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didukh i dziadek Mróz
Jak obchodzone są Święta Bożego Narodzenia 
u naszych wschodnich sąsiadów

Święta powinny być codziennie
O daniach wigilijnych i nie tylko rozmawiamy 
ze zwycięzcą MasterChefa Kubą Tomaszczykiem.

trzeba mieć duszę wojownika
Tychy odwiedził olimpijczyk Zbigniew Żedzicki 
– były zapaśnik GKS Tychy.
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NajpiękNiejszych Świąt Bożego NarodzeNia 
i wyłączNie pozytywNych zmiaN 

w Nowym 2023 roku 
życzy swoim czytelNikom 

redakcja „twoich tychów” 
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Drodzy Czytelnicy, 
oddajemy do Państwa rąk podwójny 
świąteczno-noworoczny numer naszego 
tygodnika. Kolejne wydanie „Twoich 
Tychów” ukaże się 3 stycznia 2023 roku.
 REDAKCJA

autoreklama
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Przez trzy dni tyszanie licznie 
stawili się na placu Baczyńskie‑
go, gdzie odbywał się XIV Tyski 
Jarmark Świąteczny, zorganizo‑
wany przez Miejskie Centrum 
Kultury. Finałowym punktem 
imprezy był koncert Sebastia‑
na Riedla, który śpiewał kolę‑
dy i pieśni związane ze świę‑
tami. Tradycją są też życzenia 
świąteczne władz miasta, któ‑
re w tym roku złożył zastępca 
prezydenta Tychów Maciej Gra‑
matyka. Przez cały weekend ty‑
szan bawili aktorzy z Los Fue‑
gos, którzy zaprezentowali fire 
i LED show oraz spektakl cyrko‑
wy. Na scenie pojawiły się rów‑
nież m.in. wokalistki z zespołu 

Tulia oraz Zespołu Pieśni i Tań‑
ca Mały Śląsk. Na ogromnej pa‑
telni gotował dla tyszan finalista 
programu MasterChef Mateusz 
Krojenka, zaś w blisko 40 do‑

mkach kupcy prezentowali sma‑
kołyki i ozdoby świąteczne.

Poniżej Tyski Jarmark Bożona‑
rodzeniowy widziany oczami na‑
szego fotoreportera. kp ●

15 grudnia podczas ostatniej 
w tym roku sesji tyscy radni 
uchwalili przedstawiony przez 
prezydenta Andrzeja Dziubę bu‑
dżet na rok 2023. Wszyscy obecni 
radni jednogłośnie poparli propo‑
zycję budżetową prezydenta, po‑
dobnie jak i wieloletnią prognozę 
finansową na lata 2023‑2028.

S z e r o k o  o  b u d ż e c i e 
na nadchodzący rok napisze‑

my w pierwszym styczniowym 
numerze „Twoich Tychów”, dziś 
tylko wspomnijmy, że dochody 
miasta w 2023 roku zaplano‑
wano na 823 mln złotych, zaś 
wydatki mają sięgnąć kwoty 
970 mln zł.

– Budżet i prognoza tworzone 
były w warunkach dużej niepew‑
ności oraz niestabilnej sytuacji 
zarówno gospodarczej, ekono‑

micznej jak i politycznej – mówił 
na sesji prezydent Andrzej Dziu‑
ba. – Dodatkowe zadania wyni‑
kające z napływającej do miasta 
ludności uchodźczej z Ukrainy 
oraz kolejne zmiany aplikowa‑
ne nam przez rząd m.in. Polski 
Ład czy wycofanie się z obiet‑
nicy przyznania samorządom 
w 2023 r. subwencji rozwojowej 
w zamian za zwiększenie docho‑
dów z PIT w br., nie wpływają 
pozytywnie na stabilność finan‑
sów miasta. Dodatkowo odczu‑
walne skutki wcześniej wprowa‑
dzonych zmian podatkowych 
powodujące spadek dochodów 
własnych, a przede wszystkim 
galopująca inflacja skutkująca 
wzrostem wydatków znacznie 
ograniczyły możliwości finan‑
sowe samorządów – tłumaczył. 
ww ●

na ubiegŁotygodniowej 
sesji rady Miasta tyscy 
radni przez aklaMację 
podjęli uchwaŁy 
nadające stanisŁawowi 
Mazusiowi oraz 
prof. ryszardowi 
porębie honorowe 
obywatelstwo Miasta 
tychy.

Przed uhonorowaniem Stanisła‑
wa Mazusia laudację na jego cześć 
wygłosiła Aleksandra Matuszczyk 
– dyrektorka Muzeum Miejskiego, 
w którym aktualnie trwa wysta‑
wa prac Mistrza. Wspomniała ona 
o aktywności Stanisława Mazusia 
w procesie kształtowania środo‑
wiska twórczego miasta i regionu 
i jego wpływie na pokolenia dzia‑
łających w Tychach artystów pla‑

styków. – Cieszę się, że moje życie 
potoczyło się tak, że jestem w Ty‑
chach – mówił urodzony w Lub‑
linie Mazuś. – To moje cudowne 
miejsce i nie wyobrażam sobie 
bym mógł żyć i tworzyć gdzie in‑
dziej – dodał wzruszony.

Postać prof. Ryszarda Porę‑
by przybliżył jego wychowa‑
nek, a obecnie radny dr Maciej 
Jędrzejko. Znany tyski gineko‑
log i położnik szczególną uwagę 
zwrócił na fakt, iż dzięki Profeso‑
rowi i wprowadzonym przez niego 
masowych badań cytologicznych 
i szczepień przeciwko wirusowi 
HPVZ, znacząco zmalała umie‑
ralność mieszkanek Tychów i po‑
wiatu bieruńskiego‑lędzińskiego 
z powodu raka szyjki macicy. Lau‑
dator wspomniał także liczne ba‑
dania naukowe prowadzone przez 

Ryszarda Porębę, wprowadzenie 
pionierskich metod zabiegowych 
i operacyjnych i stworzenie pierw‑
szej szkoły rodzenia w Tychach. 
– Moi koledzy z innych miast za‑
wsze mi zazdrościli, że nasza praca 
jest tak doceniana przez władze sa‑
morządowe i że zawsze nasze kon‑
ferencje i sympozja otwierał pre‑
zydent. Do dziś pamiętam, jak 
pierwsze w Tychach sympozjum 
Polskiego Towarzystwa Ginekolo‑
gicznego otwierał młodziutki wte‑
dy pan prezydent Andrzej Dziuba 
– mówił prof. Ryszard Poręba dzię‑
kując za wyróżnienie.

Moment wręczenia obu bene‑
ficjentom tytułów Honorowego 
Obywatela Miasta Tychy zebra‑
ni na sali posiedzeń Rady Mia‑
sta uczcili oklaskami na stojąco. 
ww ●

Nowi hoNorowi
wybitny artysta I TWóRCA POTęGI TySKIEGO POłOŻNICTWA WyRóŻNIENI.

Stanisław Mazuś i Ryszard Poręba dołączyli w minionym tygodnia do grona Honorowych Obywateli Miasta Tychy.
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Świąteczna atmosfera na pl. Baczyńskiego.
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tworzony w trudnych warunkach, przyjęty bez zastrzeżeń.

Budżet jednogłośny
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Podobnie jak w Polsce, Boże Na‑
rodzenie jest jednym z najpięk‑
niejszych i najbardziej lubianych 
świąt na Ukrainie. Poniżej przed‑
stawiamy kilka ciekawostek o Wi‑
gilii, Bożym Narodzeniu i świą‑
tecznych tradycjach ukraińskich 
rodzin. W tym roku Ukraińska 
Cerkiew Prawosławna ogłosiła, 
że zezwala, by jej wierni obcho‑
dzili Boże Narodzenie 25 grudnia. 
W ten sposób odcina się od daty 
7 stycznia, kiedy to narodzenie 
Jezusa Chrystusa świętują Ro‑
sjanie i pro‑putinowska rosyjska 
Cerkiew.

Na Ukrainie około 70 proc. 
obywateli praktykuje w obrząd‑
kach prawosławnych. 8 proc. 
to grekokatolicy, a tylko 1 proc. 
katolicy obrządku rzymskiego. 
Oznacza to, że większość ludności 
ukraińskiej obchodzi Boże Naro‑
dzenie 7 stycznia. Jednak termin 
obchodów świąt nie jest jedyną 
różnicą.

podobnie, ale inaczej
Surowy post zaczyna się 40 dni 
przed Bożym Narodzeniem, zaś 
ostatni dzień postu przypada 6 
stycznia. Ta data to tzw. Wielki 
Wieczór, podczas którego cała ro‑

dzina zasiada do wspólnej kolacji 
zaraz po pojawieniu się na nie‑
bie pierwszej gwiazdy. W daw‑
nych czasach posiłek nie mógł 
rozpocząć się, dopóki właściciel 
domu nie umieścił w rogu stołu 
lub w jego pobliżu ikon Didukha 
– pierwszego lub ostatniego zebra‑
nego snopa słomy z pszenicy lub 
owsa. Didukh dosłownie oznaczał 
„duch dziadka”, symbolizował on 
więź z przodkami. Później stał się 
on symbolem św. Józefa.

Wieczerza rozpoczyna się 
od dzielenia się prosworom – jest 

to mały okrągły chlebek poświę‑
cony w cerkwi. Na stole jest 12 
potraw, między innymi grzyby 
smażone w mące, groch z ka‑
pustą, gołąbki z kaszy grycza‑
nej, kompot (uzwar) z suszo‑
nych owoców i oczywiście kutia 
przyrządzana z pszenicy lub ryżu, 
miodu, maku i bakalii. 7 stycz‑
nia, to dzień prawosławnego Bo‑
żego Narodzenia zwany Rizdwo. 
W cerkwiach nie wystawia się 
żłobków, lecz wchodząc do cer‑
kwi całuje się ikonę Bożego Naro‑
dzenia. A potem po służbie (czyli 

prawosławnej mszy) za rodzin‑
nym stołem rozpoczyna się wiel‑
ką mięsną ucztę. Dwa dni świąt 
(7‑8 stycznia) spędza się z rodzi‑
ną i znajomymi, odwiedzając się 
wzajemnie po domach. Kolędo‑
wanie bywało bardzo żywe tak 
w miastach jak i na wsi, gdzie 
zachowało się więcej tradycji ko‑
lędniczych. Przebierańcy to: dia‑
beł, pastuch, koza i koniecznie 
ozdobna Gwiazda Betlejemska 
z płomykiem świeczki w środ‑
ku. Kolędnicy zbierają jedzenie 
i pieniądze, a śpiewają od domu 
do domu czasami przez kilka wie‑
czorów, lecz nie dłużej niż do dnia 
Chrztu Pańskiego – 19 stycznia. 
Najsłynniejszą piosenką bożona‑
rodzeniową na świecie jest „Ca‑
rol of the bells”. Jej autorem jest 
Ukrainiec Mykoła Leontowycz.

W międzyczasie, 14 stycznia 
(1 stycznia wg kalendarza juliań‑
skiego), świętuje się Stary Nowy 
Rok. Ważnym elementem folk‑
loru są szczedriwki, które nie za‑
wierają motywów religijnych. 
Są to piosenki życzące urodzaju, 
zdrowia i dostatku a zwykle śpie‑
wają je dzieci i młodzież. W dzień 
poprzedzający Stary Nowy Rok 
ludzie bawią się na małankach, 

czyli „juliańskich sylwestrach” 
– małanka pochodzi od imienia 
św. Melanii.

staroukraińskie zwyczaje
Co ciekawe, w niektórych regio‑
nach Ukrainy zachował się zwy‑
czaj dmuchania na krzesło przed 
zajęciem miejsca, aby nie usiąść 
przypadkiem na ducha przodka. 
O północy między 6 a 7 stycz‑
nia, aby wpuścić jasne świątecz‑
ne światło gwiazdki do budynku, 
należy otworzyć wszystkie drzwi 
i okna, jednakże nie wolno wy‑
chodzić z domu do końca świą‑
tecznej kolacji, aby nie wpuścić 
złego ducha. Po wigilijnej kolacji 
nie sprząta się stołu, lecz pozosta‑
wia jedzenie, aby posiliły się nim 
duchy przodków. Zwyczaje te jed‑
nak są już bardzo rzadkie.

choinka i Nowy rok
Nowy Rok na Ukrainie jest cza‑
sem choinki, prezentów i Dziadka 
Mroza, choć tego od lat wypiera 
kult św. Mikołaja. Boże Narodze‑
nie na Ukrainie to ważne święto 
religijne, które zazwyczaj spędza 
się w rodzinnym gronie, jednak 
nie jest ono kojarzone z prezen‑
tami lub postacią w czerwonym 

stroju. Na fali najróżniejszych an‑
tyrosyjskich zachowań na Ukrai‑
nie pytanie o to, czy na Ukrainie 
jest Dziadek Mróz, jest dość za‑
sadne. Im dalej na wschód Ukra‑
iny, tym popularniejszy jest Dzia‑
dek Mróz i dzieci dostają od niego 
prezenty, ale znany z Polski i Za‑
chodu zwyczaj mikołajek też jest 
kultywowany. Najszczęśliwsze 
dzieci dostają prezenty zarówno 
od Mikołaja jak i Dziadka Mroza. 
Warto pamiętać, że Dziadek Mróz 
przynosi prezenty w Nowy Rok, 
a nie w Wigilię.

– Pamiętam z dzieciństwa, 
że bardzo czekałam na Nowy Rok. 
Kilka dni przed 31 grudnia wy‑
bieraliśmy się z tatą kupić choin‑
kę, potem razem z mamą ją zdo‑
biliśmy. Pisałam list do Dziadka 
Mroza, a 31 grudnia rano zaglą‑
dałam pod choinkę w poszukiwa‑
niu zamówionej w liście zabaw‑
ki. W ten dzień spotykaliśmy się 
w gronie krewnych lub przyjaciół, 
wymienialiśmy się prezentami 
i do rana, 1 stycznia, świętowa‑
liśmy Nowy Rok. Kiedy przepro‑
wadziłam się do Polski, poznałam 
inne zwyczaje – opowiada jedna 
z mieszkających w Tychach Ukra‑
inek. oprac. kp ●

W Tychach, w minionym ty‑
godniu, odbyły się liczne akcje 
charytatywne, w tym VI Tyska 
Wigilia dla Potrzebujących pod 
patronatem prezydenta Tychów 
Andrzeja Dziuby. Aktualnie wciąż 
trwa zbiórka na rzecz III Wigilii 
dla Tych organizowana przez rad‑
nego Krzysztofa Króla wspólnie 
z Klubem Radnych Prezydenta 
Andrzeja Dziuby.

Szósta Tyska Wigilia dla Po‑
trzebujących odbyła się na par‑
kingu przed Zespołem Szkół 
Muzycznych, gdzie rozstawiono 
namioty stowarzyszenia Inicja‑
tywa Tyska (organizator) i roz‑
dawano potrawy potrzebującym. 
– W tym roku przygotowaliśmy 
ponad 500 sztuk każdego z dań. 
Nasi goście mogli zatem posi‑
lić się żurkiem świątecznym, bi‑
gosem, barszczem czerwonym 
i oczywiście rybą, ale też wielo‑
ma rodzajami ciast, kawą i herba‑
tą – mówi Sławomir Sobociński, 
prezes Inicjatywy Tyskiej. – Bar‑
dzo się cieszymy, że w tym roku, 

po pandemicznej przewie, mo‑
gliśmy wydawać posiłki na ciepło 
i wspólnie zjeść przy stole, po‑
błogosławieni przez ojca Waw‑
rzyńca. Wielu osobom należą się 
gorące podziękowania – przede 
wszystkim kupcom z Tyskich 
Hal Targowych, którzy przeka‑
zali nam produkty, spółce Śród‑
mieście, która wspomogła na‑
szą współpracę, władzom miasta 
za pomoc z wszelkimi formal‑
nościami. Sklep rybny Akwa‑
rium przekazał nam, jak nie‑
trudno zgadnąć, rybki, za co nasi 
goście byli bardzo wdzięczni. 
Dzięki Centrum Ogrodnicze‑
mu Kulka mieliśmy choinki, 
a dzięki restauracji Kolorowy 
Talerz postne posiłki. Rozdawa‑
liśmy je również na wynos, wiele 
osób przyszło ze słoikami. Niko‑
mu nic nie wyliczaliśmy i cieszy‑
ło nas, gdy nasi goście od stołu 
wracali po dokładkę. Ten dzień 
był dla nich i zależało nam, żeby 
wszyscy z Wigilii wyszli z peł‑
nymi brzuchami i pełnymi rę‑

kami. Przez ostatnie tygodnie 
trwała zbiórka, podczas któ‑
rej mieszkańcy mogli ofiarować 
datki, z których sfinansowali‑
śmy tegoroczną Wigilię. Do ak‑
cji przyłączyła się również straż 
miejska, z którą wspólnie zbie‑
raliśmy ciepłe ubrania i koce. 
Strażnicy, znając miejsca gdzie 
koczują bezdomni, tego dnia od‑
wiedzali je z naszymi paczkami. 
Ogromnie dziękuję całemu ze‑
społowi Inicjatywy Tyskiej za po‑
moc w organizacji – relacjonuje 
Sławomir Sobociński.

Na wigilii obecni byli też radni 
z Młodzieżowej Rady Miasta, któ‑
rzy zorganizowali punkt wydawa‑
nia ciepłej odzieży. – Prowadzi‑
my akcję zwaną Tyska Wymiana 
Ubrań, która ma przeciwdziałać 
tak zwanej „szybkiej modzie”, 
czyli bezmyślnemu kupowaniu 
odzieży. Z wymiany często zostają 
nam ciuchy, również te ciepłe. Ze‑
braliśmy je i dziś rozdajemy po‑
trzebującym. Jeżeli coś zostanie, 
to zawieziemy do tyskiej nocle‑

gowni – mówi Weronika Kieli‑
ba, przewodnicząca rady.

iii wigilia dla tych
W ramach III Wigilii dla Tych 
z inicjatywy radnego Krzysztofa 
Króla od listopada trwa zbiórka 
przedmiotów na aukcje, z których 
dochód przeznaczony zostanie 
na zakup wigilijnych posiłków. 
– Wiemy już że zgromadziliśmy 
60 tys. złotych, idziemy po 70 tys. 
złotych – mówił Krzysztof Król 
w rozmowie z nami z 16 grudnia. 
– Stało się już tradycją że zapra‑
szam wszystkich moich pomoc‑
ników do wspólnego pieczenia 
świątecznych pierników. W tym 
roku upiekliśmy, ozdobiliśmy i za‑
pakowaliśmy 2,5 tys. sztuk. W tym 
miejscu chciałbym podziękować 
Katarzynie Piotrowskiej‑Janowiec 
za przygotowanie miejsca do wy‑
robu i wypieku pierników oraz 
pyszny poczęstunek w restauracji 
Stadionova, gdzie również będzie 
mieścić się baza naszej wigilijnej 
akcji. Przygotujemy w tym roku 

700 paczek wigilijnych dla tyszan 
w potrzebie oraz kilkaset paczek 
ze słodyczami dla dzieci. Ludzie 
wciąż deklarują wpłaty na konto, 
przekazują fanty na licytacje, stąd 
postanowiliśmy przedłużyć akcję 
zbiórki środków do końca roku. 
Przypominam że finał odbędzie 
się 24 grudnia między godziną 9 
a 10 rano w restauracji Stadionova. 
Zapraszam wszystkich zaangażo‑
wanych i osoby, które nam kibicują 
i pomagają – dodał radny Król.

wigilia w noclegowni
Od prawie 30 lat Noclegownia 
Miejska MOPS w Tychach przygo‑
towuje Wigilię dla osób bezdom‑

nych i samotnych. Tak będzie rów‑
nież w tym roku i odbędzie się ona 
24 grudnia od godz. 13. Zgłasza‑
jący się do noclegowni otrzymu‑
ją oprócz schronienia i posiłków 
także możliwość kąpieli, wymia‑
ny odzieży, dostępu do świad‑
czeń opieki zdrowotnej lub też 
pomoc przy załatwienia spraw 
urzędowych. Noclegownia posia‑
da ubrania, które systematycznie 
trafiają do bezdomnych, jednak 
potrzebne byłyby bielizna i skar‑
pety, bo to są rzeczy jednorazowe 
i praktycznie zawsze ich brakuje. 
Można je przekazywać do nocle‑
gowni codziennie – ul. Mikołow‑
ska 122, tel. 32 216 84 42. kp ●

reklama

przyglądamy się zwyczajom świątecznym naszych gości ze wschodu.

didukh i dziAdek mróz czyli świętA po ukrAińsku

jak co roku przygotowano świąteczną kolację.

wigilie dlA potrzeBujących

W specjalnym namiocie łącznie kilkaset osób skorzystało 
w sobotę ze świątecznego poczęstunku.
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Zwyczaj kolędowania na ulicach miast i we wsiach jest 
na Ukrainie wciąż żywy, choć coraz rzadszy.
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reklama

w MuzeuM MiejskiM 
w tychach odbyŁo się 
kolejne spotkanie 
z cyklu „Mozaika 
górnoŚląska”, 
podczas którego 
aleksander szojer, 
autor nietypowej 
książki kulinarnej 
„Moja babcia gotowaŁa 
dla gierka. kulinarna 
podróż na Śląsk 
w czasach prl–u”, 
przybliżyŁ Świat kuchni 
Śląskiej. spotkanie 
poprowadziŁa 
aleksandra czapla-
oslislo, Ślązaczka, 
kulturoznawczyni 
i recenzentka oraz 
podróżniczka 
kulinarna.

„Moja babcia gotowała dla Gier‑
ka” to sentymentalna podróż au‑
tora do dzieciństwa, przeżytego 
w latach 80. w Rybniku. Książka 
zapoznaje z charakterystycznymi 
daniami kuchni śląskiej i kuchni 
czasów PRL. Zawiera 95 domo‑
wych przepisów wykorzystywa‑
nych od pokoleń, w tym unika‑
towych receptur na typowe dla 
Śląska ciasta i desery z prywat‑
nego archiwum kucharki wesel‑
nej. „Śląska kuchnia bez tajemnic, 
czyli niepowtarzalne połączenie 
tradycji, kultury, śląskiej mowy 
i historii wokół talerza, który 
jednoczy rodzinę. Fenomenal‑
ne przepisy i barwne fotogra‑
fie pobudzają apetyt, smak i za‑
pach. „Moja babcia gotowała dla 
Gierka” to Śląsk widziany oczami 
chłopca, który zakochał się w go‑
towaniu. Dziś jest mistrzem opi‑
su śląskiego stylu” – pisała w re‑
cenzji książki dziennikarka Agata 
Pilarska‑Jakubczak.

kuchnia oczami dziecka
Aleksander Szojer to podróżnik 
odkrywający regionalne potra‑
wy i ludzi, którzy je przyrządza‑
ją. Relacje ze swoich wojaży, prze‑
pisy oraz kulinarne podpowiedzi 
publikuje na portalach kukbuk.pl 
oraz posmakujswiata.pl. Jest rów‑
nież współautorem przewodnika 
po domowej kuchni i zwyczajach 
Japończyków. Zawodowo poma‑
ga wyjść z kryzysu jako terapeuta 
i trener.

– Książka powstała z serca. 
To są nie tylko przepisy, ale prze‑
de wszystkim wspomnienia z dzie‑
cięcych lat – rozpoczął spotkanie 

gość muzeum. – Zwróciłem uwa‑
gę, że na rynku jest mnóstwo ksią‑
żek kulinarnych, podróżniczych 
a nawet kulinarno‑podróżniczych. 
W większości prezentują egzotycz‑
ne przepisy, a mało jest publika‑
cji o naszych rodzimych daniach. 
Książki traktujące o kuchni śląskiej 
mogę policzyć na palcach jednej 
ręki. Dlatego też postanowiłem na‑
pisać tę książkę. Myślę, że trochę 
zagalopowaliśmy się w poszukiwa‑
niu nowinek i zupełnie straciliśmy 
z naszego kulinarnego horyzontu 
to, co mamy pod nosem. Ponad‑
to zauważyłem, że mamy tenden‑
cję do powrotów do lat młodzień‑
czych w naszych kulinarnych 
wspomnieniach. Tak właśnie się 
zrodził pomysł, aby zabrać czytel‑
nika w podróż po śląskiej kuchni 
widzianej oczami dziecka – przy‑
bliżył Szojer.

tort z „kapownika”
Autor podczas pracy wielokrot‑
nie korzystał z rodzinnego „ka‑
pownika”, w którym babcia, a na‑
stępnie mama, zapisywały swoje 
często autorskie przepisy. Ojciec 
jest zawodowym piekarzem i cu‑
kiernikiem, więc też służył wie‑
lokrotnie pomocą. – Od taty 
wziąłem przepis na tort. Mogę 
państwu obiecać, że to jest taki 
tort, którego jak raz się spróbuje, 
inne torty idą w odstawkę – mó‑
wił do zebranych gości kulinarny 
podróżnik.

Rozmówcy poruszyli dość 
istotną sprawę dotycząca domo‑
wych przepisów. – „Tyle, ile ciasto 
zabierze”, „Nie więcej, niż trzeba” 

to częste odpowiedzi mojej babci, 
gdy pytam o proporcje – mówiła 
Agata Pilarska‑Jakubczak. – Fak‑
tycznie tak jest, że nasze babcie 
i mamy, zapisując swoje przepi‑
sy, tworzyły je dla siebie. Bardziej 
te notatki przypominają drogo‑
wskazy, niż dokładne przepisy. 
Najwięcej problemów stwarzają 
przepisy na ciasta, bo czy zrobili‑
śmy wszystko dobrze, okazuje się 
dopiero na koniec – przytakiwał 
zaproszony gość.

polowanie na dzikiego zwierza 
i rosół pico bello
Sporo czasu poświęcono tytułowej 
babci Aleksandra Szojera, która 
była zawodową kucharką i praco‑
wała w zajeździe, gdzie zjeżdża‑
li się ówcześni dygnitarze. Przez 
wiele lat dowodziła kuchnią zwa‑
ną „Bażanciarnią”, gdzie gotowa‑
no głównie dziczyznę. – Jak każdy 
kucharz wie, dziczyzna potrzebuje 
sporo czasu zanim trafi na stół. 
Mięso najpierw trzeba odpowied‑
nio oprawić, często sezonować lub 
peklować zanim znajdzie się w ga‑
rze. Zaproszeni goście, jak wyni‑
ka z opowieści babci, często po‑
lowali na podstawione „dzikie” 
bażanty czy innego zwierza, któ‑
rego po przyjeździe konsumowali. 
Nigdy nie pytali, jak to możliwe, 
że w ciągu dwóch godzin od polo‑
wania kucharze przyrządzają go‑
towe dania – podzielił się Alek‑
sander Szojer.

W obiegowej opinii krąży 
przeświadczenie, że kuchnia ślą‑
ska jest prosta, a wręcz przaśna. 
Jednak Aleksander Szojer poka‑

zał również jej bardziej wykwin‑
tną stronę. – Na Śląsku również 
stawia się na wyszukane potra‑
wy. Masło rakowe, perliczki czy 
wspomnianą dziczyznę jadano 
u nas często. Śląska kuchnia to nie 
tylko karminadle, wodzionka, 
kluski i rolada z modrą kapustą. 
Choć faktycznie muszę przyznać, 
że na Śląsku bardzo ceni się mię‑
so. Babcia też zawsze twierdziła, 

że wszystko można zmaścić, tylko 
nie mięso. I rosół. Rosół to też jest 
u nas świętość. Japończycy mają 
swój ramen, a my na Śląsku rosół, 
który musi być pico bello. Popu‑
larna teraz opcja wegetariańska 
nigdy na Śląsku nie wchodzi‑
ła w grę. Ale za to mamy wspa‑
niałe potrawy postne. W książce 
jest ich sporo, zwłaszcza mącz‑
nych przepisów.

autentyczność, szczerość 
i rolada po japońsku
Charakterystyczną cechą opisy‑
wanych dań, jest ich autentycz‑
ność. Autor nie wstydzi się vegety 
czy maggi, zaś murzynek jest mu‑
rzynkiem bez przejmowania się 
polityczną poprawnością. – Tak 
się gotowało, a nawet wciąż gotuje 
i tak wyglądają przepisy w mojej 
książce. Długo się zastanawiałem, 
jak to ugryźć, ale zdecydowałem 
się na totalny brak wstydu i pełną 
autentyczność. Poprzednia moja 
książka traktowała o kuchni ja‑
pońskiej, która ma opinię bardzo 
wyszukanej i wysublimowanej. 
Tym razem szukałem czegoś in‑
nego. Nie chciałem iść w kierun‑
ku popularnych blogerów, którzy 
„tłumaczą” stare przepisy na język 
współczesny. Moją intencją było 
uchwycenie ducha tamtych lat. Te 

przepisy wciąż są do odtworzenia. 
One są pyszne, pełnowartościowe 
i przede wszystkim proste. To jest 
kuchnia domowa, to jest sztuka 
i kultura wspólnych posiłków. 
Nie ma tu miejsca na ekwilibry‑
stykę, za to jest mnóstwo prze‑
strzeni dla cieszenia się gotowa‑
niem. Kuchnia śląska jest bardzo 
pragmatyczna i za to ją tak bardzo 
cenię. Teraz każdy sili się na bycie 
mistrzem wyszukanego smaku, 
a ja proponuję coś innego: au‑
tentyczne przepisy, które każdy 
jest w stanie przygotować, a które 
smakują nie gorzej niż popular‑
ne teraz sushi czy kraby. O dziwo, 
do takiego podejścia przekonali 
mnie Japończycy. Oni głównie za‑
opatrują się w produkty na targu, 
którego oferta jest zależna od pór 
roku. Nikt nie kupuje, dajmy na to, 
truskawek w zimie. Gotują z tego, 
co jest dostępne pod ręką. U nas 
też kiedyś dominowało takie po‑
dejście. Do tych czasów wracam 
właśnie w mojej książce.

Na pytanie o czas spędzony 
w Japonii i o lubioną śląską po‑
trawę Japończyków gość odpo‑
wiedział bez zastanowienia: – Nie 
będzie tutaj zaskoczenia. Zawsze 
prosili mnie o roladę. Zrobiłem 
ich tam setki.
kaMil peszat ●

KONKuRSOWe SZOPKiflash

W parafii pw. Ducha Św. do 11 stycznia wystawione są szopki nadesłane na XIV Międzyszkolny 
Rodzinny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowany przez dyrekcję Szkoły 
Podstawowej nr 10. Na konkurs wpłynęło 29 prac z 5 tyskich szkół. Nagrody otrzymali: 1. Szymon 
Górski (SP 10 kl. IV), 2. Nikola i Artur Jonda (SP 10 kl. III i I), 3. Fryderyk Witkowski (SP 1 kl. I). 
Dyrektor SP 10 Anna Wolnik przyznała nagrodę specjalną Pawłowi i Natanielowi Jeżowskim z SP 5 
kl. II i I, a ksiądz proboszcz Dariusz Mazur – Mikołajowi Deludze z SP 7 kl. III. Pozostali uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. kp ●
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japończycy kochają rolady
w cyklu „Mozaika górnoŚląska” GOŚCILIŚMy ALEKSANDRA SZOJERA. 

Aleksander Szojer promował swoją książkę o śląskiej kuchni z czasów PRL.
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16 grudnia pod laMpką 
górniczą na osiedlu 
a uczczono ofiary 
stanu wojennego. 
trzy dni wczeŚniej 
w szkole podstawowej 
nr 14 z oddziaŁaMi 
dwujęzycznyMi iM. arMii 
krajowej odbyŁa się 
uroczystoŚć z okazji 41. 
rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego. 
absolwenteM tej szkoŁy 
byŁ joachiM gnida, 
jeden z 9 górników 
zastrzelonych 
przez zoMo w czasie 
pacyfikacji kopalni 
„wujek”. w ubiegŁyM 
roku w holu szkoŁy 
odsŁonięto poŚwięconą 
Mu tablicę paMiątkową.

W uroczystym apelu w SP 14 
wzięła udział żona oraz siostra 
J. Gnidy.

– Miałam 18 lat, kiedy pozna‑
łam Joachima i po 10 miesią‑
cach wzięliśmy ślub – wspomina‑
ła Renata Gnida, żona tragicznie 
zmarłego. – Był bardzo dobrym, 
spokojnym człowiekiem. Potem 
urodziła się nasza córka, która 
dziś ma 43 lata i jest to… cały oj‑
ciec. Jest bardzo do niego podob‑
na, ma też po ojcu charakter. Je‑
stem dumna, że wychowałam 
dziecko bez ojca, w takich cięż‑
kich czasach. Po śmieci męża nie 
miałam w Polsce czego szukać, nie 
mogłam tu spokojnie żyć, byłam 
prześladowana i nie raz słysza‑
łam, że jak będę mówić, będę mia‑
ła problemy. Dlatego wraz z córką 
wyjechałam na stałe do Niemiec, 
a do Polski przyjechałam dopie‑
ro po 10 latach. Cały czas jednak 
miałam i mam kontakt z kolega‑
mi Joachima i z kopalnią. Prze‑
życia z tamtych czasów nadal są 

we mnie, nie wyszłam drugi raz 
za mąż, całą miłość do męża prze‑
lałam na dziecko.

Podczas apelu odczytano rów‑
nież wspomnienie ojca Joachima 
Gnidy, Eryka: „Syn przyjechał 
z pracy 15 grudnia, by przy‑
wieźć żonie pieniądze, ale zazna‑
czył, że musi zaraz wracać, bo jest 
strajk okupacyjny i nie można było 
opuszczać zakładu. Przeskoczył 
przez parkan, bo tylko tak można 
było wyjść z kopalni. Mieszkaliśmy 
z żoną w Tychach i nawet nie prze‑
czuwaliśmy, że stało się coś złego. 
Synowa, nie doczekawszy powro‑
tu męża do 17 grudnia, pojecha‑
ła na kopalnię. Dowiedziała się, 
że w wyniku strzałów oddanych 
przez ZOMO jej mąż jest ranny 
i został przewieziony do szpitala 
w Katowicach. Pojechaliśmy tam 
wszyscy – syn leżał nieprzytom‑
ny, tylko chwilami dawał oznaki 
życia. Byliśmy przerażeni, na sali 
było jeszcze dwóch rannych gór‑
ników. Syn, nie odzyskawszy przy‑
tomności, zmarł 2 stycznia 1982 
roku. Trzy dni później miałby 29 
lat. Zamiast uroczystości urodzi‑
nowych, 5 stycznia złożyliśmy go 
do grobu. Ponieważ syn nie zginął 
na miejscu, synowa miała olbrzy‑
mie problemy z uzyskaniem ren‑
ty rodzinnej dla nieletniej córki. 
Po długich tarapatach otrzymała 
tylko niewielką kwotę (…) Kiedy 
kilka dni po pogrzebie pojecha‑
łem do kopalni, aby pomodlić się 
pod krzyżem i zapalić znicz, dro‑
gę zagrodzili mi funkcjonariu‑
sze ZOMO. Powiedziałem im, 
że straciłem tu syna i chcę odwie‑
dzić symboliczny grób, by się po‑
modlić. Usłyszałem w odpowie‑
dzi, że do modlitw służy kościół. 
Byłem żołnierzem, jeńcem wo‑
jennym, więc szarży się nie boję 
i równie arogancko odpowiedzia‑
łem: „Syn nie zginął w kościele, ale 

na tym miejscu” i podszedłem 
do krzyża  Chwilę potem podszedł 
też starszy mężczyzna, ukląkł i za‑
czął się modlić. Wtedy złapali go 
ZOMO‑wcy, wepchnęli do samo‑
chodu i gdzieś wywieźli…

W uroczystościach w SP 14 
wzięli udział m.in. Karol Chwa‑
stek ze Śląskiego Centrum Wol‑
ności i Solidarności, Franciszek 
Trójca działacz Społecznego Ko‑
mitetu Pamięci Górników KWK 
„Wujek”, byli górnicy, uczestni‑
cy strajku w kopalni, wiceprze‑
wodniczący Rady Miasta Józef 
Twardzik oraz przedstawicie‑
le Miejskiego Centrum Oświaty, 
Muzeum Miejskiego, Miejskiego 
Centrum Kultury.

– To była nie tylko tragedia 
tych 9 górników, ale także ich ro‑
dzin, tych którzy ich znali i nas 
wszystkich – stwierdziła, zwra‑
cając się do uczniów Małgorza‑
ta Chełchowska, dyrektor szkoły. 
– Nie pozwólmy, by te mury rosły. 
Bo mury dzielą ludzi, są czymś 
złym. I może znów przyjść mo‑
ment, że trzeba będzie je obalić 
i znów może dojść do tragedii.

Po uroczystym apelu ucznio‑
wie spotkali z uczestnikami straj‑
ku na KWK „Wujek”. ls ●

W piątkowych obchodach pod 
lampką górniczą udział wzię‑
li m.in. reprezentujący władze 
miasta Maciej Gramatyka zastęp‑
ca prezydenta Tychów oraz Bar‑
bara Konieczna – przewodnicząca 
Rady Miasta, a także tyscy radni, 
przedstawiciele Rady Osiedla 
Anna, Młodzieżowej Rady Miasta, 
tyskich organizacji i instytucji oraz 
mieszkańcy. Za organizację wyda‑
rzenia odpowiedzialne było Miej‑
skie Centrum Kultury, zaś wartę 
honorową wystawili kadeci z Ze‑
społu Szkół im. Orląt Lwowskich 
w Tychach. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 7 trzymali krzyże 
z klepsydrami upamiętniającymi 
dziewięciu zabitych z „Wujka”.

– Stanęliśmy po stronie wol‑
ności, a nie zniewolenia. Stanę‑
liśmy po stronie prawdy, a nie 
zakłamania i fałszu. Stanęliśmy 
po stronie dobra, a nie zła, któ‑
re niosło ze sobą śmierć. Myślę 
dziś, co by nam tych dziewięciu 
z „Wujka” powiedziało... Myślę, 
że rzekliby „powiedzcie moim 
bliskim, że zachowałem się, jak 
trzeba” – mówił Franciszek Trójca 
– uczestnik strajku i działacz spo‑
łecznego Komitetu Pamięci Gór‑
ników KWK „Wujek”. kp ●

StO lat tO Za małOflash

Pani Maria, która w Tychach mieszka od 1956 roku, 6 grudnia skończyła 100 lat! Z okazji urodzin 
odwiedził ją Igor Śmietański zastępca prezydenta miasta. Złożył na jej ręce list z życzeniami 
napisany przez prezydenta Tychów Andrzeja Dziubę.
Pani Maria mieszka na osiedlu C, gdzie mamy sporą grupę tyskich nestorów. Z Tychami związana 
jest od początku powstania nowego miasta. Przez lata pracowała w gastronomii, po czym skupiła 
się na wychowaniu dzieci i gospodarstwie domowym. Jak na swoje sto lat cieszy się bardzo 
dobrym zdrowiem, uczestniczy w życiu rodzinnym wraz z dwoma córkami, zięciami oraz piątką 
wnucząt i szóstką prawnucząt. kp ●
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pamięci joachima gNidy i ofiar grudNia '81
obchody 41. rocznicy WPROWADZANIA STANu WOJENNEGO I PACyFIKACJI KOPALNI „WuJEK”.

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
pamięć ofiar uczczono w SP nr 14.

Na osiedlu A uczniowie trzymali krzyże z nazwiskami ofiar pacyfikacji kop. „Wujek”.
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Z  O K A Z J I  N A D C H O D Z Ą C Y C H  Ś W I ĄT  B O Ż E G O  N A R O D Z E N I A
Ż Y C Z Y M Y  P A Ń S T W U  W S Z E L K I E J  P O M Y Ś L N O Ś C I

Z A R Ó W N O  W  Ż Y C I U  P R Y W AT N Y M  J A K  I  Z A W O D O W Y M .
 

N I E C H  T O  B Ę D Ą  D L A  W A S  Ś W I Ę TA  P R Z E P E Ł N I O N E  M I Ł O Ś C I Ą  I  S P O K O J E M ,
C Z A S E M  S P Ę D Z O N Y M  W  G R O N I E  N A J B L I Ż S Z Y C H ,
A  N O W Y  R O K  P R Z Y N I E S I E  S P E Ł N I E N I E  M A R Z E Ń .

P r a c o w n i c y  o r a z  Z a r z ą d  R P W i K  T y c h y  S . A .

W e s o ły c h  ś w i ąt  
i  s z c z ę ś l i w e g o  n o w e g o  r o k u !
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o udziale i zwycięstwie 
w tegorocznej edycji 
prograMu Masterchef, 
planach na przyszŁoŚć, 
nauce w technikuM 
gastronoMicznyM, 
ale i o potrawach 
Świątecznych 
rozMawiaMy 
z kubą toMaszczykieM 
najlepszyM, wedŁug 
jurorów, kucharzeM 
najbardziej 
popularnego 
kulinarnego show 
w polsce.

„Twoje Tychy”: Jak wrażenia 
na świeżo po emisji finałowego 
odcinka 11. edycji MasterChefa?
Kuba Tomaszczyk: – Dostałem 
ogromnego kopa i mnóstwo mo‑
tywacji. Teraz jestem naładowa‑
ny energią do działania. Bardzo 
się tym ekscytuję, że sporo firm 
chce ze mną współpracować. 
Po emisji finałowego odcinka 
telefon mi się rozdzwonił. Przez 
ostatnie dni od rana do wieczora 
nic innego nie robię, tylko wiszę 
na telefonie. Przestrzegano mnie 
przed tym, ale nie myślałem, 
że tych telefonów będzie aż 
tyle. Na szczęście otrzymałem 
mnóstwo porad od ludzi 
realizujących MasterChefa, 
którzy zaopiekowali się nami, 
przestrzegli przed wieloma 
sytuacjami, jak choćby przed 
tym, że wiele osób będzie 
chciało „podpiąć się” pod nasz 
sukces i zawrzeć z nami umowy, 
które niekoniecznie będą 
w naszym interesie. Naprawdę 
cała ekipa realizująca program 
to profesjonaliści w każdym calu 
i nikt w tym zespole nie znalazł 
się przez przypadek. To była 
dla mnie wielka przygoda, ale 
też konkretna lekcja. Mam 
zamiar jak najlepiej wykorzystać 
wszystko, czego się nauczyłem 
podczas programu.

To nie pierwszy twój występ 
w programie. Sześć lat temu 
doszedłeś do ścisłego finału 
MasterChef Junior, w którym 
zająłeś drugie miejsce. Biorąc 
udział w edycji dla dorosłych czułeś 
się jak w domu?
– Tak, czułem się, jakbym wracał 
do siebie. Tegoroczna edycja 
była nagrywana w tym samym 
studiu co MasterChef Junior. 
Nawet spaliśmy w tym samym 
hotelu. Jednak od pierwszego 
wejścia do kuchni czułem 
różnicę lat, które upłynęły. 
Przede wszystkim dlatego, 
że moje podejście się zmieniło, 
moje oczekiwania względem 
siebie były inne. Wtedy byłem 
12‑letnik Kubusiem, który 
przyszedł pokazać, że lubi bawić 
się w gotowanie. W tym roku 
do kuchni wszedłem jako Kuba, 
który przyszedł po fartuch. 
To mnie strasznie stresowało. 
To oczekiwanie, które sam 
sobie narzuciłem, ale też presja 
otoczenia. Tak naprawdę to nikt 
nie wywierał na mnie presji, być 
może była tylko w mojej głowie, 
ale bardzo mnie ten pierwszy 
odcinek stresował. Chcąc nie 
chcąc byłem faworytem, a ja le‑
piej się czuję w roli underdoga 
(w wolnym tłumaczeniu z języka 
angielskiego oznacza drużynę, 
po której oczekuje się przegra‑

nej). Jestem ambitny, chcę się 
rozwijać, by być tak dobry, jak 
tylko potrafię. Całe napięcie 
jednak prysło, kiedy otrzymałem 
fartuch w pierwszym odcinku. 
Resztę programu przeszedłem 
na względnym luzie. Finał 
oczywiście był stresujący, ale 
raczej stresujące było czekanie 
na werdykt, a nie samo 
gotowanie.

Jak się czułeś, oglądając siebie 
w telewizji?
– Jak oglądałem z rodziną 
pierwszy odcinek, to przez cały 
czas miałem głowę w poduszce. 
Strasznie byłem zawstydzony. 
Nie umiałem się przyzwyczaić 
do swojego wyglądu i za‑
chowania. Miałem wrażenie, 
że straszne głupoty wygaduję. 
Widziałem, że się garbię, robię 
jakieś głupie miny, wykonuje 
niekontrolowane ruchy, ale 
z odcinka na odcinek przyzwy‑
czaiłem się do swojego wyglądu 
i teraz w sumie patrzę na siebie 
bez zażenowania. Bardzo miło 
wspominam te wspólne wie‑
czory przy kolejnych odcinkach 
MasterChefa, siostra bardzo się 
wzruszała za każdym razem. 
Oczywiście my, jako uczestnicy, 
nie mogliśmy zdradzić niczego, 
co się działo podczas realizowa‑
nia programu, wyjątkiem była 
najbliższa rodzina. Zrobiłem im 
jednak pewien numer. Na bie‑
żąco relacjonowałem im, co się 
dzieje na planie. Gdy rozdawano 
bilety do Toskanii, zadzwoniłem 
do wszystkich, że się nie 
dostałem. Zagrałem to idealnie 
i dali się nabrać. Potem wysłałem 
im zdjęcie z biletem i telefon 
się rozdzwonił z pretensjami, 
że sobie z nimi pogrywam, ale 
też z gratulacjami.

Kogoś jeszcze wkręciłeś? Może 
podczas realizacji programu?
– Pewnie. Nietrudno zauważyć, 
że byłem najmłodszym spośród 
całej piętnastki, która otrzymała 
fartuchy. Bałem się trochę, 
że odczuję barierę wiekową, 
ale po kilku dniach nie miałem 
już żadnych obaw, bo szybko 
znaleźliśmy wspólny język. Na‑
wet z Marcinem, a było między 
nami 24 lata różnicy. Świetnie 
rozumiałem się z Piotrkiem 
Hermanowskim, z którym 
poznaliśmy każdy zakątek 
hotelu. Jednego dnia trafiliśmy 
na imprezę urodzinową, po któ‑
rej zostały balony i urodzinowe 
czapeczki. Pomogliśmy obsłudze 
posprzątać, w zamian dosta‑
liśmy te urodzinowe gadżety. 
Wpadliśmy do pokoju dziewczyn 
z balonami, czapeczkami, 
głośnikiem, muzyką i śpiewem 
„Sto lat”. Żadna z dziewczyn nie 
wiedziała, która ma urodziny, 
więc się do nas przyłączyły.

Wracając do sytuacji na planie 
zdjęciowym... Czy codzienne 
zdjęcia przed kamerami 
były męczące, czy bardziej 
motywujące?
– Faktycznie, czasami spędzali‑
śmy 12 godzin na planie. Może 
się to wydawać dużo, ale dla 
nas to była zabawa i przygoda 
w jednym. Dzięki wspaniałemu 
zespołowi realizacyjnemu i lu‑
dziom, którzy uwielbiają swoją 
pracę, za każdym razem, gdy 

na kamerze zapalało się czer‑
wone światełko, dostawaliśmy 
ogromnego kopa i dawaliśmy 
z siebie wszystko. Trudno to opi‑
sać słowami, bo niby jak opisać 
prawdziwe czary? Ta atmosfera, 
która panowała, nie jest w żaden 
sposób możliwa do podrobienia. 
Faktycznie jednak po powrocie 
do hotelu zasypiałem w mig. 
Było to męczące, ale tak pozy‑
tywnie. Ja lubię sobie pospać. 
Dodam, że śniadanie, które 
było o określonej porze, udało 
mi się zjeść może ze trzy razy. 
Wspaniała obsługa pakowała 
mi śniadanie na wynos. 
Pozdrawiam ich serdecznie 
oraz naszego opiekuna, który 
był ogromną pomocą podczas 
całego pobytu i całego programu.

Co się z tobą działo przez te 6 lat 
pomiędzy programami?
– Po MasterChef Junior 
otrzymałem mnóstwo zaproszeń 
do współpracy i jeździłem po ca‑
łej Polsce po różnych eventach. 
Ale nie ma co ukrywać, byłem 
wtedy jeszcze dzieckiem i nie 
miałem w głowie kariery jako 

takiej. Uważam, że to była dobra 
decyzja. Po prostu cieszyłem 
się dzieciństwem i gotowaniem. 
Eksperymentowałem głównie 
w domu, a inspiracji szukałem, 
odwiedzając z rodziną różne 
restauracje. Odwiedziłem lokal 
Wojciecha Amaro, gdy jeszcze 
był częścią świata najlepszych 
restauratorów w Polsce i bardzo 
miło wspominam tę wizytę. 
Miałem możliwość wejść 
na kuchnię i zobaczyć, jak się 
tam pracuje. Gotowałem też 
w kilku tyskich restauracjach. 
Wszystkie wspominam równie 
miło.

Czy mamy w Tychach dobre 
restauracje?
– Tak, chociaż Tychy to trudny 
rynek. Nie jesteśmy tak dużym 
miastem jak Warszawa, Kraków 
czy chociażby Katowice, więc 
trudno spodziewać się, 
że przyciągniemy restauratorów 
na najwyższym poziomie. 
W Tychach, jak wszędzie, lubimy 
sobie dobrze zjeść i przeciętny 
tyszanin raczej rozgląda się 
za przyzwoitym posiłkiem w ra‑

cjonalnej cenie. Stąd restaurato‑
rzy właśnie przygotowują tego 
typu ofertę. Sam bardzo lubię 
proste i syte posiłki. Oczywiście 
w Tychach też mieszkają smako‑
sze, którzy uwielbiają wyszukane 
i wykwintne dania, ale trudno 
na nich budować biznesplan. 
Najlepsze restauracje, co nie jest 
żądnym odkryciem, znajdują 
się w dużych i turystycznych 
miastach. Tychy nie są ani duże, 
ani turystyczne, co nie oznacza, 
że nie można u nas spotkać 
naprawdę dobrych restauracji. 
Ze względu na sporą współpracę 
strefy ekonomicznej z włoskim 
biznesem mamy świetną restau‑
rację włoską i kilka naprawdę 
niezłych pizzerii. Gdybym miał 
zabrać dziewczynę do restaura‑
cji, to bez wstydu odwiedziłbym 
z nią kilka miejsc w Tychach. 
Nawet gdyby była z Warszawy.

Aktualnie jesteś uczniem 
w technikum gastronomicznym 
(Technikum nr 6 w Zespole Szkół 
nr 7). Mając Twoją fantazję 
i kreatywność, nie nudziła cię 
nauka podstaw?
– Najtrudniejszy był okres 
pandemii. Prawie przez dwa 
lata uczyliśmy się zdalnie. 
To zdecydowanie nie jest dla 
mnie. Ja potrzebuję kontaktu 
z nauczycielem, uwielbiam 
praktykę. Oczywiście to był 
pewien komfort, że mogłem 
wstać z łóżka i od razu rozpocząć 
lekcję, ale kończyło się na tym, 
że logowałem się na lekcję 
i spędzałem 5 godzin niewy‑
logowany na pierwszej lekcji 
biologii. Nauka powinna wiązać 
się jednak z jakimś wyzwaniem 
i z wymaganiami. Cieszyłem 
się, jak się skończyła pandemia 
i mogliśmy wrócić do szkoły. 
Oczywiście najbardziej 
lubiłem zajęcia z gotowania, 
wiadomo. Co do mojej fantazji 
i nauce podstaw to... Najtrudniej 
mi było przemóc się, by uczyć się 
zasad i norm, jakie wiem, że nie 
funkcjonują nigdzie indziej 
poza sztywnym programem 
nauczania. Egzaminy zawo‑
dowe punktowane są według 
klucza, który niekoniecznie 
jest stosowany w restauracjach. 
Doceniam jednak podejście 
moich nauczycielek. To świetni 
pedagodzy, od których wiele się 
nauczyłem. Do szkoły przy‑
szedłem jako dość sprawny 
kucharz, jednak dzięki moim 
nauczycielkom zobaczyłem jak 
jeszcze mało o tym zawodzie 
wiem. Kompletnie nie żałuję, 
że wybrałem tę szkołę.

Co masz zamiar robić po maturze?
– Nagrodę, którą otrzymałem, 
chcę przeznaczyć na rozwój swo‑
ich mediów społecznościowych. 
Chcę po prostu prowadzić swój 
kanał kulinarny w internecie. Po‑
trzebuję do tego trochę sprzętu 
wideo i pewnych umiejętności. 
Teraz czuję, że mogę się skupić 
na swojej karierze zawodowej, 
a wygranie programu pokazało 
mi, że to jest najwłaściwszy 
czas. Staram się dużo czytać 
o samorozwoju, ekonomii 
i biznesie i wszędzie powtarza się 
jedna zasada: pierwsze pieniądze 
zawsze powinno się inwestować 
w siebie. Chciałbym za kilka lat 
spojrzeć w lustro i powiedzieć 

do samego siebie „Kuba, 
naprawdę dobra robota”.

Od czego zaczniesz?
– Zacznę od krótkich form 
na Instagramie i Tik Toku, ale 
docelowo chciałbym nagrywać 
dłuższe formy na YouTube. 
Mój kanał będzie adresowany 
do kucharzy amatorów czyli 
do miłośników gotowania. Będę 
starał się pokazywać proste 
przepisy, ale nie banalne. Mam 
już pewne doświadczenie i swoje 
sposoby na wyciągnięcie inte‑
resujących smaków z prostych 
produktów. Właśnie taką wiedzą 
chcę się dzielić. Podobną stra‑
tegię przyjąłem, wydając moją 
książkę kucharską. Jest w niej 
kilka bardziej wymagających 
przepisów, jednak ich trudność 
rośnie z przepisu na przepis, 
dzięki czemu czytelnik rozwija 
się i mierzy z coraz większym 
wyzwaniem. Może kiedyś 
w moim programie pokażę 
np. jak się obchodzić z wołowiną 
wagyū (ogólna nazwa kilku ras 
mięsnego bydła japońskiego, 
o wyjątkowej jakości i wysokiej 
cenie, sięgającej kilku tysięcy 
złotych za kilo – przyp. red).

Za kilka dni święta. Jak wyglądają 
Święta Bożego Narodzenia 
u Tomaszczyków? Jest 12 
tradycyjnych dań postnych 
i obowiązkowy karp w... wannie?
– Musze przyznać, że bardzo 
lubię cała otoczkę świąt. 
Zwłaszcza bożonarodze‑
niowych, wtedy dostaje się 
lepsze prezenty. Jest to przede 
wszystkim okazja do spotkania 
z całą rodziną, a ja bardzo lubię 
tę atmosferę. Mam to szczęście, 
że w naszej rodzinie nie musimy 
mieć specjalnych okazji, żeby się 
wspólnie spotkać przy jednym 
stole i spędzić dobrze czas. 
Innymi słowy chcę powie‑
dzieć, że święta powinny być 
codziennie. Co do potraw, to nie 
skupiamy się na ich liczbie. 12 
dań to trochę przerost formy 
nad treścią, bo ileż można 
jeść? Skupiamy się na tym, aby 
nic się nie marnowało i żeby 
wszystko było pyszne. Jak mamy 
coś zrobić, tak żeby po prostu 
było, to wolimy nie robić tego 
wcale. I to jest super. Co mamy 
u Tomaszczyków na stole? 
Muszą być pierogi z kapustą 
i grzybami od babci, które 
są najlepsze na świecie. Serio, 
nie jadłem nigdy lepszych. 
Poza tym moczka, ale... i tutaj 
zaskoczenie – jako mleczna 
zupa rybna na karpich łbach. 
Tak jak mówiłem, u nas nic się 
nie marnuje i wykorzystujemy 
wszystko w stu procentach. 
Zawsze mamy barszcz z uszka‑
mi, oczywiście jest rybka. Sam 
jeszcze nie wiem, co przygotuję. 
Zawsze staram się zrobić rodzi‑
nie niespodziankę, ale wpisującą 
się w świąteczny klimat.

Na zakończenie poproszę o jeden 
zaskakujący przepis świąteczny.
– W takim razie stawiam na bab‑
ciną moczkę. Jestem przekonany, 
że czytelnicy „Twoich Tychów” 
nic bardziej zaskakującego nie 
znajdą. Oczywiście za przepis 
ręczę moimi imieniem. Życzę 
wszystkim smacznego i Weso‑
łych Świąt! kp ●

Święta powiNNy Być codzieNNie
Świąteczna rozMowa Z KuBĄ TOMASZCZyKIEM.

ŚWiąteCZNa RyBNa mOCZKa

PRZePiS Na ZuPę RyBNą Z KaRPia
Liczba porcji: 8 porcji, czas przygotowania: około 45 minut.
SKłaDNiKi:
5 głów z karpia (oczyszczonych), 1 por, 1 marchew, 1 seler, 
1 korzeń pietruszki, 3 ziarenka ziela angielskiego, pieprz (około 
10 ziaren), sól, pieprz, 2 liście laurowe, 3 łyżki mąki pszennej, 
1 cebula (opalona na palniku), śmietanka 36%.
SPOSóB PRZygOtOWaNia:
Głowy ryb gotujemy z warzywami (warzywa gotujemy w całości) 
i przyprawami około 30 minut. Wyjmujemy głowy i obieramy z nich 
mięso. Seler, marchew i pietruszkę kroimy w kostkę. Redukujemy 
wywar i przecedzamy przez sito. Do wywaru dodajemy obrane mię-
so z głów i pokrojone w kostkę warzywa. Zagęszczamy niewielką 
ilością mąki pszennej rozmieszanej z wodą. Na koniec dodajemy 
śmietankę 36% według uznania i doprawiamy solą i pieprzem.
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W Zespole Szkół nr 1 odbył się 
koncert kolędowy,, Za gwiazdą” 
Tyskiego Mieszanego Chóru „Pre‑
sto cantabile” pod dyrekcją dr Do‑
miniki Kawiorskiej. Kolędy, czyli 
pieśni o tematyce bożonarodze‑
niowej oraz pastorałki (pieśni pa‑
sterzy) śpiewa się we wszystkich 
krajach chrześcijańskich, ale pol‑
ska literatura muzyczna na temat 
tych świąt jest niebywale boga‑
ta. Kolędy układano na dworach 
królewskich, pałacach ryce‑

rzy i możnych panów. Tworzyli 
je duchowni, organiści, bakałarze 
– nauczyciele szkół parafialnych. 
Układali je wybitni pisarze i poe‑
ci, ale także prości chłopi. Tyski 
chór wykonał m.in. utwory: „Ci‑
cha noc”, „Nad Betlejem w ciemną 
noc”, „Radość dziś nastała”. Kon‑
cert, wyreżyserowany przez Teresę 
Wodzicką, uzupełnili szkolni recy‑
tatorzy: Anastazja Ciszek, Natalia 
Żłobińska, Oliwia Worzałła i Bar‑
tek Krakowiak. kp ●

koncert w ZS nr 1

kolędowAnie 
z chórem

„Presto Cantabile” wystąpił w auli ZS nr 1.
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podczas spotkania 
z cyklu „tury kultury”, 
organizowanego przez 
Miejską bibliotekę 
publiczną w tychach, 
widzowie Mieli okazję 
wysŁuchać rozMowy 
z jolantą fraszyńską. 
aktorka opowiedziaŁa 
o trudach pracy 
w serialu, początkach 
kariery oraz roli 
MaŁgorzaty riedel 
w „skazanyM na bluesa”.

Jolatnta Fraszyńska szeroką roz‑
poznawalność zyskała w 1999 
dzięki roli Aldony Lipskiej w ko‑
medii Juliusza Machulskiego „Ki‑
ler‑ów 2‑óch” oraz hakerki Ćmy 
w trzeciej serii „Ekstradycji”, a tak‑
że Moniki Zybert w serialu „Na do‑
bre i na złe”, w którym grała przez 
kolejne 10 lat. Aktualnie wciela 
się w postać Katarzyny w serialu 
„Leśniczówka”. – Ten serial niejako 
spadł mi z nieba – mówiła gwiazda. 
– Muszę przyznać, że miałam dość 
spore obiekcje przed rozpoczęciem 
pracy w serialu codziennym. Ab‑
solutnie nie żałuję z bardzo pro‑
zaicznych przyczyn – pracowałam 
podczas pandemii. Poza tym grono 
aktorów i ekipa realizacyjna to nie‑
samowici ludzie. Pracujemy w le‑
sie, z dala od miasta, co wszystkim 
nam bardzo pasuje.

dziewczyna z mysłowic
Przyjeżdżając na Śląsk Jolanta 
Fraszyńska przyjeżdża de fac‑
to do domu, wszak Mysłowice 
są jej rodzinnym miastem. – Je‑
stem rocznik 67, więc pamiętam 
czasy wielkiego wydobycia. Teraz 
na Śląsku jest jakby spokojniej, 
szyby nie chodzą. Mam nadzie‑
ję, że ktoś zrobi z nich kiedyś coś 
dla naszego użytku. Wychowałam 
się w mysłowickiej Słupnie, tam 
chodziłam do szkoły i do przed‑
szkola i tam też zaczęłam stawiać 
swoje pierwsze kroki aktorskie. 
Pamiętam, że miałam mnóstwo 
zajęć, byłam harcerką, śpiewałam 
w chórze, tańczyłam w zespole. 
Zawsze ciągnęło mnie do kultu‑
ry i zawsze miałam bardzo dużo 
energii. Śląskiej energii. Przez całe 
moje życie dużo podróżowałam 
i zawsze w moment rozpoznawa‑
łam osoby urodzone na Śląsku. 
Ta energia jest nie do podrobienia 
– przyznała aktorka.

Jak sama mówi, ta właśnie ener‑
gia pchała ją na scenę i nie wyobra‑
żała sobie, że nie zostanie aktorką 
teatralną. I faktycznie, po zda‑
niu matury w Studium Wycho‑
wania Przedszkolnego podjęła 
studia we wrocławskiej filii Pań‑
stwowej Wyższej Szkoły Teatral‑
nej w Krakowie. Skończywszy je, 
dołączyła do zespołu Teatru Pol‑
skiego we Wrocławiu, następnie 
grał m.in. w Teatrze Dramatycz‑
nym czy Teatrze 6. piętro. W swojej 
karierze zagrała w sumie w ponad 
40 inscenizacjach teatralnych, 25 
realizacjach Teatru Telewizji i pię‑
ciu spektaklach Teatru Polskiego 
Radia. – Scena to jest moje miej‑
sce na ziemi. Jestem stworzona 
do tego, aby grać, recytować i de‑
klamować pisane teksty. To jest mój 
talent, nad którym pracowałam la‑
tami. A jednak zawiesiłam granie 
na scenie dwa lata temu. W pew‑
nym momencie poczułam wypa‑
lenie. Zaczęłam sobie zdawać spra‑
wę, że ta pogoń za sceną, potrzeba 
bycia docenianą to rekompenso‑
wanie sobie braku biologicznego 
ojca. Cały dziecięcy okres i dorosłe 
życie miałam ogromną potrzebę 
bycia zauważoną. Wręcz krzycza‑
łam „zauważcie mnie”. Aby to zro‑
zumieć i przepracować, musiałam 
sobie zrobić przerwę.

Dużo wcześniej bardzo emo‑
cjonalnie przeżyła rozłąkę ze sce‑
ną, gdy podziękowano jej za pra‑
cę w Teatrze Dramatycznym. 

Na szczęście pojawił się w jej życiu 
jeden z pierwszy teatrów komer‑
cyjnych Teatr 6. Piętro. W 2010 r. 
takie teatry dopiero powstawały. 
– To były czasy, gdy aktorzy mie‑
li ogromną potrzebę grać w zgo‑
dzie ze sobą. Stąd zaczęły po‑
wstawać prywatne i komercyjne 
teatry. Michał Żebrowski miał 
wspaniałą energię i determinację. 
Idea teatru zrodziła się z odwiecz‑
nej ludzkiej potrzeby wspólnego 
wyrażania podziwu dla tajemni‑
cy życia, oswajania strachu przed 
śmiercią, dzielenia się radością 
istnienia, potrzeby przynależno‑
ści do kreatywnej wspólnoty.

rola goli
Gdy oddano głos publiczności, 
jedno z pierwszych pytań doty‑
czyło roli w „Skazanym na blu‑
esa”. Ku zaskoczeniu publiczno‑
ści Jolanta Fraszyńska przyznała, 
że nigdy nie była fanką „Dżemu”. 
– Mój pierwszy mąż uwielbiał grać 
na gitarze „Whisky”, ale jakoś nigdy 
nie podzielałam jego fascynacji. 
Z racji tego, że pochodzę z domu 
gdzie były problemy alkoholowe, 
to zawsze bardzo mocno odrzu‑
cało mnie od wszystkiego, co było 
związane z używkami czy brakiem 
kontroli. Muzyka Ryszarda Riedla 
z tego właśnie powodu nie trafiała 
w moją wrażliwość. Zaproszono 
mnie jednak na casting. Wów‑
czas spotkałyśmy się z Małgorza‑
tą Riedel, ja i Edytka Jungowska, 

i to żona legendarnego bluesmana 
miała rozstrzygnąć o angażu. Pa‑
miętam to spotkanie. Małgorzata 
była wyższa ode mnie, co nie jest 
wielką sztuką. Poczułyśmy jed‑
nak jakieś wzajemne pokrewień‑
stwo. Trudno o tym opowiedzieć, 
a co dopiero to zagrać czy to od‑
tworzyć. Być może to było moje 
śląskie pochodzenie, być może 
to był nasz wspólny i rzadki odcień 
koloru oczu. Czymkolwiek to było, 
bardzo się cieszę, że to mnie właś‑
nie przypadła rola Goli. Faktycz‑
nie ta rola została napisana jako tło 
dla postaci Riedla i Indianera, za‑
grałam jednak tę postać tak, żeby 
była widoczna. Muszę przyznać, 
że uwielbiam w tym filmie kilka 
swoich momentów. Stosunkowo 
niedawno nauczyłam się mówić 
dobrze o sobie, więc opowiem 
o tym bez wstydu. Uwielbiam 
moment, gdy robimy zadymę pod‑
czas aresztowania Ryśka i bardzo 
lubię scenę, gdy Rysiek wykonuje 
„List do M.”. Myślę, że Tomasz Kot 
wspiął się w tym filmie na swo‑
je wyżyny. Inną sprawą jest to, 
że ma ponad dwa metry wzrostu, 
co przy moim metrze i pół wcale 
nam pracy nie ułatwiało.

Podczas kolejnego spotkania 
z cyklu „Tury Kultury” główną sie‑
dzibę Miejskiej Biblioteki Publicz‑
nej odwiedził aktor Piotr Zelt, zaś 
21 grudnia o godz. 18 tegoroczny 
cykl zakończy spotkanie z aktorką 
Ewą Gawryluk. kaMil peszat ●

Śląska eNergia 
Nie do podroBieNia
w bibliotecznyM cyklu „tury kultury” GOŚCIłA JOLANTA FRASZyńSKA.

W ramach cyklu „Tury Kultury” z tyszanami spotkała się Jolanta Fraszyńska.
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Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy Pl. Św. Anny 4
powierzchnia parter 14,83 m2
wyposażony w instalacje: co, wod-kan, elektryczna,
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 910
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 12,48 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż Prezydent 
Miasta ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, gdy 
budynek będzie niezbędny w celu realizacji zadań miasta Tychy

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 3 stycznia 2023 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 3 stycznia 2023 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Barona 30
lokal nr 325 II p powierzchnia 22,99 m2
wyposażony w instalacje: c.o., elektryczna, telefoniczna
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 900
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 24,30 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 3 stycznia 2023 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 3 stycznia 2023 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego 

w Tychach przy ul. Bocheńskiego 4
powierzchnia 21,25 m2
wyposażony w instalacje: elektryczna, co, wod.-kan.
Przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu lokalu oraz przystosowania go 
do prowadzenia danej działalności – na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49 – o godz. 920
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 22,31 zł/m2 netto
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na 5 lat

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•	 wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 3 stycznia 2023 r. przelewem na konto 

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

•	 złożenie w Wydziale Gospodarki Lokalowej do dnia 3 stycznia 2023 r. pisemnego 
zgłoszenia przystąpienia do przetargu wraz z:

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

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

komunikaty

Prezydent Miasta Tychy
20 grudnia 2022 r.

TYCHY, woj. śląskie

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec 

w Tychach
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 27 grudnia 2022 r. 
do 26 stycznia 2023 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się [1] 19 stycznia 2022 r. o godzinie 16.30 w formie spotkania otwartego przeprowadzonego 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie 
głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz 
z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 
2022 » Grudzień).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 9 lutego 2023 r. [2]
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie [2]:
−  pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. 

Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
−  elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

−  poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). [3]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
(zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2022 » 
Grudzień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [3]

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarski Przestrzennej

/-/mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.); art. 39 
i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
[2] art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[3] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.;
[4] art. 8a, art. 17a u.p.z.p.

Prezydent Miasta Tychy
20 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w dniach od 27 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2022 r. w Wydziale 
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, 
pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1] [2] [3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 5 stycznia 2023 r. [1] w formie spotkania otwartego przeprowadzonego za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie 
pytań i składanie uwag. Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia 
władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 → Grudzień).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w terminie do 8 lutego 2023 r.  [4],
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub 
siedziby oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
•	 pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: 

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•	 elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/

skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Prawo lokalne → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]
Projekt planu miejscowego dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/ (zakładka: Zamierzenia władzy →  
obwieszczenia → zagospodarowanie przestrzenne → 2022 → Grudzień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej) [8],
Jednocześnie informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko. [9]

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 
/-/ mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm) - zwany dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
[3] Uchwała Nr XXXVIII/727/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy 
ulicy Oświęcimskiej w Tychach;
[4] art. 18, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.; [5] art. 8c – u.p.z.p; [6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p; [7] art. 
20.ust. 1 – u.p.z.p. [8] art. 8a ust 1, art. 17a – u.p.z.p.
[9] art. 48 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Tychy
20 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego od 27 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r. w Wydziale Planowa-
nia Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 
701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2],[3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się 12 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w formie spotkania otwartego przeprowadzonego za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, 
zadawanie pytań i składanie uwag. Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwiesz-
czeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: 
Zamierzenia władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 → Grudzień).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w terminie do 8 lutego 2023 r.  [4]
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 
Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo 
siedziby, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
•	 tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
•	 elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

•	 poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które 
zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tychy (zakładka: Urząd Miasta → Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady 
Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]
Projekt planu miejscowego dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/ (zakładka: Zamierzenia władzy →  
Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2022 → Grudzień).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej). [8]
Jednocześnie informuję, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko.

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej 
/-/ mgr Igor Śmietański

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) - zwany dalej u.p.z.p.;
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);
[3] Uchwała Nr XXXVIII/726/22 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach;
[4] art. 18 ust. 1 oraz art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.;
[5] art. 18 ust. 2 oraz art. 8c – u.p.z.p.;
[6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p.;
[7] art. 20 ust. 1 – u.p.z.p.;
[8] art. 8a ust 1 oraz art. 17a – u.p.z.p.;
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Tyski szpital konsekwentnie rea‑
lizuje długofalowe plany rozwo‑
ju i podnoszenia jakości udzie‑
lanych świadczeń medycznych, 
a w ciągu ostatnich dwóch lat, 
z myślą o pacjentach wykona‑
no wiele znaczących inwestycji. 
Pomimo trwającej pandemii, 
w 2021 roku otwarto zmoder‑
nizowany Oddział Ginekolo‑
giczno‑Położniczy, Porodówkę 

oraz Oddział Neonatologiczny, 
które są wiodącymi tego typu 
oddziałami w regionie. Utwo‑
rzono także nowoczesne ga‑
binety obserwacyjno‑zakaźne 
dla pacjentów z COVID‑19, 
zainstalowano wielką myjkę 
do dezynfekcji sprzętu szpital‑
nego, a także zakupiono szereg 
sprzętu medycznego, takiego 
jak aparaty do tlenoterapii, kar‑
diomonitory oraz wiele innych 
urządzeń ratujących zdrowie 
i życie. W 2022 roku dobiegła 
końca termomodernizacja bu‑
dynku szpitala, której efektem 
jest m.in.: nowoczesny, atrak‑
cyjny wygląd placówki. Latem 
na dachu Megrezu pojawił się 
także neon, dzięki któremu bu‑
dynek szpitala jest jeszcze lepiej 
widoczny z daleka.

2023 rok pod znakiem inwestycji
To nie koniec remontów w szpi‑
talu. Już niedługo ruszą kolej‑
ne projekty realizowane z myślą 
o pacjentach i podnoszeniu jako‑
ści świadczonych usług medycz‑
nych. Wśród zaplanowanych 
na nowy rok inwestycji znajduje 
się przebudowa i remont dwóch 
oddziałów zabiegowych: Oddzia‑
łu Chirurgii Ogólnej i Onkolo‑
gicznej oraz Oddziału Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej Narządu Ru‑
chu, zlokalizowanych na V pię‑
trze bloku łóżkowego.

Pacjenci zyskają odnowio‑
ne sale chorych oraz komplek‑
sowo wyposażone łazienki, a ka‑
dra – nowoczesne pomieszczenia 
socjalne. Wyremontowane zo‑
staną także inne pomieszczenia, 
w tym korytarze, a ponadto zapla‑
nowano kompleksową wymianę 
instalacji wodno‑kanalizacyjnej 
i centralnego ogrzewania, instala‑
cji gazów medycznych czy insta‑
lacji elektrycznej. Oddziały będą 
także wyposażone w nowe meb‑
le. Modernizacji zostanie pod‑
dany system wentylacji,  a część 
pomieszczeń zyska klimatyzację, 
która zapewni właściwy komfort 
pacjentom w upalne dni.

Wartość inwestycji to ponad 
23 mln zł. Środki na realizację 
projektu przekazało miasto Ty‑
chy. Obecnie kończy się postępo‑
wanie przetargowe, a prace bu‑
dowlane mają rozpocząć się już 
w styczniu 2023 r. i potrwają 18 
miesięcy.

‑ Jeszcze nigdy w historii Szpi‑
tala Megrez nie realizowaliśmy 
tylu inwestycji obejmujących 
zarówno prace budowlane, jak 
i zakup sprzętu medycznego oraz 
wyposażenia. Zadania te wyko‑
nujemy z myślą o naszych pacjen‑
tach, przede wszystkim mieszkań‑
cach Tychów i okolic. Działamy 
konsekwentnie i realizujemy po‑
stawione przed nami cele. Dzięki 
temu, nie tylko utrzymujemy sta‑

tus szpitala jako ośrodka wielo‑
specjalistycznego i udzielającego 
kompleksowych świadczeń zdro‑
wotnych na wysokim poziomie, 
ale także planujemy dalszy roz‑
wój oferowanych usług medycz‑
nych – mówi Mariola Szulc, Pre‑
zes Szpitala Megrez.

Drugą znaczącą inwestycją cze‑
kającą Megrez w przyszłym roku 
będzie przebudowa III i IV piętra 
budynku zakaźnego (znajdujące‑
go się na tyłach szpitala) w celu 
kompleksowej modernizacji Od‑
działu Obserwacyjno‑Zakaźnego. 
Projekt o wartości prawie 12 mln 
zł finansowany jest ze środków 
unijnych z Programu Operacyj‑
nego Infrastruktura i Środowisko 
oraz z budżetu miasta Tychy. Pra‑
ce budowlane ruszą już na dniach 
i obejmować będą m.in.: generalny 
remont pomieszczeń dla chorych 
oraz kadry medycznej, demon‑
taż balkonów, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę 
windy, remont i docieplenie da‑
chu, a także zakup odpowiedniego 
wyposażenia oraz sprzętu medycz‑
nego, takiego jak aparat do tleno‑
terapii. Inwestycja ma zakończyć 
się do końca 2023 r.

O przebiegu inwestycji oraz 
innych wydarzeniach mających 
miejsce w Szpitalu Megrez infor‑
mujemy na bieżąco na naszym 
profilu na Facebooku – zaprasza‑
my do obserwowania! as ●

reklama

Chirurgia to jeden z wiodących oddziałów tyskiego Szpitala Megrez. Wkrótce czekają go duże zmiany.

Szpital po termomodernizacji zyskał nową elewację. 

zd
jęc

ia:
 M

eg
rez

szpital Megrez w tychach stale się rozwija. 
niedawno zakończona terMoModernizacja, dzięki 
której tyska placówka zyskaŁa nowoczesną 
i elegancką elewację, to tylko częŚć z dŁugiej 
listy zrealizowanych inwestycji. MiMo to, 
szpital nie zwalnia teMpa i w przyszŁyM roku 
planuje kolejne znaczące projekty – już wkrótce 
rozpocznie się Modernizacja oddziaŁu chirurgii 
ogólnej i onkologicznej, oddziaŁu chirurgii 
rekonstrukcyjnej narządu ruchu, a także oddziaŁu 
obserwacyjno-zakaźnego.

czas dużych 
iNwestycji 
w szpitalu megrez
w nadchodzącyM roku 2023 KOLEJNE ODDZIAły ZySKAJĄ NOWOCZESNE OBLICZE 
I FuNKCJONALNOŚć.
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z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WBU Balbina, ul. Barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

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

æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134

æ Dworzec PKP
æ  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!

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

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
Usługi remontowo – budowlane 516 
044 249

finanse:

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

praca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095
Ochrona z gr. niepełnosprawności Bieruń, 
od 1.01.2023, 668-085-925

Ochrona Bieruń/Tychy, 668-085-925

nieruchoMoŚci:

SPRZEDAM
Tychy, os. P79, 25 m2, dwupoziomo-
we, 3 piętro w niskim bloku. Dodat-
kowo możliwość zakupu garażu. Tel. 
600 089 096
Sprzedam garaż bez kanału 21m2 na oś. 
P. Tel: 600 313 382

WYNAJMĘ

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. 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, 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

reklama

autoreklama

autoreklama

| 20 grudnia 202218 ||| twoje tychy 20 grudnia 202218



www.tychy.pl

zapraszaMy:  dorota pajor – email: d.pajor@twojetychy.pl,  tel.	601	624	255		•		Ewa	Kunc	–	email: e.kunc@twojetychy.pl, tel. 605 874 605

zareklamuj się!

Tychy, os. Z 65,1 m2 do wprowadzenia, 
niski blok, 3 piętro, 3 duże ustawne po-
koje, oddzielna kuchnia z oknem, dwa 
balkony, cena 399.000 zł do negocjacji, 
731 713 110 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
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, 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
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 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, 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 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, Cztery Pory Roku, do wynajęcia 2 
lokale na parterze, które można połączyć, 
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 lo-
kal na parterze, idealny na handel/usługi, 
o pow. 60 m2, cena 2700 zł netto/m2 + 
VAT razem z mediami (dodatkowo tylko 
prąd) 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 - przeprowadzki - komplekso-
wo tel. 691 577 335

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

kupię / sprzedaM

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

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

autoreklama

autoreklama

Dyżury radnych – styczeń 2023 r.
Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

Styczeń 2023 r.
Poniedziałek-Piątek Radna Iwona Oleksiak

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

prośba o kontakt telefoniczny 
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa 
ALL-FINANCE

Tychy, ul. Tołstoja 26

3 stycznia 2023 r.
Wtorek Radny Michał Kasperczyk 16.00÷17.00 Kawiarnia Dobre Miejsce

Tychy, ul. Borowa 130
4 stycznia 2023 r.

Środa
Radny Grzegorz Kołodziejczyk

Radny Krzysztof Król 16.00÷17.00 Studio Mebli KRÓL
Tychy, ul. Mąkołowska 64

5 stycznia 2023 r.
Czwartek

Radny Dariusz Wencepel 15.30÷16.30 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Józef Twardzik 16.00÷17.00 Była Siedziba Rady Osiedla Czułów

Tychy, ul. Narcyzów 24
11 stycznia 2023 r.

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

12 stycznia 2023 r.
Czwartek

Radny Maciej Jędrzejko 12.00÷13.00

Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

prośba o kontakt telefoniczny bądź mailowy 
przed spotkaniem kom. 506 028 800  
maciej.jedrzejko@samorzad.tychy.pl

Radna Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

17 stycznia 2023 r.
Wtorek Radny Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul. Barona 30

Piętro III, p.425

19 stycznia 2023 r.
Czwartek

Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga
Radny Andrzej Kściuczyk
Radny Jarosław Hajduk

17.00÷18.00 Biuro PiS Okręg 75
Tychy, al. Piłsudskiego 12/319

27 stycznia 2023 r.
Piątek Radny Ali Nurbagandow 16.00÷18.00 Gabinet Terapii Manualnej

Tychy, ul. Żwakowska 15, I piętro
31 stycznia 2023 r.

Wtorek Radna Anita Skapczyk 14.30÷15.30 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

komunikat
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HOKej. phl: 20.12 GKS Tychy – GKS Katowice (18), 22.12 unia 
Oświęcim – GKS Tychy (18), 3.01 GKS Tychy – JKH GKS Jastrzę-
bie (18). puchar polski. Lodowisko w Oświęcimiu: 28.12 GKS 
Katowice – GKS Tychy (20.30), 29.12 unia Oświęcim – Cracovia 
(20.30), 30.12 finał (20.30). 
KOSZyKóWKa. i liga: 30.12 AZS Politechnika Opolska – GKS 
Tychy (18), 8.01 Polonia Warszawa – GKS Tychy (20).
SiatKóWKa. ii liga mężczyzn: 7.01 TKS Tychy – Volley Rybnik; 
II liga śląska kobiet: 6.01 Spartakus Zabrze – TKS Tychy.
KtK gRONie. 1.01 rowerowy rajd noworoczny, zbiórka na 
rynku Starych Tychów o godz. 12. Przejazd do Gostyni (Pomnik 
Żołnierzy Września 1939). ls ●

Cztery zespoły: GKS Tychy, GKS 
Katowice, Unia Oświęcim i Cra‑
covia, czyli ekipy hokejowe, któ‑
re po dwóch rundach sezonu za‑
sadniczego PHL zajęły najwyższe 
miejsca, zmierzą się o jubileuszo‑
wy 25. Puchar Polski. Turniej pu‑
charowy rozegrany zostanie 28‑30 
grudnia na lodowisku w Oświę‑
cimiu. Trofeum broni Cracovia 
– w ubiegłym roku w Bytomiu 
drużyna z Krakowa pokonała 
w finale Energę Toruń 3:0.

Tyszanie mają szczególny sen‑
tyment do Pucharu Polski, bo‑
wiem GKS jest rekordzistą pod 
względem liczby triumfów w tych 
rozgrywkach. Nasi hokeiści wy‑
walczyli puchar osiem razy i w za‑
sadzie żadna z drużyn, jak na ra‑
zie, nie może im zagrozić. Drugi 
pod względem liczby triumfów 
jest JKH GKS Jastrzębie, któ‑
ry ma na koncie 4 zwycięstwa. 
Co więcej, w 2008 roku tyszanie 
otrzymali puchar na własność, 
bowiem wywalczyli go trzy razy 
z rzędu. Zdobywali PP w latach: 
2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2014, 2016, 2017 i teraz do Oświę‑
cimia jadą po to, by powiększyć 
tę kolekcję.

Warto przypomnieć, że po raz 
pierwszy o Puchar Polski rywali‑
zowano w 1969 r. i wówczas wy‑
grał Naprzód Janów. Rok póź‑
niej triumfował GKS Katowice, 
a w obu przypadkach w finale wy‑
stąpił Baildon Katowice. Potem 
w rozgrywkach PP nastąpiła dłu‑
ga, bo 30‑letnia przerwa. Rywa‑
lizację wznowiono w 2000 roku, 
a po Puchar Polski sięgnęła Kry‑
nica, wygrywając w finale z Unią 
Oświęcim.

Podczas tegorocznego turnie‑
ju pucharowego w Oświęcimiu 
(spotkania będą miały status 
meczów podwyższonego ryzy‑
ka) wszystkie mecze rozpoczynać 
się będą o 20.30. W półfinałach 
28.12 GKS Katowice zmierzy się 
z GKS Tychy, dzień później Unia 
Oświęcim zagra z Comarch Cra‑
covią. Finał został zaplanowany 
na 30.12. Na pierwszy półfinał 
GKS Tychy i GKS Katowice otrzy‑
mały po 600 biletów. ls ●

W Radlinie rozegrano Mistrzo‑
stwa Śląska Młodzików 13‑let‑
nich. Wystartowała w nich 
7‑osobowa reprezentacja MOSM 
Tychy, która wywalczył 5 brązo‑
wych medali.

Na podium stanęli: Michalina 
Ulman na 50 m stylem motylko‑
wym, Zuzanna Żerdka na 100 m 
stylem klasycznym, Jan Hyrnik 
na 200 m stylem klasycznym oraz 
sztafety dziewcząt 4x100 m sty‑

lem dowolnym i 4x100m stylem 
zmiennym w składzie: Lena Po‑
nińska, Zuzanna Żerdka, Mi‑
chalina Ulman i Julia Musialska. 
Z kolei w mistrzostwach Pol‑
ski 14‑latków w Olsztynie Na‑
tasza Kupczyk uplasowała się 
na 10. miejscu w Polsce na 200 m 
stylem motylkowym.

Wszyscy zawodnicy są pod‑
opiecznymi trener Aleksandry 
Radek. ls ●

w mistrzostwach Śląska młodzików

pływAcy nA Brąz

Ekipa MOSM w Radlinie z trenerką Aleksandrą Radek.
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turniej w oświęcimiu z podwyższonym ryzykiem.

gks powAlczy 
o dziewiąty puchAr

Czy GKS po raz dziewiąty zdobędzie Puchar Polski?
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Piłkarzom drużyny U‑13 GKS 
SMS Futsal Tychy nie udało się 
awansować do fazy pucharowej fi‑
nału mistrzostw Polski w futsalu.

Tyszanie rozpoczęli rywalizację 
od porażki 2:3 z SMS APR Ślesin, 

następnie zremisowali 4:4 z Ko‑
twicą Kołobrzeg i choć w ostatnim 
meczu 7:1 pokonali Dragon Boja‑
no, zajęli w grupie 3. miejsce. Do 
fazy pucharowej awansowały Ko‑
twica ‑ 5 pkt i Ślesin – 7 pkt. ls ●

Młodzieżowe Mistrzostw polski w futsalu.

Blisko AwAnsu

gRaND PRix tyCHóW Na meCieflash
Zakończyło się XV Grand 
Prix Tychów w Biegach 
Długodystansowych. 
W ostatnim, szóstym 
biegu z serii – wystarto-
wało 119 biegaczek i bie-
gaczy. Przypomnijmy, iż 
uczestnicy rywalizowali 
na dwóch dystansach – 5 
i 10 km, a w sumie, w całej 
tegorocznej edycji, wzięło 
udział 301 biegaczy to jest 
o 100 więcej niż przed 
rokiem. Do podsumowa-
nia Grand Prix wrócimy 
w jednym z najbliższych 
numerów „TT”. Na zdjęciu 
Igor Ryniak (SPLA Tychy) 
– najlepszy biegacz GP 
do lat 19 na 5 km. ls ●

pod siatką

dwie porAżki
W kolejnym meczu II ligi siatkarze 
TKS Tychy przegrali we własnej 
hali z Extransem Sędziszów 1:3.

Mecz sąsiadujących ze sobą 
w tabeli drużyn dostarczył spo‑
ro emocji. Pierwszego seta dość 
spokojnie wygrali goście, jednak 
w drugim mecz się wyrównał 
i drużyny rozstrzygnęły go dopie‑
ro walcząc na przewagi do stanu 
34:32. W trzeciej odsłonie goście 
chcieli jak najszybciej zakończyć 
spotkanie, jednak tyszanie wygra‑
li do 21. Wydawało się, że pod‑
opieczni Marcina Nycza pójdą 
teraz za ciosem i doprowadzą 
przynajmniej do tie‑breaka, ale 
nie udało się – w czwarty secie 
ponownie górą byli rywale.
tKS tyCHy – extRaNS SęDZi-
SZóW 1:3 (17:25, 32:34, 25:21, 
11:25).

Była to 7. porażka TKS w tym 
sezonie (5 zwycięstw). Tyszanie 
zajmują 6. miejsce w tabeli z 16 
punktami. Prowadzi MCKiS Ja‑
worzno – 33 pkt.

Przegrała także drużyna pań 
w II lidze śląskiej, zostawiając 
punkty w Mikołowie.
uKS tRójKa miKOłóW – tKS 
tyCHy 3:0 (25:19, 25:20, 26:24). 
ls ●

W czwartek tyszanie zmierzy‑
li się z najsłabszym zespołem 
I ligi – rezerwą Startu Lublin. 
Wydawało się, że mecz drużyn, 
które dzieli przepaść w ligowej 
tabeli, będzie jednostronnym wi‑
dowiskiem. Jednak nic bardziej 
błędnego – w pierwszej połowie 
obie drużyny toczyły wyrównany 
bój. Inna sprawa, że od początku 
meczu Tomasz Jagiełka rotował 
składem, dając szansę graczom 
rezerwowym.

Rywale objęli prowadzenie 
7:2 i wygrali pierwszą kwartę 
19:15. Koszykarze GKS długo 
nie potrafili skutecznie odpo‑
wiedzieć, zdarzały im się błędy 
w defensywie i słabiej niż moż‑
na było oczekiwać spisywali się 
pod koszem rywali. Jednak pod 
koniec pierwszej połowy zaczę‑
li odzyskiwać rytm i do prze‑
rwy prowadzili 33:29. Ich prze‑
waga urosła w trzeciej kwarcie, 
a w czwartej już panowali 
na parkiecie, wygrywając osta‑
tecznie 76:51.
StaRt ii luBliN – gKS ty-
CHy 51:76 (19:15, 10:18, 15:20, 
7:23).

gKS tyCHy: Koperski 18 
(3 za 3), Ziaja 16 (4), Kędel 
13, Mąkowski 12 (2), Nowa‑
kowski 8, Kamiński 5 (1), 
Chodukiewicz 2, Krajewski 
2, Jakacki, Wspaniały.

W niedzielę rywalem 
GKS w Tychach był Górnik 
Wałbrzych. To spotkanie 
tyszanie również wygrali, 
choć przez trzy kwarty to‑
czyli wyrównany bój. Przed 
ostatnią kwartą GKS pro‑
wadził tylko 56:53 i dopie‑
ro w ostatniej odsłonie zde‑
klasował rywali, wygrywając 
ją 32:15.
gKS tyCHy – góRNiK 
WałBRZyCH 88:68 (13:11, 
22:21, 21:21, 32:15).
gKS tyCHy: Kędel 13 (1 
za 3), Koperski 13 (1), Wie‑
loch 11, Kamiński 10, Kra‑
jewski 9, Stankowski 15 (1), 
Nowakowski 11, Mąkowski 
6 (2), Chodukiewicz, Ziaja.

Po 16 kolejkach GKS na‑
dal zajmuje drugie miejsce 
w tabeli z 29 pkt (13‑3). Li‑
derem jest Hydrotruck – 30 
pkt (14‑2). ls ●

w minionym tygodniu koszykarze GKS rozegrali dwa mecze i oba pewnie wygrali.

zwycięskA seriA koszykArzy

Rzuca Kacper Mąkowski.
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urodziŁ się w nieMczech 
w MiejscowoŚci alfeld, 
zapaŚniczego abecadŁa 
uczyŁ się w dąbrowie 
górniczej, a największe 
sukcesy odnosiŁ 
w barach gks tychy. 
trzykrotny oliMpijczyk 
i trzykrotny brązowy 
Medalista Mistrzostw 
europy, MultiMedalista 
Mistrzostw polski, 
a poteM trener i sędzia. 
zbigniew żedzicki 
to jedna z ikon tyskich 
zapasów.

Przyjechał do Tychów i zawitał 
do Tyskiej Galerii Sportu wprost 
z Gali 100‑lecia Polskiego Związ‑
ku Zapaśniczego.

– To był niezapomniany czas, 
bo choć w Polsce bywam przynaj‑
mniej raz w roku u mojego brata 
w Rybniku, z wieloma zawodnika‑
mi, moimi kolegami i przyjaciół‑
mi nie widzieliśmy się od wielu 
lat – powiedział. – W przyszłym 
roku we wrześniu odbędą się 
w Warszawie mistrzostwa świa‑
ta i już się cieszę na kolejne spot‑
kania i na zobaczenie w akcji na‑
szych następców.

Od lat 80. Zbigniew Żedzicki 
mieszka w Niemczech, gdzie pra‑
cował w niewielkim klubie, szko‑
ląc zawodników. Ciekawie ukła‑
dały się jego życiowe losy…

dwa style
– Rodzice poznali się i pobrali 
w Niemczech, tam się urodziłem, 
podobnie jak mój brat – wspomi‑
na. – W 1946 roku rodzice posta‑
nowili wrócić do Polski, zamiesz‑
kaliśmy w Dąbrowie Górniczej 
i po latach, w wieku 13 czy 14 lat 
trafiłem do klubu MZKS. Zajęcia 
prowadził mieszkający w katowi‑
ckim Wełnowcu trener Stanisław 
Maruszewski. Od początku prze‑
jawiałem talent w tej dyscyplinie, 
bo sukcesy przyszły dość szybko 
– jako junior pięć razy zdoby‑
łem mistrzostwo Polski w stylu 
wolnym i klasycznym, a jako 18‑
latek wywalczyłem mistrzostwo 
Polski seniorów. Zawsze lubiłem 
sporty walki, myślę, że do zapa‑
sów, boksu, judo, karate trafiają 
ludzie z duszą wojownika, tacy, 
którzy nie boją się i lubią bezpo‑
średnią konfrontację. Te sporty 
potrafią zahartować, uczą odpor‑
ności psychicznej i na ból. W cza‑

sach mojej młodości walczyliśmy 
zarówno w stylu klasycznym, jak 
i wolnym, bo w latach 60. dozwo‑
lone były starty w obu zapaśni‑
czych stylach, które rozdzielo‑
no dopiero na przełomie lat 60. 
i 70. Fakt, że przez lata uczyłem 
się podstaw stylu klasycznego, 
bardzo mi pomógł później jako 
„wolniakowi”. Do Górnika Weso‑
ła trafiłem za namową Bernarda 
Knittera, olimpijczyka z Rzymu 
i Tokio, medalisty mistrzostw 
świata. Był to dla nas wówczas 
wielki autorytet, a przy tym czło‑
wiek bardzo bezpośredni, lubiący 
żartować. Wraz ze mną do Weso‑
łej przeszła wówczas cała grupa 
zawodników. A po pewnym cza‑
sie zaproponowano nam kolejną 
przeprowadzkę – do GKS Tychy. 
Trafiliśmy pod skrzydła KWK 
„Ziemowit”, bo kopalnia „Weso‑
ła” chciała tylko piłkarzy. GKS Ty‑
chy miał siedzibę w klubie NOT, 
przy skrzyżowaniu obecnej ul. 
Edukacji i ul. Grota Roweckiego, 
ale nadal trenowaliśmy w Weso‑
łej, razem z bokserami, a potem 
przenieśliśmy się z treningami 
do hali na „Ziemowicie”.

zapaśnicza potęga
Zapaśnicza drużyna GKS Tychy 
wcześniej niż piłkarze, bo w 1974 
roku, zdobyła wicemistrzostwo 
Polski, a sukces ten powtórzyła 
jeszcze 7 razy. Ponadto dwukrot‑
nie zdobywała brązowe meda‑
le MP. Przez lata tyszanie toczyli 
medalową batalię z najlepszymi 
polskimi klubami – Stalą Rzeszów, 
Slavią Ruda Śląska czy Gwardią 
Warszawa. I choć z czasem więk‑
sze sukcesy na arenie międzyna‑
rodowej zaczęli odnosić „klasycy”, 
rywalizacja wolniaków cieszyła się 
dużym zainteresowaniem z uwagi 
na dynamikę tego stylu. A tyska 
sekcja GKS Tychy od początku 
specjalizowała się w stylu wolnym, 
trenowało tutaj wielu znanych 
zawodników, którzy w różnych 
okresach czasu byli powoływani 
do reprezentacji Polski. Jednak 
taką kolekcji sportowych trofeów, 
jaką zgromadził pan Zbigniew, ża‑
den z jego kolegów klubowych nie 
może się pochwalić.

olimpiady, mistrzostwa…
– Jednak jeszcze będąc zawodni‑
kiem Wesołej startowałem w re‑
prezentacji Polski. Najpierw były 
mistrzostwa Europy… W Skopje 

w 1968 roku zdobyłem brązowy 
medal, a potem kolejne dwa brą‑
zowe krążki już w barwach tyskie‑
go klubu – w Katowicach w 1972 
i w Ludwigshafen w 1975 r. Trzy‑
krotnie startowałem też na Igrzy‑
skach Olimpijskich, ale medalu 
nie udało mi się zdobyć. W Mek‑
syku byłem 6., w Monachium 
– 10., a w Montrealu skończyłem 
rywalizację na 8. miejscu. War‑
to wspomnieć o mistrzostwach 
świata, w których w 1970 r zają‑
łem 4. miejsce, a rok później piąte 
– opowiada.

Dodajmy, iż wspaniałą serię za‑
notował Zbigniew Żedzicki w mi‑
strzostwach Polski. Po złote me‑
dale sięgał w latach 1963, 1967, 
1969, 1973‑1976, wicemistrzem 

kraju był w 1968 i 1972 oraz brą‑
zowym medalistą – w 1965, 1966 
i 1971 r.

Nowy rozdział
– Na przełomie lat 80. i 90. sekcję 
zapaśniczą z GKS Tychy przenie‑
siono do „Czeczotta” Wola Pod‑
jąłem się pracy trenerskiej i pro‑
wadziłem zajęcia w tyskiej Szkole 
Podstawowej nr 5. Przez jakiś 
czas pełniłem też funkcję tre‑
nera kadry narodowej juniorów 
w stylu wolnym. W końcu lat 
80. zapadła decyzja o wyjeździe 
do Niemiec. Od kilku lat miesz‑
kała już tam moja starsza córka, 
poza tym któregoś dnia przyje‑
chał do Tychów prezes małego 
klubu z Bawarii i zaprosił mnie 
do siebie. Pojechałem i nie waha‑
łem się długo, by zostać w Niem‑
czech. Co prawda były proble‑
my, by załatwić stały pobyt, ale 
w końcu się udało. Cieszyłem się, 
że mogę robić to, co naprawdę 
kocham, że nie muszę zmie‑
niać pracy i właściwie robiłem 
to samo co w Polsce. Przez wiele 
lat związany byłem w Niemczech 
z miejscowym klubem i szkoli‑
łem głównie młodzież, a od cza‑
su do czasu spotykałem zawod‑
ników z Polski, którzy walczyli 
w ligowych klubach.

O Tyskiej Galerii Sportu Zbi‑
gniew Żedzicki czytał do tej 
pory jedynie w internecie. Oglą‑
dając zgromadzone tu trofea 
obiecał, że na pewno coś prze‑
każe dla tyskim kibiców. Zresztą 
przywiózł ze sobą sporo zdjęć, 
medali, dyplomów, pamiątko‑
wą szarfę. Ciekawe o jakie za‑
paśnicze trofea wzbogaci się te‑
raz TGS…
leszek sobieraj ●

alfabet tgs
Ś jak Święto „trybuny”
PRaWie WSZySCy tySCy KiBiCe WieDZą, że W 1976 
ROKu gKS tyCHy ZagRał meCZ PuCHaRu uefa Z 1.fC 
KOelN Nie W SWOim mieŚCie, ale Na StaDiONie 
ŚląSKim W CHORZOWie. SPieSZę uZuPełNić, że Kil-
Ka mieSięCy WCZeŚNiej tySZaNie taKże WyStąPili 
Na muRaWie ŚląSKiegO, ale W meCZu O ZuPełNie 
iNNą StaWKę…

W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie Park 
Śląski) w Chorzowie w 1966 roku po raz pierwszy odbyło 
się Święto „Trybuny Robotniczej”. To była prawdopodobnie 
z największym rozmachem organizowana propagandowa 
impreza rozrywkowa w PRL-u. Inspiracja wypłynęła z gma-
chu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Gazeta 
miała wtedy największy w kraju nakład – nawet 800 tys. 
egzemplarzy – i trzeba było zamanifestować więź jej czy-
telników z partią.

Organizatorzy dokładali wszelkich starań, aby uczestnicy 
święta byli usatysfakcjonowani. Setki tysięcy gości mogły za-
jadać się krupniokami i kiełbasami z musztardą, brać udział 
w loterii z samochodami jako nagrodami, słuchać koncer-
tów największych gwiazd estrady. A także oglądać mecze 
piłkarskie. W finale pierwszego turnieju o Puchar „Trybuny 
Robotniczej” Górnik Zabrze pokonał Polonię Bytom, a zwy-
cięską bramkę strzelił słynny Ernest Pohl.

W kolejnych latach do towarzyskiej gry przy okazji gaze-
towego święta zapraszane były kolejne zespoły. 6 czerwca 
1976 roku na murawie Stadionu Śląskiego stanęły drużyny 
GKS Tychy i Ruchu Chorzów. Tyszanie zaledwie kilka dni 
wcześniej zostali sensacyjnym wicemistrzem Polski i moż-
na przypuszczać, że część piłkarzy wciąż odczuwała skutki 
świętowania sukcesu. Naprzeciwko tyszan stanęła jede-
nastka Ruchu Chorzów, która skończyła ligowe rozgrywki 
na czwartym miejscu. Obie ekipy wystąpiły w najsilniejszych 
składach. W GKS zabrakło tylko kontuzjowanego Kazimierza 
Szachnitowskiego, u rywali reprezentanta kraju Zygmunta 
Maszczyka.

Na początku meczu tyszanie uzyskali przewagę, cze-
go efektem były dwa gole, strzelone przez Czesława 
Czarnynogę w 2 i 33 minucie. „Niebiescy” ograniczali się 
do kontrataków, ale po jednym z nich bramkę zdobył 
Romuald Chojnacki. Gole padały również po przerwie. 
W 51 min. gola dla Ruchu zdobył Jan Benigier, a w 71 min 
kolejnego dołożył Albin Wira. GKS wyrównał w 77 min 
po strzale Józefa Trójcy. Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 3:3 i sędzia zarządził rzuty karne, aby wyłonić zdo-
bywcę Pucharu „TR”.

Mecz na Stadionie Śląskim wspomina bramkarz Stefan 
Anioł. – O ile pamiętam, ja broniłem w pierwszej połowie, 
a Gienek Cebrat w drugiej. To był wybitnie towarzyski mecz 
i chodziło przede wszystkim o to, aby licznie zebrana pub-
liczność obejrzała jak najwięcej bramek. W ostatnich mi-
nutach i my, i rywale, graliśmy na remis, żeby kibice mieli 
jeszcze dodatkowo uciechę z konkursu rzutów karnych… 
– uśmiecha się Anioł.

Lepsi w strzelaniu „jedenastek” okazali się chorzowianie 
i to oni zdobyli trofeum. Oczywiście, piłkarze obu zespo-
łów zagrali całkowicie za darmo. Ciężko było się wymigać 
od udziału w tej propagandowej imprezie…

Po raz ostatni z wielką pompą Święto „Trybuny Ro-
botniczej” odbyło się w 1980 r., na kilka tygodni przed 
sierpniowym zrywem „Solidarności”. Po stanie wojennym 
impreza wróciła na kilka lat pod bardziej niezobowiązu-
jącą nazwą Święta Prasy, ale już ze znacznie mniejszym 
rozmachem.

29 września 1976 roku GKS jeszcze raz zagrał na Stadionie 
Śląskim. Tym razem na serio. Remis 1:1 z 1.FC Koeln był ho-
norowy, ale do kolejnej rundy awansował niemiecki manns-
chaft, który wygrał pierwszy mecz u siebie 2:0.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Zespół GKS Tychy z trenerem Aleksandrem Mandziarą przed 
meczem o Puchar „Trybuny Robotniczej” w 1976 roku.
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trzeBa mieć duszę wojowNika
zbigniew żedzicki, OLIMPIJCZyK, TRZyKROTNy MEDALISTA MISTRZOSTW EuROPy Był JEDNyM Z NAJBARDZIEJ 
uTyTułOWANyCH ZAPAŚNIKóW GKS TyCHy.

Mieszkający w Niemczech Zbigniew Żedzicki odwiedził 
niedawno nasze miasto i Tyską Galerię Sportu.

Gość TGS posiada bogaty zbiór pamiątek z czasów swojej wielkiej kariery zapaśniczej.
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zdobyty przez andrzeja 
borowca zŁoty Medal 
Mistrzostw Świata 
Masters w ju-jitsu jest 
jednyM z największych 
sukcesów w tyskiM 
sporcie w MijającyM 
roku. zaŁożyciel 
gwardii tychy jest 
MultiMedalistą 
najważniejszych 
krajowych 
i Międzynarodowych 
iMprez w kilku sportach 
walki – od judo 
po zapasy, w tyM bardzo 
egzotycznych odMian, 
jak zapasy pahlavani 
czy zurkhaneh. jednak 
największe sukcesy 
osiągaŁ w judo 
i ju-jitsu. trenera 
i prezesa gwardii 
tychy poprosiliŚMy 
o rozMowę.

„Twoje Tychy”: Od kilku lat 
w zawodach masters w ju-jitsu 
nie ma pan sobie równych – dwa 
starty w 2019 i 2022 roku i dwa 
złote medale mistrzostw świata. 
Teraz było trudniej niż przed 
trzema laty?
aNDRZej BOROWieC: 
– Na pewno. Co roku w tej 
kategorii pojawiają się nowi 
zawodnicy, a ja przecież nie 
jestem coraz młodszy i w przy‑
gotowania do światowych 
zawodów muszę włożyć więcej 
siły, poświęcić im więcej czasu. 
Poza tym w tym roku byłem 
jednoosobową reprezentacją 
Polski z uwagi na to, że Polski 
Związek Ju‑Jitsu przechodzi 
przez trudny okres i praktycznie 
przestał działać.

Czyli nie ma reprezentacji?
– Nie ma i zawodnicy jeżdżą 
na zawody indywidualnie. 
Wyjazd na mistrzostwa świata 
do Abu Dhabi kosztował około 
10 tysięcy złotych. Moja katego‑
ria walczyła w pierwszym dniu 
turnieju, jednak akredytację 
i wszystkie formalności można 
było załatwić wyłącznie dzień 
przed turniejem, a nie przed wal‑

kami. Gdybym startował później 
musiałbym i tak być przed 
mistrzostwami i czekać np. kilka 
dni na walki. Wówczas koszty 
wzrosłyby niepomiernie. Ale 
i te 10 tys. zł byłoby mi trudno 
zebrać, a to, że pojechałem 
na imprezę i zdobyłem złoty 
medal zawdzięczam wyłącznie 
głównemu sponsorowi klubu, 
który zaoferował pomoc. Bez 
tych pieniędzy musiałbym dać 
za wygraną i zostać w kraju.

Jak się pan przygotowywał 
do mistrzostw w Abu Dhabi?
– Początkowo w ogóle nie 
brałem pod uwagę tego wyjazdu, 
ba, nawet nie wiedziałem, 
że taka impreza ponownie 
będzie rozgrywana w stolicy 
Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. W ju‑jitsu miałem 
już złoto i brąz mistrzostw 
świata i na zakończenie 
kariery chciałem jeszcze 
zaistnieć w olimpijskim judo. 
Dlatego przygotowywałem 
się do mistrzostw świata w tej 
właśnie dyscyplinie. W 2020 
roku nie udało się wystartować, 
bo na skutek pandemii wszystko 
było zawieszone. Z kolei 
w 2021 roku mistrzostwa świata 
miały się odbyć w Krakowie, ale 
z uwagi na sytuację epidemiczną 
zostały przeniesione do Lizbony. 
I pewnie bym pojechał, ale 
organizatorzy poinformo‑
wali, że jeśli ktoś będzie miał 
pozytywny wynik testu, będzie 
poddany obowiązkowej 10‑
dniowej kwarantannie w hotelu 
Mariott, gdzie doba kosztowała 
ponad 200 euro. Nie miałem 
do wydania – w razie czego – 10 
tys. zł, więc także zrezygno‑
wałem. Postanowiłem raz 
jeszcze spróbować w tym roku. 
Przygotowania rozpocząłem 
w styczniu. Początkowy okres 
przygotowań był wyczerpujący, 
bo łączył się z treningiem siło‑
wym. Podobnie było od kwietnia 
do czerwca, z tym, że teraz 
obciążenia wzrosły mniej więcej 
o połowę. Byłem – jak mówi 
młodzież – nieźle „napakowany”, 
dźwigałem po 150 kg na barki. 

Do tego doszły jeszcze inne 
treningi, typowo pod walki 
a także techniczne. W sumie 
przygotowania trwały ponad 
dziewięć miesięcy i trzeba 
przyznać, że była to bardzo 
długa droga do sukcesu.

Cały czas pracował pan w klubie 
i prowadził normalne treningi 
z zawodnikami?
– Tak. Na dodatek 
w lipcu, oprócz przygotowań 
do mistrzostw, zajmowałem 
się remontem, a właściwie 
malowaniem naszej hali 
klubowej. To był prawdziwy 
maraton – przez dwa tygodnie 
pracowałem od godziny 8 rano 

czasami do 1‑2 w nocy. Potem 
chwila oddechu, przebiera‑
łem się i robiłem trening. 
Po treningu znów się przebie‑
rałem – i do malowania. Jak 
sobie wyliczyłem, „wyrobiłem” 
180 godzin w dwa tygodnie, 
nie licząc treningów. Nie 
muszę dodawać, że odbywało 
się to kosztem normalnego 
życia, w domu byłem po prostu 
gościem. A kiedy skończy‑
łem malowanie, od razu 
wyjechałem na obóz z moimi 
podopiecznymi, gdzie mnie 
także czekała porcja solidnych 
treningów. Wziąłem też udział 
w campie prowadzonym przez 
jednego z najlepszych polskich 
judoków Roberta Krawczyka, 
byłego trenera reprezentacji 
Belgii, a obecnie kadry Austrii. 
Miałem rzecz jasna inne 
rodzaje treningów, w tym także 
typowo dla judo, bo chciałem 
się jak najlepiej przygotować 
do zawodów.

W końcu wystartował pan 
w imprezach klasycznego 
judo – mistrzostwach Polski 
i mistrzostwach świata 
w Krakowie.
– Z tych imprez wróciłem bar‑
dzo niezadowolony. W mistrzo‑
stwach Polski zdobyłem „tylko” 
brązowy medal, a podczas 
wrześniowych mistrzostw świata 
od początku szło mi kiepsko. 
Po losowaniu okazało się, 
że na mojej drodze do finału 
jest aż czterech mistrzów świata. 
Pierwszą walkę przegrałem 
z wicemistrzem świata, potem 
wygrałem w repasażach, ale 
kolejną walkę znów przegrałem 
i zająłem dalszą lokatę. Byłem 
zdegustowany tym startem, 
bo w przygotowania włożyłem 
mnóstwo wysiłku i nic z tego 
nie wyszło. I właśnie wtedy do‑

wiedziałem się, że w Abu Dhabi 
są organizowane mistrzostwa 
świata i będzie podczas nich 
rozgrywana kategoria masters. 
Organizacyjnie wszystko 
dopiąłem – samolot, hotel, 
transfer z lotniska, zgłoszenie 
do zawodów. Jednak wystąpiły 
problemy z wagą. Wyjeżdżając 
do Abu Dhabi ważyłem 96 kg 
i musiałem zbić dwa kilogramy. 
Zabrałem ze sobą wagę, która 
podczas kontroli na lotnisku 
została uszkodzona i przestała 
działać. Nie wiedziałem ile 
ważę… Przez trzy dni 
do zawodów jadłem dziennie 
po 200 gramów i piłem butelkę 
wody, a do tego ćwiczenia. 
I kiedy podczas akredytacji 
stanąłem na wagę, okazało się, 
że zbiłem… 4 kg, a więc o dwa 
za dużo. Musiałem więc trochę 
„przytyć”, co oczywiście jest 
łatwiejsze i… przyjemniejsze.

Nie było działaczy, trenera 
reprezentacji, zawodników 
z Polski, tylko pan. Organizatorzy 
byli pewnie zdziwieni?
– Bardzo. Zdziwieni byli także 
przedstawiciele innych ekip, 
bo w światowym ju‑jitsu Polska 
jest liczącym się krajem, kilka 
razy wygrywaliśmy klasyfi‑
kację drużynową mistrzostw, 
np. w 2019 roku przywieźliśmy 
bodajże 10 medali, w tym 
pięć złotych. Poza tym brak 
jakiegokolwiek wsparcia bardzo 
utrudniało walki. Nie miałem 
nikogo, kto mógłby reagować 
w narożniku, rozmawiać 
z sędziami, bo zawodnicy tego 
robić nie mogą. Postanowiłem, 
że w tej sytuacji postaram się 
kończyć walki przed czasem, 
żeby nie było wątpliwości. Ale 
łatwo powiedzieć… W pierw‑
szym pojedynku z Irakijczykiem 
na 15 sekund przed końcem 

prowadziłem 12:9. W ostat‑
nich sekundach złapał mnie 
jednak za nogę. Próbowałem 
się uwolnić, ale rywal zdążył 
założyć dźwignię i wykręcał 
mi kolano. Ból był potworny, 
więc „odklepałem”, bo chyba 
złamałby mi nogę. Sędziowie 
ogłosili więc jego zwycięstwo 
przez poddanie rywala. Walkę 
obejrzałem sobie potem na vi‑
deo i okazało się, że dźwignia, 
którą mi założył, była… 
nielegalna, to był po prostu 
faul, a poza tym stało się to już 
po czasie! Pewnie gdybym miał 
kogoś w narożniku, zacząłby się 
wykłócać z sędziami i być może 
zmieniliby werdykt. Ale zawod‑
nik, jak już wspomniałem, tego 
zrobić nie może. Potem kolejną 
walkę wygrałem przed czasem, 
a do kolejnej nie wyszedł mój 
przeciwnik. W związku z tym, iż 
w mojej wadze rywalizowaliśmy 
każdy z każdym, wszyscy 
mieliśmy po dwa wygrane 
pojedynki. W tej sytuacji liczyły 
się zdobyte punkty i jak się 
okazało, ja miałem ich najwięcej 
i to mnie przypadł złoty medal!
Oficjalnej reprezentacji Polski 
nie było, ale znalazłem klasy‑
fikację medalową mistrzostw, 
w której Polska z jednym złotym 
medalem zajęła 13. miejsce.
– To kolejny powód do satysfak‑
cji, bo – jako Polska – uplaso‑
wałem się tuż za Francją, której 
reprezentacja zdobyła 1 złoty 
i 1 brązowy medal i wyżej niż 
Irak i Włochy, których zawodni‑
cy sięgnęli po 3 srebrne medale.

Jakie zatem plany na przyszły rok?
– Na razie o tym nie myślę, nie 
wiem czy jeszcze będą miał 
motywację, by przygotować taką 
formę, jak w tym roku. Na razie 
cieszę się z sukcesu…
leszek sobieraj ●

długa droga do mistrzostwa
rozMowa z andrzejeM borowceM, MISTRZEM ŚWIATA MASTERS W Ju-JITSu.

W swojej kategorii Andrzej Borowiec dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza świata: w 2019 i 2022 roku.

Na czempionacie w Abu Dhabi tyszanin był jedynym reprezentantem Polski; 
pojechał tam bez trenera i sam uzbierał pieniądze na wyjazd.
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strzelec 22.Xi-21.Xii
W nadchodzącym roku atmosfera w domu 
będzie sielankowa. ucichną kłótnie, skończą 
się ciche dni. Wydarzy się coś dobrego, 
co zmieni Twoje podejście do życia. W pracy 
będziesz gwiazdą, a pieniędzy Ci nie zabraknie. 
Na horyzoncie sporo wyjazdów i spotkań 
z ludźmi. Jeżeli myślałeś o zrobieniu czegoś 
szalonego, to w tym roku na pewno nie 
zabraknie Ci odwagi, by działać!

koziorożec 22.Xii-19.i
Gwiazdy ułatwią Ci w Nowym Roku 
realizację od dawna gotowych planów, 
a szczęście już od stycznia uśmiechnie się 
do Ciebie szeroko. Dobrze ułożą się relacje 
z rodziną, niewykluczone, że w tym roku 
ona się powiększy. W sprawach miłosnych 
przygotujcie się na całkowitą odmianę. 
W pracy dużo wyzwań, zadań, ale też 
dodatkowych pieniędzy.

wodnik 20.i-18.ii
Księżyc już na początku roku otworzy przed 
Tobą mnóstwo nowych możliwości. Spojrzysz 
na świat z większym optymizmem i zdecydujesz, 
że to będzie Twój rok! Spróbuj zagrać na loterii 
lub giełdzie, gdyż na horyzoncie wielkie 
bogactwo i dostatek. W miłości będziesz 
musiał zaryzykować, natomiast Twoja sytuacja 
zawodowa w ciągu kilku miesięcy zdecydowanie 
się polepszy!

ryby 19.ii-20.iii
Nadchodzący rok to najwyższy czas, żeby zacząć 
działać! Gwiazdy szykują Ci wiele pomyślnych 
zdarzeń. Masz szansę na odniesienie sukcesów 
wielu dziedzinach, otworzy się przed Tobą 
zupełnie nowy rozdział życia. W końcu poczujesz 
się kochany i doceniany. Możliwa zmiana 
miejsca zamieszkania lub dłuższy wyjazd 
zagraniczny.

baran 21.iii-20.iv
Rok 2023 to czas, w którym wreszcie będziesz 
musiał pogodzić się z przeszłością. To, co było, 
już minęło, a przed Tobą rozpościera się zupełnie 
nowe jutro! Najbliższy rok to dobry czas 
na podejmowanie nowej pracy. Niewykluczone, 
że zapragniesz zmienić swoje otoczenie. 
Możliwa przeprowadzka lub generalne 
rewolucje życiowe. W miłości czeka Cię kilka 
niespodzianek.

byk 21.iv-21.v
Wraz z Nowym Rokiem nadchodzi Twoje pięć 
minut. Będziesz miał zapalone zielone światło dla 
swoich działań, a czego się dotkniesz – zamienisz 
w złoto. To zdecydowanie będzie bogaty 
i obfity rok. Koniec z problemami finansowymi! 
W kwestiach uczuciowych pojawi się wiele 
zagadek. Możliwe, że postanowisz zmienić układ 
w Waszych relacjach.

bliźnięta 22.v-20.vi
W Nowym Roku załatwisz każdą sprawę. Robota 
palić będzie Ci się w rękach. Na szczęście w domu 
spokój, jakiego od kilku miesięcy już nie było. 
Na początku wiosny spodziewaj się zaskakującej 
informacji. Niewykluczone, że w 2023 roku 
znajdziesz prawdziwą miłość i w końcu będziesz 
szczęśliwy. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną 
i w postanowieniach noworocznych uwzględnij 
sport.

rak 21.vi-22.vii
Nadchodzący rok to wymarzony czas na miłość. 
Świat będziesz oglądać w nowych, pięknych 
barwach. Wreszcie poczujesz, że żyjesz. Nie 
opędzisz się od adoratorów i będziesz emanować 
niesamowitą energią. W pracy poradzisz sobie 
z wszelkimi wyzwaniami i w końcu zostaniesz 
sprawiedliwe potraktowany. W drugiej połowie 
roku przygotuj się na wyjazdy i wojaże 
po świecie.

lew 23.vii-22.viii
W najbliższym roku skup się przede wszystkim 
na sobie i potrzebie odpowiedzi na ważne pytania 
dotyczące Twojego życia. W pracy pojawi się wizja 
awansu i dodatkowy przypływ gotówki. Nie zapo-
minaj o relacjach z bliskimi i postaraj się w Nowym 
Roku odzyskać utraconą przyjaźń. Na horyzoncie 
pojawią się trudne sprawy urzędowe, które mogą 
spędzać Ci sen z powiek. Na szczęście już w drugiej 
połowie roku sytuacja unormuje się.

panna 23.viii-22.iX
Nowy Rok zaczaruje Twoje życie w prawdziwą 
sielankę! Wpadniesz też na pomysł, jak dobitnie 
poprawić swoje finanse. Będziesz odnosić sukcesy 
we wszystkich dziedzinach życia. Ludzie będą Cię 
kochać i podziwiać. Wreszcie poczujesz, że kochasz 
i jesteś kochany, nie zabraknie w nadchodzącym 
roku miłosnych uniesień i romantyzmu. Zdrowie 
będzie Ci dopisywać przez ten cały czas.

waga 23.iX-23.X
Nastaw się na wysiłek i obowiązki. Ten rok zapo-
wiada się pracowicie! Już od stycznia zaczną gonić 
Cię terminy i zaległe sprawy. Zwierzchnicy staną 
się wyjątkowo krytyczni. Na szczęście wraz z No-
wym Rokiem w domu zapanuje spokój i równo-
waga. Rodzina będzie teraz Twoją ostoją i azylem, 
gdzie naładujesz baterie. Zadbaj o zdrowie psy-
chiczne i zacznij regularnie spacerować.

skorpion 24.X-21.Xi
W nadchodzącym roku będziesz popadać 
w skrajności. Raz tryskać energią i rwać się 
do działania, a następnego dnia nie mieć siły, 
by wstać z łóżka. Na szczęście znajdziesz ukojenie 
w miłości. W końcu pojawi się ktoś, kto wywróci 
Twoje życie do góry nogami. Zadbaj o swoje 
sprawy finansowe, gdyż Merkury nie będzie teraz 
zbyt hojny i możesz przez nieuwagę stracić sporo 
oszczędności.

wróżka adrasteja tel. 692 893 871

horoskop nA cAły rok

zAAdoptuj mnie  

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.

Nelly po raz pierwszy trafiła 
do schroniska na początku 2022 
roku po ciężkich doświadcze‑
niach w pierwszym domu, któ‑
re odcisnęły swoje piętno na jej 
wrażliwej psychice.

Szczęście szybko się do niej 
uśmiechnęło i znalazła dom. Są‑
dziliśmy, że malutka w końcu od‑
najdzie spokój. Tak się jednak nie 
stało. Niestety w nowym domu 
Nelly nie odnalazła się zupełnie. 
Nie chcemy oceniać, czy i na ile 
zawinił pies czy ludzie. Po pro‑
stu nie udało się stworzyć życia 

w harmonii z Nelly i to spowodo‑
wało, że jej dotychczasowa lęko‑
wość przekierowała się w stronę 
agresji, która jest dla psa ostatecz‑
nością w komunikacji z człowie‑
kiem. Zapewne wszystkie wcześ‑
niejsze sygnały ostrzegawcze nie 
zostały dostrzeżone.

Teraz w obecności wolontariu‑
szy Nelly zachowuje się spokoj‑
nie, choć widać, że boi się gwał‑
townych ruchów i nie wie, czego 
może się spodziewać. Wchodzi 
jednak na kolana lub po prostu 
stoi blisko, aby dotykać ciałkiem 
człowieka. Jest naprawdę bardzo 
łagodna w kontakcie, wystarczy 
tylko świadomość psich potrzeb 
i reagowanie na nie.

Nelly szuka bardzo spokojne‑
go domu, bez dzieci oraz innych 
zwierząt. Domu, w którym bę‑
dzie jedynaczką. Sunia potrze‑
buje także regularnych spacerów, 
które będą urozmaicone zaba‑
wami węchowymi. Bardzo waż‑

ne, aby jasno określić jej grani‑
ce – na dworze zabawa i atrakcje, 
a w domu wyciszenie i odpoczy‑
nek. Trzeba mieć także na uwa‑
dze, że podczas spacerów Nelly 
jest niepewna i może nie czuć się 
dobrze w kontakcie z innymi psa‑
mi, wówczas może szukać wspar‑
cia w opiekunie i to także trzeba 
jej zapewnić.

Idealny opiekun dla Nelci 
to osoba prowadząca spokojny 
lub nawet bardzo spokojny tryb 
życia, posiadająca przewidywal‑
ny i stabilny harmonogram dnia. 
Najlepiej, aby osoba ta była bar‑
dzo uważna na potrzeby psa, czy‑
tała sygnały i podążała za nimi. 
Wbrew pozorom to nie takie 
trudne. Nelly po prostu potrze‑
buje swojej przestrzeni i posza‑
nowania jej potrzeb.

Osobom zainteresowanym ad‑
opcją polecamy spacer zapoznaw‑
czy, podczas którego wyjaśnimy 
„instrukcję obsługi” Nelly. rM ●

Nelly

CO Wiemy O PSie:
imię: Nelly
WieK: około 2-3 lata
Waga: około 6 kg
NR eWiDeNCyjNy: 7887
StatuS: do adopcji
ZaSZCZePiONa
WySteRyliZOWaNa
OBeCNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPCji: 605 897 607

20 grudnia, wtorek
godz. 18 – RySIEK RIEDEL WE WSPOMNIE-
NIACH – spotkanie z Sebastianem Riedlem (Ge-
mini Park, ul. Towarowa 2)

21 grudnia, środa
godz. 9 i 11 – „DZIECI Z BuLLERByN” – spek-
takl Teatru Małego (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z aktor-
ką Ewą Gawryluk (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

22 grudnia, czwartek
godz. 9 – „DZIECI Z BuLLERByN” – spektakl 
Teatru Małego (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„Niebo w gębie” (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)

29 grudnia, czwartek
godz. 19 – JAM SESSION W AMC (Art Music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

31 grudnia, sobota
godz. 19 – „KOCHANA WISEłKO, NAJDROŻ-
SZy ZBySZKu” – spektakl Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie, z cyklu „Scena Konesera”

31 grudnia, godz. 19: „kochana wiseŁko, najdroższy zbyszku” – spektakl 
narodowego starego teatru w krakowie,

22 grudnia, godz. 9: „dzieci 
z bullerbyn” – spektakl teatru 
MaŁego, teatr MaŁy
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krzyżówkA świątecznA sudoku

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.

Hasło z krzyżówki nr 786: 
ZAKUPOWA GORĄCZKA.
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