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urodzona w szpitalu megrez liliana jest prawdopodobnie pierwszym w 2023 roku dzieckiem, które przyszło na świat w woj. śląskim.

Moja strefa
Ewa Stachura-Pordzik wspomina początki 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W pracowni i na dachu... katedry
Tyski rzeźbiarz Tomasz Wenklar tworzy tympanon 
dla katowickiej Katedry Chrystusa Króla.

sportowy bilans roku 2022
Podsumowujemy minione dwanaście 
miesięcy w tyskim sporcie.
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kronika policyjna

◆ 6.01, tuż PO gODZiNie 12 
Na RONDZie PRZy teatRZe 
MałyM (ul. Hlonda – ul. Bo-
cheńskiego – ul. Boczna) zabez-
pieczający Orszak Trzech Króli 
policjanci zauważyli dwa drif-
tujące samochody marki bmw. 
Na widok policji kierowcy po-
stanowili odjechać. Funkcjona-
riusze ruszyli w pościg ulicami 
Boczną, Sienkiewicza i Karola 
Miarki. Na ul. Kościuszki oba 
pojazdy zostały zatrzymane. Każ-
dy z kierowców otrzymał po dwa 
mandaty: jeden za drift na ron-
dzie – 3 tys. zł., a drugi za stan 
techniczny pojazdu – również 3 
tys. zł. Łącznie każdy z drifcia-
rzy ma zapłacić kwotę 6 tysięcy 
złotych, a dodatkowo zatrzyma-
ne zostały dowody rejestracyjne 
obu pojazdów
◆ tegO SaMegO DNia Na ul. 
HlONDa, w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Brzozową w tył peugeo-
ta uderzył chery qq (kopia dae-
woo matiz) i odjechał z miejsca 
zdarzenia. Poszkodowany kie-
rowca ruszył w pościg za spraw-
cą powiadamiając jednocześnie 
dyżurnego KMP Tychy. Do po-
ścigu skierowane zostały patro-
le. Sprawca kolizji nie zważając 
na przepisy ruchu drogowego 
uciekał ul. ul. Hlonda, Boczną, 
Sienkiewicza, al. Bielską oraz 
Starokościelną. Na skrzyżowa-
niu ul. Starokościelnej z ul. Ja-
worową porzucił pojazd i wraz 
z pasażerem oddalili się pieszo 
w nieznanym kierunku. Pojazd 
sprawcy został zabezpieczony 
i odholowany na policyjny par-
king. Toczy się dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.

◆ ZgłOSZeNie O DRażNią-
cyM ZaPacHu w jednym z lo-
kali gastronomicznych przy ul. 
Grota–Roweckiego otrzymał 
5.01 dyżurny Komendy Miej-
skiej PSP. Po przybyciu na miej-
sce i rozpoznaniu sytuacji okaza-
ło się, że w toalecie lokalu został 
rozpylony gaz pieprzowy. Lokal 
został przewietrzony i po około 
czterdziestu minutach działania 
zostały zakończone.
◆ 5.01 POiNfORMOWaNO ty-
Ską StRaż POżaRNą O Nie-
BeZPiecZNie ZWiSającycH 
gałęZiacH na drzewie przy 
rondzie Dworcowym (ul. Dwor-
cowa – ul. Asnyka – ul. Ander-
sa). Z związku z silnym wiatrem 
istniało zagrożenie dla pieszych 
oraz pojazdów przejeżdżających 
w pobliżu. Strażacy z drabiny 
mechanicznej usunęli zagraża-
jące gałęzie.
◆ O ujęciu NietRZeźWegO 
kieROWcy Na ul. BuRScHe-
gO w rejonie skrzyżowania z ul. 

Budowlanych i ul. Glińczańską 
poinformowano policję 5.01. 
Przed przybyciem patrolu po-
licji na miejsce osoba zgłasza-
jąca interwencję zaalarmowa-
ła przejeżdżający patrol Straży 
Miejskiej wskazując mężczyzn, 
którzy próbowali oddalić się 
z miejsca porzucając swój po-
jazd. Strażnicy dokonali ujęcia 
i przekazali patrolowi. Badanie 
alkomatem kierowcy bmw wyka-
zało blisko 3 promile. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony 
do KMP Tychy.
◆ PRZy ul. gROta-ROWe-
ckiegO 18 DOSZłO DO PO-
żaRu kolejnych pojemników 
na śmieci. Spaleniu uległ jeden 
pojemnik 1100 l na odpady ko-
munalne, a uszkodzone zostały 
kolejne dwa.
◆ W PieRWSZycH DNiacH 
NOWegO ROku funkcjonariu-
sze Komendy Miejskiej Policji 
zatrzymali kilku nietrzeźwych 
kierowców. Rekordzistą okazał 
się 42-letni kierowca bmw, któ-
ry jechał ul. Biskupa Burschego 
i miał 2,7 promila w wydychanym 
powietrzu. Policja zatrzymała go 
5 stycznia, natomiast 2 stycznia 
ulicą Bielską nissanem jechała 
38-letnia kobieta, która miała 
0,8 promila.
ls ●

reklama

Prezydent Miasta Tychy
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tychach
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w dniach od 17 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 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 9 lutego 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 stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia 
władzy → Obwieszczenia → Zagospodarowanie przestrzenne → 2023 → Styczeń).
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w terminie do 28 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 → 2023 → Styczeń).
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]

z up. PREZYDENTA MIASTA
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 przestrzennym (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 oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);

[3]  Uchwała Nr XLIII/811/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 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 ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

6 stycznia ulicami naszego mia-
sta przeszedł Orszak Trzech Króli 
zorganizowany przez parafię pw. 
św. Marii Magdaleny przy współ-
pracy z Miejskim Centrum Kul-
tury pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Tychy 
Andrzeja Dziuby. Kilka tysięcy 
tyszan wzięło udział w najwięk-
szych w mieście jasełkach.

Po południowej mszy Orszak 
udał się spod parafii na rondo 
przy Teatrze Małym, gdzie królo-

wie spotkali Heroda, brawurowo 
zagranego przez posła z Tychów 
Michała Gramatykę, następnie 
trzech mędrców wraz z tyszanami 
zawędrowało na plac Baczyńskie-
go, by oglądnąć scenę walki do-
bra ze złem przygotowaną przez 
wychowanków z Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 1. Ostatnia sta-
cja, a zarazem stajenka ze Świętą 
Rodziną mieściła się na schodach 
przed kościołem pw. św. Marii 
Magdaleny. Tam też Trzech Kró-

li oddało pokłon i złożyło dary 
Dzieciątku. Następnie tyszanie 
wzięli udział we wspólnym kolę-
dowaniu z zespołami wokalno-
instrumentalnymi Collage i Tut-
ti z MDK1, prowadzonymi przez 
Rafała Białasa.

MCK przygotowało trzy tysiące 
koron i tyleż śpiewników. Wszyst-
kie gadżety rozeszły się na pniu. 
Wydarzeniu partnerowali: MDK 
nr 1, Teatr Mały i Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

Po raz dziewiąty swój Or-
szak Trzech Króli zorganizowa-
ła także parafia pw. Narodzenia 
Jana Chrzciciela w Cielmicach. 
Wielobarwny pochód wyruszył 
po mszy św. o godz. 11 i prze-
szedł ulicami: Jedności, Strzele-
cką, Górną i Targiela – pod koś-
ciół, gdzie wraz z proboszczem 
ks. Piotrem Wojszczykiem od-
mówiono modlitwę Anioł Pań-
ski i oddano pokłonu Świętej Ro-
dzinie. kp ●

komunikat

największe uliczne jasełka w Tychach. 

Tysiące króli w orszakach

Dary dla nowonarodzonego Mędrcy przynieśli do 
stajenki przed kościołem św. Marii Magdaleny.
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Orszak ulicami Cielmic przeszedł po raz dziewiąty.
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91 lokali Mieszkalnych 
zostaŁo oddanych 
do użytku przy al. 
bielskiej 103 W budynku 
z trzeMa WieżaMi 
o Łącznej poWierzchni 
ponad czterech 
tysięcy MetróW 
kWadratoWych. po 922 
dniach od przekazania 
placu budoWy pierWsi 
tyszanie otrzyMali 
klucze do sWoich 
noWych Mieszkań. 
W każdy dzień roboczy 
doŁącza do tego grona 
kolejnych 5 rodzin.

Lokale przydzielone zostały 
mieszkańcom, którzy wcześ-
niej składali wnioski o przydział 
mieszkania w Tyskim Towarzy-
stwie Budownictwa Społecznego. 
Oprócz lokali mieszkalnych in-
westycja posiada garaż podziem-
ny (ponad 120 miejsc parkingo-
wych) oraz trzy lokale usługowe. 
Łączny koszt inwestycji to ponad 
30 milionów złotych.

Funkcjonalnie i ze stylem
– Inwestycja sama w sobie była 
duża i trudna do realizacji, ale 
udało się ją ukończyć bez opóź-
nień – mówi prezes TTBS Da-
ria Szczepańska. – Jest to pewne 
osiągnięcie, biorąc pod uwagę 
okoliczności w jakich była rea-
lizowana. Przerwane łańcuchy 
dostaw, destabilizacja rynków, 
również budowlanego, szalejąca 
inflacja czy ciągle rosnące stopy 
procentowe to nie są sprzyjające 
warunki. Generalny wykonawca 

Dombud, wyłoniony w przetargu, 
wywiązał się doskonale ze swojego 
zadania. Słowa uznania należą się 
też Maciejowi Francie – projek-
tantowi budynku przy ul. Bielskiej 
103, którego własnoręcznie napi-
sany adres zdobi fasadę w formie 
neonu. Dzięki naszej współpracy 
oddaliśmy do użytku mieszkania 
w pięknym budynku. Wszyst-
kie, od 24-metrowych kawalerek 
po 74-metrowe, są bardzo jasne, 
w standardzie pod klucz. Lokato-
rom pozostaje tylko wnieść meble 
– zaznacza prezes Szczepańska.

Pierwszym lokatorem nowego 
budynku został pan Mirosław, 
który otrzymał lokal na siódmym 
piętrze we wieży C (tej najbliż-
szej al. Jana Pawła 2). – Długo 
czekałem na to mieszkanie, ale 
jestem bardzo zadowolony. Po-
doba mi się zagospodarowanie 
terenu wokół budynku. Pomy-
ślano także o wielu udogodnie-
niach dla lokatorów – zauważył 
pan Mirosław.

Miłym akcentem jest malarstwo 
ścienne Izabeli Wądołowskiej zdo-
biące wszystkie trzy wejścia w klat-
kach schodowych. Tego typu arty-
styczne realizacje stają się powoli 
tradycją tyskiego TBS. Ostatnią re-
alizację przy ul. de Gaulle’a zdo-
bi grafika kuratora Miejskiej Ga-
lerii Sztuki OBOK Wojciecha 
Łuki. – Prace są interpretacją for-
my i przestrzeni w ujęciu surre-
alistycznym ze szczyptą magii 
– mówi artystka Izabela Wądołow-
ska. – Chciałam podkreślić wyjąt-
kowy charakter budynku, który 
odcina się od typowych realizacji 
kojarzonych z „betonozą”.

kolejne projekty mieszkaniowe
Aktualnie trwają również prace 
związane m.in. przebudową i roz-
budową budynku byłej szkoły 
przy ul. Oświęcimskiej. Za ok. 9,5 
miliona złotych (w tym 8 mln zł 
dofinansowania) powstanie tam 
30 lokali mieszkalnych o średniej 
powierzchni 59 m kw. Planowa-
ny termin zakończenia zadania 
to III kwartał 2023 r. W tym roku 

planowane jest także rozpoczę-
cie budowy budynku mieszkalno
-usługowego przy ul. Spacerowej. 
Za ponad 10 milionów złotych 
wybudowane zostaną m.in. 34 
mieszkania. Miasto podpisało 
także umowę na zakup dwóch 
budynków przy ul. Orzeszkowej 
i Jana Pawła II. W tym miejscu 
również powstaną nowe mieszka-
nia dla mieszkańców Tychów.

rekordowa liczba wniosków
Aktualnie TTBS notuje ogrom-
ną ilość wniosków od potencjal-
nych mieszkańców. Rekordową 
ilość złożono w 2010 roku. Przy-
jęto ich wówczas 200. W kolej-
nych latach liczba ta oscylowa-
ła między 40 a 60. Duży skok 
odnotowano rok temu, gdy 100 
tyszan wnioskowało o przy-
dział mieszkania. W roku 2022 

naliczono blisko 200 złożonych 
wniosków. Trudno jednak roz-
sądzić, co bardziej przyczyniło 
się do takiego stanu – kuriozal-
na sytuacja na rynku kredytów 
hipotecznych czy widok luksu-
sowego apartamentowca przy al. 
Bielskiej 103 z cenami mieszkań 
bezkonkurencyjnymi na rynku 
nieruchomości.
kp ●

1 stycznia 
2023 r. Minutę po póŁnocy 
W WojeWódzkiM 
szpitalu 
specjalistycznyM 
Megrez na śWiat 
przyszŁa liliana 
kraśnieWska-noWak, 
córka sandry i kaMila. 
dzieWczynka WażyŁa 
3600 g, MierzyŁa 
53 cM i otrzyMaŁa 
MaksyMalne 10 
punktóW W skali 
apgar. Mniej Więcej 
W tyM saMyM czasie 
urodziŁo się dziecko 
także W szpitalu 
W bielsku-biaŁej, zateM 
„nasza” lilka jest 
jedną z pierWszych 
urodzonych Mieszkanek 
WojeWództWa 
śląskiego.

– Jesteśmy dumni, że pierwsza 
w województwie śląskim urodzi-
ła się tyszanka – mówił podczas 
spotkania w Megrezie zastępca 
prezydenta Tychów do spraw 
społecznych Maciej Gramaty-
ka. – Warto podkreślić, że w ty-
skiej placówce w ubiegłym roku 
urodziło się 1011 dzieci i jest 
to wzrost względem roku 2021. 
Jest to ewenement na Śląsku, 

bo w innych szpitalach notuje 
się tendencję spadkową – dodał 
prezydent, który odwiedził panią 
Sandrę, by osobiście złożyć gratu-
lację i wręczyć upominki.

Sandra Kraśniewska, mat-
ka Lilki, jest rodowitą tyszanką 

i również na świat przyszła w pla-
cówce z ul. Edukacji 102. W ty-
skim szpitalu rodziła już czte-
rokrotnie. Raz zdecydowała się 
na poród w Mikołowie w okre-
sie, gdy tyska placówka przemia-
nowana była na szpital covidowy. 

W sumie jest matką szóstki po-
ciech. Wraz z partnerem Kami-
lem Nowakiem mają 18-letniego 
Kornela, 13-letnią Orianę, 9-let-
niego Natana, 5-letniego Alana 
i półtorarocznego Arona. Wszy-
scy mieszkają w Tychach.

Planowo Lilka miała przyjść 
na świat 29 grudnia, jednak bóle 
porodowe pojawiły się dopiero 
w Sylwestra. O 23.30 pani Sandra 
przyjechała do szpitala i minu-
tę po północy metodą naturalną 
dała nowe życie. Poród odbierała 
położna Patrycja Krawczyk.

– Bardzo dziękujemy pani 
Sandrze za zaufanie do naszej 
placówki i konsekwencję wybo-
ru. Jest to dla nas najlepsze wy-
różnienie. W sylwestrową noc 

w sumie odebraliśmy trzy poro-
dy, a w ciągu pierwszych trzech 
dni 2023 roku w Megrezie przy-
szło na świat jedenaścioro dzie-
ci. Mamy nadzieję, że utrzy-
mamy tendencję wzrostową 
odbieranych rocznie porodów. 
Póki co jesteśmy na dobrej dro-
dze – mówiła Mariola Szulc pre-
zes Megrezu.

3 stycznia Sandra Kraśniewska 
wraz z najmłodszą córeczką wró-
ciły do domu. kp ●

LiLkA – pierwszA w województwie!
W noWy rok Minutę po póŁnocy W SZPITALu MEGREZ PRZySZłA NA ŚWIAT PIERWSZA W TyM ROKu TySZANKA. 

dA się bez „betonozy”? dA się!
tyskie toWarzystWo budoWnictWa spoŁecznego ZASIEDLA NOWy buDyNEK. 

Na budynek przy ul. Bielskiej 103 składają się trzy wieże.
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Pierwsza urodzona w tym roku tyszanka na rękach mamy, w otoczeniu gości, którzy witali ją upominkami. 
Od lewej: prezes szpitala Megrez Mariola Szulc, położna Patrycja Krawczyk, zastępca prezydenta 

Tychów Maciej Gramatyka i ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Adam Dyrda.
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StatyStyki uRZęDu StaNu cyWilNegO

Najpopularniejszymi imionami żeńskimi nadawanymi w 2022 
roku w Tychach były: Hanna, Zofia, Maja, łucja, Liliana, Laura, Zu-
zanna. Wśród chłopców rodzice najczęściej wybierali imiona: Jan, 
Filip, Franciszek, Adam, Mikołaj, Tymoteusz, Aleksander. Wśród 
oryginalnych imion nadawanych w Tychach znalazły się: Gniewo-
mir, Halszka, Adela, Leopold, Kosma, Lila, Timofij, Tobechukwu, 
Eugenia, Florian.

Małżeństwa w ubiegłym roku zawarło 465 par, a 240 wzięło 
rozwód (w tym 223 orzeczenia sądów polskich i 17 wyroków 
zagranicznych).

Śluby zawierano głównie z obywatelami Polski, ale mieszkań-
cy miasta weszli w związki małżeńskie także z obcokrajowcami 
z ukrainy, Kuby, Indii, Libanu, Turcji, Tunezji, Wielkiej brytanii i 
Niemiec.

W 2022 roku pracownicy urzędu Stanu Cywilnego w Tychach 
sporządzili 1230 aktów urodzenia. W tym samym czasie wydano 
1551 aktów zgonu. To lepsze statystyki niż w 2021 roku, gdy 
odnotowano mniej aktów urodzenia – 667 oraz więcej aktów 
zgonu 1667.
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Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  

przy al. Niepodległości 49,  

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do :

–  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3294/13  o pow. 97 m2, 

położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy Wszystkim,

którzy w tak bolesnych chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wsparcie i życzliwość

oraz
uczestniczyli we Mszy Świętej 

i ceremonii pogrzebowej
śp. 

Leszka Jurka
rodzinie, kapłanom, samorządowcom, 

przyjaciołom, znajomym, współpracownikom
i sąsiadom za modlitwę, intencje mszalne,

wieńce i kwiaty.

Wyrazy szacunku i wdzięczności 
oraz podziękowanie za okazane dobro

składają
żona z córką
oraz rodzice

komunikat

kondolencje

kondolencje

podziękowanianekrolog
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reklamakondolencje

W grudniu 2022 roku 
dWie grupy tyskiej 
MŁodzieży przebyWaŁy 
na zagranicznych 
Wyjazdach, 
organizoWanych 
dzięki udziaŁoWi 
naszych szkóŁ 
W MiędzynarodoWych 
prograMach 
integracyjno-
edukacyjnych.

trzy tygodnie w bradze
Piętnaścioro uczniów Zespo-
łu Szkół nr 6 w Tychach wró-
ciło w ub. miesiącu z trzytygo-
dniowych praktyk zawodowych 
w portugalskiej miejscowości 
Braga, realizowanych w ramach 
programu Erasmus+. W stażach 
wzięli udział absolwenci szko-
ły oraz uczniowie klas czwar-
tych o specjalnościach: technik 
logistyk, technik eksploatacji 
portów i terminali oraz tech-
nik pojazdów samochodowych. 

Partnerem projektu w Bradze 
była firma Braga Mobility.

– W czasie praktyk stażyści 
uczestniczyli w planowaniu, or-

ganizowaniu, sterowaniu i kon-
troli działalności firmy – powie-
działa Magdalena Knapik, jedna 
z koordynatorów projektów Era-
smus+ tyskiej „samochodówce”. 
– Pobyt na stażach to nie tylko 
doskonalenie wiedzy i umiejętno-
ści praktycznych w ramach swo-
jego zawodu, ale również liczne 
okazje do podnoszenia swoich 
kompetencji językowych, do cze-
go przyczynili się lokalni miesz-
kańcy, stażyści z innych europej-
skich krajów oraz pracodawcy.

W czasie wolnym uczniowie 
odwiedzili kilka portugalskich 
miast. Zawitali do Porto, mia-
sta położonego nad oceanem 
Atlantyckim, słynącego z wina 
oraz klubów piłkarskich FC Por-
to oraz Boavista FC. Zwiedzi-
li Fatimę oraz stolicę Portugalii 
– Lizbonę. Zauroczeni byli wi-
zytą w Viana do Castelo, uważa-
nej za perłę północnej Portugalii. 
Łączy w sobie wszystkie naj-
wspanialsze cechy regionu Co-
sta Verde z naturalnymi plażami, 
przepięknymi krajobrazami. Jest 
miastem nasyconym portugalską 
historią i kulturą.

Codziennie tyscy ucznio-
wie odkrywali także uroki Bra-
gi, gdzie wśród licznych obiek-
tów sakralnych jest najbardziej 
imponujący zabytek północnej 
Portugalii – Sanktuarium Bom 
Jezus do Monte. Można tu zoba-
czyć także piękne barokowe pa-
łace, odwiedzić pełne uroku uli-
ce handlowe.

Praktyki zagraniczne zakoń-
czyły się rozdaniem certyfikatów, 
które są honorowane w całej Unii 
Europejskiej. ls ●

tyska młodzież w izraelu
Z kolei uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 im. G. Morcinka 
w Tychach wzięli w drugiej po-
łowie grudnia udział w ostat-
niej części trialogu polsko-nie-
miecko-izraelskiego. Trialog 
to projekt edukacyjno-kultu-
rowy pomiędzy szkołami śred-
nimi z Tychów (Zespół Szkół 
nr 1), Berlina (Königin-Luise

-Stiftung) i izraelskiego Yehud 
(Yehud Comprehensive School), 
opracowany przez nauczycie-
li a współfinansowany przez 
„Polsko-Niemiecką Współpra-
cę Młodzieży”.

W marcu, ze względu na trwa-
jącą pandemię, odbyło się spot-
kanie uczniów w formie online 
(było wspólne gotowanie na ekra-
nie, zajęcia zapoznawcze, sporo 
animacji językowych i dobrej 
zabawy). Pod koniec czerwca 
wszyscy spotkali się w Berlinie 
a w grudniu przyszedł czas na wi-
zytę w Izraelu.

Pierwszego dnia tygodnio-
wego pobytu tyszanie mieli 
okazję poznać szkołę oraz nie-
słyszących uczniów i absolwen-
tów. Dzięki pomocy tłumacza 
języka migowego opowiedzie-
li oni nam o swojej przygodzie 
ze szkołą i odpowiedzieli na in-
teresujące nas pytania: ile cza-
su trwa kurs prawa jazdy, skąd 
niesłyszący wie, że ma uciekać 
do schronu, gdy w mieście roz-
lega się alarm i czy trudno na-
uczyć się matematyki językiem 
migowym i zdać z niej maturę. 
Dowiedzieliśmy się, że w naszej 
szkole partnerskiej językiem mi-
gowym uczy aż 10 nauczycieli, 
a efekty nauczania są bardzo wy-
sokie. Na dowód tego, że nauka 
nie jest trudna, przyswoiliśmy 
w szybkim czasie kilka podsta-
wowych słów w hebrajskim ję-

zyku migowym relacjonuje jeden 
z uczestników wyjazdu.

W programie wymiany było 
także m.in. spotkanie z Matim 
Shaklaim – Żydem polskiego 
pochodzenia, który opowiedział 
o ucieczce przed Holocaustem, 
wycieczki do Haify, Jerozolimy 
(z wizytą w Bazylice Grobu Świę-
tego), Tel Avivu (ze zwiedzaniem 
instytutu Yad Vashem i warszta-
tami grafitti) i portowego miasta 
Akka, skąd Marco Polo wyru-
szył w swą podróż. Nie zabrakło 
zwiedzania Jaskini Stalaktytów 
w Bet Szemesz czy pustyni Ne-
gew, wizyty w parku narodowym 
Ein Boqeq oraz kąpieli w Morzu 
Martwym.

Kluczowym elementem była 
integracja z rodzinami izrael-
skimi, które przyjęły uczniów 
na nocleg, oraz piknik rodzinny 
z potrawami izraelskimi, przygo-
towany przez rodziców i uczniów 
z Izraela.

– Wymiana szkolna była 
ogromnym przedsięwzięciem 
organizacyjnym i logistycznym. 
Cieszymy się, że wszystkie punkty 
programu udało się zrealizować 
– mówią uczniowie z „Morcinka”. 
– Chwała i podziękowania nale-
żą się nauczycielom: Wojciechowi 
Borkowemu, Annie Ciszewskiej 
i Fredowi Serafimowiczowi za od-
wagę podjęcia się wyprawy i dy-
rektor Grażynie Jurek za udzielo-
ne wsparcie. rn ●

podróże ksztAłCą
W raMach MiędzynarodoWych prograMóW uCZNIOWIE I uCZENNICE Z TyCHóW JEźDZILI PO EuROPIE.

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

nr GWB.6740.5.3.2022.BC
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. 
zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 15 listopada 2022 r. (uzu-
pełniony w dniu 28 grudnia 2022r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) Pana Tomasza Skrabaka, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektora Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Tychy Nr 077.1/10/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn:

„Rozbudowa ul. Czarnej – odcinek od ul. Oświęcimskiej 
do ul. Zwierzynieckiej w Tychach”.

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości:
Gmina Tychy/Obręb Tychy
172, 169, 1211/148, 1216/150, 43, 363/45, 92/42, 358/26, 360/26, 362/45, 1425/1, 2213/1, 
703/1, 518/197, 892/195, 604/195, 217, 1313/145, 719/146, 725/147, 821/148, 1209/148, 
1210/148, 1152/168, 1201/168, 1142/168, 1143/168, 225/21, 226/22, 229/22, 221/23, 
218/23, 178/24, 181/24, 193/25, 46/26, 234/26, 359/26, 519/197, 520/197, 726/147, 
3539/1, 1253/150, 705/1
Działki podlegające podziałowi:
1313/145, 719/146, 725/147, 821/148, 1209/148, 1210/148, 1201/168, 1142/168, 1143/168, 
225/21, 226/22, 229/22, 221/23, 218/23, 178/24, 181/24, 193/25, 46/26, 234/26, 359/26, 
726/147.
Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikat

Na trzytygodniowe staże do portugalskiej Bragi wyjechała młodzież Zespołu Szkół nr 6.

Kąpiel w Morzu Martwym w grudniu, czemu nie? – mówiła ekipa z Zespołu Szkół nr 1 podczas pobytu w Izraelu. 
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W poŁoWie lat 90. 
tychy znalazŁy się 
na zakręcie. na skutek 
noWego podziaŁu 
adMinistracyjnego 
Miasto straciŁo 
kopalnie, 
a zMiany ekonoMiczne 
i przechodzenie 
z gospodarki 
scentralizoWanej 
na rynkoWą 
spoWodoWaŁy, że Wiele 
zakŁadóW pracy 
zaczęŁo Walczyć 
o przetrWanie, 
a część z nich 
ogŁosiŁa upadŁość. 
rosŁo bezrobocie, 
któreMu toWarzyszyŁ 
dŁugotrWaŁy spadek 
dochodóW z pracy. 
skutki pogarszającej 
się koniunktury 
odczuWali Wszyscy, 
także budżet Miasta, 
bo zaczęŁo brakoWać 
pieniędzy dosŁoWnie 
na Wszystko, nie MóWiąc 
o inWestycjach. sŁoWeM 
W „sypialni” gop zaczęŁo 
się dziać coraz gorzej.

Ewa Stachura-Pordzik była wów-
czas naczelnikiem Wydziału 
Działalności Gospodarczej. Dziś, 
kiedy przeszła na emeryturę, roz-
mawiamy o początkach jej dzia-
łalności w Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, a przede 
wszystkim w Tyskiej Podstrefie, 
która jest jej częścią.

– Ciągle przychodzili do nas, 
do Urzędu Miasta, mieszkań-
cy z pytaniem co mają zrobić, 
bo pracę stracił mąż, żona i ro-
dzina znalazła się bez środków 
do życia – wspomina. – Dla 
mnie te rozmowy były dojmują-
cym przeżyciem, bo co doradzić 
człowiekowi, który stracił pracę 
i nie ma pieniędzy na jedzenie? 
Lidzie chwytali się wszystkiego 
– to właśnie wtedy ul. Dąbrow-
skiego zmieniła się w wielkie tar-
gowisko, potem kupcy pojawili 
się na Jana Pawła II, a jak ktoś 
miał samochód zaczął jeździć 
na taksówce…

jak zbudować wielki biznes?
Od początku lat 90. kiełkowała 
myśl o stworzeniu w Polsce spe-
cjalnych stref ekonomicznych, ale 

dopiero teraz zaczęła się konkre-
tyzować. Ideę tę podchwyciły wła-
dze Tychów z ówczesnym prezy-
dentem Aleksandrem Gądkiem.

– Pierwsza strefa ekonomicz-
na powstała w Mielcu. Pojecha-
łam tam, poznałam ludzi, którzy 
ją tworzyli, jej organizację, zasa-
dy na jakich działała. W ramach 
kontraktu dla województw kato-
wickiego, ówczesny wojewoda 
Eugeniusz Ciszak ogłosił kon-
kurs na opracowanie specjalnych 
stref ekonomicznych. Pamiętam, 
że na rzecz tego kontraktu bar-
dzo mocno działał prof. Marek S. 
Szczepański, zresztą często spoty-
kaliśmy się w pociągu jadącym 
do Warszawy. Wkrótce powoła-
no zespół składający się z naczel-
ników wydziałów UM do opraco-
wania koncepcji strefy, w którym 
współdziałałam razem z Bogu-
sławem Szczupakiem – radnym 
i adiunktem na ówczesnej Aka-
demii Ekonomicznej. Trzeba było 
wskazać minimalną powierzchnię 
150 hektarów i m.in. dlatego wy-
braliśmy teren byłego Ogrodni-
ctwa, który w tym czasie był już 
kompletną ruiną.

sposób na…. katastrofę
Zniszczone, rdzewiejące, pozba-
wione szyb metalowe konstrukcje 
szklarni, zarośnięte krzakami i sa-
mosiejkami, zdewastowane bu-
dynki, brak dróg dojazdowych… 
Trzeba było mieć nie lada wyob-
raźnię, by zobaczyć tutaj strefę 
przemysłową i niemałą odwagę, 
by na ten „księżycowy” krajobraz 
zaprosić przedstawicieli świato-
wych koncernów.

– Problem polegał na tym, 
że zadłużenie firmy ogrodni-
czej znacznie przewyższało war-
tość nieruchomości. Wiedzieli-
śmy, że nikt nie wyda złotówki, 
by tu cokolwiek zainwestować, 
nie było szans na utworzenie 
w Tychach strefy ekonomicz-
nej. A to miałoby poważne kon-
sekwencje. Bez zakładów pracy, 
kapitału, możliwości zatrudnie-
nia los Tychów wydawał się prze-
sądzony. To byłaby katastrofa, 
a w najlepszym razie odsunęła-
by stworzenie strefy co najmniej 
o dekadę. Rozwiązanie problemu 
oddłużenia znalazła wiceprezy-
dent miasta Anna Kolny i ów-
czesny poseł Alojzy Gąsiorczyk. 
W efekcie wizyty u Danuty De-

mianiuk – pierwszej wiceprezes 
Agencji Własności Rolnej Skar-
bu Państwa ustaliliśmy, iż dział-
ki pozostaną własnością Agencji, 
do której będą trafiać pieniądze 
ze sprzedanych nieruchomości 
właśnie na oddłużenie. A my, jako 
strefa, będziemy jedynie opera-
torem. W ten sposób wszystkim 
– i nam, i Agencji zależało na jak 
najszybszych inwestycjach.

50 pracownic
Jednak na tym „ogrodniczym 
ugorze” nadal pracowało około 
50 pań. Nie było już prądu, gazu, 
ogrzewania, jedynie latem w kil-
ku pozostawionych szklarniach 
uprawiano warzywa sezonowe. 
Teren trzeba było uporządkować 
pod strefę, a to oznaczało… zwol-
nienia.

– Jadąc na spotkanie z pracow-
nicami zastanawiałam się, jak im 
powiedzieć, że wkrótce stracą pra-
cę. Na szczęście szefową tyskiego 
oddziału Ogrodnictwa była Jani-
na Noga, która wcześniej praco-
wała za granicą i dobrze wiedzia-
ła, że nie ma szans, by firma się 
podniosła i żeby cokolwiek z tym 
zrobić. Powiedziałam im, jak wy-
gląda sytuacja, że jest już General 
Motors, który chce inwestować. 
Nie protestowały, zostały zwol-
nione, ale otrzymały odprawy, 
a my od razu zaczęliśmy szukać 
dla nich pracy.

kropka nad „i”
Strefa miała kilku ojców i… 
matek. Kolejną była ówczes-
na wicedyrektor Departamentu 
Instrumentów Wsparcia w Mini-
sterstwie Gospodarki Teresa Ko-
rycińska, która w pewnym czasie 
odpowiedzialna była za tworzenie 
stref w Polsce.

– Jeździłam często do niej 
do Warszawy, więc którego dnia 
mówi: „Wiesz co, ja przyjadę 
do ciebie i w ciągu kilku dni za-
łatwimy wszystko”. Zatrzymała się 
w moim 50-metrowym mieszka-
niu, gdzie mieszkałam z mężem, 
trójką dzieci i… psem. Łatwo 
więc nie było. Ale całe dnie i tak 
spędzałyśmy w budynku Urzę-
du Miasta. Przygotowałyśmy 
wszystko i choć faktycznie sze-
fowie General Motors pierwsi in-
teresowali się naszymi terenami, 
w końcu wybrali inną lokaliza-
cję. W 1996 roku dopięliśmy for-
malności na ostatni guzik – droga 
do powstania Podstrefy Tyskiej, 
jako jednej z kilku w ramach Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, była otwarta.

powiedziałam: nie
Ktoś jednak musiał zarządzać 
Tyską Podstrefą. W tej sytuacji 
wydawało się rzeczą oczywistą, 
że jej prezesem (a równocześnie 
wiceprezesem całej KSSE) zosta-
nie Ewa Stachura-Pordzik. Jed-
nak…

– Tyscy radni wymyślili, żeby 
zrobić konkurs na prezesa. Po-
myślałam sobie: pracowałam 
przez ostatni rok tworząc stre-
fę, współtworzyłam całą doku-
mentację, tyle było wyjazdów, 
spotkań, rozmów, tyle barier 
pokonanych, tyle rozwiązanych 
problemów prawnych, organi-
zacyjnych i teraz mam stawać 

do konkursu? Nie! Skoro tak, 
to radźcie sobie sami. Ale prze-
konał mnie mój mąż: „Co ty! Tak 
się napracowałaś i teraz to zo-
stawisz? Przecież to to dla cie-
bie szansa! Chociaż spróbuj…”. 
Posłuchałam i nie żałuję, zresztą 
moja rodzina – mąż i trójka dziś 
już dorosłych synów – wspierała 
mnie przez te lata w każdej sytu-
acji. No i wystartowałam w kon-
kursie. Przyznam, że próbowa-
no mnie od tego odwieść, m.in. 
dlatego, iż ówczesny przewod-
niczący Rady Miasta wymyślił, 
że to on zostanie prezesem. Za-
proponowano mi, że będę jego 
zastępcą. Oczywiście się nie zgo-
dziłam. Oprócz mnie do konkur-
su stanęło jeszcze trzech panów, 
przepytywano nas na sesji i wy-
grałam konkurs.

I tak w zawodowym życiu Ewy 
Stachury-Pordzik rozpoczął się 
nowy rozdział – z urzędniczki 
przekwalifikowała się na prezesa 
firmy, z działalnością której wszy-
scy wiązali olbrzymie nadzieje.

isuzu na horyzoncie
Ale jak zarządzać nową spół-
ką – strefą ekonomiczną – sko-
ro w zasadzie nikt, oprócz kilku 
osób w Mielcu, nie miał o tym 
pojęcia? Jak pozyskać inwesto-
rów? Jak ich przekonać, by za-
inwestowali w Tychach miliony? 
Stres, nieprzespane noce, więcej 
pytań niż odpowiedzi... Na doda-
tek Ewa Stachura-Pordzik, wylą-
dowała sama z kilkoma kartonami 
dokumentacji w budynku przy al. 
Piłsudskiego. Dopiero po dwóch 
miesiącach powstał trzyosobowy 
zespół z Ewą Łaciak i Katarzyną 
Borycz. Tymczasem po General 
Motors zgłosił się kolejny duży 
inwestor – Isuzu.

– Rozmowy z Japończykami 
trwały bardzo długo, bo od cza-
sów kiedy jeszcze pracowałam 
w Urzędzie Miasta. A zaczę-
ło się… dziwnie – przyjechał 
z Warszawy jakiś pan i powie-
dział, że chce się rozejrzeć, bo do-
wiedział się, że w Tychach ma być 
strefa i można kupić większą 
działkę, a on ma takiego klienta. 
Miał plecak i był zupełnie prze-
moczony, bo wtedy lało jak z ce-
bra. Z Gośką Sokołowską rozciąg-
nęłyśmy na podłodze plan całej 
strefy i zaczęliśmy rozmawiać. 
Powiedział, że potrzebuje około 
30 hektarów i że chodzi o Isuzu. 
W pewnym momencie przyznał, 
że jest głodny, więc dałam mu 
swoje drugie śniadanie…

prezes sasaki
Wkrótce potem zaczęli przejeż-
dżać do Tychów przedstawiciele 
koncernu, a w końcu do Tychów 
zawitał przyszły szef Isuzu.

– Pan Sasaki był potężnym 
mężczyzną, o wyjątkowej chary-
zmie wśród pracowników firmy. 
Mówiono, że jak przechodzi to… 
zatrzymuje powietrze. Podczas 
rozmów z prezydentem Gądkiem 
siedział niczym posąg i w ogó-
le się nie odzywał, nie wykonał 
żadnego ruchu czy gestu. Mówi-
li inni. Trochę to trwało, a po-
tem pożegnali się i wyszli. „No 
to koniec” – pomyślałam. Jak się 
dowiedzieliśmy, wahali się mię-
dzy Tychami, a jakąś lokalizacją 
w Anglii, gdzie była nieczynna fa-
bryka, do której wystarczyło wejść 
i zacząć produkować. A u nas te 
chaszcze, rozwalające się szklar-
nie… Naprawdę byliśmy w kiep-
skiej sytuacji. To brzmi jak aneg-
dota, ale nauczyłam się pięciu 
słów po japońsku i kiedy stanę-
łam koło potężnego pana Sasaki, 
ja –drobna, filigranowa niewiasta 
z kucykiem – i zaczęłam coś du-
kać po japońsku, on się po pro-
stu… roześmiał. I od tej chwili 
się wszystko się zmieniło. Mie-
liśmy spotkania z Japończykami 
co tydzień, zrobiliśmy plan przy-
gotowania terenu pod inwesty-
cję, a przedstawiciele Isuzu krok 
po kroku sprawdzali i rozlicza-
li nas z tego, co zrobiliśmy. Roz-
walanie szklarni, usuwanie szkła 
i konstrukcji metalowych, karczo-
wanie terenu, koszenie, utwardza-
nie podłoża, budowa dróg, pod-
łączanie mediów – sprzątaliśmy 
teren nie wiedząc, jaka ostatecz-
nie będzie ich decyzja. Ale widząc 
tempo prac, Japończycy w końcu 
powiedzieli: „Ok, będą Tychy”.

budowanie układanki
Bezrobocie Tychach i w Polsce 
było wówczas bardzo wysokie, 
tymczasem Isuzu deklarowało 
zatrudnienie do 1000 osób.

– Isuzu stało się kołem zama-
chowym nie tylko biznesu, sporo 
zrobili także dla Tychów i Bieru-
nia. Pamiętam, że gdy była po-
wódź w 1997 roku, Isuzu moc-
no włączyło się w pomoc. Poza 
tym wspierali tyskie szkolnictwo 
– grupy uczniów wyjeżdżały 
do Japonii na staże, organizowa-
li szkolenia dla pracowników, któ-
rzy podnosili swoje kwalifikacje. 
Wnieśli do nas inną kulturę i or-
ganizację pracy. Potem zaczęły 
zgłaszać się kolejne firmy, dołą-

czono FAP, wreszcie pojawił się 
polski kapitał …

ze związkowcami
W połowie lat 90. działalność 
strefy byłą nowością. Oprócz 
Fiata, w zasadzie nie było w re-
gionie zagranicznych firm. Przy-
bywało kontrahentów, firmy za-
częły przyjmować coraz więcej 
pracowników, rosła produkcja. 
Słowem Tyska Podstrefa zaczę-
ła żyć, a jej działalność nabierać 
tempa.

– Wszyscy się uczyliśmy, 
krok po kroku. Naszym atu-
tem było to, że w strefie nigdy 
nie było przerostów kadrowych. 
Było tylko czterech pracowni-
ków, a to oznaczało szybki prze-
pływ informacji i szybkie dzia-
łalnie. Wyrzucali mnie z różnych 
urzędów, wchodziłam drugimi 
drzwiami, żeby załatwić pienią-
dze na drogi, oświetlenie, in-
frastrukturę. A problemów nie 
brakowało. Na przykład włoska 
firma Maflow zatrudniała kilka-
set osób. Wskutek złego zarzą-
dzania musiała ogłosić upadłość. 
Okazało się, że w zakładzie nie 
ma związków zawodowych, więc 
pracownicy wystąpili do KSSE, 
abym to ja reprezentowała… 
stronę związkową, czyli załogę. 
Przyjechała przedstawicielka 
banku z Warszawy, który udzie-
lił Maflow kredytu. I mówi: 
„Sprzedać”. A ja na to: „Jak to? 
Najpierw bezrozumnie udzieli-
liście kredytu bez sprawdzenia 
kondycji finansowej, bez zabez-
pieczenia, a teraz pracownicy 
mają ponosić konsekwencje?” 
Wkurzyłam się… No i wywal-
czyliśmy, że jeśli nie znajdziemy 
firmy, która będzie prowadziła 
dalszą działalność, pracownicy 
otrzymają trzymiesięczne odpra-
wy. Poza tym, by nie sprzedawać 
byle komu i za byle co, ogłoszony 
został konkursu na wyłonienie 
firmy, która miała poprowadzić 
biznes. I tak pojawił się Maflow 
Boryszew. Dzięki temu firma 
została, nikogo nie zwolniono. 
Warto podkreślić także rolę pro-
wadzącego cały proces syndyka. 
Po prostu wykonał niesamowitą 
pracę, nie do przecenienia.

nieoceniona pomoc
Tyscy samorządowcy zawsze do-
ceniali rolę, jaką w najnowszej 
historii miasta, w życiu miesz-
kańców oraz w kondycji finan-
sowej Tychów zaczęła odgry-
wać tyska Podstrefa. Niewielka 

MojA streFA
eWa stachura-pordzik JEST JEDNą Z TyCH OSób, KTóRE WPROWADZIły TyCHy 
W ŚWIATOWy bIZNES XXI WIEKu.

Pani prezes przed siedzibą Strefy przy ul. Fabrycznej 2. 

Po 26 latach kierowania Podstrefą Tyską KSSE  
Ewa Stachura-Pordzik korzysta z zasłużonej emerytury.
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hodoWcy goŁębi 
pocztoWych z oddziaŁu 
tychy (daWna grupa 
lotoWa) zakończyli 
sezon lotoWy. 
z tej okazji czŁonkoWie 
zrzeszeni W pięciu 
sekcjach (urbanoWice, 
tychy, bojszoWy, 
bieruń noWy, bieruń 
stary) spotkali się 
na podsuMoWaniu roku, 
na któryM Wręczono 
trofea za najlepsze 
Wyniki. oddziaŁ tychy 
skupia 112 hodoWcóW 
goŁębi.

W końcu minionego roku spot-
kaliśmy się z przedstawicielami 
Sekcji nr 4 Urbanowice, aby po-
rozmawiać o okresie zimowym, 
sukcesach tyskich hodowców 
oraz hodowli gołębi pocztowych. 
Sekcja nr 4 Urbanowice powsta-
ła 1 sierpnia 1949 r. przemiano-
wana z Oddziału V-269 Papro-
cany. Pierwszym prezesem był 
Ernest Biełka. Aktualnie funkcję 
tę od 1999 r. sprawuje Józef Pra-
soł, zaś sekcja liczy 19 członków. 
W latach szczytowych było ich 
ponad 50.

Hodowcy skupieni w Oddziale 
Tychy PZHGP w tym roku zajmo-
wali wysokie miejsca na Mistrzo-
stwach Okręgu Katowice. Warto 
wymienić Ryszarda i Karola Ko-
czar, którzy zajęli 1. miejsce w ka-
tegorii C, Mieczysława Gladysa 
zajmującego 1. miejsce w katego-
rii B oraz 2. miejsce w kategorii 
GMP czy Kazimierza Oleksego, 
który był trzeci w kategorii M.

W Okręgu Katowice PZHGP 
jest około 2,5 tys. hodowców sku-
pionych w 22 oddziałach. Oddział 
Tychy od wielu lat przoduje w ran-
kingu okręgowym. Jego członko-
wie wielokrotnie reprezentowali 
Polskę w zawodach międzynaro-
dowych. Kroniki Oddziału Ty-
chy PZHGP wspominają o mi-
strzach Polski i olimpijskich jak 
np. Mieczysław Glandys czy Wła-
dysław Ćwiękała. Reprezentacja 
Polski podczas ostatniej olimpia-
dy na 34 możliwe medale zdobyła 
20 we wszystkich konkurencjach. 
Bez tyskich hodowców wyniki nie 
byłyby tak imponujące.

Hodowla gołębi to praca przez 
cały rok

– Do sezonu przegotowuje-
my się już na jesień, gdy gołąb-
ki się pierzą. Aby mieć wyniki 
na wiosnę, pracujemy całą zimę 
– mówi prezes Sekcji nr 4 Józef 
Prasoł. – Jak się gołąbki źle wy-
pierzą, to nie ma szans zrobić 
dobrego wyniku. Sezon zimowy 
to ustalanie planu lotów oddzia-
łowych i rejonowych. Loty dzie-
limy na kategorie: A – krótkie dy-
stanse 100 do 400 km, B – średnie 
300 do 600 km, C – dalekie po-
wyżej 500 km, GMP (maksymal-
nie 7 lotów o różnej długości) i M 
czyli maratony powyżej 700 km. 
I właśnie pod te kategorie usta-
lamy sobie plany na kolejny rok. 
To jest ważne, jeżeli chce się za-
istnieć na arenie ogólnopolskiej 
a później na olimpiadzie. Dlatego 
gołąbki muszą być pielęgnowane 
cały rok. Jak wspomniałem, pie-
rzą się od jesieni do końca listo-
pada. Przynajmniej raz w tygo-
dniu muszą być kąpane, powinny 
otrzymywać bardzo wysokiej ja-

kości karmę, szczególnie poleca 
się w tym czasie karmy oleiste. 
Jest to też okres wystaw gołębi, 
podczas których wybieramy naj-
piękniejsze okazy. Co warto za-
znaczyć, wszystkie gołębie, bio-
rące udział w wystawach, muszą 
mieć wylataną odpowiednią ilość 
lotów. W weekend 16-17 grud-
nia była wystawa okręgowa, gdzie 
zaprezentowano najlepszych lot-
ników, podczas której wyłonio-
no reprezentację na wystawę 
ogólnopolską. Odbędzie się ona 
w styczniu w Katowicach. Go-
łąbki na taką wystawę muszą tra-
fić wypielęgnowane, więc mamy 
sporo przy nich roboty. Oceniane 
jest ich upierzenie, muskulatura, 
proporcje ciała, ale też wyniki lo-
towe. Aktualnie sędziowie doce-
niają gołębie o smukłej sylwetce 
sportowej, kiedyś bardziej zwra-
cano uwagę na tężyznę fizyczną.

na wdowieństwo, na gniazdo czy 
jednak naturalnie?
Loty gołębi, prócz kategorii, 
dzielą się też na metody loto-
we czyli loty na wdowieństwo, 
na gniazdo i metodę naturalną. 
– Loty na wdowieństwo polega-
ją na tym, że rozdziela się parę 
gołębi, np. samiec jedzie na lot 
i wraca do samiczki, która zostaje 
na miejscu. Metoda ta ogranicza 
nas wyłącznie do lotowania i wy-
klucza rozpłód. Metoda gniazdo-
wa pozwala na wychów młodych 
i lotowanie gołębi z jednego go-
łębnika, zaś metoda naturalna po-
lega na tym, że samiec i samiczka 
lecą do gniazda, wówczas gołę-
bie są w parze przez cały sezon 
lotowy – tłumaczy Zenon Marek 
z Sekcji nr 4 Urbanowice PZ-
HGP. – Każdy z nas sam decyduje 
o metodzie i kategorii, do których 
przystąpi. Nasz Oddział Tychy 
jest bardzo wszechstronny, co wi-
dać po wynikach na konkursach 
okręgowych. W tym roku byliśmy 
najlepszym oddziałem. Zresztą 
od lat utrzymujemy się w ści-
słej czołówce, również w zma-
ganiach ogólnopolskich. Cała 
sztuka polega na tym, aby gołę-
bia jak najbardziej zmotywować 
do powrotu do gołębnika. Cza-
sem jest to rozłąka od partnera, 
czasem chęć szybkiego powrotu 
do jaj. Nasza w tym sztuka i nasze 
tajemnice, jak to robimy. Siedzi-
my w tym od lat, to są dziesiąt-
ki godzin spędzonych z gołębia-

mi. Nas nie interesuje chodzenie 
po knajpach, wolimy spędzać czas 
wśród naszych gołąbków i wśród 
podobnych nam hodowców – do-
daje Zenon Marek, hodowca go-
łębi od wielu pokoleń.

Miasto w sprawie hodowców
Sukcesy tyskich hodowców go-
łębi dostrzegło Miasto, które 

wspomogło finansowo Oddział 
Tychy na jego 70-lecie, a w 2022 
roku oddało do dyspozycji ho-
dowców gołębi nową siedzibę. 
– Mamy dobrą informację – mó-
wił na spotkaniu kończącym se-
zon lotowy wiceprezydent Igor 
Śmietański. – Miasto zakończy-
ło budowanie wiaty dla gołębi 
i modernizację obiektu prze-

znaczonego dla hodowców go-
łębi. Obiekt przystosowany jest 
pod wasze potrzeby. Jesteśmy 
na etapie finalizowania umowy 
z sekcją, w myśl której obiekt zo-
stanie oddany do waszej dyspo-
zycji za symboliczną złotówkę. 
Niestety, do tej złotówki będzie-
cie musieli doliczyć podatek VAT 
– żartował wiceprezydent.

Tyscy hodowcy gołębi otrzy-
mali od miasta obiekt przy ul. 
Sportowej. – Musieliśmy w tej 
sprawie swoje wychodzić, ale za-
wsze spotykaliśmy się ze zrozu-
mieniem naszych potrzeb. Bar-
dzo pomogła nam radna Lidia 
Gajdas – podkreśla prezes Sek-
cji nr 4 Urbanowice Józef Pra-
soł. – Wcześniej mieliśmy siedzi-
bę na ul. Jagodowej, ale przede 
wszystkim dojazd do obiektu nie 
był prosty. Poza tym obiekt był 
drogi w utrzymaniu i prowadze-
nie go wymagało od nas wielu 
formalności. Z pomocą przyszło 
nam Miasto, które część obo-
wiązków wzięło na siebie, a nam 
obiekt oddało do użytku. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni, w koń-
cu mamy piękną siedzibę i upo-
rządkowane formalności, dzięki 
czemu możemy skupić się prze-
de wszystkim na wynikach na-
szych gołąbków.
kp ●

liczba pracowników Podstrefy 
Tyskiej mogła dobrze funkcjo-
nować, na bieżąco rozwiązywać 
problemy głównie dzięki wspar-
ciu miasta.

– Chcę podkreślić tutaj rolę 
prezydenta Andrzeja Dziuby, 
pod przewodnictwem którego 
odbywały się tzw. spotkania ko-
ordynacyjne, dotyczące budowy 
niezbędnej infrastruktury tech-
nicznej. Uczestniczył też w spot-
kaniach z inwestorami. Nie bez 
znaczenia była także przychyl-
ność tyskich radnych, a to wszyst-
ko budowało bardzo dobry kli-
mat inwestycyjny naszego miasta 
– z roku na rok przybywało kon-
trahentów.

Czas decyzji
Profesjonalizm, zaangażowanie 
zawsze były wyznacznikami ka-
riery zawodowej Ewy Stachury
-Pordzik. Wielkich wyzwań nie 
brakowało, bo Podstrefa Tyska 
zarządza nieruchomościami 
w Tychach, Bieruniu, Katowi-
cach, Świętochłowicach, Pieka-
rach Śląskich. Mieści się tu pra-
wie 70 firm, w których pracuje 
kilkanaście tysięcy pracowników. 
A wartością dodaną okazała się 
działalność w sferze kultury, jako 
mecenasa kultury i sztuki, m.in. 
poprzez utworzenie galerii Stre-
fArt. Ponadto współtworzyła wie-
le projektów edukacyjnych: „Po-
znaj swój potencjał zawodowy”, 
„Gimnazjalista w Strefie Szans”, 
„Absolwent, czyli zdrowe sposo-
by radzenia sobie w życiu”, „Ab-
solwent w Strefie Szans”, „Wizyty 
studyjne u pracodawców”, „Wy-
prawa po przyszłość”, „Drzwi ot-
warte”. „Szkoła i co dalej? Moja 
kariera zawodowa”, „Twoja ścież-
ka zawodowa”, „Mama w Strefie 
Szans”.

– Decyzja o przejściu na eme-
ryturę była przemyślana i choć 
mogłam jeszcze popracować, 
doszłam do wniosku, że wy-
starczy – podsumowuje Ewa 
Stachura-Pordzik. – Czas pły-
nie, zmienia się też biznes. Dzi-
siaj, w dobie czwartej rewolu-
cji przemysłowej, w zarządzaniu 
firmami zaszły takie zmiany, 
że w zasadzie to co wiemy, cze-
go się nauczyliśmy, przesta-
je być aktualne i trzeba by się 
uczyć od nowa… I nie wiem czy 
zmierza to w dobrym kierun-
ku. Przemysł 4,0 oznacza ogra-
niczenie roli człowieka zarówno 
w produkcji, bo maszyny same 
się już komunikują między sobą, 
ale także powoli i systematycz-
nie w łańcuchu zarządzania. 
To jest już jakby inna bajka…

*
Specjalną strefą ekonomiczną jest 
obecnie cały obszar Polski. Jed-
nak trudno przecenić znaczenie 
Tyskiej Podstrefy KSSE dla mia-
sta i mieszkańców. Jej powstanie 
otworzyło przed Tychami nową 
perspektywę, dało miastu impuls 
do rozwoju, bo dzięki środkom 
z niej płynącym, możliwe było 
przeprowadzenie tak wielu zna-
czących inwestycji, poprawiają-
cych standard życia. Na powsta-
niu strefy skorzystali mieszkańcy, 
którzy znaleźli tu zatrudnienie 
oraz ich rodziny. Ile osób zasta-
nawia się, jakby dziś wyglądały 
Tychy, gdyby w połowie lat 90. nie 
utworzono Tyskiej Podstrefy?

Ewa Stachura-Pordzik jest jed-
ną z tych osób, które wprowadzi-
ły Tychy w światowy biznes XXI 
wieku. I bez względu na to, jak in-
stytucja, którą zarządzała przez 26 
lat zmieni się w przyszłości, to już 
zawsze będzie nasza, a właściwie 
– jej Strefa.
leszek sobieraj ●

Gołąb zwAny oLiMpijCzyk
kolebka potęgi śWiatoWej HODOWCóW GOłębI ZNAJDuJE SIę W TyCHACH. 

Podczas spotkania podsumowującego sezon tyscy gołębiarze chwalili się gościom zdobytymi trofeami.
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Członkowie Stowarzyszenia 
Pszczelarzy w Tychach wzięli 
w miniona niedzielę udział w co-
rocznym styczniowym spotkaniu. 
Aktualnie stowarzyszenie liczy 58 
członków, którzy prowadzą 815 
rodzin pszczelich. Władze miasta 
reprezentował zastępca prezyden-
ta Tychów Igor Śmietański.

– Na naszym terenie jest bardzo 
duże przepszczelenie. Wskaźnik 
opisujący zagęszczenie pszczół wy-
nosi w Tychach 9,6 rodzin pszcze-
lich na kilometr kwadratowy, zaś 
za stan optymalny uznaje się od 4 
do 5. Nie są to łatwe warunki, ale 
sobie radzimy – mówił Andrzej 
Gałuszka, prezes Stowarzyszenia. 
Warto zauważyć, że rokrocznie 
przybywa ilość członków w gro-
nie tyskich pszczelarzy, jak rów-
nież niezrzeszonych amatorów. Ak-
tualnie najmłodszy członek ma 16 

lat. Jak zaznaczył prezes Śląskiego 
Związku Pszczelarzy Zbigniew Bin-
ko, o dotacje można starać się, gdy 
się osiągnie pełnoletniość.

Temat dotacji rozbudził ogrom-
ne zainteresowanie i był szeroko 
dyskutowany podczas spotka-
nia. – Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa prze-
znaczyła pewne środki na pomoc 
dla polskich pszczelarzy, ale nie 
ma co się oszukiwać: są to grosze 
– mówił prezes Binko. – Tak samo 
jak wy, usłyszałem w telewizji, 
która otrzymała na swoją działal-
ność 2,7 miliarda złotych (prezes 
mówił tutaj o TVP – przyp. red.), 
że podniesiono dopłaty na przezi-
mowanie rodzin pszczelich z 20 zł 
na 50 zł. Dzwoniłem w tej spra-
wie do Ministerstwa Rolnictwa 
w tę środę. Dowiedziałem się, 
że nie ma nigdzie nawet takiej 

propozycji, aby te dopłaty pod-
nieść. Niestety, jest to po prostu 
telewizyjna bujda – przekazał złą 
nowinę prezes Binko.

Dobrą wiadomość dla tyskich 
pszczelarzy miał za to reprezentu-
jący prezydenta Tychów Andrzeja 
Dziubę jego zastępca Igor Śmie-
tański. – Miasto, jak co roku, do-
strzega problemy tyskich pszczela-
rzy i w tym również przeznaczyło 
blisko 30 tys. zł na dotację do le-
karstw dla pszczół. Ponadto Ty-
ski Zakład Usług Komunalnych 
prowadzi politykę nasadzeń ro-
ślinami miododajnymi. Rozumie-
my w magistracie, jak ważną rolę 
pszczoły pełnią w naszym ekosy-
stemie, dlatego powstają kolejne 
pasieki miejskie, jak choćby pa-
sieka w Parku Łabędzi – mówił 
wiceprezydent Igor Śmietański.
kaMil peszat ●

tyscy pszczelarze na corocznym spotkaniu. 

GęsTo od pszczół

Najmłodszy członek Stowarzyszenia Pszczelarzy w Tychach ma dopiero 16 lat. Na zdjęciu w towarzystwie (od 
lewej) prezesa Andrzeja Gałuszki, prezesa ŚZP Zbigniewa Binko i (z prawej) wiceprezydenta Igora Śmietańskiego.
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znany tyski artysta 
toMasz Wenklar 
pracuje nad 
MonuMentalną grupą 
rzeźb „hoŁd ludu 
śląskiego”, które 
tWorzyć będą tyMpanon 
archikatedry chrystusa 
króla W katoWicach.

Tympanon to pojęcie architek-
toniczne określające pole trój-
kątnego frontonu – gładkie lub 
wypełnione rzeźbą – stosowane 
w architekturze klasycznej oraz 
budowlach nowożytnych. Archi-
katedra Chrystusa Króla w Kato-
wicach, największą katedra w Pol-
sce, tympanonu nigdy nie miała, 
choć przed laty zaprojektował go 
Xawery Dunikowski. Teraz tego 
monumentalnego dzieła o nazwie 
„Hołd Ludu Śląskiego” podjął się 
tyski rzeźbiarz Tomasz Wenklar.

Katowicka katedra nie zosta-
ła dokończona, przynajmniej we-
dług pierwotnego projektu archi-
tektonicznego.

– Miała mieć wyższą kopu-
łę, jednak ostatecznie z przy-
czyn politycznych wykonana 
została mniejsza – mówi arty-
sta. – Przebudowano też układ 
dachu, na którym od froto-
wej części pojawiło się niewiel-
kie pomieszczenie na dzwony. 
Ta „budka” cała czas robiła wra-
żenie prowizorycznej i kiedy nie-

dawno przystąpiono do remontu 
elewacji katedry pojawił się temat 
dokończenia dachu i wykonania 
tympanonu. Przebudowano całą 
konstrukcję dachu, a dzwonnicy 
nadano taki kształt, aby ją scho-
wać za tympanonem. Kiedy za-
cząłem robić projekt, wybuchła 
epidemia i sprawy realizacyjne 
trzeba było odłożyć.

trzy figury
Miniatura tympanonu – w ska-
li 1:10 – a właściwie jego prawej 
strony – zajmuje centralne miej-
sce w pracowni artysty. Z tej mi-
niatury Tomasz Wenklar wykonał 
modele figur z gliny, które mie-
rzyły po 1,80 m.

– Jedna z grup postaci prawej 
strony tympanonu jest już goto-
wa i teraz zabieram się za podob-
ną grupę z lewej strony – mówi. 
– Gotowe i zamontowane na da-
chu katery są już trzy figury. Naj-
pierw, na środku tympanonu, 
pojawiła się 6-metrowa rzeź-
ba Chrystusa. Moim zamiarem 
było, aby każdy kto będzie wcho-
dził do katedry i spojrzy w górę 
odniesie wrażenie, że Chrystus 
błogosławi, czy zaprasza do sie-
bie właśnie jego. Zamontowane 
zostały także figury św. Jacka z le-
wej i św. Jadwigi z prawej strony. 
Niebawem pojawią się pierwsze 
figury z całego tłumu na „skrzyd-
łach” tympanonu. Nie chciałem 

ludu śląskiego przedstawić w spo-
sób statyczny czy posągowy, chcę 
żeby ten tłum żył. Są tutaj rodzi-
ny z małymi dziećmi, osoby star-
sze, przedstawiciele różnych za-
wodów, harcerze, ludzie kościoła 
pokazani w taki sposób, by two-
rzyli wspólnotę. Trudno powie-
dzieć ile ostatecznie figur znaj-
dzie się na tympanonie, bo już 
widzę, że po wyrzeźbieniu pię-
ciu figur, szósta musi być nieco 
przesunięta, a jeśli ona się przesu-
nie, nie wykluczone, że trzeba bę-
dzie to samo zrobić z kolejnymi. 
Zakładam po kilkanaście na każ-
dej ze stron. Aktualnie gotową 
w skali część prawego skrzydła 
tympanonu podzieliłem na frag-
menty – po kilka figur – wspól-
nie z firmą zajmującą się skanami 
przygotowujemy cyfrowe wersje 
rzeźb.

sztuczny kamień z dolomitem
Dzieło powstaje w dość uni-
kalny sposób. Swoją wizję ar-
tysta zamienia w gliniany mo-
del, wykonany w odpowiednich 
proporcjach, który potem trafia 
do skanowania. Tutaj poszcze-
gólne elementy odwzorowywane 
są ze wszystkimi detalami. Z trój-
wymiarowego obrazu wykonana 
zostaje naturalnych rozmiarów 
forma w negatywie, do której 
następnie wlewany jest sztucz-
ny kamień. To mieszanka beto-

nowych mas na bazie cementu 
z domieszką dolomitu, a to dla-
tego, że z dolomitu jest wykona-
na kamienna okładzina katedry 
i chodzi o to, by tympanon stał 
się integralnym elementem bu-
dowli. Po zaschnięciu mas, formę 
się rozcina a figury poddaje się 
niezbędnym retuszom.

– Praca przy tympanonie 
to niezwykła przygoda oraz rzeź-
biarskie i technologiczne wyzwa-
nie, wymagające mnóstwa cierp-
liwości i wiary w samego siebie, 
że się dokończy dzieło, że rzeź-
biąc dziś trzecią sylwetkę, wy-
rzeźbię też dwudziestą trzecią 
i że będą miały ze sobą coś wspól-
nego – dodaje T. Wenklar.

Termin wykonania tympanonu 
wyznaczono na 2025 rok, na set-
ną rocznicę utworzenia Archidie-
cezji Katowickiej. Jednak dzięki 
czynnej windzie już teraz moż-
na wyjechać na dach i podziwiać 
z bliska pierwsze dzieła Tomasz 
Wenklara, a przy okazji zobaczyć 
panoramę Katowic.

szkice rzeźbiarskie
W pracowni Tomasza Wenklara 
są nie tylko odlewy i prace związa-
ne z tympanonem, ale także mnó-
stwo innych projektów – swoiste 
rzeźbiarskie szkice zarówno te 
sprzed wielu lat, jak i aktualne. 
Dwa pokoje i korytarz wypełnio-
ne są – dosłownie – od podłogi 
po sufit rzeźbiarskimi pomysła-
mi, wprawkami w gipsie, drew-
nie, metalu, próbnymi projektami 
i gotowymi dziełami. A wszystko 
przyprószone jest wszechobec-
nym pyłem. Tak właśnie wyob-
rażałem sobie pracownię rzeź-
biarską i… nie zawiodłem się. 
Te ostatnie prace Tomasza Wen-
klara to m.in. tablica upamiętnia-
jąca Plebiscyt na Górnym Śląsku, 
która znajduje się na budynku ty-
skiej restauracji „Polonez”, tablica 
w kościele w Brynowie, nawią-
zująca do słów przebaczenia ko-
biet wobec tych, którzy zastrzelili 
górników z „Wujka”, czy popiersia 
byłych dyrektorów na dziedziń-
cu Muzeum Miasta Wrocławia 
– Marii Starzewskiej i Mariusza 
Hermansdorfera.

oglądanie rzeźb zawsze jest 
dialogiem
Tomasz Wenklar zasłynął jako 
autor rzeźb znanych postaci 
– od świata polityki po muzykę 
klasyczną i rockową. Jak traktuje 
swoje dzieła i ich pierwowzory?

– Po prostu się z nimi za-
przyjaźniam, bo dowiaduję się 
o nich jak najwięcej – wyjaśnia. 
– Czytam o osobach, które mam 
rzeźbić, czasami ich pamięt-
niki, słucham muzyki, rozma-
wiam z ludźmi, którzy ich znali. 
Oczywiście inaczej traktuję pra-
ce np. nad pomnikiem Wojciecha 
Korfantego i samą postać polity-
ka, a inaczej kiedy rzeźbię Jimie-
go Hendrixa, Ryśka Riedla czy 
Tadeusza Nalepę. Nigdy jednak 
nie wzoruję się na cudzych pomy-
słach, sposobach przedstawienia 
rzeźbionych postaci – bo to musi 
być mój Rysiek, mój Jimi, czy mój 
Jan Paweł II. Bardzo lubię rzeźbić 
muzyków – wydaje mi się, że ich 
muzyka materializuje się w ge-
stach, fryzurach, jak np. u Woj-
ciecha Kilara. Każda postać, którą 
wyrzeźbiłem, a jest ich już kilka-
dziesiąt, staje się częścią mojego 
życia i nawet jeśli dzieli nas 100 
czy 200 lat, traktuję ją jak zna-
jomego lub przyjaciela. Dlatego 
oglądanie rzeźby nigdy nie jest 
jednostronnym przekazem, za-
wsze jest dialogiem – artysty 
z osobą, która go rzeźbi i później 
– rzeźbiarza z odbiorcą.

Przyszły rok to oczywiście 
kontynuacja tympanonu i kolej-
ne projekty.

– Trudno cokolwiek planować, 
bo pomysły przychodzą z dnia 
na dzień. Na przykład niedawno 
zaintrygowała mnie postać za-
mordowanego przez hitlerowców 
księdza Jana Machy, który został 
beatyfikowany w ubiegłym roku. 
Czytałem fragmenty jego listów 
i muszę przyznać, że jestem pod 
wrażeniem jego przemyśleń. Po-
stanowiłem go uwiecznić w rzeź-
bie-plakacie. Z rzeźbieniem jest 
podobnie jak z czytaniem ksią-
żek. Czasami czytamy opasłe 
tomisko i na chwilę przerywa-
my, by przeczytać coś lżejszego 
„na szybko”. Teraz tą moją „gruba 
księgą” jest tympanon, ale robię 
też wiele mniejszych rzeczy.

tematy godne mistrza 
Carravagia!
Święta Bożego Narodzenia dość 
rzadko pojawiają się w sztuce 
– w dziełach malarzy, rzeźbiarzy 
czy pisarzy. Nie inaczej jest w przy-
padku Tomasza Wenklara.

– Rzeczywiście, jeszcze nie 
wykonałem rzeźby, która tema-

w prACowni i nA dACHu… kAtedry
okoŁośWiątecznie odWiedzaMy artystę RZEźbIARZA TOMASZA WENKLARA.

Tomasz Wenklar w swojej tyskiej pracowni.

Projekt tympanonu katowickiej archikatedry został wykonany w skali 1:10.

Tematy związany z muzyką są artyście bardzo bliskie. 
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w prACowni i nA dACHu… kAtedry
okoŁośWiątecznie odWiedzaMy artystę RZEźbIARZA TOMASZA WENKLARA.

tycznie wiązałaby się z tym świę-
tem, być może dlatego, że pla-
stycznie jest to temat zamknięty, 
zdominowany przez szopki, któ-
re stały się jakby kanonem de-
koracji kościelnych. Co roku 
postacie ze stajenki wyciąga-
ne są z zakamarków kościołów 
czy plebanii i ustawiane na ho-
norowym miejscu. I w zasadzie 
tyle… Ale przecież to wielkie 
uproszczenie, bo w biblijnym 
przekazie narodzenia Chrystu-
sa kryje się nie tylko radość, ale 
związana z tym wydarzeniem 
dramaturgia. Jest przecież dra-
mat ciężarnej kobiety, która się 
tuła z miejsca na miejsce i rodzi 
dziecko w jakieś szopie, w kiep-
skich warunkach. To dla niej czas 
bólu, zwątpienia, może rezygna-
cji choć zakończony szczęśliwie 
i radośnie. Mamy rozterki i wąt-
pliwości jej męża, czyli św. Józe-
fa. Co się malowało na jego twa-
rzy – radość czy zatroskanie? Jest 
też strach – ucieczka do Egiptu, 
która przecież wraz z powrotem 
trwała około trzech lat! Jest rzeź 
niewiniątek... Przecież to tematy 
godne mistrza Carravagia!

wyjątkowa szopka
Tomasz Wenklar ma w domu 
szopkę, choć nie własnego pro-
jektu i wykonania. – Z tą szopką 
wiąże się dość osobliwa historia. 
Kiedyś spostrzegłem na ogrodze-
niu śmietnika reklamówkę z fi-
gurkami. Były drewniane, trochę 
podniszczone, przybrudzone, wy-
konane były po amatorsku, malo-
wane pstrokatymi farbami może 
przez jakiegoś regionalnego twór-
cę (górala lub domorosłego arty-
stę). Ta „przygarnięta” przez nas 
szopka pewnie ma jakąś historię 
i tylko można się domyślać jaką. 
Nie była to szopka wyrzucona, 
tylko zawieszona na płocie jakby 
ktoś chciał, żeby trafiła do kogoś 
innego. Szopka okazała się nie-
spodziewanym wigilijnym goś-
ciem. I już u nas pozostała…
leszek sobieraj ●

Tomasz Wenklar w swojej tyskiej pracowni.
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10 stycznia, wtorek
godz. 18 – PORTRETy LITERACKIE: spotka-
nie ze Zbigniewem Rokitą (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – XXXII TySKIE WIECZORy KOLę-
DOWE: „Dziękuję za miłość” – koncert Janusza 
Radka z zespołem (kościół pw. Miłosierdzia bo-
żego, ul. Andersa 25)

11 stycznia, środa
godz. 18.30 – XXXII TySKIE WIECZORy KO-
LęDOWE: „Świątecznie i noworocznie” – kon-
cert Agi Zaryan w towarzystwie Michała Tokaja 
– instr. klawiszowe (kościół pw. Ducha Święte-
go, ul. Myśliwska 43)

12 stycznia, czwartek
godz. 9, 11 i 18 – „ANTyGONA XXI WIEKu” 
– premiera spektaklu Teatru bELFEgoR (Teatr 
belfegor, al. Niepodległości 32)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja 
filmu „Młodość” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 17.30 i 20.30 – KAbARET HRAbI w pro-
gramie „Ariaci” (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 18.30 – XXXII TySKIE WIECZORy KOLę-
DOWE: „My tu przyszli po kolendzie” – koncert 
Kapelki Ludowej beskidek (kościół ewangeli-
cko-augsburski pw. św. Piotra i Pawła, ul. burs-
chego 20)

13 stycznia, piątek
godz. 18 – „DyNAMIKA ZDARZEŃ” – werni-
saż wystawy ceramiki i fotografii Adama So-
boty i Macieja Długaja (Miejska Galeria Sztuki 
„Obok”, Pasaż Kultury Andromeda, pl. baczyń-
skiego)
godz. 18 – LAOS – NIEODKRyTy KLEJNOT 
AZJI – spotkanie z Piotrem Wnukiem z cyklu 
„Świat na wyciągnięcie ręki” (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18.30 – XXXII TySKIE WIECZORy KO-
LęDOWE: „My też pastuszkowie” – koncert 
chóru Cantores Sancti Nikolai z bochni oraz 
improwizacje kolędowe Pawła Seligmana 

(kościół pw. Matki bożej Królowej Aniołów, 
ul. Wilcza 11)
godz. 19 – ILuZJONISTA Adrian Mitoraj – wy-
stęp iluzjonistyczny (Teatr belfegor, al. Niepod-
ległości 32)
godz. 19 – konTCeR – premiera spektaklu 
Grupy Artystycznej Teatr T.C.R. (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)

14 stycznia, sobota
godz. 9 – XXXII TySKIE WIECZORy KOLęDO-
WE: przesłuchania konkursowe chórów (Zespół 
Szkół Muzycznych, al. Niepodległości 53)
godz. 11 – STADION ZIMOWy, jakiego nie zna-
cie – oprowadzanie po tyskim Stadionie Zimo-
wym (zbiórka przed pubem Igloo, ul. de Gaulle’a)
godz. 15.30 – XXXII TySKIE WIECZORy KOLę-
DOWE: Koncert finałowy „Gloria in excelsis Deo” 
oraz koncert laureatów konkursu (kościół pw. 
św. Marii Magdaleny, ul. Damrota 62
godz. 19 – konTCeR – spektakl Grupy Arty-
stycznej Teatr T.C.R. (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – LuTOSłAWSKI PIANO DuO – kon-
cert z cyklu „Next Wave” (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 20 – PARKIN’SONS – koncert (Art Music 
Club, ul. Oświęcimska 53)

Więcej Na WWW.kultuRa.tycHy.Pl

Najnowszy spektakl tyskiej Gru-
py Artystycznej Teatr T.C.R. pod 
tytułem „konTCe R” zostanie po-
kazany na deskach Teatru Małe-
go w tym tygodniu, bo 13 i 14 
stycznia o 19.00. Zbierające do-
bre recenzje po premierze przed-
stawienie jest dobrym pretekstem 
do odwiedzenia „Małego” przed 
remontową przerwą. Bilety są do-
stępne w kasie lub online na stro-
nie teatru w cenie 25 zł.

Tyscy aktorzy tym razem pod-
sumowują i spinają klamrą swo-
je ostatnie niezwykle płodne lata 
działalności utworem na dziewię-
ciu aktorów w dużej formie tea-
tralnej. – To jest koncert, to jest 
spektakl – mówi Maciej Dziaczko, 
reżyser „konTCeRu”. – Podsumo-
wujemy nasze działania od czasu 
pandemii. Czujemy, że kończymy 
cykl i przez chwilę nie będziemy 
pracować nad większymi projek-
tami. Chcemy się skupić na kliku 
mniejszych pomysłach. Zatem jest 
to jedna z ostatnich okazji, aby zo-
baczyć w najbliższym czasie w Ty-
chach nasz teatr – dodaje.

W przeciwieństwie do „Disco 
Mori”, traktującego o pedofilii czy 
„CPK – Całkiem Piękny Kraj”, któ-
ry był wiwisekcją politycznych 
konsekwencji przerostu ego elit, 
dramaturg Marcin Stachoń sku-
pił się na dziewięciu osobistych 
historiach swoich bohaterów. Jak 
to u TeCeeRów bywa, w powstanie 
spektaklu zaangażowali się wszy-
scy członkowie grupy. Ich zada-
niem było przeprowadzenie wy-

wiadu z dowolnie wybraną osobą 
i na podstawie tych historii Marcin 
Stachoń napisał swoją sztukę. – Nie 
mieliśmy żadnych założeń – mówi 
założyciel grupy Piotr Kumor. – 
Chociaż nie, mieliśmy jedno. Po-
szukiwaliśmy w swoich rozmów-
cach prawdy, bez wcześniejszego 
określenia czym ona jest. Szukali-
śmy jej przez zbudowanie intym-
nej relacji pełnej zaufania z boha-
terami wywiadów. „konTCeR” jest 
właśnie takim spotkaniem z wi-
dzem. Czasem jest śmiesznie, ale 
nie wkraczamy w granice slapsti-
ckowej komedii. Raczej tworzymy 

tragikomiczne sceny z elementem 
czarnego humoru.

Andrzej Hasik w stycznio-
wych „Ramach Kultury” pisał, 
że jest to najlepszy spektakl ty-
skiej grupy. Sami twórcy zachę-
cają do zobaczenia go, wspo-
minając o teledyskowej formie. 
My od siebie dodamy, że po raz 
pierwszy na scenie wystąpił Grze-
gorz Porcz, który od lat jest zwią-
zany z Teatrem TCR. Debiut ten 
Andrzej Hasik nazwał hipnoty-
zującym. Czy miał rację można 
przekonać się już 13 i 14 stycz-
nia. kp

najnowszy spektakl Grupy Artystycznej Teatr T.C.R.

Teledysk w TeaTrze

Fragment spektaklu „konTCeR”, który będzie 
można obejrzeć w najbliższy weekend.

TC
R

11 stycznia godz. 18.30: XXXii 
tyskie Wieczory kolędoWe 
– koncert agi zaryan, kościóŁ 
pW. ducha śWiętego
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Zespół tyskiego Teatru BELFE-
goR zaprasza w najbliższy czwar-
tek, 12 stycznia na swoją kolej-
ną premierę. Tym razem będzie 
to „Antygona XXI wieku” oparta 
o tekst Sofoklesa sprzed prawie 
2500 lat.

– „Antygona” Sofoklesa nie jest 
utworem o życiu dawnych ludzi, 
nie mówi o życiu, które przemi-
nęło i nikogo już nie obchodzi; 
nie jest jedynie historią, nie dzieje 
się w Starożytnej Grecji, w zaświa-
tach czy innych nieznanych kos-
mosach – mówi Piotr J. Adam-
czyk, autor adaptacji i reżyser 
tyskiego spektaklu. – „Antygo-
na” pokazuje świat sprzed tysię-
cy lat, świat dzisiejszy i przyszły; 
świat ludzkich namiętności, jak-
że bliski młodym ludziom szu-
kającym prawdziwych wartości, 
prawd i sensu życia – tłumaczy.

Trzeba było tylko znaleźć od-
powiednią formę pokazania tej 
lektury dzisiejszemu młodemu, 
wrażliwemu odbiorcy. I tego pod-
jął się Teatr BELFEgoR, który po-

kazał dramat Sofoklesa w formu-
le procesu sądowego, w którym 
stronami są Antygona i Kre-
on, a sędzią przodownik chóru 
i wszyscy widzowie. Z pozosta-
łymi osobami dramatu (świad-
kami) sąd łączy się za pomocą… 
internetu, gdyż proces online 
wymuszony jest przez pande-
mię. „Antygona” BELFEgoRa jest 
współczesna, dzieje się tu i teraz 
– w Tychach trzeciej dekady XXI 
wieku. I na pewno zmusza do my-
ślenia…

W spektaklu „na żywo” udział 
biorą: Monika Szydłowiecka (An-
tygona), Piotr J. Adamczyk (Kre-
on), Adam Klemński (Przodow-
nik Chóru), Mateusz Czarnecki 
(Saksofonista) oraz chór. W na-
graniach wideo występują: Seba-
stian Rzeźnik, Anna Porembska, 
Dawid Marut, Agata Cichy i Sła-
womir Żukowski.

Na premierę Teatr BELFEgoR 
zaprasza do swojej siedziby przy 
al. Niepodległości 32 w czwartek, 
12 stycznia o godz. 18. WW ●

W Galerii Iuvenis Amicus Artis 
w tyskim Zespole Szkół nr 1 przy 
ul. Wejchertów oglądać można 
wystawę malarstwa urodzone-
go i mieszkającego w Chorzo-
wie artysty Mariana Knoblocha. 
Ekspozycję szkoła zorganizowała 
we współpracy ze Śląskim Towa-
rzystwem Kultury.

Marian Knobloch jest absol-
wentem (w 1971 roku) Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
gdzie na Wydziale Rzeźby, Ma-
larstwa i Grafiki studiował pod 
okiem prof. Mieczysława Wej-
mana. Już w 1973 został człon-
kiem Związku Polskich Arty-
stów Plastyków, ma za sobą 
kilkadziesiąt wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych (m.in. 
w Bremie, Brukseli i Paryżu) 
oraz szereg nagród i wyróżnień 

zdobytych w kraju i poza gra-
nicami.

Wśród wielu pozaartystycz-
nych pasji Mariana Knoblocha 
znajdują się żeglarstwo, jeździe-
ctwo i podróże, czego ślad znaleźć 
można w prezentowanych na wy-
stawie pracach. Barwne pejzaże 
są niejako pamiątkami z podróży 
– tych dalekich, jak choćby w Hi-
malaje i tych bliskich w dziewicze 
jeszcze zakątki Górnego Śląska.

Artysta był gościem wernisa-
żu, podczas którego spotkał się 
z uczniami Zespołu Szkół nr 1 
i chętnie odpowiadał na inte-
resujące ich pytania. Spotkanie 
z Marianem Knoblochem ubar-
wił program poetycko-muzycz-
ny przygotowany przez uczniów 
i uczennice pod okiem Teresy 
Wodzickiej. WW ●

kolejna premiera bELFEgoRa.

anTyGona z inTerneTem

Wystawa w Zespole Szkół nr 1.

pejzaże z podróży

Artysta spotkał się z młodzieżą i opowiadał o swej pasji.
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W malarskiej twórczości Mariana Knoblocha dominują barwne pejzaże.
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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!

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652. Elektryk. Tel. 504 877 825

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

finanse:

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

praca:

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel.602802095

nieruchoMości:

WYNAJMĘ

SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 na osiedlu 
W. Wysoki parter, 3 pokoje, kuchnia, ubi-
kacja, łazienka osobno. Widok na las. Cena 
400.000 zł tel: 607 060 323

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? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary Browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena od 6.600 zł/m2, nie 
płacisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 2 
ustawne pokoje, kuchnia z oknem, miesz-
kanie do remontu, cena 249.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. G 60,7 m2, niski blok, 2 piętro, 3 
ustawne przestronne pokoje, mieszkanie 
„do wejścia”, cena 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 ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m2, rewelacyjna lokalizacja przy lesie, 
wjazd od północy, kanalizacja przy dział-
ce woda i gaz w pobliżu, cena 450 000zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 199.600 zł 731 713 100 www.
ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
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 Mąkołowiec, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
nowa cena 950.000 zł www.ASTON.com.
pl 728-713-101
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674

autoreklama

autoreklama reklama
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Tychy, Cztery Pory Roku, do wynajęcia 
2 lokale na parterze, które można po-
łączyć, każdy 80 m2, idealne na biuro/
usługi/handel, czynsz za 1 lokal 4000 zł 
netto + VAT www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Giełda Kwiatowa, do wynajęcia 
lokal na parterze, idealny na handel/
usługi, o pow. 60 m2, cena 2700 zł net-
to/m2 + VAT razem z mediami (dodat-
kowo tylko prąd) www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozy-
cji, parking przed lokalem, czynsz 1900 
zł/mc netto www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Sko-
wronków, do wynajęcia lokale na par-
terze w wolnostojącym budynku (stan 
deweloperski), idealne na handel/
usługi/biura, o pow. 66 m2, cena 49 zł 
netto/m2 + VAT www.ASTON.com.pl 
519-595-674
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

inne:

autoreklama

ważne telefony miejskie

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. Kubi-
cy 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-skar-
bowy-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.

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
10 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego  
w rejonie ulic: Urbanowickiej, Oświęcimskiej i Głównej w Tychach

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 
2023 r. do 14 lutego 2023 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Mia-
sta 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 2 lutego 2023 r. [1]. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 100, piętro I, o godzinie 16.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi 
w terminie do 28 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 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie 
również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://
bip.umtychy.pl/ (zakładka: Zamierzenia władzy → obwieszczenia → zagospodarowanie prze-
strzenne → 2023 → Styczeń).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej) [8],

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydentads. Gospodarki Przestrzennej 

/-/ mgr Igor Śmietański
Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( 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 oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.);

[3]  Uchwała Nr XXXVIII/730/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: 
Urbanowickiej,Oświęcimskiej i Głównej 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.

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. Henryka Rodakowskiego oznaczonej jako działka nr 2541/16, o pow. 130 m2, na cele 

śmietnika, na czas nieoznaczony.

komunikat
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alfabet tgs
b jak benefis gilewicza
kOlega PODaROWał Mi NieDaWNO fOlDeR, WyDaNy Na BeNefiS RaDOSłaWa gi-
leWicZa W 2009 ROku. PRZyPOMNiała Się OD RaZu HiStORia tegO NieuDaNegO 
WyDaRZeNia i ZWiąZaNycH Z NiM kONSekWeNcji.

Zorganizować sportowcowi jego pożegnalny 
mecz – z szykanami, liczną frekwencją, znany-
mi gośćmi to nie jest łatwa sprawa. boleśnie 
przekonał się o tym wychowanek GKS Tychy, 
reprezentant kraju, któremu nieudany benefis 
bardzo zaszkodził.

Tyszanin pierwsze piłkarskie kroki stawiał 
w GKS. Mając niewiele ponad 20 lat był już 
kapitanem seniorskiej drużyny, a w 1992 roku 
cieszył się z awansu do ówczesnej II ligi. Miał 
talent, więc szybko kupił go Ruch Chorzów, 
a w kolejnym sezonie grał już na Zachodzie – 
w Szwajcarii, w niemieckiej bundeslidze, w Au-
strii. Wystąpił 10 razy w reprezentacji Polski. 
udana kariera, a na jej zakończenie… klops.

A przecież 21 czerwca 2009 roku zapowia-
dało się piłkarskie święto, bo Gilewicz zapro-
sił do wspólnej gry na tyskim stadionie wielu 
utytułowanych kolegów z boiska. Do Tychów 
przyjechali m.in. mistrz Europy Niemiec Fredi 
bobić, Holender Frank Verlaat, Jerzy Dudek, Je-
rzy brzęczek, Andrzej Juskowiak, Jakub błasz-
czykowski.

Mecz Liga Polska – Drużyna Europy zakończył 
się wynikiem 6:4 (2:2). bramki zdobyli: Gilewicz 3, 
Tomasz Hajto, Dariusz Gęsior, Adam Szyszka oraz 
błaszczykowski 2, bobic, Cezary Kucharski,

Na kwadrans przed końcem spotkania doszło 
do pokoleniowej zmiany. Jubilat zszedł z boi-
ska, a jego miejsce w drużynie zajął 17-letni syn 
Konrad, grający w Ruchu Chorzów.

Piłkarze zagrali, udzielili wywiadów i spotkali 
się na pomeczowym bankiecie. Ale, jak to się 
mówi, niesmak pozostał…

W wywiadzie prasowym Gilewicz nie owijał 
w bawełnę. – Przygotowanie tego spotkania 
kosztowało mnie mnóstwo energii. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyjechali na mój benefis, 
bo praktycznie 99 procent ludzi, do których 
się zwróciłem, mi nie odmówiło. Szkoda tylko, 

że dziś na stadion przyszło tak mało ludzi, bo ci 
piłkarze na pewno zasłużyli na większą pub-
liczność. Zawiodłem się także na GKS Tychy. 
Władze klubu obiecały mi pomoc, ale niestety 
się z tego nie wywiązały – powiedział.

Gilewicz miał prawo czuć się rozżalony, 
bo musiał przed kolegami świecić oczami nie 
tylko za pustki (około tysiąca widzów) na będą-
cym już wtedy w fatalnym stanie obiekcie, ale 
też za brud w szatniach i toaletach.

W kłótnię został wciągnięty ówczesny prezes 
GKS Tychy łukasz Jachym i zrobiło się napraw-
dę niemiło. Emocje rosły i Gilewicz powiedział 
w nerwach o kilka zdań za dużo. Tyskich kibiców 
szczególnie zabolało oświadczenie: „Pożegna-
łem wszystko, co związane z GKS-em Tychy. Już 
nigdy w życiu nie zagram w koszulce z emble-
matem GKS Tychy, nie przyznam się, że jestem 
wychowankiem tego klubu. Proszę, by traktować 
mnie jak wychowanka Ruchu Chorzów”.

Tymi słowami tyszanin zatrzasnął sobie drzwi 
do GKS-u i na tyski stadion. Po latach Gilewicz 
wprawdzie kilkakrotnie dawał dowody na to, 
że jednak jest emocjonalnie związany z Tycha-
mi, ale na meczach (przynajmniej oficjalnie) 
nadal się nie pokazuje.

Zaraz po nieudanym benefisie było mi Gile-
wicza nawet żal. Pan Radek zawsze lubił mieć 
swoje zdanie. Z pozycji zawodowego piłkarza 
chętnie wypowiadał się na każdy temat doty-
czący polskiej piłki. Pouczał, krytykował, dawał 
dobre rady. Od razu zaznaczę: jego opinie, chęt-
nie cytowane przez media, na ogół trzymały się 
kupy. Kiedy jednak przeszedł do czynów, zrobił 
coś niewiarygodnego: spartaczył własne święto. 
I zamiast wyciągnąć wnioski z niepowodzenia, 
ruszył na bezsensowną wojnę w mediach.

Od tego czasu minęło już ponad 13 lat. Szko-
da, że to się tak potoczyło.
piotr zaWadzki, tyska galeria sportu ●

Radosław Gilewicz (z prawej) ze swoim niegdysiejszym trenerem Joachimem Loewem.
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Pierwszym nowym piłkarzem 
GKS Tychy w przerwie zimowej 
sezonu 2022/23 został Kacper 
Skibicki. 21-letni skrzydłowy, któ-
ry w swoim dorobku ma już mi-
strzostwo Polski, został wypoży-
czony z Legii Warszawa do końca 
obecnych rozgrywek. Umowa za-
kłada również opcję transferu de-
finitywnego piłkarza w kolejnym 
okienku transferowym.

Urodzony w Chełmnie zawod-
nik jest wychowankiem Pomow-
ca Kijewo Królewskie. Następnie 
występował w zespole Olimpii 
Grudziądz, skąd w styczniu 2019 

roku został wykupiony przez Le-
gię Warszawa. Po kolejnym wy-
pożyczeniu do innego przed-
stawiciela II ligi, Pogoni Siedlce 
nadszedł sezon 2020/21, który jak 
się później okazało był dla Kacpra 
przełomowy. W końcówce rundy 
jesiennej ówczesny trener Legii 
Czesław Michniewicz dał szansę 
debiutu Skibickiemu w meczu z 
Lechem Poznań, a ten kilka minut 
po wejściu na boisko odwdzięczył 
się pięknym golem.

W całych rozgrywkach wystą-
pił łącznie w sześciu spotkaniach, 
przyczyniając się do zdobycia 

przez Legię mistrzowskiego ty-
tułu. Dotychczas dynamiczny za-
wodnik wystąpił w 23. meczach 
polskiej Ekstraklasy, notując przy 
tym dwa trafienia. Na swoim kon-
cie ma również występy w euro-
pejskich pucharach, w tym m.in. 
w fazie grupowej Ligi Europy z an-
gielskim Leicester City, czy kwali-
fikacjach Ligi Mistrzów z norwe-
skim FK Bodø/Glimt, z którym 
zanotował dwie asysty. Kacper 
występował także w reprezenta-
cji Polski do lat 18 i 20.

- Przed zimowym okienkiem 
transferowym postawiliśmy so-
bie za cel zwiększenie szybkości 
naszych skrzydeł. Kacper to za-
wodnik, który bardzo nam pomo-
że w tym aspekcie. Oprócz „gazu” 
– mogliśmy się o tym przekonać 
osobiście podczas dwóch ubie-
głorocznych sparingów z Legią – 
jego atutami są dobre dośrodko-
wanie i uderzenie na bramkę. Jak 
na swój wiek posiada już spore 
doświadczenie z meczów o wy-
soką stawkę w Ekstraklasie i eu-
ropejskich pucharach. Wierzę, że 
szybko zaadaptuje się w naszej 
drużynie – mówi Leszek Bartni-
cki, Prezes Zarządu KP GKS Ty-
chy. Mn ●

W minioną środę, 4 stycznia pił-
karze GKS Tychy po raz pierwszy 
w tym roku pojawili się w swo-
jej szatni, by na dobre rozpocząć 
przygotowania do rundy wio-
sennej w I lidze. Tego dnia od-
byli zajęcia na siłowni i trening 
na bocznym boisku przy Sta-
dionie Miejskim, nazajutrz na-
tomiast przeszli badania i testy 
wydolnościowe. Do 21 stycznia 
podopieczni trenera Dominika 
Nowaka będą trenować na włas-
nych obiektach, po czym wyjadą 
na tygodniowe zgrupowanie do 
Wałbrzycha.

Poza zagrypionym Jałochą 
szkoleniowiec GKS ma do dys-
pozycji wszystkich swoich za-
wodników, po spowodowanej 
kontuzjami przerwie wrócili bo-
wiem Nemanja Nedić (choć na 
razie musi trenować i grać w 
specjalnej masce), Mateusz Ra-
decki i Miłosz Pawlusiński. W 
zajęciach z zespołem Trójkolo-
rowych biorą też udział wypo-
życzony z Legii Kacper Skibicki 

(szerzej piszemy o nim poniżej) 
oraz testowany przez sztab szko-
leniowy Oscar Boateng – 19-letni 
obrońca mistrza Ghany, zespołu 
Accra Lions.

Już w najbliższą sobotę o 
godz. 12 tyszanie zagrają pierw-
szy sparing, a ich rywalem na 
bocznym boisku przy Stadionie 

Miejskim będzie Skra Często-
chowa. 20 stycznia GKS spraw-
dzi się na wyjeździe z Puszczą 
Niepołomice, po czym wyjedzie 
na obóz, podczas którego roze-
gra dwa sparingi. Ostatni mecz 
kontrolny, z GKS Katowice, za-
planowano na 3 lutego. 
WW ●

ostatni etap przygotowań do wiosny.

w soboTę sparinG

Póki co Nemanja Nedić musi trenować w ochronnej masce.
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pierwsze zimowe wzmocnienie piłkarskiego GKS.

skibicki na szybkie skrzydło

Kacper Skibicki koszulkę Legii zamienia na trójkolorowe barwy.
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porażka pod siatką.

pechowa „13”
Trzynasta kolejka II ligi nie była 
szczęśliwa dla siatkarzy TKS Ty-
chy, którzy przegrali z TS Volley 
Rybnik 2:3.

Obie zespoły sąsiadują w tabe-
li, a ekipa z Rybnika jest notowa-
na o jedno oczko niżej od tyszan. 
W pierwszym meczu TKS wygrał 
bez większych problemów 3:1, ale 
tym razem już pierwszy set poka-
zał, że o punkty nie będzie łatwo. 
Pierwszą odsłonę wygrali rywale 
25:22, ale dwa kolejne gospoda-
rze – do 21 i 24. I kiedy wydawało 
się, że podopieczni Marcina Ny-
cza pójdą za ciosem i zakończą 
grę w czwartym secie, w kolejnym 
ponownie górą byli rywale. W tie
-breaku minimalnie lepsi okazali 
się rybniczanie. Była to ósma po-
rażka TKS w tym sezonie, który 
na kocie ma 5 zwycięstw.
tkS tycHy – VOlley RyBNik 
2:3 (22:25, 25:21, 26:24, 25:27, 
15:17).

Po 13 kolejkach TKS jest na 7. 
miejscu z 17 punktami. Prowadzi 
MCKiS Jaworzno – 33 pkt. ls ●

18.01 w hali przy al. Piłsudskie-
go rozegrany zostanie Koszy-
karski Turniej Rzutów oraz Tor 
Sprawnościowy. Początek im-
prezy o godz. 10.15. Kategorie 
wiekowe (z podziałem na dziew-
częta i chłopców): 2012 i młod-
si, 2010–2011, 2008–2009. Zgło-
szenia przyjmowane będą w dniu 
turnieju, w godz. 9.30-10 w hali 
przy al. Piłsudskiego.

Także w hali MOSiR odbę-
dzie się 27.01 Turnieju Siatko-

nogi Par. Start – godz. 9.30 (szat-
nie od godz. 9). W turnieju mogą 
brać udział zawodniczki i zawod-
nicy z roczników: 2012 i młodsi; 
2010–2011; 2008–2009. Drużyna 
składa się z dwóch zawodników 
(bez podziału na płeć). Zgłoszenia 
przyjmowane będą w dniu turnie-
ju, w godz. 9-9.30.

Szczegółowych informacji doty-
czących zawodów udziela Zespół 
ds. Sportu i Organizacji Imprez 
MOSiR tel. 32/661-16-89. ls ●

Zimowy okres transferowy w se-
zonie 2022/2023 dla rozgrywek 
PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1. 
Ligi i e-Winner 2. Ligi rozpocznie 
się w dniu 23 stycznia 2023 r, a za-
kończy 22 lutego 2023 r.

Będzie trwać 31 dni, tj. mak-
symalną długość przewidzianą 
przepisami FIFA dla zimowego 
okresu transferowego. Okresy 
transferowe każdorazowo są bez-

pośrednio powiązane z przyjęty-
mi na dany sezon terminarzami 
rozgrywek. Dla rozgrywek pro-
wadzonych przez Śląski Zwią-
zek Piłki Nożnej i Podokręgi 
Śląskiego ZPN okno transfero-
we rozpocznie się 1 lutego i po-
trwa do dnia rozpoczęcia rozgry-
wek rundy wiosennej w klasie, 
do której zawodnik zostanie 
uprawniony. ls ●

iNfORMatOR kiBica

HOkej. phl: 13.01 GKS Tychy – Energa Toruń (godz. 18), 15.01 
GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec (17).
Piłka NOżNa. 14.01 mecz kontrolny GKS Tychy – Skra Czę-
stochowa (12).
kOSZykóWka. i liga: 14.01 GKS Tychy – Turów Zgorzelec 
(15), 18.01 żak Koszalin – GKS Tychy (19).
SiatkóWka. ii liga mężczyzn: 14.01 błękitni Ropczyce – TKS 
Tychy. ls ●

W niższych ligach później.

Transferowe okienko

W czasie ferii zimowych MOSiR zaprasza na imprezy.

ferie na sporTowo

polonia WarszaWa 
do ligoWych 
potentatóW nie należy, 
ale W Meczu z gks 
tychy sięgnęŁa po dWa 
punkty, co uznać należy 
za niespodziankę tej 
rundy.

Gospodarze dominowali prowa-
dząc od początku do końca me-
czu i choć tyszanie kilka razy byli 
bliscy przełamania, sztuka ta im 
się nie udała.

Oba zespoły zagrały na ni-
skiej skuteczności, zadawalając 
się skromnym bilansem zysków. 
Wyrównana pierwsza kwarta to-
czyła się pod znakiem kilkupunk-
towej przewagi Polonii, a wręcz 
kiepska w wykonaniu GKS okaza-
ła się druga odsłona meczu, którą 
tyszanie przegrali 5:12. Po 4 mi-
nutach tej kwarty był remis 21:21, 
ale potem do głosu doszli gospo-
darze, obejmując prowadzenie, 
które urosło do 10 pkt. Do prze-
rwy prowadziła drużyna z War-
szawy 31:23.

Po zmianie stron ton grze na-
dal nadawali gospodarze. Tysza-
nie nie potrafili złapać swojego 

rytmu, notowali sporo strat, ale 
przede wszystkim byli niesku-
teczni pod koszem rywali. Przed 
ostatnią kwartą prowadziła Po-
lonia 45:41. Po wznowieniu ty-
szanie zniwelowali przewagę 
do jednego punktu, ale zryw nie 
nastąpił. Rywale znów odskoczy-
li na kilka punktów, zaś koszyka-
rze GKS bezskutecznie próbowali 
gonić wynik i ostatecznie prze-
grali różnicą 6 punktów. Gracze 
obu zespołów nie popisali się też 
indywidualnymi osiągnięciami. 
W tyskiej ekipie najwięcej punk-
tów zdobył Kędel – 14, po 7 zbió-
rek zaliczyli Kędel i Krajewski.
POlONia WaRSZaWa – gkS 
tycHy 64:58 (19:18, 12:5, 14:18, 
19:17).
gkS tycHy: Kędel 14 (2 za 3), 
Wieloch 10 (2), Koperski 9 (1), Ka-
miński 7 (1), Krajewski 6, Trubacz 
5 (1), Stankowski 4, Mąkowski 2, 
Nowakowski 1, Chodukiewicz.
1. HydroTruck 18 33 15-3
2. Dziki 18 32 14-4
3. gkS tychy 18 31 13-5
4. Wałbrzych 18 31 13-5
5. Starogard 18 30 12-6
6. Kotwica 17 28 11-6
7. żak Koszalin 18 28 10-8

8. AZS Politechnika 18 28 10-8
9. Decka 18 27 9-9
10. Krosno 18 27 9-9 
11. Śląsk II 18 26 8-10
12. Polonia 18 26 8-10
13. AZS Kraków 18 25 7-11
14. basket Poznań 18 24 6-12
15. WKK Wrocław 17 24 7-10
16. Turów 18 22 4-14
17. bytom 18 22 4-14
18. Start II  18 19  1-17

Minimalnie przegrała także 
rezerwa GKS Tychy w drugoli-
gowym starciu z MKKS Rybnik. 
Tutaj walka trwała do ostatnich 
sekund i w końcówce była szansa 
na zwycięstwo, jednak rzut okazał 
się minimalnie niecelny.
MkkS RyBNik – gkS ii ty-
cHy 70:69 (20:13, 12:25, 26:13, 
12:18).
gkS ii tycHy: Ziaja 16, Chodu-
kiewicz 12, Karwat 11, Szczepa-
nek 9, Polakowski 8, Jakacki 6, 
Gierlotka 5, Danielak 2, Woź-
niak.

Po 16 kolejkach GKS II Ty-
chy zajmuje 14. miejsce – 19 pkt 
(3 wygrane, 13 porażek). Pro-
wadzi AZS AWF Katowice – 32 
pkt. ls ●

noWy rok hokeiści 
gks tychy rozpoczęli 
od Wygranej z jkh 
gks jastrzębie, ale 
W niedzielę W krakoWie 
o jedną braMkę lepsi 
okazali się gospodarze.

Spotkanie z JKH GKS Jastrzę-
bie było okazją do zaprezento-
wania zdobytego w Oświęcimiu 
Pucharu Polski, a wielu kibi-
ców zrobiło sobie pamiątkowe 
zdjęcie z cennym trofeum. Sam 
mecz dostarczył sporo emocji. 
Nieczęsto zdarza się obejrzeć 
pięć goli już w pierwszej tercji, 
w której tyszanie dwukrotnie 
obejmowali prowadzenie, ale 
goście za każdym razem dopro-
wadzali do remisu. Zaczęło się 
już w 2 min., kiedy to zawodnik 
Jastrzębia znalazł się ławce kar. 
Po uderzeniu Pociechy krążek 
do siatki skierował Jeziorski. 
Wyrównanie przyniosła jednak 
9 min. – Rajamaki uderzył pod 
poprzeczkę. W tej samej minu-
cie (po 22 sekundach) tysza-
nie znów wyszli na prowadze-
nie, a na listę strzelców wpisał 
się Krzyżek. Kiedy w 13 min. 
na ławce kar przebywał Jezior-
ski, przyjezdni ponownie wy-
równali, a w ostatniej minucie 
tercji do pustej bramki krążek 
wpakował Kostek.

W drugiej osłonie tyszanie 
ostro ruszyli do ataku, ale po-
czątkowo z tych starań niewie-
le wychodziło. Dopiero minutę 
przed końcem tercji wyrównu-
jącego gola zdobył Mroczkow-
ski, z bliska dobijając krążek 
do siatki.

Trzecia tercja nie przynio-
sła goli, choć jastrzębianie dwu-
krotnie grali w przewadze. Szko-
da natomiast, że zawodnicy GKS 
nie wykorzystali żadnej z kilku 
okazji. W dogrywce oba zespo-
ły po jednym razie grali w prze-
wadze liczebnej i nie skorzystały 
z prezentu. Nastąpiła seria rzutów 
karnych. Bramki dla GKS zdobyli 
kolejno Boivin, Bagin, a o decy-
dującego gola pokusił się Mrocz-
kowski.

gkS tycHy – jkH gkS ja-
StRZęBie 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, d. 
0:0, k. 3:1). Bramki: Jeziorski, 
Krzyżek, Mroczkowski. Mrocz-
kowski – decydujący karny.

Po pierwszej, bezbramkowej 
tercji niedzielnego meczu Craco-
via – GKS Tychy, w drugiej oba 
zespoły zaliczyły po jednym tra-
fieniu. Zaczęli gospodarze, którzy 
objęli prowadzenie w 27 min. Ty-
szanie wyrównali 10 minut póź-
niej, kiedy to znakomitym zwo-

dem popisał się Mroczkowski 
i strzelił między parkanami bram-
karza Cracovii. W trzeciej tercji 
to tyszanie uzyskali prowadze-
nie, ale krótko się cieszyli z jedno-
bramkowego prowadzenia. W 46 
min. Sedivy zdobył bramkę, ale 
jeszcze w tej samej minucie ry-
wale wyrównali. Niestety, ostat-
nie słowo w tym meczu należało 
do gospodarzy, którzy w 58 min. 
zdobyli gola ustalającego wynik 
spotkania.

cRacOVia – gkS tycHy 3:2 
(0:0, 1:1, 2:1). Bramki: Mrocz-
kowski, Sedivy.
1. unia 31 70 126-69
2. Cracovia 32 69 128-75
3. GKS Katowice 31 62 96-72
4. GKS Tychy 31 60 95-63
5. Jastrzębie 31 52 86-73
6. Sanok 31 41 69-87
7. Zagłębie 30 27 62-97
8. Energa 30 26 80-125
9. Podhale 31 10 54-135
ls ●

W minioną niedzielę w hali MO-
SiR rozegrano eliminacje Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu w kolejnej grupie wie-
kowej – U-15. W stawce drużyn 
znalazł się zespół GKS SMS Futsal 
Tychy i zajmując drugie miejsce 
awansował do kolejnej rundy.

GKS SMS Futsal Tychy 
to wspólny zespół GKS Futsal Ty-
chy i Akademii Piłki Nożnej SMS 
Tychy, a w drużynie grają ucznio-
wie Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego. I właśnie oni, pod wodzą 

trenerów Andrzeja Szłapy i Pio-
tra Sokoła, pewnie wygrali w nie-
dzielę dwa pierwsze mecze, poko-
nując 3:1 AZS UŚ Katowice i 4:1 
Piast Futsal. W trzecim meczu 
musieli jednak uznać wyższość 
rywali – przegrali z 1:5 z UKS 
Sobek Kraków.

Tyszanie z 6 punktami zajęli 
w tabeli drugie miejsce (bramki 
8-7), za Sobkiem Kraków i oba 
zespoły wystąpią w turnieju fina-
łowym, który odbędzie się 27-29 
stycznia w Ustce. ls

wyjAzdowA strAtA koszykArzy
gks tychy przegraŁ 5. Mecz W TyM SEZONIE I PO 18 KOLEJKACH ZAJMuJE TRZECIE 
MIEJSCE W TAbELI.

W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

awans Gks sms

Drużyna GKS SMS Futsal Tychy zagra w finale 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Ustce.

GK
S F

UT
SA

L

Gks zAtrzyMAny w krAkowie
po siedMiu zWycięstWach Z RZęDu GKS TyCHy PRZEGRAł W KRAKOWIE.

WeRONika HucHel Na MiStRZOStWa

10 stycznia rozpoczynają się w Katowicach Janowie mistrzostwa świata w hokeju na lodzie kobiet 
u18 Dywizji Ib, w którym reprezentacja Polski będzie walczyć o awans na zaplecze Elity. biało-czer-
wone rywalizować będą z Danią, Hiszpanią, Koreą Południową oraz chińskim Tajpej. W Katowicach 
zabraknie hokeistek reprezentacji Chin, które ze względu na sytuację panującą w Pekinie, związaną 
z Covid-19, nie mogły otrzymać wiz w ambasadzie.

W biało-czerwonych barwach zagra zawodniczka Atomówek GKS Tychy – Weronika Huchel.
Oto terminarz spotkań: 10.01 Polska – Korea Południowa, godz. 16.30 i Hiszpania – Chińskie Taj-

pej, godz. 20; 11.01 Dania – Hiszpania, godz. 19; 12.01 Dania – Polska, godz. 16.30 i Chińskie Tajpej 
– Korea Południowa, godz. 20; 13.01 Hiszpania – Polska, godz. 16.30; 14.01 Chińskie Tajpej – Dania, 
godz. 16.30 i Korea Południowa – Hiszpania, godz. 20; 15.01 Polska – Chińskie Tajpej, godz. 16.30 
i Korea Południowa – Dania, godz. 20.

W pierwszym meczu nowego roku GKS Tychy pokonał w rzutach karnych JKH GKS Jastrzębie.

W czasie ferii MOSiR zaprasza nie tylko na imprezy,  
ale także na lodowiska sezonowe.
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autoMobilklub zieMi 
tyskiej zorganizoWaŁ 
W tyskiej galerii sportu 
podsuMoWanie sezonu 
MotorsportoWego 
2022, podczas którego 
uhonoroWano 
pucharaMi najlepszych 
kieroWcóW i pilotóW 
saMochodoWych 
MistrzostW tychóW. tyM 
saMyM azt WkroczyŁ 
W 20-lecie sWojej 
dziaŁalności, boWieM 
2023 jest WŁaśnie rokieM 
jubileuszoWyM tej 
organizacji.

W minionym sezonie SMT składa-
ły się z ośmiu rund, rozgrywanych 
na torze testowym Fiat Chrysler 
Automobiles Poland. Jak się okazu-
je, zainteresowanie sportem samo-
chodowym nie maleje, o czym naj-
lepiej świadczy frekwencja podczas 
zawodów AZT. Ogłaszane na każde 
zawody listy startowe (liczba star-
tujących jest z oczywistych wzglę-
dów ograniczona) zapełniały się 
błyskawicznie już w pierwszym 
dniu zapisów. Ponadto na każdej 
z prób zmaganiom kierowców i pi-
lotów towarzyszyły tłumy kibiców. 
Dodajmy, iż tyski AZT jest także 
współorganizatorem Rajdu Śląska 
i przeprowadził podczas tej impre-
zy Silesia Rally Sprint na Stadionie 
Śląskim. W kalendarzu AZT jest 
także tradycyjna Tyska Barbórka 
na zakończenie sezonu.

Podczas uroczystego podsumo-
wania sezonu SMT 2022 wręczo-
no kilkadziesiąt pucharów i po-
dziękowań. W najmocniejszej 
klasie 4. startujący leciwym audi 
80 Michał Biały zdetronizował 
wielokrotnego mistrza w tej kate-
gorii Artura Kobielę. Rywalizacja 
toczyła się do ostatnich zawodów, 
a Michał Biały i Grzegorz Barty-

zel wygrali przed Mateuszem Ma-
sełkiem i Rafałem Znamirowskim 
oraz Dominikiem Sarką i Marci-
nem Chodórem.
klaSa 3.: 1. Sebastian Butyński 
i Łukasz Biernot, 2. Tomasz Smo-
larczyk i Krzysztof Proksa, 3. Woj-
ciech Książek i Kamila Szczerba. 
Butyński i Biernot zdominowa-
li rywalizację nie tylko w swo-
jej kategorii, byli też najlepszą 
załogą w klasyfikacji generalnej 
2WD, czyli samochodów z napę-
dem na jedną oś. Drugi był Pa-
weł Rączka, a Smolarczyk i Prok-
sa odebrali też puchar za trzecie 
miejsce w tej klasyfikacji.
klaSa 2.: 1. Grzegorz i Agniesz-
ka Dobrzańscy 2. Romuald Sta-
sik i Grzegorz Pękala (mistrzowie 
2021), 3. Łukasz Przybyła i Mar-
cin Budak.
klaSa 1.: 1. Łukasz Semik 
i Krzysztof Wadas, 2. Delfin Or-
łowski i Sławomira Raczka, 3. Ma-
ciej Mołek i Marcin Naworol.
W klaSie RWD, czyli aut z na-
pędem na tylną oś dominował 

Paweł Rączka – wygrał siedem 
z ośmiu rund, a w tej ósmej zajął 
drugą pozycję. Na podium stanęli 
także Michał Parzych i Piotr Śliwa 
oraz Łukasz Krzyżowski i Michał 
Długosz.
klaSa RetRO: 1. Michał Paciej 
i Michał Braczkowski, 2. Kamil 
Wioska i Jan Wioska 3. Uwe Ben-
dig i Rafał Telega.
Kierowcy samochodów peugeot 
i citroën walczą o zwycięstwo 
W klaSie PPc. Najlepsi w 2022 
byli: 1. Tomasz Piksa i Marek 
Hohoł, 2. Robert Ożóg i Mariusz 
Kobyliński, 3. Leszek Komenda 
i Kamil Nowak.
klaSa ceNtO (cinquecento i se-
icento): 1. Grzegorz i Anna My-
szowie, 2. Miłosz Poręba i Dawid 
Szpyra, 3. Michał Mucha i Karo-
lina Klyta.
klaSa OPeN 4WD: 1. Dezy-
deriusz Chrzan i Adam Musioł, 
klasa Open 2WD: Grzegorz Łą-
cała i Piotr Gąstoł. W klasie 
gOść, w której startują zawod-
nicy z aktywną licencją sporto-

wą, triumfowali Piotr Marczewski 
i Krzysztof Marczewski.

Gala zamykająca sezon 2022 
była też okazją, by uhonorować 
zawodników, którzy w różnych 
dyscyplinach sportu motoro-
wego reprezentują barwy Auto-
mobilklubu Ziemi Tyskiej, któ-
ry w klasyfikacjach klubowych 
Rajdowych Mistrzostw Połu-
dnia i Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Śląska zajął 
pierwsze miejsce. To w dużej 
mierze zasługa Marcina Gluzy, 
który w obu cyklach zakończył 
sezon na drugiej pozycji. Suk-
ces odniósł też Oliwier Kobie-
la, który zdobył wicemistrzostwo 
Polski w klasyfikacji Junior OK 
w Kartingowych Mistrzostwach 
Polski.

Jubileuszowy rok 2023 roz-
pocznie się 19 lutego Zimowym 
Sprintem, który jednak nie będzie 
zaliczany do klasyfikacji SMT. 
Walka o tytuły będzie toczyć się 
podczas ośmiu rund – pierwsza 
odbędzie się 5 marca. ls ●

Imponujący jest ubiegłorocz-
ny bilans dokonań zawodniczek 
UKS Ippon Tychy. Klubowa ekipa 
startowała w 41 turniejach judo 
o zasięgu wojewódzkim, regional-
nym, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym. Podopieczni Urszuli 
i Janusza Bożków zdobyli łącznie 
391 medali, w tym 117 złotych, 
119 srebrnych i 155 brązowych.

Po najcenniejszy medal – brą-
zowy mistrzostw Polski – sięg-
nęła w gronie młodziczek Mar-
ta Simon. Droga na podium nie 
była łatwa. W tych silnie obsadzo-
nych zawodach wystartowało pra-
wie 550 judoków z 147 klubów, 

a w swojej kategorii Marta miała 
16 rywalek.

Marta Simon bardzo dobrze 
spisała się także w rywalizacji 
International Judo League w ka-
tegorii U-15, gdzie wywalczyła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Na drugich miejscach 
start w tych zawodach ukończyły 
Nikola Jarosińska i Klaudia Czer-
wińska, a czwarte miejsce zajęła 
Sandra Mokry.

Po brązowy krążek podczas 
Międzynarodowego Turnieju 
Nadziei Olimpijskich o Puchar 
Polskiego Związku Judo sięgnę-
ła Maja Warchoł. Z kolei wyso-

kie 5. miejsca zdobyła Patrycja 
Stefaniuk w Pucharze Polski Ju-
niorek Młodszych w Piasecznie 
oraz w Pucharze Polski Juniorek 
Młodszych w Bytomiu. W tej 
drugiej imprezie Kinga Cichoń 
także była 5.

Na wyróżnienie zasługuje start 
Patrycji Stefaniuk w Akademi-
ckich Mistrzostwach Polski ju-
niorek młodszych, podczas któ-
rych zdobyła srebrny medal.

W minionym roku ekipa UKS 
Ippon sięgnęła po sześć meda-
li mistrzostw Śląska. Dwa złote 
wywalczyły Patrycja Stefaniuk 
i Sandra Mokry, trzy srebrne 
– Konrad Goliński, Kinga Ci-
choń i Maciej Grabiński oraz brą-
zowy – Nadia Sroka. W związku 
z wczesnym terminem rozpoczę-

cia ferii zimowych w wojewódz-
twie śląskim oraz koniecznością 
utworzenia kadry wojewódzkiej 
młodzików/młodziczek przed 
zgrupowaniem w czasie fe-
rii, o medale mistrzostw Śląska 
2023 judocy walczyli już w grud-
niu 2022 roku. Tyszanie spisa-
li się znakomicie, bo ich łupem 
padło 12 medali: złote zdoby-
li Marta Simon, Konrad Goliń-
ski, Klaudia Czerwińska, Sandra 
Mokry, srebrne – Martyna Krę-
cichwost, Szymon Gierga – Ju-
lia Jankowska, Zofia Jarosińska, 
brązowe – Nikola Jarosińska, 
Maja Warchoł, Maciej Grabiń-
ski, Kinga Cichoń. Podczas tej 
imprezy UKS Ippon zdobył czte-
ry puchary w klasyfikacji druży-
nowej. ls ●

judoczki  i judocy tyskiego klubu zdobyli w 41 turniejach aż 391 medali. 

imponujące zdobycze uks ippon

puCHAry dLA nAjLepszyCH
autoMobilklub zieMi tyskiej PODSuMOWAł RyWALIZACJę O SAMOCHODOWE MISTRZOSTWO TyCHóW 2022.

W klasie 1. sezon 2022 należał do Łukasza Semika i Krzysztofa Wadasa, którzy 
wygrali wszystkie osiem rund. Na drugim miejscu uplasowali się Delfin Orłowski i 

Sławomir Raczek. Trzecie miejsce zajęli Maciej Mołek i Marcin Naworol.
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Patrycja Stefaniuk i Marta Simon zaliczą ubiegły rok do bardzo udanych. Skute lodem akweny nie odstraszają tyskiego pływaka.

andrzej koWalczyk, 
tyski biegacz 
i pŁyWak lodoWy, 
po raz drugi Wystartuje 
W MistrzostWach śWiata 
W pŁyWaniu lodoWyM, 
które rozegrane 
zostaną 11-15 stycznia 
We francuskiej 
MiejscoWości saMones.

Lodowe pływanie to jedna z naj-
młodszych konkurencji pływa-
ckich. Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Pływania w Lodzie 
(IISA)  działa od 2009 roku, or-
ganizując zawody najwyższej ran-
gi. Najbliższe mistrzostwa czoło-
wych zimowych pływaków świata 
we Francji odbędą się po raz pią-
ty. Dyscyplina zalicza się do grupy 
sportów ekstremalnych. Zawod-
nicy muszą się wykazać świetną 
kondycją fizyczną, umiejętnoś-
ciami pływackimi na wysokim 
poziomie, ale przede wszystkim 
wyjątkową odpornością na ni-
skie temperatury. Imprezy w tej 
konkurencji przeprowadzane są 
bowiem w wodzie o temperatu-
rze do 5 stopni Celsjusza. Pływak 
zakłada silikonowy czepek, oku-
lary i standardowy kostium pły-
wacki. Dodajmy, iż IISA ma swo-
je organizacje 73 krajach, w tym 
w Polsce.

Andrzej Kowalczyk w mi-
strzostwach świata zadebiutował 
w ubiegłym roku podczas zawo-
dów w Głogowie, gdzie startowało 
około 300 zawodników z 28 repre-
zentacji. Wziął udział w czterech 
konkurencjach i w każdej zdobył 
medal. Teraz planuje wystartować 
w pięciu: 13.01 – 100 m delfinem, 
14.01 – 50 m delfinem, 100 m do-
wolnym, 15.01 – 250 m dowol-
nym, 50 m dowolnym.

– Dystans 100 metrów delfi-
nem na inaugurację, w ekstre-
malnie zimnej wodzie, będzie dla 
mnie debiutem na tym dystansie; 
na dodatek rozegrany zostanie… 
trzynastego w piątek – powiedział 
A. Kowalczyk. – To wielkie wy-
zwanie, ale plan jest moim zda-
niem dobry, bo będę pierwszego 
dnia będę miał jeszcze najwię-
cej sił.

Solidna dawka przygotowań 
przed mistrzostwami oznaczała 
dla A. Kowalczyka 10 treningów 

tygodniowo na basenie, ale także 
na siłowni i morsowanie w Papro-
canach, gdzie hartował swoje cia-
ło i umysł, bo spokój, cierpliwość 
i właściwie podejście do czekają-
cych trudów to klucz do powo-
dzenia w tym sporcie.

– Chcę być dobrze przygoto-
wany, choć w zawodach nigdy 
niczego nie uda się przewidzieć 
do końca – dodał. – W tak ni-
skiej temperaturze każdy sto-
pień Celsjusza w dół powoduje 
inne doznania i odczuwanie zim-
na. Temperatura wody podczas 
zawodów ma mieć poniżej 5 st. 
C, jednak w położonej w Alpach 
miejscowości Samones woda bę-
dzie miała około 1 czy 2 stopni. 
W takich warunkach jeszcze nie 
startowałem, trudno więc powie-
dzieć jak będzie na miejscu. Ni-
gdy też nie startowałem w tak 
niskiej temperaturze delfinem. 
Wiem z doświadczenia, że cięż-
ko jest na dystansie 100 m regu-
larnie przekładać ręce nad wodą, 
a kiedy woda ma 1-2 st. C zmie-
nia się czucie w rękach, pojawia 
się drętwienie mięśni, co zapew-
ne będzie dodatkowym utrud-
nieniem.

Dzięki hojności sponsorów 
pływakowi udało się zabrać całą 
potrzebną na wyjazd kwotę, a ki-
bice będą mogli na żywo śledzić 
mistrzostwa świata za pośred-
nictwem transmisji na YouTu-
be. ls ●

nA pięCiu 
dystAnsACH
kolejne ekstreMalne WyZWANIE TySZANINA.

Andrzej Kowalczyk.
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podsuMoWując 
Mijające 12 Miesięcy 
nietrudno zauWażyć, 
iż W MinionyM roku 
zabrakŁo tego, co do tej 
pory WyróżniaŁo tyski 
sport – sukcesóW 
drużynoWych. hokeiści, 
piŁkarze, futboliści 
aMerykańscy, 
koszykarze, piŁkarze 
haloWi, siatkarze, 
siatkarki nie 
WpraWili serc kibicóW 
W przyspieszone bicie 
i nie udaŁo iM się sięgnąć 
po znaczące trofea. 
uczynili to natoMiast 
przedstaWiciele 
sportóW 
indyWidualnych, 
zWŁaszcza z MŁodszych 
kategoriach 
WiekoWych.

Ciągle w medalowej formie
Dla Karoliny Naji rok 2022 był 
kolejną okazją do powiększenia 
medalowej kolekcji z najważniej-
szych imprez. W roku poolim-
pijskim wychowanka tyskiego 
MOSM wcale nie zwolniła tem-
pa i zdobyła dwa złote medale 
mistrzostw świata. Także pod-
czas mistrzostw Europy sięgnęła 
wraz z koleżankami po dwa złote 
medale.

Znakomitą formę nadal pre-
zentuje Andrzej Borowiec, który 
pod koniec ub. roku wywalczył 
w Abu Dhabi mistrzostwo świa-
ta w ju-jitsu w kat. weteranów. 
To drugi taki sukces Andrzeja Bo-
rowca w tych zawodach i trzeci 
medal mistrzostw świata, po zło-
tym i brązowym krążku zdoby-
tych w 2019 roku.

trenerskie roszady
W styczniu 2022 r. nastąpiła zmia-
na na stanowisku trenera drużyny 
hokejowej. Po blisko dwóch la-
tach trener Krzysztof Majkowski 
pożegnał się z GKS Tychy, a no-
wym trenerem został były szko-
leniowiec m.in. Unii Oświęcim 
i reprezentacji Polski, Rosjanin 
Andriej Sidorenko.

Z kolei wiosną doszło do zmia-
ny szkoleniowca w ekipie piłka-
rzy. Klub podziękował dotych-
czasowemu trenerowi Arturowi 
Derbinowi (pracował w GKS 
od 26 lipca 2020 roku), a druży-
nę do końca sezonu prowadzili 

Jarosław Zadylak i Przemysław 
Pitry. Latem ekipę GKS przejął 
trener Dominik Nowak

Dodajmy, iż ekipa hokejowa za-
jęła na koniec sezonu 2021/2022 
czwarte miejsce, przegrywają se-
rię o brąz z JKH GKS Jastrzębie 
1:2. Piłkarze natomiast ostatecz-
nie zajęli na koniec I-ligowego se-
zonu 12. miejsce z 44 punktami 
w 34 meczach (bramki 37-41). 
Bezpośredni awans do Ekstra-
klasy wywalczyły Miedź Legnica 
i Widzew Łódź.

Jeśli chodzi o sukcesy drużyno-
we, to rzeczywiście było ich nie-
wiele, dlatego na uwagę zasługu-
ją piłkarki Polonii Tychy, które 
wywalczyły pierwszy w histo-
rii awans drużyny na centralny 
szczebel rozgrywek. Podopiecz-
ne Adama Chomki i Dariu-
sza Grzesika wygrały rundę je-
sienną Śląskiej Ligi Trampkarek 
i tym samym uzyskały prawo 
gry w Centralnej Lidze Juniorek 
U-15. O ich sukcesie zadecydował 
ostatni mecz, w którym tyszanki 
pokonały najgroźniejszego rywala 
– Skrę Częstochowa 2:1.

pod lodem…
Z początkiem 2022 roku tyskim 
kibicom przypomniał się Andrzej 
Kowalczyk, biegacz na długich 
dystansach, ale także pływak zi-
mowy. W ubiegłym roku zdobył 3 
medale mistrzostw Polski Winter 
Swimming oraz kilka razy stawał 
na podium mistrzostw świata. 
Do tych sukcesów dorzucił trzecie 
miejsce OPEN w biegach górskich 
na etapowym Grand Prix Mara-
tonu Trzech Jezior. Był też po-
mysłodawcą i zorganizował bieg 
charytatywny Głównym Szlakiem 
Beskidzkim (ok. 500 km).

… i w basenie
Kolejny znakomity sezon zanoto-
wał zawodnik MKP Wodnik 29 
Tychy Dawid Wiekiera. Podczas 
rozegranych w Lublinie Grand 
Prix Puchar Polski, startujący 
w kategorii młodzieżowców (19-
23 lata) zawodnik zdobył medale 
na kilku dystansach, ale przede 
wszystkim ustanowił fantastyczny 
rekord Polski seniorów na 200 m 
stylem klasycznym – 2:09.99! Re-
kord tyszanina to historyczne 
osiągnięcie, gdyż został pierw-
szym polskim żabkarzem, który 
na 200 metrów złamał magiczną 
barierę 2 minut i 10 sekund. Po-

przedni rekord od prawie 13 lat 
należał do Sławomira Wolnia-
ka i wynosił 2:10.90. W Lubli-
nie Dawid wywalczył także złoto 
na 200 m st. klasycznym, wygrał 
100 m st. klas. (wynik blisko re-
kordu życiowego), na 50 m st. 
klas. także sięgnął po złoto i usta-
nowił rekord życiowy (28.09), był 
trzeci na 200 m st. zm. Później, 
podczas 94. Letnich Mistrzostw 
Polski stanął na najwyższym po-
dium mistrzostw Polski i to dwu-
krotnie – na 100 i 200 metrów st. 
klas. Tę znakomitą passę konty-
nuował podczas 79. Zimowych 
Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. 
Jego wynik na 200 m st. klas. 
2:06.08 jest lepszy od dotych-
czasowego rekordu Polski! Kilka 
dni wcześniej na 100 m st. klas. 
D. Wiekiera także sięgnął po mi-
strzostwo. Inni podopieczni tre-
nera Marka Mroza też spisali się 
znakomicie, jak Wiktoria Radek, 
która podczas MP 2022 zdobyła 
rekordową w swojej karierze licz-
bę medali, bo aż cztery: 200 m st. 
klas. – złoty medal i 3 brązowe 
krążki – 50 m st. mot. 100 m st. 
mot. i 100 m st. klas.

Wychowanek MOSM Tychy, 
startujący obecnie w barwach 
Oświęcimia Jakub Walter wraz 
z kolegami ze sztafety 4×200 m 
st. dow. wywalczył brązowy me-
dal mistrzostw Europy juniorów 
w Bukareszcie, a później brązo-
wy medal pływackich mistrzostw 
świata juniorów, które rozegrano 
w stolicy Peru – Limie.

złoto amatorów
Podczas rozegranych w Sosnow-
cu 19. Mistrzostw Polski Amato-
rów w Hokeju na Lodzie drużyna 
STH Tychy Wolves zdobyła złoty 
medal. Na najwyższym podium 
tyszanie stanęli w 2019 roku, po-
tem dwa kolejne turnieje zostały 
odwołane z powodu pandemii, 
a teraz powtórzyli sukces sprzed 
trzech lat. Druga tyska drużyna 
ST Tychy Knights prowadzona 
przez Michała Woźnicę zagrała 
w meczu o utrzymanie i została 
sklasyfikowana na 14. miejscu.

impreza za imprezą
Bardzo bogaty był tegoroczny ka-
lendarz imprez sportowych, które 
rozegrane zostały w Tychach. Tur-
niejem numer jeden były oczy-
wiście IIHF Mistrzostwa Świata 
w Hokeju na Lodzie Dywizji IB 

i co najważniejsze, zakończonymi 
zwycięsko. Przypomnijmy, iż Pol-
ska pokonała Estonię 3:0, Ukrai-
nę po rzutach karnych 3:2, Serbię 
10:2 i Japonię 2:0 i awansowała 
do Dywizji IA. Z uwagi na liczbę 
startujących, największą impre-
zą jest co roku Tyski Półmaraton, 
który w 2022 r odbył się po raz 10. 
Najszybszy okazał się pracownik 
KWK Marcel Mateusz Mrówka 
(powtórzył sukces sprzed roku), 
a wśród kobiet zwyciężyła zawod-
niczka AZS Politechnika Opolska 
Magdalena Patas. Na metę do-
biegło 1.645 biegaczek i biega-
czy. Do tej grupy trzeba jeszcze 
doliczyć 450 uczestników biegu 
dzieci i młodzieży, a zatem licz-
ba startujących w całej imprezie 
przekroczyła 2000!

Był też tradycyjny Tyski Triat-
hlon (ponownie rozegrany jako 
duathlon), pierwszy mityng lekko-
atletyczny, który był uhonorowa-
niem pamięci wybitnego tyskiego 
trenera, wychowawcy wielu poko-
leń lekkoatletów – Jana Dery i wie-
le innych imprez biegowych, jak 
przystało na miasto, gdzie bieganie 
jest najpopularniejszym sportem. 
Nie zabrakło emocji podczas co-
miesięcznych eliminacji Samocho-
dowych Mistrzostw Tychów na to-
rze FCA, a nowością była Tyska 
Spartakiada Seniorów na Arenie 
Lekkoatletycznej. Wzięło w niej 
udział 35 pań i panów, a rywalizo-
wano m.in. w biegu na 60 m, nor-
dic walking na 500 m, pchnięcie 
kulą, rzut piłką lekarską do tyłu, 
tor przeszkód, rzuty do kosza, ro-
wer stacjonarny.

w Alei Gwiazd
Kolejną zasłużoną dla sportu 
w Tychach postacią, która zosta-
ła uhonorowana miejscem w Alei 
Gwiazd Tyskiej Galerii Sportu 
jest tyszanka Joanna Brehmer – 
wybitna sędzia i działaczka pił-
ki ręcznej. W parze z Agnieszką 
Skowronek sędziowała najważ-
niejsze międzynarodowe me-
cze, m.in. finał Ligi Mistrzyń 
w 2019 roku oraz mistrzostwa Eu-
ropy w 2012 i 2016 roku. W 2009 
roku Polki sędziowały finał World 
Games w piłce ręcznej plażowej. 
Dodajmy, iż Tyska Galeria Spor-
tu postanowiła również uhono-
rować Jana Derę miejscem w Alei 
Gwiazd.

A skoro już mowa o wybit-
nych postaciach tyskiego spor-

tu, to oficjalnie zakończył karie-
rę Zbigniew Modrzik, wieloletni 
bramkarz kilku tyskich zespołów. 
Był zawodnikiem m.in. w Interu 
Tychy, a następnie Skały Inter Ty-
chy, Skały Gralco Tychy, Inpulsu 
Alpol Siemianowice, GKS Jachym 
Tychy, Rodakowskiego Tychy. 
Jego dorobek jest imponujący: 
299 meczów w ekstraklasie, 158 
meczów w 1. Futsal Lidze, 401 
występów w barwach GKS Fut-
sal Tychy, 55 spotkań w ramach 
Pucharu Polski, 2 mecze w repre-
zentacji Polski.

Medalowe żniwo
Wyjątkowym sukcesem zakoń-
czył się start zawodniczek Ślą-
skiego Towarzystwa Strzeleckie-
go w mistrzostwach Polski. Klub 
reprezentowały cztery podopiecz-
ne trenera Krzysztofa Rymskiego 
i wszystkie wróciły z medalami, 
a każda co najmniej raz została 
mistrzynią Polski! Ponadto wy-
chowanka i zawodniczka Śląskie-
go Klubu Strzeleckiego Tychy 
Wioletta Pawluczek wywalczy-
ła z koleżankami z reprezenta-
cji złoty medal podczas Grand 
Prix Międzynarodowej Federacji 
Strzelectwa Sportowego

biegowi rekordziści
Co roku tyscy biegacze notują 
wyjątkowe osiągnięcia. Wielu 
trafiło do elitarnego grona ma-
ratończyków, w tym Polskiego 
Klubu 100 Maratonów. W ub. 
roku uczynił to biegacz-amator 
Artur Wroński, który pierwszy 
maraton ukończył dokładnie 
10 lat temu. Od tej pory, śred-
nio rocznie pokonywał 10 ma-
ratońskich dystansów. Dodajmy, 
iż w 2013 roku sięgnął po Ko-
ronę Polskich Maratonów, czyli 
zawody w Dębnie, Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i Wrocła-
wiu. Jego celem jest skompleto-
wanie tzw. Korony Maratonów 
Świata, czyli biegów w Bosto-
nie, Londynie, Chicago, Berlinie, 
Nowym Jorku i Tokio. Przebiegł 
już cztery: Nowy Jork, Chicago, 
Tokio i Berlin. Z kolei Ewelina 
Majewska, zawodniczka Stowa-
rzyszenia Promocji Lekkiej At-
letyki Tychy ustanowiła rekord 
trasy podczas Ekstremalnego 
Półmaratonu Górskiego w Wil-
kowicach. Może się również po-
chwalić ukończeniem Iron Run, 
czyli dziewięciu biegów w trzy 

dni. Ukończyła go jako 6. ko-
bieta w Polsce. Tę ostatnią im-
prezę zaliczyła w tym roku inna 
tyszanka – Barbara Czernik

i jeszcze Mundial
Pod koniec roku 2022 emocjo-
nowaliśmy się piłkarskimi mi-
strzostwami świata w Katarze. 
W reprezentacji Polski znalazł 
się wychowanek Akademii Piłki 
Nożnej SMS i GKS Tychy, Jakub 
Kiwior. Był powoływany do re-
prezentacji Polski w 7. kategoriach 
wiekowych – od U-16 do senior-
skiej. W turnieju finałowym MŚ 
zabrał we wszystkich czterech 
spotkaniach biało-czerwonych: 
z Meksykiem, Arabią Saudyjską, 
Argentyną i Francją. Oprócz Ki-
wiora w kadrze Michniewicza 
znaleźli się jeszcze dwaj piłkarze 
urodzeni w Tychach – Szymon 
Żurkowski i Arkadiusz Milik.

Gwardyjski jubileusz
W listopadzie Gwardia Tychy 
świętowała jubileusz 10-lecia. 
W 2012 roku na pierwszy tre-
ning przyszło 6 osób, a dziś Gwar-
dia Tychy liczy 330 zawodniczek 
i zawodników – od wieku przed-
szkolnego w grupach Funny Judo 
i Kids, a następnie w dziewięciu 
wiekowych grupach sportowych. 
A do tego trzeba dodać grupy re-
kreacyjne – Cross, Fit Mama, Ak-
tywny Senior, Masters, treningi 
personalne, treningi technicz-
ne judo, ju-jitsu, zapasów, kursy 
do testów sprawnościowych dla 
służb mundurowych. To najle-
piej obrazuje drogę jaką przebył 
klub, mieszczący się w nowoczes-
nej hali wraz z zapleczem.

zmienią pracodawcę?
I na zakończenie pytanie – czy 
i kiedy sprzedany zostanie GKS 
Tychy? Mówi się o tym od kilku 
miesięcy, ale jak na razie konkre-
tów nie ma. Podobno rozmowy 
z zainteresowanym inwestorem 
Pacific Media Group są mocno 
zaawansowane. Dodajmy, iż gru-
pa ta posiada już większościowe 
udziały w sześciu innych europej-
skich klubach: Barnsley FC, FC 
Thun, KV Oestenda, Esbjerg FB, 
AS Nancy oraz FC Den Bosch i 10 
procent akcji procent akcji nie-
mieckiego 1. FC Kaiserslautern. 
Ciekawe czy w nowym roku pił-
karze zmienią pracodawcę?
leszek sobieraj ●

sportowy biLAns 2022 roku
bez sukcesóW zespoŁoWych, GRAD MEDALI „INDyWIDuALISTóW”.

W 2022 roku Tychy gościły uczestników hokejowych mistrzostw świata Dywizji IB.

Dawid Wikiera do swojej bogatej kolekcji dorzucił brązowy medal Pucharu Świata w Berlinie.
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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.

W tyskim schronisku na dom 
czeka Rex. 12-letni dziadunio 
w typie staffika. Niech Was nie 
zmyli aparycja bramkarza spod 
dyskoteki, Rex to urocza barył-

ka, pasjonat zabawek, które moż-
na godzinami miętolić w pysku. 
Jest zdrowy! Dwunastoletni pies, 
który nie wymaga żadnego syste-
matycznego przyjmowania leków 
ani hiper-specjalistycznej karmy 
to rzadkość. Dlaczego więc nie 
było do tej pory nikogo (ani jed-
nego telefonu! nic!) w jego spra-
wie? Pozostaje to dla nas totalną 
zagadką.

Jest kastrowany, nie reaguje 
na koty (przynajmniej w schro-
niskowych warunkach), uwielbia 
zabawki ponad wszystko (może 
cały spacer nieść coś w pasz-
czy), pieszczoch, pogodny, ła-
godny, gada do zabawek i ludzi, 
gdy chce się bawić. Amator siłow-
ni – uwielbia się siłować na pasz-
czo-rękę (Ty trzymasz zabawkę, 

on ciągnie). I przede wszyst-
kim: ma w głębokim poważa-
niu swój wiek. Mówi, że to tyl-
ko liczba, a czuje się co najwyżej 
na 7. rM ●

rex cO WieMy O PSie:

iMię: Rex
Wiek: około 11-12 lat
Płeć: samiec
RaSa: w typie buldoga/
staffordshire bull terriera
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

reklama

koziorożec 22.Xii-19.i
Czeka Cię tydzień spokoju i relaksu. będziesz teraz 
czerpać energię z Nowiu Księżyca. W weekend 
spotkanie z bliskimi da poczucie bezpieczeństwa.

Wodnik 20.i-18.ii
Najbliższe dni przyniosą Wam wiele powodów do ra-
dości. Zadbajcie o mile spędzony czas z rodziną.

ryby 19.ii-20.iii
Nadchodzące dni będą wyjątkowe i radosne. 
Możecie planować rozmaite przedsięwzięcia, 
bo wszystko zakończy się pomyślnie. Nie ma dla 
Was teraz spraw nie do pokonania.

baran 21.iii-20.iV
Samotne barany w tym tygodniu mogą spotkać 
miłość swojego życia. Niezwykle korzystny układ 
gwiazd sprawi, że będziecie emanować urokiem 
osobistym i niesamowitą elokwencją.

byk 21.iV-21.V
Tydzień będzie harmonijny i spokojny. uda Wam 
się pomyślnie doprowadzić trudną sytuację 
do końca.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Zdecydowanie zbyt wiele energii poświęcasz 
na spełnianie cudzych oczekiwań. Zajmij się 
w końcu sobą. Inni niech żyją własnym życiem.

rak 21.Vi-22.Vii
bardzo dobry okres – będziecie zarażać entuzja-
zmem i charyzmą. Ludzie będą chcieli się z Wami 
spotykać, bo właśnie teraz macie wspaniałą aurę.

leW 23.Vii-22.Viii
Nadchodzące dni okażą się bardzo nerwowe. Dużo 
spraw na głowie, zaległe zadania i zobowiązania. 
Spokojnie poradzicie sobie ze wszystkim, o ile nie 
będziecie wchodzić w konflikty.

panna 23.Viii-22.iX
Czas spełniania marzeń, wspaniałych relacji 
z najbliższymi. Za rogiem czai się fortuna, nie prze-
gap okazji do wzbogacenia się. 

Waga 23.iX-23.X
Nadchodzący tydzień spędzisz głównie w gronie 
rodziny, spotkania towarzyskie nieuniknione. 
W Twoim życiu pojawi się ktoś z przeszłości.

skorpion 24.X-21.Xi
Księżyc w dalszym ciągu Ci sprzyja. Musisz jednak 
uważać na osoby, które chcą zepsuć Twój dobry 
humor. 

strzelec 22.Xi-21.Xii
Postaw na sport i zdrowe odżywianie. Oczyszczaj 
i odtruwaj swój organizm. Nów Księżyca to też dobry 
moment na odcinanie się od tego, co Ci nie służy.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z hasłem sudoku
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Hasło z krzyżówki z nr 789: 
NOWOROCZNE NADZIEJE.

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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