wzięło 438 młodych woka-
listów i instrumentalistów.

– Konkursy cieszą się niesłab-
nącym zainteresowaniem. W tym 
roku zgłosiło się do nas 30% wię-
cej uczestników, niż w roku po-
przednim – mówi dyrektor MDK 
nr 1 Maciej Gruchlik. – Nagro-
dy i wyróżnienia wręczyliśmy aż 
w czterech konkurencjach, lecz 
najpierw w siedzibie MDK odby-

ły się przesłuchania kandydatów, 
które trwały, bagatela, 13 godzi. 
Najlepszych wykonawców za-
prosiliśmy, aby zaprezentowali 
się podczas finałowego koncer-
tu. Przewodniczący jury dr hab. 
Feliks Widera wielokrotnie był 
pod wrażeniem poziomu, reper-
tuaru i dojrzałości uczestników 
– dodał dyrektor MDK nr 1.

– Postanowiliśmy powołać 
konkursy do życia, aby krzewić 
w młodych Polakach ducha pa-
triotyzmu – mówił w rozmowie 
z nami szef tyskiego WCR ppłk 
Piotr Janosz. – W naszym woje-
wództwie jest to jedyna tego typu 
impreza oraz jedna z niewie-
lu w Polsce, na której tak liczne 
grono ma okazję zaprezentować 
swoje muzyczne i plastyczne in-
terpretacje uczuć patriotycznych. 
Razem z MDK nr 1 chcemy pro-
mować i wyciągać na wierzch te 
perełki, które błyszczą talentem 
– dodał Piotr Janosz.

Jury postanowiło wyróżnić: 
w kategorii przedszkola – zespo-
ły: I miejsce – Kubusie, II miej-
sce – Gwiazdki z osiemnastki, III 
miejsce – Minionki, wyróżnienie 
ex aequo – Szczygliki, Elf; soli-
ści: I miejsce – Franciszek Dola, 
II miejsce – Jagoda Pala, wyróż-
nienie ex aequo – Michalina Bi-
lik, Oktawian Machura, Ali-
cja Drozdowska, Jagoda Bielas; 
w kategorii szkoły podstawowe 
kl. I-IV: zespoły: I miejsce – Bąb-

le, II miejsce – Kobiórsko cze-
lodka, III miejsce – Lena Bielas/
Piotr Zybała, wyróżnienie ex ae-
quo – Miniatura, Otwarte Okno; 
soliści: I miejsce ex aequo – Emi-
lia Ilkiewicz-Pogon, Julia Lewan-
dowska, II miejsce ex aequo – Ju-
lia Mych, Kaja Wawrzonkowska, 
III miejsce ex aequo – Tymon 
Godek, Małgorzata Bienek, wy-
różnienie ex aequo – Julia Kulka, 
Alicja Szwarc; w kategorii szko-
ły podstawowe kl. V-VIII: zespo-
ły: I miejsce – Tutti, II miejsce 
– Belcanto; soliści: I miejsce – Fi-
lip Breur, II miejsce – Zuzanna 
Podolak, III miejsce – Zofia Ber-
ger, wyróżnienie ex aequo – Ad-
rianna Puk, Amelia Klikiewicz. 
W kategorii szkoły ponadpodsta-
wowe: zespoły: I miejsce – Szan-
sa, II miejsce ex aequo – Phro-
nesis, Collage, III miejsce – nie 
przyznano, wyróżnienie ex ae-
quo – Harmider, FMAJ 7; soli-
ści: I miejsce ex aequo – Wiktoria 
Siudyka, Danuta Ungier, II miej-
sce – Julia Rączka, III miejsce 
– Zuzanna Bednarek, wyróżnie-
nie – Natalia Żłobińska.

Podczas uroczystości wręczo-
no także nagrody i wyróżnienia 
XVII Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego „Jesteśmy dum-
ni z Polski”. Po przeanalizowaniu 
471 prac nadesłanych z 78 placó-
wek z całej Polski jury przyznało 
24 nagrody, 38 wyróżnień oraz 55 
kwalifikacji do wystawy. kp ●

Już w najbliższy piątek, 9 grud-
nia o godz. 19.30 w Teatrze 
Belfegor przy al. Niepodle-
głości 32 (dawna szkoła wyż-
sza), będzie można obejrzeć 
pełen humoru spektakl „Chop 
od mojij baby” w wykonaniu 
Teatru dla Dorosłych, działa-
jącego pod okiem reżyserki Jo-
anny Lorenc przy Bieruńskim 
Ośrodku Kultury.

Sztuka autorstwa znanego w Ty-
chach nauczyciela, pisarza i pasjo-
nata Śląska Marcina Melona to peł-
na humoru opowieść o trudnych 
relacjach damsko-męskich i męsko
-męskich, osadzona w tutejszych 
realiach i skrząca się śląską gwarą.

Warto wybrać się na tę bra-
wurowo zagraną komedię tak-
że i z innego powodu. Bieruńscy 
aktorzy oraz fundacja MultiIn-

tegra, która wydarzenie organi-
zuje, postanowili przekazać cał-
kowity dochód ze sprzedaży 
biletów na rzecz tyskiego Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I. Biorąc 
udział w przedstawieniu nie tyl-
ko świetnie się będziemy bawić, 
ale też opuścimy mury Belfegora 
ze świadomością dobrego przed-
świątecznego uczynku na rzecz 
ludzi potrzebujących. ww ●

Charytatywny spektakl Teatru dla Dorosłych już w piątek!

śmiech w dobreJ sprawie

konkursy „Nad nami Orzeł biały” oraz „Jesteśmy dumni z Polski”.

patriotyczne perełki

W konkursie pieśni patriotycznej wzięło udział ponad 400 młodych wykonawców.
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o jednoczącej 
mocy tAlerzA
MuzeuM Miejskie zaprasza NA KOLEJNE SPOTKANIE Z cyKLu „MOZAIKA GóRNOŚLąSKA”.

Książkę, która będzie tematem spotkania, będzie 
można kupić w sobotę w Muzeum Miejskim.
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adwent i boże narodzenie w muzyce organowej.

koncert magdaleński

Marek Pilch.

M
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Seniorzy związani z Klubem Se-
niora Platyna fundacji Internatio-
naler Bund przez dwa dni bawili 
się z okazji Andrzejek. Inicjatorem 
i pomysłodawcą tej imprezy jest 
zespół seniorów-wolontariuszy 
z Kazimierą Krzysztofik na czele.

Organizatorzy przewidzieli 
dla uczestników imprez wiele 
atrakcji związanych z zwycza-
jami andrzejkowymi. – Zabawa 
andrzejkowa to jednak nie tyl-
ko dobra zabawa. Taniec to tak-
że okazja do integracji środo-

wiska seniorów – mówi Alina 
Roszyk z Internationaler Bund. 
– Takie wydarzenie to doskona-
ła okazja do nawiązywania kon-
taktów czy po prostu do wyjścia 
z domu i otwarcia się na ludzi. 
Stąd tak ważne jest stworzenia 
sprzyjającej przestrzeni i oko-
liczności dla naszych seniorów, 
aby mogli stać się aktywnymi 
i w pełni wartościowymi uczest-
nikami życia społecznego. Pod-
czas imprezy zachęcamy senio-
rów do korzystania z wszelkich 
programów kulturalnych i ak-
tywizacyjnych, prowadzonych 
między innymi przez Klub Se-
niora Platyna. 
kp ●

Centrum Medyczne im. Janusza 
Mierzwy (ul. de Gaulle`a 49) 
zaprasza do udziału w programie 
profilaktycznych szczepień prze-
ciwko grypie dla osób w wieku 
65-74 lata. Szczepionki są w stu 
procentach dofinansowane z pro-
gramu Urzędu Miasta Tychy. 
O programie i szczepionkach 
rozmawiamy z Jolantą Kieloch, 
koordynatorem medycznym. Dla 
tyszan przygotowano 2 tysiące 
szczepionek.

„twoje tychy”: dlaczego warto się 
zaszczepić?
jolanta kieloch: – Inaczej 
niż w poprzednich latach, 
zachorowania na grupę nie 
przypadają na okres jesienny 
lecz zimowy, głównie w styczniu, 
lutym i marcu. Ministerstwo 
Zdrowia prognozuje, że w styczniu 
pojawi się kolejna fala COVID-19, 
a zarażenie się dwoma wirusami 
może być bardzo ciężkie dla 
organizmu. Zwłaszcza seniorzy 
są narażeni na powikłania, 
łącznie ze zgonem. Wśród innych 
powikłań pojawić się może 
zapalenie płuc czy oskrzeli, 
zapalenie ucha środkowego, ale 
też zapalenie mięśnia sercowego. 
Osobiście spotkałam się z licznymi 
przypadkami, gdy nieleczona grypa 
spowodowała kłopoty z mięśniem 
sercowym, w jednym przypadku 
doszło do bardzo poważnych 
powikłań, które skończyły się 
zgonem. A przecież tak łatwo tego 
uniknąć. Najbezpieczniejszą formą 
ochrony są szczepienia. Szczepionki 
na grypę mają do 90 procent 
skuteczności.

czy szczepionka przeciwko 
grypie jest dobrze zbadana 
i bezpieczna?
– Jest to jedna z najlepszych szcze-
pionek. Doskonalona jest do 60 lat. 
Jest całkowicie bezpieczna i nie 
ma skutków ubocznych. Nie zaob-
serwowaliśmy dotychczas żadnych 
powikłań, a jedyną niedogodnością 
związaną ze szczepieniem jest ukłu-
cie i związane z nim nieprzyjemne 
uczucie. Szczepimy szczepionką 
czterowalentną Vaxigrip Tetra. 
Ta szczepionka ma najwyższą 
skuteczność na rynku, a gdy już 
dojdzie do zarażenia, wówczas 
pacjent przechodzi chorobę 
zdecydowanie łagodniej i bez 
powikłań. Tyczy się to również 
COVID-19. Dysponujemy badaniami 
potwierdzającymi, że zaszczepienie 
się przeciwko grypie obniża ryzyko 
pojawienia się niebezpiecznych 
objawów wywołanych przez 
zarażenie koronawirusem.

co trzeba zrobić, aby się zaczepić?
– Tak jak w latach poprzednich 
Centrum Medyczne im. Janusza 
Mierzwy realizuję program profi-
laktycznych szczepień przeciwko 
grypie dla osób w wieku 65-74 
lat, finansowany z budżetu Miasta 
Tychy, z którym współpracujemy 
od 2014 roku. Jest on całkowicie 
darmowy i aby do niego przystąpić 
wystarczy zadzwonić i umówić się 
na wizytę. Każdy senior w wieku 
65-74 lata powinien się zaszczepić, 
aby chronić zwłaszcza siebie, gdyż 
osoby w tym wieku są najbardziej 
narażone na liczne powikłania. 
Program będziemy realizować 
do 20 grudnia. Dotychczas 
zrealizowaliśmy 600 szczepień.

czy dojeżdżacie do seniorów, któ-
rzy mają problem z mobilnością?
– Tak, dojeżdżamy. Wystarczy 
do nas zadzwonić, a my zajmiemy 
się resztą.

andrzejki z Klubem Seniorów Platyna. 

dwa dni zabawy

Seniorom jedna zabawa andrzejkowa to za mało, dlatego Huta Paprocka gościła ich przez dwa dni z rzędu.
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Darmowa szczepionka przeciwko grypie.

seniorze, zaszczep się! za darmo!

ZaPiSZ Się Na SZcZePieNie
Do programu szczepień można zapisać się:
- telefonicznie 32 411 66 40 
- osobiście na miejscu (ul. de Gaulle`a 49)

reklama
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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 sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!

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. Cyganerii15. 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 GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688

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

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

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

nieruChoMośCi:

BIURA NIERUCHOMOŚCI

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

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. 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, 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. 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, 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 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, 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 Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m2, 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

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

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

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Dąbrowskiego oznaczonej jako część działki nr 5620/70, o pow. 115 m2, na cele: dojścia 

piesze, zieleń, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Łęgowej, oznaczonej jako działka nr 3402, o pow. 47 m2, na cel ogrodu przydomowego, 

na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Sadowej, oznaczonej jako działka nr 629/30, 630/30 i część działki nr 627/35, o łącz-

nej pow. 4428 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Giełdy Kwiatowej z jej 

kompleksową obsługą i uwzględnieniem zmniejszenia jej uciążliwości dla otoczenia, w tym 

zabezpieczenia miejsc parkingowych, na okres 10 lat.

komunikat

|||| twoje tyChy 6 grudnia 202212



www.tychy.pl

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

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

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, 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
Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
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
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
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
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepiek-
ny ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-070
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 Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
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
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/handel, 
o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + VAT + 
media www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy os T, mieszkanie do wynajęcia 52,8 
m2, 2/3p, 2 pokoje, w pełni umeblowane 
i wyposażone, czynsz 2300 zł/mc. www.
ASTON.com.pl 731-713-100

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

transport:

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

Transport BUS 9 osób (imprezy oko-
licznościowe, pogrzeby, dyskoteki itp. 
691577335

kupię / sprzedaM
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

inne:

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

przy al. Niepodległości nr 49, VII piętro, 
został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący:

–    sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, garażu nr 17 położonego przy 
al. Jana Pawła II wraz z udziałem wynoszącym 0,0080 części w działce nr 3612/65 o pow. 
0,2534 ha.

komunikat
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W 13. kolejce I ligi koszykówki 
GKS Tychy pokonał w wyjaz-
dowym meczu WKK Wrocław 
77:65, notując dziesiątą wygraną 
w tym sezonie.

Po dość wyrównanej pierwszej 
kwarcie, w drugiej tyszanie wy-
raźnie zdystansowali rywali. Sy-
stematycznie punktowali i choć 
gospodarze początkowo próbo-
wali gonić przyjezdnych, w po-
łowie kwarty GKS prowadził już 
38:22. Zanosiło się na pewną 
wygraną tyszan, jednak później 
świetną serię zanotowała ekipa 
z Wrocławia. Podczas gdy pod-
opieczni Tomasza Jagiełki zatrzy-
mali się na 40 punktach, WKK 
Wrocław punktował i na zakoń-
czenie pierwszej połowy GKS 
prowadził już tylko jednym punk-
tem – 40:39.

Po przerwie ton rywaliza-
cji nadal nadawali gospodarze, 
którzy szybko objęli prowadze-
nie 43:40. Po 4 minutach trze-
ciej kwarty było 47:47, po czym 
GKS ponownie przejął inicjaty-
wę i prowadzenia nie oddał już 
do końca meczu. Finisz w wy-
konaniu Trójkolorowych był do-
prawdy imponujący, co udoku-
mentowali przewagą 12 punktów. 
W zespole GKS zadebiutował Ka-

rol Nowakowski, który kilka dni 
temu przeszedł do Tychów z… 
WKK Wrocław.
Wkk WROcłaW – gkS Ty-
chy 65:77 (18:21, 21:19, 14:20, 
12:17).
gkS Tychy: Kamiński 15 (2 
za 3), Stankowski 13 (1), Nowa-
kowski 12 (1), Krajewski 9, Ko-
perski 8 (2), Wieloch 8 (1), Kędel 
7, Mąkowski 5 (1), Ziaja. ls ●

dwie porażki TKS Tychy.

emocJe 
w krośnie
Drużyny siatkarskie TKS Tychy 
rozegrały w miniony weekend 
dwa mecze i oba niestety przegra-
ły. Siatkarze zmierzyli się w wy-
jazdowym meczu z wiceliderem 
tabeli II ligi Karpatami Krosno.

W pierwszym secie podopiecz-
ni Marcina Nycza wysoko posta-
wili gospodarzom poprzeczkę. 
Była to wyjątkowo wyrównana, 
chwilami dramatyczna część me-
czu. Dość powiedzieć, że Karpaty 
wygrały na przewagi 35:33. Jed-
nak kolejna odsłona przyniosła 
spokojną wygraną gospodarzy – 
do 17, a ostatni set tyszanie prze-
grali do 23.
kaRPaTy kROSNO – TkS Ty-
chy 3:0 (35:33, 25;17, 25:23).

W tabeli TKS Tychy zajmuje 
nadal 6. miejsce z 13 punktami 
w 10 meczach (4 wygrane, 6 po-
rażek). Liderem jest MCKiS Ja-
worzno – 28 pkt.

Przegrała także kobieca dru-
żyna TKS – 1:3 w wyjazdowym 
spotkaniu z UKS Blachownia. Po 6 
meczach podopieczne Krzysztofa 
Pałki zajmują 8. miejsce w tabeli 
II ligi śląskiej z 5 pkt (jedno zwy-
cięstwo). Prowadzi UKS Sparta-
kus Zabrze – 22 pkt. ls ●

w gks Futsal tyChy 
nastąpiŁa zMiana 
na stanowisku 
trenera. bartŁoMieja 
nogę zastąpiŁ 
jeden z najbardziej 
utytuŁowanyCh 
zawodników w polskiM 
Futsalu – andrzej 
szŁapa.

– Doceniamy pracę, jaką 
w naszym klubie wykonał tre-
ner Noga oraz wyniki osiągnięte 
przez drużynę, która kierował, 
ale pewna formuła już się wy-
czerpała i postanowiliśmy do-
konać zmian – powiedział Grze-
gorz Morkis, prezes GKS Futsal 
Tychy. – W najbliższej kolejce 
nasz zespół pauzuje, rozgrywki 
wznowi zatem dopiero w stycz-
niu. Andrzej Szłapa ma więc 
sporo czasu, by popracować 
z zespołem, przygotować go 
do rundy rewanżowej i pomy-
śleć o ewentualnie wzmocnie-
niach.

Dodajmy, iż Bartłomiej Noga 
pracował z zespołem od sierpnia 
2021, w 32 meczach ligowych, za-
notował 17 zwycięstw, 2 remisy 
i 13 porażek.

Dla 47-etniego Andrzeja Szła-
py to w zasadzie powrót po la-
tach do GKS. Karierę piłkarską 
zaczynał w tyskim klubie na du-
żym boisku, a następnie był za-
wodnikiem, MK Górnik Kato-
wice, Szombierek Bytom, MKS 
Myszków, Polonii Bytom, Pod-
beskidzia Bielsko-Biała i ponow-
nie GKS Tychy.

W ligowym futsalu zadebiuto-
wał w Inter-Skale Tychy, ale naj-
większe sukcesy odnosił w bar-
wach Cleareksu Chorzów – 5 
tytułów mistrza Polski (2000, 
2001, 2002, 2006, 2007), trzy wi-
cemistrzostwa i brązowy medal. 
Trzykrotnie sięgał po Puchar 
Polski oraz Superpuchar. Potem 
grał w Wiśle Kraków – 2 razy 
mistrzostwo, Puchar Polski i Su-
perpuchar, wreszcie w Rekordzie 
Bielsko-Biała (po jednej zdoby-
czy – MP, PP i SP). Ma za sobą 
występy w turnieju finałowym 
UEFA, Futsal Champions Lea-
gue oraz w EURO 2001. Wystą-
pił w 87 meczach reprezentacji 
Polski, w której pełnił funkcję 
kapitana. Przez kilka lat praco-
wał jako trener, ostatnio w Cle-
areksie Chorzów. 
ls ●

Tyski pływak, zawodnik MKP 
Wodnik Dawid Wiekiera zwy-
ciężył na dystansie 200 m st. 
klas. podczas 79. Zimowych Mi-
strzostw Polski Seniorów, Mło-
dzieżowców i Juniorów 17-18 lat 
w pływaniu na krótkim basenie 
w Bydgoszczy. Jego wynik 2:06.08 
jest lepszy od dotychczasowego 
rekordu Polski!

Podopiecznemu trenera Mar-
ka Mroza już na zawodach Grand 
Prix w Poznaniu zabrakło do re-
kordowego wyniku jedenastu set-
nych sekundy. Tym razem popra-
wił ten rezultat wyprzedzając Jana 
Kałusowskiego i Maksymiliana 
Cerlicha.

– Wiadomo, że apetyt cały czas 
rośnie i chciałbym poprawiać ży-
ciówki, czyli poprawiać rekordy 
kraju – powiedział Dawid Wie-
kiera. – Myślę, że parę błędów 
się znajdzie. Jeszcze nie analizo-

wałem tego wyścigu. Nie był naj-
lepszy, ale bardzo dobry, wystar-
czył na zwycięstwo i rekord Polski 
– dodał.

Kilka dni wcześniej na 100 m 
stylem klasycznym Dawid Wie-
kiera po emocjonującym finiszu 
wyprzedził o trzy setne sekundy 
Jana Kałusowskiego (Trójka Łódź) 
i także zdobył złoto. Tyszanin za-
notował czas 58.31. Przypomnij-
my, iż w kwietniu tego roku usta-
nowił fantastyczny rekord Polski 
seniorów na 200 m stylem kla-
sycznym – 2:09.99 i został pierw-
szym polskim żabkarzem, który 
na 200 metrów złamał magiczną 
barierę 2 minut i 10 sekund. 

Z kolei jego koleżanka klubo-
wa Wiktoria Radek wywalczyła 
podczas MP juniorów 17-18 let-
nich w Bydgoszczy brązowy me-
dal z czasem 1:09.44, który jest jej 
rekordem życiowym. ls ●

w meczu z wkk wrocław - dziesiąte zwycięstwo koszykarzy.

świetny finisz gks szłApA zA… noGę
w FutsalowyM gks tyChy NASTąPIłA ZMIANA TRENERA.  

tyski pływak z kolejnym rekordowym osiągnięciem.

historyczny czas 
dawida wiekierykażda seria kiedyś się 

końCzy… po dziewięCiu 
z rzędu wygranyCh, 
hokeiśCi gks tyChy 
przegrali w niedzielę 
z sts sanok 2:3.

Wcześniej podopieczni trene-
ra Andrieja Sidorenki rozegrali 
dwa mecze. Spotkanie z Cracovią 
zawsze jest wydarzeniem. Tysza-
nie zaczęli spotkanie od wyko-
rzystania gry w przewadze. Kiedy 
w 5 minucie na ławkę kar zjechał 
Polak, Ondrej Sedivy huknął 
na bramkę rywali z niebieskiej, 
a krążek skierował do siatki Filip 
Komorski. Prowadzenie dodało 
tyszanom animuszu, bo po chwili 
znów pod bramką Cracovii zaro-
biło się gorąco – bliski podwyż-
szenia był Sedivy, a potem Jean 
Dupuy, po indywidualnej akcji. 
Ale i rywale nie próżnowali – Fu-
cika próbowali zaskoczyć Bryn-
kus, Csamango i Husak. W 17 

min. po raz drugi na listę strzel-
ców wpisał się Komorski, któremu 
tym razem asystował Bartłomiej 
Pociecha. Być może dwubramko-
wa zaliczka nieco uśpiła czujność 
tyszan, bo po przerwie pozwolili 
sobie narzucić warunki gry i teraz 
to goście przejęli inicjatywę. W 26 
min. Sawicki zdobył kontaktową 
bramkę, a w 34 min – stan me-
czu wyrównał Saur. Trzecia tercja, 
podobnie, jak potem dogrywka 
nie przyniosła zmiany wyniku, 
jednak w dodatkowym czasie 
gry bliżsi zwycięstwa byli goście 
– Vojtech Polak nie wykorzystał 
jednak rzutu karnego. Rzuty kar-
ne skuteczniej egzekwowali tysza-
nie, a decydującą bramkę zdobył 
Emil Bagin.
gkS Tychy – cOmaRch cRa-
cOvia 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, d. 0:0, k. 
2:0). Bramki: Komorski 2, Bagin 
(decydujący karny).

Kolejne spotkanie z Energą 
Toruń także zakończyło się zwy-

cięstwem GKS, o czym zadecy-
dowała dogrywka. Po pierwszej 
bezbramkowej tercji, w drugiej 
prowadzenie uzyskali gospoda-
rze. Hokeiści GKS z pełną mobi-
lizacją przystąpili do trzeciej ter-
cji i to przyniosło efekt. Uzyskali 
sporą przewagę uwieńczoną zdo-
byciem gola przez Jakuba Bukow-
skiego. Szkoda, że nie udało im 
się podwyższyć wyniku i mecz 
zakończył się 1:1. Dogrywkę ty-
szanie rozpoczęli w przewadze, 
bo na ławkę kar udał się Viita-
nen. I przewagę tę wykorzystali 
– zwycięską bramkę zdobył On-
drej Sedivy.
eNeRga TORuń – gkS Tychy 
1:2 (0:0, 1:0, 0:1, d. 0:1). Bramki: 
Bukowski, Sedivy.

Na 28. kolejce PHL skończy-
ła się fantastyczna seria hokei-
stów GKS Tychy, którzy do me-
czu z Ciarko STS Sanok wygrali 
dziewięć spotkań z rzędu.  W Sa-
noku musieli jednak uznać wyż-

szość rywali, którzy wygrali 3:2. 
W meczu nie zagrał Fucik z uwagi 
na niegroźną, na szczęście, kon-
tuzję przedramienia.
ciaRkO STS SaNOk – gkS Ty-
chy 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Bramki: 
Bagin, Ubowski.

phl
1. unia 25 58 106-54
2. GKS Katowice 24 52 76-49
3. cracovia 25 52 93-60
4. gkS Tychy 25 47 70-50
5. JKH Jastrzębie 24 41 65-54
6. STS Sanok 25 32 58-72
7. Zagłębie 24 22 50-76
8. KH Toruń 24 16 62-107
9. Podhale 24 10 44-102

W grudniu hokeiści PHL rozegra-
ją jeszcze cztery kolejki. Kadrowi-
cze wyjadą na turniej w Marsylii, 
w reprezentacji znaleźli się m.in: 
Bartosz Ciura, Bartłomiej Jezior-
ski, Filip Komorski, Filip Starzyń-
ski. ls ●

dzieWięć WyGrAnych i… porAżkA
znakoMita seria hokeistów GKS TycHy PRZERWANA W SANOKu.

i-ligowcy trenują

w piątek 
z rUchem
Tydzień temu pierwszy etap 
przygotowań do rundy wiosen-
nej w I lidze rozpoczęli piłkarze 
GKS Tychy. Po kilku dniach zajęć, 
po dwa treningi dziennie na boi-
sku i w siłowni, podopieczni tre-
nera Dominika Nowaka rozegrali 
w poniedziałek, 5 grudnia sparin-
gowy mecz z Legią w Warszawie 
(więcej o meczu napiszemy za ty-
dzień), zaś w najbliższy piątek (9 
grudnia) będzie można piłkarzy 
zobaczyć w akcji na własnych 
obiektach. Tego dnia o godz. 13 
na bocznym boisku przy Stadio-
nie Miejskim zagra mecz kontrol-
ny z trzecią aktualnie drużyną ta-
beli I ligi – Ruchem Chorzów.

Po tym spotkaniu piłkarze GKS 
będą mieli świąteczno-noworocz-
ną przerwę, po której do trenin-
gów wrócą 4 stycznia.

Aktualnie w tyskim zespole 
testowanych jest dwóch nowych 
graczy. Trener Dominik Nowak 
sprawdza przydatność 17-letni 
ego obrońcy KP Starogard Gdań-
ski, reprezentanta kraju U18 Ka-
mila Jasińskiego oraz 18-letni ego 
piłkarza środka pola Fryderyka 
Janaszka, reprezentujący ostatnio 
Lubliniankę Lublin. ww ●

iNfORmaTOR kiBica

hOkej. phl: 6.12 Tychy 
– Zagłębie Sosnowiec (godz. 
18), 9.12 Podhale Nowy Targ 
– GKS Tychy (18); plhk: 
10.12 Atomówki – Stocz-
niowiec (17.45).
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
10.12 GKS Tychy – AZS Ka-
towice (20)
SiaTkóWka. ii liga męż-
czyzn: 10.12 TKS Tychy 
– MKS Jasło (16); ii liga ślą-
ska kobiet: 9.12 TKS Tychy 
– Zorza Wodzisław (16).
SPORTy SamOchODO-
We. 11.12 barbórka ślą-
ska, tor testowy FcA. Start 
o godz. 11. ls ●
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strzeleC 22.Xi-21.Xii
W grudzień wejdziesz z przytupem! Nie 
rozpamiętuj przeszłości, nie żałuj straconych szans, 
bo na horyzoncie są nowe! Otwórz się bardziej 
na innych ludzi.

koziorożeC 22.Xii-19.i
Nawet mroźne poranki nie zepsują ci teraz 
humoru. będziesz pobudzony i pełen energii, 
a ekscytujące wydarzenia będą ci towarzyszyć 
niemal na każdym kroku. Skontaktuj się z Rakiem.

wodnik 20.i-18.ii
bądź czujny, gdyż zanosi się na burzę. Nie wpadaj 
od razu w panikę, mimo iż pierwsza myśl, jaka przyj-
dzie ci do głowy, to zwinąć żagle i uciec. Spokojnie 
podejdź do sytuacji, a gwiazdy będą cię wspierać.

ryby 19.ii-20.iii
Gwiazdy sugerują wykorzystać talenty, które dotąd 
wahałeś się zaprezentować. Sukces jest bliżej niż 
kiedykolwiek, zatem zakasaj rękawy i spełniaj 
swe marzenia. Początek grudnia to dobry czas 
na remont mieszkania.

baran 21.iii-20.iV
Nie uciekaj teraz od trudnych spraw i przykrych 
emocji, bo kiedyś i tak będziesz musiał to przeżyć. 
bez względu na wszystko graj w otwarte karty 
i mów, co ci leży na sercu.

byk 21.iV-21.V
Wenus namiesza w Twoim życiu uczuciowym. 
Miłość może spaść na ciebie nieoczekiwanie, jak 
i niespodziewanie się skończyć. być może też 
zrozumiesz, że dusisz się w obecnym związku 
i potrzebujesz wolności.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Księżyc zwiastuje szereg nieprzewidywalnych 
zdarzeń. Trudne sprawy zostaw do załatwienia 
w przyszłym tygodniu. Teraz zadbaj o siebie, 
spaceruj, medytuj i szukaj harmonii w życiu.

rak 21.Vi-22.Vii
czas działa teraz na Twoją korzyść, więc nie znie-
chęcaj się i cierpliwie czekaj na rozwój wydarzeń. 
Podczas weekendu możesz zakochać się na zabój. 
Sprawy zawodowe zejdą teraz na drugi plan.

lew 23.Vii-22.Viii
Zaufaj losowi i zajmij się sobą, a już niedługo zaroi 
się wokół ciebie od wartych uwagi adoratorów. 
Poszukaj porady u dobrego przyjaciela.

panna 23.Viii-22.iX
cieszyć się będziesz życiem, nawet jego 
najdrobniejszymi przyjemnościami. Twoja kariera 
nabierze tempa. Wdzięk i urok pomogą ci zdobyć 
przychylność ludzi. 

waga 23.iX-23.X
W domu zapanuje miła atmosfera, z wszystkimi 
się dogadasz, bo każdy będzie znał swoje miejsce 
i wiedział, jakie ma obowiązki. Koniecznie spotkaj 
się z kimś z dalszej rodziny, ma ważne informacje.

skorpion 24.X-21.Xi
Poszczęści ci się w finansach, o ile zdasz się 
na swoją niezawodną intuicję. W miłości czas 
na zmiany. Możliwe, że radykalne i z fajerwerkami. 
Tym razem ryzyko się opłaci. Kieruj się głosem 
serca.

 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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horoskop

zaadoptUJ mnie  

RM

w tyM MiejsCu, 
we wspóŁpraCy 
z wolontariuszaMi 
tyskiego sChroniska 
dla zwierząt 
prezentujeMy 
Czworonogi, które 
Czekają na swoiCh 
nowyCh wŁaśCiCieli. 
spójrzCie na niCh 
CiepŁo i otwórzCie 
swoje serCa i doMy.

Bunia – około 2-letnia kotka tra-
fiła do nas pod koniec lipca z ura-
zem prawej gałki ocznej. Nieste-
ty, oka nie udało się uratować. 
W trybie pilnym kotka musiała 
być operowana. Leczenie i rekon-

walescencja trwała kilka miesię-
cy. Teraz dziewczyna jest w pełni 
gotowa do adopcji. Tylko czy ktoś 
zechce jednooką kocią damę?

Buni brak oczka w niczym nie 
przeszkadza i radzi sobie świetnie. 
Bardzo lubi towarzystwo człowie-
ka, głaskanie, przytulanie. Akcep-
tuje też inne koty.

Jest wysterylizowana, zaszcze-
piona (wścieklizna, choroby za-
kaźne), odrobaczona, zaczipo-
wana, test FIV/Felv negatywny. 
rM ●

buniA

cO Wiemy O kOcie:
imię: bunia
Wiek: około 2 lata
NR eWiDeNcyjNy: 3007
STaTuS: do adopcji
Zaszczepiona
Wysterylizowana
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskie Schronisko dla 
Zwierząt w Tychach
TelefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

Hasło z krzyżówki nr 784: 
NASZA ZIMA ZŁA.

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.

6 grudnia, wtorek
godz. 9 i 11 – „WySPA MOJEJ SIOSTRy” 
– spektakl prod. Teatru Małego w Tychach 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

7 grudnia, środa
godz. 9 i 11 – „WySPA MOJEJ SIOSTRy” 
– spektakl prod. Teatru Małego w Tychach 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 16 – TycHy PO ŚLąSKu 
czyli gryfno godka, maszkiety 
i inksze uciechy – dzień regionalny 
w bibliotece, w tym spektakl „Mąż 
mojej żony” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – LAbORATORIuM PANA KOR-
KA: „Tajniki optyki, czyli światło okiem 
fizyka” – warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży (Klub McK urbanowice, ul. Przejaz-
dowa 8)

8 grudnia, czwartek
godz. 17 – SZTuKA x MuZy: projek-
cja filmu „Nasze najlepsze wesele” (MbP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – TO JEST SZTuKA! 
– wykład pt. „Każdy będzie sławny 
przez 15 minut. Andy Warhol” (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)
godz. 18 – „FAbRyKA ŚNIEGu” – spek-
takl Teatru Trip z cyklu cwartek z Teatrem 
dla dzieci (Klub McK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)

9 grudnia, piątek
godz. 17 – „ŚWIAT W NASZycH ObIEK-
TyWAcH” – wernisaż wystawy fotogra-

fii Piotra i beaty Kopickich (SDK „Tęcza”, 
al. Niepodległości 188)
godz. 18 – STANISłAW MAZuŚ. Mniej 
znany. – oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie (Muzeum Miejskie, pl. Wol-
ności 1)
godz. 19.30 – „cHOP OD MOJIJ bAby” 
– spektakl charytatywny na rzecz tyskie-
go hospicjum w wyk. Teatru dla Doro-
słych z bierunia (Teatr belfegor, al. Nie-
podległości 53)

10 grudnia, sobota
godz. 10 – ŚWIąTEcZNy KIERMASZ Rę-
KODZIEłA (SDK „Tęcza”, al. Niepodległo-
ści 188)
godz. 11 – bAJKOTEKA: projekcja filmu 
dla dzieci „Pan Wilk i spółka” (MbP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 11 – STADION ZIMOWy, jakie-
go nie znacie – oprowadzanie z prze-
wodnikiem (pub sportowy Igloo, ul. de 
Gaulle’a 2)
godz. 15 – POZNAJMy SIę NA SPORTO-
WO – zwiedzanie Stadionu Miejskiego 
i Tyskiej Galerii Sportu w języku ukraiń-
skim (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 17 – MOZAIKA GóRNOŚLąSKA: 
„Moja babcia gotowała dla Gierka” – spot-
kanie z autorem książki Aleksandrem Szo-
jerem (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 18 – „konTceR” – premiera spek-
taklu Grupy Artystycznej Teatr T.c.R. (Te-
atr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – DEcAPITATED – koncert 
(Klub muzyczny underground, pl. Korfan-
tego 1)

godz. 20 – łuKASZ łycZKOWSKI 
& 5 RANO – koncert (Art Music club, 
ul. Oświęcimska 53)

11 grudnia, niedziela
godz. 18 – „PRZEZ SKóRę” 
– monodram w wykonaniu Halyny 
Ryby, grany w języku ukraińskim 
z polskimi napisami (Teatr belfegor, 
al. Niepodległości 32)
godz. 17 – KONcERTy MAGDALEńSKIE: 
„Wesel się córko Syjońska” – koncert or-
ganowy Marka Pilcha (kościół pw. św. Ma-
rii Magdaleny, ul. Damrota 62)
godz. 18 – „konTceR” – premiera spek-
taklu Grupy Artystycznej Teatr T.c.R. (Te-
atr Mały, ul. Hlonda 1)

12 grudnia, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE 
ZNAMy: projekcja filmu „Diego” (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. baczyńskiego)

10 grudnia godz. 20: „Łukasz 
ŁyCzkowski & 5 rano 
– konCert, art MusiC Club
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Więcej Na WWW.kulTuRa.Tychy.Pl
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