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tydzień wspaniałych koncertów, dobry konkurs i znakomity finał, czyli XXXii tyskie wieczory kolędowe za nami.

inwestujemy mimo problemów
Remont wiaduktów na Mikołowskiej, modernizacja Teatru 
Małego – to tylko niektóre z tegorocznych inwestycji.

spór o spalarnie
Koncepcje budowy spalarni odpadów  
mają swoich zwolenników i przeciwników.

ekstremalne pływanie
Tyski pływak zimowy dwukrotnie  
stanął na podium mistrzostw świata.
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◆ 12.01 Na ul. aNDeRSa 
PatROl PReWeNcji tySkiej 
POlicji zatrzymał kierującego 
oplem corsą. Podczas interwencji 
mężczyzna był agresywny i znie-
ważył interweniujących funkcjo-
nariuszy. Dodatkowo zaczął co-
fać swoim pojazdem i uderzył 
w stojący za nim nieoznakowany 
radiowóz. Na miejsce wezwany 
został patrol drogówki, a o zda-
rzeniu poinformowany został 
prokurator. 43-letni kierowca 
został zatrzymany i odmówił 
badania alkomatem. W związ-
ku z powyższym mężczyźnie po-
brana została krew do badania 
na obecność substancji zabro-
nionych.
◆ DyżuRNy kOmeNDy miej-
Skiej PSP OtRZymał 12.01 
ZgłOSZeNie, iż w budynku 
przedszkola przy ul. Tołstoja 5 
wyczuwalny jest dziwny zapach 
i że może to być zapach gazu. 
Z obiektu ewakuowano 170 osób 
(146 dzieci i 24 pracowników), 
a na czas działań ruch na ul. Toł-
stoja został częściowo zablokowa-
ny. Przybyli na miejsce strażacy 
i pracownicy pogotowia gazowe-
go sprawdzili obiekt i wykonali 
pomiary stężenia gazu. Mierni-
ki nic nie wykazały. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że nie był 
to gaz, a „nieprzyjemny zapach” 
z kuchni.
◆ tyScy StRażacy uSuWali 
SłuP eNeRgetycZNy Na jeD-
Nym Z PaRkiNgóW przy ul. 
Serdecznej. Jak się okazało, został 
on złamany w wyniku uderzenia 

przez nieznany pojazd. Miejsce 
zdarzenia zostało zabezpieczone, 
a KMP Tychy prowadzi dalsze po-
stępowanie w tej sprawie.
◆ 8.01 OkOłO gODZiNy 20.30 
DyżuRNy tySkiej StRaży 
OtRZymał SygNał alaRmO-
Wy z centrali pożarowej w Wod-
nym Parku Tychy. Po przybyciu 
strażaków na miejsce okazało 
się, że doszło do przypadkowego 
wciśnięcia przycisku ROP (ręczny 
ostrzegacz pożarowy).
◆ SłużBy DWukROtNie 
WZyWaNe Były DO alaR-
mu PRZeciWPOżaROWegO 
W BlOku PRZy al. BielSkiej 
103. Najpierw 9.01 około godz. 17 
dyżurny KM PSP otrzymał zgło-
szenie z centrali monitoringu po-
żarowego o zagrożeniu. Po przy-
byciu na miejsce strażacy nie 
znaleźli źródła pożaru. Alarm zo-
stał uznany za fałszywy i po oko-
ło trzydziestu minutach zastępy 
wróciły do koszar. 10 stycznia, 
około godz. 10.20, ponownie dy-
żurny otrzymał zgłoszenie centra-
li monitoringu w tym budynku. 
I tym razem nie znaleźli źródła 
pożaru i alarm ponownie został 
uznany za fałszywy.
◆ 9.01 DOSZłO DO kOliZji 
Na ul. OśWięcimSkiej, w re-
jonie składu drewna. Z ustaleń 
policji i relacji uczestników zda-
rzenia wynika, że kierowca samo-
chodu osobowego nieprawidłowo 
zmieniał pas ruchu i doprowadził 
do kolizji. Kierowca osobówki zo-
stał ukarany mandatem karnym. 
ls ●
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w gronie nagradzanych 
tyskich firM 
budowlanych po raz 
pierwszy znalazŁa się 
firMa MM apart MaŁek 
i wspólnicy. w trudnych 
dla budownictwa 
czasach nie jest Łatwo 
zostać zauważonyM 
w branży, a co dopiero 
wspiąć się na jej szczyt. 
tyskiej firMie to się 
udaŁo, o czyM najlepiej 
świadczy przyznanie 
jej śląskiej wielkiej 
nagrody budownictwa.

To nagroda Śląskiej Izby Budow-
nictwa, która uhonorowała tyską 
firmę za – jak czytamy w laudacji 
– „profesjonalną realizację inwe-
stycji pn. „Wielofunkcyjne cen-
trum handlowo-usługowe MER-
CADO Park Tychy”.

Hiszpańskie mercado
Marek Małek, prezes firmy 
od dawna działa w branży bu-
dowlanej, jednak dopiero od nie-
dawna postanowił wejść do grona 
inwestorów budowlanych w Ty-
chach. Początkowo zajmował się 
przede wszystkim transportem 
i produkcją kruszyw, a przed kil-
ku laty, wzorując się na podobnych 
przedsięwzięciach krajowych i za-
granicznych, podjął decyzje o wy-
budowaniu przy ul. Sikorskiego, 
na zdewastowanym i szpecącym 
całą okolicę terenie, kompleksu 
handlowo-usługowego. Do cha-
rakteru inwestycji, czyli miejsca 
handlu nawiązuje jego nazwa 
– „mercado”, co w języku hiszpań-
skim oznacza „rynek, targ”.

trudny czas
– Inwestycję rozpoczęliśmy w sierp-
niu 2019 roku, ale w marcu 2020 
roku pojawiały się obostrzenia 
związane z pandemią – mówi Ma-
rek Małek. – To był czas, kiedy tak 

naprawdę nikt nie wiedział co nas 
czeka, jak się rozwinie sytuacja. 
Mówiono o zastoju w budowni-
ctwie, przerwach w dostawach ma-
teriałów, problemach kadrowych… 
Poza tym wybudować obiekt to jed-
no, ale skomercjalizować go, zainte-
resować różne firmy rozpoczęciem 
z nami współpracy, to zupełnie coś 
innego. Postanowiliśmy jednak za-
częte prace podzielić na etapy i kon-
sekwentnie je realizować. W grud-
niu 2019 rozpoczęła działalność 
stacja benzynowa, a w lutym na-
stępnego roku 5-stanowiskowa 
bezdotykowa myjnia samochodo-
wa. Równocześnie trwała budowa 
kompleksu sklepowo-usługowego 
i parkingu na około 100 samocho-
dów. Po zakończeniu prac budow-
lanych i wykończeniowych, waż-
ną dla nas chwilą było rozpoczęcie 
działalności naszego największego 
najemcy. Był on niczym koło za-
machowe całego przedsięwzięcia. 
Po nim zaczęli otwierać sklepy ko-

lejni, w tym restauracja i stosunko-
wo szybko ruszyliśmy pełną parą. 
Jeśli chodzi o sam projekt, to mnie 
najbardziej zależało, by jak najle-
piej wykorzystać potencjał tej loka-
lizacji i wkomponować nasz obiekt 
w tutejsze otoczenie. Zresztą kolo-
rystyka logotypu MERCADO Park 
– niebieski i zielony – nawiązują 
do pobliskiego Jeziora Paprocań-
skiego oraz okolicznych lasów.

szklarnia z warzywami i ziołami
Nie wykluczone, że właśnie ten 
element doceniła kapituła Śląskiej 
Izby Budownictwa. Inwestorowi 
udało się bowiem stworzyć miej-
sce z kilkoma małymi skwerami 
i zieleńcami, szklarnią na warzy-
wa i zioła oraz ogródek restau-
racyjny, obsadzonym drzewami, 
co jest rzadkością w tego typu 
obiektach handlowych. Inwestor 
na własny koszt wybudował także 
chodnik i ścieżkę rowerową, któ-
rych wcześniej w tym fragmencie 

ul. Sikorskiego nie było. Dodaj-
my, iż projekt jest dziełem Biura 
Architektonicznego Nova Projekt 
Tomasza Korka.

– Nagroda Śląskiej Izby Bu-
downictwa to niewątpliwie po-
wód do wielkiej satysfakcji 
wszystkich osób zaangażowa-
nych w realizację inwestycji – do-
dał M. Małek. – Mimo pandemii 
udało się nie tylko doprowadzić 
projekt do końca, stworzyć prze-
strzeń, która stała się ozdobą tej 
części miasta, ale także zagospo-
darować cały obiekt i – co cieszy 
szczególnie – zdobyć zaufanie 
klientów. Obecnie naszym celem 
jest zapewnienie komfortu użyt-
kowania gościom odwiedzającym 
nasz park handlowy.

Za swoją pierwszą inwesty-
cję firma zdobyła prestiżową na-
grodę i choć prezes Marek Małek 
nie chciał zdradzić, czy w planach 
są kolejne, na pewno nie obniży 
poprzeczki. leszek sobieraj ●

debiut nAgrodZony
prestiżowa śląska wielka nagroda budownictwa TRAfIłA DO TySKIEj fIRMy.

Marek Małek (drugi z prawej) ze Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa.

Tyską firmę wyróżniono za realizację tego obiektu przy ul. Sikorskiego.
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W piątek, 13 stycznia na tere-
nie międzygminnej spółki Ma-
ster Odpady i Energia w jednym 
z kontenerów wybuchł pożar. 
Obecnie trwa ustalanie przyczyn 
pożaru i szacowanie strat.

Komenda Miejska PSP 
w Tychach otrzymała zgłosze-
nie o pożarze tuż po godzinie 
16. Na miejsce wyjechały cztery 
zastępy strażaków. Pożar pojawił 
się w jednym z dwóch kontene-
rów technologicznych, w których 
pozyskiwany z wysypiska biogaz 
przetwarzany jest na energię elek-
tryczną. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, choć spaleniu ule-
gły urządzenia znajdujące się we-
wnątrz kontenera.

– Dyspozytorzy, jak i pracow-
nicy naszej firmy zareagowali 
na to zdarzenie bardzo profesjo-

nalnie, natychmiast odcięli dopływ 
gazu i energii – powiedział Mie-
czysław Podmokły, prezes spółki 
Master. – Chciałbym też podkre-
ślić i podziękować naszym straża-
kom za szybką interwencję i uga-
szenie pożaru. Kontener szybko 
został schłodzony i opanowano 
sytuację. Nie był to nowy konte-
ner, trudno dziś oszacować stra-
ty, ale wszystko wskazuje na to, iż 
po prostu doszło po rozszczelnie-
nia instalacji. Na ten temat jednak 
wypowiedzą się eksperci przeciw-
pożarowi oraz fachowcy zajmujący 
się budową silników, bo powołali-
śmy niezależną komisję do zbada-
nia przyczyn pożaru. Równocześ-
nie trwa szacowanie strat.

Dodajmy, iż urządzenie, które 
uległo zniszczeniu było ubezpie-
czone. ls ●

spalił się kontener technologiczny.

Pożar w Masterze
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MiMo trudnej sytuacji 
finansowej i wysokiej 
inflacji, jaka dotyka 
wszystkich, Miasto 
przygotowuje się 
do kilku nowych 
dużych inwestycji, 
a te już rozpoczęte 
będą kontynuowane 
lub zakończą 
się w 2023 roku. 
po reMoncie wiaduktu 
na ul. grota roweckiego, 
najważniejszą 
inwestycją 
drogową, która jest 
obecnie na etapie 
projektowania, jest 
przebudowa dwóch 
wiaduktów drogowych 
na drodze krajowej 44 
(ul. MikoŁowska).

nowe ulice
Miasto otrzymało na realizację 
tego zadania 47,5 mln zł dofi-
nansowania z Programu Inwe-
stycji Strategicznych, a całkowita 
jego wartość to prawie 65 mln zł. 
Znajdujące się na jednej z głów-
nych arterii miasta wiadukty 
od dawna wymagały generalne-
go remontu. W takcie prac zo-
staną wyburzone, w ich miejsce 
powstaną nowe wraz ciągami 
pieszo-rowerowymi.

W maju 2023 r. zakończy się 
budowa ulic Piaskowej i Palmo-
wej. Oba zadania znajdują się 
w fazie realizacji, a ich łączny 
koszt to prawie 19 mln zł, z cze-
go 2,6 mln zł pochodzić będzie 
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Z inwestycji prowadzonych 
przez Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów warto wymienić również 
budowę połączenia pieszo-ro-
werowego do Kobióra. Na ten 
cel zarezerwowano w budżecie 
12 mln zł. Aktualnie opracowy-
wany jest projekt, a realizację za-
dania zaplanowano na lata 2023-
2024.

orew, teatr i Hub
W połowie 2023 roku mają za-
kończyć się prace związane z roz-
budową Ośrodka Rehabilitacyjno
-Edukacyjno-Wychowawczego 
przy al. Niepodległości. Obecnie 
trwają jeszcze prace budowlane. 
W dobudowanym skrzydle znaj-

dą się m.in. gabinety lekarskie, 
sale do rehabilitacji, strefa re-
laksacyjna, gabinet hydroterapii, 
krioterapii, kuchnia treningowa, 
pracownie warsztatowe oraz po-
mieszczenia techniczne i gospo-
darcze. Dzięki nowemu ośrodko-
wi dorośli niepełnosprawni będą 
mieli zapewnioną opiekę, a ich 
rodzice wytchnienie w opiece 
nad swoimi dziećmi. Łączny 
koszt realizacji zadania finan-
sowanego w całości ze środków 
własnych miasta wynosi ponad 
12 mln zł.

Niebawem rozpocznie się prze-
budowa Teatru Małego, która po-
legać będzie na termomoderniza-
cji budynku wraz z przebudową 
jego wnętrza i zagospodarowa-
niem sąsiadującego terenu np. dla 
potrzeb organizowania plenero-
wych spektakli teatralnych i kina 
plenerowego. Zrealizowane pra-
ce przyczynią się także do po-
prawy warunków użytkowania 
budynku, podniosą jego este-
tykę, ograniczając koszty bieżą-
cego utrzymania obiektu. Koszt 
zadania to 23,4 miliona złotych 
(w tym 21 milionów złotych do-
finansowania).

Po latach rozważania różnych 
koncepcji przystąpiono do pro-

jektowania środkowej części bu-
dynku przy al. Piłsudskiego, gdzie 
miały się znaleźć szkoły municy-
palne. Powstanie tu Tyski HUB 
Zielonej Gospodarki. Umowny 
termin wykonania projektu wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę określono na koniec czerw-
ca. Projekt ten znalazł się na liście 
projektów kluczowych funduszy 
europejskich dla woj. śląskiego 
2021-2027.

w Paprocanach i nie tylko
W OW Paprocany trwają pra-
ce przy budowie nowej siedziby 
dla ratowników WOPR, a w roku 
2023 planowane są kolejne in-
westycje. Przed tygodniem, 
11 stycznia podpisano umowę 
na dzierżawę działki znajdującej 
się na „dzikiej plaży” w Paproca-
nach (przetarg odbył się w listo-
padzie ubiegłego roku). Powsta-
nie tutaj całoroczny obiekt, który 
swoją koncepcją ma nawiązywać 
do znajdujących się po drugiej 
stronie jeziora obiektów m.in. 
przystani kajakowej (projekt 
koncepcyjny także przygotowa-
ła pracownia projektowa RS+ 
Skitek.). Dla odwiedzających 
tę część Paprocan udostępniony 
zostanie także taras na dachu bu-

dynku. „Dzika plaża” to miejsce, 
które tyszanie chętnie odwie-
dzają na rowerach, dlatego dla 
rowerzystów powstaną miej-
sca postojowe. Zgodnie z umo-
wą dzierżawca ma 12 miesięcy 
na realizacje inwestycji i rozpo-
częcie działalności. Jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie za rok bę-
dzie nowy lokal będzie już dzia-
łał, choć inwestor nie wyklucza 
otwarcia… już latem.

Rozpocznie się także reali-
zacja II etapu budowy przysta-
ni sportów wodnych przy Jezio-
rze Paprocańskim czyli budowa 
budynku dla klubów żeglarskich 
z częścią szkoleniową i magazy-
nową, a także pomostów, ścieżek 
pieszo-jezdnych i oświetlenia. 
Koszt – 10 mln zł.

Kolejna inwestycja to budowa 
wodnego placu zabaw w Parku Ja-
worek, gdzie trwa obecnie pro-
cedura wyłaniania wykonawcy. 
Na 400 metrach kwadratowych 
ma się pojawić ok. 20 wielobar-
wnych urządzeń do zabawy i re-
kreacji i naturalny plac zabaw. 
Zaprojektowano również natry-
ski, przebieralnie, automatycz-

ną toaletą publiczną. W pobliżu 
pojawią się stojaki dla rowerów, 
kosze na śmieci, a także nowe na-
sadzenia. Miasto zarezerwowa-
ło na tę inwestycję 7 mln złotych, 
a że najtańsza oferta w zakończo-
nym ostatnio przetargu opiewa-
ła na znacznie więcej (11 mln zł) 
– pierwsze postępowanie z tego 
powodu unieważniono.

Plac, parking i boisko
Niebawem rozpoczną się prace 
przy rewitalizacji Placu Konsty-
tucji 3 Maja (w sąsiedztwie koś-
cioła św. Jana Chrzciciela), obec-
nie wykonana jest dokumentacja 
projektowa, uzyskano pozwole-
nie na budowę. Termin realizacji 
– 13.09 br. Z kolei przy ul. Dą-
browskiego powstaną miejsca 
rekreacyjne w miejscu obecnego 
parkingu. Zlikwidowana zostanie 
uszkodzona asfaltowa nawierzch-
nia, teren zostanie utwardzony 
(nawierzchnie mineralno-żywicz-
ne, nawierzchnie z płyt betono-
wych, nawierzchnie drewniane), 
pojawią się ławki, leżaki, siedziska 
drewniane, stojaki na rowery, ko-
sze na odpadki oraz plac zabaw. 
Teren zostanie zrekultywowany, 
powstaną trawniki, rabaty i nasa-

dzenia. Trwa postępowanie prze-
targowe.

Przy ul. Edukacji pojawi się ko-
lejne boisko. Obecnie trwa wyła-
nianie wykonawcy, który na re-
alizację inwestycji będzie miał 
18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.

nowe mieszkania
Niedawno miasto oddało nowe 
mieszkania przy al. Bielskiej, obec-
nie trwają prace związane m.in. 
z przebudową i rozbudową budyn-
ku byłej szkoły przy ul. Oświęcim-
skiej. Za ok. 9,5 miliona złotych 
(w tym 8 mln zł dofinansowania) 
powstanie tam 30 mieszkań o śred-
niej powierzchni 59 m kw. Plano-
wany termin zakończenia zadania 
to maj przyszłego roku. W 2023 
roku rozpocznie się budowa bu-
dynku mieszkalno-usługowego 
przy ul. Spacerowej. Za ponad 
10 milionów złotych wybudowa-
ne zostaną m.in. 34 mieszkania. 
W ostatnich dniach miasto pod-
pisało także umowę na zakup bu-
dynków po byłej Telekomunika-
cji Polskiej przy ul. Orzeszkowej 
i al. Jana Pawła II, gdzie także po-
wstaną nowe mieszkania. 
leszek sobieraj ●

W 2023 roku Górnośląsko-Za-
głębiowska Metropolia sfinansuje 
prawie 100 połączeń kolejowych 
za ponad 20 milionów złotych. 
Wśród finansowanych połączeń 
24 dotyczą relacji Tychy Lodowi-
sko – Katowice, natomiast 12 Ty-
chy Lodowisko – Dąbrowa Gór-
nicza Ząbkowice.

Maksymalna planowana kwo-
ta dotacji to 20,9 mln zł, co jest 
rekordową kwotą. W ubiegłym 
roku GZM wydała na finansowa-
nie dodatkowych 104 połączeń 17 
milionów złotych. Obecnie wyż-
sza kwota wynika ze wzrostu 
kosztów, natomiast nieco mniej-
sza liczba połączeń spowodowana 
jest brakiem możliwości realiza-
cji połączeń na trasie Katowi-
ce-Sławków w dotychczasowym 
przebiegu, co jest związane z pra-
cami remontowymi zaplanowa-
nymi przez spółkę PKP PLK.

Finansowane przez GZM po-
łączenia pozwalają nie tylko 
na szybki dojazd, ale również 
wygodne przesiadki. To jedno 
z działań zmierzające do budo-
wy Kolei Metropolitalnej. GZM 
wspólnie z miastami pozyskała 
sfinansowanie kolejowych in-
westycji w ramach rządowego 
programu Kolej Plus. Ułatwie-

nia w podróżowaniu po Metro-
polii to również metrobilety oraz 
bilet 24h+kolej, które uprawnia-
ją do poruszaniu się wszystkimi 
środkami transportu publiczne-
go (koleją, autobusami, trolejbu-
sami i tramwajami). To elemen-
ty wspólnej taryfy Kolei Śląskich 
i Zarządu Transportu Metropo-
litalnego. opr. ls ●

górnośląsko-zagłębiowska Metropolia zmierza do budowy Kolei Metropolitalnej.

rekordowe dofinansowanie kolei

inwestujemy mimo Problemów
prezydent andrzej dziuba: ZREALIZOWALIŚMy WIęKSZOŚć PLANOWANych INWESTycjI, KONTyNuOWANE bęDą WSZySTKIE ROZPOcZęTE PROjEKTy I NIE GROZI IM ZATRZyMANIE PRAc.

aNDRZej DZiuBa, PReZyDeNt tychóW:

– Rok 2022 był z wielu powodów rokiem trudnym – rozpoczęła 
się wojna w ukrainie, a duża część działań pomocowych spoczęła 
na samorządach. Pogorszyła się także kondycja finansowa samorzą-
dów na skutek wprowadzanych przez rząd zmian. Znaczne obniże-
nie dochodów własnych z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT), podwyższenie płacy minimalnej, galopująca infla-
cja i ogromne podwyżki cen energii przełożyły się na możliwości 
inwestycyjne miast. Obecnie na 350 miast zrzeszonych w Związku 
Miast Polskich, tylko 3 będą miały nadwyżkę operacyjną! W Ty-
chach w latach 2018–2020 była ona na poziomie 70–100 mln zł, 
w roku 2022 miała ona wynieść 55 mln zł, natomiast na rok 2023 
pierwszy raz w historii planowany jest deficyt operacyjny w kwocie 
8 mln zł. jest to sytuacja bardzo niepokojąca. Mimo to zrealizowa-
liśmy większość planowanych inwestycji, a wszystkie rozpoczęte 
projekty będą kontynuowane i nie grozi im zatrzymanie prac. Nasz 
budżet konstruowaliśmy w sposób przemyślany – stać nas na re-
alizację tych ambitnych planów. Zresztą radni Rady Miasta Tychy, 
niezależnie od opcji politycznej, jednogłośnie na grudniowej sesji 
Rady Miasta poparli ten budżet. Mogę zapewnić, że będziemy da-
lej pracować i działać na rzecz mieszkańców, by w kolejnym roku 
Tychy znów znalazły się wśród najszczęśliwszych miast w Polsce, 
a przypomnę, że w 2022 r nasze miasto zajęło w tym rankingu 4. 
miejsce.

Wiadukty na ul. Mikołowskiej zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstaną nowe.
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Tak ma wyglądać realizowany w tym roku obiekt gastronomiczny na tzw. Dzikiej Plaży w Paprocanach.
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reklama

Nie pal choinką w piecu. Należy 
unikać palenia drewnem drzew 
iglastych oraz świeżym drewnem, 
czyli poświątecznymi choinka-
mi – przestrzega firma Master, 
radząc jednocześnie co można 
zrobić z drzewkiem gdy około-
świąteczny czas mija.

Choinkę naturalną z korze-
niami, która przetrwała święta, 
możemy zatrzymać do wczesnej 
wiosny i przesadzić do ziemi. Tę 
bez korzeni tniemy na mniejsze 
kawałki i wrzucamy do worka 
na odpady bio-zielone lub bez-
pośrednio na kompostownik.

W zależności od tego czy miesz-
kamy w bloku czy w domu jedno-
rodzinnym, różne są sposoby po-
zbycia się naturalnej choinki:
– w przypadku zabudowy wie-
lorodzinnej (mieszkańców blo-
ków) – firma wywozowa odbiera 
je z miejsc gromadzenia odpadów 
komunalnych w terminach wyni-
kających z harmonogramu odbio-
ru odpadów wielkogabarytowych 
(odbiór w ramach cotygodniowej 
zbiórki odpadów wielkogabary-
towych).
– w przypadku zabudowy jed-
norodzinnej – firma wywozo-
wa odbiera je również z miejsc 
gromadzenia odpadów komu-
nalnych w terminach wynikają-

cych z harmonogramu odbioru 
odpadów wielkogabarytowych. 
W niektórych miejscowościach 
(np. w Tychach) na początku roku 
organizowana jest zbiórka choi-
nek zarówno ciętych, jak i w do-
nicach oraz sztucznych; wtedy 
można je wystawić przed posesję 
(w naszym mieście akcja zorgani-
zowana będzie w terminie od 23 
stycznia do 10 lutego – należy wy-
stawić je przed posesje zgodnie 
z harmonogramem wywozu).
– w przypadku zabudowy jed-
norodzinnej, jak również miesz-
kańców bloków – choinki moż-
na dostarczyć do PSZOK-ów 
– Punktów Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
– przy ul. Serdecznej w Urbano-
wicach lub przy ul. Dojazdowej. 
Są one czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 6.30-21, a w so-
boty w godz. 9-13.

Z kolei zniszczona choinka 
sztuczna to odpad wielkogaba-
rytowy, dlatego też:
– w przypadku zabudowy jed-
norodzinnej należy wystawić 
ją przed posesję w ramach orga-
nizowanej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych zgodnie z har-
monogramem,
– w przypadku mieszkańców za-
budowy wielorodzinnej (bloków) 

należy pozostawić ją w wyznaczo-
nym miejscu przy altanie śmiet-
nikowej
– dodatkowo, każdy mieszkaniec 
ma możliwość dostarczenia od-
padów wielkogabarytowych 
(w tym sztucznych choinek) 
do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

Pamiętajmy również, iż drze-
wek nie należy wrzucać do po-
jemników na odpady pozostałe 
po segregacji – zmieszane (po-
jemnika szarego), lecz przeka-
zać je do PSZOK lub pozostawić 
w wyznaczonym przez zarządcę 
nieruchomości lub spółdzielnię 
miejscu składowania tych odpa-
dów. rn ●

Od 2 stycznia 2023 roku benefi-
cjenci programu „Aktywni60plus” 
znowu mogą skorzystać z promo-
cji „Druga godzina gratis” w Wod-
nym Parku Tychy. Promocja obo-
wiązuje w poniedziałek, środę oraz 
piątek w godzinach 10-15. Aby 
spędzić dwie godziny w Wodnym 
Parku Tychy na części rekreacyjnej 
i sportowej, należy wykupić pierw-
szą godzinę w cenie 23 zł.  

Program „Aktywni60plus” jest 
realizowany w Tychach od 2012 
roku. Aktualnie w programie bie-
rze udział 13.803 tyskich senio-
rów, 996 nowych osób dołączyło 
w 2022 roku. Wszyscy beneficjen-
ci programu mogą skorzystać z 
oferty 86 firm.

„Druga godzina gratis” jest fi-
nansowana z budżetu miasta Ty-
chy. ru ●

Jak informuje Urząd Miasta Ty-
chy, rozpoczął się ponowny na-
bór wniosków o preferencyjny za-
kup węgla w dwóch sortymentach 
ekogroszku i orzecha.

Przypominamy, że do doko-
nania zakupu preferencyjnego 
jest uprawniona tylko osoba fi-
zyczna w gospodarstwie do-
mowym, która spełnia warunki 
uprawniające do dodatku węglo-
wego, tj. osoba której wypłacono 
dodatek węglowy lub której po-
zytywnie rozpatrzono wniosek 
o dodatek węglowy albo speł-
nia warunki do otrzymana do-

datku węglowego i nie ubiegała 
się o dodatek węglowy, a doko-
nała zgłoszenia głównego źródła 
ogrzewania, tj. źródła węglowe-
go w CEEB. 

Wniosek o preferencyjny zakup 
paliwa stałego można złożyć bez-
pośrednio do Urzędu Miasta Ty-
chy na parterze w punkcie infor-
macyjnym, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej lub 
za pośrednictwem poczty.

Wnioski przyjmowane są 
w godzinach pracy urzędu: 
od poniedziałku do środy: godz. 
7.30-15:30, w czwartki od godz. 

7.30-17.30 oraz w piątki od godz. 
7.30-13.30.

Warto wiedzieć, że zgodnie 
z przepisami ilość paliwa stałego 
dostępnego dla jednego gospodar-
stwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego to maksymalnie 
3 tony na obecny sezon zimowy. 
Oznacza to, że gospodarstwo, któ-
re w końcu ub. roku nabyło przy-
sługujące 1,5 tony opału, ma teraz 
prawo do zakupu jedynie kolej-
nych 1,5 tony. Maksymalna ilość 
3 ton przysługuje jedynie osobom 
które nie dokonały zakupu prefe-
rencyjnego do 31.12.2022 r. ru ●

W dziewięciu lokalizacjach w Ty-
chach pojawiły się karmniki dla 
ptaków. Dwa z nich zainstalo-
wano w Parku Solidarności oraz 
po jednym w parkach: Północ-
nym, Jaworku, św. Franciszka 
i Klary, Górniczym, Niedźwiad-
ków, Rodzinnym Parku bł. Karo-
liny oraz na terenie Ośrodka Wy-
poczynkowego Paprocany.

Regularnie o pokarm dla pta-
ków będzie dbał Tyski Zakład 
Usług Komunalnych w Tychach, 
który będzie dostarczał do kar-
mników mieszanki pokarmowe 
dla dzikich ptaków. Pokarm mogą 
przekazywać także mieszkańcy.

– Prosimy jednak, by robić 
to bardzo rozsądnie, zarówno 
pod względem jakości pokarmu, 
jak i jego ilości. Nie można do kar-
mników dawać np. spleśniałego 
pieczywa czy odpadów kuchen-
nych. Ważne też, by nie było go 
za dużo, a niezjedzony pokarm nie 
zalegał w karmniku i nie psuł się – 
mówi Jakub Czardybon z Wydzia-

łu Komunalnego, Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa UM Tychy.

Mądre dokarmianie ptaków 
zimą to regularne wykładanie 
ptakom nieprzetworzonego, na-
turalnego i czystego pokarmu 

od momentu wystąpienia sil-
nych mrozów i opadów śniegu 
do czasu pojawienia się jego na-
turalnych źródeł, w stałym i za-
bezpieczonym przed zamakaniem 
i drapieżnikami miejscu. ru ●

pod koniec ubiegŁego 
roku Miejski zarządu 
budynków Mieszkalnych 
w tychach zakończyŁ 
terMoModernizację 
wielorodzinnego 
budynku Mieszkalnego 
przy ul. katowickiej 
145. obiekt wpisany jest 
do gMinnej ewidencji 
zabytków.

W ramach zadania przeprowa-
dzono kompleksową termomo-
dernizację budynku: ocieplono 
ściany zewnętrzne, wymienio-
no stolarkę okienną i drzwiową 
oraz źródła ogrzewania. Piecyki 

na opał stały, w które wyposażone 
były mieszkania, zastąpiono dwu-
funkcyjnymi kotłami gazowymi 
z zamkniętą komorą spalania, 
zapewniając centralne ogrzewa-
nie oraz ciepłą wodę. W budyn-
ku znajduje się osiem mieszkań, 
w tym dwa dla osób poruszają-
cych się na wózku. Lokale wy-
posażone zostały w urządzenia 
sanitarne, zlewozmywaki oraz 
elektryczne lub gazowe kuchen-
ki z piekarnikiem.

Wykonano także dodatkową 
kondygnację w dobudowanej 
części budynku, na dachu której 
pojawiły się maty rozchodnikowe 
– zielony dach. Na podwórku po-

jawiły się nowe rośliny oraz zbior-
niki na deszczówkę. Ustawio-
no odremontowane stare ławki, 
których styl komponuje się z za-
montowaną pompą ręczną tzw. 
„abisynką”. Ponadto odremonto-
wano budynek gospodarczy, któ-
ry został przeznaczony na altanę 
śmietnikową.

Zadanie było realizowane 
ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, z któ-
rego gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 2 milionów 
złotych. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia wyniósł 2,185 milio-
na złotych.
Mn ●

na pewno nie wolno palić jej w piecu!

Co zrobić z Choinką?

kondolencje

seniorzy mają taniej.

druga godzina gratis

moderniZACjA ZAbytku
za ponad 2 Miliony zŁotych OcIEPLONO I WyREMONTOWANO DOM, W KTóRyM MIESZKA 
OSIEM RODZIN.

dziewięć karmników w tyskich parkach.

Miasto dba o Ptaki

Wyremontowany budynek jest teraz swoistą perełką dzielnicy.

M
ZB

M

wnioski na zakup preferencyjny po raz drugi.

kuP węgiel taniej

Dziewięć takich domków pojawiło się na terenie tyskich parków.
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na takie ciekawostki 
czekają pasjonaci 
historii i Mieszkańcy 
Miasta, a tzw. 
stare tychy kryją 
ich z pewnością 
znacznie więcej. 
ta ostatnia dotyczy 
napisu – reklaMy 
na reMontowanyM 
budynku restauracji 
„polonez” przy 
ul. daMrota 35 
(dawniej restauracja 
strzeleckiego).

Po skuciu tynku podczas prac re-
montowych, we wnęce jednego 
z zamurowanych okien na par-
terze od strony ulicy, pracowni-
cy firmy odnaleźli napis, a właś-
ciwie dwa, umieszczone jeden 
na drugim.

szczęśliwy traf
Wykonane zostały różnymi kro-
jami pisma, jeden napis, ciem-
niejszy jest napisany na drugim. 
W związku z tym, iż odpadł dol-
ny płat tynku, odczytać można 
tylko górną część reklamy. Jak 
się okazuje, inwestor prowadzi 
remont budynku z dużą staran-

nością i na szczęście udało się 
zachować tę pamiątkę historii. 
A nie jest to przecież oczywiste, 
bo w przypadku prac remonto-
wych w kilku innych obiektach 
zniszczono cenne detale, ba na-
wet całe mozaiki.

– To rzeczywiście ciekawe od-
krycie, można powiedzieć szczęś-
liwy traf, że napisy znaleziono 
pod tynkiem i że wcześniej nie 
zostały skute – mówi Marcin Za-
rzyna, pasjonat historii, głównie 
Starych Tychów. – Są reklamą 
działalności, jaka tutaj była pro-
wadzona i świadczonych usług. 
Wcześniejszy napis został nama-
lowany białą farbą. Można od-
czytać trzy słowa: Versand/ORI-
GINAL/TICHAUER, co znaczy 
„Wysyłka oryginalnego tyskiego”. 
Możliwe, że chodzi tu o tyskie 
piwo… Z uwagi na język i krój 
czcionek – jedna z nich stylem 
odwołuje się do czcionki o na-
zwie „Arnold Böcklin” i zapro-
jektowana została w 1904 roku 
– uważam, że napis pochodzi 
z okresu pruskiej administracji 
w Tichau. W tych czasach ist-
niało kilka napisów. Pod środ-
kowym oknem u góry elewacji 
wschodniej istniał napis „Mül-

lers Gasthaus”, który wskazywał 
na XIX wiecznego właściciela 
budynku. Na parterze przy wej-
ściu wciąż widniał szyld „Hotel 
zum deutschen Kaiser”, a od stro-
ny obecnej ulicy Damrota (wte-
dy Kaiser-Wilhem-Strasse) był 
umieszczony inicjał imienia i na-
zwisko „Th. Strzeletzki”.

niemcy – Polska – niemcy
Drugi napis, wykonany jest ciem-
niejszą farbą: „Fremden & Ge-
selschaftszimmer/Kalte u. war-
me Speisen/zu jeder Tageszeit/
Ausschank” – „Pokoje gościnne 
i sale przyjęć okolicznościowych/
Zimne i ciepłe posiłki o każdej 
porze dnia/wyszynk”. Zdaniem 
Marcina Zarzyny w reklamie tej 
są trzy kroje pisma, pozbawiona 
jest elementów ozdobnych typo-
wych dla secesji. Można zatem 
przyjąć, iż pochodzi ona z lat 
1904-1922, czyli do plebiscytu 
i włączenia Tichau do państwa 
polskiego.

– To prawdopodobnie reklama 
z okresu, gdy lokal nosił nazwę 
„Hotel zum deutschen Kaiser” 
– dodaje M. Zarzyna. – Książ-
ka adresowa z 1914 roku poda-
je, że właścicielem był wówczas 

Theofil Strzeletzky. Po analizie 
zdjęć doszedłem do wniosku, 
że właśnie Strzelecki zakrył ten 
napis w okresie międzywojen-
nym. Najwidoczniej nie identyfi-
kował się z pruską czy niemiecką 
administracją i kulturą i wolał go 
zakryć. Potem, w czasie II wojny 
światowej, kiedy znów pojawili 
się Niemcy, zniknęły z kolei jego 
polskie napisy na budynku.

Jak twierdzi Marcin Zarzyna, 
w innych miejscach budynku ra-
czej nie znajdzie się już napisów. 
Na zdjęciach z początku wieku 
jest na górnym gzymsie napis 
„Müllers Gasthaus”, ale na foto-
grafiach z 20-lecia międzywo-
jennego już go nie ma. Być może 

właśnie zlikwidował go Strzele-
cki, a napis, który teraz odkuto, 
zasłonił tablicą, jakby nie chciał 
go skuć i zatynkował. Po II woj-
nie nadal działała tu restauracja, 
jeszcze w latach 60. XX wieku.

konserwacja napisu
– Ten napis oczywiście zostanie, 
bo nie wyobrażam, by mogło 
być inaczej – mówi prowadzą-
cy remont właściciel „Poloneza”. 
– Musimy go jednak zabezpie-
czyć, ale nie ma technologii, któ-
ra pozwoliłaby na jego zabezpie-
czenie już teraz, przy obecnych 
warunkach pogodowych. Prace 
będą się mogły odbyć wiosną, 
a właściwie późną wiosną, kiedy 

temperatury i wilgotność będą 
bardziej odpowiednie. Po za-
kończeniu remontu na miejsce 
wróci także tablica, upamiętnia-
jąc przyłączenie części Górnego 
Śląska do Polski.

Można powiedzieć, że w przy-
padku budynku „Poloneza” hi-
storia zatoczyła koło. Z jednej 
strony niemieckie napisy, upa-
miętniając czas, kiedy przez kilka 
wieków Tychy były pod admini-
stracją niemiecką, a z drugiej tab-
lica upamiętniająca fakt, iż w tym 
budynku znajdował się lokal ple-
biscytowy, a mieszkańcy w zna-
komitej większości opowiedzieli 
się za Polską.
leszek sobieraj ●

od „müllers gAstHAus” do „PoloneZA”
wiosną, odkute na elewacji buDyNKu RESTAuRAcjI NAPISy bęDą PODDANE KONSERWAcjI.

Rośliny pojawiły się ostatnio na kolejnych trzech tyskich przystankach.

TZ
UK

Tychy Stoczniowców 70, Tychy 
Elfów oraz Tychy Cmentarz 
Wartogłowiec – to lokalizacje 
trzech nowych, zielonych przy-
stanków w Tychach. 

Do nasadzeń, które pokryją 
konstrukcję i stworzą zieloną 
ścianę przy przystankach zasto-
sowano kompozycję pnączy, ta-
kich jak: bluszcz, kokornak, po-
wojniki, winorośle amurskie.

Zimozielone bluszcze, które 
początkowo rosną nieco wol-
niej, zestawiono z pnączami 
o szybszym wzroście takimi 
jak powojniki oraz winorośle 
amurskie. Dodatkowo bluszcze 
o ciemnych, drobnych liściach 
połączono z kokornakiem, który 
posiada duże jasnozielone liście. 
Powojnik ozdabiać będzie zie-
lone przystanki kwiatami oraz 

stanowić będzie pokarm dla 
owadów. Jesienią „zielona ścia-
na” przebarwi się na szkarłat-
ny kolor dzięki winorośli amur-
skiej. U podstawy konstrukcji, 
w usuniętym fragmencie chod-
nika, zastosowano byliny takie 
jak liliowce ogrodowe, rudbe-
kie błyskotliwe oraz ostróżki 
ogrodowe. 
Mn

Miasto zielone też zimą. 

bluszCz na PrzystankaCh

Budynek przy dzisiejszej ul. Damrota na pocztówce z czasów, gdy 
Tychy znajdowały się pod administracja niemiecką.

Przy okazji remontu elewacji lokalu „Polonez” odkryto historyczne napisy sprzed przynajmniej wieku.

ar
c.

Le
sze

k S
ob

ier
aj

5|17 stycznia 2023www.tychy.pl twoje tychynasze tychy



trwa ogólnopolska 
dyskusja, a wŁaściwie 
spór Między 
zwolennikaMi 
i przeciwnikaMi 
terMicznego 
wykorzystywania 
odpadów, sensu 
budowy kolejnych 
instalacji, szkodliwości 
ich oddziaŁywania 
na środowisko, zapisów 
w prawie unijnyM itd. 
probleMy te nie oMijają 
także tychów, z uwagi 
na plany budowy 
takiej instalacji 
w wilkowyjach.

Przypomnijmy, iż niedawno Sa-
morządowe Kolegium Odwoław-
cze w Katowicach uchyliło pozy-
tywną decyzję prezydenta miasta 
o uwarunkowaniach środowi-
skowych dla tej inwestycji, m.in. 
wskazując, że prezydent, będąc 
stroną w tym postępowaniu (re-
prezentuje gminę i Skarb Pań-
stwa), powinien zostać z niego 
wyłączony.

organ zastępczy
Jak wynika z informacji Ewy 
Grudniok, rzecznika Urzędu 
Miasta, złożony zostanie wnio-
sek do SKO o wyznaczenie orga-
nu zastępczego do ponownego 
rozpatrzenia tej sprawy. Stało się 
tak ze względu na zmianę orzecz-
nictwa SKO w Katowicach w za-
kresie właściwości organu do wy-
dania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w sprawach, 
w których planowana inwesty-
cja oddziałuje na działki gminne 
(nawet gdy jest to tylko działka 
drogowa). Jak się okazuje, sta-
nowiska kolegiów w tej sprawie 
nie są jednorodne. Przykładem 
może być tegoroczne rozstrzyg-
nięcie SKO w Biesku–Białej, które 
w podobnej sprawie, nie znalazło 
podstaw prawnych do wyłączenia 
prezydenta.

– Podtrzymujemy swoje sta-
nowisko w tej sprawie – stwier-
dziła Ewa Grudniok. – Zebrany 
dotąd materiał dowodowy nie 
daje podstaw prawnych do wy-
dania decyzji odmownej. Usta-
wa jasno precyzuje, że wydanie 
decyzji odmownej może mieć 
miejsce w następujących przy-
padkach: niezgodności lokaliza-
cji przedsięwzięcia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, odmowie 
uzgodnienia warunków realiza-
cji bądź wydanie negatywnej opi-
nii przez stosowne organy, braku 
zgody wnioskodawcy na realiza-
cję przedsięwzięcia w wariancie 
innym niż proponowany, kiedy 
z oceny oddziaływania na środo-
wisko wynika, że przedsięwzię-
cie może znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 
2000 i jeżeli z oceny oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowi-
sko wynika, że przedsięwzięcie 
może spowodować nieosiągnięcie 
celów środowiskowych zawartych 
w planie gospodarowania woda-
mi na obszarze dorzecza. Tym-
czasem w tej sprawie planowana 
inwestycja ma być zlokalizowana 
na terenie nie objętym planem za-
gospodarowania przestrzennego, 
wobec tego organ nie badał zgod-

ności lokalizacji z zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, realizacja plano-
wanego przedsięwzięcia została 
pozytywnie uzgodniona przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach, z oce-
ny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko wynika moż-
liwość realizacji przedsięwzięcia 
w wariancie zaproponowanym 
przez wnioskodawcę, a plano-
wane przedsięwzięcie nie będzie 
negatywnie oddziaływać na ob-
szar NATURA 2000, ponieważ 
na terenie miasta Tychy taki ob-
szar nie występuje. Także z opi-
nii Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie wyni-
ka, że przedsięwzięcie nie wpły-
nie na możliwość osiągnięcia ce-
lów środowiskowych, o których 
mowa w Prawie Wodnym.

Za i przeciw
O problemach budowy spalarni 
w Polsce mówiono podczas posie-
dzenia Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Energetyki oraz Transfor-
macji Energetycznej i Górniczej 
w Polsce. Na początku poproszo-
no o podsumowanie dotychcza-
sowych debat dr Marka Mrów-
czyńskiego prezesa Instalmedii, 
która ma realizować inwestycję 
w Wilkowyjach.

– Pierwszy wniosek jaki się 
nasuwa jest taki, że przedstawi-
ciele organizacji ekologicznych 
mają zupełnie przeciwny głos 
do wszystkich pozostałych insty-
tucji państwowych, samorządo-
wych, branżowych inwestorów, 
naukowców i specjalistów. Mam 
wrażenie, że wykorzystując nie-
wiedzę mieszkańców, nakręcana 
jest spirala oporu przeciwko tego 
typu instalacjom, kwestionuje się 
dorobek naukowy ostatnich kil-
kudziesięciu lat, decyzje środo-
wiskowe wydawane przez setki 
pracowników regionalnych dy-

rekcji Ochrony Środowiska i Ge-
neralnej Dyrekcji, pracowników 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, przez ministerstwo kli-
matu i środowiska oraz wiele 
instytucji publicznych i samo-
rządowych, które tego typu in-
westycje chcą w Polsce realizo-
wać. Zadajmy sobie pytanie: czy 
Norwedzy, Szwedzi, Duńczy-
cy, Finowie, Szwajcarzy, Niem-
cy, Francuzi i przedstawiciele in-
nych państw podejmują takie złe 
decyzje, czy też może w Polsce 
jest tak, że mamy do czynienia 
z irracjonalnym oporem? Wpro-
wadzacie w błąd mieszkańców, 
zasłaniając się głosem społecz-
nym, co nie ma związku z rze-
czywistością. Wszędzie w Euro-
pie się da, w Polsce się nie da. 
Instalacje termicznego przetwa-
rzania odpadów są niezbędnym 
elementem systemu gospodarki 
odpadami. Jak wszyscy wiedzą, 
nawet jeśli osiągniemy wskaźnik 
65 proc. recyklingu i wejdzie 
w życie przepis, który zabrania 
składować na składowiska wię-
cej niż 10 proc. odpadów i tak zo-
stanie nam co najmniej 25 proc. 
odpadów do zagospodarowa-
nia. Co z tym zrobić? A przecież 
od roku 2050 w ogóle obowią-
zywał będzie zakaz składowa-
nia. My mówimy tylko o tym, 
że to do instalacji termicznego 
przetwarzania odpadów powin-
ny być kierowane odpady, które 
się już nie nadają do recyklingu. 
Tego typu instalacje są ważnym 
elementem dekarbonizacji syste-
mu energetycznego, mają niższą 
emisję CO2, nie szkodzą powie-
trzu, bo mają wyższy reżim w za-
kresie emisji oczyszczania spalin 
niż jakikolwiek inne instalacje, 
a w szczególności istniejące cie-
płownie i elektrociepłownie wę-
glowe. Ponadto przyczynią się 
do likwidacji niskiej emisji, 

bo przecież w paleniskach do-
mowych nie ma żadnych insta-
lacji oczyszczania spalin, a smog 
pochodzi właśnie głównie z pale-
nisk domowych. Wreszcie zwięk-
szają bezpieczeństwo energe-
tyczne. Z danych Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej wy-
nika, że jeśli porównamy liczbę 
spalarni w stosunku do liczby 
mieszkańców lub do ilości wy-
twarzanych odpadów w danym 
kraju, w Polsce jest ona najniższa. 
Zgadzamy się, że pierwszeństwo 
ma mieć zawsze recykling odpa-
dów, ale mimo tego i tak powsta-
je zawsze jakaś frakcja resztkowa, 
która posiada wartość opałową 
i są to odpady nienadające się 
do recyklingu. Konieczne wręcz 
jest wykorzystanie ich do celów 
energetycznych. Mówi się o bu-
dowie biogazowni i kompostow-
ni, o inwestowaniu w segregację 
odpadów. Jesteśmy dokładnie 
tego samego zdania. Problem 
jednak w tym, że po wytworze-
niu czy odzyskaniu surowców 
recyklingowych, w komorach 
fermentacyjnych w procesie fer-
mentacji powstaje odpad pofer-
mentacyjny, który mógłby być 
termicznie przetworzony, a nie 
trafiać na składowiska. Cała Unia 
Europejska zmierza do tego, 
by jak najmniej odpadów trafia-
ło na składowiska, już nie mówię 
o tym, że na składowiskach w wy-
niku procesów fermentacji samo-
czynnie powstają zanieczyszcze-
nia degradujące środowisko, jak 
metan – 20 razy bardziej szkod-
liwy niż dwutlenek węgla.

Marek Mrówczyński uzasad-
niał, iż wbrew stanowisku pro-
testujących i ekologów, instala-
cje termicznego przekształcania 
odpadów wpisują się w gospo-
darkę o obiegu zamkniętym, po-
nieważ ponownie wykorzystują 
w gospodarce frakcje kaloryczne. 

Ponadto likwidując przydomowe 
kotłownie poprawiają stan środo-
wiska. Mówił, iż nieprawdą jest, 
że państwa zachodnie wycofują 
się z budowy tego typu instalacji 
– w Niemczech, Wielkiej Bryta-
nii i innych krajach są w budowie 
lub w planach spalarnie o prze-
pustowości kilku milionów ton. 
A w sumie w Europie działa oko-
ło 500 spalarni.

Podwyżki? ludzie nas zjedzą…
Głos zabrał także Henryk Bor-
czyk, wiceprzewodniczący Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii.

– Nasze samorządy jedno-
znacznie opowiedziały się za wy-
korzystaniem odpadów w cie-
płownictwie. W Metropolii nie 
poradzimy sobie bez takich in-
stalacji. Ludzie nas zjedzą, je-
żeli powtórzy się to, co się stało 
we Wrocławiu. Miasto unieważ-
niło postępowanie przetargowe 
na odbiór odpadów, bo oferty 
od firm były o 100 proc. wyż-
sze niż poprzednio, a to miało-
by przełożenie na rachunki dla 
mieszkańców. Miejsce ekologów 
jest przy każdym domu spalają-
cym śmieci. Ponosimy ogromne 
koszty na walkę z niską emisją. 
Nie rozumiem oporu dla istnienia 
instalacji, które spełniają wszel-
kie normy emisji zanieczyszczeń, 
ale też nie rozumiem braku opo-
ru z państwa strony dla instalacji 
w poszczególnych domach, które 
nie spełniają żadnych norm.

dwie dyrektywy
Podczas komisji głos zabrali tak-
że przedstawiciele stowarzyszeń 
i osób protestujących przeciwko 
budowie spalarni. Marcin Grusz-
ko, radca prawny komitetu spo-
łecznego „Stop wrocławskiej spa-
larni”, mówił o podejściu Unii 
Europejskiej do tematu spalarni 
i spalania odpadów.

– W ustawodawstwie unijnym 
od dłuższego czasu trwa odejście 
od spalania odpadów, mamy dwie 
nowe dyrektywy – 850 z 2018 
roku i dyrektywa 851 również 
z 2018 roku. Pierwsza dyrekty-
wa dotyczy hierarchii postępo-
wania z odpadami i wyraźnie 
ona stwierdza, iż nie należy za-
stępować składowania odpadów 
ich spalaniem.

niebezpieczne spalanie
Z kolei prof. Andrzej Hendrich 
z tego samego stowarzyszenia 
przytaczał wyniki badań, z któ-
rych wynika, iż powstające w przy 
spalaniu dioksyny są niebezpiecz-
ne dla zdrowia ludzi i środowiska. 
Dowodził, iż w procesie spalania 
w instalacjach, dioksyny należą 
do tzw. trwałych zanieczyszczeń 
organicznych, co oznacza, że nie 
ulegają one szybkiej biodegra-
dacji i jeżeli osiądą na przykład 
w glebie, to w tej glebie pozostają 
przez bardzo wiele lat.

– Dioksyny przenoszone są da-
lej w ramach różnych łańcuchów 
pokarmowych, hodujemy sałatę, 
kapustę, karmimy kurczaki zbo-
żem i potem jemy jajka. I to jest 
jedna z dróg, która przenosi diok-
syny z instalacji do naszych orga-
nizmów. W 1997 roku między-
narodowa agencja badań nad 
nowotworami uznała je za kan-
cerogenne grupy pierwszej. Po-
jawiły się potem różnego rodza-
ju opinie, że to nieprawda, jednak 
trzeba uznać wyniki badań, które 
są robione od już dłuższego czasu, 
a przede wszystkim poznano już 
mechanizm działania dioksyn.

0,02 procenta
Na to odpowiedział dr Marek 
Mrówczyński:

– Nie wiem czy to wybrzmiało, 
ale w przypadku spalarni chodzi 
o 0,02 procenta emisji dioksyn, 
podczas gdy z palenisk domo-
wych opalanych węglem pochodzi 
60 proc. dioksyn. Trzeba odciąć 
te paleniska domowe od spala-
nia węglem, to natychmiast się 
poprawi jakość powietrza, spad-
nie smog, będzie 60 proc. diok-
syn mniej.

Przedstawiciel firmy Fortum 
przytoczył dane, z których wyni-
ka, iż emisja dioksyn z instalacji, 
która spala 200 tys. ton odpadów, 
odpowiada emisji dioksyn z zale-
dwie 24 palenisk domowych, któ-
re spalają 1 tonę węgla.

– Mieliśmy okazję uczestniczyć 
we funkcjonowaniu takich insta-
lacji w Sztokholmie w Oslo. Czy 
to oznacza, że ci ludzie są nieświa-
domi zagrożenia? W Sztokholmie 
od lat 70. spala się 700 tys. ton od-
padów rocznie, a mimo to ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza jest na najwyższym po-
ziomie. Podobnie w Oslo… Czy 
tam ci ludzie nie mają pojęcia 
o tym, jak taka instalacja wpły-
wa na środowisko? Wiedzą o tym 
doskonale, jednak mają świado-
mość, że to jest o wiele bezpiecz-
niejsze rozwiązanie niż pozosta-
wianie odpadów na składowisku. 
To jest absolutnie najmniej po-
żądana forma zagospodarowa-
nia odpadów. A w ubiegłym 
roku w Polsce aż 40 proc. odpa-
dów trafiło na składowisko, skut-
kując emisją szkodliwego metanu, 

sPór o sPAlArnie
rośnie teMperatura dyskusji MIęDZy ZWOLENNIKAMI buDOWy SPALARNI I Ich PRZEcIWNIKAMI. 

Podczas ubiegłorocznego spotkania prezes Instalmedii Marek Mrówczyński próbował przekonać 
mieszkańców Wilkowyj do inwestycji. Kolejne wydarzenia pokazują, że bezskutecznie.
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w okresie pandeMii 
większość transakcji 
kupna-sprzedaży 
dokonywanych byŁo 
zdalnie. ta forMa 
zakupów nadal cieszy 
się bardzo dużyM 
zainteresowanieM 
z uwagi na wygodę, 
dostępność i szybkość 
w realizacji usŁugi. 
jest jednak ona 
również, niestety, 
poleM do popisu 
dla internetowych 
oszustów.

Z bankowych i policyjnych da-
nych wynika, iż spadła liczba 
oszustw dokonywanych za po-
mocą kart płatniczych, natomiast 
znacznie wzrosła liczba przypad-
ków przestępstw z wykorzysta-
niem bankowości elektronicznej 
(w tym dokonywanych poprzez 
aplikacje). W pierwszym kwar-
tale 2022 roku był to wzrost aż 
o 50 procent w stosunku do końca 
roku poprzedniego.

Oszustów nie odstraszają ani 
wysokie kary, jakie przewiduje 
kodeks karny (pozbawienie wol-
ności od 6 miesięcy do 8 lat), ani 
fakt, iż policji najczęściej udaje 
się ustalać sprawców. Kilka tygo-
dni temu zatrzymano 6-osobową 
grupę, która w latach 2019-2020 
dokonała oszustw na co najmniej 
ćwierć miliona złotych.

jak oszukują?
Oto kilka przykładów z postępo-
wań prowadzonych przez funk-
cjonariuszy Komendy Miejskiej 
Policji w Tychach.

Sprawca skontaktował się te-
lefonicznie ze swoją „ofiarą” 
oferując pewny zysk przy in-
westowaniu w konkretne akcje. 
Zaproponował pełną pomoc i ob-
sługę przy zyskach oraz popro-
sił o wstępny zakup za małe pie-
niądze oraz instalację platformy 
inwestycyjnej i aplikacji pulpitu 
zdalnego. W ten sposób uzyskał 
pełną kontrolę nad gromadzo-
nymi środkami i co ważniejsze – 
kontem bankowym ofiary. War-
to wiedzieć, że nikt w taki sposób 
nie kontaktuje się oferując tego 
typu usługi.

Kolejny przykład: osoba za-
mieszcza ofertę na portalu ogło-
szeniowym, otrzymuje informa-
cję o zakupie rzeczy i opłaceniu 
towaru oraz ewentualnej przesył-
ki. Oszust najczęściej prosi o nu-
mer telefonu lub e-mail, na który 
wysyła link umożliwiający po-
branie środków. Używa aplika-
cji maskującej oraz wiadomości 
typu „Flash”. Po aktywacji linku 
pokrzywdzony zostaje przekie-
rowany na stronę wyboru ban-
ku w ten sposób umożliwiając 
sprawcy pełny dostęp do konta 
bankowego. Klient powinien wie-
dzieć, że nikt nie opłaca towaru 
lub przesyłek przesyłając link.

Często zdarza się, że po-
krzywdzony dostaje sms z lin-
kiem o „uregulowanie zaległości 
w opłacie za prąd, gaz, przesyłkę 
itp.” w małej kwocie. Po aktywa-
cji linku pokrzywdzony otrzymu-
je sms o potwierdzenie transak-
cji bankowej. I tutaj też trzeba 
wiedzieć, że żaden z tego typu 
podmiotów nie przesyła linków 
do opłacenia zaległości.

Ponad połowa wszystkich 
oszustw z wykorzystaniem prze-
lewów dokonana została za po-
mocą aplikacji mobilnych. Spraw-
cy kontaktują się przy użyciu tzw. 
aplikacji maskującej, najczęściej 
z nazwą banku lub telefonu in-
folinii bankowej i przekazują in-
formacje o próbie dokonania z jej 
konta przelewu oferując pomoc 
przy zabezpieczeniu środków. 
Równocześnie prosi o dokona-
nie przelewu na wskazane kon-
to lub instalację pulpitu zdalne-
go przy użyciu aplikacji. W ten 
sposób uzyskuje środki finan-
sowe lub pełny dostęp do kon-
ta bankowego pokrzywdzonego. 
Jak wiadomo, pracownicy banku 
nie dzwonią i nie proszą o prze-
lew lub instalację jakichkolwiek 
aplikacji.

Phishing nadal groźny
Pułapek e-zakupów jest bardzo 
wiele, a phishing to jedna z naj-
częstszych metod stosowanych 
przez oszustów. Choć opisywana 
była już wielokrotnie, nadal jest 
groźna poprzez różne modyfi-
kacje. Polega na tym, że phisher 
(oszust) rozpoczyna atak od ro-
zesłania pocztą elektroniczną od-
powiednio przygotowanych infor-
macji, które mają formę podobną 
do tych, jakie stosują banki, ser-
wisy aukcyjne lub inne instytucje. 
Komunikaty te zawierają informa-
cję o rzekomym zdezaktywowaniu 
konta i konieczności jego reakty-
wowania poprzez odnośnik znaj-
dujący się w mailu. Do poznania 
poufnych danych przestępcy wy-
korzystują złośliwe oprogramowa-
nie, nazywane w zależności od for-
my: robakiem, koniem trojańskim 
(trojanem) lub wirusami. Takie 
„robaki” przedostają się do kom-
putera klienta jako samodzielne 
nośniki i w ramach wszystkich do-
stępnych nam sieci replikują się. 
Mogą samodzielnie niszczyć pliki 
czy wysyłać pocztę spam. Najnie-
bezpieczniejszą dla użytkownika 
oraz trudniejszą do wykrycia for-
mą phishingu jest tzw. pharming. 
Osoby odwiedzające prawdziwe 
strony są przekierowani na pod-
szywające się pod nią strony, które 
instalują na urządzeniach złośliwe 
oprogramowanie lub osoby, które 
przekierowane zostały na fałszy-
we strony internetowe podają po-
nownie swoje dane, przekazując 
je przestępcy.

Zwróć uwagę na…
Policja radzi, by regularnie uak-
tualniać system i oprogramowa-

nie, których się używa. Warto za-
instalować w swoim komputerze 
program antywirusowy, który 
ostrzega przed niebezpieczeń-
stwem. Ponadto nie należy ot-
wierać hiperłączy bezpośrednio 
z otrzymanego e-maila, szczegól-
nie jeśli nie zna się nadawcy wia-
domości i co ważne – nie prze-
syłać mailem żadnych danych 
osobistych – w żadnym wypadku 
nie wypełniać danymi osobistymi 
formularzy zawartych w wiado-
mości e-mail.

Zwróć uwagę na protokół
Banki i instytucje finansowe sto-
sują protokół HTTPS tam, gdzie 
konieczne jest zalogowanie do sy-
stemu. Adres strony WWW roz-
poczyna się wtedy od wyrażenia 
‚https://’, a nie ‚http://’. Jeśli strona 
z logowaniem nie zawiera w adre-
sie nazwy protokołu HTTPS, po-
winno się zgłosić to pracownikom 
banku i nie podawać na niej żad-
nych danych.

Zadbaj o właściwe hasło
Warto przestrzegać kilku zasad 
przy tworzeniu własnego hasła. 
To kombinacja małych i wielkich 
liter, cyfr i znaków specjalnych, 
o długości powyżej 8–10 zna-
ków. Hasła nie powinny wiązać 
się z naszymi danymi: imieniem, 
nazwiskiem, ksywą. Nie powin-
ny też zawierać nazw z bliskiego 
nam otoczenia, jak miejsce pracy 
lub imię pupila. Każde hasło po-
winno być unikalne dla każdego 
odwiedzanego przez na portalu, 
a dla większego bezpieczeństwa, 
należy co jakiś czas, zmienić szyk 
liter i znaków. Nie powinno się 
zapisywać ważnych haseł do kont 
w plikach dostępnych na kompu-
terze.

internetowe zakupy bez strat
Policja radzi, by przy okazji za-
kupów internetowych zwracać 
uwagę na podaną cenę produk-
tu – gdy jest zbyt niska, może 
to sugerować towar podrobio-
ny. Przed zakupem warto spraw-
dzić kim jest osoba sprzedająca, 
od kiedy konto sprzedawcy wid-
nieje w serwisie i ilu użytkow-
ników korzystało z jego usług. 
Należy domagać się potwier-
dzenia nadania przesyłki, nie 
wpłacać pieniędzy przed po-
twierdzeniem wygranej licyta-
cji i nie kasować korespondencji 
ze sprzedającym – w przypadku 
oszustwa jest ona dowodem po-
twierdzającym
leszek sobieraj ●

mikroplastiku, zanieczyszczony-
mi ściekami.

Z kolei komitet społeczny „Stop 
wrocławskiej spalarni” apelował:

– Bardzo proszę, abyście pań-
stwo nie ignorowali wyników 
obiektywnych badań nauko-
wych, które potwierdzają, że ne-
gatywny wpływ spalarni istnieje 
do tego stopnia, że w przypadku 
Lozanny poziom zanieczyszcze-
nia gleby dioksynami jest tak wy-
soki, że dzieci nie mogą się ba-
wić w ogródkach. Zabronione jest 
uprawianie warzyw i to nie żadni 
zieloni aktywiści sobie wymyślili, 
są to dane uniwersyteckiego Cen-
trum Medycyny Ogólnej i Zdro-
wia w Lozannie.

Potrzeba kilkunastu spalarni
Warto też przytoczyć fragment 
wypowiedzi prof. Grzegorza 
Wielgosińskiego z Politechniki 
Łódzkiej:

– Ilość odpadów komunal-
nych w Polsce od roku 2013 sy-
stematycznie rośnie – w tempie 
pół miliona ton rocznie. W cią-
gu najbliższych 2-3 lat osiągnie-
my poziom co najmniej 15 mln 
ton rocznie, a niektórzy mówią, 
że nawet do 19 mln ton. Z wy-
liczeń wynika jednoznacznie, 
że zostaje rocznie ponad 2 mln 
ton niezagospodarowanej frakcji 
kalorycznej odpadów komunal-
nych – frakcji, która jest ukrywa-
na, czasami składowana niele-
galnie. Dzisiaj polskie spalarnie 
odpadów mają wydajność oko-
ło 1,4 mln ton, natomiast poten-
cjał przyjęcia paliw alternatyw-
nych do cementowni został przez 
Stowarzyszenie Producentów Ce-
mentu określony dokładnie na 1,8 
mln ton. Jednak wydajność na-
szych cementowni wykorzysty-
wana jest w ponad 90 procen-
tach i jej zwiększenie musiałoby 
się łączyć z budową kolejnych 
pieców. Docelowa moc przero-
bowa spalarni w Polsce powin-
na się osiągać około 2 do 3,5 mln 
ton, a to oznacza konieczność wy-
budowania jeszcze przynajmniej 
kilkunastu instalacji, bo przecież 
chodzi rocznie o ok. 15 mln ton 
odpadów.

Budowa spalarni obniża koszty 
gospodarowania odpadami, aby 
nie doszło m.in. do drastycznego 
podnoszenia cen dla mieszkań-
ców. Cementownie mogą spa-
lać tylko ograniczoną ilość od-
padów RDF i za to samorządy, 
czyli mieszkańcy muszą cemen-
towniom płacić. Mając instala-
cje na miejscu, te koszty by już 
odpadły.

Poruszył także kwestię oddzia-
ływania na zanieczyszczenie po-
wietrza:

– Nie ulega najmniejszej wąt-
pliwości i na to są bardzo pro-
ste dowody – wystarczy zajrzeć 
do czy do dyrektywy unijnej czy 
do rozporządzenia w sprawie 
standardów emisyjnych – stęże-
nia zanieczyszczeń w gazach od-
lotowych ze spalania odpadów 
są wielokrotnie niższe niż w przy-
padku spalania paliw kopalnych: 
węgla czy nawet biomasy. Według 
obliczeń Krajowego Ośrodka Bi-
lansowania i Zarządzania Emisja-
mi niższa jest także emisja CO2 
przy spalaniu odpadów niż wę-
gla kamiennego, o brunatnym nie 
mówiąc. Tymczasem Polsce spala 
się w piecach domowych rocznie 
11 mln ton węgla, a w całej Unii 
– 13 mln. W żadnej innej dziedzi-
nie nie „dominujemy” tak zdecy-
dowanie.

Prof. Grzegorz Wielgosiński 
podkreślił, iż spalarnia jako elek-
trociepłownia jest jedynym obiek-
tem ciepłowniczym, który ma pa-
liwo w cenie ujemnej, bo to im 

się płaci za przyjęcie odpadów, 
a one nie muszą płacić za węgiel 
czy gaz.

– Często mieszkańcy mó-
wią, że zgodziliby się na budo-
wę spalarni, pod warunkiem, 
że będą spalane RDF tylko z tej 
miejscowości. Takie rozumowa-
nie to błąd. Na niższą cenę cie-
pła w tej miejscowości złożą się 
ci, którzy nie mają spalarni i ich 
odpady będą dowożone do in-
stalacji. Mamy więc niższe ceny 
za odpady i niższe ceny za ogrze-
wanie.

blokowanie inwestycji
Dominik Bąk, wiceprezes 
NFOŚiGW, nie ma wątpliwości, 
iż należy budować nowoczesne 
instalacje.

– Realizujemy program „Ra-
cjonalna gospodarka odpada-
mi” i jest tam miejsce na dofi-
nansowanie instalacji służących 
zagospodarowaniu frakcji pal-
nej odpadów. Jest to program, 
który cieszy się niezwykle dużą 
popularnością. Wniosków jest 
więcej niż funduszy. Jeśli cho-
dzi o transparentność, to na eta-
pie postępowania 30 organiza-
cji ekologicznych, bo na tyle 
ocenia się liczbę stowarzyszeń 
protestujących obecnie prze-
ciwko spalarniom, nie zgła-
sza merytorycznych uwag. One 
oprotestowują dopiero decyzje 
środowiskowe wydane w po-
stępowaniach. Wszystkie. Czyli 
nie chodzi o ustalenie, jaka jest 
prawda, tylko o to, żeby zabloko-
wać instalację. Do Narodowego 
Funduszu w tym roku i w ubie-
głym trafiło kilkadziesiąt pism 
z informacją, że samorządy po-
trzebują od kilkunastu do kilku-
dziesięciu miliardów na to, żeby 
zagospodarować porzucone od-
pady. O ile w części są to odpady 
niebezpieczne, to w większości 
są to odpady komunalne z frak-
cją palną, których się trzeba po-
zbyć, bo nie ma co z nimi zrobić, 
nie ma instalacji, które mogłyby 
ją przyjąć.

wątek tyski
Agnieszka Amszej, wiceprze-
wodnicząca Rady Osiedla Wil-
kowyje:

– W Polsce działa aktywnie 
30 podmiotów, które protestu-
ją w ramach ogólnopolskiej ak-
cji „Stop spalarniom”. Ten ruch 
nie wziął się znikąd, nie naro-
dził się bez powodu, wszystkie 
podmioty walczące borykają 
się z tymi samymi problema-
mi w postaci braku transparen-
tności w procesach decyzyjnych 
dotyczących budowy spalarni 
na terenie całego kraju. Chcie-
libyśmy zwrócić państwu uwa-
gę szczególnie na decyzje podej-
mowane niezgodnie z prawem, 
na brak transparentności, uczci-
wości inwestorów a także wpro-
wadzanie społeczności lokalnej 
w błąd zapewnieniami bez po-
krycia o bezpieczeństwie insta-
lacji, w tym przeprowadzaniem 
procesu decyzyjnego bez należy-
tej skrupulatności i rzetelności. 
Chciałabym, aby dr Mrówczyń-
ski ustosunkował się do decy-
zji samorządowego SKO, które 
uchyliło w całości decyzję śro-
dowiskową.

– Decyzja środowiskowa zosta-
ła uchylona – nie jedyna w Pol-
sce i pewno nie ostatnia – odpo-
wiedział Marek Mrówczyński. 
– Oczywiście, jak wszystkie tego 
typu decyzje została uchylona 
– podkreślam – tylko z powodów 
formalnych, a nie merytorycz-
nych. Nikt nie pyta jaka jest emi-
sja z tych instalacji, nikt nie pyta 
o wpływ na środowisko, o popra-

wę jakości powietrza, o niższe 
ceny energii. Wszyscy się czepiają 
argumentów formalnych i to ro-
bicie też państwo. Wprowadzacie 
wszystkich naokoło w błąd.

Z kolei Paweł Porszke, prze-
wodniczący zarządu dzielnicy 
Wilkowyje i członek tamtejsze-
go stowarzyszenia protestujące-
go przeciwko budowie instalacji 
termicznej, dodał:

– Mieszkańcy nie potrzebu-
ją ciepła ze spalarni śmieci. Py-
taliśmy w Tychach, czy chcą się 
do takiej sieci podłączać, ale po-
wiedzieli, że nie, bo to za drogie. 
Nie mówicie państwo prawdy. 
Gdy się pyta, ile to będzie kosz-
towało, unikacie odpowiedzi. 
Wprowadzacie w błąd, mówicie 
półprawdy, stąd też ta niechęć 
do inwestycji. Za przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej ze spa-
larni mieszkańcy będą musieli 
zapłacić sami. Nikt tego wprost 
nam wcześniej tego nie powie-
dział.

demony niewiedzy
Szymon Ciegielski z firmy Pre 
Zero, od 6 lat zarządza instala-
cją, która w tym czasie przetwo-
rzyła ponad 1,2 mln ton odpadów 
nienadających się do recyklingu 
i skierowała na składowiska zale-
dwie… 20 ton.

– Jestem zszokowany tym, 
jakie  demony niewiedzy 
i obaw muszą państwem tar-
gać, że mówicie o braku przej-
rzystości i kreatywnej księgowo-
ści w przypadku spalarni. Chyba 
nie byliście w instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów 
komunalnych, więc gorąco po-
lecam także pani Amszej, która 
zarzuca tym instalacjom brak 
transparentności w działaniu, 
zapoznanie się z prezentacją 
którą przygotowałem. My nie 
jesteśmy w jakikolwiek spo-
sób uprzywilejowani, jesteśmy 
silniej kontrolowani niż jakie-
kolwiek instytucje, czy instala-
cje, które zajmują się przetwa-
rzaniem paliwa stałego. Mamy 
stały nadzór WIOŚ, pełną wia-
rygodność urządzeń i systemów 
pomiarowych. Nie analizujecie 
dodatnich efektów branży, nie 
analizujcie ani tego jak moż-
na uniknąć emisji CO2 z paliw 
kopalnych. Ciekawe czy pań-
stwa zdanie byłoby identyczne 
w przypadku oczyszczalni ście-
ków. Spalarnie odpadów są tak 
samo potrzebne człowiekowi, 
który wytwarza odpady, jak sta-
cje uzdatniania wody czy insta-
lacje oczyszczalnia ścieków.

inne lokalizacje zamiast… 
czerwonego dywanu!
Małgorzata Zych ze Stowarzysze-
nia „Nie dla spalarni śmieci nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim” poru-
szyła ważną kwestię:

– Panowie tutaj dziwicie się, 
że wybuchają konflikty spo-
łeczne. Tych konfliktów by nie 
było, gdyby nie to, że przyjmo-
wane są absurdalne lokalizacje 
dla tych inwestycji, np. w Tarno-
brzegu – nad terenami rekreacyj-
nymi, 450 m od linii brzegowej 
Jeziora Tarnobrzeskiego, które 
zostało stworzone za 1,5 miliar-
da zł. Inne przykłady: Nowy Sącz, 
Łódź, Inowrocław, teraz Wroc-
ław, Kraśnik. Te spalarnie loka-
lizowane są tam, gdzie są osied-
la miejskie. Dlaczego? Dlatego, 
że rozściela się czerwone dywa-
ny przed inwestorami po to, aby 
ponosili jak najmniejsze koszty 
inwestycji w infrastrukturę. Nie 
dziwcie się że ludzie nie chcą 
mieszkać pod kominami spa-
larni odpadów.
leszek sobieraj ●

PułAPki e-ZAkuPów
coraz popularniejszy sposób robienia zakupów W INTERNEcIE SPRZyjA 
OSZuSTOM. jAK KuPOWAć I NIE STAć SIę cybEROfIARą?
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581.433 gości skorzystało z atrak-
cji Wodnego Parku Tychy w 2022 
roku. – To frekwencyjny rekord 
– cieszą się przedstawiciele 
obiektu, który podkreśla rów-
nież swoją samowystarczalność 
energetyczną.

Z blisko 600 tys. gości ty-
skiego parku wodnego więk-
szość stanowili ci, którzy korzy-
stali z atrakcji strefy rekreacji, 
w której znajdują się baseny 
ze sztuczną falą, zewnętrzny, 
strefa dziecięca czy ekstremal-
ne zjeżdżalnie. – Ogromnym za-
interesowaniem cieszą się wciąż 
Sauny Książęce z codziennymi 
seansami, a także zabiegi w SPA 
Książęcym czy też Wodna Aka-

demia, mini-centrum nauki 
o wszystkim tym, co związane 
jest z wodą. Coraz popularniej-
szy jest surfing, w którym trwają 
kursy dla wszystkich tych, któ-
rzy chcą poznać tę dyscyplinę 
sportu – podkreśla Zbigniew 
Gieleciak, prezes Regionalne-
go Centrum Gospodarki Wod-
no-Ściekowej SA w Tychach, za-
rządcy Wodnego Parku Tychy.

Tyski aquapark to jedyny w Pol-
sce park wodny samowystarczal-
ny energetycznie. Wszystko dzię-
ki synergii z tyską oczyszczalnią 
ścieków, produkującą biogaz za-
pewniający energię elektryczną 
cieplną sobie i parkowi wodne-
mu. Mn ●

w Miniony poniedziaŁek 
wystartowaŁy ferie 
ziMowe w województwie 
śląskiM. specjalną 
ofertę dla uczennic 
i uczniów, którzy 
dwutygodniową 
przerwę w nauce 
spędzą w tychach, 
przygotowaŁo MuzeuM 
Miejskie.

Na pierwsze warsztaty placówka 
z Placu Wolności 1 zaprasza już 
we wtorek, 17 stycznia. Od godz. 
11 Natalia Sitko poprowadzi tam 
90-minutowe zajęcia pod hasłem 
„Kubistyczne maski karnawało-
we”. – Uczestnicy i uczestnicz-
ki stworzą swoją karnawałową 
maskę w nieco innej formie niż 
ta, którą kojarzymy ze szkol-
nych balów. Wejdziemy w świat 
figur, konturów, linii i kolorów, 
ponieważ zgłębimy nieco temat 
znanego kierunku artystycznego 
z początku XX wieku – będzie-
my inspirować się kubistyczny-
mi artystami, takimi jak: Pablo 
Picasso, Jean Metzinger, Geo-
rges Braque. Wykreowane ma-
ski z pewnością staną się inspi-
racją do stworzenia nietypowego 
przebrania na nadchodzące bale 
karnawałowe – zachęcają orga-
nizatorzy.

Koszt udziału w warsztatach 
to 10 zł, zapisy przyjmowane są 
pod numerem tel. 887 450 212.

Kolejna propozycja, to war-
sztaty dla najmłodszych, którzy 
pasję do sportu łączą z talentem 

plastycznym. „Budujemy pił-
karskie stadiony” to spotkanie, 
na które Tyska Galeria Sportu za-
prasza do swojej siedziby przy ul. 
Edukacji 7 w środę, 18 stycznia 
o godz. 11. – Tuż po emocjach 
piłkarskiego Mundialu propo-
nujemy budowanie makiety 
ulubionego stadionu piłkarskie-
go – z zieloną murawą, koloro-
wymi trybunami, fantazyjnym 
zadaszeniem. Czy to będzie 
któryś ze stadionów w Katarze, 
Camp Nou w Barcelonie, Wem-
bley w Londynie, a może Stadion 
Śląski w Chorzowie lub nasz ty-
ski Stadion Miejski? Wszystko 
zależy od wyobraźni i zdolności 
twórców i twórczyń – zaprasza-

ją prowadzący warsztaty Kamil 
Hajduk i Natalia Sitko.

Także i w tym przypadku koszt 
udziału w zajęciach wynosi 10 zł, 
zapisy są przyjmowane pod nu-
merem tel. 515 717 430.

W drugim tygodniu fe-
rii, w środę, 25 stycznia mło-
dych kibiców Tyska Galeria 
Sportu zaprosi na prowadzony 
przez Kamila Hajduka quiz pt. 
„Na tropach sportowych tajem-
nic”, w którym będzie można 
sprawdzić swoją wiedzę o róż-
nych dyscyplinach sportowych. 
– W pełnej atrakcji przestrzeni 
Tyskiej Galerii Sportu, oddziału 
Muzeum Miejskiego w Tychach, 
czekają zagadki, dzięki którym 

będzie można sprawdzić poziom 
swojej wiedzy o sporcie. Uczest-
nicy i uczestniczki quizu posta-
rają się w określonym czasie 
znaleźć odpowiedzi na pytania 
zawarte w karcie zadań. To bę-
dzie wyzwanie ćwiczące wiedzę, 
spostrzegawczość i umiejętność 
kojarzenia faktów, a także zachę-
cające do sportowej rywalizacji 
– zapowiada TGS.

Uzupełnieniem zabawy będzie 
zwiedzanie wystawy „Sportowa 
strona miasta. Historia. Wyda-
rzenia. Mistrzowie” i wybranych 
miejsc na Stadionie Miejskim 
oraz seans filmowy. Dwugo-
dzinna zabawa rozpocznie się 
o godz. 11. ww ●

prawie 600 tysięcy osób skorzystało w 2022 roku z atrakcji 
wodnego Parku Tychy.

aquaPark 
z rekordeM

Rok 2022 okazał się w historii wodnego Parku 
Tychy frekwencyjnie najlepszy.
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Ferie w muZeum
propozycja dla dzieci I MłODZIEży SZKOLNEj.

Wśród propozycji Muzeum Miejskiego znajdują się warsztaty „architektoniczne” 
i quiz w Tyskiej Galerii Sportu na stadionie przy ul. Edukacji.
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17 stycznia, wtorek
godz. 11 – fERIE 2023: „Kubistyczne maski 
karnawałowe” – warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży (Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1)
godz. 17 – fERIE 2023: „W krainie śniegu” 
– warsztaty rodzinne (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

18 stycznia, środa
godz. 11 – fERIE 2023: Tyska Galeria Spor-
tu dla juniorów. budujemy piłkarskie stadio-
ny – warsztaty dla najmłodszych (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy: spotkanie z rom-
skim artystą Dzianim (MbP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 20 – STAND uP: Wiolka Walaszczyk 
„Gąski, gąski do domu! ” (Klub muzyczny un-
derground, pl. Korfantego 1)

19 stycznia, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja fil-
mu „Sonata” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 17 – PORTRETy LITERAcKIE: Dawid 
Adrian Ś. – spotkanie z autorem książki „Prze-
silenie” (MbP filia nr 5, ul. Dąbrowskiego 5)
godz. 17 – bAL KARNAWAłOWy dla dzie-
ci w wieku 6-12 lat (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

20 stycznia, piątek
godz. 17 – fERIE 2023: „Wyspa mojej siostry” 
– spektakl w 120 godzin (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)
godz. 18 – STANISłAW MAZuŚ. Mniej zna-
ny – oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
prac S. Mazusia (Muzeum Miejskie, pl. Wol-
ności 1)

21 stycznia, sobota
godz. 11 – POZNAj STADION MIEjSKI i Tyską 
Galerię Sportu z babcią i Dziadkiem – zwie-
dzanie z przewodnikiem (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)

godz. 16 i 19 – „PRyWATNA KLINIKA” 
– spektakl komediowy (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)
godz. 18 – STAND uP: Mama na Obro-
tach – monodran kabaretowy (Teatr belfegor, 
al. Niepodległości 32)
godz. 19 – AuKSO PLAyS PÄRT – koncert 
z cyklu Aukso On/Side (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 20 – RySZARD WOLbAch – koncert 
(Art Music club, ul. Oświęcimska 53)

22 stycznia, niedziela
godz. 17 – PORT PIEŚNI PRAcy: Zimowa 
Rozgrzewka – koncert szantowy z udziałem 
zespołów: The Nierobbers, Perły i łotry oraz 
Atlantyda (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – „KSIężNIcZKA cZARDASZA” 
– spektakl operetkowy Teatru Muzycznego 
Arte creatura (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

23 stycznia, poniedziałek
godz. 18 – AbEcADłO SZTuKI – gawęda 
o sztuce Agnieszki czyżewskiej (MbP – Media-
teka, al. Piłsudskiego 16)

Więcej Na WWW.kultuRa.tychy.Pl

22 stycznia godz. 17: port pieśni 
pracy: ziMowa rozgrzewka 
– koncert szantowy Mediateka

ar
c.

W minioną sobotę, 14 stycznia 
z ostatnim dźwiękiem wyśpie-
wanej wspólnie przez wszystkich 
obecnych w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny pieśni „Bóg się rodzi”, 
32. edycja festiwalu Tyskie Wie-
czory Kolędowe przeszła do hi-
storii.

Pozostawi w pamięci jej uczest-
ników niezwykle wysoki poziom 
koncertów w wypełnionych świą-
tyniach, gdzie przez cały tydzień 
publiczność na stojąco oklaskiwa-
ła artystów Piwnicy pod Barana-
mi, Agę Zaryan, Janusza Radka, 
Beatę Bednarz kapelę „Beskidek” 
i chór Cantores Sancti Nicolai. 
Pamiętać będziemy także zna-
komity koncert finałowy, przy-
gotowany przez Henryka Jana 
Botora, którego kolędowe aran-
żacje zaprezentowali muzycy or-

kiestry Aukso, Akademicki Chór 
Politechniki Śląskiej oraz Jolanta 
Kowalska – sopran i Jacek Ozim-
kowski – bas/baryton.

Ta styczniowa sobota była waż-
na także dla chórów, które wzię-
ły udział w przedpołudniowych 
przesłuchaniach konkursowych. 
Zwłaszcza dla tych, które zyska-
ły uznanie jury pod przewodni-
ctwem ks. prof. Antoniego Regin-
ka: chóru mieszanego „Risonanza 
Continua” z Zabrza (I nagroda), 
chóru młodzieżowego „Bel Can-
to” z Rybnika (II nagroda), Aka-
demickiego Zespołu Muzyczne-
go Politechniki Śląskiej z Gliwic 
(III nagroda) i zespołu chóral-
nego „SonArte” z Radlina (wy-
różnienie). Wraz z przewodni-
czącym jury nagrody pieniężne 
wręczali: zastępca prezydenta Ty-

chów Igor Śmietański i przewod-
nicząca Rady Miasta Barbara Ko-
nieczna.

Co prawda chórów zgłosi-
ło się do konkursu mniej niż 
w poprzednich latach, to jed-
nak – jak powiedział nam ks. 
prof. Antoni Reginek – nie za-
ważyło to na wysokim poziomie 
prezentacji. – Ważne, że chóry 
sięgają także po mniej oczywiste 
kolędy. Wystarczy powiedzieć, 
że w czasie przesłuchań nie po-
wtórzył się ani jeden utwór – po-
wiedział szef jury.

Na kolejne Tyskie Wieczory 
Kolędowe – których znaczenie 
i wagę podkreślił także obecny 
na koncercie finałowym Metropo-
lita Katowicki abp Wiktor Skworc 
– czekać musimy do stycznia 
przyszłego roku. ww ●

XXXii tyskie wieczory kolędowe za nami.

Mniej nie znaCzy gorzej

Chór Politechniki Śląskiej i muzycy orkiestry Aukso podczas koncertu finałowego.
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w ostatniM tygodniu 
przed feriaMi 
ziMowyMi, uczniowie 
szkoŁy podstawowej 
nr 13 z oddziaŁaMi 
dwujęzycznyMi iM. 
jana iii sobieskiego 
przygotowali 
kilka przestawień 
teMatycznie związanych 
z różnyMi epokaMi 
i regionaMi.

Były to projekty edukacyjne 
wykorzystujące elementy me-
tody CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning). Jest 
to metoda polegająca na rów-
noczesnym przekazywaniu no-
wych treści z danego przedmio-
tu, łączące się z uczeniem języka 
obcego.

– To był istny mix tematycz-
ny, kulturowy i językowy – po-
wiedziała Malwina Jagiełka, na-

uczycielka języka angielskiego. 
– Mieliśmy okazję podziwiać wy-
stępy, plakaty i prace plastycz-
ne uczniów klas 1-3 dotyczące 
siedmiu kontynentów. Zaskaku-
jące było to, jaką wiedzę posia-
dają nasi najmłodsi uczniowie. 
Dodam, że prace były wykonane 
częściowo w języku angielskim. 
Wyjątkowa była inscenizacja 
mitu o Korze i Demeter, przy-
gotowana przez uczniów oddzia-
łu przygotowawczego z Ukrainy. 
Okazało się, że w każdym drze-
mią niezwykłe talenty i umiejęt-
ności. Tytułowe role odtwarza-
ły uzdolnione tanecznie Diana 
i Anhelina, które samodzielnie 
opracowały choreografię. Scenka 
miała piękną oprawę muzyczną, 
o którą zadbał uczeń z Ukrainy 
Wania. Okazało się, że dla nie-
go żadne urządzenie elektronicz-
ne nie ma tajemnic. Dodam, iż 
przedstawienie było dwujęzycz-

ne – aktorzy mówili po polsku 
i ukraińsku.

Z kolei uczniowie klas IV-VI 
zaprezentowali projekty inter-
dyscyplinarne, jak „Healthy life-
style”, który łączył elementy wy-
chowania fizycznego i zdrowego 
stylu życia oraz angielskie słowni-
ctwo w zakresie żywienia i sportu. 
Uczniowie przygotowali plakaty, 
scenki oraz prezentacje multime-
dialne.

Klasy dwujęzyczne zaprezen-
towały średniowieczne widowi-
sko – scenki w języku polskim 
i angielskim z sagi o „Królu Ar-
turze i Rycerzach Okrągłego Sto-
łu”. Były stylowe i epokowe stroje, 
samodzielnie przygotowane przez 
uczniów rekwizyty oraz oprawa 
muzyczna.

Można powiedzieć, że ucznio-
wie SP 13 w efektowany sposób za-
kończyli pierwsze półrocze nauki 
i rozpoczęli zimowe ferie. ls ●

w grudniu ub. roku 
grupa sześciu 
uczennic i liceuM 
ogólnoksztaŁcącego iM. 
leona kruczkowskiego 
w tychach pod opieką 
nauczycielek anny 
zarMutek oraz 
anny kęsoń–firlej 
uczestniczyŁa 
w Międzynarodowej 
wyMianie w Mieście 
pitesti, poŁożonyM 
w poŁudniowej części 
ruMunii.

Wymiana odbyła się w ramach 
projektu Erasmus+ „Women Po-
wer – raising awareness”. Poza 
uczennicami tyskiego liceum 
w projekcie brali udział również 
uczniowie z Rumunii, Turcji, 
Włoch oraz Czech.

W ramach projektu uczestnicz-
ki wyjazdu brały udział w licznych 
warsztatach oraz wykładach zwią-
zanych z tematem przewodnim 
projektu czyli siłą kobiet. Miały 
również okazję do zaprezentowa-
nia przygotowanych przez siebie 
plakatów związanych z rodzaja-
mi przemocy, której doświadcza-
ją kobiety. Udział w projekcie był 
również świetną okazją do wy-
korzystania języka angielskiego 
w praktyce.

Pobyt wypełniony był mnó-
stwem atrakcji. Jedną z nich 
była wycieczka do stolicy Ru-
munii. Podczas tego wyjazdu, 
poza krótkim zwiedzaniem Bu-
karesztu, uczennice miały także 
możliwość odwiedzenia zachwy-
cającego swą architekturą bu-
dynku rumuńskiego parlamen-
tu. Tyszanki brały również udział 
w wycieczce do zamku słynnego 
Draculi położonego w mieście 
Bran oraz do urokliwego Peles 
Castle czyli zamku położonego 
w miasteczku Sinaia. – Wszyst-
kie miejsca, które zwiedziliśmy, 
były dla mnie bardzo ciekawe, 
jednak najbardziej podobała 
mi się wycieczka do parlamen-
tu w Bukareszcie, bo bardzo za-
chwycił mnie on z zewnątrz jak 
i wewnątrz. Podobał mi się też 
sam Bukareszt, który również 
udało nam się zwiedzić – sko-
mentowała jedna z uczennic 
„Kruczka”.

Uczennice miały również 
okazję do zapoznania się z ru-
muńską kulturą oraz kuchnią. 
W największym stopniu umoż-
liwiła im to kolacja spędzona 
u rumuńskich rodzin. – Osobi-
ście uważam, że kolacja u osób 
goszczących nas była najlepszym 
wieczorem podczas całej wymia-
ny. Świetnie spędziłam ten wie-

czór i mam z niego same dobre 
wspomnienia. Rodzina goszczą-
ca mnie była naprawdę bardzo 
miła. Mogłam zjeść tradycyjne 
rumuńskie potrawy, a także do-
wiedzieć się od nich wielu cieka-
wostek na temat tego kraju i jego 
kultury. Na pewno zapamiętam 
ten wieczór na bardzo długi czas 
– opowiada jedna z uczestniczek 
wymiany.

Uczennice zgodnie stwierdzi-
ły że atmosfera na wymianie była 
niesamowita, a potwierdzeniem 
na to są nowe międzynarodo-
we znajomości. – Cała atmosfe-
ra na wymianie była niesamowi-
ta, wszyscy byli dla siebie bardzo 
mili i uprzejmi. Czułam się tam 
bardzo dobrze. Bardzo doceniam 
też to, że mogłam zawrzeć tam 
nowe przyjaźnie, poznać dużo 
nowych ludzi, wielu o podob-
nych zainteresowaniach do mo-
ich – dodała inna z uczennic 
I LO.

Tygodniowy wyjazd pozwo-
lił uczennicom tyskiego liceum 
na zapoznanie się z kulturą Ru-
munii, zwiedzenie wielu cieka-
wych miejsc a także na zawią-
zanie wielu nowych przyjaźni. 
Uczestniczki wyjazdu są przeko-
nane, że wymiana zostanie w ich 
pamięci na długo. 
rn ●

- pragnieMy 
podziękować 
naszyM wszystkiM 
drogiM seniorkoM 
i senioroM, naszyM 
koleżankoM i kolegoM, 
wspóŁpracownikoM 
i wspóŁpartneroM, 
z któryMi wspólnie 
realizujeMy inicjatywy 
senioralne i życzyć 
wszystkiM dobrego 
roku 2023 – Mówi 
przewodnicząca trs 
urszula polubiec.

– Zawsze w tym czasie robimy 
podsumowanie i zastanawia-
my się, z czym przyjdzie nam 
się zmierzyć w kolejnym roku 
– kontynuuje Urszula Polubiec. 
– Pragniemy spokoju w naszych 
domach, otoczeniu, w naszej Oj-
czyźnie i na świecie. Na wiele rze-
czy mamy wpływ, ale z wieloma 
rzeczami musimy się pogodzić 
i potrafić dostosować do rzeczy-

wistości. W składanych sobie ży-
czeniach na Nowy Rok pierwsze 
jest zdrowie bo ono jest dla nas 
najważniejsze. Mówimy sobie: 
jeśli mamy zdrowie, mamy chę-
ci do działania, do spotykania 
się z ludźmi, do uczestniczenia 
w różnych wydarzeniach, aktyw-
nościach, co dla nas seniorów jest 
szczególnie ważne. Mamy chęci, 
by iść do przodu i my, członkowie 
Tyskiej Rady Seniorów życzymy 
wszystkim zdrowia, spokoju i ra-
dości na kolejne dni 2023 roku.

Przy okazji przypominamy, 
że siedziba Tyskiej Rady Senio-
rów mieści się w budynku Cen-
trum Usług Społecznościowych 
CUS „Wrzos” przy ul. Edukacji 11 
(pierwsze piętro, pokój 3a).

W każdy wtorek od godziny 
16 do 18 prowadzone są dyżury 
konsultacyjne na które zaprasza-
my seniorów osobiście lub też za-
chęcamy do kontaktu mailowego 
na adres rada.seniorow@umtychy.
pl. – W tych dniach członkowie 

TRS przyjmują sprawy, z którymi 
niekiedy nie możemy sobie pora-
dzić w swoim otoczeniu, sprawy 
dotyczące trudności czy uciążli-
wości senioralnego życia, skar-
gi, wnioski czy sugestie mogące 
rozwiązać, usprawnić wiele spraw 
naszego funkcjonowania w prze-
strzeni naszego miasta – zachęca 
przewodnicząca.

W roku 2023 kończy się dru-
ga kadencja funkcjonowania TRS 
i rozpocznie się statutowa proce-
dura naboru kandydatów, repre-
zentujących organizacje poza-
rządowe, środowiska senioralne, 
czyli nabór osób społecznie zaan-
gażowanych do składu Rady Se-
niorów na trzecią kadencję. Za-
nim jednak wybrana zostanie 
nowa Tyska Rada Seniorów, przed 
tą obecną jeszcze kilka miesięcy 
działalności, a w nich organiza-
cja VI tyskiej Senioriady, dalsza 
integracja i praca nad rozpozna-
niem senioralnych potrzeb w Ty-
chach. ww ●

mity, ryCerZe i… sPort
w sp nr 13 zaprezentowano wyjątkowe przedstawienia W TRZEch jęZyKAch 
– POLSKIM, uKRAIńSKIM I ANGIELSKIM.

Uczniowie i uczennice z SP 13 posiadają wyjątkowe talenty artystyczne i językowe.

SP
 nr

 13

siłA kobiet Z „kruCZkA”
ruMuńska przygoda TySZANEK W RAMAch PROGRAMu ERASMuS+.

Uczennice tyskiego „Kruczka” wraz z opiekunkami podczas zwiedzania stolicy Rumunii.
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nA ostAtniej Prostej
z nowyM rokieM TySKA RADA SENIORóW WchODZI W cZWARTy, OSTATNI ROK 
fuNKcjONOWANIA DRuGIEj KADENcjI. 

Aktywność tyskich seniorów najlepiej widać podczas corocznej Senioriady.
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„twoje tychy”: urodziła się pani 
w czasie ii wojny światowej 
na kresach wschodnich, w polskiej 
rodzinie i tam upłynęło pani 
dzieciństwo. na pewno nie było 
łatwe?
iReNa ZaDROżNy: – Na świat 
przyszłam w kwietniu 1941 
roku na Podolu, nad rzeką 
Zbrucz w małym miasteczku 
Skała Podolska na granicy 
polsko-rosyjskiej. Mieliśmy dom, 
który stoi do tej pory. Było też 
gospodarstwo, a w nim konie, 
krowy, świnie, kury, kaczki, 
gęsi i dużo pola do obrobienia. 
Moja mama przeniosła się dosyć 
szybko z ojcem w jego rodzinne 
strony na Śląsk. Zostałam 
w wieku 9 miesięcy z dziadkami. 
W domu mówiliśmy po polsku.

Z wojny mało pamiętam. 
Mam przebłyski jak u nas 
zatrzymywali się żołnierze – 
raz rosyjscy, raz niemieccy. 
Kiedyś rosyjski żołnierz chciał 
wyrwać z płotu sztachetę 
na podpałkę w piecu. Złapałam 
go mocno za zniszczone spodnie 
i krzyczałam „Zostaw mój płot” 
i odpuścił. Niemiecki żołnierz 
był zawsze bardzo elegancki. 
W pamięci zachowałam obrazek 
jak mył się w białej misce 
na dworze, rozebrany do pasa.

Babcia przechowywała w piw-
nicy pod podłogą w kuchni 
rodzinę żydowską: dwoje dzieci 
z mamą. Groziła mi, że będzie 
„wielkie lanie” jak komuś o tym 
powiem. Wiem, co to oznaczało, 
bo nie zawsze byłam grzeczna 
i dostawałam baty brzozową 
rózgą. Naszych „gości” nie 
wydałam nikomu. Milczałam jak 
kamień.

Lubiłam jeździć z dziadkiem 
na pole drabiniastym wozem 
po siano lub zboże po żniwach. 
Mieliśmy konika huculskiego, 
który nie był wysoki i mogłam 
na nim jechać. To była wielka 
frajda. Nasz sąsiad, Ukrainiec 
Stryjczuk też miał „hucuła” 
i często z dziadkiem sprzęgali 
konie przy większych robotach 
w polu. Dziadek niestety zmarł 
w 1947 roku, a w 1948 nowe wła-
dze zabrały nam cały inwentarz 
do kołchozu. W ogrodzie można 
było mieć po jednym drzewie 
z każdego gatunku, resztę wycię-
li. Podobnie było ze zwierzętami. 
Zostawili nam krowę, świnię 
i 10 małych kurek.

Nie wiedziałam co to przed-
szkole, nie miałam zabawek. 
Robiłam z koleżanką lalki 
z patyków i szyłam dla nich 
ubranka ze szmatek. Bawiłam się 
z dziećmi sąsiadów, od których 
nauczyłam się mówić po ukra-
ińsku. W miarę możliwości 
pomagałam babci w pracach 
domowych i doglądaniu 
obrządku, kiedy trzeba było 
na przykład narżnąć sieczki 
dla krowy. Pomagał mi w tym 
kolega Ukrainiec Jurek Sztojko. 
Na nudy nie było czasu.

i przyszedł czas na szkołę. Jak 
pani wspomina ten pierwszy etap 
edukacji?
– Szkołę podstawową, 
rosyjsko-ukraińską, rozpoczęłam 
w Skale Podolskiej w wieku 7 lat. 
Znajdowała się obok kościoła, 
z którego wszystko zabrano 
i zrobiono tam leżakownię wina. 
Nie było mi łatwo, bo lekcje były 
w języku rosyjskim, a polski 

był zakazany. Za jego używanie 
można było oberwać po buzi. 
Byłam wyzywana „Polaczka” 
jako jedyna Polka w tej klasie. 
Ale nie wszyscy mi dokuczali. 
Miałam koleżanki, które mnie 
lubiły. Z jedną, Darią Stryjczuk, 
która teraz mieszka we Lwowie, 
utrzymuję do tej pory kontakt. 
Odwiedzałyśmy się kiedyś. Pró-
bowałam ją ściągnąć do siebie 
w tych trudnych czasach, ale nie 
chce zostawiać domu na pastwę 
losu. Jej syn zmarł, a synowa 
z dziećmi wyjechała na czas 
wojny do Francji.

Nauczycielki były dla mnie 
dobre, tylko jedna z geografii 
mściła się na mnie, bo babcia nie 
chciała podarować jej nowych 
butów, które dostała w pre-
zencie od syna, wujka Janka. 
Przywiózł je z Polski, do której 
musiał uciekać w 1946 roku. 
Pracował i uczył się na Śląsku, 
a potem studiował w Moskwie, 
bo tam za studia nie trzeba było 
płacić. Dostawał też stypendium, 
z którego nam pomagał.

Nie miałam za dużo czasu 
na naukę w szkole, bo musiałam 
zajmować się domem i doglądać 
krowę. Nauczyłam się ją doić, 
co nie było takie łatwe.

Babcię zabierano na cały 
dzień do pracy w kołchozie. Do-
stała za nią na jesieni szklankę 
cukru, którą ze złości wysypała 
na stół z komentarzem: „Niech 
wam się rodzi na drugi rok”. 
Rosjanie pogrozili jej palcem 
i postraszyli: „Babuszka, bo cię 
na Sybir wywieziemy, jak kiedyś 
twojego męża”, ale ona się ich 
nie bała, bo była już w pode-
szłym wieku.

W szkole lubiłam tylko lekcje 
wf, koziołki i pływanie w rzeczce 
Zbrucz. Do I Komunii Św. przy-
stąpiłam w wieku 9 lat. Nie było 
nauki religii. Pacierza nauczyła 
mnie prababcia. Do naszego 
kościoła, który był opróżniany 
przez nowe władze przyjechał 
stary ksiądz z sąsiedniej 
wioski. Ponieważ staruszek miał 
problemy z poruszaniem się, cały 
czas siedział na stołeczku.

Chodziłam do 8 klasy, gdy do-
wiedziałam się, że wyjeżdżamy. 
Był to czas odwilży po śmierci 
Stalina i możliwości wyjazdu 
do Polski.

Jak wyglądały przygotowania 
do wyjazdu i sama podróż?
– Spakowałyśmy co się 
dało, m.in. pościel, garnki, ma-
szynę do szycia. Przekroczy-
łyśmy granicę w Terespolu 
i tam powitałyśmy nowy 
rok. Z Terespola dotarłyśmy 
do Katowic, czyli ówczesnego 
Stalinogrodu. Zatrzymałyśmy się 
z babcią na krótki czas u rodziny 
wujka i jego żony. Zostałyśmy 
poczęstowane pysznym chlebem 
ze smalcem, którego nie mogłam 
się najeść. Chleb miał całkiem 
inny smak niż na wschodzie.

W porównaniu z mia-
steczkiem dzieciństwa Polska 
wydawała mi się na początku 
krajem dobrobytu.

a jak znalazła się pani w tychach, 
czy trudne były te pierwsze 
tygodnie w nowym środowisku?
– Dostałyśmy z babcią z urzędu 
skierowanie do Tych na osiedle 
„C”. Był tam pokój z kuchnią, 
nieumeblowany. Dostałyśmy 

jakieś szafy i łóżko metalowe dla 
babci, a dla mnie składane tzw. 
polowe. Nie kontynuowałam 
nauki w szkole podstawowej, 
kupiłam sobie elementarz 
i sama uczyłam się poprawnego 
polskiego.

Nie było łatwo. Wołali 
na mnie „Ruska”, jak na innych 
repatriantów.

Tam byłam Polaczką, a tutaj 
Ruską. To nie było sprawiedliwe.

Babcia już była za słaba, aby 
pracować, a z czegoś trzeba było 
żyć. Podjęłam moją pierwszą 
pracę w barze mlecznym 
na zmywaku. Moją najlepszą 
koleżanką była Ślązaczka 
Ruta, z którą bardzo dobrze 
się rozumiałam. Chodziłyśmy 
razem na długie spacery i na po-
tańcówki do parku browarni-
czego. Po pół roku przeniosłam 
się do pracy w piekarni Gigant 
na osiedlu „B”. Pakowałam tam 
chleb. Wtedy poznałam ojca 
mojej pierwszej córki, z którym 
nie byłam zbyt długo. Ojcem 
drugiej córki był Józef, mistrz 
cukierniczy, z którym wzięłam 
ślub.

Po urodzeniu dzieci zostałam 
w domu. Opiekowałam się 
dziewczynkami i domem, 
a pensja męża nam wystar-
czała. Na naszym podwórku 
zaczynał karierę zespół „Dżem”. 
Rysiek Riedel przychodził 
z kolegą do Ryśka Przygody, 
który mieszkał w naszej klatce 
na parterze. Jego mama była 
pielęgniarką w przychodni 
nr 4 i przynosiła do domu 
strzykawki, które syn jej 
podkradał. Chłopcy robili sobie 
„kompociki”, a potem ćwiczyli 

na gitarach siedząc na oponach 
samochodowych na podwórku 
przedszkola. Moje córki 
pamiętają ich koncerty. Mój 
komentarz był jeden: „Znowu 
szarpidruty ćwiczą! ”.

Gdy mój mąż się rozcho-
rował, zaczęłam pracować 
dorywczo w przedszkolu na ul. 
Ciasnej, a gdy zmarł w 1978 
roku, musiałam iść do pracy, 
aby utrzymać siebie i młodszą 
córkę. Starsza wyszła za mąż 
i wyprowadziła się z domu. 
Zatrudniłam się w Szpitalu 
Wojewódzkim jako fasowaczka, 
a potem w Pracowni Płynów 
Infuzyjnych, gdzie pracowałam 
do emerytury. Byliśmy zgraną 
paczką, z którą bardzo dobrze 
mi się pracowało. Wiele osób już 
zmarło, ale z jedną koleżanką 
utrzymuję kontakt. W mię-
dzyczasie wyszłam ponownie 
za mąż. Gdy mąż zmarł, po 
11 latach wdowieństwa zostałam 
ponownie wyswatana. Wpro-
wadziłam się do mieszkania 
mojego ostatniego męża i tutaj 
mieszkam do dnia dzisiejszego.

Jest pani od ponad 25 lat 
na emeryturze, ale nie nudzi się?
– A skądże? Chodzę na spacery 
z kijkami, czytam dobre książki, 
nawet polityczne, rozwiązuję 
krzyżówki. Rzadko oglądam 
telewizję. Chodzę z córką 
i wnukami do Parku Wodnego, 
spotykam się z przyjaciółmi 
na kawie i wspominamy dawne 
czasy. Czasem łza się kręci 
w oku. A ostatnio tyle się dzieję 
wokół, że nie ma czasu na nudy.

czy tęskni pani za latami 
dzieciństwa i domem na podolu?
– Najbardziej tęsknię za rzeką 
Zbrucz. Marzę, aby się nad 
nią położyć i posłuchać jak 
szumi, popatrzeć w czyste niebo 
i tak trwać bez końca. Kiedyś 
jeździłam z całą moją rodziną 
do ukochanego miasteczka. Dziś 
zostały mi wspomnienia i zdjęcia 
na ścianie, na które codziennie 
spoglądam i w myślach prze-
mierzam uliczki, zatrzymując się 
przy znajomych miejscach.

co w życiu zdaniem pani jest 
najważniejsze? wojna u naszych 
sąsiadów spędza sen z oczu wielu 
polakom i nie tylko....
– Nie wolno się dać zastraszyć. 
Przeżyłam wojnę jako dziecko. 
Wychowywała mnie babcia. 
Rodziców nigdy nie spotkałam. 
Ale żyję i to jest najważniejsze. 
Życie to wielka niewiadoma 
i największy skarb. Ważne, aby 
być uczciwym człowiekiem. Nie 
gonić cały czas za pieniędzmi, 
ale umieć cieszyć się każdym 
dniem i małymi rzeczami, które 
dają dużo szczęścia. Trzeba dbać 
o zdrowie, bo ono jest bardzo 
ważne i wierzyć, że złe czasy 
kiedyś miną. Po burzy zawsze 
świeci słońce.
rozMawiaŁa:
danuta wencel ●

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

dZieCiństwo nAd ZbruCZem
„jeśli chcesz być nadzieją przyszŁości Musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” – powiedziaŁ papież franciszek podczas światowych dni MŁodzieży 
w polsce w lipcu 2016 roku. na ŁaMach echa w latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z seniorkaMi i senioraMi z cyklu „babciu, dziadku opowiedz swoiM 
wnuczętoM”. powstaŁa z nich książka, która ukazaŁa się we wrześniu 2019 roku. wywiady cieszyŁy się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi starszych, 
sięgali po nie MŁodzi odkrywając w nich różne ciekawe, czasaMi historyczne rzeczy. na prośbę tyskiej rady seniorów wracaMy do rozMów z tyskiMi senioraMi 
tyM razeM na ŁaMach tygodnika twoje tychy w nadziei, że będą one wsparcieM na trudne czasy.

iReNa ZaDROżNy - tyszanka z Kresów Wschodnich, ma 81 lat, jest wdową, wychowała dwie córki i troje wnucząt. Przed przejściem na emeryturę pracowała w 
służbie zdrowia. Dużo czyta, lubi rozwiązywać krzyżówki, chodzić na długie spacery. jej hobby to gotowanie, specjalność: pierogi z bobem oraz placki ziemniaczane 
z kiszoną kapustą i szynką.
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ZAreklAmuj się!

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.
Naprawa telewizorów Tychy 603 585 
329

Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688

Elektryk. Tel. 504 877 825
Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel. 691 577 335
Usługi remontowo – budowlane 516 
044 249
Wykończenia wnętrz, remonty, malowa-
nie, kafelki, panele, gładzie. Tel: 729 839 604
Naprawa, kodowanie kluczy samo-
chodowych, immobilizery, alarmy, 
czujniki cofania, radia, anteny, auto 
elektryk BATEX al. Piłsudskiego 10 
tel. 32 217 51 23

finanse:

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

praca:

Agencja Ochrony ALAN zatrudni kwali-
fikowanego pracownika ochrony (POF) 
w Tychach, więcej informacji pod nr tel. 
32 219-25-57

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

nieruchoMości:
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 
Tychy, os D, 36m2, 4 piętro, dwa poko-
je, stan do remontu, czysta klatka, nowa 
winda, nowa elewacja, 199.000 zł 731 
713 100 www.ASTON.com.pl

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 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 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 Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, cena 899.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

Tychy, os. 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. 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, 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
Tychy, Wilkowyje, do sprzedaży działka o 
pow. 1554 m2 z przeznaczeniem pod blok 
na 18 mieszkań, wszystkie media przy 
działce, cena 789 000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674

autoreklama

reklama

Obiekt posiada:LOKALE BIUROWE   od 20 m²
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ZAreklAmuj się!

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, 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
Nowa inwestycja deweloperska w Tychach 
– domy w centrum, ul. Hierowskiego. Za-
praszamy 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 849 000 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
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, dom w zabudowie 
bliźniaczej w wysokim standardzie, 124 
m2 4 pokoje, garaż w bryle budynku 
nowa cena 950.000 zł www.ASTON.com.
pl 728-713-101

Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 850 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, Cztery Pory Roku, do wynajęcia 2 
lokale na parterze, które można połączyć, 
każdy 80 m2, idealne na biuro/usługi/
handel, czynsz za 1 lokal 4000 zł netto + 
VAT www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Tychy, Giełda Kwiatowa, do wynajęcia lo-
kal na parterze, idealny na handel/usługi, 
o pow. 60 m2, cena 2700 zł netto/m2 + 
VAT razem z mediami (dodatkowo tylko 
prąd) www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + 
VAT + media www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, mieszkanie do wynajęcia, os. N, 53 
m2, 6 piętro, 3 ustawne umeblowane po-
koje, po remoncie, 2600zł/mc z czynszem 
731 713 100 www.ASTON.com.pl

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 oś. P. Tel: 600 313 382

zdrowie:

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

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

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

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupię pieska rasy Shih Tzu lub podobnego. 
Tel. 666 972 144

autoreklama

autoreklama

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.
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SReBRO POlSkich hOkeiStek

Na jantorze rozgrywane były Mistrzostwa Świata u18 Dywizji Ib kobiet. Polska reprezentacja zdobyła 
srebrny medal. Turniej wygrała Dania, która wywalczyła awans do Dywizji 1A.

Polskie hokeistki najpierw pokonały Koreę Południową 6:0, a jedną z bramek zdobyła zawodniczka 
Atomówek Tychy Wiktoria huchel. W drugim meczu biało-czerwone przegrały z Danią 1:3, a następnie 
wygrały dwa mecze – 4:0 z hiszpanią i 4:0 z chińskim Tajpej. We wszystkich spotkaniach grała tyska 
zawodniczka.

– Drugie miejsce to sukces, ale walczyłyśmy o najwyższy cel. Naszym największym atutem było to, 
że byłyśmy drużyną a nie grupą indywidualistek, a naszym największym mankamentem skuteczność 
-powiedziała trenerka Magdalena jabłońska. – Mistrzostwa pokazały, że mamy bardzo dużą grupę 
zawodniczek, które mogą swoją przyszłość wiązać z grą w hokeja na lodzie na wysokim poziomie.

po tygodniu 
intensywnych 
treningów piŁkarze 
gks tychy rozpoczęli 
w Minioną sobotę cykl 
Meczów kontrolnych, 
których na pozostaŁy 
do wznowienia 
rozgrywek Miesiąc 
zaplanowano pięć.

Z powodu drobnego urazu mięś-
nia w sparingu ze Skrą Często-
chowa nie mógł zagrać Nemanja 
Nedić, którego w linii defensyw-
nej zastąpił testowany Oscar Bo-
ateng. Spragnieni futbolu kibi-
ce nie zobaczyli tego dnia także 
Daniela Rumina, za to mogli 
po raz pierwszy przyjrzeć się 
bliżej Kacprowi Skibickiemu, 
który na rundę wiosenną został 
do Tychów wypożyczony z Legii 
Warszawa. Obaj nowi zawodnicy 
mogą zaliczyć mecz do w miarę 
udanych, zagrali poprawnie – Bo-
ateng ustrzegł się błędów, a Skibi-
cki w II połowie kilka razy „po-
straszył” bramkarza gości.

Na straszeniu się jednak skoń-
czyło, bo mecz na bocznym boi-
sku przy Stadionie Miejskim 
zakończył się bezbramkowym 
remisem. W pierwszej połowie 
nieco lepsze wrażenie sprawiali 

częstochowianie i tylko świetnej 
interwencji Konrada Jałochy GKS 
zawdzięcza, że kończył tę część 
gry bez strat. Nie licząc oczywi-
ście straty Marcina Koziny, któ-
ry po starciu z jednym z piłka-
rzy Skry musiał z urazem opuścić 
boisko.

W drugiej połowie przewa-
gę osiągnęli podopieczni tre-
nera Dominika Nowaka, co za-
owocowało kilkoma groźnymi 
sytuacjami pod bramką rywali. 
Miłosz Pawlusiński, Kacper Ski-
bicki i Dominik Połap nie znaleź-
li jednak sposobu na pokonanie 
bramkarza i wyrównane spotka-
nie skończyło się bez goli.

W najbliższą sobotę, 21 stycznia 
sztab szkoleniowy i piłkarze wy-
jadą na tygodniowe zgrupowanie 
do Wałbrzycha, Zanim jednak spa-
kują walizki, w piątek o godz. 11 
w Staniątkach pod Niepołomicami 
GKS zmierzy się w kolejnym me-
czu kontrolnym z rewelacją rundy 
jesiennej w I lidze – wiceliderują-
cą Puszczą. Podczas zgrupowa-
nia w Wałbrzychu zespół Domi-
nika Nowaka zagra jeszcze ze Ślęzą 
Wrocław (24.01) i KKS Kalisz 
(28.01), a po powrocie na Górny 
Śląsk sprawdzi się w sparingowych 
derbach z GKS Katowice. Wyjaz-
dowy mecz z „Gieksą” zaplanowa-

no na 4 lutego, czyli na nieco po-
nad tydzień przed inaugurującym 
piłkarską wiosnę w I lidze spotka-
niem w Łodzi z ŁKS-em.
gkS tychy – SkRa cZęStO-
chOWa 0:0.
gkS tychy: I połowa: Jałocha 
– Mańka, Szymura, Boateng, 
Wołkowicz – Czyżycki, Ploch, 
Oleksy – A. Biegański, Dzięgie-
lewski, Kozina (38’ Machowski). 
II połowa: Kostrzewski – Połap, 
Buchta, Żytek, Wołkowicz (68’ 
Mańka) – Domínguez, Pawlu-
siński, Radecki – Skibicki, Miki-
ta, Machowski.

***
Tymczasem w mieście coraz głoś-
niej mówi się o finale rozmów 
z chińsko-amerykańską Pacific 
Media Group na temat zakupu 
przez tego inwestora większoś-
ciowego pakietu udziałów w KP 
GKS Tychy. PMG zainwestowa-
ło wcześniej m.in. we francuskim 
AS Nancy, angielskim Barnsley, 
niemieckim Kaiserslautern, bel-
gijskim KV Oostende i szwajcar-
skim FC Thun. Choć ani tyski 
klub ani Urząd Miasta na razie 
komentuje sprawy, mówi się, 
że podpisanie umowy z Pacific 
Media Group jest kwestią najbliż-
szych tygodni. ww ●

sPAring beZ goli
coraz więcej Mówi się O SPRZEDAży uDZIAłóW W KP GKS Tychy.

Kacper Skibicki w sobotę po raz pierwszy zagrał w koszulce GKS w drugiej połowie sparingu ze Skrą.
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w MinionyM tygodniu 
hokeiści gks tychy 
rozegrali dwa Mecze 
i zdobyli koMplet 
punktów. najpierw 
wysoko, bo 5:1 
pokonali energę toruń, 
a poteM rozprawili się 
z zagŁębieM sosnowiec 
4:2. ten drugi Mecz 
kosztowaŁ ich jednak 
nieMaŁo wysiŁku, 
bo przegrywając 1:2, 
dopiero w ostatniej 
tercji przechylili szalę 
zwycięstwa na swoją 
stronę.

W Polskiej Hokej Lidze rozpoczął 
się okres transferowy – do końca 
stycznia każdy klub może doko-
nać dwóch transferów. Tyszanie 
postawili na 25-letniego napast-
nika z Finlandii – Joukę Juholę 
(184 cm, 95 kg). Karierę rozpo-
czynał w drużynach młodzieżo-
wych Lukko Rauma i Ässät Pori, 
grał też w młodzieżowej repre-
zentacji Finlandii. W najwyższej 
klasie rozgrywkowej tego kra-
ju rozegrał 155 meczów, zdobył 

12 bramek i zanotował 16 asyst. 
W poprzednim sezonie Juhola 
występował w barwach Nybro Vi-
kings IF (Szwecja), a w listopadzie 
trafił do HK Poprad (14 spotkań, 
dwa gole). Juhola znakomicie spi-
sał się w swoim ligowym debiucie 
w barwach GKS – w meczu z Za-
głębiem Sosnowiec zdobył dwie 
bramki. Ale wcześniej tyszanie 
zmierzyli się z Energą Toruń.

Po dwóch tercjach GKS Ty-
chy prowadził 2:0, po golu Ra-
dosława Galanta w 14 min i Jea-
na Dupuy w 37 min. W ostatniej 
odsłonie ostrzeliwanie bramki 
rywali rozpoczął Bartłomiej Je-
ziorski, po którym podwyższył 
Dupuy – najskuteczniejszy za-
wodnik w ekipie trójkolorowych 
(ma na koncie 13 bramek). Pią-
tego gola zdobył Filip Komorski, 
a w ostatniej minucie meczu go-
ście zaliczyli honorowe trafienie.
gkS tychy – kh eNeRga tO-
Ruń 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Bramki: 
Dupuy 2, Galant, Jeziorski, Ko-
morski.

O wiele więcej emocji dostar-
czyło kibicom niedzielne spotka-
nie z Zagłębiem Sosnowiec, które 

rozpoczęło ostatnią, piątą rundę se-
zonu zasadniczego PHL. Mecz ten 
był debiutem Jouki Juholi i to właś-
nie on otworzył wynik, zdobywając 
gola w 10 min., kiedy oba zespo-
ły grały w czteroosobowych skła-
dach. Tyszanie długo prowadzili, 
ale pod koniec drugiej tercji nie 
ustrzegli się błędu i po dwóch pre-
cyzyjnych strzałach Zagłębie objęło 
prowadzenie. Na szczęście w ostat-
niej odsłonie nastąpił zryw i w 51 
min. Dupuy doprowadził do remi-
su, a na 3:2 bramkę zdobył Jezior-
ski. Zwycięstwo przypieczętował 
w 60 min. Juhola strzelając do pu-
stej bramki, po wycofaniu przez ry-
wali bramkarza.
gkS tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 4:2 (1:0, 0:2, 3:0). 
Bramki: Juhola 2, Dupuy, Jezior-
ski. ls ●
1. unia 32 73 135-71
2. cracovia 33 72 132-76
3. gkS tychy 33 66 104-66
4. GKS Katowice 32 65 102-74
5. jastrzębie 33 56 94-79
6. Sanok 33 43 75-95
7. Energa 33 29 84-134
8. Zagłębie  33 27 66-112
9. Podhale  32 10 56-141

udAny debiut FinA
w swoiM pierwszyM Meczu W TRójKOLOROWych bARWAch fIN jOuKA juhOLA ZDObył 
DWA GOLE.

W niedzielę rozpoczęła się ostatnia, piata runda sezonu zasadniczego 
PHL. Tyszanie rozpoczęli ją z trzeciego miejsca.
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iNfORmatOR kiBica

hOkej. phl: 20.01 Energa 
Toruń – GKS Tychy (godz. 
18.30), 22.01 GKS Tychy 
– Podhale Nowy Targ (17).
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
18.01 żak Koszalin – GKS 
Tychy (18), 21.01 Starogard 
Gdański – GKS Tychy (16).
Piłka NOżNa. Mecz spa-
ringowy: 20.01 Puszcza Nie-
połomice – GKS Tychy (11).
futSal i liga: 22.01 Silesia 
Siemianowice – GKS futsal 
Tychy (17).
SiatkóWka. ii liga męż-
czyzn: 21.01 TKS Tychy 
– hutnik Kraków. ls ●

tks tychy znowu przegrał.

bez Punktów 
Pod siatką
W meczu 14. kolejki siatkarze TKS 
Tychy przegrali wyjazdowy mecz 
z Błękitnymi Ropczyce 0:3.

Nie tak wyobrażali sobie kibice 
TKS początek roku. Drużyna Mar-
cina Nycza przegrała drugie spot-
kanie, a liczyliśmy, iż w obu me-
czach sięgnie po komplet punktów. 
Bo z kim skutecznie walczyć, jeśli 
nie z zespołami, z którymi bez-
pośrednio sąsiaduje się w tabeli? 
Przed tygodniem tyszanie przegra-
li z Volleyem Rybnik, teraz z Błę-
kitnymi, a obie drużyny są mini-
malnie niżej notowane niż TKS. 
Ale z drugiej strony… W myśl re-
gulaminu dwie najwyżej sklasyfi-
kowane drużyny po rundzie za-
sadniczej awansują do turniejów 
półfinałowych, dwie najsłabsze 
każdej z grup spadają do III ligi. 
Wydaje się, że tyszanom nie grozi 
ani jedno ani drugie.
BłękitNi ROPcZyce – tkS ty-
chy 3:0 (25:20, 25:14, 25:22).

Po tym spotkaniu TKS nadal 
zajmuje 7. miejsce z 17 punta-
mi. Prowadzi MCKiS Jaworzno 
36 pkt przed Hutnikiem Kraków 
-33 pkt. ls ●

Nowy rok piłkarze GKS Futsal 
Tychy rozpoczęli meczem 1/32 
Pucharu Polski i pokonali tę run-
dę, wygrywając z II-ligowym Lux-
borem Pyskowice 4:3.

W meczu pucharowym tysza-
nie prowadzili do przerwy 2:1, 
potem podwyższyli prowadze-
nie, ale w końcowych minutach 
meczu rywalom udało się zdo-
być dwa gole i złapać kontakt. Na 
szczęście wynikiem 4:3 dla GKS 
Futsal zakończył się mecz i teraz 
Trójkolorowi czekają na losowa-
nie 1/16 Pucharu Polski. Bramki 
dla GKS zdobyli: Filip Krzyżow-
ski, Piotr Pytel, Mateusz Kossow-
ski i Szymon Cichy.

Tymczasem w najbliższy week-
end drużyny wracają na pierw-
szoligowe parkiety. Po pierwszej 
części sezonu GKS Futsal zajmu-
je 4. miejsce w tabeli, ma sześć 
punktów straty do lidera i czte-
ry do miejsca premiowanego grą 
w barażach. 

Wyjazdowy mecz z FC Sie-
mianowice będzie ligowym de-
biutem nowego szkoleniowca ty-
szan Andrzeja Szłapy. To jeden z 
najbardziej utytułowanych pol-
skich piłkarzy halowych i pyta-
nie czy będzie potrafił poderwać 
zespół do skuteczniejszej rywa-
lizacji? Czy tyszanie będą potra-
fili odrobić stratę? Szansa na za-
jęcie jednej z dwóch czołowych 
lokat nadal jest spora, bo przed 
zawodnikami cała runda rewan-
żowa. Inna sprawa, że teraz bę-
dzie trudniej, bo większość me-
czów tyszanie będą rozgrywali 
na wyjazdach. Tak się składa, 
iż w pierwszej części sezonu na 
parkietach rywali zagrali tylko 
trzy mecze, natomiast u siebie 7. 
Teraz będzie odwrotnie i pyta-
nie czy drużyna będzie potrafiła 
zgromadzić odpowiedzią liczbę 
punktów? W pierwszej rundzie 
na wyjazdach wygrała tylko raz, 
przegrała dwukrotnie…

Nadal trwa rywalizacja o mi-
strzostwo Polski młodzieżowych 
drużyn GKS SMS Futsal. Po eli-
minacjach w Bielsku-Białej i 
Katowicach najmłodsza ekipa – 
U-13 - awansowała do dalszych 
gier, ale niestety drużyna odpad-
ła w fazie grupowej. Piętnasto-
latkowie pod wodzą Andrzeja 
Szłapy i Piotra Sokoła znaleźli 
się w turnieju finałowym, któ-
ry rozegrany zostanie w Ustce 
27-29 stycznia. Tyszanie zmie-
rzą się z Constractem Lubawa, 
Polonią Leszno i Legią Futsal 
Warszawa. 

W finałach MP są również 17-
latkowie, bowiem jako gospodarz 
automatycznie zajęli miejsce w fi-
nałach i czekają na wyniki elimi-
nacji, które zakończą się 22.01. 
Już teraz zapraszamy na turniej 
finałowy, który zostanie rozegra-
ny w dniach 10-12 lutego w hali 
przy al. Piłsudskiego. 
ls ●

sportowe ferie czas zacząć!

Mosir 
zaPrasza
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza na imprezy sporto-
we, które zorganizowane zostaną 
w czasie ferii zimowych.
18.01 W hali PRZy al. Pił-
SuDSkiegO ROZegRaNy 
ZOStaNie kOSZykaRSki 
tuRNiej RZutóW ORaZ tOR 
SPRaWNOściOWy. Początek 
imprezy o godz. 10.15. Kategorie 
wiekowe (z podziałem na dziew-
częta i chłopców): 2012 i młodzi, 
2010–2011, 2008–2009. Zgłosze-
nia 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 Siat-
kONOgi PaR. Start – godz. 9.30 
(szatnie od godz. 9). W turnieju 
mogą brać udział zawodniczki 
i zawodnicy z roczników: 2012 
i młodsi; 2010–2011; 2008–2009. 
Drużyna składa się z dwóch za-
wodników (bez podziału na płeć). 
Zgłoszenia przyjmowane będą 
w dniu turnieju, w godz. 9–9.30.  

Ponadto 16-20.01 i 23-27.01 
(godz. 15-19) w Zespole Szkół nr 8 
przy ul. Browarowej 1A odbędą się 
Zajęcia Z teNiSa StOłOWe-
gO. Informacje – trener Bogusław 
Nowak, tel. 502 052 990. ls ●

gks futsal wrócił na parkiet.

PuCharowy sukCes

Koszykarze GKS Tychy doznali 
trzeciej porażki z rzędu, a szóstej 
w ogóle. Przegrali ostatni mecz 
w 2022 roku z AZS Politechni-
ka Opolska oraz dwa w nowym 
roku – z Polonią Warszawa i Tu-
rowem Zgorzelec, który broni się 
przed spadkiem i odniósł dopiero 
5 zwycięstwo w tym sezonie. Nie są 
to zatem zespoły, które nie byłyby 
w zasięgu podopiecznych trenera 
Tomasza Jagiełki, dlatego straty 
są tym bardziej dotkliwe. Tysza-
nie zanotowali znakomitą pierw-
szą część sezonu, ale problemy ka-
drowe spowodowały, drużyna nie 
potrafi złapać swojego rytmu. Być 
może jednak teraz po prostu złapa-
ła zadyszkę? Tak czy inaczej – nadal 
czekamy na pierwsze zwycięstwo 
tyskich koszykarzy w 2023 roku.

W meczu z Turowem GKS 
prowadził do stanu 8:8, potem 
inicjatywę przejęli goście i wy-
grali pierwsze rozdanie. W dru-
gim tyszanie zaczęli punktować, 
mecz się wyrównali i oba zespo-
ły zmieniały się na prowadzeniu. 
Pod koniec drugiej kwarty koszy-

karze GKS odrobili stratę i obję-
li prowadzenie 37:35. Trzecia od-
słona spotkania miała podobny 
przebieg – żadnej z drużyn nie 
udało się skutecznie zaatakować 
i zdystansować rywala i ostatecz-
nie skończyło się na 53:53 – z ta-
kim wynikiem drużyny przystąpi-
ły do ostatniej kwarty. Teraz goście 
znów przejęli inicjatywę, nato-
miast tyszan wyraźnie opanowa-
ła niemoc – w ostatnich czterech 
minutach nie trafili żadnego rzutu 
z gry, a wykorzystali jedynie dwa 
z czterech rzutów wolnych. Nic za-
tem dziwnego, iż na zakończenie 
meczu ich rywale zanotowali naj-
wyższe w tym meczu 10-punktowe 
prowadzenie i wygrali 76:66.

Tyszanom nie pomogły 22 
punkty zdobyte przez Piotra Wie-
locha, 17 „oczek” Andrzeja Kra-
jewskiego, ani czwarte w tym se-
zonie double-double Andrzeja 
Krajewskiego (17 pkt i 15 zbió-
rek). Wyjątkowo słabo GKS pre-
zentował się przy rzutach z dy-
stansu – koszykarze trafili tylko 
raz na 18 prób, podczas gdy śred-

nia ligowa „trójek” GKS wyno-
si 7,5 pkt.
gkS tychy – tuRóW ZgO-
RZelec 66:76 (16:20, 21:15, 
16:18, 13:23).
gkS tychy: Wieloch 22, Kra-
jewski 17, Nowakowski 8, Stan-
kowski 7, Mąkowski 6, Kamiński 
4, Koperski 2, Chodukiewicz, Kę-
del, Trubacz, Ziaja. ls ●

1. hydroTruck 19 35 16-3
2. Dziki 19 33 14-5
3. gkS tychy 19 32 13-6
4. Górnik 19 32 13-6
5. Kotwica 19 31 12-7
6. Starogard 19 31 12-7
7. żak 19 30 11-8
8. Decka 19 29 10-9
9. Krosno 19 29 10-9
10. AZS Politechnika 19 29 10-9
11. Polonia 19 28 9-10
12. WKK Wrocław 19 27 19-8
13. AZS Kraków 19 27 19-8
14. Śląsk II 18 26 8-10
15. basket 19 25 6-13
16. Turów 19 24 5-14
17. Polonia 19 23 4-15
18. Start II 18 19 1-17

Po dwa medale mistrzostw świata 
w pływaniu zimowym, rozgrywa-
nych we francuskiej miejscowo-
ści Samoëns, sięgnął tyszanin An-
drzej Kowalczyk.

Najpierw wywalczył brązowy 
medal na 100 m stylem motylko-
wym, a w niedzielę zdobył srebro 
na 250 m stylem dowolnym. Oba 
medale wywalczył w swojej kate-
gorii wiekowej.

Ponadto pływak (i biegacz) 
z Tychów poprawił cztery rekordy 
życiowe, choć w tym przypadku 
ich osiąganie w dużej mierze za-
leży od warunków pogodowych, 
a przede wszystkim od tempera-
tury. Imprezy w tej konkurencji 
przeprowadzane są bowiem w wo-
dzie o temperaturze do 5° C.

Ta pływacka konkurencja na-
leży do grona sportów ekstremal-

nych, ale z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. 
We francuskich mistrzostwach 
startowały zawodniczki i zawod-
nicy z 41 krajów

– Pod każdym względem były 
to udane mistrzostwa – stwier-
dził medalista z Tychów. – Wra-
cam z nich zrealizowany, bardziej 
doświadczony. Przed przyjazdem 
na zawody połowę tego co pla-
nowałem brałbym w ciemno, 
głównie z powodu półrocznego 
rozbratu z pływaniem i krótkim 
(11-tygodniowym) okresem przy-
gotowawczym. Pozostaje oczy-
wiście lekki niedosyt, bo moje 
starty nie były wolne od błędów 
– zły nawrót, wpadnięcie na liny 
w dwóch startach. Dziękuję 
wszystkim, którzy mnie dopin-
gowali i śledzili starty. To nie ko-

niec sezonu, bo czekają mnie jesz-
cze zawody pływackie, a potem 
ultramaraton i powrót na Głów-
ny Szlak Beskidzki. ls ●

andrzej kowalczyk – dwukrotnym medalistą mistrzostw świata.

ekstreMalne Pływanie

w sobotnim meczu koszykarze GKS Tychy przegrali z Turowem Zgorzelec, jedną z najsłabszych drużyn 
tabeli.

niesPodziewana strata

Andrzej Kowalczyk na podium 
w mistrzostw świata w Samoëns.
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d jak dyskobol z polonii
80-letNi OBecNie StaNiSłaW ONDeRkO Z ORZeSZa
-gaRDaWic tO jeDeN NajStaRSZych tySkich lek-
kOatletóW, W latach 1957-61 ZaWODNik POlONii 
tychy, StaRtujący też W BaRWach mkS-u tychy.

Pod koniec lat 50. lekkoatletyka stała się w naszym kraju bar-
dzo popularną dyscypliną sportu. Kiedy w lipcu 1957 męska 
reprezentacja Polski pokonała w meczu w Stuttgarcie RfN 
117:103, niemieccy dziennikarze w zachwycie ogłosili, że oto 
narodził się Wunderteam. Rok później Polska stoczyła w War-
szawie legendarny mecz z drużyną uSA. Zawody trwały dwa 
dni, w trakcie których Stadion X-lecia gościł po sto tysięcy 
widzów. Wygrywaliśmy też mecze z innymi sportowymi po-
tęgami: Wielką brytanią, francją, Węgrami. Wunderteamem 
zachwycali się radiowi i telewizyjni sprawozdawcy, rozpi-
sywały się o nim gazety. Lekkoatleci stali się narodowymi 
bohaterami – Elżbieta Krzesińska, Irena Kirszenstein, janusz 
Sidło, józef Schmidt, Zdzisław Krzyszkowiak, jerzy chromik, 
Kazimierz Zimny, Tadeusz Rut, Edmund Piątkowski… Te 
nazwiska działały na wyobraźnię młodych ludzi, którzy tak 
jak ich idole zapragnęli szybko biegać, wysoko skakać, jak 
najdalej rzucać.

Nastolatkowi Staszkowi Onderce z Gardawic najbardziej 
spodobało się rzucanie dyskiem. było się na kim wzorować, 
bo reprezentant Polski Piątkowski w 1959 roku ustanowił 
przecież rekord świata wynikiem 59,91 m.

W Orzeszu ćwiczyło się koło lasu, ale pochodzący rów-
nież z Orzesza nauczyciel i szkoleniowiec Norbert janik 
namówił Onderkę, aby trenował w Tychach. Tutaj warunki 
do treningów były już o niebo lepsze. Lekkoatleci ćwiczyli 
na obiektach „browarnika”, potem przenieśli się na stadion 
Polonii. Onderko wraz z kilkoma kolegami dojeżdżał więc 
pociągiem na zajęcia do Tychów. już po miesiącu trenin-
gów został mistrzem Śląska młodzików, potem wicemi-
strzem Polski juniorów. Zdobył symboliczne trzecie kół-
ko olimpijskie w ramach sportowej rywalizacji młodych 
sportowców.

Onderko pojechał nawet na ogólnopolskie zgrupowanie 
najzdolniejszych zawodników w konkurencjach technicz-
nych. Na obozie rządził prawie dwumetrowy olbrzym Wła-
dysław Komar, który dopiero co porzucił karierę bokserską. 
Pouczył Staszka: „Ty, synek ze wsi, trzymaj się mnie, to nie 
zginiesz…”. Komar stał się wkrótce jedną z najpopularniej-
szych postaci polskiego sportu, a w 1972 roku w Monachium 
został nieoczekiwanie mistrzem olimpijskim w pchnięciu 
kulą.

Onderko przy wadze ponad 90 kg miał tylko 174 cm wzro-
stu. Trener kadry powiedział mu wprost: Dobrze ci życzę, ale 
masz za słabe warunki fizyczne do rzucania dyskiem, za mały 
zasięg ramion… Onderko porzucił więc marzenia o pełnej 
sukcesów karierze lekkoatlety i zaraz po ukończeniu nauki 
szkolnej podjął pracę zawodową. Ze sportem nie zerwał, brał 
udział w spartakiadach zakładowych, był prezesem ludowe-
go klubu z Gardawic, a i swoim synom wpoił pasję do sportu. 
Oni jednak bardziej woleli piłkę nożną od lekkoatletyki.
piotr zawadzki, tyska galeria sportu ●

Stanisław Onderko.
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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.

Od niedawna w naszym schro-
nisku zamieszkał niepowtarzalny 
Elmo, który jest prawdopodobnie 
miksem boksera i amstaffa. Wy-
jątkowym czyni go nie tylko maść 
– pręgowana i lśniąca, ale przede 
wszystkim wielka miłość do ludzi 
i nie mniejsze umiłowanie ruchu. 
Elmo jest łagodny w stosunku 
do innych psów i nie przejawia 

zainteresowania kotami. Potrze-
buje sporej dawki ruchu oraz 
konsekwentnego prowadzenia. 
Jeśli więc aktywnie spędzasz czas 
i lubisz długie spacery, jeździsz 
na rowerze lub biegasz, a dodat-
kowo potrafisz pracować z psem 
nad wyciszeniem, zapewnić mu 
zmęczenie umysłowe poprzez cie-
kawe zabawy np. węchowe oraz 
wyznaczać granice w stanow-

czy aczkolwiek łagodny sposób, 
to Elmo będzie idealnym kom-
panem dla Ciebie. Piesek czeka 
na odpowiedzialnego i doświad-
czonego opiekuna, który poświę-
ci mu czas i uwagę oraz zapewni 
odpowiednią ilość ruchu. Z tego 
względu, a także z uwagi na gaba-
ryty oraz żywiołowość Elmo po-
winien zamieszkać w domu bez 
małych dzieci. rM ●

elmo

cO Wiemy O PSie:
imię: Elmo
W tyPie RaSy: bokser/
amstaff
Wiek: około 1 rok
Płeć: samiec
Waga: ok. 20 kg
NR: 7903
StatuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
telefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

koziorożec 22.Xii-19.i
jeżeli dobrze wykonasz obecne zadanie, 
spodziewaj się solidnego przypływu gotówki. Dbaj 
o detale i bądź estetą. 

wodnik 20.i-18.ii
Nowe perspektywy, szalona przygoda, jednym 
słowem świat stoi przed Tobą otworem. Zapla-
nuj wyjazd z przyjaciółmi, najlepiej odpoczniesz 
w górach.

ryby 19.ii-20.iii
Najbliższe dni spędzisz w spokoju i harmonii 
z samym sobą. Zadbasz o swoją kondycję. 
Odkryjesz, że sport nie jest taki zły. 

baran 21.iii-20.iV
Problemy z nadwagą zejdą na drugi plan. 
Zaakceptujesz siebie bezwarunkowo, 
a odkryjesz w sobie nowe talenty. 

byk 21.iV-21.V
Zadbaj o porządek w swoim życiu osobistym. 
unikaj niedomówień i konfliktów, a uda ci się 
przetrwać ten niezbyt korzystny dla ciebie czas.

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Gwiazdy sugerują odpoczynek od gonitwy 
i natłoku myśli. Spore zamieszanie związane 
ze sprawami zawodowymi. .

rak 21.Vi-22.Vii
W domu spokojnie i bezkonfliktowo. Spotkanie 
z przyjaciółmi spowoduje, że znów uwierzysz 
w swoją moc. 

lew 23.Vii-22.Viii
jeżeli dobrze to rozegrasz, zyskasz poklask wśród 
współpracowników. Koniecznie porozmawiaj 
ze Strzelcem. Nie zapomnij załatwić sprawy, która 
od początku roku siedzi ci w głowie.

panna 23.Viii-22.iX
Gwiazdy zapewnią ci spokojny tydzień. Odpoczniesz 
od zgiełku i napięć, które ostatnio ci towarzyszyły. 
W pracy wszystko nabierze tempa.

waga 23.iX-23.X
Nie będziesz narzekał na nudę, odezwą się znajomi 
z przeszłości. Zapragniesz wnieść trochę rozrywki 
do Twojej codziennej rutyny.

skorpion 24.X-21.Xi
Dobre wiadomości ze sfery finansowej. Możliwy 
przypływ gotówki, podwyżka lub nieoczekiwana 
spłata długu. W sprawach sercowych niespodzianka

strzelec 22.Xi-21.Xii
Romans wisi w powietrzu! będziesz teraz 
emanować miłosną energią, nikt nie będzie 
w stanie ci się oprzeć. 
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki z nr 790: 
WIECZORY Z KOLĘDAMI.

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.

reklama
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