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W ramach 31. finału Wielkiej orkiestry ŚWiątecznej pomocy będziemy zbierać Środki na sprzęt pomagający Walczyć z sepsą.

dwadzieścia lat po lawinie
Od tragedii pod Rysami, w której śmierć poniosło 
ośmioro tyszan, minęły już dwie dekady.

Warsztaty przy herbatce
Muzeum Miejskie zaprasza na spotkanie, pełne 
herbacianych aromatów rodem z „Gruzińskiej”.

przełamanie i... porażka
Koszykarze GKS Tychy specjalizują się 
w meczach rozstrzyganych jednym punktem.
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kronika policyjna

◆ Na ul. BeSkiDZkiej W Re-
jONie ZjaZDu Na al. Nie-
P O D l e g łO ś c i kierujący 
Mercedesem mężczyzna z nie-
wyjaśnionych przyczyn wjechał 
na bariery energochłonne (zdję-
cie powyżej). Do zdarzenia do-
szło 17.01. Na czas działań zjazd 
na al. Niepodległości był całko-
wicie zablokowany. Na szczęś-
cie kierowca nie doznał obrażeń. 
Ze wstępnych ustaleń pracujących 
na miejscu policjantów wynika, 
że kierowca nie mógł się zdecy-
dować, którą drogę wybrać i nie 
zdążył we właściwym momen-
cie zjechać na odpowiedni pas. 
Zdaniem policji kierowca nie za-
chował też należytej ostrożności 
podczas wykonywania manewru 
omijania, w wyniku czego naje-
chał na bariery energochłonne.
Policja apeluje o ostrożną jaz-
dę w związku ze zmieniającymi 
się warunkami atmosferyczny-
mi oraz dostosowanie pręd-
kość do warunków panujących 
na drodze.
◆ 17.01 POiNfORmOWaNO 
SłużBy, iż w jednym z mieszkań 
bloku przy ul. Dmowskiego może 
znajdować się mężczyzna potrze-
bujący pilnej pomocy. Po dotarciu 

na miejsce podjęto decyzję o wy-
ważeniu drzwi do mieszkania. 
Niestety, po wejściu do mieszka-
nia znaleziono ciało mężczyzny. 
Policjanci KMP Tychy prowadzą 
postępowanie w tej sprawie.
◆ POlicjaNci Z kOmeN-
Dy miejSkiej POlicji W Ty-
chach PROWaDZą POSTę-
POWaNie w sprawie kradzieży 
artykułów kosmetycznych o łącz-
nej wartości przekraczającej 500 
złotych. Do zdarzenia doszło 
w jednym ze sklepów przy uli-
cy Towarowej 2C w Tychach. 
Za zgodą prokuratora opubliko-
wano uzyskany w ramach prowa-
dzonych czynności wizerunek ko-
biety, która może mieć związek 
ze zdarzeniem. Rysopis: kobieta 
wzrostu około 165 cm, szczup-
łej budowy ciała, ubrana w jasny 
płaszcz, jasne spodnie, jasne wy-
sokie buty, na ręce przewieszona 
czarna torebka oraz papierowa 
torba zakupowa. Kobieta ma za-
łożone okulary (zdjęcie poniżej). 
Osoby, które wiedzą coś na temat 
zdarzenia lub rozpoznają kobie-
tę, proszone są o pilny kontakt 
(al. Bielska 46), tel. 47 85 512 30 
lub na adres e-mail: ppm@tychy.
ka.policja.gov.pl. ls ●
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noWe budynki 
Mieszkalne przy 
al. bielskiej 103, 
WybudoWane przez 
tyskie toWarzystWo 
budoWnictWa 
spoŁecznego, 
prezentują się okazale 
nie tylko z zeWnątrz, 
ale i od środka aby 
noWyM lokatoroM 
uMilać Wyjścia 
z doMu oraz poWroty 
do sWoich „czterech 
kątóW”, W WiatroŁapach 
klatek schodoWych 
poWstaŁy trzy 
WyjątkoWe Murale. 
ich autorką jest tyska 
artystka, ilustratorka 
i projektantka izabela 
WądoŁoWska.

Uzyskała dyplom w zakresie gra-
fiki warsztatowej na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach 
oraz podyplomowych studiów 
w Międzywydziałowej Katedrze 
Scenografii ASP w Warszawie, 
zaś jej zakres działalności jest 
bardzo szeroki – od grafiki war-
sztatowej i komputerowej, po ma-
larstwo, ilustrację książkową, sto-
ryboarding, portret, scenografię 
teatralną czy też aranżację prze-
strzeni. Jej prace były wielokrot-
nie wystawiane, chociażby w Te-
atrze Małym, w Galerii „Foyer”, 
Teatrze Śląskim, w warszawskiej 
galerii sztuki „Zapiecek”, w In-
stytucie Mikołowskim im. Rafa-
ła Wojaczka, ale też we Florencji 
czy w Szwajcarii. Jako scenograf 
oraz kostiumolog współpracowa-
ła z wieloma teatrami w Polsce. 
Jest również stypendystką mini-
stra kultury z 2007 i 2009 roku 
w dziedzinie sztuki plastyczne.

W 2014 roku stworzyła mar-
kę DOUBLE ROOM. To pod jej 
banderą zaprojektowała ok. 200 
wielkoformatowych murali cyfro-

wych, które zdobią ściany wielu 
instytucji, firm i domów prywat-
nych. W 2020 roku wraz z Agniesz-
ką Kuśpiel powołała do życia grupę 
kreatywną SIS-Spotkanie i Sztuka, 
która ma na celu aktywację kobiet-
artystek po czasie twórczej stagna-
cji związanej z wychowaniem dzie-
ci i nie tylko, edukację artystyczną, 
prowadzenie warsztatów oraz or-
ganizację wystaw artystycznych. 
Wierzy, że sztuka ma terapeutyczną 
moc. Dlatego od 2022 roku prowa-
dzi zajęcia arteterapeutyczne oraz 

malarstwa intuicyjnego dla dzieci 
i dorosłych. Pociąga ją ciągłe roz-
szerzanie swojego wachlarza moż-
liwości, wielowymiarowość działań 
oraz łączenie sił twórczych.

Co się tyczy naściennych gra-
fik w budynkach przy ul. Bielskiej 
103 do wykonania prac wykorzy-
stała farby akrylowe dedykowa-
ne do wnętrz, a samo wykonanie 
murali zajęło trzy tygodnie. – 
W dwóch przypadkach są to mu-
rale architektoniczne, a ich celem 
jest stworzenie pewnej iluzji i ot-

warcia przestrzeni, złapania odde-
chu – mówi Izabela Wądołowska. 
– Pojawiają się w nim elementy 
nieoczywiste, zawieszone w prze-
strzeni, ale także takie jak morze 
czy schody, które nie wiadomo 
dokąd prowadzą. Z kolei w środ-
kowym budynku można zobaczy 
ilustracyjnie potraktowane sylwet-
ki ludzi uskrzydlonych. Zależało 
mi na stworzeniu obrazów, które 
umilą lokatorom powroty do do-
mów. Bardzo dziękuję TTBS za za-
ufanie – dodaje artystka. kp ●

sztukA nA klAtkACh
prace izabeli WądoŁoWskiej ZDObIą KLATKI SchODOWE NOWych TySKIch bLOKóW.

Wchodząc do budynku przy al. Bielskiej 103 obcujemy ze sztuką.

Izabela Wądołowska.
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Prezydent Tychów Andrzej Dziu-
ba wraz ze swoimi zastępcami, 
Maciejem Gramatyką, Hanną 
Skoczylas oraz Igorem Śmie-
tańskim, odwiedził w minio-
nym tygodniu oddany niedawno 
do użytku nowy blok mieszkal-
ny Tyskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego. – Kilka 
dni temu pisałem o zakończonej 
budowie 91 lokali mieszkalnych 
przy al. Bielskiej 103 realizowa-

nej przez TTBS. Pierwsi tyszanie 
otrzymali już klucze do swoich 
nowych mieszkań. Razem z Da-
rią Szczepańską prezes TTBS, 
miałem okazję przekazać klu-
cze kolejnym lokatorom – panu 
Ludwikowi i jego córce – pisał 
w mediach społecznościowych 
prezydent.

Przedstawiciele tyskiego UM 
przekonali się również jak wy-
glądają trzy budynki powstałe 

w ramach tej wartej 30 milionów 
złotych inwestycji. – Jestem pod 
ogromnym wrażeniem i dzię-
kuję wszystkim, dzięki którym 
ten projekt został zrealizowany, 
a kilkaset osób może zamieszkać 
w naprawdę komfortowych wa-
runkach. Przed lokatorami teraz 
czas na urządzanie nowego domu 
i przeprowadzkę. Niech Wam się 
dobrze mieszka – dodał prezy-
dent. kp ●

W lipcu ubiegŁego roku 
zakończono prace przy 
budoWie inteligentnego 
systeMu zarządzania 
i steroWania rucheM 
(its), jednak później 
rozpocząŁ się kolejny 
Ważny etap czyli 
kalibracja zŁożonego 
systeMu. its „uczyŁ 
się” jak reagoWać 
na konkretnych 
skrzyżoWaniach 
i W konkretnych 
przypadkach.

– Zbieraliśmy dane potrzebne 
do prawidłowego działania sy-
stemu oraz skoordynowania ru-
chu na skrzyżowaniach tak, żeby 
jadąc z przepisową prędkością 
nie trzeba było zatrzymywać się 
na każdych światłach – mówił Ar-
tur Kruczek, dyrektor Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów w Ty-
chach. – Ten przejściowy okres 
trwał kilka miesięcy, bo w ciągu 
roku zmienia się natężenie ru-
chu – inne jest w czasie waka-
cji, inne np. jesienią. Operatorzy 
i inżynierowie ruchu analizowali 
wprowadzane rozwiązania, brali 
też udział w szkoleniach.

Pierwsze tygodnie po zamknię-
ciu etapu budowy systemu nie były 

łatwe i pod adresem inwestora po-
sypały się krytyczne uwagi ze stro-
ny kierowców. Wytykano błędy, 
sygnalizowano problemy, jakie 
pojawiały się w różnych częściach 
miasta. Jednak obecnie – tak jak 
zapowiadali wcześniej wykonaw-
ca oraz nadzorujący inwestycję 
pracownicy MZUiM – część tych 
problemów znikła. Z naszych ob-
serwacji wynika, iż nawet w godzi-
nach szczytu tam, gdzie wcześniej 
skrzyżowania się korkowały, ruch 
odbywa się płynniej.

– Rzeczywiście, nie mamy już 
informacji o występowaniu po-
ważniejszych nieprawidłowości 
lub też o powtarzających się błę-
dach – wyjaśnił Arkadiusz Bąk, 
zastępca dyrektora MZUiM. 
– Wszystkie awarie i mankamenty 
są na bieżąco usuwane w ramach 
gwarancji czy rękojmi. Jeśli cho-
dzi o sam ITS, to wykonana już 
została kalibracja systemu, pozo-
stało określenie efektywności jego 
działania. W kwietniu i maju zro-
bimy pomiary, po których doko-
nana zostanie ocena czy projekt 
spełnił założenia i czy uzyskał 
odpowiednie wskaźniki – takie, 
jakich oczekiwaliśmy od wyko-
nawcy. Chodzi m.in. o weryfika-
cję czasów przejazdów, płynności 
ruchu, tzw. priorytetu autobu-

sowego i wynikających z tego 
oszczędności w komunikacji pub-
licznej. Nie bez znaczenia są także 
oszczędności energetyczne skrzy-
żowań, bo zmniejszaliśmy moc 
wszystkich sygnalizatorów, insta-
lując światła ledowe.

Jest oczywiste, że wraz z ITS 
nie znikną problemy komunika-
cyjne, jednak w sytuacji zwięk-
szającej się liczby aut jego głów-
nym zadaniem jest poprawa 
płynności ruchu, wzrost bezpie-
czeństwa na drogach, zapewnie-
nie sprawnego zarządzania ru-
chem drogowym. Dla większych 
miast jedynym obecnie sensow-
nym ograniczeniem problemów 
komunikacyjnych jest preferowa-
nie transportu publicznego, jego 
systematyczne usprawnianie, roz-
budowa ścieżek rowerowych, eli-
minacja ruchu samochodowego 
w śródmieściu, ograniczając po-
ruszanie się w nim do komuni-
kacji miejskiej, a także do ruchu 
pieszego i rowerowego. Chodzi 
także o takie zagospodarowanie 
śródmieścia, by ułatwić dojścia 
do ważnych miejsc, maksymal-
nie wykorzystując przestrzeń dla 
celów społecznych, handlowych, 
usługowych, rekreacyjnych czy 
rozrywkowych. 
leszek sobieraj ●

prezydent tychów odwiedził nowy blok przy al. bielskiej.

Niech się dobrze mieszka

Prezydent osobiście wręczył klucze nowym lokatorom.

Przedstawiciele władz samorządowych i prezeska TTBS pod nowym budynkiem przy al. Bielskiej 103.
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Planowane na wiosnę badania pokażą na ile ITS wpłynął na płynność ruchu w Tychach.

ar
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its po kAlibrACji
zakończyŁ kolejny etap Wdrażania its, A W KWIETNIu I MAju WyKONANE ZOSTANą 
POMIARy, PO KTóRych DOKONANA ZOSTANIE OcENA EfEKTyWNOŚcI PROjEKTu.

3|24 stycznia 2023www.tychy.pl tWoje tychynasze tychy



reklama

elektryczny jeep 
avenger, produkoWany 
W tyskiej fabryce 
stellantis, pierWszy 
W historii Marki 
Model z napędeM 
elektrycznyM, zdobyŁ 
tytuŁu european 
car of the year 2023 
(europejski saMochód 
roku 2023). jest to już 
trzeci – po fiacie panda 
i fiacie 500 – „tyski” 
Model z tyM tytuŁeM.

W tym roku samochody oceniał 
niezależny 57-osobowy zespół ju-
rorów pochodzących z 22 krajów 
oraz z dziewięciu wydawnictw 
motoryzacyjnych. Konkuren-
cję jeep avenger miał wyjątkowo 
trudną i na co warto zwrócić uwa-
gę – pierwsze trzy pierwsze miej-
sca zajęły samochody elektrycz-
ne. Przewaga auta z Tychów była, 
można powiedzieć nokautująca. 
Oto notowania finałowej szóstki: 
1. jeep avenger – 328 punktów, 2. 
volkswagen id. buzz – 241 pkt, 3. 
nissan ariya – 211 pkt, 4. kia niro 
– 200 pkt, 5. renault austral – 163 
pkt, 6. peugeot 408 – 149 pkt.

– Jeep avenger został zasłużo-
nym zwycięzcą Car of the Year – 
powiedział podczas Salonu Sa-
mochodowego w Brukseli Soren 
W. Rasmussen, przewodniczący 
Jury Car of the Year. – W przeko-
nujący sposób odzwierciedla czas, 
w który wkroczył świat motory-

zacji i swoim designem prezentu-
je wielką zmianę, przed którą stoi 
ta znana marka. Jeep avenger jest 
prawdziwym Europejczykiem.

A o zaletach elektrycznego je-
epa avengera tak mówił Alber-
to Sabbatini, wiceprezes organi-
zacji Car Of The Year: – Okazał 
się on idealnym połączeniem 
dla większości zastosowań: jest 
kompaktowy i zwinny do jaz-
dy po mieście, ma wystarcza-
jącą moc i moment obrotowy, 
aby poruszać się po każdym ro-
dzaju drogi, a także dobry za-
sięg, nawet w przypadku podró-
ży na średnim dystansie. Mimo 
że ma zaledwie 4,08 metra dłu-
gości, w środku jest mnóstwo 
miejsca. Jest to samochód kom-
pletny, a nie miejski.

Nowy SUV jest przeznaczo-
ny dla osób prowadzących ak-
tywny tryb życia, poszukują-

cych modelu o kompaktowych 
wymiarach i najnowocześniej-
szych rozwiązaniach technolo-
gicznych. Na jednym ładowa-
niu ma 400 km zasięgu zgodnie 
z normą WLTP (jednolita na ca-
łym świecie procedura testowa 
o nazwie Worldwide Harmo-
nized Light-Duty Vehicles Test 
Procedure), który w cyklu miej-
skim zwiększa się do 550 km. 
Nowy elektryczny układ napę-
dowy łączy unikalny 400-wol-
towy silnik elektryczny o mocy 
115 kW z nowym akumulatorem 
o pojemności 54 kWh.

W Polsce jeep avenger jest ofe-
rowany w konkurencyjnej cenie 
nawet 147.000 zł dzięki rządo-
wym dopłatom do zakupu aut 
elektrycznych, co ma ułatwić kie-
rowcom przejście na napęd elek-
tryczny. 
ls ●

W najbliższą niedzielę, 
29 stycznia Wielka 
orkiestra śWiątecznej 
poMocy zagra już 
po raz 31, tyM razeM 
pod hasŁeM „chceMy 
Wygrać z sepsą! graMy 
dla Wszystkich – MaŁych 
i dużych! ”. po raz 
pierWszy zbierane będą 
pieniądze na zakup 
specjalistycznego 
sprzętu nie tylko dla 
najMŁodszych, ale 
róWnież dla dorosŁych.

W Tychach WOŚP odbyła się 
po raz pierwszy w 1994 roku, 
w czasie drugiego ogólnopol-
skiego finału. Dziś tyski sztab 
jest najdłużej działającym w tej 
formie w Polsce, a od początku 
szefuje mu Mariusz Gabrek – je-
den z pomysłodawców i założy-
cieli Hokejowej Reprezentacji Ar-
tystów Polskich.

– Oczywiście wtedy wyglądało 
to zupełnie inaczej niż obecnie… 
Serduszka dostaliśmy ze sztabu 
w Katowicach i było ich około ty-
siąca. Teraz taką ilość otrzymu-
je jeden wolontariusz! Mieliśmy 
około 20 wolontariuszy, dziś jest 
ich 200. Przygotowania do 31. 
finału znalazły się na ostatniej 
prostej. Nadal gromadzimy róż-
ne przedmioty na aukcje, ostat-
nio trafiło do nas m.in. zapro-
szenie do biura wicemarszałek 
Senatu Gabrieli Morawskiej-Sta-

neckiej i spędzenie jednego dnia 
w charakterze jej asystentki, ka-
lendarz z podpisami wicemarsza-
łek oraz marszałka Senatu Toma-
sza Grodzkiego, a także trening 
z hokeistami GKS Tychy. Trwa-
ją przygotowania do wydarzeń 
na placu Baczyńskiego i w Pasażu 
Kultury Andromeda, który wy-
pełnią zabawy i atrakcje dla dzie-
ci. Na placu Baczyńskiego będzie 
można obejrzeć ciekawe modele 
samochodów, motory oraz wo-
jów z Chąsa – Grupy Odtwórstwa 
Historycznego, która zaprezen-
tuje życie obozowe Słowian i wi-
kingów. Będą pokazy psów oraz 
wielkie morsowanie z Tyskimi Si-
nicami. Na spektakl teatralny za-
praszamy do Teatru BELFEgoR, 
a chętni będą mogli wziąć udział 
w grze miejskiej „W poszukiwa-
niu zaginionego mikroskopu”, 
którą przygotowała Młodzieżo-
wa Rada Miasta. Uczestnicy gry 
(drużyny od 2 do 5 osób lub oso-
by indywidualne) będą musieli 
rozwiązać zagadki i łamigłówki 
ukryte na terenie miasta. Na naj-
szybszych zawodników czekają 
atrakcyjne nagrody.

Tym, co wyróżnia tyski koncert 
WOŚP jest hokej, a konkretnie 21. 
Taxus Arbor Hokej Z Gwiazdami. 
Ciekawostką jest, że na pierwszy 
mecz do Tychów przyjechała re-
prezentacja… piłkarska polskich 
artystów, ale już rok później z tej 
grupy wyłoniła się drużyna hoke-
jowa i w 2003 roku odbył się mecz 

pod nowym szyldem – Hokejo-
wej Reprezentacji Artystów Pol-
skich. Jest ona zresztą zarejestro-
wana w Tychach i w swoim herbie 
ma zapisaną datę pierwszego me-
czu – Tychy 2003.

W tym roku 4 lutego, Hoke-
jowa Reprezentacja Artystów 
Polskich podejmie na Stadio-
nie Zimowym drużynę TVN 24 
i Przyjaciele. Na lodowisku po-
jawią się dobrzy znajomi oraz 
nowe twarze, m.in. Bogdan Ka-
lus – kapitan HRAP, Mariusz Ga-
brek, Mariusz Czerkawski, Paweł 
Zygmunt, Tomasz Olbratowski, 
Rafał Bryndal, Ewelina Lisow-
ska, Andrzej Tomanek, Mate-
usz Dewera, Mariusz Kieca, Ja-
cek Łapot, Błażej Gawliński, 
Jan Kliment, Julia Wróblewska, 
Henryk Gruth, Bartek Demczuk, 
gen. Roman Polko, Mariusz Siu-
dek, Darek Maciborek, Tomasz 
Lebuda, Józef Chrząstek, Jacek 
Łapot. Będą także występy łyż-
wiarek synchronicznych i łyż-
wiarzy figurowych.

Ubiegłoroczna edycja WOŚP 
była poświęcona dziecięcej oku-
listyce. W Tychach zabrano 120 
tys. zł, a w całej Polsce – 224 mln zł, 
czyli o ponad 13,5 miliona złotych 
więcej niż 2021 roku. Czy teraz 
uda się pobić ten wynik? ls ●

elektryk z tyChów 
jeep z fabryki stellantis SAMOchODEM ROKu 2023.  

w niedzielę grAmy 
z orkiestrą!
31. finaŁ Wośp POD hASłEM „chcEMy WyGRAć Z SEPSą! GRAMy DLA WSZySTKIch 
– MAłych I Dużych!”.
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kondolencje

Styczniowa kąpiel z Tyskimi Sinicami to już orkiestrowa tradycja.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy walczyć będzie z sepsą.
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kondolencje

byŁa godzina 11, gdy 
praWie spod saMego 
szczytu rysóW runęŁy 
W dóŁ tysiące ton 
śniegu, poryWając 
ze sobą dWie grupy 
Wchodzących 
na najWyższy polski 
szczyt licealistóW 
z tyskiego i lo iM. leona 
kruczkoWskiego. W tyM 
tygodniu Minie 20 lat 
od tragedii, która 
pochŁonęŁa życie ośMiu 
osób.

Do wyprawy na Rysy młodzi 
ludzie z „Kruczka” przygoto-
wywali się od dawna, działając 
w Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Pion”, prowadzonym przez 
nauczyciela geografii Mirosława 
Szumnego. Do schroniska nad 
Morskim Okiem ponaddwu-
dziestoosobowa grupa turystów 
z Tychów przybyła 27 stycznia 
i jeszcze tego samego dnia część 

z nich bez problemu zdobyła 
szczyt. Druga grupa zaplanowała 
swoje wejście następnego dnia.

Tymczasem w nocy nastąpi-
ło pogorszenie pogody, TOPR 
ogłosił drugi, umiarkowany 
stopień zagrożenia lawinowe-
go i ratownicy raczej odradzali 
eskapadę lub przynajmniej wy-
najęcie doświadczonego prze-
wodnika górskiego. Namawiany 
przez uczniów Mirosław Szumny 
zdecydował jednak, że licealiści 
na szczyt pójdą. Wyszli ze schro-
niska około godz. 6.30…

Lawina zeszła około godz. 11. 
Eksperci oceniają jej wielkość 
na 13 hektarów, tor ruchu śnie-
gowych mas o wadze kilkudzie-
sięciu tysięcy ton to ponad 1200 
metrów. Z kilkunastoosobowej 
grupy tyszan tylko czwórka 
nie odniosła żadnych obrażeń, 
bo znajdowała się nad miej-
scem, z którego ruszyła lawina. 
Osiem osób poniosło śmierć 
– siedem od razu, a jedna dzie-

sięć tygodni po wypadku zmar-
ła w szpitalu.

Uczniowie i  uczennice 
„Kruczka”: 16-letni Justyna 
Narloch i Andrzej Matyśkie-
wicz, o rok starsi Szymon Le-
nartowicz i Ewa Pacanowska, 
18-latkowie Przemysław Kwie-
cień i Artur Rygulski już nigdy 
nie wrócili do szkolnych ławek. 

Lawina odebrała też życie 22-
letniego studenta Łukasza Ma-
tyśkiewicza, brata Andrzeja. 
Do domu nie wrócił 36-letni 
Tomasz Zbiegień – drugi poza 
Szumnym opiekun grupy.

Mimo upływu już dwóch de-
kad, w „Kruczku” pamięć o tra-
gedii jest wciąż żywa. 30 stycznia 
2023 roku o godz. 11 w szkole 

odbędzie się krótka uroczystość 
pod tablicą upamiętniającą tra-
gedię w Tatrach, a 31 stycznia 
o godz. 10.30 odbędzie się msza 
święta w intencji Ofiar w koś-
ciele pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny.

„Na cześć Młodych Pięknych” 
– taką kartkę, z tym napisem, 
ktoś włożył pomiędzy palące się 

znicze w lutym 2003 roku. Ta-
kich Ich właśnie pamiętamy i ta-
kich zachowaliśmy w sercu. Tak, 
jak gdyby z wyprawy na Rysy 
po prostu jeszcze nie wrócili…, 
choć wracają w szkolnych wspo-
mnieniach nauczycieli i Ich ró-
wieśników – czytamy na inter-
netowej stronie I LO. 
Wojciech Wieczorek ●

W tyskim magistracie ogłoszo-
no przetarg na budowę miejsca 
rekreacyjnego na terenie byłego 
parkingu strzeżonego przy ul. 
Dąbrowskiego. Obecnie teren jest 
niezagospodarowany, co wkrótce 
ma się zmienić.

Urząd Miasta w Tychach 
od dawna planował uporządko-
wanie tego terenu. Prośby o za-
jęcie się tym tematem do ratu-
sza kierowali także mieszkańcy. 
– Obserwujemy zmiany, jakie 
zachodzą w przestrzeni wokół 
nas i nie chcemy stać obojętnie 
wobec spraw, które mają bezpo-
średni wpływ na jakość funk-
cjonowania w naszym mieście, 
a zwłaszcza zamieszkania i życia 
nas samych oraz naszych dzie-
ci. Cieszyliśmy się, kiedy par-
king strzeżony przy ul. Henryka 
Dąbrowskiego został rozebrany. 
To bardzo ważne, by teren ten zo-
stał zrewitalizowany i uzupełnił 
tereny zielone w naszym mieście 
– pisali do magistratu przedsta-
wiciele wspólnoty mieszkaniowej 
z ulicy Darwina.

Projekt zakłada budowę placu 
zabaw dla dzieci, zielnika miej-
skiego z donicami do uprawy 
ziół oraz montaż elementów 
małej architektury, takich jak 

ławki, leżaki, stojaki rowerowe 
czy kosze na śmieci. Wszyst-
ko to otoczone będzie trawni-
kami, rabatami z nasadzenia-
mi, trawami ozdobnymi i łąką 
kwietną. Zasadzone zostaną 

również drzewa. W ramach in-
westycji zaplanowano również 
wykonanie koncepcji dla strefy 
przeznaczonej pod obiekty ga-
stronomiczne. Oferty przetar-
gowe przyjmowane będą do 30 

stycznia. Od momentu podpi-
sania umowy, wykonawca bę-
dzie miał dziewięć miesięcy 
na realizację zadania, na które 
w budżecie miasta zaplanowano 
1.480.000 złotych. uM ●

szpecący fragment ul. Dąbrowskiego będzie zagospodarowany.

rekreacja zamiast parkowaNia

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zaniedbany parking opodal poczty głównej 
przy ul. Dąbrowskiego zamieni się w miejsce do rekreacji.
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dwAdzieŚCiA lAt po lAwinie
28 stycznia 2003 roku DOSZłO DO NAjWIęKSZEj W hISTORII TychóW TRAGEDII.

Ofiary tragedii sprzed dwudziestu lat upamiętniają m.in. znicze zapalane nad Czarnym Stawem pod Rysami, wspólny nagrobek na cmentarzu w Wartogłowcu, czy tablica w tyskim liceum nr 1.
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W lutyM rozpoczną się 
W tychach rekrutacje 
do publicznych szkóŁ 
podstaWoWych, 
do publicznych 
przedszkoli i oddziaŁóW 
przedszkolnych na rok 
szkolny 2023/2024.

do klas czwartych sportowych
Najszybciej, bo już 1 lutego 
2023 r. ruszy rekrutacja do od-
działów sportowych klas czwar-
tych szkół podstawowych. Wnio-
ski będą przyjmowane do 3 marca 
2023 r. bezpośrednio przez szkoły 
podstawowe, które prowadzą od-
działy sportowe:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. •	
Gustawa Morcinka (siatkówka 
dziewcząt i chłopców)
Sportowa Szkoła Podstawowa •	
nr 19 im. Mikołaja Kopernika 
(pływanie dziewcząt i chłop-
ców, siatkówka dziewcząt, ko-
szykówka chłopców)
Szkoła Podstawowa nr 35 z Od-•	
działami Integracyjnymi im. 
Matki Teresy z Kalkuty (piłka 
ręczna dziewcząt i koszyków-
ka chłopców)
Szkoła Podstawowa nr 36 im. •	
Narodów Zjednoczonej Euro-
py (hokej/unihokej dziewcząt 
i chłopców)
Kandydat ubiegający się o przy-

jęcie do klasy sportowej musi po-
siadać bardzo dobry stan zdro-
wia, potwierdzony orzeczeniem 
lekarskim, wydanym przez leka-
rza POZ oraz pozytywny wynik 
prób sprawności fizycznej.

do klas pierwszych 
podstawówek
Przez trzy tygodnie, od 6 do 24 
lutego 2023 r. będą prowadzo-
ne zapisy do klas pierwszych 
szkół podstawowych. Rekrutacja 
do klas pierwszych jest wspoma-
gana systemem elektronicznym. 
Spełnianie obowiązku szkolnego 
obejmuje dzieci 7-letnie (rocz-
nik urodzenia 2016), natomiast 
dzieci 6-letnie mogą od września 
2023 r. zostać uczniami szkoły, 
jeśli odbyły roczne przygotowa-
nie przedszkolne, bądź posiadają 
opinię o możliwości rozpoczęcia 
nauki wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno-peda-
gogiczną.

Zgłoszenie do szkoły obwo-
dowej będzie można wypełnić 
na Tyskim Portalu Oświatowym 
w zakładce Rekrutacje, a po wy-
pełnieniu wydrukować, podpisać 
i złożyć w szkole w sposób okre-
ślony przez placówkę. W Tychach 

są prowadzone 24 publiczne szko-
ły podstawowe, w tym 5 z nich 
w zespołach szkolno-przedszkol-
nych.

Zapisując dziecko do kla-
sy pierwszej: Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Ze-
spole Szkół Muzycznych, Sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 19 im. 
Mikołaja Kopernika lub do szkoły 
„pozaobwodowej” należy wypeł-
nić wniosek, wydrukować i pod-
pisany złożyć w szkole, do której 
aplikujemy.

Rodzice dzieci, które posiada-
ją orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, ubiegający się 
o przyjęcie dziecka do oddziału 
integracyjnego lub specjalnego 
powinni zgłosić się bezpośrednio 
do placówki z oddziałami inte-
gracyjnymi lub specjalnymi, któ-
rą jest zainteresowany. Oddziały 
specjalne prowadzi Szkoła Pod-
stawowa Specjalna nr 12 w Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 8. Od-
działy integracyjne prowadzone 
są w szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 5 z Od-•	
działami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 22 •	
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Rafała Pomorskiego
Szkoła Podstawowa nr 35 z Od-•	
działami Integracyjnymi im. 
Matki Teresy z Kalkuty
Szkoła Podstawowa nr 40 •	
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Gen. Jerzego Ziętka.

do oddziałów dwujęzycznych 
klas siódmych
Z kolei 13 lutego 2023 r. rozpo-
cznie się rekrutacja do oddziałów 
dwujęzycznych klas siódmych 
szkół podstawowych. Wnioski bę-
dzie można składać do 10 marca 
2023 r. do szkół:

Szkoła Podstawowa nr 13 z Od-•	
działami Dwujęzycznymi im. 
Jana III Sobieskiego
Szkoła Podstawowa nr 14 z Od-•	
działami Dwujęzycznymi im. 
Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 37 z Od-•	
działami Integracyjnymi im. 
Kornela Makuszyńskiego

Do oddziału dwujęzycznego 
przyjmuje się ucznia, który uzy-
skał pozytywny wynik sprawdzia-
nu predyspozycji językowych. 
Informacje o egzaminie można 
uzyskać w placówce, do której zo-
staje złożony wniosek.

do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych, wspomagana sy-
stemem elektronicznym, roz-
pocznie się 13 lutego 2023 r. 
Formularz wniosku będzie do-
stępny do pobrania na Tyskim 
Portalu Oświatowym w zakładce 
Rekrutacje. We wniosku można 
wskazać maksymalnie 3 placów-
ki pamiętając, że ich kolejność 
na wniosku oznacza hierarchię 
ważności. Wypełniony wnio-
sek należy złożyć w przedszkolu 
pierwszego wyboru do dnia 27 
lutego 2023 r.

O przyjęcie na wolne miejsca 
w tyskich publicznych przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych mogą 
ubiegać się dzieci w wieku od 3 
do 6 lat, zamieszkałe na terenie 
Miasta Tychy.

W Tychach prowadzone są 22 
publiczne przedszkola, w tym 5 
w zespołach szkolno-przedszkol-
nych. W czterech przedszkolach 
prowadzone są oddziały integra-
cyjne, a w jednym oddziały spe-
cjalne:

Przedszkole nr 8 „Zielony •	
Ogród” z Oddziałami Integra-
cyjnymi
Przedszkole nr 10 z Oddziała-•	
mi Integracyjnymi
Przedszkole nr 12 z Oddziała-•	
mi Integracyjnymi i Specjal-
nymi
Przedszkole nr 29 z Oddziała-•	
mi Integracyjnymi
Więcej informacji na te-

mat rekrutacji do przedszkoli 
i do szkół podstawowych na Ty-
skim Portalu Oświatowym htt-
ps://oswiata.tychy.pl/w zakład-
ce Rekrutacje.
Mc ●

rodziCu, nie przegAp 
terminów
Wkrótce ruszą rekrutacje DO PubLIcZNych SZKół PODSTAWOWych NA ROK SZKOLNy 
2023/2024.

W minioną sobotę, 21 stycznia 
w jednej z tyskich restauracji 
spotkało się 28 osób, które łączy 
jedno ważne wydarzenie – pra-
wie 58 lat temu, w maju 1965 roku 
zdawały maturę w I LO im. Leona 
Kruczkowskiego.

– Po raz pierwszy takie spot-
kanie dawnych szkolnych koleża-
nek i kolegów zorganizowaliśmy 
w 1980 roku, by uczcić 15-le-
cie naszej matury – mówi Ka-
zimiera Głogowska-Gosz, jedna 
z inicjatorek zjazdu. – To było 
na tyle wzruszające wydarzenie, 
że postanowiliśmy je powtarzać 
co pięć lat, a w pewnym momen-
cie zwiększyliśmy częstotliwość 
i staramy się spotykać co trzy lata 
– dodaje.

Frekwencja w sobotę była spora, 
z trzech liczących po około 30 osób 
klas tego rocznika, na spotkanie 
przybyło 28 maturzystów AD 1965. 
– Zważywszy, że 21 naszych kole-
gów i koleżanek już nie żyje, można 
powiedzieć, że jest nas prawie poło-
wa z tych, którzy pozostali – cieszy-
ła się Kazimiera Głogowska-Gosz 
z klasy „a”. – Są wśród nas lekarze, 
nauczyciele, inżynierowie i przed-
stawiciele wielu innych zawodów. 
Mieliśmy także kilku duchownych, 
ale ks. Bednarek, ks. Krawczyk i ks. 
Pikos już niestety odeszli. Są osoby 
mieszkające w Niemczech czy sta-
nach Zjednoczonych, które także 
pojawiają się na tych naszych zjaz-
dach. Wiem, że inne roczniki nam 
tych serdecznych, pełnych fanta-

stycznych wspomnień spotkań za-
zdroszczą – dodaje.

Wielką radością dla uczest-
ników była możliwość spotka-
nia się z wychowawczynią jednej 
z klas, prof. Izabelą Stolarczyk, 
która w „Kruczku” uczyła biolo-
gii. – Cieszymy się, że pani profe-
sor, mimo swoich 90 lat, zaszczy-
ciła nas swoją obecnością i że jest 
w znakomitej formie – kończy 
organizatorka spotkania, a ni-
żej podpisany, który też jest jej 
były uczniem, potwierdza świet-
ną kondycję pani z biologii. Pro-
fesor Stolarczyk nie tylko mnie 
rozpoznała, ale i dokładnie przy-
pomniała miejsce, na którym 40 
lat temu siedziałem na lekcjach 
biologii… WW ●

Miasto Tychy podpisało ostat-
nio umowę na przebudowę pla-
cu Konstytucji 3 Maja. Nierówna 
i zaniedbana nawierzchnia par-
kingu zostanie w ramach reali-
zacji zadania wymieniona na na-
wierzchnię przepuszczalną z płyt 
betonowych ażurowych. Z kolei 
ciągi piesze zyskają nową, rów-
nież wodoprzepuszczalną na-
wierzchnię mineralno-żywicz-
ną. – Żyjemy w czasach szybko 
postępujących zmian klimatycz-
nych, dlatego tak ważne jest to, 
aby nie uszczelniać nadmiernie 
nawierzchni parkingów czy chod-

ników. Takie rozwiązanie pomo-
że poprawić gospodarkę wodną 
w najbliższym otoczeniu – wy-
jaśnia Hanna Skoczylas, zastęp-
ca prezydenta Tychów ds. zrów-
noważonego rozwoju.

Remont obecnych miejsc par-
kingowych to jednak nie wszyst-
ko. Od strony ulicy Żwakowskiej 
powstaną również zupełnie nowe 
miejsca do parkowania. W po-
bliżu powstanie także droga ro-
werowa oraz miejsca postojo-
we dla osób niepełnosprawnych. 
– Na placu posiana zostanie łąka 
kwietna, trawy wysokie, pojawią 

się rabaty kwiatowe czy krzewy 
ozdobne. Posadzonych zostanie 
również 18 sztuk drzew wyso-
kich. Nowe nasadzenia stworzą 
dodatkowe przestrzenie zacie-
nione oraz pozytywnie wpłyną 
na gospodarowanie wody opa-
dowej – dodaje wiceprezydent 
Skoczylas.

Projekt jest już gotowy, uzyska-
no także pozwolenie na budowę. 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
rozpocznie się w najbliższym 
czasie. Termin realizacji zadania 
to 13 września 2023 roku. Koszt 
inwestycji to 1.650.000 zł. uM ●

Więcej miejsc parkingowych, chodniki i drogi rowerowe.

Nowe oblicze placu 
koNstytucji
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spotykają się niemal od ćwierćwiecza.

maturzyści ‘65

Maturzyści z roku 1965 spotkali się ze swoją wychowawczynią, prof. Izabelą Stolarczyk (w środku).
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29 stycznia utworzono w Ty-
chach Radziecką Komendę Wo-
jenną, na czele której stanął mjr 
Masłow. Równocześnie powołano 
placówkę NKWD. Z inicjatywy 
Masłowa, 3 lutego zwołano ze-
branie mieszkańców, na którym 
wybrano władze administracyj-
ne miasta.

oczyszczanie tyłów frontu
W tym czasie trwały już wy-
wózki na wschód, które zaczęły 
przybierać na sile. Był to sposób 
NKWD na „oczyszczanie tyłów 
frontu”. Wyłapywano nie tylko 
osoby podejrzane i potencjalnie 
niebezpieczne – dywersantów, 
sabotażystów, ale za „wrogi ele-
ment” uznawano także działaczy 
polskiego podziemia niepodle-
głościowego, żołnierzy AK. Ofia-
rą padały również osoby przypad-
kowe – mieszkańcy śląskich miast 
i gmin, często na skutek donosu. 
Część z internowanych osób za-
branych została z domów, zakła-
dów pracy, z ulic… Wkraczając 
na obszar Górnego Śląska, a prze-
de wszystkim na tereny włączo-
ne do Rzeszy, Armia Czerwona 
traktowała je jako zamieszkałe 
przez ludność niemiecką, nisz-
cząc często całe dzielnice miast, 
małe miejscowości czy zakłady 
pracy. To była dla Rosjan forma 
reparacji wojennych. Poza tym 
potrzebna im była darmowa siła 
robocza. Aresztowania i wywóz-
ki mieszkańców Górnego Śląska 
do obozów pracy w ZSRR trwały 
od stycznia do maja 1945 roku.

Część internowanych przetrzy-
mywano w obozach przejścio-

wych, m.in. w Bytomiu, Knuro-
wie i Łabędach, skąd transporty 
ruszały na wschód. Wywózki od-
bywały się w fatalnych warun-
kach, wielu deportowanych nie 
przeżyło transportu. Zdecydo-
wana większość Górnoślązaków 
została skierowana do batalio-
nów pracy i obozów znajdują-
cych się głównie na terenie Za-
głębia Donieckiego (Donbas), 
Białorusi (okolice Mińska) i ob-
szarach Kaukazu (okolice miasta 
Bordżomi w Gruzji). Katorżnicza 
praca połączona z koszmarnymi 
warunkami bytowo-sanitarny-
mi w łagrach powodowała dużą 
śmiertelność.

dramat kilkudziesięciu tysięcy
Ile osób zostało wówczas wywie-
zionych do ZSRR? Badania ciągle 
trwają, a liczba represjonowanych 
może sięgać nawet 50-90 tysięcy 
osób. Dr Dariusz Węgrzyn, w wy-
danej przed dwoma laty trzyto-
mowej „Księdze aresztowanych 
i deportowanych z Górnego Ślą-
ska w 1945 roku”, ustalił perso-
nalia i udokumentował ponad 
46 tys. osób. A ilu wywieziono 
mieszkańców Tychów i okolicz-
nych miejscowości? Na podstawie 
publikacji dr Węgrzyna, Hubert 
Chwalczyk, były nauczyciel i pra-
cownik Urzędu Miejskiego w Ty-
chach, odszukał ich nazwiska.

– Była to dość żmudna praca, 
bo trzy tomy „Księgi…” zawie-
rają dokładnie 46.202 nazwiska 
(w tym jest 25.597 kobiet) Górno-
ślązaków aresztowanych i depor-
towanych do byłego ZSRR – mówi 
Hubert Chwalczyk. – Były to osoby 

w wieku 17–50 lat. Tyszan, a mó-
wię tu o obecnych granicach admi-
nistracyjnych miasta, więc łącznie 
z ówczesnymi wsiami i przysiółka-
mi, kierowano do batalionów pracy 
w kilkunastu obozach: Kandałak-
sza, Archangielsk, Stalino (Do-
nieck), rejon Ałczewsk (Donieckie 
Zagłębie Węglowe), Karaganda, 
Krasnowodzk (Turkmenistan), 
Pietrowka Trudowskaja, Wołoszy-
łowsk (Ukraina), Aktiubińsk, Lisi-
czańsk, Kadyjewska, Tyflis (Tbili-
si), Ural, Kemerowo. Z grupy, którą 
wywieziono, dr Węgrzyn ustalił 
daty zgonu 10.986 osób, co stano-
wi prawie 22 proc. aresztowanych 
i deportowanych. Na podstawie 
jego publikacji wynotowałem na-
zwiska 166 mieszkańców Tychów, 
którzy zostali wywiezieni, z czego 
w obozach i w czasie transportu 
zmarło 66 osób. Dodam, iż ostat-
ni z internowanych wrócili do Pol-
ski w 1950 roku.

lista Chwalczyka
Oto nazwiska mieszkańców Ty-
chów i okolicznych miejscowo-
ści, którzy zmarli w obozach 
w ZSRR:
BaDeja RySZaRD (zamieszka-
ły w Wilkowyjach), zmarł w 1945 

lub 1946 roku w obozie w Don-
basie.
BaRBORka jaN (Tychy), zm. 
15.05.1945 r, obóz Stalino (Do-
nieck).
BaRTecki jaN (Wilkowyje), 
zm. 6.03.1945, obóz Kandałak-
sza/Archangielsk.
BiałOń STefaN (Tychy), zm. 
31.12.1946.
BielaS jaN (Tychy Glinka), zm. 
18.05.1945, obóz nr 516 Krasno-
wodzk.
BielaS RySZaRD (Wilkowyje), 
zm. 26.05.1945, obóz nr 516 Kras-
nowodzk.
BiOlik jóZef (Tychy), zm. 
25.09.1949.
BucZek Wilhelm (Wilkowy-
je), zm. 2.03.1945, obóz nr 513 
Kandałaksza/Archangielsk.
chRóSZcZ STaNiSłaW (Urba-
nowice), zm. 22.09.1945, obóz nr 
222 Aktimbińsk.
ciPa xxx (Tychy), obóz nr 516 
Krasnowodzk.
cyROń PaWeł (Urbanowice), 
zm. 10.09.1046, podobóz nr 9 
obozu nr 280 Stalin (Donieck).
DeDa jóZef (Urbanowice), zm. 
4.05.1945, batalion roboczy Wo-
roszyłowsk/Ałczewsk.
DługajcZyk michał (Jaro-
szowice), zm. 13.08.1945, obóz nr 
516 Krasnowodzk.
DuDek WaleNTy (Tychy), zm. 
12.04.1945.
faBiaN jóZef (Wartogłowiec), 
zm. 30.01.1945, podobóz nr 1 
obozu 280 Stalinowo (Donieck).
gNeZa alOjZy (Tychy), zm. 
9.05.1946.
góRNik fRaNciSZek (Wilko-
wyje), zm. 27.02.1945, obóz Kras-
nowodzk.
haWRaNek PaWeł, (Tychy), 
zm. 5.08.1945, obóz Stalinowo 
(Donieck).
hONiSZ xxx (Tychy), zm. 
2.09.1945 podczas powrotu z ła-
gru.
huj (SZROBORZ) aNTONi 
(Wilkowyje), zm. 31.08.1945, 
obóz nr 502.
jaNik WaleNTy I (Urbanowice), 
zm. 13.03.1946, obóz w Tbilisi.
jaRcZyk jaN, zm. 29.08.1945, 
batalion roboczy nr 1063 kopal-
nia Pietrowka Trudowskaja.
jaWORek WOjciech (Tychy), 
zm. 20.06.1945, obóz nr 516 Kras-
nowodzk.

kaNia alekSaNDeR (Wiko-
wyje).
klima fRaNciSZek (Wartogło-
wiec), zm. 5.07.1945, batalion ro-
boczy Woroszyłowsk.
kRemZa jóZef (Tychy), zm. 
20.04.1945.
kRZyżOWSki TeODOR (Czu-
łów), zm. 14.07.1945, obóz nr 516 
Krasnowodzk.
kRZyżOWSki WikTOR (Czu-
łów), zm. 5.05.1945, batalion ro-
boczy nr 1063 kopalnia Pietrowka 
Trudowskaja.
kuDela xxx (Tychy), zm. 
1945.
lalORNy luDWik (Tychy), zm. 
19.07.1945, obóz nr 516 Krasno-
wodzk.
liSZka jóZef (Wartogłowiec), 
zm. 9.06.1945, obóz nr 516 Kras-
nowodzk.
lOSka fRaNciSZek (Wilko-
wyje), 15.06.1945, obóz w Kara-
gandzie.
maiNka (mańka) Eryk (Wil-
kowyje), zm. 21.02.1945, obóz nr 
516 Krasnowodzk.
maZuRek kONRaD (Cielmice), 
zm. 9.06.1945, obóz nr 516 Kras-
nowodzk.
mONica luDWik (Wilkowyje), 
zm. 31.12.1946, zmarł na Uralu, 
rodzina twierdzi, że był deporto-
wany do RFN.
mucha PaWeł (Tychy), zm. 
10.08.1945, batalion roboczy nr 
2061 Duiri (Gruzja), budowa 
elektrowni wodnej.
Pająk (PajONk) Franciszek 
(Żwaków), zm. 15.06.1945, obóz 
nr 516 Krasnowodzk.
PańcZyk (PaNcZyk) xxx (Ur-
banowice), zm. 28.07.1945, obóz 
nr 516 Krasnowodzk.
PaSTuSZka xxx (Żwaków), 
zm. 22.05.1945, obóz nr 516 Kras-
nowodzk.
PeNcZek (PęcZek, PeNTZek) 
a. (Paprocany), zm. 9.05.1945.
PeNcZek (PęcZek, PeNTZek) 
fRaNciSZek (Paprocany), zm. 
30.04.1945, obóz nr 516 Krasno-
wodzk.
PeZDa jóZef (Tychy), zm. 
26.07.1945, obóz nr 516 Krasno-
wodzk.
Piecha alOjZy (Tychy), zm. 
11.03.1947, obóz nr 159 Odessa.
PRZyByła (PRZyBylla) xxx 
(Czułów), zm. 24.11.1945, obóz 
nr 222 w Aktiubińsku.

PuDełkO (PuDelkO) fRaN-
ciSZek (Tychy), zm. 20.05.1945, 
obóz nr 516 Krasnowodzk.
ROeSleR BeRThOlD (Tychy), 
zm. 31.12.1948.
ROj (Rój) TeODOR (Wilkowy-
je), zmarł w maju 1945 w szpitalu 
w Szumisze (Czelabińsk).
ROSNeR (ReSNeR) xxx (Urba-
nowice), zm. 25.05.1945, batalion 
roboczy nr 1236 Woroszyłowsk.
Ryguła (Rygula. Rygulla) 
xxx (Tychy), zm. 30.06.1956, ba-
talion roboczy nr 1063 Pietrowka 
Trudowskaja.
RySZka (RySchka) PaWeł 
(Czułów), zm. 20.06.1945, bata-
lion roboczy nr 1063 Pietrowka 
Trudowskaja.
Ryś (RyS) jaN (Żwaków), zm. 
10.03.1945, zmarł podczas trans-
portu do obozu nr 516 Krasno-
wodzk.
SkRZyPcZyk maRia (Wilko-
wyje), zm. 20.05.1945, obóz nr 
516 Krasnowodzk.
SkRZyPcZyk PaWeł (Wilko-
wyje).
SkuPNik fRaNciSZek (Wil-
kowyje), zm. 15.06.1045, obóz 
nr 516 Krasnowodzk.
SPORa TOmaSZ (Jaroszowice), 
zm. 6.07.1945, obóz nr 503 Ke-
merowo.
SZafRON kaROl (Tychy), zm. 
7.02.1945, Cukerowka.
SZeliga fRaNciSZek (Cielmi-
ce), zm. 15.06.1945 obóz nr 516 
Krasnowodzk.
SZeliga jaN (Urbanowice), zm. 
2.08.1945, obóz Stalinowo (Do-
nieck).
SZkaTuła PaWeł (Wilkowyje) 
zm. 29.04.1945, obóz Stalinowo 
(Donieck).
SZOłTySek fRaNciSZek (Czu-
łów), zm. 25.04.1945 w Kijowie.
śWieRcZOk xxx (Czułów), zm. 
7.11.1945.
TaTOj jaN (Urbanowice), zm. 
20.05.1945, obóz nr 516 Krasno-
wodzk.
WiTa fRaNciSZek (Wilkowy-
je), zm. 18.08.1947, obóz w Dzier-
żyńsku (Białoruś).
WOjTek RySZaRD (Glinka), 
zm. 10.04.1945, obóz nr 516 Kras-
nowodzk.
ZeiTZ eRyk (Tychy), zm. 
31.12.1948.
żOłNecZkO xxx (Tychy), zm. 
15.04.1945. ●

trAgediA górnoŚląskA, trAgediA tyskA
W 1945 roku z tychóW i okolicznych MiejscoWości WyWIEZIONO W Głąb ROSjI 166 OSób, Z KTóRych 66 NIE WRócIłO.

Pomnik Ofiar Tragedii Górnośląskiej w Bytomiu–Miechowicach. Jego centralną część stanowi 
„krowiok” – bydlęcy wagon, którymi wywożono Ślązaków w głąb ZSRR. 

Ed
wa

rd
 W

iec
zo

re
k

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej obchodzony jest od 2010 roku w ostatnią niedzielę stycznia.
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leszek sobieraj
l.sobieraj@twoje tychy.pl

pod koniec stycznia 1945 roku ofensyWa arMii 
czerWonej dotarŁa na górny śląsk. W okolicach 
tychóW zacięte Walki toczyŁy się M.in. W czuŁoWie 
(fabryka papieru), WartogŁoWcu, Wygorzelu, 
cielMicach i paprocanach. 28 stycznia 1945 
roku Wojska soWieckie WkroczyŁy do tychóW, 
co oznaczaŁo koniec okupacji nieMieckiej. 
jak się jednak okazaŁo, dla Wielu ślązakóW 
nie skończyŁ się czas terroru – rozpoczęŁa 
się fala soWieckich represji Wobec MieszkańcóW 
górnego śląska. skŁadaŁy się na nie grabieże, 
gWaŁty i Mordy, zaMykanie przez WŁadze 
polskie ludności cyWilnej W obozach pracy, 
a także zorganizoWane WyWózki W gŁąb zsrr.
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W minioną niedzielę, 22 stycz-
nia w sali koncertowej Media-
teki przy al. Piłsudskiego po raz 
pierwszy rozbrzmiały… szanty. 
Stało się tak za sprawą festiwalu 
„Port Pieśni Pracy”, a ściślej – roz-
grzewki przed letnią edycją tego 

wydarzenia, które w tym roku za-
planowane jest na 18-20 sierpnia 
w kilku lokalizacjach na terenie 
Tychów.

Licznie zebraną szantową pub-
liczność rozgrzały na dobre ze-
społy Atlantyda, The Nierobbers 

oraz gospodarze imprezy – Per-
ły i Łotry. Koncert był transmi-
towany na kanale YouTube Miej-
skiego Centrum Kultury, które 
imprezę od ponad dwóch dekad 
organizuje. 
WW ●

tyskie centruM 
Wolontariatu dziaŁa 
dopiero od dWóch 
lat i już sięgnęŁo 
po jedną z najbardziej 
prestiżoWych nagród 
– pierWsze Miejsce 
W konkursie „śląskie 
orŁy Wolontariatu 
– Wolontariusz”. 
oceniając – dziaŁające 
pod egidą Miasta 
tychy przy fundacji 
internationaler bund 
polska – centruM, 
kapituŁa konkursu 
zWróciŁa uWagę 
na zaangażoWanie, 
innoWacyjność, 
skuteczność oraz 
partnerstWo 
W podejMoWanych 
przez Wolontariuszy 
dziaŁaniach.

Celem konkursu „Śląskie Orły 
Wolontariatu” było uhonorowa-
nie wolontariuszy za ich zaan-
gażowanie i troskę o drugiego 
człowieka. Liczyła się każda ak-
tywność w dowolnym obszarze 
życia społecznego. Uroczyste 
podsumowanie konkursu odby-
ło się z udziałem wicemarszałków 
województwa śląskiego – Anny 
Jedynak i Łukasza Czopika oraz 
radnych Sejmiku – Aliny Nowak 
i Aliny Bednarz.

– Pomaganie nie jest proste, wy-
maga wielu wysiłków i nie zawsze 
otrzymuje się za nie podziękowa-
nia, dlatego dziś chcielibyśmy wy-
różnić te osoby i instytucje, które 
niosą bezinteresowną pomoc i po-
dziękować im za nią. W tych trud-
nych czasach pomoc i wyciągnię-
cie ręki do drugiego człowieka są 
niezwykle ważne – mówiła wice-
marszałek Anna Jedynak.

Dla osób związanych z Ty-
skim Centrum Wolontariatu była 
to wyjątkowa chwila.

– To wyróżnienie było dla nas 
zaskoczeniem, bo w sferze wo-
lontariatu działa wiele organizacji 
i podmiotów, wykonując naprawdę 
świetną pracę – mówi Bartłomiej 
Szymczyk, kierownik Centrum 
Integracji Społecznej w Tychach, 
prowadzonego przez fundację In-
ternationaler Bund Polska. – Ktoś 
nas zgłosił do tego konkursu, ka-
pituła doceniła to, co robimy i jest 
to na pewno powód do radości 
i satysfakcji. Myślę, że wrażenie 
zrobiły liczby, m.in. ta, że w ubie-
głym roku 400 tyszan zostało wo-
lontariuszami. Na pewno przyczy-
niła się do tego wojna w Ukrainie 
i nieszczęścia, jakie ze sobą niosła. 
To wyzwoliło olbrzymią energię 
i chęć niesienia pomocy, o czym 
najlepiej świadczy liczba osób, któ-
re przychodziły na plac św. Anny 4, 
bo większość wolontariuszy właś-
nie tutaj pracowała i pomagała.

Tyskie Centrum Wolontariatu, 
jako projekt miejski, jest finanso-
wany ze środków budżetowych 
miasta, powstało się w sierpniu 
2020 roku. Czas dla tego typu 
przedsięwzięć nie był sprzyjają-
cy, bowiem był to okres wzrasta-
jącej pandemii.

– Ostatnie lata dla wszystkich 
były wyjątkowo trudnym czasem, 
bo najpierw mieliśmy dwa lata 
pandemii, potem wojna w Ukrai-
nie – dodaje Bartłomiej Szymczyk. 
– Ale te nieszczęścia aktywizowa-
ły wiele osób, które poczuły chęć 
niesienia pomocy. Działamy także 
na rzecz wolontariuszy, bo to oso-
by, które nie tylko chcą pomagać 
bezinteresownie, ale też oczekują 
możliwości podnoszenia swoich 
umiejętności. Stąd też wiele dzia-
łań skierowanych jest do nich sa-
mych, jak warsztaty, szkolenia, 
różne akcje, gry i zabawy.

Tyskich wolontariuszy można 
podzielić na trzy grupy. Pierwsza 
to uczniowie szkół podstawowych 
i szkół średnich. B. Szymczyk nie 
ukrywa, iż część uczniów działa 
z uwagi na punkty, jakie za wo-
lontariat otrzymują przy promo-
cji do szkół średnich

– Szkolne koła wolontaria-
tu działają w każdej podstawo-
wej i średniej szkole w Tychach, 
prócz jednej, ale jej nazwy nie 
chcę wymieniać. To bardzo ak-
tywna, sympatyczna grupa mło-
dych ludzi. Część z nich rzeczy-
wiście robi to dla punktów, ale 
dobrze, że młodzi ludzie w ogó-
le angażują się w tego rodzaju 
działalność. Druga grupa to oso-
by dorosłe – pracujące, które bar-
dzo aktywnie włączyły się w na-
sze działania związane z pomocą 
w czasie pandemii oraz po wy-
buchu wojny w Ukrainie. Wiele 
z nich robiło zakupy potrzebują-
cym, pomagało w punkcie wyda-
wania żywności, a przypomnę, 
że przez Tychy przewinęło się 
2.300 rodzin ukraińskich. Trzeba 
było dostarczone produkty pose-
gregować, rozpakować, wydać, itd. 
W „normalnych” czasach ta gru-
pa osób, z uwagi na pracę zawo-
dową, opiekę nad dziećmi i inne 
obowiązki nie jest aż tak aktyw-
na. Trzecią grupą – dla nas nie-
ocenioną – są seniorzy. Osoby te 
mają więcej czasu, czują potrzebę 
działania, mają autentyczną chęć 
pomagania, spotykania się z inny-
mi. Są to osoby z życiowym i za-
wodowym doświadczeniem, po-
trafiące radzić sobie w różnych 
sytuacjach. W Tyskim Centrum 
Wolontariatu mamy osoby, które 
są z nami od początku, jest gru-
pa, która regularnie się spotyka, 
prowadzi własne projekty. Na nich 
może zawsze liczyć.
leszek sobieraj ●

Śląskie orły wolontAriAtu
prestiżoWa nagroda DLA TySKIEGO cENTRuM WOLONTARIATu.   

szanty po raz pierwszy rozbrzmiały w Mediatece.

Na rozgrzewkę

Na scenie Mediateki zespół Atlantyda z muzykami z Trójmiasta, Warszawy i Sanoka.

Perły i Łotry zawsze wzbudzają u słuchaczy szybsze bicie serca.

Na finał zimowej edycji festiwalu „Port Pieśni Pracy” wystąpił zespół The Nierobbers.
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Ta statuetka zdobi teraz siedzibę Fundacji Internationaler Bund w Tychach.

Podczas Gali Śląskich Orłów Wolontariatu – Wolontariusz 2022. 
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W MuzeuM MiejskiM 
Można jeszcze przez 
Miesiąc oglądać 
WystaWę „stanisŁaW 
Mazuś. Mniej znany”. 
jedną z iMprez 
toWarzyszących 
są Warsztaty 
„herbaciano-gruzińskie 
WspoMnienia”, na które 
placóWka z placu 
Wolności 1 zaprasza 
W najbliższą sobotę.

Jednym bowiem z tych mniej 
znanych aspektów biografii 
wybitnego artysty malarza jest 
fakt, że w pierwszej połowie lat 
70 ubiegłego wieku przez pięć lat 
pracował on w Tyskich Zakła-
dach Gastronomicznych, gdzie 
zajmował się m.in. wystrojem 
wnętrz miejscowych restauracji 
i kawiarni. Jednym z takich loka-
li była Herbaciarnia „Gruzińska”, 
mieszcząca się przy ówczesnym 
placu Bieruta (dziś to pl. Baczyń-
skiego). Przez lata funkcjonowa-
nia lokal zyskał miano kultowe-
go, także ze względu na ubrane 
w gruzińskie stroje kelnerki oraz 
różnorodność wykwintnych, ni-
gdzie indziej nie spotykanych 
gatunków podawanej herbaty. 
W „Gruzińskiej” prawie zawsze 
było tłoczno, zwłaszcza po za-
kończeniu seansów w znajdu-
jącym się naprzeciw kinie „An-
dromeda”, bo w dobrym tonie 
było po kinie wpaść na herbat-
kę do „Gruziny” – jak nazywało 
herbaciarnię młode pokolenie 
ówczesnych tyszan.

Oprócz strojów personelu 
„Gruzińska” miała jeszcze je-
den charakterystyczny szczegół, 
a była nią umieszczona na jed-
nej ze ścian ogromna panora-
ma Tbilisi, stolicy Gruzji, która 
była wtedy jedną z republik ra-
dzieckich. Tę panoramę, pewnie 
dobrze pamiętaną przez bywal-
ców „Gruzińskiej”, namalował 
w 1972 roku właśnie Stanisław 
Mazuś, a dziś można ją oglądać 

na wystawie w Muzeum Miej-
skim.

– Zainspirowani prezentowaną 
na wystawie „Stanisław Mazuś. 
Mniej znany” ponaddwumetrową 
panoramą stolicy Gruzji – Tbili-
si, dekorującą przestrzeń Herba-
ciarni „Gruzińskiej”, pragniemy 
zaprosić do wspólnego wspomi-
nania i zachwycania się na nowo 
herbacianymi smakami. Spró-
bujemy na chwilę przenieść się 
do lat 70. XX wieku i wraz z goś-
cinią spotkania, Agatą Zaskór-
ską, odtworzyć dawne mieszan-
ki oraz stworzyć nowe napary, 
które uczestnicy i uczestnicz-
ki zabiorą do domów. Zaprasza-
my tych, co dzielą wspomnienia 
z tym miejscem oraz tych, co zna-
ją je tylko ze słyszenia – będzie 
to czas wzajemnego wsłuchiwa-
nia się w opowieści i anegdoty 
z „Gruzińskiej” – zapraszają or-
ganizatorzy warsztatów, które 
w sobotę, 28 stycznia rozpoczną 
się w siedzibie Muzeum Miejskie-
go o godz. 17. W programie tak-
że zwiedzanie wystawy prac Sta-
nisława Mazusia.

Prowadząca warsztaty Aga-
ta Zaskórska mieszka w Często-
chowie, jest zielarką i edukator-
ką. Kształci się w tych materiach 
od ponad 10 lat. Swoją wie-
dzę i praktykę zdobyła m.in. 
w Akademii Terapii Natural-
nych we Wrocławiu, Europej-
skim Studium Przygotowania Za-
wodowego i Wiedzy Praktycznej 
w Międzyborowie, Poradni Zdro-
wego Odżywiania Dietetycznie 
Poprawni w Warszawie, Zielar-
ni Primum non nocere w Gli-
wicach, Centrum Terapii Natu-
ralnych Hagalaz we Wrocławiu, 
Centrum Naturoterapii ATYDE 
w Kudowie Zdroju. Jest również 
członkinią Polskiego Towarzy-
stwa Zielarzy i Fitoterapeutów. 
Prowadzi praktykę zielarską, 
tworząc wiele fitoreceptur (lecz-
niczych i kosmetycznych), sezo-
nowo organizuje warsztaty, wy-
kłady i spacery edukacyjne. Jest 

szczerze i bez pamięci zakocha-
na w przetwórstwie zielarskim. 
Ponadto pasjonuje się litoterapią, 
psychosomatyką, aromaterapią 
i profilaktyką żywienia. Dodat-
kowo, poprzez działania twórcze, 
uprzyjemnia czas sobie i bliskim 
poprzez arteterapię: począwszy 
od rękodzieła po rysunek i ma-
larstwo. Wszystko chętnie opiera 
na starych botanicznych rysun-
kach, księgach zielarskich i me-
dycznych, żywych odcieniach 
oraz przyjemnej dla oka i doty-
ku fakturze. Dużą wagę przywią-
zuje do przyrody, życia i kolorów, 
a także uważności i wdzięczności. 
Pomaga w zrozumieniu działania 
roślin leczniczych, tłumaczy dzia-

łanie tych metod tak, aby można 
było użyć ich we własnym zakre-
sie w codziennym życiu. Specja-
lizuje się nie tylko w zielarstwie, 
czyli pozyskiwaniu, przetwarza-
niu i metodach przechowywania 

roślin, ale, dzięki praktyce, zna 
dostępne na rynku wyroby zie-
larskie, kosmetyczne, leki roślin-
ne oraz suplementy diety.

Koszt udziału w herbacianych 
warsztatach z Agatą Zaskórską 

wynosi 10 zł. Zapisy przyjmowa-
ne są pod numerem tel. 887-450-
212 lub pod adresem mailowym: 
n.sitko@muzeum.tychy.pl. Tamże 
można zasięgnąć bliższych infor-
macji o wydarzeniu. WW ●

wArsztAty przy herbAtCe
co Łączy stanisŁaWa Mazusia Z KuLTOWyM TySKIM LOKALEM?

24 stycznia, wtorek
godz. 17 – fERIE 2023: „W krainie śniegu” 
– warsztaty rodzinne (Klub McK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

25 stycznia, środa
godz. 10 – fERIE 2023: Tyska Galeria Sportu 
dla juniorów. Na tropach sportowych tajemnic 
– quiz dla najmłodszych (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)
godz. 18 – TuRy KuLTuRy – spotkanie 
z Krzysztofem Materną (MbP – Mediateka, 
al. {Piłsudskiego 16)

26 stycznia, czwartek
godz. 10 – WybRANE ASPEKTy PRAc nad 
tekstami ekspozycyjnymi – warsztaty dla mu-
zealników i muzealniczek (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 18 – cZWARTEK Z TEATREM DLA DZE-
cI: „Księga pełna czarów” – spektakl Krakow-
skiego biura Promocji Kultury (Klub McK Wilko-
wyje, ul. Szkolna 94)
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„Rok diabła” (MbP – Mediateka, al. Piłsudskie-
go 16)
godz. 18 – jubILEuSZ LEGEND GKS-u Tychy 
– 70. urodziny Mariana Piechaczka i Kazimie-
rza Szachnitowskiego (Tyska Galeria Sportu, 
ul. Edukacji 7)

27 stycznia, piątek
godz. 18 – PORTRETy LITERAcKIE: spotkanie 
z pisarką Ałbeną Grabowską (NbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

28 stycznia, sobota
godz. 11 – POZNAjMy SIę NA SPORTOWO 
– zwiedzanie TGS dla najmłodszych w języku 
ukraińskim (Tyska Galeria Sportu, ul. Eduka-
cji 7)

godz. 11 – AuKSO4KIDS „Emocje: Radość” 
– warsztaty muzyczne dla dzieci (Mediateka. 
Al. Piłsudskiego 16)
godz. 17 – hERbAcIANO-GRuZIŃSKIE WSPO-
MNIENIA – warsztaty towarzyszące wystawie 
prac Stanisława Mazusia (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 19 – jAM SESSION w AMc (Art Music 
club, ul. Oświęcimska 53)

29 stycznia, niedziela
godz. 17 – ScENA KONESERA: „Stowarzysze-
nie umarłych Poetów” – spektakl Och-Teatru 
z Warszawy (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

30 stycznia, poniedziałek
godz. 17 i 20 – KAbARET SMILE „Nowy” pro-
gram na 20-lecie (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM: 
„Włóczęga po Azji Południowo-Wschodniej” 
– spotkanie z Piotrem Wnukiem (Klub McK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)
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Jedną ze ścian lokalu zdobiła ogromna panorama Tbilisi (olej na płótnie) autorstwa 
Stanisława Mazusia, którą można obejrzeć na wystawie w Muzeum Miejskim.

W latach 70. ubiegłego wieku Herbaciarnia „Gruzińska” należała do najbardziej charakterystycznych i lubianych lokali gastronomicznych w Tychach.
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Popularny raper Jakub Kiełbiński, 
w środowisku muzycznym znany 
jako Kuban, po ponad pięciu la-
tach od nagrania swojej ostatniej 
płyty, z początkiem roku wypuś-
cił na rynek nowy singiel „Jak nie 
wrócę po północy” i towarzyszący 
mu teledysk. I pewnie nie była-
by to informacja dla naszego ty-
godnika, gdyby nie fakt, że rze-
czony teledysk nakręcony został 
w Tychach!

Kubanowi towarzyszy w tym 
utworze inny raper Szpaku, z któ-
rym artysta współpracował już 
wcześniej. W teledysku „Jak nie 
wrócę po północy” widzimy zna-
ne tyszanom miejsca – głównie 
charakterystyczny dla miasta bu-

dynek Brama Słońca oraz wnętrze 
Tyskich Hal Targowych, po któ-
rych przechadza się m.in. znako-
mity aktor Andrzej Chyra, któ-

ry w filmiku kreuje rolę klauna 
z czerwonym nosem.

Teledysk można obejrzeć w ser-
wisie YouTube. WW ●

raperski teledysk kręcony w Tychach.

aNdrzej chyra w tht

Na teledysku widać znane tyszanom miejsca.
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25 stycznia godz. 18: spotkanie 
z krzysztofeM Materną, Mbp 
– Mediateka
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„twoje tychy”: pana 
zainteresowania i pasje związane 
są z naturą. jak wyglądało pana 
dzieciństwo, czy upływało także 
w otoczeniu przyrody?
jóZef jeRZy WOjTal: 
– Urodziłem się 19 marca 
w Krasnymstawie, dostałem imię 
patrona tego dnia, chociaż znany 
jestem jako Jerzy. Z imieniem 
Józef w mojej młodości było 
trochę zamieszania.
Ojciec Michał prowadził zakład 
krawiecki, ale też pomagał 
mamie Genowefie w uprawie 
pola. Mieszkaliśmy w drewnia-
nym domu po rodzicach ojca. 
Hodowaliśmy też na własne po-
trzeby drób, świnkę i w pewnym 
okresie była też krowa. Miałem 
pięcioro rodzeństwa: dwóch 
braci i trzy siostry. Jako drugie 
dziecko w rodzinie musiałem 
zajmować się młodszym 
rodzeństwem, pomagać 
w domu i w polu. Zabawek nie 
było, trzeba było sobie zrobić 
coś samemu. Wykonywałem 
też ozdoby na choinkę, a gdy 
najstarszy brat poszedł do szkoły 
pomagałem mu w wykonywaniu 
zadań na lekcje prac ręcznych. 
Majsterkować nauczył mnie 
tata mamy, dziadek Józef, który 
mieszkał z babcią Bronisławą 
w domu oddalonym około 6 km 
od naszego. Wokół były wąwozy 
obrośnięte lasami. U dziadków 
nie było elektryczności aż do lat 
60. ubiegłego wieku. Wszystko 
robiło się przy świecach i lampie 
naftowej. Babcia pochodziła 
z wioski Bzite koło Rejowca. 
Pamiętam ją jako piękną, 
spokojną i zawsze uśmiechniętą 

kobietę. Była zdrowa i dożyła 
99 lat. Dziadek był świetnym 
ogrodnikiem i mechanikiem. 
Sam wykonywał maszyny 
do obróbki metalu i drewna, 
które były napędzane siłą mięśni 
rąk i nóg. Potrafił wszystko 
naprawić. Podglądałem go jak 
szczepił drzewka i majsterkował 
i to mi zostało. Może odzie-
dziczyłem geny po dziadku? 
Do przedszkola nie chodziłem. 
Graliśmy w piłkę, która 
przypomina obecny baseball. 
Ganialiśmy ze specjalnie wygię-
tym drutem za fajerką z kuchni 
robiąc tory przeszkód. Była 
też zabawa z felgą od roweru 
popychaną kijkiem, pamiętam 
też grę w „klipę”. Scyzoryk 
i manewrowanie nim też było 
zabawą i tak czas szybko leciał. 
Latem było fajnie, bo mieszkali-
śmy nad rzeką, w której można 
było się kąpać. Ale zimą też nie 
było nudów. W okolicy były 
niewielkie górki, zjeżdżaliśmy 
z nich na sankach lub nartach 
wykonanych z klepek beczki. 
Gdy byłem trochę starszy, 
to dostałem narty z wiązaniami 
na sprężyny, które pozostały 
z czasów II wojny światowej. 
Jeździliśmy też na łyżwach 
na pobliskiej zlodowaciałej, 
pokrytej śniegiem szosie, 
na której rzadko pojawiały się 
samochody.

trudne, ale mimo wszystko 
beztroskie dzieciństwo szybko 
minęło i przyszedł czas na szkołę. 
lubił się pan uczyć?
– Naukę w 7-letniej Szkole 
Podstawowej nr 2, która 

w ubiegłym roku świętowała 
jubileusz 100-lecia, rozpocząłem 
w Krasnymstawie. Klasa nie była 
duża. Mieliśmy fajną wycho-
wawczynię, panią Skoczylas. 
Początki były trudne, bo nigdy 
nie lubiłem się uczyć. Byłem 
raczej humanistą. Czytałem 
dużo książek do poduszki, mimo 
że trzeba było oszczędzać świat-
ło. Wciągnął mnie „Robinson 
Crusoe” Daniela Defoe. Lubiłem 
geografię i książki przygodowe, 
gdyż otwierały okno na świat. 
Do szkoły przyjeżdżało czasem 
kino objazdowe, które pokazy-
wało wycieczki w różne miejsca 
i moim marzeniem było tam 
pojechać. W wakacje nigdzie 
nie wyjeżdżałem, bo trzeba było 
pomagać w polu, a potem przy 
budowie nowego murowanego 
domu. W szkole należałem 
do zuchów, a potem do harcerzy, 
gdzie pełniłem różne funkcje, 
a nawet zostałem instruktorem. 
Urządzaliśmy ogniska, zdo-
bywaliśmy różne sprawności, 
ale na obozy nie jeździłem. 
Do końca podstawówki nie 
ruszyłem się z domu na dłuższe 
wyjazdy.

a co po szkole podstawowej? 
został pan na gospodarstwie czy 
kontynuował naukę?
– Po szkole podstawowej rozpo-
cząłem naukę w Zespole Szkół 
Mechanicznych w klasie ślusarz 
narzędziowy. Po pierwszym 
roku nauki ruszyłem jednak 
w Polskę, bo byłem ciekawy 
innego świata i kontynuowałem 
naukę w szkole lotniczej w Za-
mościu, a potem w 3,5-letniej 

placówce w Pile. Tam zdobyłem 
zawód, zdałem egzaminy 
i otrzymałem certyfikat 
wykwalifikowanego mechanika 
z zakresu eksploatacji i budowy 
silników lotniczych. Mieszkałem 
wtedy w jednostce wojskowej, 
proponowano mi służbę 
zawodową, ale odmówiłem, 
bo nie pociągała mnie zabawa 
w wojenki i ciągłe przestrze-
ganie regulaminów. Następnie 
dostałem się do wieczorowego 
technikum, które nosiło nazwę 
Lotnicze Zakłady Naukowe 
we Wrocławiu. Miałem bardzo 
dobre oceny z mechaniki, 
fizyki i matematyki. Pracowałem 
na zmiany w zakładzie Delta 
Hydral jako monter układów 
hydraulicznych i paliwowych 
do samolotu. Trzy razy 
w tygodniu miałem zajęcia 
w szkole. Do dyspozycji miałem 
małe mieszkanie służbowe. 
W czasie wolnym zajmowałem 
się turystyką górską. Zdobywa-
łem Sudety i inne grupy górskie 
i zostałem organizatorem 
turystyki dla pracowników 
fabryki. Gdy potem w zakładzie 
zaczął działać klub kajakowy, 
prowadziłem 14-dniowe obozy 
na tzw. Szlaku Konwaliowym. 
W zimie udzielałem się 
w szkółkach narciarskich. 
Maturę zdałem bez większych 
problemów.

i co po maturze? nie myślał pan 
chyba o kontynuowaniu nauki, 
bo sam pan przyznał, że nie lubił 
się uczyć…
– Lubiłem swoją pracę w Delta 
Hydral i kontynuowałem ją tam 

do 1976 roku. W międzyczasie 
ożeniłem się i na świat przyszło 
dwóch synów. Ze względu 
na brak perspektyw otrzy-
mania większego mieszkania 
we Wrocławiu, rozwiązałem 
umowę o pracę z zakładem. 
Wcześniej przeczytałem w ga-
zecie ogłoszenie, że podejmując 
pracę na „Fiacie” można dostać 
przydział mieszkania. Po rozmo-
wach w kadrach zdecydowałem 
się przenieść z Dolnego Śląska 
na Górny, gdzie mieszkam 
od ponad 46 lat.

i tak znalazł się pan w tychach. czy 
początki na nowym miejscu były 
trudne?
– 3 września 1976 roku rozpo-
cząłem pracę w Fiat Auto Poland 
jako monter na naprawach na II 
Wydziale Montażu. Szczerze mó-
wiąc miałem wrażenie, że cofną-
łem się w czasie. W porównaniu 
z zakładami lotniczymi była 
tu niska kultura produkcji. 
Obecnie, dzięki pracy całej 
załogi jest to wzorowy zakład 
pod względem jakości. Z pro-
dukcji przeniosłem się do Działu 
Jakości, gdzie pracowałem jako 
kontroler-brygadzista, następnie 
do Sekcji Badań Drogowych 
i Audit Procesów. Przeszedłem 
na emeryturę jako ekspert ds. 
weryfikacji jakości. Oprócz 
pracy zawodowej dorabiałem 
w zakładzie jako wychowawca 
uczniów z innych szkół, którzy 
odbywali na Fiacie miesięczne 
praktyki. W okresie wakacji 
organizowałem przy Komendzie 
Hufca OHP wycieczki górskie 
dla studentów przyjeżdżających 

z zagranicy na praktyki do naszej 
fabryki. I tak czas szybko leciał, 
aż w 2004 roku przeszedłem 
na wcześniejszą emeryturę.

pozostaje pan na niej od 18 lat, 
ale nie nudzi się? jest pan bardzo 
aktywny. skąd pan czerpie 
energię?
– Absolutnie się nie nudzę. 
Często narzekam na brak czasu, 
który staram się racjonalnie 
zagospodarować. Moją pasją jest 
żeglarstwo, a przygoda rozpo-
częła się w 2005 roku, gdy nad 
jeziorem Paprocany powstał 
nowy klub żeglarski AKŻ 
(Abstynencki Klub Żeglarski). 
Od początku byłem członkiem 
jego zarządu. Pływaliśmy głów-
nie na Mazurach. Pełniłem różne 
funkcje, od gospodarza klubu, 
bosmana do prezesa i koman-
dora. W 2012 r. przeniosłem się 
do klubu żeglarskiego,, WYGA” 
w którym jestem do dziś. Na rej-
sy morskie pływam z żeglarzami 
związanymi ze Stalową Wolą, 
Gdynią, a głównie z Krako-
wem. Czasami było to 6-7 
rejsów w roku. Ostatniego lata 
byliśmy na Lofotach w Norwegii. 
Rejsy morskie są połączone 
ze zwiedzaniem oraz wyciecz-
kami pieszymi po miejscowych 
górach. Na początku emerytury 
brakowało mi szumu morza. Jeż-
dżę na spływy kajakowe, wędruję 
po górach. Często z małą grupką 
lub sam z przygodnymi turysta-
mi. W 2019 roku przeszedłem 
z plecakiem Główny Szlak 
Beskidzki – 509 km w ciągu 
20 dni. Dwa razy objechałem 
na rowerze Polskę wzdłuż granic. 
Od października br. tańczę 
w zespole ludowym „Tęcza”. 
Jestem słuchaczem UTW, 
gdzie organizowane są różne 
ciekawe spotkania. Uprawiam 
działkę. Gdy się chcę wyciszyć 
i pobyć sam na sam z naturą, 
uciekam na działkę do domku 
w Beskidzie Żywieckim. Moim 
zdaniem nie jest ważny PESEL, 
tylko to jak się człowiek czuje 
i co chce w życiu robić.

dożył pan pięknego wieku. 
co pana zdaniem jest w życiu 
najważniejsze? jak żyć w tych 
trudnych czasach?
– Czasy są trudne, ale czy 
kiedykolwiek były łatwe? Trzeba 
się nauczyć akceptować warunki, 
w jakich człowiek się znajdzie. 
Do tego potrzebni są przyjaciele, 
zaufani ludzie, w towarzystwie 
których można oderwać się 
od kłopotów dnia codziennego. 
Nie ważne dokąd się idzie 
w góry, tylko z kim się idzie. 
Podobnie jest na żaglach czy 
kajakach. Ważne jest mieć jakieś 
pasje i ciągle je rozwijać i „iść 
za marzeniem” jak powiedział 
kiedyś niestrudzony wędrowiec 
Joseph Conrad-Korzeniowski, 
autor „Lorda Jima”. A do tego 
trzeba mieć zdrowie!
rozMaWiaŁa:
danuta Wencel ●

„babciu, dziadku, opoWiedz sWoiM WnuczętoM”

mieć pAsję i iŚć zA mArzeniem
„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.

jóZef jeRZy WOjTal, lat 74, ma dwóch synów: Mariusza i Dariusza, czworo wnucząt: wnuczki Lena i Oliwia oraz wnuki filip i Wiktor. były pracownik Zakładów 
Lotniczych we Wrocławiu, emerytowany pracownik fSM. Przodownik turystyki górskiej, lubi wędrówki po górach, jazdę na rowerze i na nartach. Prezes AKż (Absty-
nenckiego Klubu żeglarskiego) w Tychach w latach 2011-2012. jego życiową pasją jest żeglarstwo i kajakarstwo. Dużo czyta, przede wszystkim książki historyczne 
i przygodowe. uprawia działkę. uczestniczy w zajęciach z turystyki na uniwersytecie Trzeciego Wieku, tańczy w zespole ludowym „Tęcza” TSM „Oskard”.
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z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

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

æ  budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12

æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

æ  Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31

æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102

æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27

æ  Centrum Integracji Społecznej, 

ul. Edukacji 11

æ  TSM oSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3

æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie

æ Dom towarowy baron, al. Jana Pawła II 10

æ  Tyski TbS, ul. budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 

Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1

æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1

æ WbU balbina, ul. barona 30

æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

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

æ  bEST Centrum Języków obcych, 

ul. Kopernika 1b

æ  Apteka „blisko Ciebie”, ul. borowa 134

æ Dworzec PKP
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy,  

ul. Przemysłowa 47
æ  Master – odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TbS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

æ  Komenda Miejska Policji, al. bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. bohaterów 

Warszawy 26

æ  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 

ul. Przejazdowa 8

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49

æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ PKM, ul. Towarowa 1

æ  „Atrium”, Rynek 2

æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. begonii 12

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66

æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa

æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47

æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77

æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43

æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego

æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. budowlanych 75

auto:

Autoskup, Autozłom w każdym sta-
nie! Zadzwoń 517 300 610 Bo war-
to!

usŁugi:

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652. Naprawa telewizorów Tychy 603 585 

329

Elektryk. Tel. 504 877 825

Meble na wymiar, przeróbki, pomiar GRA-
TIS tel. 691 577 335

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688
Usługi remontowo – budowlane 516 
044 249
Wykończenia wnętrz, remonty, malo-
wanie, 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
Usługi dekarskie - krycie papą i gontem, 
montaż rynien, obróbek blacharskich i 
okien dachowych. Solidnie! 792-215-
671

finanse:

PoŻYCZKI-SZYbKo Z KoMoRNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPoL FINANSE Sp. 
z o.o.

praca:
Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

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

nieruchoMości:

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

WYNAJMĘ

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100  
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASToN.com.pl
Nowo budowane osiedle „Stary browar” 
w Sosnowcu Zagórze. Mieszkania od 32 
m2 do 93 m2, cena od 6.600 zł/m2, nie 
płacisz 2% PCC, 0% prowizji. Zapraszamy 
do biura sprzedaży www.ASToN.com.pl 
519-595-674
Tychy, os 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 216.000 zł do ne-
gocjacji, 731 713 110 www.ASToN.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, oddzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASToN.com.pl
Tychy Mąkołowiec os. Łabędzie 3 pokoje, 
63,92m2  parter z ogródkiem i garażem, 
do wejścia cena 499.000 zł tel 728 713 
101 www.ASToN.com.pl
Tychy, os. Z 65,1 m2 do wprowadzenia, 
niski blok, 3 piętro, 3 duże ustawne po-
koje, oddzielna kuchnia z oknem, dwa 
balkony, cena 399.000 zł do negocjacji, 
731 713 110 www.ASToN.com.pl
Tychy Zwierzyniec, ul.Czarna - ustawna 
działka budowlana, brak planu zagospo-
darowania, cena 250.000 zł www.ASToN.
com.pl 731-713-110
Tychy Czułów ul. Piaskowa działka 944 
m2, rewelacyjna lokalizacja przy lesie, 
wjazd od północy, kanalizacja przy dział-
ce woda i gaz w pobliżu, cena 450 000zł 
www.ASToN.com.pl 728-713-101
bojszowy, działka przy drodze asfalto-
wej, 967 m2, działka budowlana, wśród 
terenów zielonych, 12 minut do Tychów, 
cena 199.600 zł 731 713 100 www.
ASToN.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
www.ASToN.com.pl 728-713-101
Tychy, 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
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

autoreklama
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Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła,  cena 899.000 zł www.
ASToN.com.pl 731-713-100
Nowa inwestycja deweloperska w 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 999.999 zł www.ASToN.com.
pl 731-713-070
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NoWA CENA 1.599.000 zł www.
ASToN.com.pl 519-595-674

Tychy ul. 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, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/handel, 
o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + VAT + 
media www.ASToN.com.pl 519-595-674
Tychy, Kaskada, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 39 m2, cena 1800 zł + media 
www.ASToN.com.pl 519-595-674
Tychy, Pasaż Jerzy, do wynajęcia lokal 
usługowo-handlowy o pow. 40 m2, 2 
pomieszczenia, możliwość prowadzenia 
dwóch działalności, czynsz 1190 zł netto + 
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

Tychy, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
www.ASToN.com.pl 519-595-674

zdroWie:

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

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

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

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

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

inne:

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

ważne 
telefonymiejskie
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Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
NR 16/2023

z dnia 18 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, złożonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, wydał w dniu 17 stycznia 2023r. decyzję 
NR 16/2023, znak sprawy: GWb.6740.5.2.2022.bC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa ul. Orlej w Tychach” (droga gminna klasy „D”)
Decyzją został zatwierdzony projekt podziału nieruchomości oraz projekt budowlany.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Niniejszą decyzją, na podstawie art.12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, zatwierdza się podział nieruchomości.

L.p.

Gmina Tychy
Nr działki

ObrębStan dotychczasowy
(pierwotny nr działki)

Stan po podziale
Pod drogę Pozostała część nieruchomości

1. 2751/85 6297/85 6298/85
Tychy

2. 3002/85 6299/85 6300/85

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasta Tychy (w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem).
Gmina Tychy/Obręb Tychy
6297/85 (2751/85), 6299/85 (3002/85).
Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu 
(art. 11f. ust. 1 pkt. 8 lit. e i oraz j) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

L.p. Numer działki 
(po podziale)

Numer działki pierwotnej 
lub niepodlegającej 

podziałowi
Obręb

Powierzchnia 
zajętości terenu 

w m2
Zakres prac

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. - 4233/85 0001 21m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
2. 6298/85 2751/85 0001 93m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
3. 6300/85 3002/85 0001 19m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
4. - 5097/86 0001 13m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
5. - 2777/85 0001 31m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
6. - 2778/85 0001 6m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej
7. - 1921/85 0001 6m2 Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej

Pouczenie
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale budownictwa 
Urzędu Miasta Tychy przy ul. barona 30, w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bIP UM Tychy), w terminie 14 dni od dnia 
ukazania się powyższego obwieszczenia. Po tym terminie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni 
od dnia jej publicznego ogłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikat
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poWoli dobiega końca 
sezon zasadniczy 
polskiej hokej ligi. 
które ostatecznie 
Miejsce zajMie drużyna 
gks jeszcze nie 
WiadoMo, jednak bez 
Względu na Wszystko 
W drugiej części sezonu 
podopieczni andrieja 
sidorenki sygnalizują 
Wyższą forMę niż 
na początku rozgryWek.

Trudnym zadaniem okazało się 
dla tyszan przywiezienie punk-
tów z Torunia. Zaczęło się obie-
cująco, bo od 5 minuty GKS 
prowadził za sprawą Augusta 
Nilssona, który popisał się sil-
nym strzałem sprzed bulików nie 
dając szans bramkarzowi. W tej 
odsłonie gole już nie padły, ale 
za to w drugiej kibice obejrze-
li aż cztery. Najpierw gospoda-
rze doprowadzili do remisu, ale 
w 29 minucie Alexandre Boivin 
ponownie wyprowadził tyszan 
na prowadzenie, a na 3:1 pod-
wyższył Christian Mroczkow-
ski. Gospodarze nie rezygnowali 
i minutę później zdobyli kontak-
towego gola. Taki wynik utrzymał 
się do 56 minuty spotkania, kiedy 
to Energa ponownie doprowadzi-
ła do wyrównania. Jednak ostat-
nie słowo w tym meczu należało 
do tyszan, a o wyniku przesądziła 
indywidualna akcja Jeana Dupuy 
– po jego strzale krążek odbił się 
od jednego z obrońców i zasko-
czył bramkarza.

eNeRga TORuń – gkS Ty-
chy 3:4 (0:1, 2:2, 1:1). Bramki 
dla GKS: Nilsson, Boivin, Mrocz-
kowski, Dupuy.

Niedzielnie spotkanie z Pod-
halem zaczęło się dość niespo-
dziewanie – od prowadzenia go-
ści, którzy pokonali Fucika w 10 
min, wykorzystując grę w prze-
wadze. Jednak 13 sekund po tym 
golu tyszanie wyrównali za spra-
wą Mroczkowskiego. W pierwszej 
tercji podwyższył Wróbel i ta od-
słona zakończyła się prowadze-
niem GKS 2:1.

Kiedy w 30 min. sędziowie 
odesłali na ławkę kar dwóch za-

wodników gości, GKS nie mógł 
nie skorzystać z takiej okazji. 
Na listę strzelców wpisał się Au-
gust Nillson, pokonując bramka-
rza silnym strzałem w okienko 
bramki. Gospodarze podwyższy-
li jeszcze raz na 4:1 w 38 min. – 
krążek dobił do bramki Mateusz 
Ubowski.

Kolejną zmianę wyniku przy-
niosła 46 min. meczu. Kiedy GKS 
grał w osłabieniu Mateusz Goś-
ciński strzelił krążek po lodzie... 
Dwie minuty później gola zdo-
byli goście, ale w 49 min. szóste-
go gola zdobył Younan, ustalając 
wynik meczu. Ostatnie minu-
ty meczu upłynęły pod znakiem 
oblężenia nowotarskiej bramki, 
jednak gole już nie padły.
gkS Tychy – PODhale NOWy 
TaRg 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Bram-
ki: Mroczkowski, Wróbel, Nils-
son, Ubowski, Gościński, Youn-
an. ls ●

phl
1. cracovia 34 75 143-79
2. unia 33 74 137-74
3. gkS Tychy 35 72 114-71
4. GKS Katowice 33 67 105-76
5. jKh jastrzębie 35 60 99-84
6. ciarko Sanok 34 46 79-98
7. Energa 35 31 91-141
8. Zagłębie 35 27 70-118
9. Podhale 34 10 61-158

komplet punktów 
hokeistów
kolejne dWa Mecze ROZEGRALI hOKEIŚcI GKS Tychy I Ich KONTO POWIęKSZyłO SIę 
O KOMPLET PuNKTóW.

DWie WygRaNe aTOmóWek

W kolejnych meczach Polskiej Ligi hokeja Kobiet Atomówki GKS 
Tychy zanotowały dwa efektowne zwycięstwa, wysoko pokonując 
rywalki.

W sobotę zmierzyły się w wyjazdowym meczu w Krakowie i nie 
dały szans rywalkom wygrywając 13:0. Wynik mówi sam za siebie, 
więc odnotujmy to. co najważniejsze.
cRacOvia – aTOmóWki gkS 0:13 (0:4, 0:3, 0:6). bramki: łaskaw-
ska 4, Górska 4, churas 2, Dziedzioch, Pezda, Kierc.

W meczu z MMKS Podhale tyszanki także zaprezentowały się 
znakomicie, wygrywając 8:0.
PODhale NOWy TaRg – aTOmóWki gkS 0:8 (0:3, 0:4, 0:1). 
bramki: łaskawska 3, Dziedzioch 3, churas, Górska.

Po 12 meczach Atomówki zajmują trzecie miejsce w tabeli 
z 24 pkt, ustępując jedynie hokeistkom Stoczniowca i Polonii by-
tom – po 33 pkt.

Mecz z Podhalem tyszanie wygrali 6:2, strzelając 
w każdej tercji po dwa gole.

To
m

as
z G

on
sio

r

ten tydzień piŁkarze gks 
spędzają W WaŁbrzychu, 
gdzie udali się 
na zgrupoWanie, 
podczas którego będą 
ŁadoWać akuMulatory 
przed rozpoczynającą 
się 12 lutego rundą 
reWanżoWą W i lidze.

Zanim jednak trener Dominik 
Nowak i jego wybrańcy wyje-
chali na Dolny Śląsk, rozegrali 
pod Niepołomicami sparingowy 
mecz z Puszczą. Spotkanie rozpo-
częło się dla Trójkolorowych źle, 
bo po fatalnym błędzie Konrada 
Jałochy, który bawił się z piłką 
przed swoja bramką, gospodarze 
już w 6 min. objęli prowadzenie. 
Na szczęście niespełna kwadrans 
później, po dośrodkowaniu z rzu-
tu rożnego Wiktor Żytek włożył 
głowę między obrońców Puszczy 
i wyrównał. Remisem 1:1 zakoń-
czyła się I połowa meczu, choć 
niewiele brakowało, by tyszanie, 
a ściślej Kacper Skibicki jeszcze 
dwukrotnie cieszyli się z gola. 
Za pierwszym razem nowy na-
bytek GKS w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem chybił, a nieco 
później w podobnych okolicz-
nościach trafił w słupek.

Nie minęło jednak dziesięć 
minut drugiej odsłony, a tysza-
nie jednak prowadzili dwoma go-
lami. W 51 min. po dośrodkowa-

niu z rogu piłkę głową zgrywali 
Maciej Mańka i Wiktor Żytek, 
a w siatce ulokował ją Daniel Ru-
min. Cztery minuty później Ży-
tek wykorzystał podanie Patryka 
Mikity i zdobył swojego drugie-
go tego dnia gola. Rezultat spa-
ringu ustalił w 63 min. Stec, który 
po dośrodkowaniu z prawej stro-
ny głową pokonał Adriana Ko-
strzewskiego.
PuSZcZa NiePOłOmice – gkS 
Tychy 2:3 (1:1). Gole: Żytek (18’ 
i 55’), Rumin (51’) oraz Mroziń-
ski (6’) i Stec (63’).
gkS Tychy: I połowa: Jałocha – 
Machowski, Buchta, Nedić, Woł-
kowicz – Kozina, Domínguez, Ży-
tek, Czyżycki, Skibicki – Mikita. 
II połowa: Kostrzewski – Połap, 
Boateng, Szymura, Mańka – 
Dzięgielewski, Pawlusiński, Ży-
tek (62’ Ploch), Radecki, Mikita 
(72’ A. Biegański) – Rumin.

W sobotę piłkarze GKS zamel-
dowali się w Centrum Sportowo
-Rekreacyjnym „Aqua Zdrój” 
w Wałbrzychu, gdzie pozostaną 
do 28 stycznia. Oprócz treningów 
w siłowni, hali sportowej i na boi-
sku drużyna trenera Nowaka ro-
zegra w tym tygodniu kolejne 
dwa sprawdziany. W pierwszym, 
we wtorek 24 stycznia (godz. 
17) zmierzy się z III-ligową Ślę-
zą Wrocław, a na zakończenie 
zgrupowania 28.01 zagra z II-li-
gowym KKS Kalisz – rewelacją te-

gorocznej edycji Pucharu Polski 
(w marcu zagrają w ćwierćfinale 
PP ze Śląskiem).

Sztab szkoleniowy GKS pra-
cuje na zgrupowaniu z grupą 
24 zawodników. Nie ma wśród 
nich Kamila Kargulewicza, któ-
ry po wystawieniu go na listę 
transferową znalazł już nowe za-
trudnienie w II-ligowej Wiśle 
Puławy. Zamiast do Wałbrzycha, 
na testy do Pogoni Grodzisk Ma-
zowiecki pojechał Adrian Ody-
jewski, brakuje też Gracjana Ja-
rocha i Tomaša Malca, którzy 
szukają nowych klubów. Ostatni 
obóz w trójkolorowych barwach 
zalicza z kolei Krzysztof Wołko-
wicz, który po zakończeniu sezo-
nu odchodzi do Stali Mielec. Nie 
ma też Jana Biegańskiego, które-
mu Lechia Gdańsk skróciła okres 
wypożyczenia do Tychów, jest na-
tomiast testowany obrońca Oscar 
Boateng oraz Mikołaj Oleksy z ze-
społu rezerw.

*
Przygotowania do wiosny roz-
poczęli też piłkarze rezerw GKS. 
IV-ligowcy po okiem trenerów Ja-
rosława Zadylaka trenują i grają 
sparingi – w pierwszym z nich 
pokonali wysoko Śrubiarnię Ży-
wiec 6:0. Łupem bramkowym po-
dzielili się: Żelazowski (2), Parkit-
ny, Kacprowski, Parysz i Kawka.
WW ●

łAdują w wAłbrzyChu
przed WyjazdeM na obóz TRENINGOWy DO WAłbRZychA PIłKARZE GKS POKONALI 
W SPARINGu PuSZcZę.

Sparing z Puszczą, choć toczony w trudnych warunkach atmosferycznych, 
mógł się podobać choćby z uwagi na pięć goli.

Pu
szc
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iNfORmaTOR kiBica

hOkej. phl: 27.01 unia 
Oświęcim – GKS Tychy (godz. 
18), 29.01 GKS Tychy – GKS 
Katowice (17), 31.01 co-
march cracovia – GKS Tychy 
(18.30).
Piłka NOżNa. sparingi 
podczas zgrupowania 
w Wałbrzychu: 24.01 GKS 
Tychy – Ślęza Wrocław (17), 
28.01 GKS Tychy – KKS Ka-
lisz (12)
kOSZ ykóWk a.  i  liga: 
28.01 GKS Tychy – Decka 
Pelplin (15); ii liga: 28.01 
GKS II Tychy – McKS czeladź 
(20).
SiaTkóWka. ii liga męż-
czyzn: 28.01 AKS Rzeszów 
– TKS Tychy. ls ●

To będzie wyjątkowe spotka-
nie w Tyskiej Galerii Sportu. 26 
stycznia (godz. 18), 70. urodzi-
ny wspólnie świętować będą le-
gendarni piłkarze GKS Tychy 
z lat jego największych sukcesów 
– Marian Piechaczek i Kazimierz 
Szachnitowski.

Obaj to wicemistrzowie Pol-
ski z 1976 roku, którzy znaleźli 
się w czołowej dziesiątce plebis-
cytu na najlepszych sportowców 
50-lecia GKS Tychy. Spotkanie 
w TGS będzie okazją do wspo-
mnień, a duet jubilatów z pew-
nością podzieli się z publicznoś-
cią anegdotami z czasów swojej 
bogatej kariery sportowej. Dodat-
kową atrakcją będzie prezentacja 
unikalnych fotografii oraz mate-
riałów filmowych z lat 70.

Przypomnijmy, iż Marian Pie-
chaczek to wychowanek Górnika 
Radlin, który do GKS Tychy trafił 
w 1972 roku i już w wieku 21 lat 
został kapitanem drużyny. Był po-
woływany do reprezentacji Pol-
ski. Jako piłkarz Ruchu Chorzów 
zdobył w 1979 roku mistrzostwo 
Polski.

Z kolei Kazimierz Szachni-
towski zasilił GKS Tychy jako 
zdolny napastnik Zastalu Zie-
lona Góra. Z tyskim klubem 
związał się na stałe. Grał w nim 
z przerwami na występy w lidze 
fińskiej do 1989 roku. Potem 
był m.in. trenerem GKS Tychy. 
Był młodzieżowym reprezentan-
tem Polski.
Wstęp na spotkanie jest wolny. 
ls ●

Medale uKS Ippon.

udaNy start 
judoków
Reprezentacja UKS Ippon Tychy 
wzięła udział w Międzynarodo-
wym Turnieju Judo „Pokonujemy 
Granice”, rozgrywanym Bielsku-
Białej. Wystartowało w nim 900 
zawodników z 82 klubów z Polski, 
Islandii, Ukrainy, Słowacji, Czech 
i Austrii. Drużyna Ipponu, pro-
wadzona przez Urszulę i Janusza 
Bożków, uplasowała się na 13. 
miejscu.

Złote medale zdobyli Marta Si-
mon i Adam Gierga, po srebrny 
sięgnęła Maja Warchoł, a brązowe 
wywalczyli Konrad Goliński i Mar-
tyna Kręcichwost. Czwarte miej-
sce zajął Maciej Grabiński, a walki 
o brąz stoczyły także Pola Tajber 
i Julia Jankowska, ostatecznie jed-
nak zajmując piąte miejsce. ls ●

W sobotnim meczu II ligi siatków-
ki mężczyzn TKS Tychy przegrał 
z Hutnikiem Kraków 1:3. To 10. 
porażka tyszan w tym sezonie.

Faworyta w tym meczu nie-
trudno było wytypować. Tysza-
nom, którzy zajmują siódme miej-
sce w tabeli przyszło się zmierzyć 
z wiceliderem tabeli, pretenden-
tem do awansu. Po udanym star-
cie w rozgrywkach podopieczni 
Marcina Nycza wyraźnie obniżyli 
poziom i w tym sezonie nie są ze-
społem, który skutecznie potra-
fiłby pokrzyżować plany czoło-
wym ekipom.

I w meczu z Hutnikiem też nic 
takiego nie nastąpiło, choć pierw-

szy set wydawał się przeczyć 
tej opinii. Tyszanie wygrali go 
na przewagi, ale w drugim nie po-
szli za ciosem. Ba, oddali pole ry-
walom, przegrywając do 16. Podję-
li walkę w trzecim rozdaniu jednak 
nie na tyle, by wygrać, a w czwar-
tym ponownie inicjatywę przejęli 
goście, wygrywając do 15.
TkS Tychy – huTNik kRa-
kóW 1:3 (25:23, 16:25, 21:25, 
15:25).

W minionej kolejce odbyły się 
tylko trzy mecze, pozostałe prze-
łożono. Po 15 spotkaniach TKS 
jest na 7. miejscu z 17 pkt (5 zwy-
cięstw, 10 porażek). Prowadzi 
MCKiS Jaworzno – 39 pkt. ls ●

pod siatką.

porażka Nr 10

70 lat Piechaczka i Szachnitowskiego.

urodziNy legeNd

po trzech porażkach 
z rzędu, koszykarze 
gks tychy Wygrali 
WyjazdoWe spotkanie 
z żakieM koszalin 
jednyM punkteM. 
przeŁaMania jednak 
nie byŁo, boWieM 
W kolejnyM Meczu 
tyszanie znóW 
przegrali – i tyM razeM 
jednyM punkteM 
z sks starogard 
gdański. i poMyśleć, 
że W pierWszej 
rundzie podopieczni 
toMasza jagieŁki 
Wręcz zdeklasoWali 
ryWali ze starogardu, 
WygryWając W tychach 
101:55!

Środowy mecz w Koszalinie GKS 
rozpoczął od odrabiania strat. 
Rywale prowadzili przez pierw-
szą kwartę oraz na początku dru-
giej i dopiero w 4 min. tej kwarty 
GKS wyrównał (31:31). Tyszanie 
zakończyli ją zwycięsko, ale i tak 
do przerwy przegrywali jednym 
puntem – 41:42. W trzeciej od-
słonie przejęli inicjatywę, wyszli 
na prowadzenie, które po niespeł-
na siedmiu minutach wzrosło do 9 
punktów. Przed decydującą kwartą 
GKS prowadził dwoma punktami, 
później podwyższył i na 4 minu-
ty przed końcem wygrywał 76:67. 
Co prawda tyszanie nie pozwoli 
sobie wydrzeć zwycięstwa, ale fi-
nisz Żaka był imponujący, bo nie-
wiele brakowało, by gospodarze 
przechylili szalę na swoją stronę.

żak kOSZaliN – gkS Tychy 
79:80 (28:21, 14:20, 20:23, 17:16).
gkS Tychy: Wieloch 20 (1 za 3), 
Stankowski 15 (1), Kamiński 10, 
Krajewski 9, Mąkowski 9 (3), Tru-
bacz 8 (2), Kędel 5, Koperski 2, 
Nowakowski 2, Chodukiewicz.

W sobotę tyszanie zmierzyli się 
ze SKS Starogard Gdański i był 
to zupełnie innymecz niż ten z 4. 
kolejki, kiedy to GKS znokauto-
wał rywala, wygrywając 101:55. 
Teraz było to wyrównane spotka-
nie dwóch czołowych drużyn ligi 
i cały mecz toczył się „na styk”. 
W pierwszej kwarcie GKS prowa-
dził kilkoma punktami i dopiero 
w końcówce rywale doprowadzili 
do stanu 18:17 dla GKS.

Druga kwarta także była bardzo 
wyrównana i do przerwy na tablicy 
widniał wynik 42:42. Po zmianie 
stron znów aktywniejsi byli tysza-
nie, którzy prowadzili przez całą 
kwartę, ale w końcówce o punkt 
lepsza okazała się ekipa gospo-
darzy (67:66). W ostatniej odsło-
nie, po rzucie za 3 punkty Pio-
tra Wielocha, tyszanie prowadzili 
82:80, ale wykorzystując trzy oso-
biste Małgorzaciak wyprowadził 
SKS na prowadzenie, a udanym 
wsadem popisał się Motylewski. 
Na 15 sekund przed końcem me-
czu rywale prowadzili więc 85:82. 
Potem dwa rzuty osobiste wyko-
rzystał Krajewski, a szanse na wy-
graną miał jeszcze Wieloch na 6 
sekund przed końcem, jednak jego 
rzut okazał się niecelny.
SkS STaROgaRD gDańSki 
– gkS Tychy 85:84 (17:18, 
25:24, 25:24, 18:18).

gkS Tychy: Wieloch 19 (4 za 3), 
Krajewski 13, Kamiński 12, Stan-
kowski 11 (1), Trubacz 7 (1), Kę-
del 6, Koperski 6 (1), Mąkowski 
6, Chodukiewicz 4, Nowakow-
ski. ls ●

1. Dziki 21 37 16-5
2. hydroTruck 20 36 16-4
3. Wałbrzych 21 36 15-6
4. gkS Tychy 21 35 14-7
5. Starogard 21 35 14-7
6. Kotwica 21 34 13-8
7. AZS Politechnika 21 33 12-9
8. Decka 21 32 11-10
9. Krosno 21 32 11-10
10. żak 21 32 11-10
11. Polonia 21 31 10-11
12. Śląsk II 21 30 9-12
13. WKK Wrocław 21 30 9-12
14. basket 21 29 8-13
15. AZS Kraków 20 28 8-12
16. Turów 21 26 5-16
17. Polonia 21 26 5-16
18. Start II 21 22 1-20

Rundę rewanżową I ligi GKS 
Futsal Tychy rozpoczął meczem 
w Siemianowicach, który przy-
niósł ligowy debiut nowemu tre-
nerowi ekipy Andrzejowi Szłapie. 
Co prawda trener Szłapa zadebiu-
tował na ławce GKS już w wygra-
nym meczu pucharowym, ale liga 
to… liga. I trzeba przyznać, że ten 
debiut w meczu o punkty wypadł 
bardzo okazale, bo tyszanie dali 
prawdziwy koncert gry, pewnie 
pokonując sąsiadującą z nimi 
w tabeli drużynę FC Silesia 6:1. 
Po tym spotkaniu awansowali 
na trzecie miejsce w tabeli i roz-
poczęli pościg za czołowymi ze-
społami stawki.

Mecz zaczęli jednak niezbyt 
udanie, bo choć w pierwszych 
minutach mieli przewagę, za-
wodziła skuteczność. Poza tym 
ich niedawny kolega z drużyny 
Adam Barteczka robił co mógł, 
by zagrodzić im drogę do bramki. 
W 9 minucie rywale wykonywali 
rzut wolny i po silnym uderzeniu 
piłka tuż pod poprzeczką wpadła 
do bramki, odbijając się od bocz-
nego mocowania siatki. Prowa-
dzenie dodało animuszu gospo-
darzom i raz po raz Paweł Mura 
musiał popisywać się refleksem. 
Czynił to jednak bardzo dobrze 
i jak się okazało, w tym meczu nie 
popełnił już błędu. Po kwadran-
sie tyszanie uporządkowali szyki 
i próbowali śmielej zaatakować. 
Pierwszy zrobił to Cichy, które-
go strzał był minimalnie niecelny, 
a chwilę później znacznie lepiej 

przymierzył Słonina, wyrównu-
jąc stan meczu.

Po zmianie stron drużyna FC 
Silesia zaczęła od uderzenia w po-
przeczkę, ale w 24 min. bardzo 
skutecznie gospodarzom zrewan-
żował się Słonina, po raz drugi 
kierując piłkę do bramki. Nie-
wiele brakowało, by chwilę póź-
niej po samobójczym uderzeniu 
stan meczu zmów się wyrów-
nał, ale piłka ponownie uderzyła 
w poprzeczkę. W drugiej połowie 
tyszanie już dyktowali warunki 
gry, a zmianę wyniku przyniosła 
33 min. Rywale dość szybko po-
pełnili 5 przewinień i kiedy zro-
bili to po raz szósty, sędzia po-
dyktował przedłużony rzut karny. 
Mocne uderzenie Pasierbka dało 
gola GKS. Dwie minuty później 
było już 4:1 dla GKS, po bram-
ce Pytla.

Po stracie czwartego gola tre-
ner rywali wziął czas, po czym 
drużyna zaczęła grać z lotnym 
bramkarzem. Tyszanie bardzo 
dobrze jednak spisywali się 
w defensywie i w ogóle druży-
nie należą się oklaski przede 
wszystkim za dyscyplinę tak-
tyczną. Niespełna dwumiesięcz-
na praca trenera Szłapy z tyską 
ekipą przyniosła już pierwsze 
efekty. Warto także podkreślić 
postawę Pawła Mury, który nie-
dawno po raz kolejny otrzymał 
powołanie do reprezentacji Pol-
ski U-19. Ostatnia minuta przy-
niosła jeszcze dwa gole, które ty-
szanie strzelili do pustej bramki. 

Najpierw uczynił to Słonina, no-
tując w tym meczu hat-tricka, 
a popisy strzeleckie zakończył 
Cichy.
fc SileSia BOx SiemiaNOWi-
ce – gkS fuTSal Tychy 1:6 
(1:1). Bramki: Słonina 3, Pasier-
bek, Pytel, Cichy.
gkS fuTSal: Mura – Migdał, 
Słonina, Krzyżowski, Pytel – Pa-
sierbek, Kossowski, Kokot, Cichy, 
Haase, Sitko.

i liga
1. Eurobus  11 28 69-37
2. Sośnica 11 26 40-22
3. gkS Tychy 11 22 42-22
4. Siemianowice 11 22 48-37
5. Polkowice 11 17 55-50
6. AZS Kraków 11 13 31-44
7. Gwiazda 11 13 43-46
8. AZS Lublin 11 10 47-47
9. AZS Zielona Góra 10 10 36-45
10. heiro 11 6 33-59
11. Nowiny 11 5 23-58

***
GKS Futsal walczy również 
o Puchar Polski. Przypomnijmy, 
iż w 1/32 drużyna pokonała 4:3 
FC Pyskowice. W minionym ty-
godniu odbyło się losowanie kolej-
nej rundy i w 1/16 Finału Pucharu 
Polski los przydzielił tyszanom ry-
wala „zza miedzy” Gwiazdę Ruda 
Śląska. Drużyna ta jest notowana 
znacznie niżej w ligowej tabe-
li niż GKS, jest więc duża szansa 
na awans do kolejnej rundy.

Mecze 1/16 PP rozegrane zo-
staną 4-5 lutego. ls ●

przełAmAnie i… porAżkA
koszykarze gks tychy Wygrali I PRZEGRALI WyjAZDOWE MEcZE ZALEDWIE jEDNyM 
PuNKTEM.

trzy gole Michała Słoniny.

debiut szłapy Na szóstkę!

W akcji pod koszem Piotr Wieloch 
(10) – najskuteczniejszy tyski 

zawodnik obu ostatnich meczów.
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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.

Cześć! Jestem Marley i od jakie-
goś czasu przebywam w schroni-
sku. Niby jest fajnie, bo są ciocie, 
które o mnie dbają. Mam ciepły 
kąt i pełną miskę. Mimo to czegoś 
mi brakuje... Tym czymś jest dom 
i własna rodzina. Może ktoś ze-
chciałby mnie zaadoptować?

Jestem radosnym psiakiem, lu-
bię zabawy i dotyk człowieka. Je-
stem też ciekawski – przyznam, 
że interesują mnie trochę koty.

Na razie kiepsko chodzę 
na smyczy i nie potrafię dbać 
o czystość, ale obiecuję, że szybko 

się nauczę. Tylko musisz mi w tym 
pomóc, bo jestem jeszcze psim 
podrostkiem. Uprzedzam – mogę 
jeszcze trochę urosnąć. rM ●

mArley
cO Wiemy O PSie:

imię: Marley
Wiek: 8 miesięcy
Waga: około 16 kg
NR eWiDeNcyjNy: 7897
STaTuS: do adopcji, 
zaszczepiony,
wykastrowany
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
TelefON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

Wodnik 20.i-18.ii
Pozbądź się lęków i wszelkich wątpliwości. 
Możesz śmiało iść na całość. Nic nie stoi na drodze 
do Twojego szczęścia.

ryby 19.ii-20.iii
Problemy rodzinne mogą niestety narastać. 
Przestań krytykować wszystko i zacznij zmianę 
od siebie. Zadbaj o zbilansowaną dietę. 

baran 21.iii-20.iv
Księżyc sprzyja rozwojowi Twojej kariery. już 
wkrótce otrzymasz ciekawą propozycję. Pamiętaj, 
że zmiany są koniecznością.

byk 21.iv-21.v
Wciągnie cię wir rodzinnych spraw. będzie gorąco, 
ale razem pokonacie wszelkie przeszkody. ciekawa 
wiadomość od Strzelca. jeżeli szukasz miłości, 
to czeka teraz na ciebie!

bliźnięta 22.v-20.vi
Twoja obecność podziała na wszystkich kojąco. 
będziesz korzystać ze swobody i całkowicie 
zapomnisz o stabilizacji.

rak 21.vi-22.vii
Nadmiar pracy cię nie przerazi. ucieszysz się, 
że w końcu masz, co robić. Możliwe, że zarobki tak-
że pójdą w górę. Zadbaj o zdrowie i zacznij ćwiczyć.

leW 23.vii-22.viii
Możesz teraz odczuwać niepokojące rozdrażnienie. 
Nagle zaczną drażnić cię drobiazgi, których 
wcześniej nie dostrzegałeś.

panna 23.viii-22.iX
Dowiesz się czegoś, co pozytywnie zmieni Twoje 
życie. Zadbasz o to, by mieć czas dla swojego 
partnera, jak również dla znajomych. 

Waga 23.iX-23.X
Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Gwiazdy 
sprawią, że będziesz bardzo podejrzliwy 
i rozdrażniony. uważaj na bliską ci Pannę. 

skorpion 24.X-21.Xi
Zacznij bardziej ufać ludziom, a odpowiedzą ci 
tym samym. Nie szarżuj, bo może okazać się, 
że przeliczyłeś się z siłami. Zadzwoń do przyjaciela.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Przygotuj się na trzęsienie ziemi. Wkrótce spotkasz 
swój ideał – doskonały, cudowny i niedostępny. 
Nie popełnij głupstwa z miłości. 

koziorożec 22.Xii-19.i
jeśli jesteś w trakcie realizacji większego projektu, 
może on nagle utknąć w miejscu. Staraj się 
zachować cierpliwość i nie reagować nerwowo. 
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z hasłem sudoku
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horoskop

Hasło z krzyżówki z nr 791: 
FERIE ROZPOCZĘTE.

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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