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Tradycyjnie, już po raz 14. w przedświąTeczny weekend na placu baczyńskiego odbędzie się Tyski jarmark bożonarodzeniowy.

przywitanie godne mistrza
Zespół Szkół nr 7 uhonorował swego ucznia 
– zwycięzcę MasterChefa Kubę Tomaszczyka.

jak i komu pomagamy?
Grudzień to czas świątecznych akcji  
pomocy dla potrzebujących.

Wysokie wygrane hokeistów
Po wpadce w Sanoku hokeiści GKS  
wrócili na zwycięską ścieżkę.
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Tyszanin Krzysztof Szubert, 
związany swego czasu z Mło-
dzieżową Radą Miasta, przeby-
wał w Chicago w celach służ-
bowych. W sobotę, 3 grudnia 
wyszedł ze znajomymi z pracy 
do baru i już nigdy nie wrócił 
do hotelu. Rodzina 21-latka 
poinformowała w ub. tygodniu, 
że mężczyzna nie żyje.

„W imieniu rodziny dziękuję 
wszystkim z całego serca za po-
moc w poszukiwaniach. Za każ-
de udostępnienie i dobre słowo. 
Jesteśmy pogrążeni w rozpaczy. 
KRZYŚ NIE ŻYJE” – poinfor-
mowała kuzynka zaginionego.

12 listopada Krzysztof Szubert 
wyjechał do Stanów Zjednoczo-
nych w celach służbowych. Męż-
czyzna na co dzień pracował 
w dziale IT w Knapp Incorpo-
rated, globalnej firmie techno-
logicznej.

Krzysztof zatrzymał się w ho-
telu w rejonie Chicago. Do Polski 
miał wrócić 17 grudnia. W mi-
nioną sobotę (3.12) wraz z kil-
kudziesięcioma współpracow-
nikami pojechał autobusem 
na firmowe przyjęcie bożonaro-
dzeniowe do centrum Chicago. 
Po imprezie część osób poszła 
do baru. Wśród nich znajdował 
się Krzysztof.

Z relacji znajomego wynika, 
że tyszanin wyszedł z baru około 
godz. 21. Najprawdopodobniej 
chciał wrócić do hotelu, nigdy 
jednak tam nie dotarł. Nie na-
wiązał również żadnego kontak-
tu z rodziną. Oba telefony męż-
czyzny (służbowy i prywatny) 
były nieaktywne od 4 grudnia. 
O jego poszukiwaniach infor-
mował portal SOS Zaginięcia.

7 grudnia rodzina Krzysztofa 
poinformowała, że ten nie żyje. 
Nad ranem amerykańska poli-
cja wyłowiła ciało 21-letniego 
mężczyzny z jeziora Michigan 
na Oak Street Beach, wkrótce 
potem stwierdzono zgon. Detek-
tywi z 3. Rejonu Chicago Police 
Department prowadzą śledztwo 
w tej sprawie. 
kp ●

poszukiwany w Usa tyszanin nie żyje.
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◆ W SieRPNiu i WRZeśNiu 
BR na parkingach przy ul. Cichej, 
Dmowskiego i Nałkowskiej doko-
nano zniszczenia trzech samocho-
dów. Policjanci ustalili, iż sprawcą 
jest 37-letni mieszkaniec Tychów. 
Mężczyzna przebił opony w sa-
mochodach, wybił szybę oraz za-
rysował powłokę lakierniczą. Stra-
ty łącznie oszacowano na blisko 
12 tysięcy złotych. Zgromadzo-
ny materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie mężczyźnie 
czterech zarzutów zniszczenia 
mienia. Grozi mu kara do 5 lat 
więzienia.
◆ 6.12 Na SkRZyżOWaNiu 
ul. PRZemySłOWej Z Be‑
SkiDZką doszło do zderzenia 
osobowego vw i tira DAF. Uszko-
dzony został m.in. zbiornik pali-
wa w tirze i doszło do wycieku. 
Na czas działań ruch na trasie 
DK 1 w kierunku Katowic został 
całkowicie zablokowany, a objazd 
został poprowadzony ulicami 
miasta. W związku z dużym wy-
ciekiem i koniecznością dokładne-
go uprzątnięcia drogi na miejsce 
wezwana została pługopiaskarka. 
Działania służb na miejscu trwa-
ły trzy i pół godziny i zakończyły 
się ok. godz. 23.30. Z kolei 7.12 
na DK-1 w rejonie wyjazdu z al. 
Niepodległości (na pasie w kie-
runku Katowic) osobowy fiat zde-
rzył się z tirem. Jak poinformował 
portal 112tychy.pl, według usta-
leń policji, sprawczynią zdarzenia 
była kierująca osobówką kobieta. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
dalsze postępowanie w tej spra-
wie.
◆ DyżuRNy kmP Tychy 
OTRZymał 5.12 ZgłOSZeNie 
o znalezieniu przedmiotu przypo-
minającego granat ręczny na pod-
daszu jednego z budynków przy 
ul. Kościuszki. Na miejsce wezwa-
no pirotechników z Samodziel-
nego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji w Katowicach. 
Niebezpieczne znalezisko zostało 
zabezpieczone.
◆ W jeDNym Z mieSZkań 
W BuDyNku WielORODZiN‑
Nym PRZy ul. legiONóW 
POlSkich doszło 6.12 do po-
żaru. Jak poinformowano służ-
by, w mieszkaniu uwięzione zo-

stały dwie osoby. Po przybyciu 
na miejsce strażacy otworzy-
li drzwi i przystąpili do działań 
gaśniczych, a z balkonu podano 
uwięzionym lokatorom powietrze 
z aparatu ochrony układu odde-
chowego. Kilka minut później po-
żar został opanowany i ugaszony. 
Znajdujący się w mieszkaniu ko-
bieta i mężczyzna podtruli się 
dymem. Lokatorzy zostali ewa-

kuowani i przekazani pod opiekę 
przybyłych na miejsce ratowników 
medycznych. Po wstępnym prze-
badaniu oboje zostali przetrans-
portowani do szpitala. Działania 
służb ratunkowych na miejscu 
zostały zakończone około godz. 
1, a mieszkanie zabezpieczyła po-
licja. KMP w Tychach prowadzi 
dalsze postępowanie mające wy-
jaśnić przyczynę i okoliczności 
powstania pożaru.
◆ 8.12 OkOłO Na PRZejeź‑
DZie kOlejOWym Na ciągu 
ul. mąkOłOWSkiej doszło 
do awarii samochodu osobowe-
go. W huyndayu urwało się koło, 
nastąpił też wyciek oleju ze skrzy-
ni biegów. Ruch pociągów zo-
stał wstrzymany. Po przybyciu 
na miejsce strażacy usunęli uszko-
dzony pojazd z przejazdu i zneu-
tralizowali plamę oleju. ls ●
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Na DK1 w kierunku Katowic kierują-
ca fiatem zderzyła się z ciężarówką.
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tyski jarMark 
bożonarodzenioWy 
od lat rozgrzeWa 
serca MieszkańcóW 
i Wszystkich 
odWiedzających 
plac baczyńskiego 
W poprzedzający śWięta 
grUdnioWy Weekend.

Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach i w tym roku zapra-
sza do spędzenia czasu w jed-
nym z ulubionych miejsc ty-
szan, gdzie w dniach 16-18 
grudnia czekać będzie niemal 
40 domków ze świątecznymi 
smakołykami i upominkami, 
mnóstwem atrakcji dla dzieci 
i dorosłych oraz moc koncertów 
na świątecznej scenie, która po-
wraca po czasie pandemii.

Po raz pierwszy można bę-
dzie posłuchać Sebastiana Ried-
la w repertuarze świątecznym 
– usłyszymy znane kolędy i pa-
storałki w bluesowej aranżacji, ale 
także zupełnie nowe kompozycje 
z tekstami autorstwa Mirosława 

Bochenka. Wielu ucieszy bożo-
narodzeniowy koncert zespołu 
Universe. Na placu Baczyńskie-
go zobaczymy też zespół Tulia 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Mały 
Śląsk. Zaplanowano też występy 
lokalnych artystów – grup dzie-
cięcych, młodzieżowych i senio-
ralnych.

konkursy, pokazy, atrakcje
W pobliżu sceny w piątek, 
16 grudnia, dzieci i młodzież z ty-
skich placówek w ramach konkur-
su „Drzewko Bożonarodzeniowe” 
przystroją choinki własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami. Finalista 
programu Masterchef – Mateusz 
Krojenka, stojąc u szczytu wiel-
kiej patelni, zaprosi do gotowania 
w rozmiarze XXL. Nie zabraknie 
też swojskich świątecznych sma-
ków dzięki pokazowi Remigiu-
sza Rączki. Zobaczymy igranie 
z ogniem w wykonaniu Teatru 
Ognia Los Fuegos (ten zapre-
zentuje się podczas wydarzenia 
łącznie w trzech odsłonach) oraz 
poskramianie lodu w wykonaniu 

Ice Teamu, który wyrzeźbi w lo-
dzie prawdziwe cuda – oczywiście 
z miejskim akcentem. Na dzieci 
czekać będą pingwiny z zimowej 
krainy, których historię poznamy 
podczas przedstawienia Agencji 
Artystycznej Prym Art. Z elfa-
mi spotkamy się dzięki Teatrowi 
Trip, a głowy zadzierać będzie-
my podczas „Jasełek na wysoko-
ści” w wykonaniu Krakowskiego 
Teatru Ulicznego Scena Kalejdo-
skop.

przede wszystkim zakupy
Tyski Jarmark Bożonarodzenio-
wy nie może odbyć się bez kra-
mów z całym wachlarzem ku-
szących pyszności, przepięknych 
ozdób świątecznych i pomysłów 
na świąteczne upominki. W pra-
wie 40 drewnianych domkach 
można będzie nabyć artykuły 
świąteczne (w tym ozdoby choin-
kowe, zabawki, stroiki), ceramikę 
artystyczną i użytkową (dzbany, 
wazy, kubki i inne naczynia z na-
drukami lub ręcznie malowane), 
galanterię, artykuły spożywcze 

(w tym słodycze, drobne przekąs-
ki, potrawy i wyroby regionalne) 
oraz oczywiście wypieki świą-
teczne i rozgrzewające jedzenie 
oraz trunki. Oprócz wystawców 
z bliska i daleka można tu będzie 
także spotkać lokalne organiza-
cje pozarządowe i wesprzeć ich 
działalność kupując rękodzieło 

wykonane przez podopiecznych 
stowarzyszeń czy fundacji.

Jak co roku na Placu Baczyń-
skiego stanie mieniąca się świat-
łem choinka, można będzie zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcia w przy-
gotowanych świątecznych instala-
cjach, a atmosferę w tle podgrze-
wać będzie DJ Radla, puszczając 

największe przeboje tego gru-
dniowego czasu. Całości dopeł-
nią animatorzy z teatru Mattenia, 
którzy czuwać będą nad odwie-
dzającymi Tyski Jarmark Bożo-
narodzeniowy.

Szczegółowy program Jarmar-
ku znaleźć można na stronie 7.
oprac. kp ●

Przedstawiciele sześciu samo-
rządów podpisali ze spółką PKP 
PLK umowy na realizację projek-
tów dofinansowanych w ramach 
rządowego programu Kolej Plus. 
Partnerem we wszystkich tych 
projektach jest Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia, któ-
ra zapewniła tym samorządom 
sfinansowanie wkładu własnego 
do realizowanych inwestycji.

Zaangażowanie finansowe 
GZM w planowane inwestycje 
to ponad 317 mln złotych, a ich 
całkowita wartość to prawie 1,5 
mld złotych. Już wcześniej GZM 
zleciła opracowanie dokumentacji 
przedprojektowych dla tych inwe-
stycji oraz w całości sfinansowała 
to zadanie. Dzięki temu wszyst-
kie 6 projektów liniowych z tere-
nu Metropolii zostało zakwalifi-
kowanych do realizacji w ramach 
Programu „Kolej Plus”. Dodajmy, 
iż dzięki tym inwestycjom niemal 
100 km torów kolejowych zosta-
nie odbudowanych, rozbudowa-
nych lub przywróconych rucho-
wi pasażerskiemu. Na trasach 
powstanie 14 nowych przystan-
ków osobowych.

Wśród 6 inwestycji znalazło się 
odtworzenie alternatywnego po-
łączenia aglomeracyjnego Tychy 
– Katowice Murcki – Katowice Li-
gota linią kolejową nr 142. Linia 
ta stanowi istotny element kole-
jowej obwodnicy Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego. Dzięki 
nowym przystankom ułatwi ko-
munikację kolejową – dojazd 
do centrum Katowic i Tychów 
oraz w południowe regiony woj. 
śląskiego, m.in. w czasie przebu-
dowy linii w obszarze aglomera-
cji śląskiej.

Obecnie trasa jest wykorzy-
stywana głównie w ruchu to-
warowym, ale po realizacji pro-
jektu z programu Kolej Plus 
pojadą po niej pociągi pasażerskie. 
Usprawnienie przewozów kolejo-
wych będzie możliwe dzięki budo-
wie mijanki w Katowicach Mur-
ckach. Inwestycja wpłynie również 
na bezpieczeństwo, dzięki budo-
wie trzech bezkolizyjnych skrzy-
żowań torów z drogami. Wartość 
zadania to ponad 140 mln zł.

Warto dodać, iż w ramach rzą-
dowego „Programu budowy lub 
modernizacji przystanków kole-

jowych na lata 2021-2025” poja-
wią się cztery nowe przystanki 
na linii Tychy – Katowice: Kato-
wice Ochojec, Katowice Murcki, 
Katowice Kostuchna i Katowice 
Podlesie.

Jak informuje PKP Polskie Li-
nie Kolejowe SA, zakończyły się 
współfinansowane z Unii Euro-
pejskiej prace na linii kolejowej 
od Chybia przez Skoczów do Cie-
szyna i Wisły Głębce, a to oznacza 
iż w Beskidy podróżować będzie-
my szybciej i bardziej komforto-
wo. Trasą z Katowic przez Gole-
szów do Wisły Głębce pojedziemy 
pół godziny krócej – ok. 1 godzi-
nę i 40 min

Na trasie będzie mogło kurso-
wać więcej pociągów, a dogod-
ne warunki podróży gwarantu-
ją przebudowane perony na 7 
stacjach i przystankach: Ustroń, 
Ustroń Zdrój, Ustroń Polana, 
Wisła Jawornik (dawniej Obła-
ziec), Wisła Uzdrowisko, Wisła 
Dziechcinka i Wisła Kopydło oraz 
nowy przystanek – Ustroń Brze-
gi (między Ustroniem Zdrojem 
a Ustroniem Polaną).
leszek sobieraj ●

We wtorek 13 grudnia przypa-
da 41. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce, a 16 
grudnia – rocznica pacyfikacji 
górników z kopalni „Wujek”. Za-
praszamy do udziału w tyskich 
uroczystościach poświęconych 
tym wydarzeniom, organizowa-
nym przez Urząd Miasta Tychy, 
Miejskie Centrum Kultury w Ty-
chach, Radę Osiedla Anna, Szkołę 

Podstawową nr 14 z Oddziałem 
Dwujęzycznym im. Armii Kra-
jowej w Tychach z udziałem Ślą-
skiego Centrum Wolności i So-
lidarności.

13 grudnia o godzinie 10.00 
w Szkole Podstawowej nr 14 
(ul. Brzozowa 24) odbędą się 
uroczystości przy tablicy upa-
miętniającej górnika Joachi-
ma Gnidę, jednego z dziewię-

ciu górników z kopalni „Wujek” 
poległych w wyniku pacyfika-
cji strajku w kopalni 16 grudnia 
1981 roku. Podczas uroczystości 
uczniowie spotkają się z uczest-
nikami wydarzeń grudniowych. 
Natomiast w piątek 16 grudnia 
o godzinie 18 będą miały miej-
sce uroczystości przy lampie gór-
niczej na osiedlu A (ul. Bursche-
go). kp ●

do katowic znowu pojedziemy przez Murcki.

Kolej Plus TaKże z Tychami
W tychach pamiętamy o wydarzeniach sprzed 41 lat.

W rocznicę sTanu Wojennego

Uroczystości na osiedlu A zaplanowano na 16 grudnia.
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jarmark ze ŚWiąteCznym bluesem
XiV tyski jarMark bożonarodzenioWy już W TyM TyGODNIu.

Także i w tym roku tyszan zachwycać będą rzeźby z lodu.
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Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
VIII kadencji

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)  

zwołuję na dzień 
15 grudnia 2022 r. na godz. 13.00 

do sali nr 102 Urzędu Miasta Tychy  
przy Alei Niepodległości 49

 sesję Rady Miasta Tychy VIII kadencji.
PrzewodniczącaRady Miasta Tychy VIII kadencji

/-/ Barbara Konieczna

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

komunikat

komunikat

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

al. Niepodległości 49 został wywieszony wykaz nieruchomości 
lokalowych, przewidzianych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie 

własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych 
najemców z udzieleniem bonifikaty, dotyczący:

– lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku wielolokalowym przy ul. Cienistej 13;
– lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku wielolokalowym przy ul. Fitelberga 9;
– lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielolokalowym przy ul. Brzozowej 15.

Od prawie 30 lat Noclegownia 
Miejska MOPS w Tychach przy-
gotowuje Wigilię dla osób bez-
domnych i samotnych. Tak będzie 
również w tym roku.

– Posiłki wydawane będą 24 
grudnia od godz. 13 – powiedziała 
Justyna Ratajczyk, kierownik noc-
legowni. – Nie przygotowujemy już 
dań wigilijnych w noclegowni, lecz 
zamawiamy catering. Zapraszamy 
do nas w Wigilię nie tylko oso-
by bezdomne, ale także samotne 
i wszystkich potrzebujących. Obec-
nie przebywa u nas 47 panów, a na-
sza noclegownia jest przeznaczona 
dla 60 osób. Sytuacja zmienia się 
jednak w zależności od aury i jeśli 
osób będzie więcej, utworzony zo-
stanie dodatkowy punkt.

Zgłaszający się do noclegow-
ni otrzymują oprócz schronienia 
i posiłków także możliwość ką-
pieli, wymiany odzieży, dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej 
lub też pomoc przy załatwienia 
spraw urzędowych.

Noclegownia posiada ubra-
nia, które systematycznie tra-

fiają do bezdomnych, jed-
nak potrzebne byłyby bielizna 
i skarpety, bo to są rzeczy jed-
norazowe i praktycznie zawsze 
ich brakuje. Można je przeka-
zywać do noclegowni codzien-
nie – ul. Mikołowska 122, tel. 
32/216-84-42.

Do noclegowni trafia tylko 
część bezdomnych. Większość 
koczuje w różnych częściach 
miasta i kiedy na zewnątrz pa-
nują niskie temperatury naraże-
ni są oni na utratę zdrowia, a na-
wet życia na skutek wychłodzenia 
organizmu. Dlatego policja, straż 
miejska i służby miejskie apelują 
do mieszkańców, aby nie byli obo-
jętni kiedy napotykają bezdom-
nych lub nietrzeźwych. Ważne 
jest też, abyśmy reagowali w przy-
padku starszych osób, które prze-
bywają na mrozie, a zauważmy, 
że są np. nieodpowiednio ubra-
ne na niskie temperatury. Często 
dzięki interwencji przechodniów 
udaje się zapobiec tragedii. Nale-
ży wówczas zadzwonić na numer 
alarmowy 112. ls ●

Jak co roku, Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów przeprowadzi, od 27 grudnia br. 
do 2 stycznia 2023 r. włącznie, inwen-
taryzację we wszystkich strefach płat-
nego parkowania w Tychach. W tym 
czasie opłaty za postój nie będą pobie-
rane. UM ●

kUba toMaszczyk, 
Uczeń zespoŁU szkóŁ 
nr 7 oraz zWycięzca 
tegorocznej edycji 
Masterchef zostaŁ 
przyWitany W sWojej 
szkole z honoraMi 
praWdziWego Mistrza 
i szefa kUchni. 
dyrektor szkoŁy 
joanna żebroWska 
zorganizoWaŁa 
spotkanie, podczas 
którego tyski 
Masterchef odpoWiadaŁ 
na przygotoWane przez 
UcznióW pytania.

– To, co Kuba pokazał w Master-
Chefie, zdumiało nas wszystkich 
– mówiła w rozmowie z nami 
dyrektor Joanna Żebrowska. 
– Podstawy programowe opiera-
ją się na zupełnie innych produk-
tach, daniach a przede wszystkim 
na innych założeniach. Jak sama 
nazwa wskazuje, są to podstawy. 
Natomiast w telewizyjnym show 
Kuba błyszczał swoją kreatywnoś-
cią. Bardzo mnie cieszy, że popra-
wił organizację pracy, bo na zaję-
ciach szkolnych miał z tym pewne 
problemy. Pamiętam, jak przy-
szedł do nas do szkoły jako chło-
pak, teraz widzę go już jako mło-
dego mężczyznę. Zrobił naprawdę 
ogromne postępy. Niestety, przez 
pandemię praktycznie dwa lata 
prowadziliśmy zajęcia zdalne, 

nie braliśmy udziału w konkur-
sach, turniejach czy warsztatach, 
bo ich po prostu nie było. Zaraz 
po pandemii nasi uczniowie wraz 
z Kubą pojechali na drużynowy 
ogólnopolski prestiżowy konkurs 
gastronomiczny i go wygrali. Gdy 
otwieraliśmy naszą nową pracow-
nię Kuba zrobił wspaniały po-
kaz. Od początku wiedzieliśmy, 
że mamy do czynienia z materia-

łem na prawdziwego mistrza swo-
jego fachu – dodała dyrektor.

Nauczyciele i uczniowie przy-
witali swojego bohatera owacjami 
na stojąco. Jego koleżanki przy-
pomniały historię Kuby w pro-
gramie podczas prezentacji wi-
deo. Zwycięzca MasterChef uczył 
się gotować od najmłodszych lat 
pod okiem swojej babci. Na cast-
ingu MasterChef Junior przygoto-
wał ślimaki z ciasta francuskiego 
z tuńczykiem i sosem czosnko-
wym, którymi zdobył fartuch. 
W programie doszedł do ści-
słego finału, gdzie zajął drugie 
miejsce. Przez 6 lat nie próżno-

wał, rozpoczął naukę w techni-
kum gastronomicznym, po lek-
cjach wciąż rozwijał swoją pasję 
do gotowania.

Sam zainteresowany szczerze 
przyznał, że jest bardziej zestre-
sowany niż podczas kręcenia od-
cinka finałowego MasterChefa. 
Odpowiedział na liczne pytania 
swoich kolegów ze szkoły. Pyta-
li o sprawy związane z realizacją 
programu, o nagrodę, o pewność 
siebie lub jej brak, a także o plany 
na przyszłość. Na te pytania Czy-
telnicy znajdą odpowiedź w świą-
tecznym numerze „Twoich Ty-
chów” za tydzień. kp ●

Wigilia w noclegowni Mops – 24 grudnia, od godz. 13.

Dla bezDomnych 
i samoTnych

przyWitanie godne mistrza
kUba toMaszczyk – ZWyCIęZCA PROGRAMu MASTERChEf uhONOROWANy W SWOjEj SZKOLE. 

na przełomie starego i nowego roku.

ParKingi 
za Darmo

UM
 Ty

ch
y

W Zespole Szkół nr 7 przywitał MasterChefa deszcz złotego confetti.
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śWiąTecZNie W ceNTRum OgRODNicZymflash

W Centrum Ogrodniczym Kulka już po raz czwarty odbył się kiermasz świąteczny, zorganizowany 
wspólnie z Klubem Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym oraz Pocztą Polską. – Podczas kiermaszu odwiedzili nas przedszkolaki i uczniowie 
z tyskich szkół, na których czekał święty Mikołaj z drobnymi upominkami – mówi pani Sandra 
z CO Kulka. – Zadbaliśmy, aby dzieciaki mogły wziąć udział w warsztatach strojenia pierniczków 
wraz z tyskim MasterChefem Kubą Tomaszczykiem. To były dla nas trzy intensywne dni. Cieszę 
się, że frekwencja dopisała. – jako Klub Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby po raz kolejny 
wspomogliśmy tę akcję – dodaje Lidia Gajdas. – Na kiermaszu swoje stoisko miał OREW 
i mieszkańcy, kupując domowe ciasta i ozdoby, mogli wspomóc ośrodek. kp ●
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reklama

Od poniedziałku 12 grudnia 
wprowadzone zostały korekty 
rozkładu jazdy linii szkolnych Sz2 
i Sz3 oraz zmiana trasy przejazdu 
linii autobusowej Sz2. Do obsługi 
tej linii zostanie dołączona ulica 
Goździków.

Aktualnie linia Sz2 będzie ob-
sługiwać nowe przystanki: Wygo-
rzele Zimowa 01 i 02 (stanowiska 

zlokalizowane na ul. Goździków 
przy skrzyżowaniu z ul. Zimową), 
Wygorzele Jana II 01 i 02 (stano-
wiska zlokalizowane na ul. Goź-
dzików przy skrzyżowaniu z ul. 
Jana), Wygorzele Cynamono-
wa 01 (na ul. Goździków w re-
jonie posesji nr 45), Wygorzele 
Cynamonowa 02 (na ul. Goź-
dzików w rejonie posesji nr 60), 

Wartogłowiec Szklarnia 01 i 02 
(stanowiska zlokalizowane na ul. 
Goździków w okolicy ronda Zyg-
munta Hanusika przy szklarni),

W związku ze zmianami ko-
rekcie ulegną godziny odjazdów 
z przystanków początkowych.

Pełny komunikat o zmianach 
znajduje się na stronie ZTM. 
UM ●

W nocy z 5 na 6 grudnia wycię-
to siekierą kilka dorodnych brzóz 
okalających plenerową siłownię 
na Skwerze Tulipanów. Zadzwo-
nili do nas zbulwersowani tym 
zdarzeniem mieszkańcy.

– To jedno z najładniejszych 
miejsc w okolicy, które bar-
dzo chętnie odwiedzamy – po-
wiedział jeden z mieszkańców. 
– Jest siłownia wkomponowa-
na w zieleń, ławki, dużo prze-
strzeni. Chętnie tu chodzimy z 
dziećmi. Jednak co z tego, kie-
dy wieczorami rządzą tutaj hor-
dy wyrostków, urządzających li-
bacje. Zgłaszaliśmy tę sprawę do 
Straży Miejskiej.

Warto przypomnieć, iż siłow-
nia została wybudowana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2020.

Publikujemy zdjęcia nadesła-
ne nam przez jednego z miesz-
kańców. 
ls ●

Z końcem roku wygasa dwulet-
ni okres na dostosowanie licen-
cji osób prowadzących taksów-
ki do znowelizowanej ustawy o 
transporcie drogowym. Licencje 
wydane przed 2020 rokiem stra-
cą ważność.

Jak informuje Wydział Ko-
munikacji Urzędu Miasta, li-
cencje na wykonywanie krajo-
wego transportu drogowego w 
zakresie przewozu osób taksów-
ką wydane przed dniem 1 stycz-
nia 2020 roku podlegają dostoso-
waniu do wymagań określonych 
w znowelizowanej ustawie o 
transporcie drogowym i stracą 
swoją ważność z 1 stycznia 2023 
roku. Przedsiębiorca powinien 

złożyć wniosek o wymianę sta-
rej licencji nie później niż do 31 
grudnia 2022 roku. Do wskaza-
nego wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie o niekaralno-
ści wydane przez Krajowy Re-
jestr Karny i opatrzone datą nie 
wcześniejszą, niż miesiąc przed 
złożeniem wniosku.

Dokument należy złożyć w for-
mie papierowej w Wydziale Ko-
munikacji Urzędu Miasta Tychy 
przy ul. Budowlanych 59. Wszel-
kie informacje udzielane są pod 
nr telefonu 32 780 09 65 od po-
niedziałku do czwartku w godz. 
7.30-15.30 oraz w piątki od 7.30 
do 12. Mn ●

dewastacje na Skwerze Tulipanów.

Poległy brzozy

1 stycznia wygasną stare licencje.

Ważne Dla TaKsóWKarzy!
zmiany w kursowaniu autobusów szkolnych.

PrzysTanKi na goźDziKóW

ar
c.
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reklama

W MiędzynarodoWyM 
dniU WolontariUsza 
(przypada 5 grUdnia) 
przy restaUracji 
kaMeleon przy Ul. 
UcznioWskiej 7 stanęŁa 
lodóWka peŁna dobra. 
jest to spoŁeczna akcja 
dzielenia się jedzenieM 
z potrzebUjącyMi, która 
zostaŁa sfinansoWana 
dzięki WspóŁpracy: 
WolontariUszy 
rUchU polska 2050, 
kUchni ekoMniaM 
non profit, tyskiej 
radnej anity skapczyk 
oraz posŁa MichaŁa 
graMatyki. to jUż 
drUga, po lodóWce 
tyskiej inicjatyWy 
W „androMedzie”, 
tego typU akcja 
W tychach. z tej okazji 
spraWdzaMy jakie akcje 
spoŁeczne proWadzone 
są W naszyM Mieście.

lodówki społeczne
– Chcieliśmy, żeby jedzenie, 
które zostaje niewykorzystane 
w naszej kuchni, trafiło do po-
trzebujących – mówi Dawid Ko-
łodziejczyk z Kuchni EkoMniam. 
– Jest tego nawet 10%. To dużo. 
Zwłaszcza w okresie świątecznym 
sporo jedzenia się marnuje i po-
stanowiliśmy coś z tym zrobić. 
Zobowiązujemy się też do regu-
larnego uzupełniania lodówki, 
która będzie pod opieką Kuch-
ni EkoMniam. Nasi pracowni-
cy będą codziennie ją doglądać, 
sprawdzać przydatność do spo-
życia produktów i czyścić w mia-
rę potrzeby. Dostępne są również 
naklejki dla innych mieszkań-
ców, którzy chcieliby uzupełnić 

lodówkę, na których można za-
pisać datę dostarczenia jedzenia. 
Oczywiście, tak jak wspomnia-
łem, w miarę możliwości będzie-
my ją regularnie uzupełniać. Lo-
dówka jest otwarta całą dobę więc 
zachęcamy mieszkańców naszego 
miasta do dzielenia się jedzeniem 
i korzystania z niego – dodaje.

– Lodówkę otworzyliśmy 
w Dzień Wolontariusza, a Pol-
ska 2050 wolontariuszami, taki-
mi jak Anita Skapczyk czy Da-
wid Kołodziejczyk, stoi – mówił 
Michał Gramatyka, poseł na sejm 
RP. – Osobiście też zobowiązuję 
się, że przechodzę na dietę i całą 
nadwyżkę będę zamieszczał właś-
nie w tej lodówce, więc możemy 
być spokojnie, że będzie ona cały 
czas pełna.

– Jest to już druga lodówka 
społeczna w Tychach. Bliźnia-
cza akcja jest prowadzona przez 
Inicjatywę Tyską w Androme-
dzie – zauważyła Anita Skap-
czyk. – Zachęcam mieszkańców 
do zapełnienia obu lodówek. Ży-
jemy w dziwnych czasach, w któ-
rych obok gór zepsutego jedzenia 
przechodzą głodni ludzie. Dzię-
ki takim akcjom możemy realnie 
poprawić tę sytuację. Zachęcam 
wszystkich mieszkańców do świa-
domego prowadzenia swoich lo-
dówek i dzielenia się nadmiarem, 
który może trafić do śmietni-
ka. Zachęcam również restau-
ratorów, sprzedawców i przed-
siębiorców do kontaktu z nami. 
Razem możemy oszczędzić masę 
jedzenia i nakarmić potrzebują-
cych. Chciałabym podziękować 
wszystkim zaangażowanym, prze-
de wszystkim przewodniczącej 
RM Barbarze Koniecznej za po-
moc przy wszystkich sprawach 
formalnych oraz Pawłowi Jana-

sowi za ogromne wsparcie – do-
dała radna.

Cztery lata temu bliźniaczą 
akcję powołały do życia Anna 
Kulczyk-Szymańska i Joanna 
Październy, które wraz ze stowa-
rzyszeniem Inicjatywa Tyska po-
stawiły społeczną lodówkę w Pa-
sażu Kultury Andromeda. – Przez 
te lata lodówka pomogła wielu 
ludziom – mówi Anna Kulczyk
-Szymańska. – Przede wszyst-
kim rozwiązanie to sprawdza się 
w okresie świąt, kiedy tego jedze-
nia marnuje się naprawdę sporo. 
Dbamy jednak, aby przez cały rok 
półki lodówki nie świeciły pust-
kami – dodaje.

Wymiana ubrań
3 grudnia w Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 1 odbyła się 
IV Tyska Wymiana Ubrań, tym 
razem była to edycja jesienno-
zimowa. Akcję już po raz czwar-
ty organizowała Młodzieżowa 
Rada Miasta. Podczas wydarze-
nia tyszanie mieli okazję odświe-
żyć swoją garderobę i wymienić 
ubrania. – Co roku milion ton 
odzieży, często jeszcze z metka-
mi, trafia na wysypiska śmieci, 
a przemysł odzieżowy odpowia-
da za około 20% zanieczyszcze-
nia wód na świecie. Takie akcje, 
jak nasze, pomagają ograniczyć 
nadmierny konsumpcjonizm 
oraz zadbać o środowisko, któ-
re tak niszczone jest przez bran-
żę modową. Ubrania, które nie 
znalazły nowych właścicieli, 
a w szczególności odzież zimo-
wa, zostaną przekazane najbar-
dziej potrzebującym – mówi We-
ronika Kieliba, przewodnicząca 
MRM. W związku z dużym zain-
teresowaniem wydarzeniem Rada 
zapewnia, że w najbliższych mie-
siącach znowu zorganizuje Wy-
mianę Ubrań.

Ciepło na zimę
Jak co roku ruszy Wymiana Cie-
pła, czyli punkt, w którym tysza-
nie mogą zostawić ciepłe ubrania. 
– Już od 2017 roku realizujemy 
tę akcję – mówi Patrycja Kosow-
ska-Pawłowicz z Inicjatywy Ty-
skiej. – Póki co, zima jeszcze nie 
dała nam się naprawdę we zna-
ki, ale kiedy temperatury spad-
ną poniżej zera, postawimy na-
sze wieszaki, aby tyszanie mogli 
na nich zostawiać ciepłe swetry, 
bluzy, płaszcze, kurtki, rękawiczki 
i czapki. W naszym mieście wciąż 
mieszkają osoby, których nie 

stać na porządny zimowy ubiór. 
Wbrew pozorom nie są to tylko 
osoby bezdomne. Poinformujemy 
media o dniu rozpoczęcia tego-
rocznej edycji – dodaje Patrycja 
Kosowska-Pawłowicz.

Radny Michał Kasperczyk 
wspólnie ze Strażą Miejską pro-
wadzi zbiórkę koców dla bez-
domnych, które można przynieść 
do siedziby NOL Tychy przy ul. 
Uczniowskiej 7. Akcja prowadzo-
na jest od 4 lat. – W ubiegłym 
roku tyszanie w ciągu kilku dni 
przynieśli setki koców, które zo-
stały rozwiezione na koczowiska 
bezdomnych. Część rozdyspono-
wali tyscy strażnicy miejscy i po-
licjanci, pozostałe trafiły do Ty-
skiego Schroniska dla Zwierząt. 
Często w domach mamy sporo 
koców, które są w dobrym sta-
nie, nie są zniszczone i leżą nam 
w szafach, więc takim kocem 
można się podzielić. Prosimy go 
jednak wyprać przed przyniesie-
niem – dodaje radny.

Wosk dla ukrainy
Punkt Pomocy Cudzoziemcom 
prowadzi zbiórkę wosku, para-
finy i świec dla Ukrainy, które 
potrzebne są do produkcji świec 
okopowych. Aktualnie na Ukra-
inie ogarniętej wojną żołnierze, 
ale też ludność cywilna, zmagają 
się z brakiem ciepła i elektrycz-
ności. W okopach nie ma prą-
du, nie można też rozpalić ogni-
ska, więc taka świeca to jedyna 
szansa na ogrzanie się, wysusze-
nie ubrań czy zagotowanie wody 
na herbatę. Świeca okopowa jest 
źródłem ciepła i światła od 4 
do 6 godzin. – Zbieramy wszyst-
kie świece nowe, stare, nadpalone 
i połamane. Potrzebujemy rów-
nież wkłady do zniczy, wosk lub 
parafinę w granulacie czy w pla-

strach – mówi Oksana Mytiai. 
– Zbiórkę prowadzimy na naszym 
punkcie przy placu św. Anny. Je-
żeli ktoś jest w stanie zapewnić 
większa ilość surowca, bardzo 
prosimy o wcześniejszy kontakt 
(577 685 358).

Wigilie
Krzysztof Król z Klubu Radnych 
Prezydenta Andrzeja Dziuby już 
po raz trzeci organizuje Wigilię 
Dla Potrzebujących. Na swoim 
fanpage’u ogłosił zbiórkę finanso-
wą i rzeczową. Podczas tej drugiej 
zbiera wartościowe przedmioty 
(już dysponuje np. czapeczką 
z podpisem Igi Świątek, koszulka-
mi Barcelony z podpisem Roberta 
Lewandowskiego a także zapro-
szeniem na obiad z prezyden-
tem Tychów), które zlicytuje, zaś 
środki przeznaczy na zakup wie-
czerzy wigilijnej dla osób samot-
nych i niezamożnych. – W ubie-
głym roku udało się wspomóc 
ponad 800 osób. Mam nadzieję, 
że w tym wspomożemy jeszcze 
więcej. Zapraszam do kontaktu 
przez mój fanpage, numer tele-
fonu (601484545) lub osobiście 
w moim biurze radnego (ul. Mą-
kołowska 60).

W tym roku odbędzie się rów-
nież szósta już Tyska Wigilia dla 
Potrzebujących organizowana 
przez Inicjatywę Tyską. 17 grud-
nia w godzinach od 10 do 13 
przed Zespołem Szkół Muzycz-
nych przy al. Niepodległości roz-
stawione zostaną namioty Ini-
cjatywy oraz punkty wydawania 
ciepłych posiłków i paczek oraz 
ciepłych ubrań. Do akcji co roku 
przyłączają się tyscy radni, rów-
nież ci młodzieżowi, straż miej-
ska, strażacy i liczni społeczni-
cy. Wigilię poprzedza zbiórka 
datków na urządzenie wiecze-

rzy, w której udział wezmą oso-
by najbardziej potrzebujące oraz 
po prostu samotne. Przez ostatnie 
5 lat wydano ponad 2000 ciepłych 
posiłków. – Jest to dla nas ogrom-
na radość, że w tym szczególnym 
czasie okołoświątecznym może-
my sprawić komuś przyjemność 
świątecznym posiłkiem – mówi 
Sławomir Sobociński, prezes Ini-
cjatywy Tyskiej.

mikołaj i superbohaterowie
Akcję od 2016 r. prowadzi Klub 
Sportowy Ronin. – Po wcześniej-
szym rozeznaniu środowiskowym 
zbieramy rzeczy potrzebne dla 
konkretnych rodzin i seniorów. 
Są to głównie artykuły spożyw-
cze, specjalistyczne środki pie-
lęgnacyjne i pomoce edukacyj-
ne – mówi Sebastian Szut, który 
wciela się w rolę św. Mikołaja. 
Jako Superman i Spiderman pacz-
ki rozwożą zawodnicy związani 
z klubem. – Skupiamy się głów-
nie na wsparciu dla dzieciaków: 
opłacamy im zajęcia sportowe czy 
edukacyjne, kupujemy biurka czy 
łóżeczka. Zbieraliśmy i organizo-
waliśmy już paczki dla potrzebu-
jących rodzin, osób samotnych, 
seniorów oraz kolacje wigilijne. 
Tym razem pomoc chcemy skie-
rować dla podopiecznych z Domu 
Dziecka w Orzeszu, gdzie 30 wy-
chowanków potrzebuje buty zi-
mowe. Ustalona kwota to 150 zł 
razy 30 par. Jeśli uda się uzbie-
rać trochę więcej, przeznaczy-
my to na paczki ze słodyczami. 
Zrzutkę zamykamy 20 grudnia, 
aby jeszcze przed świętami św. 
Mikołaj z pomocą superbohate-
rów, mógł zawieźć paczki – do-
daje Sebastian Szut. Wszystkich 
chętnych odsyłamy pod adresy 
zrzutka.pl/kw27zp oraz klub@
ksronin.pl. kaMil peszat ●

jak i komu pomagamy?
przyglądaMy się ZIMOWyM AKCjOM SPOłECZNyM W TyChACh.

Lodówkę Pełną Dobra znaleźć można przy ul. Uczniowskiej 7.

Wigilia dla Potrzebujących zorganizowana zostanie w tym roku po raz szósty.
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W najbliższą sobotę, 17 grudnia 
w Art Music Club przy ul. Oświę-
cimskiej 53 gościł będzie znany 
z zespołów Breakout, Klan i prze-
de wszystkim Perfect kompozytor 
i gitarzysta Darek Kozakiewicz. 
Koncert w Tychach jest ostatnim 
na tegorocznej trasie „Kozakie-
wicz Hot Tour 2022”, która obej-
mowała 17 występów w najwięk-
szych polskich miastach.

Koncert rozpocznie się o godz. 
20, a legendarny rockman zagra 
przy akompaniamencie zespołu, 
stworzonego przez Tomka Płon-
kę, Sławka Puchałę i wokalistkę 
Justynę Panfilewicz. W progra-

mie m.in. znane przeboje grupy 
Test, piękne teksty autora Breako-
utu Bogdana Loebla, a nawet nie-
śmiertelne hity Jimi Hendrixa.

Bilety nabywać jeszcze moż-
na poprzez stronę darekkoza-
kiewicz.pl.
WW ●

W najbliższy czwartek 15 grud-
nia, o godz. 18 w Pasażu Kultury 
Andromeda odbędzie się spotka-
nie autorskie z twórcami albumu 
„Tychy – geometria przestrzeni”. 
Nowe wydawnictwo Urzędu Mia-
sta to fotoalbum Radosława Kaź-
mierczaka.

Czwartkowe wydarzenie będzie 
okazją do zapoznania się z pub-
likacją, w której na niemal stu 
stronach zamieszczono fotogra-
fie Tychów autorstwa Radosława 
Kaźmierczaka, który tu się uro-
dził, dorastał i które obecnie do-
kumentuje i opisuje obrazem. Jak 
czytamy we wstępie: „kolejne uję-
cia eksponują geometrię przestrze-
ni na tle pejzażu miasta lub samo-
dzielnie, w uchwyconym detalu”.

Dopełnieniem albumu są teksty 
tyskich poetek: Agaty Cichy, Sła-
wy Sibigi i Danuty Skwarczyńskiej, 
które również będą bohaterkami 
spotkania, tak jak i Zofia Oslislo
-Piekarska, która zadbała o szatę 
graficzną wydawnictwa. Spotka-
nie poprowadzi Ewa Niewiadom-

ska – dziennikarka radiowa, sze-
fowa redakcji kultury Polskiego 
Radia Katowice.

Album „Tychy – geometria prze-
strzeni” będzie dostępny w sprze-
daży w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta Tychy w cenie 100 
złotych za sztukę. WP ●

Koncert legendarnego gitarzysty już w sobotę.

Hot KozaKiewicz

Powstał fotograficzny album o Tychach.

Geometria przestrzeni
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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 warto!

Sprzedam Opla Insignia Grand Sport Tur-
bo 2018 r. Z instalacją LPG oraz ceramiką 
na samochód. Tel: 662 198 017

UsŁUgi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474

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 GRA-
TIS tel. 691 577 335

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

praca:
Ochrona Bieruń/Tychy, 668-085-925

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

Ochrona z gr. niepełnosprawności Bieruń, 
od 1.01.2023, 668-085-925

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

nierUchoMości:

SPRZEDAM
Sprzedam garaż bez kanału 21m2 na oś. 
P. Tel: 600 313 382

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. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 2 
ustawne pokoje, kuchnia z oknem, miesz-
kanie do remontu, cena 249.000 zł do ne-
gocjacji, 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 ne-
gocjacji, 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
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
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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
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, 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, 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 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
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom par-
terowy, dużo prywatności, przepiekny 
ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-070

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 ul. Harcerska, budynek mieszkalno
-usługowy z garażem podziemnym, cał-
kowita pow. 536 m2, parking zewnętrzny 
na 11 samochodów, podjazd dla inwa-
lidów, cena 1 850 000 zł, www.ASTON.
com.pl 519-595-674

Tychy, Cztery Pory Roku, do wynajęcia 
2 lokale na parterze, które można po-
łączyć, każdy 80 m2, idealne na biuro/
usługi/handel, czynsz za 1 lokal 4000 zł 
netto + VAT www.ASTON.com.pl 519-
595-674

Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100

Tychy, Giełda Kwiatowa, do wynajęcia 
lokal na parterze, idealny na handel/
usługi, o pow. 60 m2, cena 2700 zł net-
to/m2 + VAT razem z mediami (dodat-
kowo tylko prąd) www.ASTON.com.pl 
519-595-674

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, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + 
VAT + media www.ASTON.com.pl 519-
595-674

zdroWie:

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

transport:

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

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

kUpię/sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL”, medale, odznaczenia, 
antyki, komiksy, starocie 691 577 335

Kupię pieska rasy Shih Tzu lub podobnego. 
Tel. 666 972 144

autoreklama

komunikat

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, 

Uchwały Nr XLIV/833/22 z dnia 27 października 2022 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę 
Miasta Tychy Uchwały Nr XLIV/833/22 z dnia 27 października 2022 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA WILKOWYJE 
W TYCHACH – ETAP V.

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.

/-/mgr Igor Śmietański 
Zastępca Prezydenta Miasta  

ds. Gospodarki Przestrzennej
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po porażce z sts sanok, 
hokeiści gks tychy 
Wrócili na zWycięską 
ścieżkę. W MinionyM 
tygodniU zMierzyli się 
co praWda z drUżynaMi 
z dolnych rejonóW 
tabeli, ale przecież 
każda Wygrana jest 
cenna. oba zespoŁy, 
z któryMi grali 
podopieczni trenera 
andreja sidorienki 
Wyraźnie UstępoWaŁy 
tyszanoM, stąd dWa 
efektoWne zWycięstWa.

W 29. kolejce Polskiej Hokej 
Ligi tyszanie podejmowali Za-
głębie Sosnowiec i pierwszą ter-
cję zakończyli jednobramkowym 
prowadzeniem. W 9 min goście 
mieli okazję na zdobycie gola, 
bowiem na ławkę kar zjechał 
Roman Szturc. Nie wykorzystali 
jej, ale za to tyszanie zrewanżo-
wali się rywalom chwilę potem, 
kiedy grając w przewadze Ondrej 
Sedivy celnie strzelił. Cztery mi-
nuty po przerwie, kiedy tyszanie 
ponownie grali w liczebnej prze-

wadze, na listę strzelców wpisał 
się Alexander Younan, wykorzy-
stując świetne podanie Christiana 
Mroczkowskiego. W 27 min. Ale-
xandre Boivin umiejętnie skiero-
wał krążek do bramki po strzale 
Olafa Bizackiego i tyszanie pro-
wadzili już 3:0. Ale na tym nie 
koniec, bowiem w 30 minucie 
Mroczkowski ponownie popisał 
się znakomitym podaniem, któ-
re na gola zamienił Jean Dupuy. 
Koncert strzelecki w drugiej ter-
cji zakończył Bartłomiej Jeziorski, 
zdobywając gola w 36 min.

Krótko po wznowieniu gry 
w trzeciej tercji po raz drugi 
na listę strzelców wpisał się Boi-
vin, a w 49 minucie Jakub Witecki 
zdobył honorową bramkę dla go-
ści, ustalając wynik spotkania.
gkS Tychy – ZagłęBie SOS‑
NOWiec 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). Bram-
ki dla GKS: Boivin 2, Sedivy, Yo-
unan, Dupuy, Jeziorski.

Piątkowy mecz w Nowym 
Targu tyszanie także rozpoczę-
li od prowadzenia, bowiem w 9 
min. po indywidualnej akcji gola 
zdobył Dupuy. W pierwszej części 
meczu gole już nie padły, a w dru-

giej oba zespoły zaliczyły po jed-
nym celnym uderzeniu. Najpierw, 
w 36 min. uczyniło to Podhale, 
kiedy grało w liczebnej przewa-
dze, a po 65 sekundach wynik 
zmienił na 2:1 Boivin. Jak się 
okazało, „Szarotki” wyczerpa-
ły już liczbę goli w tym meczu, 
natomiast tyszanie zaatakowali 
od pierwszych minut trzeciej ter-
cji, co przyniosło efekt – trzeciego 
gola zdobył Mateusz Gościński. 
W 48. minucie tyszanie w odstę-
pie 15 sekund złapali dwie kary, 
a że trener gospodarzy zdecydo-
wał się na wycofanie bramkarza, 
przez prawie 2 minuty gospoda-
rze grali 6 na 3, bombardując ty-
ską bramkę. Fucik bronił jednak 

znakomicie i nie pomylił się ani 
razu. W końcówce nowotarżanie 
ponownie wycofali bramkarza 
i tym razem stracili dwie bram-
ki, po celnych uderzeniach do pu-
stej bramki Boivina i Dupuy.
PODhale NOWy TaRg – gkS 
Tychy 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). Bram-
ki: Dupuy 2, Boivin, Gościński, 
Szturc. ls ●
1. unia 26 60 109-56 
2. Cracovia 27 58 103-63 
3. gkS Tychy 27 53 81-52 
4. GKS Katowice 26 53 80-57 
5. jastrzębie 27 49 76-60 
6. STS Sanok 27 35 61-78 
7. Zagłębie 27 23 56-90 
8. Energa 26 19 67-111 
9. Podhale 27 10 48-114 

W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 5 odbyło się spotkanie z 
jednym z najwybitniejszych pol-
skich sportowców i tyszaninem 
zarazem – Mariuszem Czerkaw-
skim. W trakcie spotkania gość 
opowiedział o drodze do wiel-
kiej kariery sportowej, nawiązu-
jąc także do czasów dzieciństwa i 
wczesnej młodości, gdy mieszkał 
jeszcze w Tychach. 

Na zakończenie spotkania, każ-
dy z uczestników otrzymał zdjęcie 

z autografem gościa, a chętni mie-
li możliwość zrobienia sobie pa-
miątkowej fotografii z Mistrzem. 
Spotkanie zostało zrealizowane 
w ramach prowadzonego cyklu 
spotkań „Mistrzowie są wśród 
Nas”, które odbywają się w ZS-P 
5 od roku szkolnego 2021/2022. 
Dotychczas w spotkaniach z ucz-
niami wzięli udział: Marcin Held, 
Ireneusz Krosny, Krzysztof Wieli-
cki, Danuta Fyda-Granek oraz Ja-
nusz Wojnarowicz. kp ●

W minionym tygodniu piłkarze 
GKS Tychy rozegrali dwa me-
cze sparingowe i oba przegrali. 
Co prawda to tylko mecze kon-
trolne, ale ich wyniki, a zwłaszcza 
klęska z Ruchem, satysfakcji nie 
przynoszą.

5 grudnia podopieczni trene-
ra Dominika Nowaka grali pod 
Warszawą ze stołeczną Legią. 
Co prawda w 33 min. po strza-
le Daniela Rumina objęli prowa-
dzenie, ale w II połowie legio-
niści zdobyli trzy gole i wygrali 
3:1.

Skład GKS: I połowa – Jało-
cha – Połap (w 40 min. czerwona 
kartka), Buchta, Szymura, Mańka 
– Dzięgielewski, Machowski, Ży-
tek, Czyżycki, Mikita – Rumin. II 

połowa – Kostrzewski – Mańka, 
Buchta, Jasiński, Pipia – Kozina, 
zawodnik testowany, Orliński, 98. 
Czyżycki (67’ Janaszek), A. Bie-
gański – Malec.

W piątkowym sparingu z Ru-
chem także Rumin dał Trójkolo-
rowym prowadzenie już w 6 min. 
ale potem tyscy bramkarze kapi-
tulowali aż pięciokrotnie i mecz 
zakończył się pogromem 1:5.

Skład GKS: I połowa: Ko-
strzewski – Machowski, Buchta, 
Szymura, Mańka – Dzięgielew-
ski, Czyżycki, Żytek, Mikita, Ko-
zina – Rumin. II połowa: Jałocha 
– Połap, Mańka, Szymura, Pipia 
– A. Biegański, zawodnik testo-
wany, Żytek, Orliński, Mikita (65’ 
Machowski) – Janaszek. WW ●

pod siatką.

PanoWie 
nie zaWieDli
Po komplet punktów sięgnęli siat-
karze TKS Tychy, którzy w minio-
nej kolejce pokonali MKS MOSiR 
Jasło 3:0. Podopieczni Marcina 
Nycza nie dali szans niżej noto-
wanym rywalom i w każdym se-
cie wygrywali przekonująco.
TkS Tychy – mkS mOSiR ja‑
SłO 3:0 (25:21, 25:21, 25:16).

Po 11 kolejkach tyszanie zajmu-
ją 6. miejsce w tabeli z 16 punk-
tami. Do tej pory wygrali 5 me-
czów, przegrali – 6.

Z kolei siatkarki TKS bardzo do-
brze rozpoczęły mecz z wicelide-
rem II ligi śląskiej Zorzą Wodzi-
sław i w pierwszym secie stoczyły 
wyrównany pojedynek, w któ-
rym na przewagi wygrały rywal-
ki 30:28. I kiedy kibice szykowali 
się na emocje w następnych setach, 
tyszanki łatwo oddali pole gości-
niom, przegrywając do 10 i 14.
TkS Tychy – ZORZa WODZi‑
SłaW śląSki 0:3 (28:30, 10:25, 
14:25).

Po 8 kolejkach zespół Krzyszto-
fa Pałki jest na 9., przedostatnim 
miejscu w tabeli z 5 pkt. ls ●

Mariusz czerkawski odpowiadał na pytania uczniów 
i przedszkolaków.

sPoTKanie 
z misTrzem Kija

Mariusz Czerkawski w otoczeniu uczniów ZS-P nr 5.

dwa gole rumina i aż 8 straconych.

sParingi bez 
saTysfaKcji

ZS
-P

 nr
 5.

Wysokie Wygrane hokeistóW
W ostatnich dWóch Meczach GKS ZDObył 11 GOLI, STRACIł TyLKO DWA.

aTOmóWki W cieNiu RyWalek

W PLhK rządzą dwa zespoły – Polonia bytom i Stoczniowiec i właś-
nie z tym drugim zmierzyły się tyskie Atomówki, przegrywając 2:7.
aTOmóWki gkS Tychy – STOcZNiOWiec gDańSk 2:7 (1:3, 
1:1, 0:3). bramki dla Atomówek: Garbocz, Churas.
aTOmóWki gkS: Nowacka – Garbocz, Cieslewicz, Górska, 
łaskawska, huchel – Kędra, Kierc, Dziedzioch, Pezda, Churas 
– Rduch, Solecka, Szymura, Rakoczy, Kapała – Olbrych.
Tyszanki nadal zajmują 3. miejsce w tabeli z 18 pkt. ls

Kolekcję medali oraz rekordo-
wych życiówek przywieźli pły-
wacy MKP Wodnik 29 Tychy 
z trzech mistrzostw Polski, które 
rozgrywane były w kilku katego-
riach wiekowych.

16-latkowie startowali w Go-
rzowie Wielkopolskim. Z tyskiej 
ekipy najlepiej spisał się Aleksan-
der Ławniczak, który na 100 m 
st. klasycznym sięgnął po tytuł 
wicemistrza Polski i poprawił 
rekord życiowy (1.02,67) oraz 
dwa brązowe medale na 50 m 
st. klas. – 29,19 i 200 m st. klas. 
– 2.18,62.

Z kolei mistrzostwa Polski 
15-latków odbyły się w Gliwi-
cach. W tyskiej ekipie klasą dla 
siebie okazał się Szymon Mróz, 
który został mistrzem Polski 
na 50 m st. mot – 24,87 (re-
kord życiowy). Był dwukrotnie 
czwarty – na 50 m st. grzbiet 
– 26,16 (rekord życiowy) oraz 
100 m st. dow. – 52,38 (rekord 
życiowy).

Najstarsi – 17- i 18-latko-
wie – rywalizowali w Bydgosz-
czy. I tym razem nie zawiodła 

Wiktoria Radek, która trzykrot-
nie stawała na podium, sięgając 
po brązowe medale: 50 m st. klas. 
– 32,12, 100 m st. klas. – 1.09,4 

(rekord życiowy) i na 200 m st. 
klas. – 2.33,53.

Pływaków przygotował do star-
tu trener Marek Mróz. ls ●

startowali w trzech mistrzostwach.

WoDniK na PoDium

Aleksander Ławniczak sięgnął w Bydgoszczy po wicemistrzostwo 
Polski 16-latków ora dwa brązowe medale.
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W Dąbrowie Górniczej rozegra-
no pływackie mistrzostwa Śląska 
młodzików 12-letnich. W rywali-
zacji wzięło udział 250 zawodni-
ków z 30 klubów, w tym 27-oso-
bowa ekipa MOSM Tychy.

W konkurencjach indywidu-
alnych najlepiej spisał się Paweł 
Fąfara, zdobywając brązowe me-
dale na 50 m i 100 m stylem mo-
tylkowym. Bardzo emocjonujące 
były również wyścigi sztafet, któ-
re ekipie MOSM przyniosły trzy 
brązowe medale. Na 4x100m st. 

zm. na podium stanęły: Milena 
Brożek, Amelia Kapica, Natalia 
Kajdewicz i Karolina Olszewska. 
Na tym samym dystansie także 
po brąz sięgnęli: Mikołaj Kosow-
ski, Bartosz Księżarczyk, Paweł 
Fąfara, Mateusz Kochan. A trze-
ci medal zdobyli na 4x100 m st. 
dow.: Mateusz Kochan, Kacper 
Mol, Antoni Otlewski, Paweł Fą-
fara.

Trenerkami ekipy są Justyna 
Andrzejewska i Aleksandra Ra-
dek. ls ●

od 23 lat W tychach 
organizoWany jest 
jeden z najWiększych 
na śląskU tUrniejóW 
dla najMŁodszych 
– akadeMia cUp 2022.

Zawody te rozgrywane były w hali 
przy ul. Piłsudskiego pod różnymi 
nazwami – w zależności od oko-
liczności i sponsora. Wcześniej 
organizował je PUKKS Chrzciciel 
Tychy, a po nim Akademia Piłki 
Nożnej SMS Tychy, która przygo-
towała również tegoroczną XXIII 
edycję turnieju. Impreza odbyła 
się pod patronatem Marszałka 
Województwa Śląskiego.

– Pierwszy turniej zorgani-
zowaliśmy dla ministrantów ty-
skich parafii w hali Zespołu Szkół 
nr 4 – mówi Marcin Kuśmierz, 
prezes APN SMS i pomysłodaw-
ca zawodów. – Po kilku edycjach 
przenieśliśmy się do hali MOSiR, 
a od czterech lat gramy na Arenie, 

w związku z czym nie jest to już 
turniej halowy, lecz typowo pił-
karski. W 23 edycjach turnieju 
rocznie grało średnio około 700 
najmłodszych graczy, czyli do tej 
pory wystartowało w nim ponad 
16 tysięcy zawodników.

W tym roku turniej rozegrano 
w pięciu kategoriach wiekowych. 
Startowało 70 drużyn z woj. ślą-
skiego, małopolskiego i opolskie-
go. Łącznie – około 700 zawod-
ników. Rozegrano 220 meczów. 

W najmłodszych kategoriach 
– roczniki 2016 i 2015 nie pro-
wadzono klasyfikacji, natomiast 
w starszych 2012, 2013, 2014 
wyłoniono i nagrodzono najlep-
szych.

– Nie podajemy kto jakie za-
jął miejsce, bo wychodzimy z za-
łożenia, że ważniejsze jest to, 
by dzieci mogły pograć – dodał 
M. Kuśmierz. – Niektóre dru-
żyny się znały, bo grają ze sobą 
na co dzień w lidze, ale turniej 

dawał też możliwość zmierzenia 
się z zespołami z innych podo-
kręgów czy województw i pozna-
nia poziomu ich wyszkolenia. 
Oprócz turnieju rozpoczynamy 
cykl nowy cykl zawodów „Spa-
ringowe granie”. Nasi trenerzy 
zapraszają po trzy drużyny i me-
cze rozgrywane są na dwóch boi-
skach równocześnie, systemem 
każdy z każdym. To bardzo wy-
godne, bo zamiast umawiać się 
z poszczególnymi drużynami 
na sparing, który trwa godzinę, 
drużyny przyjeżdżają się na Are-
nę i ponosząc tylko raz koszty 
dojazdu, grają kilka sparingów 
tego samego dnia z różnymi ry-
walami. Bez przerw i oczekiwa-
nia na kolejne spotkanie… Fe-
rie także będą dla nas pracowite, 
bo najstarsze kategorie wiekowe 
APN SMS jadą na obozy wyjaz-
dowe, pozostałych zapraszamy 
na obozy stacjonarne na SMS 
Arenę. Po raz pierwszy ze środ-

ków budżetu partycypacyjnego 
organizować będziemy również 
zimowe półkolonie.

Jak już informowaliśmy, za-
wodnicy Akademii rywalizujący 
jako GKS SMS Futsal Tychy zaję-
li drugie miejsce w eliminacjach 
Młodzieżowych Mistrzostw Pol-

ski w futsalu U-13 i teraz poznali 
grupowych rywali w finale. Od 16 
do 18 grudnia w Jelczu Laskowi-
cach tyszanie zagrają w pierwszej 
fazie zawodów z Dragonem Bo-
jano, Kotwicą Kołobrzeg i SMS 
APR Ślesin.
ls ●

pięć medali pływaków MOSM Tychy.

misTrzosTWa 
na brązoWo

Podczas mistrzostw Śląska 
Paweł Fąfara sięgnął po 
cztery brązowe medale 

– indywidualnie i w sztafecie.
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piŁkarski FestiWal W sms arena
do tej pory WystartoWaŁo W NIM PONAD 16 TySIęCy ZAWODNIKóW!

co rokU po zakończeniU 
ryWalizacji 
W saMochodoWych 
MistrzostWach tychóW 
zaWodnicy spotykają 
się raz jeszcze 
na śląskiej barbórce. 
zorganizoWany przez 
aUtoMobilklUb zieMi 
tyskiej ostatni Wyścig 
odbyŁ się na torze fca 
W praWdziWie ziMoWych 
WarUnkach. MiMo 
padającego śniegU 
i niskiej teMperatUry, 
atMosfera na torze 
byŁa gorąca.

Najlepszy czas całych zawodów 
w tych warunkach zanotowa-
li Maciej Sarka i Rafał Zieliński 
(mitsubishi lancer). Dzięki temu 
triumfowali w klasie 4., wyprze-
dzając Bartosza Kralę i Gabriela 
Woleńskiego (subaru impreza) 
oraz Dominika Sarkę i Marci-
na Chodóra (mitsubishi lan-
cer). Zwycięzca tegorocznych 
mistrzostw w tej klasie – Michał 
Biały – tym razem nie dotarł 
do mety.

W klasie 3. pierwsze miejsce 
przypadło Dominikowi Polan-
kowi pilotowanemu przez Piotra 
Głuszka (honda civic). Drugie 
miejsce zajęli Dawid Grzebinoga 
i Tomasz Pastuszka (honda civic), 
a najniższy stopień podium zajęli 
Kacper Włoch i Marta Radowska 
(renault clio). Piotr Filapek i Bar-
tłomiej Filapek (peugeot GTI) 
byli najszybszą załogą w klasie 2. 
Za ich plecami finiszowali Zbi-
gniew Pasierb i Patryk Kret (hon-
da civic) oraz Rafał Borski i Anna 
Chowaniec (honda civic).

W klasie 1. najlepiej na zaśnie-
żonym torze poradzili sobie Del-
fin Orłowski i Rafał Ryś (nissan 
almera). Drugi kierowca tego-
rocznych mistrzostw wyprzedził 
na mecie Macieja Mołka i Marcina 
Naworola w peugeocie 106 oraz 
Szymona Kościelniaka i Krzysz-
tofa Kurka jadących citroënem 
saxo. W klasie CENTO (cinque-
cento i seicento) pierwsi na me-
cie zameldowali się Bartek Mateja 

i Jagoda Hamerlik (fiat cinque-
cento). Szymon Grochowski i Ju-
styna Grochowska (także fiat cin-
quecento) zajęli drugą pozycję, 
a na najniższym stopniu podium 
stanęli Karol Szczygieł i Marcin 
Lipski (fiat seicento). W klasie aut 
francuskich (PPC) do mety do-
tarły tylko dwie załogi – obie w ci-
troënach C2. Lepszy czas zanoto-
wali Kuba Niemiec i Michał Bal, 
drugie miejsce przypadło Toma-
szowi Piksie i Markowi Hohoło-
wi. Paweł Sitek i Cezary Stemień 
(łada 2105) byli najszybszą zało-
gą w klasie Retro, pokonując dwa 
polonezy caro – Michała Pacieja 
i Michała Braczkowskiego oraz 
Sławomira Łogoźnego i Sławomi-
ra Grolika.

W klasie RWD najlepiej pora-
dzili sobie Rafał Telega i Jarmi-
la Wlach (bmw E36). W pierw-
szej trójce zmieścili się także 
Łukasz Krzyżowski z Jakubem 
Sikorą (bmw 318ti) i Rafał Du-
dek z Mateuszem Drzyzgą (bmw 
318is). Michał Kareusz (subaru 
impreza) wygrał rywalizację 
w klasie Open 4WD, a Wojciech 
Najwer i Mateusz Drużkowski 
(peugeot 206) byli najszybsi 
w Open 2WD. W klasie Gość 
najlepszy czas zanotował Rafał 
Wlazłowski – tegoroczny wice-
mistrz klasy Open 4WD swoim 
subaru impreza tydzień wcześ-
niej rywalizował w Warszaw-
skiej Barbórce.
oprac. ls ●

Śnieżna barbórka
ostatnie W tyM rokU EMOCjE NA TORZE.

to 11. zWycięstWo 
podopiecznych toMasza 
jagieŁki, przy zaledWie 3 
porażkach. także W tyM 
starciU gospodarze 
szybko Uzyskali 
proWadzenie, którego 
nie oddali jUż do końca.

W pierwszej kwarcie wyraźnie 
kontrolowali przebieg gry, stale 
utrzymując kilkupunktową prze-
wagę i ostatecznie zakończyli tę 
część meczu z nadwyżką 8 pkt. 
W drugiej odsłonie przewaga ty-
szan była jeszcze bardziej widocz-
na. Już po dwóch minutach od-
skoczyli rywalom na kilkanaście 
punktów, skutecznie rozbijając 
ich ataki. Gospodarze domino-
wali na parkiecie i kiedy w 6 min. 
drugiej kwarty Mąkowski rzucił 
trójkę, było już 34:26, a po kolej-
nej trójce Stankowskiego na tabli-
cy pojawił się wynik 41:28. Jednak 
nie rzuty z dystansu były w tym 
spotkaniu mocną stroną gospo-
darzy, a bardzo skuteczne, szybkie 
ataki, które rozbijały defensywę 
przyjezdnych. Do przerwy było 
47:33 dla GKS.

Przez prawie dwie minuty ko-
lejnej części meczu rywalom nie 
udało się zdobyć punktu, tym-
czasem tyszanie doliczali kolejne 
– Kędel dwukrotnie po dwa rzu-
ty wolne, Wieloch z akcji i GKS 
prowadził 53:37. W tej kwarcie ty-
szanie zanotowali też najwyższe, 
bo 22-punktowe prowadzenie 
(59:37). Rywale nie potrafili prze-
ciwstawić im praktycznie żadnych 
atutów. Przed ostatnią odsłoną go-
spodarze prowadzili 67:46.

W ostatniej kwarcie obraz 
gry nie uległ zmianie i tyski ze-
spół spokojnie dowiózł wygraną 
do ostatniej syreny, kończąc spot-
kanie dwoma efektownymi rzuta-
mi spod kosza.

– Przez całe spotkanie kon-
trolowaliśmy przebieg wydarzeń 
na parkiecie, choć nieco obawia-
liśmy się agresywnej gry ze strony 
AZS AGH, bo z tego znany jest ten 
zespół – powiedział po meczu tre-
ner Tomasz Jagiełka. – Zdomino-
waliśmy spotkanie zespołowością 
– w sumie rzuciliśmy 94 punkty, 
przy zaledwie trzech celnych rzu-
tach za trzy punkty. Dziękuję mo-
jej drużynie za postawę w tym 

meczu, bo zapanował u nas jakiś 
wirus i nie wszyscy są w pełni zdro-
wi. A tymczasem w najbliższym ty-
godniu czekają nas dwa mecze…
gkS Tychy – aZS agh kRa‑
kóW 94:73 (22:14, 25:14, 20:13, 
27:27).
gkS Tychy: Stankowski 18 (2 
za 3), Krajewski 12, Mąkowski 12 
(1), Kędel 10, Wieloch 10, Cho-
dukiewicz 9, Kamiński 7, Koper-
ski 6, Nowakowski 6, Nowak 4, 
Jakacki, Ziaja. ls ●
1. hydroTruck 14 27 13-1
2. gkS Tychy 14 25 11-3
3. Kotwica 14 24 10-4
4. Górnik 14 24 10-4
5. Starogard 14 24 10-4
6. Dziki 13 23 10-3
7. żak  14 22 8-6
8. basket 14 20 6-8
9. Śląsk II 14 20 6-8
10. WKK Wrocław 14 20 6-8
11. Politechnika 14 20 6-8
12. Krosno 14 20 6-8
13. Polonia 14 19 5-9
14. AGh Kraków 14 19 5-9
15. Decka  13 18 5-8
16. Turów 14 18 4-10
17. Polonia 14 17 3-11
18. Start II 14 15 1-13 

iNfORmaTOR kiBica

kOSZykóWka. i liga: 15.12 Start II Lublin – GKS Tychy (godz. 
18), 18.12 GKS Tychy – Górnik Wałbrzych (18).
SiaTkóWka. ii liga mężczyzn: 17.12 TKS Tychy – Extrans 
Sędziszów (16); ii liga kobiet: 18.12 Trójka Mikołów – TKS 
Tychy.
fuTSal. 16‑18.12 finałowy turniej młodzieżowych mi-
strzostw polski do lat 13 z udziałem APN GKS futsal w jelczu 
Laskowicach.
lekkOaTleTyka. 18.12 piąty bieg 15. edycji grand prix 
tychów w biegach długodystansowych, organizowanych 
przez MOSiR i SPLA. Zapisy w KS Paprocany (ul. Sikorskiego 110) 
w godz. 9-9.45, start – godz. 10.
mOSiR ZaPRaSZa. 17.12 Mikołajkowy bal przebierańców 
na lodowisku w OW Paprocany (w godz. 17-18). W programie 
gry i zabawy oraz konkurs na najładniejsze stroje. ls ●
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strzelec 22.Xi-21.Xii
Gwiazdy obudzą w Tobie ochotę na sportowe 
zmagania i rywalizację. Sport, spacer, taniec 
podziałają na Ciebie jak najlepsze lekarstwo 
i użyjesz wszystkich sił, by odciąć się 
od przeszłości.

koziorożec 22.Xii-19.i
Nie obawiaj się i nie asekuruj, bo śmiało możesz 
ufać w swoje możliwości. Idź więc na całość i walcz 
o swoje. Idealny czas na realizację swoich marzeń.

Wodnik 20.i-18.ii
Męczyć Cię będą zgiełk, pośpiech i nadmiar 
wrażeń. Zapragniesz odciąć się od świata i pobyć 
trochę sam na sam ze sobą. Nie pozwól, by Twoimi 
działaniami zaczęły kierować lęki.

ryby 19.ii-20.iii
Początek tygodnia skłoni Cię do poszukiwania 
sposobów na realizację swoich marzeń. Koniunkcja 
Wenus zapewni Ci przypływ energii i woli 
do działania. Zadbaj o ciepło w swoim związku.

baran 21.iii-20.iV
Pora na realizację ambitnych zamierzeń. Nie za-
braknie Ci pomysłów na rozwój kariery i tworzenie 
długoterminowych planów. Teraz najważniejsze dla 
Ciebie będzie działanie i osiąganie sukcesów.

byk 21.iV-21.V
Księżyc w apogeum sprawi, że nadchodzący 
tydzień będzie pełen ciekawych propozycji. łap 
każdą okazję, spodziewaj się radosnych nowin. 
Warto też poddać weryfikacji swoje wartości.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Porzuć wątpliwości i obawy. Nie ukrywaj swoich 
pragnień, idź tam, gdzie podpowiada Ci głos 
Twojej niezawodnej intuicji. Okazuj teraz dobre 
serce i świeć przykładem.

rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy sprzyjają inicjowaniu nowych projektów 
i przynoszą twórcze pomysły. To, co dotąd 
wydawało Ci się tylko marzeniem, może się 
spełnić. Na horyzoncie nowe doświadczenia.

leW 23.Vii-22.Viii
W tym tygodniu spodziewaj się większych 
wymagań oraz licznych obowiązków. Wiele spraw 
zależeć będzie od Ciebie. Nie obawiaj się zmian.

panna 23.Viii-22.iX
Spojrzysz na swoją rodzinę przez różowe 
okulary. Gwiazdy sprawią, że do wszelkich zadań 
podejdziesz śmiało i kreatywnie. Miłość będzie dla 
Ciebie najważniejsza.

Waga 23.iX-23.X
Pierwsza połowa tygodnia upłynie Ci szybko 
i intensywnie. Nadchodzący weekend to wspaniała 
okazja do miłosnych uniesień. jest szansa 
na dodatkowy zarobek.

skorpion 24.X-21.Xi
Przed Tobą czas trudnych zadań. Gwiazdy 
sugerują, żebyś nie zaczynał nowych spraw. 
bądź ostrożny i zadbaj o relaks i dobre stosunki 
z ludźmi.

 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

KrzyżóWKa z hasłem suDoKu

Stosowany jako
nawóz sztuczny

Cukierek albo on! Wska
uliczka

bez
wylotu

Tureckie
morze

Ma swoj kotlin

Stary rupie

Rodzaj działa

Ruchome - to
wydmy

Otworzy-
ła puszk

pełn
plag

Dynamit - Nobel,
penicylina -?

Mskie kosmetyki

Krecia
lub na
czarno

Bieg,
koczy
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Disney,
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Na niej
rosn

stokrotki
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Gauguin

Zgrane
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Kompu-
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horosKoP

zaaDoPTuj mnie  

RM

W tyM MiejscU, 
We WspóŁpracy z Wo-
lontariUszaMi tyskie-
go schroniska dla 
zWierząt prezentUje-
My czWoronogi, któ-
re czekają na sWoich 
noWych WŁaścicieli. 
spójrzcie na nich cie-
pŁo i otWórzcie sWoje 
serca i doMy.

Już prawie trzy miesiące pod-
opieczny tyskiego schroniska 
Hektor jest na terapii behawio-
ralnej w „Chacie Leona”. Dzięki 
temu więcej o nim wiemy. Wie-
my z jakimi demonami musi się 
mierzyć. Na szczęście wiemy też 
jak z nim pracować.

Hektor jest psem, który nie ra-
dzi sobie zbyt dobrze z emocjami. 
Bardzo szybko się pobudza. Dla-
tego należy unikać zabaw opar-
tych na łańcuchu łowieckim, za-
baw typu pogoń. Piłeczki, aport 
także nie są wskazane. Bardziej 
praca polega na przekierowaniu 
psa na węszenie, co działa na nie-
go uspakajająco. Hektor nie będzie 
psem kanapowym. To typowy pies 
do pracy – w dobrym tego słowa 
znaczeniu. Sprawdzi się bardzo 
przy stróżowaniu. Może zamiesz-
kać w dobrze zbudowanym kojcu, 
z możliwością spacerów i codzien-
nym kontaktem z człowiekiem. 
Nie wydamy psa na łańcuch ani 
na stałe zamknięcie w kojcu.

Osoba, która zdecyduje się 
na adopcję Hektora może liczyć 
również na pomoc trenerską i be-
hawioralną „Chaty Leona”. rM ●

hektor

cO Wiemy O PSie:
imię: hektor
RaSa: w typie owczarek 
niemiecki długowłosy
Wiek: ok. 4 lat
Płeć: samiec
Waga: ok. 35 kg
STaTuS: gotowy do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w „Chacie Leona” w woj. 
opolskim
TelefON W SPRaWie 
aDOPcji: 601 642 090

Hasło z krzyżówki nr 785: 
 ŚLIZGAWKI W PLENERZE.

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.

14 grUdnia, środa
godz. 17 – DEKORACjE ŚWIĄTECZNE 
– warsztaty rękodzielnicze (Klub MCK ur-
banowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie 
z aktorem Piotrem Zeltem (MbP – Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)

15 grUdnia, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projek-
cja filmu „Nędznicy” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – ŚWIĄTECZNE DEKORA-
CjE – warsztaty rękodzieła dla dorosłych 
(Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 18 – TyChy – GEOMETRIA PRZE-
STRZENI – spotkanie promocyjne albumu 
Radosława Kaźmierczaka (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. baczyńskiego)

16 grUdnia, piątek
godz. 13.30 – XIV TySKI jARMARK 
bOżONARODZENIOWy: koncert 
polskich i ukraińskich kolęd i pastorałek 
w wyk. zespołu Oligo Mix band 
(pl. baczyńskiego)
godz. 15.30 – XIV TySKI jARMARK bO-
żONARODZENIOWy: „Pingwiny z zimowej 
krainy” – program muzyczno-animacyjny 
(pl. baczyńskiego)
godz. 19 – AuKSO X KROKE – koncert 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – „ZNACZEK MIłOŚCI” – spek-
takl komediowy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19.30 – XIV TySKI jARMARK 
bOżONARODZENIOWy: „Tulia (nie) tyl-
ko świątecznie” – koncert zespołu Tulia 
(pl. baczyńskiego

17 grUdnia, sobota
godz. 11 – „DAj MI GWIAZDKę 
Z NIEbA” – warsztaty świąteczne 
(Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 11 – AuKSO4KIDS: „W chmurach” 
– warsztaty muzyczne dla dzieci 
(Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 14 – XIV TySKI jARMARK 
bOżONARODZENIOWy: hania Derej 
kolędowo – koncert (pl. baczyńskiego)
godz. 18 – „RySIEK RIEDEL WE 
WSPOMNIENIACh” – spotkanie 
z Mirosławem bochenkiem z udziałem 
Piotra Steczka (Gemini Park, ul. 
Towarowa 2)
godz. 18 – „DZIADEK DO ORZEChóW” 
– spektakl baletowy Royal Lviv ballet 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „SPOTKAjMy SIę NA 
WOLNOŚCI” – wernisaż wystawy 
malarstwa artystów związanych z Galerią 
Na Wolności (Galeria Na Wolności, 
pl. Wolności 3)
godz. 19 – XIV TySKI jARMARK 
bOżONARODZENIOWy: koncert 
kolędowy Zespołu Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk” (pl. baczyńskiego)
godz. 20 – DAREK KOZAKIEWICZ LIVE 
– koncert w ramach hot Tour 2022 (Art 
Music Club, ul. Oświęcimska 53)
godz. 20 – STADION MIEjSKI WIECZO-
ROWĄ PORĄ – zwiedzanie Stadionu Miej-
skiego i Tyskiej Galerii Sportu (Tyska Gale-
ria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 20.30 – XIV TySKI jARMARK 
bOżONARODZENIOWy: Teatr 
Ognia Los fuegos – pokaz cyrkowy 
(pl. baczyńskiego)

18 grUdnia, niedziela
godz. 15 – XIV TySKI jARMARK bOżO-
NARODZENIOWy: „jasełka na wysokości” 
– widowisko w wyk. Krakowskiego Teatru 
ulicznego Scena Kalejdoskop (pl. baczyń-
skiego)
godz. 17.30 – XIV TySKI jARMARK bO-
żONARODZENIOWy: koncert zespołu 
universe (pl. baczyńskiego)
godz. 19 – XIV TySKI jARMARK bOżO-
NARODZENIOWy: „Kolęda” koncert Se-
bastiana Riedla, bartka Miarki i Andrzeja 
Stargaczyńskiego (pl. baczyńskiego)
godz. 19 – AbELARD GIZA: najnow-
szy program pt. „Samertajm” (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 20.30 – XIV TySKI jARMARK bO-
żONARODZENIOWy: Teatr Ognia Los fue-
gos – pokaz lightshow (pl. baczyńskiego)

17 grUdnia godz. 20: – darek 
kozakieWicz liVe – koncert 
W raMach hot toUr 2022, 
art MUsic clUb
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