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szef kuchni w magistracie
Prezydent Andrzej Dziuba spotkał się z Kubą 
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Tychy miasTem 
grzechu?
W ostatnich dniach wśród moich znajomych rozniosła się pocztą pan-
toflową wiadomość o tym, że Tychy są trzecim najniebezpieczniejszym 
miastem w Polsce. Słuchałem z niedowierzaniem gdy wykształceni ludzie, 
powołując się na jakiś internetowy ranking, przekonywali mnie w jak 
niebezpiecznym mieście przyszło mi żyć. Pomyślałem raczej, że żyję 
chyba w jakiejś rzeczywistości alternatywnej, bo w Tychach tylko raz 
dostałem w gębę (i przyznam, że należało mi się), a wracając wielo-
krotnie po zmroku przez całe miasto, jedynym moim problemem była 
legitymująca mnie policja. Niestety, oni mieli rację – Tychy faktycznie 
zajęły 3. miejsce w rankingu najniebezpieczniejszych miast w Polsce 
przygotowanym przez portal horeca-news.pl.

Swego czasu mieszkałem w mieście portowym Kingston upon Hull 
– prawdziwej końcówce jelita grubego Anglii. Przynajmniej raz w mie-
siącu Hull Daily Mail (lokalna gazeta codzienna) donosiło o tym, że ko-
goś zgwałcili albo zabili lub też zgwałcili i zabili, choć niekoniecznie 
w tej kolejności. Zaś o kradzieżach i pobiciach donosiło codziennie. Wy-
starczyło rzucić kamieniem na oślep, by trafić nim dwóch dilerów nar-
kotyków. Hull charakteryzowała najwyższa ilość przestępstw w kraju 
przypadającą na jednego mieszkańca, najniższa wykrywalność tych-
że, wysokie bezrobocie, za to niski odsetek osób z co najmniej średnim 
wykształceniem. Swego czasu brytyjski Channel 4’s wyliczył, że w Hull 
dochodziło do 70 przestępstw dziennie. Codziennie sprawcy pracowa-
li w pocie czoła, aby Hull przez lata nosiło przydomek „Najgorszego 
Miasta do Życia w Anglii”. Mieszkając tam, to się czuło, to było nomen 
omen widać na ulicach.

Wróć. Tychy trzecim najniebezpieczniejszym miastem w Polsce? Adam 
Zieliński nagrał kiedyś płytę o tytule doskonale opisującym tę hipotezę 
– „Absurd i Nonsens”. Sprawdziłem zatem wspomniany portal horeca
-news.pl, źródło omawianego rankingu. Okazało się, że to internetowa 
wydmuszka, na której znajdują się wyłącznie reklamy i artykuły spon-
sorowane. Na stronie nie ma informacji o wydawcy, redaktorach, re-
dakcji portalu, żadnego kontaktu, namiaru, adresu korespondencyjne-
go, e-maila. Nic.

Autor rankingu, ukrywający się pod pseudonimem Kurt Frinke, po-
pełnia jedynie wątpliwej jakości „topy” – „TOP 5 najpiękniejszych miast 
w Europie”, „TOP 5 najsmaczniejszych restauracji w Rybniku” czy „TOP 5 
najpiękniejszych plaż na świecie” itp. Istny czarodziej dziennikarstwa.

Sam zaś ranking nie powołuje się ani na badania Głównego Urzędu 
Statystycznego, ani statystyki policyjne, nie opiera się na ankietach spo-
łecznych czy badaniu opinii publicznej. Ot, autor wyciąga niczym kró-
lika z kapelusza informację, że w Tychach dokonywanych jest 27 prze-
stępstw na 1000 mieszkańców przy wykrywalności 80% i na tej podstawie 
ustawia nasze miasto na podium zaraz za Jelenią Górą i Siemianowi-
cami Śląskimi, które jak powszechnie wiadomo są kolebką Perszingów, 
Mas, Trynkiewiczów i innych wampirów z... Tychów? Tajemnicę, skąd 
wziął te statystyki, czy są one dzienne, roczne czy milenialne i co one 
tak naprawdę mówią – jak każdy magik zachowuje dla siebie. Co cie-
kawe ranking „TOP 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce” ot-
wiera Węgliniec. Aż chce się zacytować znanego polskiego dziennikarza 
pytającego Grzesia o Zbuczyn.

Sprawa niby błaha i śmieszna, ale jak jej się bliżej przyjrzeć – śmiertel-
nie poważna. Ludzie, nawet ci mający się za osoby światłe, tracą umie-
jętność krytycznego myślenia. Codzienne spacerowanie po spokojnych ty-
skich ulicach, kontakt z mediami, które co najwyżej donoszą o oszustwach 
„na wnuczka” i wypadkach samochodowych, prawie zerowe bezrobocie, 
wysokie ceny nieruchomości a nawet (powołując się na felerny ranking) 
80-procentowa wykrywalność przestępstw przegrały z nagłówkiem „Ty-
chy 3. najniebezpieczniejsze miasto w Polsce”. Moi znajomi, których naj-
gorsze co spotkało to zarysowany na parkingu samochód czy skradziony 
z piwnicy rower w latach osiemdziesiątych, bezmyślnie zaczęli powtarzać, 
że Tychy są miastem niebezpiecznym. Bo przecież przeczytali, bo widzie-
li ranking, bo… nawet się nie zastanowili, co czytają.

A wystarczyło dosłownie kilkadziesiąt sekund, aby przyjrzeć się auto-
rowi i portalowi publikującemu te „rewelacje”, zastanowić się nad włas-
nym doświadczeniem, zapytać samego siebie „Czy faktycznie czuje się 
w Tychach niebezpiecznie? ”, wystarczyło naprawdę niewiele, by dostrzec 
podwójne dno kapelusza.

Ale taka jest nasza ponowoczesna rzeczywistość, w której bezmyślne 
powtarzanie niesprawdzonych treści nie jest powodem do wstydu lecz 
sztandarem niesionym przez grupy klientów, wyznawców, fanów, sub-
skrybentów, followersów czyli koniec końców konsumentów i co gorsza 
– wyborców. Skoro to stało się normą, wolę żyć w swojej rzeczywistości 
alternatywnej. Zapraszam, wolnych miejsc wciąż mamy tu sporo.
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kronika poLicyjna

◆ 31.12 PO gODZiNie 14 DyS-
POZytOR meDycZNy OtRZy-
mał ZgłOSZeNie, że w rejonie 
boiska pomiędzy ul. Młodzieżo-
wą i ul. Moniuszki znajduje się 
osoba potrzebująca pilnej po-
mocy medycznej. Po przybyciu 
pod wskazany adres ratowni-
cy nikogo nie znaleźli. Alarm 
okazał się fałszywy. W trakcie 
próby powrotu do bazy okaza-
ło się, że teren jest zbyt miękki 
i karetka się zapadła. W związ-
ku z powyższym ratownicy po-
prosili o pomoc tyskich straża-
ków. Strażakom nie udało się 
wypchnąć karetki i konieczne 
było użycie wyciągarki zamon-
towanej na samochodzie straża-
ckim. Po kilkunastu minutach 
karetka została wyciągnięta.
◆ DO POtRąceNia PieSZe-
gO DOSZłO W SylWeStRa 
na parkingu przy Biedronce (al. 
Bielska). Kierujący fordem 34-
letni mężczyzna podczas cofania 
potrącił 92-letniego przechodnia. 
Mężczyzna doznał poważnego 
urazu nogi i został przewieziony 
do szpitala. Policjanci zatrzymali 
kierowcy prawo jazdy.
◆ Na ul. HaRceRSkiej, 
W RejONie SkRZyżOWaNia 
Z ul. BOROWą DOSZłO 31.12 
DO POtRąceNia 82-letniego 
mężczyzny przez kierującego sea-
tem 83-latka. Okazało się, że kieru-
jący osobówką odjechał z miejsca 
zdarzenia. Będący świadkiem zda-
rzenia kierowca VW ruszył za kie-
rowcą i wraz z patrolem policji 
uniemożliwili mężczyźnie dalszą 
jazdę. Pieszy na szczęście nie do-

znał poważniejszych obrażeń i nie 
było konieczności przewiezienia 
go do szpitala. W związku z rażą-
cym naruszeniem przepisów ruchu 
drogowego pracujący na miejscu 
policjanci zatrzymali kierowcy se-
ata prawo jazdy.
◆ Na ul. gliNcZańSkiej DO-
SZłO 30.12 DO kuRiOZalNe-
gO ZDaRZeNia. Kierowca miej-
skiego autobusu marki Iveco Urby 
(PKM Tychy) zignorował znaki 
dotyczące wysokości wiaduktu 
(2,4 m) i zahaczył o bramownice. 
Na kilka minut zablokował drogę, 
próbując zawrócić. We wrześniu 
2019 roku taka sytuacja skończy-
ła się uszkodzeniem bramownicy 
oraz poważnymi uszkodzeniami 
pojazdu.

◆ 29.12 OkOłO gODZiNy 
18.35 POiNfORmOWaNO km 
PSP O Dymie wydobywającym 
się z okna jednego z mieszkań 
w bloku przy ul. Wejchertów 3. 
Strażacy, w asyście policjantów 
weszli do mieszkania przez okno. 
W mieszkaniu nikogo nie zastali, 
a przyczyną zadymienia była pozo-
stawiona na kuchence potrawa.
◆ Na ul. tuRyńSkiej, W RejO-
Nie SkRZyżOWaNia Z ul. Sa-
mOcHODOWą DOSZłO 28.12 
DO gROźNie WygląDającej 
kOliZji DROgOWej. W tył na-
czepy samochodu ciężarowego 
uderzyła kierująca osobową maz-
dą. Z ustaleń pracujących na miej-
scu policjantów jak i relacji uczest-
ników zdarzenia wynika, że chwilę 

przed zdarzeniem na poboczu dro-
gi pojawiła się sarna. Widząc zwie-
rzę kierowca samochodu ciężaro-
wego przyhamował, a kierująca 
mazdą kobieta nie zachowała na-
leżytej ostrożności i uderzyła w tył 
naczepy. Na szczęście nie doznała 
obrażeń.
◆ W Wigilię, 24 gRuDNia 
POiNfORmOWaNO SłużBy 
O ZałącZONej cZujce tleN-
ku Węgla w jednym z miesz-
kań w bloku przy ul. Ejsmonda. 
Na miejscu mierniki wykazały 
obecność tego niebezpiecznego 
gazu. Na szczęście mieszkańcy 
nie wymagali pomocy medycz-
nej. Po około czterdziestu minu-
tach działania zostały zakończo-
ne. Ls ●

11
2t

yc
hy

.p
l

feLieton

Potrącony w Sylwestra na parkingu sklepu Biedronka 92-latek doznał urazu nogi i trafił szpitala.

Sylwestrowa noc była wyjątkowo 
pracowita dla strażaków Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Tychach oraz okolicznych 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wyjazdów było tak wiele, że po-
proszono o pomoc druhów z OSP 
Lędziny, którzy pełnili zabezpie-
czenie rejonu operacyjnego.

Tylko w Tychach doszło do 10 
pożarów, ich przyczyną na ogół 
były fajerwerki. Przy al. Piłsud-
skiego ok. godz. 1.30 petarda 
spadła na plandekę naczepy tira, 
zaparkowanej obok hali sporto-
wej. W naczepie były palety z fo-
lią, z których część została spalona, 
podobnie jak fragment plandeki. 
Z kolei przy ul. de Gaulle’a palił 
się motorower, jednak tym ra-
zem powodem była awaria aku-
mulatora. Doszło do 10 pożarów 
osiedlowych altan śmietnikowych 
i śmietników. Tak było m.in. przy 
ul. Myśliwskiej 14 – po przyjeź-
dzie strażacy szybko opanowali 
ogień, ale poważnym uszkodze-
niom uległa nie tylko altana, ale 
także zaparkowany przy altanie 
nissan. Tyscy strażacy gasili jesz-
cze śmietniki przy ul. Tołstoja 50, 
ul. Nałkowskiej 21 i 6a, ul. Dyma-
rek 36, Niepodległości, a przy ul. 
Łącznej – żywopłot.

Ponadto strażacy zanotowali 7 
tzw. miejscowych zagrożeń, wy-
jechali do dwóch fałszywych alar-
mów. W budynku przy ul. Czu-
łowskiej wypompowywali wodę, 
gdzie na skutek nagłego podnie-
sienia się poziomu wody do wy-

sokości 45 cm zalana została piw-
nica, uwolnili osoby uwięzione 
w windzie bloku na ul. Żwa-
kowskiej 11, pomagali otwo-
rzyć mieszkanie na ul. Batorego 
25, interweniowali na osiedlu C, 
gdzie mierzyli stężenie tlenku wę-

gla w mieszkaniu przy ul. Cichej, 
pomogli mężczyźnie z urazem 
głowy (ul. Biblioteczna). Na ul. 
Sikorskiego w rejonie nr 170 stra-
żacy usuwali złamany duży konar 
z drzewa rosnącego do wysokości 
trzeciego piętra. Ls ●

w sylwestrową noc strażacy gasili 10 pożarów.

NiebezpieczNe fajerwerki

Najczęściej sylwestrowym podpaleniom ulegały altany śmietnikowe.
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W związku z trwającymi konsul-
tacjami społecznymi projektu Pla-
nu Urządzenia Lasu dla Nadleś-
nictwa Kobiór na lata 2023–2033 
Urząd Miasta Tychy skierował 
pismo do Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach. Wniosek o ochro-
nę tego cennego przyrodniczo ob-
szaru podpisała Hanna Skoczylas 
– zastępca prezydenta Tychów ds. 
zrównoważonego rozwoju.

– Lasy Nadleśnictwa Kobiór, 
sąsiadujące z miastem Tychy, 
są jednym z największych skar-
bów przyrodniczych w regionie 
oraz miejscem bardzo chętnie 
uczęszczanym przez mieszkań-
ców naszego miasta. Obszar ten 
powinien być szczególnie chro-
niony, a planowana w nim go-
spodarka leśna i podejmowane 
przez Lasy Państwowe działa-
nia, powinny zostać ograniczo-
ne do minimum – uważają wła-
dze Tychów.

Miasto wnioskuje o powięk-
szenie obszaru lasu o zwiększonej 
funkcji społecznej wokół Jeziora 
Paprocańskiego o 9 oddziałów 

(czyli inaczej działek. W termi-
nologii fachowej działki zwą się 
„oddziałami leśnymi” i tworzą 
kolejno: ostępy, leśnictwa, obrę-
by i nadleśnictwa). Tyski magi-
strat wnioskuje również o wy-
znaczenie lasów o zwiększonej 
funkcji społecznej w kolejnych 
czterech oddziałach. W przypad-
ku braku możliwości wyznacze-
nia lasów o zwiększonej funkcji 
społecznej, wnioskujący nalega-
ją na odstąpienie na tym terenie 
od rębni zupełnej (wycięcie jed-
nym cięciem wszystkich drzew 
drzewostanu dojrzałego) lub 
ewentualne zastąpienie jej ręb-

nią złożoną. W ramach tej ostat-
niej drzewostan nowego pokole-
nia powstaje i przez oznaczony 
czas rozwija się w środowisku 
oraz przy środowiskowym od-
działywaniu drzewostanu stare-
go pokolenia lasu, którego użyt-
kowanie rębne jest rozciągnięte 
w czasie).

– Mając na uwadze troskę 
o niezwykle cenną przyrodę i jej 
znaczenie dla mieszkańców Ty-
chów liczymy na uwzględnienie 
powyższych wniosków i ochro-
nę dziedzictwa przyrodniczego 
regionu – mówi Hanna Skoczy-
las. Mn ●

Jeśli jesteś w wieku 55+, miesz-
kasz i masz zameldowanie w Ty-
chach i nie chcesz rezygnować 
z aktywnego życia, a ponadto 
masz ochotę poszerzać swoją wie-
dzę w różnych dziedzinach na-
uki i spędzać czas w miłym to-
warzystwie – zostań Słuchaczem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Tychach!

Zapisy na Uniwersytet prowa-
dzone będą 10 i 11 stycznia 2023 
roku w godzinach od 10 do 13. 
Aby się zapisać należy w wyzna-
czonym terminie przyjść do rek-
toratu UTW Tychy przy ul. Cias-
nej 3. Zapisy telefonicznie ani 
za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej nie są przyjmowane. Każ-
da osoba zapisująca się otrzyma 
w rektoracie do wypełnienia oraz 
podpisania kwestionariusz osobo-

wy, deklarację RODO (nie ma za-
tem możliwości wypełnienia kwe-
stionariusza za inną osobę) oraz 
regulamin tyskiego UTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Tychach realizuje zajęcia dydak-
tyczne oraz rekreacyjne: turystyka, 
podstawy obsługi komputera, na-
uka języków obcych na różnych 
poziomach zaawansowania (an-
gielski, niemiecki, włoski, hiszpań-
ski, francuski, rosyjski), sztuka, rę-
kodzieło, florystyka i decoupage, 
sekcja kulturalno–literacka, sekcja 
wokalno–muzyczna, brydż, gim-
nastyka w Tyskiej Hali Sportowej, 
basen i nordic walking.

Oprócz zajęć grupowych w po-
niedziałki odbywają się wykłady 
poświęcone różnorodnej tema-
tyce, prowadzone przez zapro-
szonych gości. Słuchacze UTW, 

jak prawdziwi studenci, nie tyl-
ko żyją nauką, prowadzą również 
bogate życie kulturalne. Organi-
zowane są m.in. spotkania mu-
zyczne z udziałem zespołu UTW 
Tychy, biesiady w tłusty czwar-
tek, wieczory sobótkowe, zaba-
wy andrzejkowe, rajdy górskie 
oraz wycieczki, słuchacze biorą 
udział w turniejach brydżowych, 
olimpiadach. Dzięki współpracy 
z instytucjami kultury studenci 
UTW mają możliwość uczest-
niczenia w wielu ciekawych 
i ważnych wydarzeniach, orga-
nizowanych w naszym mieście. 
Organizujemy także Uniwersy-
tet Letni.

Do dyspozycji słuchaczy, 
w przerwach pomiędzy zajęcia-
mi, są kuchnia i kawiarenka.

W semestrze wiosennym 2023 
roku opłaty wynoszą:
–   30 zł od osoby za jeden przed-

miot na cały semestr za zajęcia 
dydaktyczne oraz rekreacyjne 
nordic walking oraz gimnastykę 
na hali sportowej

–   40 zł od osoby na cały semestr 
za zajęcia na basenie
Wpłaty na podane przy zapisie 

konto przyjmowane będą w ter-
minie od 10 stycznia do 28 lute-
go 2023 roku.

Semestr wiosenny 2023 rozpo-
cznie się 6 lutego i potrwa do 26 
maja.

Więcej informacji o UTW Ty-
chy znaleźć można na stronie 
www.ka.edu.pl/tychy/uniwer-
sytet-trzeciego-wieku lub na fa-
cebooku. Telefon: 32 326 51 01, 
e–mail: utwtychy@afm.edu.pl. 
ww ●

Przez dwa lata obowiązywał za-
kaz eksmisji, wprowadzony prze-
pisami tzw. specustawy covido-
wej. Na początku pandemii był 
to bardzo ważny zapis, jednak 
później powszechnie był kryty-
kowany i zniesiono go 15 kwiet-
nia bieżącego roku.

Warto wyjaśnić, iż zakaz eks-
misji chronił najemców loka-
li gminnych w trudnym czasie, 
ale równocześnie narażał miasto 
na dodatkowe koszty i niemałe 
straty finansowe. W krótkim cza-
sie po zniesieniu czasowego za-
kazu eksmisji, gminy przystąpi-
ły do działań mających na celu 
opuszczenie lokali mieszkalnych 
przez osoby posiadające zadłuże-
nie z tytułu opłat czynszowych. 
W ten sposób Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych w Tychach 
odzyskał 45 gminnych lokali 
mieszkalnych, które – po wyko-

naniu remontu – zostały prze-
znaczone do zamieszkania przez 
osoby oczekujące na przydział 
mieszkania.

Od 1 listopada do 31 marca, 
czyli w tzw. okresie ochronnym, 
eksmisje zostały wstrzymane i te 
pięć miesięcy to czas, w którym za-
dłużeni mieszkańcy mogą podjąć 
działania i porozumieć się z Mia-
stem Tychy w sprawie spłaty za-
dłużenia. Od 1 kwietnia 2023 roku 
eksmisje zostaną wznowione.

– Mieszkańcy nie są pozosta-
wieni bez pomocy – mówi Agata 
Goc, dyrektor MZBM w Tychach. 
– Miasto oferuje bardzo korzyst-
ne i dostępne możliwości wyjścia 
z zadłużenia poprzez przyznanie 
dodatku mieszkaniowego, od-
roczenie spłaty zadłużenia, roz-
łożenie należności na dogodne 
i co ważne – nieoprocentowane 
raty (podpisanie umowy wstrzy-

muje naliczanie dalszych odsetek 
i może skutkować zawieszeniem 
prowadzonej egzekucji komor-
niczej). Można także zamienić 
zajmowany lokal na mniejszy 
za spłatę zadłużenia przez kon-
trahenta, wystąpić o przekwali-
fikowanie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego na najem socjalny, 
spłacić dług w formie świadcze-
nia rzeczowego – poprzez odpra-
cowanie lub skorzystać z pomo-
cy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Szczegółowych informacji 
o kryteriach i wymogach, któ-
re trzeba spełnić, aby skorzy-
stać z pomocy gminnej udziela-
ją Rejony Obsługi Mieszkańców 
Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych. Więcej informa-
cji znajduje się również na stro-
nie: mzbm.tychy.pl.
Leszek sobieraj ●

Kuba Tomaszczyk, uczeń Zespo-
łu Szkół nr 7 w Tychach i zwy-
cięzca ostatniej edycji kulinarne-
go show MasterChef, odwiedził 
Urząd Miasta i spotkał się z pre-
zydentem Andrzejem Dziubą 
oraz jego najbliższymi współ-
pracownikami.

Prezydent Tychów podarował 
jednemu z najbardziej znanych 
kucharzy w Polsce prezent – de-
skę do krojenia oraz nóż z gra-
werem i hasłem promocyjnym 

miasta „Tychy dobre miejsce”. 
Jak zaznaczył, robi to w imieniu 
całej tyskiej społeczności. Ma-
ster chef (z ang. szef kuchni) od-
wzajemnił się książką kulinarną 
swojego autorstwa. – Dziękuję 
za wszystko, za ogromne wspar-
cie, którego doświadczałem także 
w rodzinnym mieście. Program 
MasterChef dał mi ponownie 
motywacje i czuje się bardziej 
zmotywowany do działania, go-
towy częściej wychodzić poza 

granicę komfortu – mówił Kuba 
Tomaszczyk.

To już kolejne spotkanie Kuby 
Tomaszczyka z prezydentem An-
drzejem Dziubą. Młody kucharz 
odwiedził UM w maju 2016 
roku, po zajęciu drugiego miej-
sca w pierwszej edycji programu 
MasterChef Junior Polska. Przed 
młodym kucharzem teraz egza-
miny zawodowe i przygotowa-
nie do matury.
kp ●

Urząd Miasta nie chce wycinki.

apel o las

Uniwersytet trzeciego wieku zaprasza nowych słuchaczy.

Dwa DNi zapisów

Miejski zarząd budynków Mieszkalnych odzyskało po eksmisjach 45 gminnych lokali.

króTsza kolejka 
po mieszkaNia

andrzej dziuba w imieniu całej tyskiej społeczności pogratulował zwycięzcy kulinarnego show.

szef kuchNi w magisTracie

reklama

Urząd miasta apeluje o rozsądną gospodarkę leśną na terenach wokół Tychów.

ar
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Kuba Tomaszczyk z prezentem od prezydenta – specjalnym nożem szefa kuchni.
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Na wiosenny semestr UTW można się będzie zapisać 10 i 11 stycznia.
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nekrolog podziękowania

kondolencje

Nowe połączenie drogowe łączą-
ce ul. Goździków z ul. Oświę-
cimską jest już dostępne dla 
kierowców. Realizacja inwe-
stycji wartej blisko 9,5 miliona 
trwała półtora roku. Wykona-
ne zadanie ma usprawnić ruch 
w północno-wschodniej czę-
ści miasta, przede wszystkim 
w dzielnicach Wygorzele i Ja-
roszowice.

Oprócz całkowicie nowej jezd-
ni, chodników, ścieżki rowerowej 
oraz ciągu pieszo-rowerowego, wy-
konano oświetlenie uliczne, kanał 
technologiczny i kanalizację desz-
czową. Ponadto powstały cztery 
nowe przystanki autobusowe wraz 
z wiatami, by w przyszłości sko-
munikować okolicznych miesz-
kańców z resztą miasta. Na blisko 
kilometrowym odcinku drogi, wy-

konanej z nawierzchni bitumicz-
nej po jednym pasie ruchu w każ-
dym kierunku, znajduje się rondo, 
obsadzone wieloletnimi krzewa-
mi i bylinami. W kolejnych latach 
od strony północnej i wschodniej 
ronda mają powstać kolejne po-
łączenia. Wzdłuż drogi nasadzo-
no ponad 1300 drzew i krzewów, 
które wraz z nadejściem wiosny 
zazielenią okolicę. Mn ●

Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia uruchomiła postępowa-
nie na zakup autobusów napę-
dzanych wodorem. Zamówienie 
podstawowe obejmuje 20 pojaz-
dów, z których pięć trafi do PKM 
Tychy.

Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to ponad 110 milionów zło-
tych. 81 milionów pochodzi z do-
tacji udzielonej Metropolii przez 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Zamówienie obejmuje zakup 
pojazdów o długości ok. 12 me-
trów wraz z systemem ładowania 
i obsługą gwarancyjną. Pojazdy 
mają pomieścić minimum 85 pa-
sażerów, z czego co najmniej 25 
na miejscach siedzących.

Pojazdy będą użyczone prze-
woźnikom PKM Tychy (5 pojaz-
dów), PKM Katowice (5) i PKM 
Świerklaniec (10). Autobusy będą 
wykorzystywane do obsługi linii 
AP (trasa Katowice – Katowice 
Pyrzowice Lotnisko), M10 (tra-
sa Katowice – Tychy), M3 (tra-
sa Katowice – Chorzów – Bytom 
– Tarnowskie Góry).

Termin składania ofert mija 
24 stycznia, zaś termin za-

kończenia realizacji 30 czerw-
ca 2024 r. Pierwsze autobusy 
napędzane wodorem powin-
ny trafić do GZM już w lutym 
2024 roku.

Planowane jest również 
uruchomienie postępowania 

o udzielenie zamówienia na za-
kup paliwa wodorowego na po-
trzeby eksploatacji autobusów 
napędzanych wodorem jako 
wspólny zakup PKM Katowice, 
PKM Tychy i PKM Świerklaniec. 
oprac. kp ●

w podmiejskiej dzielnicy Tychów.

Nowe roNDo
gzM ogłosiła przetarg na autobusy wodorowe. 

przyszłość TraNsporTu
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Tak wygląda polski autobus napędzany wodorem Grupy 
Polsat Plus i ZE PAK. Czy ta firma dostarczy pojazdy dla 

ZTM dowiemy się nie prędzej niż 24 stycznia.

kondolencje
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Miasto odkupiło budynek 
przy al. Jana Pawła II.

bęDą 
mieszkaNia
Gmina Miasta Tychy kupiła od 
Orange Polska SA nieruchomość 
położoną przy al. Jana Pawła II 
38-40 i ul. E. Orzeszkowej 15, 
czyli dawny budynek Telekomu-
nikacji Polskiej S.A.. Za prawo 
użytkowania wieczystego nieru-
chomości o łącznej powierzchni 
ponad 1 ha i dwa budynki zapła-
cono 9,9 miliona złotych. W bu-
dynkach powstaną nowe miesz-
kania dla mieszkańców naszego 
miasta. Mn ●

Ferie zimowe pełne przygo-
dy, zabawy, niebanalnej nauki 
i warsztatów na świeżym powie-

trzu. To przepis Dzikiej Drogi 
na zimę dla najmłodszych w Ty-
chach.

Warsztaty outdoorowe re-
alizowane będą przez dwa ty-
godnie śląskich ferii (16-20.01 
i 23-27.01.2023) w Klubie Wilko-
wyje Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Tychach od godz. 9 do 13. 
W programie przewidziano zaję-
cia survivalowe, budowanie jamy 
śnieżnej (lub szałasów, jeżeli nie 
będzie śniegu), tropienie zwie-
rząt, wykonywanie lodowych eks-
perymentów, poznawanie przy-
rody, kreatywne dzieła z natury, 
przygodowe gry terenowe i wie-
le innych w atmosferze empatii, 
otwartości i wsparcia w kameral-
nej grupie uczestników w wieku 
7 do 12 lat. Cena tygodniowych 
zajęć to 430 zł od dziecka.

Zdecydowanie zatem na war-
sztatach dzieci nie będą się nu-
dzić, spotka ich trochę wyzwań, 
wrócą zmęczone i podekscyto-
wane, poznają wspaniałych ró-
wieśników, będą się uczyć i ba-
wić, zarażą się pasją do przygody. 
rn ●

przygodowe warsztaty w Klubie MCK w Wilkowyjach.

ferie z NaTurą

Najmłodsi tyszanie marzą o feriach w prawdziwie zimowej scenerii.
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w najbLiższą niedzieLę, 
8 stycznia w kościeLe pw. 
bŁ. karoLiny rozpocznie 
się 32. edycja tyskich 
wieczorów koLędowych. 
do koLejnej soboty 
będzie Można wziąć 
UdziaŁ w siedMiU 
koncertach w tyLUż 
tyskich kościoŁach.

Festiwal, który tyszanom znacznie 
przedłuża ciepły świąteczny czas, 
zainaugurowany zostanie koncer-
tem kolęd i pastorałek piwnicz-
nych, z którymi po raz kolejny 
zawita do naszego miasta nieoce-
niony zespół krakowskiej Piwni-
cy pod Baranami. Lubiani artyści 
spod Wawelu zagrają i zaśpiewają 
w niedzielny wieczór (o godz. 18) 
w kościele bł. Karoliny.

Następnego dnia publiczność 
TWK przeniesie się do Paprocan 
i tamtejszej świątyni pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, gdzie 
o godz. 19 w koncercie pt. „Świą-
tecznie” wystąpi wokalistka jazzo-
wa Beata Bednarz i akompaniu-
jąca jej Dorota Zaziąbło. Z kolei 
we wtorek, 10 stycznia z progra-
mem „Dziękuję za miłość” w koś-
ciele pw. Miłosierdzia Bożego przy 
ul. Andersa zaśpiewa Janusz Ra-
dek z zespołem (godz. 19).

Środa przyniesie kolejne spot-
kanie z kobiecą wokalistyką jazzo-
wą. O godz. 18.30 w żwakowskim 
kościele pw. Ducha Świętego wy-
stąpi znakomita Aga Zaryan, któ-
ra w towarzystwie Michała Toka-
ja na instrumentach klawiszowych 
wykona koncert, zatytułowany 
„Świątecznie i noworocznie”. Z ko-
lei w czwartek, 12 stycznia o godz. 

18.30 w kościele ewangelicko-augs-
burskim pw. św. Piotra i Pawła przy 
ul. Burschego rozpocznie się kon-
cert „My tu przyszli po kolendzie” 
w wykonaniu Kapelki Ludowej 
„Beskidek” z Bielska-Białej.

Koncert piątkowy (13 stycznia 
o godz. 18.30) w wilkowyjskim 
kościele pw. Matki Bożej Królo-
wej Aniołów będzie się składał 
z dwóch części. Swoje impresje 
świateczno-noworoczne zapre-
zentuje organista Paweł Selig-
man, zaś w programie „My też 
pastuszkowie” wystąpi laureat 
ubiegłorocznego koncertu chó-
rów w ramach Tyskich wieczo-
rów Kolędowych – zespół Canto-
res Sancti Nicolai z Bochni.

Skoro o konkursie chórów 
mowa, to w sobotę, 14 stycznia 
od godz. 9 w Zespole Szkół Mu-
zycznych odbywać się będą prze-
słuchania chórów, które pomyślnie 
przeszły pierwszy etap i zakwali-
fikowały się do etapu finałowego. 
Festiwalowe jury pod przewodni-
ctwem ks. prof. Antoniego Reginka 

wybrało zespoły śpiewacze z Czę-
stochowy („Pochodnia”), Rybni-
ka („Regina Apostolorum” i „Bel 
Canto”), Gliwic (Akademicki Ze-
spół Muzyczny Politechniki Ślą-
skiej), Mielca (Chór Nauczyciel-
ski „Akord”), Zabrza („Risonanza 
Continua”) i Radlina („Son Arte”) 
i te siedem chórów powalczy w so-
botnie przedpołudnie o nagrody.

Laureatów poznamy podczas 
Gali Finałowej (14.01 o godz. 
15.30) w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny. Po koncercie nagro-
dzonych chórów i wręczeniu na-
gród w programie zatytułowanym 
„Gloria in excelsis Deo” usłyszy-
my kolędy w aranżacji Henry-
ka Jana Botora, które wykonają: 
Jolanta Kowalska (sopran), Ja-
cek Ozimkowski (bas/baryton). 
Michał Botor (organy, pozytyw), 
AUKSO Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy i Akademicki Chór 
Politechniki Śląskiej, przygotowa-
ny przez Tomasza Giedwiłłę. Ca-
łością dyrygować będzie Henryk 
Jan Botor. ww ●

5 stycznia, czwartek
godz. 17 – TO JEST SZTuKA!: „Leonardo. 
Geniusz z Vinci” – gawęda Katarzyny Czapli-
Durskiej o sztuce (Pasaż Kultury Andromeda, 
pl. Baczyńskiego)

6 stycznia, piątek
godz. 12.45 – ORSZAK TRZECH KRÓLI (start: 
kościół pw. św. Marii Magdaleny, ul. Damro-
ta 62)

7 stycznia, sobota
godz. 15.30 – „LEKKO NIE BĘDZIE” – spektakl 
komediowy Teatru Kamienica z Warszawy (Te-
atr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18 – STADION MIEJSKI WIECZOROWĄ 
PORĄ – oprowadzanie po stadionie miejskim 
i Tyskiej Galerii Sportu (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)

godz. 19 – SKAZANI NA HARDCORE – koncert: 
Eye for an Eye, Digitus Medius, Slavenkust, Sars 
(Klub muzyczny underground, pl. Korfantego 1)
godz. 20 – HENGELO – koncert (Art Music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

8 stycznia, niedziela
godz. 18 – XXXII TySKIE WIECZORy KOLĘDO-
WE: Kolędy i pastorałki Piwnicy pod Baranami 
(kościół pw. bł. Karoliny, ul. Tischnera 50)

9 stycznia, poniedziałek
godz. 18 – ANDROMEDA – KINO, JAKIE ZNA-
My: projekcja filmu „Lombard” (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – XXXII TySKIE WIECZORy KOLĘ-
DOWE: „Świątecznie” – koncert Beaty Bednarz 
(kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ul. Paprocańska 160)

8 stycznia, godz. 18: koLędy i pastoraŁki piwnicy pod baranaMi, kościóŁ 
pw. bŁ. karoLiny

Więcej Na WWW.kultuRa.tycHy.Pl
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od piWnicy do GAli
tyskie wieczory koLędowe Już PO RAZ 32.

9 stycznia utwory z płyty ”Świątecznie” zaprezentuje Beata Bednarz.
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BROWAROWA, CHŁODNICZA, 
DOJAZDOWA, GRANICZNA, ŁĄKOWA, 

MŁYŃSKA, OBYWATELSKA, PODLESKA, 
SOSNOWA, WAŁOWA, WĄSKA

SEGREGOWANE 23 20 20

ZMIESZANE 4, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

CHOINKI 1

POPIÓŁ 11 8 8

BRZOSKWINIOWA, CZUŁOWSKA, 
JABŁONI, JAŁOWCOWA, KLONOWA, 

MAHONIOWA, ŚWIERKOWA, WIĄZOWA

SEGREGOWANE 12 9 9

ZMIESZANE 10, 24 7, 21 7, 21

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 31

POPIÓŁ 17 14 14

BURSZTYNOWA, JAKUBA, 
JAROSZOWICKA, KOŚCIELNA, KRZYWA, 

KS. SZKATUŁY, LIGONIA, MIŁA, 
POGODNA, PROMIENNA, RUBINOWA, 

RYMARSKA, SZMARAGDOWA, UŁAŃSKA, 
WSPÓLNA

SEGREGOWANE 30 27 27

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

CHOINKI 31

POPIÓŁ 3 2 2

BZÓW, IRYSÓW, JAŚMINÓW, KONWALII, 
KWIATÓW, MAGNOLII, SZAROTEK, 

TULIPANÓW, ZIELONA

SEGREGOWANE 13 10 10

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 31

POPIÓŁ 18 15 15

CEDROWA, CISÓW, CYTRYNOWA, 
CZARNA, JARZĘBINOWA, JODŁOWA, 

KALINOWA, LAWENDOWA, 
LESZCZYNOWA, POD LASEM, 

POMARAŃCZY, TOPOLOWA, WIOSENNA, 
ZWIERZYNIECKA (33)

SEGREGOWANE 3 3 3

ZMIESZANE 12, 26 9, 23 9, 23

BIO-KUCHENNE 10, 24 7, 21 7, 21

CHOINKI 26

POPIÓŁ 2 6 6

CHAŁUPNICZA, NIZINNA, REGIONALNA, 
REJA, REYMONTA, RUNOWA, SKALNA, 

ZRĘBOWA

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

CHOINKI 2

POPIÓŁ 23 27 27

CIELMICKA

SEGREGOWANE 3 1 1

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 23

POPIÓŁ 4 3 3

DAMROTA, DWORCOWA, MARII 
KONOPNICKIEJ, NOWOKOŚCIELNA, 

PIWNA, PRZEŚWIT, SKOŚNA, ŹRÓDLANA

SEGREGOWANE 25 22 22

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

DERKACZY, KORMORANÓW, KOSÓW, 
MĄKOŁOWSKA, OBJAZDOWA, STRUSIA, 

WRONIA

SEGREGOWANE 27 24 24

ZMIESZANE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

DŁUGA

SEGREGOWANE 30 27 27

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

CHOINKI 31

POPIÓŁ 3 2 2

DOŁOWA

SEGREGOWANE 11 8 8

ZMIESZANE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

DUNIKOWSKIEGO, HETMAŃSKA, 
HIEROWSKIEGO, ROLNA, 

STOCZNIOWCÓW 70

SEGREGOWANE 24 21 29

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 26

POPIÓŁ 18 28 22

DWORSKA, ŁĄCZNA, MIODOWA, 
PASTERSKA, POPRZECZNA, 

SAMOCHODOWA

SEGREGOWANE 30 27 27

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

CHOINKI 31

POPIÓŁ 2 1 1

ELFÓW

SEGREGOWANE 25 22 30

ZMIESZANE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

BIO-KUCHENNE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

CHOINKI 1

POPIÓŁ 16 27 20

FLAMINGÓW, ZIELONE WZGÓRZE

SEGREGOWANE 27 24 24

ZMIESZANE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

FRYCZA MODRZEWSKIEGO

SEGREGOWANE 5 3 3

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

CHOINKI 25

POPIÓŁ 16 27 20

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

reklama
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

GLINCZAŃSKA, GRZYBOWA, HAŃCZY, 
JAGODOWA, JEŻYNOWA, MALINOWA, 

MOSTOWA, STAWOWA, WODNA

SEGREGOWANE 24 21 29

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 26

POPIÓŁ 25 28 29

GŁÓWNA, KOWALSKA,
NOWOWIEJSKA, STOLARSKA

SEGREGOWANE 5 3 3

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 3 3

HARCERSKA

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

CHOINKI 2

POPIÓŁ 18 28 22

HONORATY, KOPERNIKA,
OWCZARSKA, ŻWAKOWSKA

SEGREGOWANE 24 21 29

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 26

POPIÓŁ 18 28 22

JANA PAWŁA II

SEGREGOWANE 4 2 2

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 2, 16, 30 13, 27 13, 27

CHOINKI 30

POPIÓŁ 18 28 22

JANKOWICKA, PARKOWA, PLAC 
ZBAWICIELA, SIKORSKIEGO,

TARGIELA (DO 72A, NUMERY 
PARZYSTE), TARGIELA (DO 79, NUMERY 

NIEPARZYSTE), ZACISZE, ZBOŻOWA, 
ZELWEROWICZA, ZIEMIAŃSKA, ZŁOTA, 

ŻÓŁKIEWSKIEGO, ZYGMUNTA

SEGREGOWANE 3 1 1

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 23

POPIÓŁ 11 8 8

JAŚKOWICKA, KS. ŚWIERZEGO

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

CHOINKI 2

POPIÓŁ 20 24 24

JASTRZĘBIA, SZCZYGLA

SEGREGOWANE 24 21 21

ZMIESZANE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

JEMIOŁOWA, KS. TISCHNERA,
TOŁSTOJA

SEGREGOWANE 4 2 2

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 2, 16, 30 13, 27 13, 27

CHOINKI 30

POPIÓŁ 11 8 8

KASZTANOWA

SEGREGOWANE 14 11 11

ZMIESZANE 10, 24 7, 21 7, 21

BIO-KUCHENNE 11, 25 8, 22 8, 22

CHOINKI 24

POPIÓŁ 17 14 14

KORALOWA, MYSŁOWICKA, POLNYCH 
KWIATÓW, SIELSKA

SEGREGOWANE 30 27 27

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

CHOINKI 31

POPIÓŁ 2 1 1

KRÓTKA

SEGREGOWANE 24 21 21

ZMIESZANE 3, 17, 31 14, 28 14, 28

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

KRUCZA, ŁABĘDZIA, PAWIA, 
SKOWRONKÓW, SOWIA

SEGREGOWANE 24 21 21

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 9, 23 6, 20 6, 20

CHOINKI 25

POPIÓŁ 4 1 1

KS. RADZIEJEWSKIEGO, RYDLA

SEGREGOWANE 24 21 29

ZMIESZANE 11, 25 8, 22 8, 22

BIO-KUCHENNE 12, 26 9, 23 9, 23

CHOINKI 26

POPIÓŁ 23 27 27

KURPIŃSKIEGO

SEGREGOWANE 31 28 28

ZMIESZANE 4, 18 1, 15 1, 15, 29

BIO-KUCHENNE 5, 19 2, 16 2, 16, 30

CHOINKI 2

POPIÓŁ 18 28 22

LEGIONÓW POLSKICH (42)

SEGREGOWANE 12 9 9

ZMIESZANE 5, 20 3, 17 3, 17, 31

BIO-KUCHENNE 13, 27 10, 24 10, 24

CHOINKI 26

POPIÓŁ 4 1 1

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00

reklama
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reklama

dwa orszaki w Tychach.

królowie 
wracają
Po dwuletniej przerwie, którą 
„zawdzięczamy” pandemii ko-
ronawirusa, na ulice Tychów 
wraca tradycja wspólnego bożo-
narodzeniowego pochodu, czyli 
Orszak Trzech Króli. W tym roku 
6 stycznia w mieście pójdą aż dwa 
orszaki.

Pierwszy z nich wyruszy 
w najbliższy piątek po mszy 
o godz. 10.30 spod kościoła pw. 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Cielmicach, zaś drugi, znacz-
nie potężniejszy zorganizowany 
zostanie tradycyjnie przez para-
fię pw. św. Marii Magdaleny.

Po południowej mszy, a więc 
ok. godz. 12.45 orszak, na czele 
którego podążać będą Kacper, 
Melchior i Baltazar, wyruszy 
z Rynku na plac Baczyńskiego 
i z powrotem do stajenki u stóp 
kościoła, gdzie czekać już bę-
dzie Święta Rodzina. Po drodze 
wędrujący spotkają pasterzy, 
Heroda, będą świadkami wal-
ki dobra ze złem oraz pokłonu, 
który trzej królowie złożą Ma-
ryi i Dzieciątku. Nie zabrak-
nie wspólnego kolędowania, 
a na chętnych czekać będą oko-
licznościowe atrybuty – pelery-
ny i flagi.

Tegoroczna edycja Orszaku 
odbędzie się pod hasłem „Nie-
chaj prowadzi nas gwiazda”, któ-
re ma przypominać o Gwieździe 
Betlejemskiej, będącej przewod-
niczką Mędrców wędrujących 
do Betlejem w poszukiwaniu 
Nowonarodzonego Króla. 
ww ●

Urząd Miasta tychy 
wydaŁ wŁaśnie aLbUM 
fotograficzny „tychy – 
geoMetria przestrzeni”. 
w pasażU kULtUry 
androMeda odbyŁa 
się w końcU Ub. rokU 
preMiera wydawnictwa 
oraz spotkanie 
z jego twórcaMi 
– fotografikieM 
radosŁaweM 
kaźMierczakieM 
oraz poetkaMi, 
które UzUpeŁniŁy 
zdjęcia teksteM. 
aLbUM dostępny jest 
w sprzedaży w biUrze 
obsŁUgi kLienta UrzędU 
Miasta tychy w cenie 100 
zŁotych.

Prowadząca spotkanie Ewa 
Niewiadomska zwróciła uwa-
gę, że na zdjęciach Radosława 
Kaźmierczaka Tychy jawią się 
jako miejsce pełne ciekawych 
zakamarków i poukrywanych 
w nich wartości. – To prawda 
– zgodził się fotografik. – Aku-
rat tak się złożyło, że świeżo 
co spadł pierwszy duży śnieg. 
Zawsze na tę okoliczność wy-
chodzę o północy z domu, 
z dronem, zestawem baterii 
i idę w miasto szukać... czegoś. 
No właśnie, czego ja szukam? 
Większość tych zdjęć jest dzie-
łem przypadku. Zestaw jest efek-
tem 3 lat pracy, a miejsca, któ-
re prezentuję, to miejsca, jakie 
mijam praktycznie codziennie. 
Można powiedzieć, że niejako 

zmuszam się do uważniejszego 
przyglądania się przestrzeni. In-
spiracja i pomysł na zdjęcie do-
pada mnie podczas pracy. Znam 
Tychy na tyle dobrze, że nie je-
stem w stanie się zgubić. Od 6 
lat mieszkam na jednym osied-
lu, a ciekawe jest to, że w pro-
mieniu 500 metrów powstało 
kilkanaście zdjęć, z których je-
stem zadowolony. Wielu foto-
grafów pociąga egzotyka czy 

ogólnie mówiąc nieznane. Mnie 
pociąga ćwiczenie i zmuszanie 
się do ciągłego zadziwienia ota-
czająca przestrzenią. Jest to dość 
wymagające, może właśnie dla-
tego lubię takie podejście – mó-
wił Radosław Kaźmierczak.

Co ciekawe, pomimo wyko-
rzystania do większości ujęć 
drona, sposób wypowiedzi Ra-
dosława Kaźmierczaka nie jest 
zdominowany przez perspek-

tywę „z lotu ptaka”. Sam autor 
przyznał, że niejako jest prze-
sycony zdjęciami z drona, po-
nieważ w większości prezen-
tują kadry jak z Google Street 
View. – Zdjęcia z drona są bar-
dzo efektowne, bo przedstawia-
ją odbiorcy perspektywę, z której 
bardzo rzadko spogląda na świat. 
W ostatnich latach jest ona wręcz 
nadużywana. Dlatego zawsze sta-
ram się myśleć nie tylko perspek-

tywą, ale też światłem, warunka-
mi atmosferycznymi, porą dnia 
czy w końcu nastrojem. Zdjęcia 
z tego albumu powstały w prze-
strzeni miejskiej, bo niemożli-
wością byłoby wymyślić je sie-
dząc w domu.

Na album składa się blisko sto 
fotografii. Przedstawiają, jak już 
było wspomniane, najbliższe oto-
czenie fotografa, pierwsze tyskie 
osiedla, charakterystyczne bu-
dynki jak np. Brama Słońca czy 
Stadion Miejski i oczywiście Pa-
procany. W pracach Radosława 
Kaźmierczaka dominuje geome-
tria, pedantyzm i przede wszyst-
kim nienaganna kompozycja. 
Fotograf nie pozostawia miejsca 
na przypadek. Kadry są cierpli-
wie wyczekane, często z mate-
matyczną precyzją. – Moje po-
dejście do fotografii wywodzi się 
z prasy, gdzie bardzo istotna jest 
zasada decydującego momentu, 
którą sformułował Henri Cartier 
Bresson. Trudno mi odpowie-
dzieć czy Tychy są fotogenicznym 
miastem. Wolę przyjąć postawę, 
że wszystko zależy od fotografa, 
jego umiejętności, od wrażliwo-
ści i percepcji. To tak jak z por-
tretem. Uważam, że dobry por-
trecista jest w stanie zrobić dobry 
portret każdemu. Osobiście nie 
mogę odpowiedzieć na pytanie 
czy Tychy są ładnym miastem. 
Za duży mam związek emocjo-
nalny.

Dopełnieniem albumu są teks-
ty tyskich poetek: Agaty Cichy, 
Sławy Sibigi i Danuty Skwarczyń-
skiej. kp ●

Geometryczny portret tychóW
preMiera aLbUMU ZE ZDJĘCIAMI RADOSłAWA KAźMIERCZAKA.

Radosław Kaźmierczak w otoczeniu autorek tekstów, które uzupełniają album.
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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 2018 r. Z instalacją LPG oraz ceramiką 
na samochód. Tel: 662 198 017

UsŁUgi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825 Elektryk. Tel. 504 877 825

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

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

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
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 662 
503 474
Wykończenia wnętrz, remonty, malo-
wanie, kafelki, panele, gładzie. Tel: 729 
839 604

praca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

finanse:

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

nierUchoMości:

WYNAJMĘ

SPRZEDAM

Tychy, oś. P - 79,25 m2, dwupoziomowe, 
3 piętro w niskim bloku. Dodatkowo moż-
liwość zakupu garażu. Tel. 600 089 096

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

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

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, 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, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 419.000 zł do negocja-
cji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2  parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia  cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. 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
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, 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

autoreklama
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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!

reklama

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
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, 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, 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
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepiek-
ny ogród 1.075.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-070
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł 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 Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła,  cena 899.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, 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 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, 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, 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

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

inne:

autoreklama

autoreklama

autoreklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze,  
ul. Kubicy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18-8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbo-
wy-w-tychach, czynny:  
pon. 7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne:  
pon.-pt. 7.30-15.30.

Ważne 
telefonymiejskie

Prezydent Miasta Tychy
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Tychach przy 

ul. Barona 30
lokal nr 319 II p powierzchnia 23,10 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 18 
stycznia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – o godz. 9.00
Przetarg polega na licytacji stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu.
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 27,00 zł/m2
Wysokość postąpienia – nie mniej niż 0,50 zł
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wysokości – 1000 zł do dnia 17 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 17 stycznia 2023r. 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 
złożone osobiście w Wydziale Gospodarki Lokalowej, a w przypadku rozdzielności 
majątkowej dołączenie kopii stosownego dokumentu,
dowodem wpłaty wadium.	

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

komunikat

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Sportowej oznaczonej jako część działki nr 670/17, o pow. 195 m2, na cele: garażu 

o pow. 115 m2 i drogi dojazdowej o pow. 80 m2, na okres 10 lat, w związku z realizacją 

celów statutowych,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Dzwonkowej, oznaczonej jako części działek nr 2692/64 i 2693/64, o łącznej pow. 285 

m2, na cel ogrodu przydomowego, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Beskidzkiej, oznaczonej jako część działki nr 4091/99, o pow. 81 m2, na cel ogrodu 

działkowego, na czas nieoznaczony.

komunikat
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fiNał BeZ tySkicH kiBicóW

Podczas półfinałowego meczu GKS Tychy – GKS Katowice doszło do incydentu. W przerwie przed 
trzecią tercją kibice obu drużyn zaczęli się prowokować, rzucano butelkami i krzesełkami, próbo-
wano sforsować dzielące sektory barierki. Ochrona użyła gazu, który rozprzestrzenił się po całym 
lodowisku i mocno dał się we znaki innym uczestnikom meczu, w tym zawodnikom. Organizatorzy 
finałowego meczu zadecydowali zatem o niewpuszczeniu kibiców GKS Tychy na widownię lodowiska. 
Krzysztof Woźniak, prezes spółki Tyski Sport wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym 
czytamy m.in. „Tyski Sport S.A informuje, iż o godzinie 13:43 otrzymał decyzję Prezydenta Miasta 
Oświęcimia, na podstawie której zmieniono warunki organizacji dzisiejszego meczu finałowego 
Pucharu Polski w hokeju na lodzie w ten sposób, iż wykluczono udział w imprezie masowej kibiców 
drużyny przyjezdnej. W ocenie Tyskiego Sportu SA przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym 
naruszeniem przepisów prawa oraz z przekroczeniem kompetencji. Spółka podejmie działania mające 
na celu zakwestionowanie tejże decyzji (…).

reklama

„pUchar jUż MaMy, 
na Mistrza teraz 
czekaMy” – zwykLi 
śpiewać kibice w takich 
sytUacjach. po raz 
9. hokeiści gks tychy 
zdobyLi pUchar 
poLski i jeszcze 
bardziej wyśrUbowaLi 
rekordowy wynik, 
jeśLi chodzi o Liczbę 
zdobytych trofeów. 
po raz ostatni po pp 
sięgnęLi w 2017 rokU.

W meczach o pucharowych mieli-
śmy przedsmak play off. Wystąpi-
ły w nim cztery najlepsze drużyny 
po dwóch rundach sezonu zasad-
niczego, które także teraz, po ro-
zegraniu 32 kolejek PHL, znajdują 
się na czołowych lokatach.

W półfinale rozgrywanego 
w Oświęcimiu turnieju o Puchar 
Polski GKS Tychy zmierzył się 
z GKS Katowice. Tyszanie zaczę-
li spotkanie znakomicie, bo już 
w 6 min. Sedivy po raz pierw-
szy pokonał Murraya. Trójko-
lorowi nie poszli jednak za cio-
sem i nie wykorzystali kolejnej 
okazji po karze dla Olssona. 
Gole w tej tercji już nie padły, 
podobnie jak przez całą drugą 
odsłonę. Emocji jednak i groź-
nych spięć pod obu bramkami 
nie brakowało. Hokeiści z Kato-
wic ruszyli z impetem i determi-
nacją, starając się odwrócić losy 
meczu, jednak tyszanie umiejęt-
nie się bronili, a Fučik nie popeł-
nił błędu. Ostatnia tercja była dla 
GKS Katowice być albo nie być 
w PP. Ponownie zaatakowali i raz 
po raz groźnie strzelali na bram-
kę Fučika, jednak nikomu nie 
oddało się postawić kropki nad 
„i”. Także tyszanie dążyli do zdo-
bycia kolejnej bramki – strzelał 
Marzec, potem Sedivy i Komor-

ski. Nerwowe były ostatnie mi-
nuty spotkania, raz po raz któryś 
z zawodników zjeżdżał na ławkę 
kar, ale żadnej z drużyn nie uda-
ło się skorzystać z okazji. Dopie-
ro w 60 minucie Boivin strzelił 
krążek do pustej bramki, usta-
jąc wynik meczu. I tak hokeiście 
GKS Tychy znaleźli się w finale.
gkS tycHy – gkS katOWice 
2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Bramki: Sedi-
vy, Boivin.

Po półfinałowej wygranej 4:1 
z Cracovią drugim finalistą zo-
stała Unia Oświęcim.

GKS Tychy znalazł się zatem 
o krok od 9. pucharowego trium-
fu. Trzeba przyznać, że wie-
le przemawiało za tyską ekipą 
w konfrontacji z Unią. Trójko-
lorowi wygrali 12 z 13 ostatnich 
spotkań i najlepiej w lidze spisu-
ją się w grze defensywnej – stra-
cili najmniej, bo 57 goli i mają 
poważny atut w osobie Toma-
sa Fučika – najlepszego obecnie 
bramkarza PHL. No i w ostatnim 
meczu, tydzień przed pucharową 
rywalizacją GKS wygrali z Unią 
w Oświęcimiu 6:4.

Przez kilka minut finałowego 
starcia oba zespoły szukały szan-
sy na strzelenie gola, ale ich pró-
by okazały się nieskuteczne. Unia 
nie wykorzystała kary Jeziorskie-
go w 9 min., natomiast tyszanie 
znakomicie rozegrali akcję w 12 
min., kiedy grali w przewadze. 
Podanie Mroczkowskiego ot-
worzyło drogę do bramki Boivi-
nowi i GKS objął prowadzenie. 
Chwilę potem Fučik był w opa-
łach – odbity przez zawodnika 
Unii krążek zmierzał do bram-
ki, ale trafił wprost w golkipera. 
W 14 min. tyszanie podwyższyli 
– Dupuy znalazł się sam na sam 
z bramkarzem Unii i nie dał mu 
szans. Trzeciego gola GKS zdobył 
w przewadze w 30 min. za spra-

wą Komorskiego, który poko-
nał Lindskouga. Do końca tercji 
gole już nie padły, choć tyszanie 
dwukrotnie grali w przewadze. 
Mecz jednak, przynajmniej jeśli 
o strzały, był bardzo wyrównany 
– w pierwszej tercji było 8:7 dla 
GKS, w drugiej 6:6.

Szansę na zdobycie gola Unia 
miała tuż po wznowieniu gry 
w trzeciej tercji, kiedy to na ław-
ce kar znaleźli się Starzyński i Se-
divy i przez pół minuty gospo-
darze grali 5 na 3. Ale tyszanie 
wyszli z opresji. Kolejny świet-
ny mecz rozgrywał Fučik, który 
bronił niczym w transie. Na czte-
ry minuty przed końcem meczu 
trener Unii wycofał bramkarza, 
co przyniosło efekt w posta-
ci honorowego trafienia gospo-
darzy. Dodajmy, że przy strza-
le Padakina tyski golkiper bronił 
bez wytrąconego mu wcześniej 
kija bramkarskiego, co znacznie 
utrudniło mu zadanie. Więcej 
goli już nie padło.
uNia OśWięcim – gkS tycHy 
1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Bramki: Boi-
vin, Dupuy, Komorski. Ls ●

***
21 grudnia ub. roku dotarła do nas 
smutna wiadomość, że w wieku 
64 lat zmarł po długiej i ciężkiej 
chorobie Ludwik Synowiec, wy-
chowanek Naprzodu Janów, wie-
loletni (1983-89) hokeista GKS 
Tychy, z którym w 1988 roku 
zdobył wicemistrzostwo Polski. 
Od 1989 roku występował w klu-
bach niemieckich. Był wybitnym 
obrońcą, reprezentantem Polski 
(w parze najczęściej grał z inną 
legendą GKS Henrykiem Grut-
hem), dwukrotnym olimpijczy-
kiem (Lake Placid 1980 i Saraje-
wo 1984), pięć razy uczestniczył 
w mistrzostwach świata. Cześć 
Jego pamięci! ww ●

puchAr Już mAmy!
hokeiści gks tychy zdobyLi pUchar poLski, POKONuJĄC W fINAłOWyM MECZu uNIĘ 
OŚWIĘCIM 3:1.

Finałowy mecz z Unią dostarczył wielu emocji. Szkoda, że tyscy kibice musieli przeżywać je przed telewizorami.

Kapitan GKS Tychy Filip Komorski odbiera Puchar Polski z rąk prezesa PZHL Mirosława 
Minkiny (z prawej) i prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.

A potem już tylko wielka radość całego trójkolorowego zespołu…
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od 22 Lat zawodniczki 
i zawodnicy MosM 
tychy zdobywają 
MedaLe w prestiżowych 
zawodach. w kLUbowej 
koLekcji trofeów 
jest obecnie 387 
MedaLi Mistrzostw 
wojewódzkich, 
Międzywojewódzkich 
i poLski (pzLa) – w tyM 
27 MedaLi Mistrzostw 
poLski.

W minionym roku tyscy biegacze 
i skoczkowie, bo w tych konku-
rencjach specjalizują się tyszanie, 
wywalczyli 23 medale. Indywi-
dualnie największe sukcesy od-
niósł Mateusz Misterek. W lip-
cowych mistrzostwach Polski 
juniorów młodszych w Bielsku-
Białej wygrał konkurs trójskoku, 
a w konkursie skoku w dal był 
piąty. Kilka miesięcy wcześniej 
podczas halowych mistrzostw 
Polski w Rzeszowie został wice-
mistrzem kraju (trójskok). Dla 
trenera zawodnika – Bogdana 
Przybycina – tegoroczne meda-

le Mateusza to 23. i 24. krążek 
rangi mistrzostw Polski.

Medale mistrzostw wojewódz-
kich i międzywojewódzkich zdo-
bywali: Roksana Gaj, Oliwia 
Ślusarczyk, Karolina Kozik, Bartło-
miej Wilk, Magdalena Wilk, Karol 
Bizoń, Zuzanna Jarlaczyńska. Naj-
większym objawieniem jest 15-let-

nia Roksana Gaj, podopieczna tre-
nera Józefa Gawliny. Po niespełna 
dwuletnim cyklu szkolenia pobie-
gła dystans 1500 m na poziomie II 
klasy sportowej (4.43,69). Podczas 
mistrzostw kraju U-16 w Lublinie 
zajęła 7. miejsce na 1000 m.

W minionym roku zainaugu-
rowano imprezy na tyskiej Are-

nie Lekkoatletycznej, organizując 
pierwsze zawody pod auspicja-
mi PZLA – Mityng Jana Dery. 
W zawodach wystąpiło kilkuna-
stu zawodników MOSM, a troje 
stanęło na najwyższym stopniu 
podium: Artur Bizoń, Maja Rub-
ka i Roksana Gaj. W zawodach 
tych bardzo dobrze spisała się 

wychowanka MOSM Julia Ko-
rzuch. Rok 2022 dla aktualnej re-
prezentantki AZS AWF Katowice 
był bardzo udany. W maju zdo-
była złoty medal podczas Aka-
demickich Mistrzostw Polski, 
a miesiąc później została wicemi-
strzynią Polski w biegu na 400 m 
ppł (Suwałki). W sierpniu wy-

startowała w mityngu Diamen-
towej Ligi na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie.

Obecnie troje zawodników sek-
cji lekkiej atletyki MOSM Tychy 
jest kadrze narodowej B (U-18, 
U-20): Roksana Gaj, Bartłomiej 
Wilk i Mateusz Misterek.
oprac: Ls ●

to byŁ koLejny rok, 
w któryM tyska 
Łyżwiarka karoLina 
biaŁas potwierdziŁa 
swoją kLasę i Miano 
jednej z najLepszych 
poLskich zawodniczek. 
start w Mistrzostwach 
poLski przyniósŁ jej 
tytUŁ wiceMistrzyni 
poLski i rekordowo 
wysoki wynik pUnktowy.

Zawodniczka UKŁ Spin Kato-
wice medale mistrzostw Polski 
zdobywała we wszystkich kate-
goriach wiekowych, a rozpoczy-
nając starty w kategorii juniorów 
próbowała swoich sił w mistrzo-
stwach Polski seniorów i to z bar-
dzo dobrym skutkiem. Obecnie 
jest jedną z najlepszych zawod-
niczek w kraju.

Tak się złożyło, że o medale 
mistrzostw Polski rywalizowano 
w Budapeszcie. Było to podczas 
rozegranych w stolicy Węgier Mi-
strzostw 4 Narodów, w których 
rywalizowali zawodnicy Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier. W ra-
mach tej imprezy oddzielna punk-
tacja prowadzona była dla zawod-
niczek poszczególnych krajów, 
jako turniej mistrzowski. I Karo-
lina była jedną z czterech repre-
zentantek Polski, które zakwalifi-
kowały się do mistrzostw.

Tyszanka zaprezentowała bar-
dzo dobry short program, nato-
miast w programie dowolnym 
wkradły się dwa błędy, które 
jednak nie wpłynęły negatyw-
nie na końcowy wynik Karoli-
ny. W Mistrzostwach 4 Narodów 
Karolina zajęła wśród Polek dru-
gie miejsce, tuż za Jekateriną Ku-
rakovą (Axel Torun), co dało jej 

tytuł wicemistrzyni Polski senio-
rów. Karolina uzyskała 141,19 pkt 
i pobiła swój dotychczasowy re-
kord o 9 pkt. Reprezentantka UKŁ 
SPIN Katowice w tym sezonie wy-
stępuje do utworów „Spente Le 
Stelle” Emmy Shapplin (program 
krótki) oraz „Querer” Francesca 
Gagon (program dowolny). 

W punktacji generalnej Mi-
strzostw 4 Narodów tyszanka 

uplasowała się na bardzo do-
brym 5. miejscu. Dodajmy, iż Ka-
rolina częściej występuje jeszcze 
jako juniorka, jednak jej progra-
my są bardzo dojrzałe i wysoko 
oceniane przez komisje sędziow-
skie.  W tym sezonie czeka ją jesz-
cze jeden ważny start: mistrzo-
stwa Polski młodzieżowców, 
które odbędą się w marcu 2023 
w Cieszynie. Ls ●

Bez względu na warunki pogodo-
we Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji co rok zaprasza wszystkich 
do udziału w Grand Prix Tychów 
w Biegach Długodystansowych. 
Oprócz lata, biegacze zaliczają 
trzy pory roku – zimę, wiosnę 
i jesień – trzeba być przygotowa-
ny na każdą aurę i trasę.

Ostatni, szósty, finałowy bieg 
z serii jubileuszowego 15. Grand 
Prix rozegrano w iście zimo-
wych warunkach. Była to ostat-
nia możliwość zdobycia punktów 
i – w wielu przypadkach – po-
prawienia swoich lokat w klasy-
fikacji generalnej. W zawodach 
udział wzięło 119 zawodniczek 
i zawodników, a w sumie w ca-
łej edycji Grand Prix 2022 – 301 
biegaczy. To jest o prawie sto wię-
cej niż przed rokiem. Oto najlep-
si w ostatnim biegu 2022 roku: 
5 km: 1. Roksana Gaj (MOSM 
Tychy) 20,27, 2. Magdalena Wilk 
(MOSM Tychy) 22,38, 3. Agniesz-
ka Pastor (Bielsko Biała) 23,18 
oraz 1. Karol Bizoń (MOSM Ty-
chy) 19,34, 2. Marcin Mosbauer 
(Jaworzno) 19,42, 3. Marcin Gre-
gorczyk (Mikołów) 20,07; 10 km: 
1. Ewelina Majewska SPLA Ty-

chy) 44,39, 2. Karolina Kordalska 
(Katowice) 46,00, 3. Alicja Małek 
(Ornontowice) 49,51 oraz 1. Da-
mian Kauf (Zbrosławice) 37,59, 
2. Jacek Seweryn (Mysłowice) 
39.10, 3. Dominik Walendowski 
(Tychy) 39,17.

W 15. Edycji Grand Prix na po-
dium w poszczególnych katego-
riach stanęli (według liczby zdo-
bytych punktów):
5 km: 16-19 lat: 1. Agata Zięba, 2. 
Julia Grochowska, 3. Roksana Gaj 
oraz 1. Igor Ryniak, 2. Krzysztof 
Żółty, 3. Miłosz Rakoczy, 20-29 lat: 
1. Magdalena Wilk, 2. Agnieszka 
Pastor, 3. Elżbieta Dylla oraz 1. Ka-
mil Gałek, 2. Patryk Jastrzębski, 3. 
Filip Fornalczyk, 30-39: 1. Sabina 
Mai-Matacz, 2. Aleksandra Rol-
nik, 3. Monika Wawoczny oraz 1. 
Marcin Mosbauer, 2. Piotr Olejarz, 
3. Rafał Wrzesiński, 40-49 lat: 1. 
Jana Kilarova, 2. Beata Gębołyś, 
3. Agnieszka Zięba oraz 1. Mar-
cin Gregorczyk, 2. Lech Wróblew-
ski, 3. Szymon Skowroński, 50-59 
lat: 1. Bogusława Wilczek, 2. Te-
resa Stukator, 3. Anita Loska oraz 
1. Robert Proksa, 2. Jan Horwat, 
3. Piotr Oprzondek, 60-69 lat: 1. 
Grażyna Kaszuba, 2. Irena Sagan 

oraz 1. Andrzej Wrzesiński, 2. Ma-
rek Maciejewski, 3. Stanisław Orli-
cki, 70-79 lat: 1. Zenon Glanowski, 
2. Jerzy Wersel, 3. Marian Sagan;
10 km: 16-19 lat: 1. Konrad 
Izydorczyk, 20-29 lat: 1. Karo-
lina Kordalska, 2. Klaudia Wal-
ter, 3. Dominika Ziętek oraz 1. 
Rafał Faroń, 2. Adam Rusin, 3. 
Paweł Pyka, 30-39 lat: 1. Alek-
sandra Ferdek, 2. Alicja Małek, 
3. Ewa Rybarz oraz 1. Dominik 
Walendowski, 2. Tomasz Pet-
kiewicz, 3. Łukasz Walter, 40-
49 lat: 1. Ewelina Majewska, 2. 
Joanna Ceglarz, 3. Agnieszka 
Kaleta oraz 1. Damian Kauf, 2. 
Jakub Wałęsiak, 3. Jacek Sewe-
ryn, 50-59 lat: 1. Aniela Baron, 
2. Agnieszka Bondzarewicz oraz 
1. Tadeusz Sambak, 2. Jacek Cu-
piał, 3. Adam Woźniak, 60-69 
lat: 1. Krystyna Jamińska oraz 
1. Damian Szpak, 2. Kazimierz 
Adamczyk, 3. Kazimierz Okoń-
ski, 70-79 lat: 1. Marek Pawlak, 
2. Waldemar Bereszko, 3. Janusz 
Przyłudzki.

16. edycja Grand Prix rusza 5 
lutego, a dwa kolejne biegi roze-
grane zostaną 26 lutego i 26 mar-
ca. Ls ●

srebro i rekord 
kAroliny biAłAs
tyszanka zdobyŁa wiceMistrzostwo poLski W łyżWIARSTWIE fIGuROWyM 
W ZAWODACH ROZEGRANyCH W… BuDAPESZCIE.

w jubileuszowej edycji grand prix tychów w Biegach Długodystansowych wystartowało 301 
biegaczek i biegaczy.

przez Trzy pory roku

Długodystansowcom nie są straszne nawet bardzo trudne zimowe warunki.

To
m

as
z P

ind
el  

Karolina Białas sięga po kolejne sukcesy na tafli.

lekkoAtletyczny bilAns roku
23 MedaLe POWIĘKSZyły KOLEKCJĘ SuKCESÓW MOSM.

ZOStań lekkOatletą

Nabór do sekcji LA MOSM trwa 
cały rok, a z trenerami można 
kontaktować się mailowo: 
młodzież zainteresowana bie-
gami na krótkich dystansach 
i skokami – trener Bogdan 
Przybycin, tyskalekkaa@gmail.
com; zainteresowani biegami 
długimi i średnimi – trener 
Józef Gawlina, mosmla@onet.
pl. Szkolenie wstępne – dzieci 
w wieku 8-10 lat – trener Anna 
Chłopek, mosmtychykid@in-
teria.pl.
Trenerem koordynatorem 
sekcji jest Józef Gawlina, 
e-mail: mosmla@onet.pl.

Mityng Jana Dery był pierwszą oficjalna imprezą na Arenie Lekkoatletycznej przy ul. Edukacji.
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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.

Małżeństwo, zakochana para 
czy też Raja i Rollo – różnie nas 
nazywają, ale jedno jest pewne 
– uwielbiamy robić wszystko 
wspólnie: bawić się wesoło, cho-

dzić zgodnie na spacery, a nawet 
spać słodko wtuleni w siebie 
nawzajem. Łączy nas też jedno 
wspólne marzenie – o własnym 
człowieku do kochania i życiu 
u jego boku. Schroniskowe cio-
cie bardzo nas chwalą za wzoro-
we zachowanie, nazywają nas na-
wet często psimi ideałami. Tym 
bardziej smuci nas fakt, że już 
tak długo czekamy na swoje 
szczęście. Wiemy, że ludzie cza-
sem obawiają się adopcji dwóch 
piesków na raz, ale zapewniamy, 
że nie sprawimy kłopotu, wręcz 
przeciwnie – mnóstwo radości! 
rM ●

rAJA i rollo cO Wiemy O PSie:
Raja
Wiek: około 10 lat
Płeć: suka
NR eWiDeNcyjNy: 7329
Waga: około 15 kg
Jest zaszczepiona, 
zaczipowana i 
wysterylizowana.
ROllO
Wiek: około 12 lat
Płeć: samiec
NR eWiDeNcyjNy: 7353
Waga: około 15 kg
Jest zaszczepiony, 
zaczipowany i wykastrowany.
OBecNie PRZeByWają: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach.
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

reklama

koziorożec 22.Xii-19.i
Szukasz drugiej połówki? Na horyzoncie 
wartościowa znajomość. Na sukces w pracy trzeba 
jeszcze trochę poczekać. W sobotę spodziewaj się 
ważnej informacji.

wodnik 20.i-18.ii
Jeśli jesteś w stałym związku, ogarną Cię wątpli-
wości. Wyjdą na jaw jakieś sprawy, o których do tej 
pory nie wiedziałeś. Zaplanuj rodzinne spotkanie.

ryby 19.ii-20.iii
Rozgardiasz w domu wyprowadzi Cię z równo-
wagi. Partner zacznie mocno działać Ci na nerwy. 
Zapragniesz zaszyć się gdzieś w samotności.

baran 21.iii-20.iV
Ktoś bardzo Ci zaimponuje. Staraj się jednak go nie 
idealizować, bo możesz tego pożałować. uważaj 
na Skorpiona i nie rób z nim żadnych interesów.

byk 21.iV-21.V
Z trudem przyjdzie Ci ogarnąć rodzinny galimatias. 
Wszystko będzie nie na swoim miejscu. Twoje osobi-
ste sprawy zostaw na przeczekanie i zajmij się sobą.

bLiźnięta 22.V-20.Vi
Nie bierz na siebie zbyt wiele. Będziesz miał 
teraz skłonność do porywania się na coś, czego 
nie będziesz w stanie zrobić. W miłości miła 
niespodzianka,

rak 21.Vi-22.Vii
Gwiazdy szykują Ci niespodzianki. uporządkuj zaległe 
sprawy i zweryfikuj swoje dążenia. Ktoś będzie chciał 
Ci zaszkodzić. Na szczęście gwiazdy Cię chronią.

Lew 23.Vii-22.Viii
Na samopoczucie nie będziesz narzekać. Gwiazdy 
gwarantują Ci odporność i dobrą formę fizyczną. 
Możliwe, że poznasz teraz kogoś wyjątkowego.

panna 23.Viii-22.iX
Ciesz się tym, co masz i nie tęsknij za tym, co było. 
Działaj szybko, bo dzięki temu osiągniesz to, 
na czym Ci zależy. Pieniądze na horyzoncie.

waga 23.iX-23.X
W swoim związku staraj się mniej analizować. 
Czuj i żyj chwilą, a wszystko się ułoży. Zapomnij 
o krzywdach i ruszaj do przodu.

skorpion 24.X-21.Xi
flirtuj i ciesz się życiem, bo to otworzy Cię na świat 
i nową miłość. Nie bagatelizuj dolegliwości 
zdrowotnych. Zadbaj o regularny ruch.

strzeLec 22.Xi-21.Xii
Nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę. Tym razem 
postaraj się zadbać tylko o siebie, jednak nie 
szarżuj gotówką. uważaj na Lwa.

wróżka adrasteja teL. 692 893 871
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horoskop

Hasło z krzyżówki świątecznej: 
PRZYBIEŻELI DO BETLEEM.

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.
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