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dwustu wolontariuszy zebrało w minioną niedzielę na ulicach tychów rekordową kwotę na skuteczną walkę z sepsą.

to byli odważni, otwarci młodzi ludzie
Społeczność LO nr 1 uczciła pamięć swoich koleżanek 
i kolegów, którzy 20 lat temu zginęli w Tatrach.

przechadzka po Lizbonie
Tichauer Art Gallery zaprasza od soboty  
na wystawę fotografii Marcina Kydryńskiego.

skuteczny skibicki
Nowy nabytek GKS Tychy imponuje formą 
strzelecką w meczach kontrolnych.
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kronika poLicyjna

◆ 28.01 DyżuRNy KM PSP 
Tychy OTRZyMał ZgłOSZe-
Nie O WycieKu gaZu w bu-
dynku wielorodzinnym przy al. 
Niepodległości. Po przybyciu 
na miejsce okazało się, że nie 
doszło do wycieku gazu, nato-
miast uszkodzeniu uległa rura 
ciepłownicza, z której wydoby-
wała się para. Strażacy z pra-
cownikami pogotowia gazowego 
wykonali pomiary stężenia gazu, 
które nic nie wykazały.

◆ Na SKRZyżOWaNiu ul. 
BegONii – BuDOWlaNych 
– BOcheńSKiegO DOSZłO 
26.01 DO KOliZji TOyOTy 
i ReNaulTa. Z ustaleń pracują-
cych na miejscu policjantów wy-
nika, że sprawczynią kolizji jest 
kierująca renaultem, która jadąc 
ul. Begonii wjechała na skrzyżo-
wanie mając na sygnalizatorze 
czerwone światło (równocześ-
nie nadawana była warunkowa 
zielona strzałka do skrętu w pra-
wo). Na szczęście w zdarzeniu 
nikt nie ucierpiał. Policjanci 
KMP Tychy prowadzą dalsze 
postępowanie w tej sprawie.

◆ DyżuRNy TySKiej STRa-
ży MiejSKiej OTRZyMał 
24.01 ZgłOSZeNie O NaDe-

RWaNyM KONaRZe jednego 
z drzew przy al. Bielskiej 93. 
Na miejsce wezwano strażaków, 
którzy z kosza drabiny mecha-
nicznej usunęli niebezpieczny 
konar.

◆ POlicjaNci TySKiej DRO-
góWKi PRZePROWaDZili 
aKcję POD NaZWą „BeZ-
PiecZNy PieSZy”. Funkcjo-
nariusze zwracali szczególną 
uwagę na pieszych oraz kieru-
jących, którzy dopuszczali się 
przewinień w ruchu drogowym. 
Podczas akcji ujawniono łącznie 
96 wykroczeń. Przewinienia, ja-
kich dopuścili się kierujący po-
jazdami, dotyczyły przekracza-
nia prędkości w rejonie przejść 
dla pieszych. Ponadto policjanci 
ujawnili 10 wykroczeń związa-
nych z przechodzeniem przez 
jezdnię w miejscu niedozwo-
lonym.

◆ W OSTaTNich DNiach 
fuNKcjONaRiuSZe KMP Za-
TRZyMali KilKu PijaNych 
KieROWcóW. Tym razem re-
kordzistą okazał się kierujący 
bmw X4, który jechał ul. Bu-
dowlanych. Miał prawie 3 pro-
mile alkoholu. 
Ls ●

bohater tygodnia

do świata futsaLu 
Mariusz nieMczewski 
wkroczyŁ w czasach, 
kiedy w i Lidze 
występowaŁa skaŁa 
inter tychy. nie 
poprzestaŁ jednak 
na kibicowaniu. 
byŁ jednyM 
z poMysŁodawców 
tyskiej Ligi futsaLu 
i obecnie prowadzi te 
największe w regionie 
rozgrywki drużyn 
aMatorskich.

Ponadto komentuje mecze pierw-
szoligowego GKS Futsal Tychy, 
a do niedawna był gospodarzem 
ukazującego się internecie Cafe 
Futsal, gdzie spotykali się piłka-
rze, trenerzy i sympatycy tej od-
miany futbolu. Na dodatek sam 
gra w drużynie amatorskiej Pił-
karscy Emeryci, choć do emery-
tury sporo mu jeszcze brakuje.

– Kiedy razem z Michałem Ru-
sem zaczynaliśmy przed 13 laty or-
ganizować Tyską Ligę Futsalu, ani 
przez moment nie przypuszczali-
śmy, że te rozgrywki zyskają so-
bie aż taką popularność – mówi. 
– Obecnie uczestniczy w nich 19 
drużyn – 10 w pierwszej i 9 w dru-
giej lidze. To oznacza więcej pra-
cy organizacyjnej, niż cztery czy 
pięć lat temu, kiedy w jednej lidze 
grało 8 zespołów. Jednak utworze-
nie II ligi to była dobra decyzja, 
bo wcześniej przepaść między ze-
społami była bardzo duża, zdarza-
ły się wyniki po 20:0 i gra traciła 
sens. Dzisiaj mocniejsze zespoły 
grają między sobą, słabsze tak-
że i praktycznie nie ma wyników 
dwucyfrowych. Dla mnie zaś po-
wodem do satysfakcji jest fakt, 
że co tydzień w hali przy al. Pił-
sudskiego spotyka się około 150 
osób, by pograć w piłkę, a na try-

bunach zasiadają ich znajomi i ro-
dzina, by kibicować i przeżywać 
sportowe emocje. Zainteresowa-
nie grą jest bardzo duże, zgłaszają 
się do nas nie tylko drużyny z Ty-
chów, ale także z ościennych miej-
scowości i z regionu, np. z Katowic, 
Bierunia, Sosnowca, Bielska-Bia-
łej, czy Wodzisławia. Są też ekipy, 
nazwijmy je „zawodowe”, złożo-
ne np. z adwokatów czy lekarzy, 
bo w futsalu łatwiej jest skrzyk-
nąć się kilku osobom i grać co ty-
dzień, niż w tradycyjnej piłce noż-
nej. Ale i tak rotacja drużyn jest 
spora, bo tylko dwa zespoły grają 
w Tyskiej lidze Futsalu od pierw-
szej edycji. Są to Jesiony i moi Pił-
karscy Emeryci.

Jak mówi Mariusz Niemczew-
ski, przygotowania do kolejnej 
edycji ligi zaczyna od swojego… 
urlopu, którzy przypada na po-
czątek sierpnia. Im więcej dru-
żyn, tym więcej pracy – przyj-
mowanie zgłoszeń i załatwianie 
związanych z tym formalności, 
ustalanie terminarza, sama orga-
nizacja rozgrywek, czyli wynaję-
cie hali MOSiR, rozmowy z GKS 
Futsal, bo TLF organizowana jest 
pod egidą tyskiego klubu, pozy-
skanie sędziów, opieki medycznej 
itd, No i pozostaje jeszcze promo-
cja ligi, bo bez działania w me-
diach społecznościowych, zorga-
nizowanie dziś takich zawodów 
byłoby utrudnione lub wręcz nie-
możliwe.

– Można powiedzieć, że krok 
po kroku spełniam swoje marze-
nia – dodaje M. Niemczewski. 
– Chciałem organizować roz-
grywki – to organizuję, chcia-
łem, żeby były dwie ligi – i są. 
Marzyłem też zawsze, by komen-
tować mecze i to także się uda-
ło, bo wraz z Jarkiem Zabrania-
kiem stworzyliśmy duet, który 
ma przyjemność relacjonować 

mecze GKS Futsal. Muszę przy-
znać, że to wyzwala dodatkowe 
emocje i zastrzyk adrenaliny, 
bo przecież relacje śledzi co-
raz więcej osób, które z różnych 
względów nie mogą w niedzie-
lę zawitać do hali. Teraz czeka 
nas kolejne wyzwanie – relacja 
z młodzieżowych mistrzostw 
Polski U-17, które rozegrane zo-
staną w Tychach w dniach 10-
12 lutego. Szykuje się 28 godzin 
transmisji, a więc całkiem sporo. 
Dodam, że mieliśmy już okazję 
skomentować mecz w futsalowej 
ekstraklasie Piast Gliwice – Clea-

rex Chorzów. Jeśli chodzi o Cafe 
Futsal, to zawiesiłem na razie jej 
działalność z prostego powodu 
– braku czasu. A szkoda, bo pro-
gram miał już dobrą oglądalność, 
niekiedy porównywalną z mecza-
mi pierwszoligowymi. Być może 
w lutym pojawimy się znów w in-
ternecie., ale póki co skupiam się 
na Tyskiej Lidze Futsalu, o któ-
rej powiedziałem kiedyś, że jest 
moim dzieckiem. To „dziecko” 
skończyło już 13 lat i chciałbym 
je poprowadzić do pełnoletności. 
A potem – zobaczymy.
Leszek sobieraj ●

FutsAl według  
niemczewskiego
od 13 Lat prowadzi aMatorską Ligę futsaLu, CAFE FuTSAL I KOMENTuJE MECZE GKS.

Mariusz Niemczewski.
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WOjSKOWe KOlęDy fLash
W kościele pw. bł. Karo-
l iny prz y ul .  Tischnera 
z koncertem kolęd i pieśni 
patriotycznych wystąpił 
w minioną niedzielę Re-
prezentacyjny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego. 
Był to ostatni z cyklu dzie-
sięciu koncertów w ramach 
parafialnych wieczorów ko-
lędowych. Wierni usłyszeli 
orkiestrę, zespół estradowy 
i chór – łącznie około setkę 
artystów, którzy wykonali 
popularne kolędy oraz pieś-
ni patriotyczne, w których 
RZAWP się specjalizuje.
ww ●
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SZuKali MiKROSKOPu

Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała grę miejską „W poszukiwaniu zaginionego mikroskopu”, w której 
udział wzięło 81 osób, które utworzyły 22 drużyny. Drużyny liczyły od 2 do 5 osób. – Najszybsza drużyna 
ukończyła grę w 25 minut, odwiedzając plac Baczyńskiego, MCK, MDK 1, Muzeum Miejskie i Fast Coffe, 
gdzie czekały poukrywane zagadki i łamigłówki. Podczas gry była możliwość zakupienia kawy lub herbaty, 
za symboliczną wrzutkę do puszki WOŚP – mówi Weronika Kieliba przewodnicząca MRM.

PRZejażDżKa auTOBuSeM

Tyski przewoźnik wraz z Metropolią wystawił na aukcji przejazd autobusem po torze testowym Fiata. 
Jedną z trzech aukcji wygrał za 890 zł Adam Południak. – Jest to niewątpliwie bardzo fajna akcja ze 
strony Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Zarządu Transportu Metropolitalnego. Sama jazda 
autobusem wymaga pewnej wprawy bo pojazdy te mają zupełnie inną geometrię niż pojazdy oso-
bowe – mówił Michał Kasperczyk rzecznik prasowy PKM. – Faktycznie jeździ się całkowicie inaczej. 
Przede wszystkim miejsce kierowcy jest usadowione przed kołami, co zupełnie zmienia podejście do 
kierowania – mówił jeden z trzech zwycięzców Adam Południak.

elZa, cO Była Na SyBeRii

Tyski podróżnik Marek Suslik rozdawał zdjęcia swojej Hondy XL600LM Elzy, którą w przeszłości spod 
żyrafy dojechał do Jakucka. Jego koledzy z moto-fan.pl na swoich dwukołowcach przewozili wszystkie 
chętne dzieciaki. – Pokazaliśmy dziś m.in. BMW 1200 Adventure, yamaha XT 1200 Z Super Tenere, Su-
zuki V Strom, typowy hard-enduro KTM 250 oraz królowa zamieszania Husqvarna 250 Military z 1968 
roku – przedstawił motocykle Marek Suslik. 

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

Luty 2023 r.
Poniedziałek-

Piątek
Radna Iwona Oleksiak

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

prośba o kontakt telefoniczny  
przed spotkaniem

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa ALL-FINANCE
Tychy, ul. Tołstoja 26

6 lutego 2023 r.
Poniedziałek Radna Lidia Gajdas 14.30÷15.30 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305
7 lutego 2023 r.

Wtorek Radny  Grzegorz Gwóźdź 17.00÷18.00 Tychy, ul. Barona 30
Piętro III, p.425

13 lutego 2023 r.
Poniedziałek

Radna  
Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

14 lutego 2023 r.
Wtorek

Radna Edyta Danielczyk
17.00÷18.00

MCK Urbanowice
Tychy, Przejazdowa 8

Radny Sławomir Wróbel
Radny  Jarosław Hajduk

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

15 lutego 2023 r.
Środa Radna Anita Skapczyk 17.30÷19.00 Biuro Poselskie Michała Gramatyki

Tychy, ul. Biblioteczna 12
16 lutego 2023 r.

Czwartek
Radna Aleksandra 

Wysocka-Siembiga 15.00÷16.00 Urząd Miasta Tychy
Tychy, al. Niepodległości 49, s. 305

20 lutego 2023 r.
Poniedziałek

Radna Aleksandra 
Wysocka-Siembiga 18.00÷19.00 Biuro PiS Okręg 75

Tychy, al. Piłsudskiego 12/319

22 lutego 2023 r.
Środa

Przewodnicząca  
Rady Miasta

Barbara Konieczna
12.00÷14.00 Urząd Miasta Tychy

Tychy, al. Niepodległości 49, pok. 301

23 lutego 2023 r.
Czwartek

Radny Sławomir Wróbel 7.30÷8.30

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

Radna  
Urszula Paździorek-Pawlik 15.00÷16.00

Radny Dariusz Wencepel 15.30÷16.30

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

komunikat

w ostatnią niedzieLę 
caŁa poLska graŁa 
z jurkieM owsiakieM 
podczas 31. finaŁu 
wieLkiej orkiestry 
świątecznej poMocy. 
w tyM roku orkiestra 
dziaŁaŁa pod hasŁeM 
„chceMy wygrać z sepsą! 
graMy dLa wszystkich 
– MaŁych i dużych! ”. 
w tychach, jak co roku, 
odbyŁy się Liczne 
wydarzenia skupione 
gŁównie na pLacu 
baczyńskiego, aLe nie 
tyLko.

W całej Polsce udało się nazbie-
rać ponad 150 milionów złotych 
z czego 150 tysięcy w samych 
Tychach. Finalna kwota ulegnie 
zmianie bowiem w momencie 
oddania tego numeru do dru-
ku tyskie sztaby wciąż liczyły 
środki.

– Jest rekord – oznajmił w po-
niedziałek rano Mariusz Gabrek, 
szef Tyskiego Sztabu WOŚP. – 
Jeszcze nie policzyliśmy wszyst-
kiego. Wciąż czekamy na wynik 
z naszych aukcji, a przed nami 
jeszcze Hokej z Gwiazdami. 
W ubiegłym roku z aukcji pozy-
skaliśmy ponad 10 tys. a z meczu 

11 tys. złotych. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego wyniku – mówi Mariusz 
Gabrek. W poprzednim roku Ty-
ski Sztab WOŚP zakończył racho-
wanie na 120 tys. zł.

Niejako tradycją stało się, 
że tyszanie do grania z Orkie-
strą przyłączają się już od so-
boty, a to za sprawą Undergro-
und Pubu, gdzie i w tym roku 
odbył się koncert charytatywny. 
– Od lat gramy z Jurkiem i nie 
mamy zamiaru przestać. W tym 
roku na naszej scenie wystąpiły 
zespoły Acustic, Leepy oraz De-
adline, za co im serdecznie dzię-

kujemy – mówi Daniel Gwóźdź, 
współwłaściciel Underground 
Pubu.

orkiestrowa niedziela
Tyski finał rozpoczął się oficjal-
nie 29 stycznia o godzinie 10 
kiedy to na placu Baczyńskiego 
wystartowały pierwsze atrakcje, 
jednak już od wczesnych godzin 
rannych widać było wolontariu-
szy z charakterystycznymi ser-
duszkami. – To mój dziesiąty fi-
nał i mam nadzieję, że kolejne 
dziesięć przede mną – mówiła 
jedna z wolontariuszek. Tyski fi-
nał w tym roku obrodził w atrak-

cje. Wystarczy wymienić liczne 
aukcje, na których można było 
wylicytować oglądanie meczu 
GKS Tychy wspólnie z prezy-
dentem Andrzejem Dziubą czy 
przejażdżkę autobusem PKM 
po torze testowym Fiata. Na sa-
mym placu Baczyńskiego Ekipa 
Piaskownica 4 x 4 wystawiła sa-
mochody terenowe, Tyskie Sini-
ce zainstalowały basen do mor-
sowania, jacuzzi oraz saunę, 
Ochotnicza Straż Pożarna Lędzi-
ny zorganizowała pokaz ratowni-
ctwa medycznego, Chąsa -Grupa 
Odtwórstwa Historycznego za-
inscenizowała pokaz walki, Mi-

chał Langier z B&M-dog wraz 
z innymi szkoleniowcami zade-
monstrowali umiejętności psów 
obronnych, a to zaledwie część 
z wszystkich atrakcji. W tym 
roku z Orkiestrą grał również 
teatr Belfegor, w którego siedzi-
bie przez cały dzień odbywały się 
występy i koncerty, m.in. spek-
takle „Cyrkowy świat zwierząt” 
i „Chłop od mojij baby”, prezen-
tacje stand-uperów i koncert 
Raisy Miszteli i Olgi Sologub. 
Na zakończenie finału na placu 
Baczyńskiego światełko do nieba 
puścił Teatr Ognia Inferis.
kp ●

rekordowe 150 tys. z tychów
31. finaŁ WIELKIEJ ORKIESTRy ŚWIąTECZNEJ POMOCy. 
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Obwieszczenie
Zgodnie z art. 49 a, art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.) 

Prezydent Miasta Tychy
zawiadamia, że 24 stycznia 2023 roku wydał postanowienie nr 5/2023 o przesunięciu 
terminu zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 
GGN.6826.30.2021.EKO w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości przy ul. Podleskiej w Tychach. Zgodnie z jego treścią:
1.  Termin zakończenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Podleskiej, 
obejmującej działkę 723/18 – wyznaczyłem na 30 czerwca 2023 roku.

2.  Wszystkie zainteresowane strony tego postępowania mogą zapoznać się z treścią 
postanowienia, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 32 776 – 37 – 20, od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 

komunikat

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz z nieruchomością gruntową

−  przewidzianą do bezprzetargowego wydzierżawienia, położoną w Tychach przy 

ul. Dębowej, oznaczoną jako część działki nr 4241/70, o pow. 48 m2, na cele dojazdu, 

na okres do 1 roku.

w środę, 1 Lutego 
rozpoczyna się 
proces przyjMowania 
projektów Mieszkańców 
do przyszŁorocznego 
budżetu 
obywateLskiego. 
na reaLizację poMysŁów 
i inicjatyw tyszan 
przeznaczone będzie 5 
MiLionów zŁotych – 500 
tysięcy na projekty 
ogóLnoMiejskie i 4,5 
MLn na poMysŁy dLa 
poszczegóLnych 
okręgów.

Termin przyjmowania projek-
tów, które zrealizowane mają zo-
stać w 2024 roku, mija 23 lutego 
br. Po tym dniu nastąpi formal-
na i merytoryczna weryfikacja 
zgłoszonych pomysłów, a w maju 
i czerwcu zaplanowano spotka-
nia z mieszkańcami. Na ostatecz-
ną listę obywatelskich inicjatyw 
będziemy mogli głosować od 8 
do 18 września, a wybór tyszan 
poznamy najpóźniej 6 paździer-
nika.

Zanim jednak przyjdzie je-
sienny czas wyboru, mieszkań-
cy Tychów muszą złożyć swoje 
projekty. Uczynić to może każdy, 
z tym, że w przypadku osób nie-
pełnoletnich wymagana jest zgo-
da opiekunów prawnych. Pro-
jekty do realizacji należy złożyć 
na specjalnym formularzu, któ-
ry pobrać można ze strony ra-
zemtychy.pl lub poprosić o niego 
w Głównym Punkcie Konsulta-
cyjnym) (ul. Barona 30, pokój 
209), Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta (al. Niepodległo-
ści 49) lub w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (al. Piłsudskiego 16) 
i jej filiach.

Tradycyjnie wnioski mogą do-
tyczyć całego miasta (np. zada-
nia do realizacji na terenie par-
ków, OW Paprocany, wybiegi 
dla psów obejmujące co naj-
mniej dwa okręgi konsultacyjne 
lub dotyczące placówek oświa-
towych) albo jego części, zwa-
nych okręgami konsultacyjnymi. 
W przypadku projektów ogólno-
miejskich wniosek musi zostać 
poparty przez przynajmniej 40 
osób, natomiast projekty „okrę-
gowe” musi poprzeć przynaj-
mniej 15 mieszkańców danego 
rejonu miasta.

Wypełnione formularze nale-
ży do 23 lutego złożyć: osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta UM lub 
w Głównym Punkcie Konsulta-
cyjnym; listownie na adres Urzę-
du Miasta (al. Niepodległości 49) 
z adnotacją na kopercie „Budżet 
Obywatelski” lub elektronicznie 

– skanując formularz i wysyłając 
skan na adres kontakt@razem-
tychy.pl (oryginał należy dostar-
czyć do 7 dni do Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych przy ul. 
Barona 30, pokój 209).

Aby pomóc osobom, które 
zamierzają złożyć swój projekt 
do przyszłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego, pracownicy Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecz-
nych pełnić będą w dniach 1-23 
lutego dyżury w Głównym Punk-
cie Konsultacyjnym w budynku 
Balbina Centrum (pokój 209): 
w poniedziałki, wtorki i śro-
dy w godz. 7.30-15.30, czwart-
ki w godz. 7.30-17.30 i w piątki 
od 7.30 do 13.30. W przypadku 
dodatkowych pytań urzędnicy 
zachęcają do kontaktu telefo-
nicznego pod numerami 32 776 
35 55 lub 32 776 35 59. 
ww ●

Jak informuje Miejskie Centrum 
Oświaty, 1 lutego 2023 rozpo-
czyna się rekrutacja do oddzia-
łów klas czwartych sportowych 
na rok szkolny 2023/2024. Wnio-
ski o przyjęcie wraz z wymaga-
nymi dokumentami i oświadcze-
niami należy złożyć w terminie 
1.02– 3.03 bezpośrednio w wy-
branej tyskiej publicznej szkole 
podstawowej prowadzącej od-
działy sportowe. W Tychach są 
to: Sportowa Szkoła Podstawo-
wa nr 19 w Tychach, SP 10, SP 
35 i SP 36.

Do oddziału sportowego przyj-
muje się kandydatów, którzy:
–  posiadają stan zdrowia umożli-

wiający podjęcie nauki w szko-
le lub oddziale, potwierdzony 
orzeczeniem lekarskim wyda-
nym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej;

–  posiadają pisemną zgodę rodzi-
ców na uczęszczanie kandydata 
do szkoły lub oddziału;

–  uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej, na warun-
kach ustalonych przez związek 
sportowy właściwy dla danego 

sportu, w którym jest prowadzo-
ne szkolenie sportowe w danej 
szkole lub danym oddziale.
Informacje o terminach w po-

stępowaniu rekrutacyjnym zna-
leźć można na stronie www.
oswiata.tychy.pl w zakładce Re-
krutacje – Szkoły Podstawowe 
klasy IV sportowe.

Z kolei od dnia 6 lutego 
2023 r. rozpocznie się nabór 
do klas pierwszych szkół pod-
stawowych, więcej na ten temat 
w najbliższym numerze „Twoich 
Tychów”. Mc ●

Jak co roku Urząd Miasta w Tychach 
zachęca mieszkańców do zaanga-
żowania się w kampanię wspoma-
gającą działalność tyskich orga-
nizacji pozarządowych. Jej celem 
jest przypomnienie mieszkańcom, 
że mogą wybrać jedną z lokalnych 
organizacji pożytku publicznego 
i przekazać jej część swojego po-
datku. W ubiegłym roku był to 1%, 
a w tym już 1,5% podatku.

W Tychach działają organiza-
cje oraz oddziały lub koła organi-

zacji ogólnopolskich, które mają 
status Organizacji Pożytku Pub-
licznego i to im możemy przeka-
zać nasz 1,5% podatku.

Jak przekazać 1,5%? W pierw-
szej kolejności należy wybrać, któ-
rej organizacji chcemy przekazać 
część naszego podatku. Następnie 
zapisać sobie jej numer z Krajowe-
go Rejestru Sądowego, tzw. KRS. 
To ten numer należy wpisać w jed-
ną z rubryk rozliczenia podatko-
wego PIT-37 i PIT-38.

Urząd zachęca, by wybrać, 
którąś z tyskich organizacji, 
stąd do mieszkańców zostały 
wysłane koperty opieczętowa-
ne znakiem kampanii „Zostaw 
1,5% w Tychach”. W środku nich 
znajduje się informacja o wyso-
kości podatku, m.in. od nieru-
chomości. Do decyzji dołączona 
jest ulotka z wykazem tyskich 
Organizacji Pożytku Publiczne-
go (OPP). 
Mn ●

Pracownicy tyskiego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych będą 
w najbliższą środę (1 lutego 
2023 r.) dyżurowali w Urzędzie 
Miasta w Tychach przy al. Nie-
podległości 49.

Przedstawiciele ZUS wspólnie 
z pracownikami Wydziału Ewi-
dencji Działalności Gospodar-
czej Urzędu Miasta w Tychach 
będą udzielali porad w zakresie 
prowadzenia działalności go-

spodarczej, pomogą w wypeł-
nieniu wniosku chcącym zało-
żyć firmę.

Pracownicy ZUS odpowiedzą 
na pytania dotyczące: rozlicza-
nia oraz ulg w opłacaniu składek 
na ubezpieczenia z tytułu pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, wypełniania i składania do-
kumentów zgłoszeniowych.

Pomogą również w założeniu 
profilu PUE ZUS oraz powiedzą 

jakie są zasady składania wnio-
sków o świadczenia rodzinne 
(500+, 300+, rodzinny kapitał 
opiekuńczy oraz dofinansowa-
nie do pobytu w żłobku, klubie 
dziecięcym i u dziennego opie-
kuna).

Zapraszamy od godz. 10-13 
do Biura Obsługi Klienta 
na parterze budynku (stanowi-
sko nr 3). 
Mn ●

w tym roku można ze swojego podatku przekazać więcej.

1,5 procenta pomocy

rekrutacja do klas iV sportowych rusza 1 lutego.

nauka i treningdo wydAniA 5 milionów
rozpoczyna się zbieranie wniosków DO BuDżETu OByWATELSKIEGO.

zaproszenie na dyżur ekspertów.

ZuS w urZędZie miaSta

BO liczą się Twoje pomysły!

Masz pomysł?
Zgłoś projekt!

����

Wypełnij formularz i złoż projekt
w terminie od 1 do 23 lutego 2023 roku.
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w niedzieLę 
zakończyŁy się ferie 
ziMowe na śLąsku 
i tyscy uczniowie 
od poniedziaŁku wróciLi 
do szkóŁ. przygLądaMy 
się, jak spędziLi ten 
okres i rozMawiaMy 
z przedstawicieLaMi 
kiLku tyskich pLacówek 
kuLtury.

W tym roku oferta instytucji 
miejskich była bogata. Półko-
lonie organizowało chociażby 
Miejskie Centrum Kultury czy 
Wodny Park Tychy. Miejska Bi-
blioteka Publiczna zorganizowa-
ła warsztaty z klockami Lego, za-
jęcia literacko-plastyczne, ale też 
gry i zabawy rozwijające kreatyw-
ne myślenie.

książki wciąż atrakcyjne
– Jak co roku nasz program nazy-
wał się „Biblioferie – ferie z coo-
lturką”. Codziennie w działach 
dziecięcych naszych filii odby-
wały się zajęcia artystyczne, lite-
rackie czy też czytelnicze – mówi 
Anna Krawczyk, dyrektor MBP 
Tychy. – Zajęcia projektujemy tak, 
aby zawsze ich częścią były książ-
ki. Czasem są tłem, jak w przy-
padku zajęć z klockami Lego czy 
zajęć z robotyki i programowa-
nia, innym razem pełnią główną 
rolę. Jako bibliotekarze dbamy 
o to, aby wychować kolejne po-
kolenia czytelników. Cieszy nas, 
że dla dzieci obcowanie z książ-
ką wciąż jest atrakcyjną formą 
spędzania czasu, a przecież o ich 
uwagę konkuruje tak wiele atrak-
cyjnych aktywności. Wychodzimy 
z założenia, że jeśli któreś dziecko 
nie lubi czytać, to po prostu nie 
trafiło jeszcze na swoją książkę. 
My im w tym pomagamy, a Bi-
blioferie to świetna okazja, aby 
poszerzyć swoje czytelnicze ho-
ryzonty. 28 stycznia odbył się 
wernisaż wystawy konstrukcji 
z klocków związany ze Świato-
wym Dniem Lego – dodaje dy-
rektor Anna Krawczyk.

nauka pływania, saunowanie 
i surfing zamiast nart
Sześćdziesięcioro dzieci wzięło 
udział w półkoloniach zorganizo-
wanych przez Wodny Park Tychy. 
Codziennie od godz. 7.30 do 15.30 
dzieci brały udział w licznych zaję-
ciach. – Ogromnym zainteresowa-
niem cieszył się symulator surfingu 
– mówi Michał Pawlak, rzecznik 
prasowy Regionalnego Centrum 

Gospodarki Wodno-Ściekowej, 
administratora Wodnego Parku 
Tychy. – Dla wielu z nich to był 
pierwszy kontakt z tym sportem. 
Po uśmiechach wnioskujemy, 
że na pewno nie ostatni. Również 
zapoznaliśmy uczestników z kul-
turą i zaletami saunowania. Stre-
fa saun i łaźni WPT na co dzień 
są przeznaczone dla osób pełno-
letnich, ale organizujemy seanse 
rodzinne, dlatego wiedza o tym, 
jak się w saunie zachować, może 
być bardzo przydatna. Poza tym 
saunowanie niesie ze sobą wiele 
korzyści zdrowotnych, o których 
przekonali się uczestnicy półko-
lonii. Oczywiście najwięcej czasu 
spędziliśmy w wodzie na nauce 
i doskonaleniu technik pływa-
nia oraz na zjeżdżalniach w stre-
fie rekreacyjnej – dodaje Michał 
Pawlak.

120 godzin do premiery
Teatr Mały zorganizował spotka-
nia warsztatowe, podczas których 
uczestnicy wspólnie z zespołem 
aktorskim przygotowali wyjątko-
wą wersję spektaklu „Wyspa mojej 
siostry”. Finał odbył się 20 stycznia 
na deskach tyskiego teatru. – Nasi 
uczestnicy wraz z pracownikami 
teatru oraz artystami skupionymi 
wokół Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy im. św. Faustyny w Ty-
chach w 120 godzin przygotowali 
spektakl teatralny naszej produkcji 
– mówi Joanna Piwowar, eduka-
torka Teatru Małego i reżyserka 
spektaklu. – Udział wzięło czter-
naścioro dzieci w wieku od 10 
do 13 lat. Sam spektakl powsta-
wał przez pół roku, a jego premie-
ra odbyła się w grudniu. Podczas 
ferii przyjęliśmy dokładnie tę samą 
metodę działania, czyli w oparciu 
o scenariusz na podstawie książ-
ki o tym samym tytule, zaprosili-
śmy dzieci do różnych działań, jak 
choćby do stworzenia choreografii 

i przedstawienia swojej perspek-
tywy. Jeżeli dajmy na to w scena-
riuszu była scena na wymarzonej 
wyspie, to jej wygląd i wszystko, 
co się tam działo, było inicjowa-
ne ich pomysłami. Dzięki temu 
dzieci miały poczucie sprawczo-
ści i mogły się przekonać o kon-
sekwencjach artystycznych wybo-
rów. Innymi słowy nasi uczestnicy 
byli jednocześnie współtwórcami 
spektaklu. Z opinii osób, które zo-
baczyły efekt naszej pracy wiemy, 
że udało się stworzyć spektakl wy-
wierający mocne wrażenie. Nasi 
uczestnicy mieli pewne obawy 
dotyczące współpracy z osobami 
zmagającymi się z niepełnospraw-
nościami. Wynikały one przede 
wszystkim z braku doświadczenia, 
a często też z pierwszego kontaktu 
z tak różnorodną grupą. Do fina-
łu wszystkie te obawy się rozwiały 
i zagraliśmy jako jednorodna gru-
pa – dodaje.

kluby mck
Sporo się działo również w klu-
bach MCK. W Klubie Urbano-
wice odbyły się półkolonie, pod-
czas których dzieci wzięły udział 
w licznych zajęciach. Zaprojek-
towały i wykonały deszczowni-
cę, odwiedziły m.in. Ninja Park 
Jumpownia i Funzeum, ale prze-
de wszystkim świetnie się bawiły 
podczas wielu warsztatów arty-
stycznych. Po przeciwnej stro-
nie miasta w Klubie Wilkowyje 
odbywały się warsztaty, na któ-
rych całe rodziny tworzyły obra-
zy z niecodziennych materiałów, 
zorganizowano bal przebierań-
ców oraz spektakl teatralny 
„Księga pełna czarów”. – Zaję-
cia cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem. Mamy swoich stałych 
bywalców, ale zawsze cieszą nas 
nowe twarze – mówi Alina Ba-
chara z MCK Wilkowyje.
kaMiL peszat ●

30 stycznia w i Lo 
iM. kruczkowskiego 
odbyŁo się spotkanie 
upaMiętniające 
tragicznie zMarŁych 
uczniów, uczestników 
wyprawy na rysy sprzed 
20 Lat. ich nazwiska 
upaMiętnia tabLica przy 
wejściu do szkoŁy, którą 
odsŁonięto w pierwszą 
rocznicę tragedii. „daj 
naM wiarę w Mrok i świt/
daj hart tatrzańskich 
skaŁ” – gŁosi.

W 20. rocznicę zejścia pamiętnej 
lawiny, rozmawiamy z naocznym 
świadkiem tamtych wydarzeń. 
Michał Kasperczyk był wtedy 
uczniem I LO im. Leona Krucz-
kowskiego; znalazł się w pierw-
szej grupie, która szczyt atako-
wała dzień wcześniej. – Na Rysy 
wszedłem z pierwszą grupą w po-
niedziałek. Przed snem mieliśmy 
odprawę, w czasie której uczyli-
śmy się, jak korzystać ze sprzę-
tu, jak się zachować podczas la-
winy, itp. Wiedzieliśmy wszystko. 
Byliśmy dobrze przygotowani. 
Na szczycie posadziliśmy nasze-
go klasowego misia z czekanem, 
wykonaliśmy zdjęcia i zeszliśmy. 
Po powrocie opowiadaliśmy resz-
cie grupy jak było pięknie, niejako 
zaostrzając im apetyt – wspomina 
Michał Kasperczyk. W nocy wa-
runki pogodowe mocno się po-
gorszyły. Mimo to druga grupa 
wyszła rano ze schroniska.

– Również chciałem ruszyć 
z drugą grupą, ale odpuściłem 
ze względu na konieczność poży-
czenia sprzętu koleżance. Około 
godziny 10 wyszliśmy naprzeciw 
kolegom i koleżankom. Po dotar-
ciu do Czarnego Stawu, usiedli-
śmy na lodzie i popatrzyliśmy 
w górę. Zobaczyliśmy ich. Wyglą-
dali jak maleńkie czarne kropki 
na wielkim białym tle. Dostałem 
SMS-a, że w Tychach testowany 
jest nowy autobus. Przeczytałem 
go kolegom. Nagle czarne punk-
ciki w górze zniknęły, a chwilę 
potem poczuliśmy drżenie zie-
mi. „Lawina! ”, wrzasnął opiekun 
i kazał nam wracać do schroni-
ska. Biegliśmy co sił w nogach, 
potykając się o krzewy, skałki. 
W pewnym momencie usłyszeli-
śmy huk. Lawina uderzyła w lód 

Czarnego Stawu, a na nas posypał 
się śnieżny pył. Kiedy dobiegli-
śmy do schroniska, wszędzie sta-
ły już wozy transmisyjne, dzien-
nikarze zasypali nas pytaniami. 
Udało mi się sfotografować tab-
licę, na której informacja pogo-
dowa nie była uaktualniana od 10 
dni. Zdjęcie to było potem jed-
nym z materiałów dowodowych 
w sądzie. Uciekliśmy do pokoju 
i staraliśmy się stamtąd nie wy-
chodzić, czekając na powrót na-
uczyciela. Wieczorem przyjechali 
rodzice i psychologowie. W ta-
kich chwilach człowiek czasem 
woli być sam. Nie wszyscy po-
trzebują pomocy psychologicznej, 
a nam została ona narzucona. Py-
tania psychologów, dla mnie oso-
biście, były irytujące. Owszem, 
straciliśmy kolegów, wydarzyła się 
straszna tragedia, ale ryzyko jest 
zawsze wpisane w górskie wypra-
wy. Wiedzieliśmy o tym. Każde-
go gdzieś śmierć czeka, pozostali 
muszą żyć dalej i na swój sposób 
staraliśmy się żyć i my. Ja zawsze 
uciekam w pozytywne wspomnie-
nia, a pięknych chwil podczas tej 
wyprawy nie brakowało – wspo-
mina Michał Kasperczyk.

*
Podczas poniedziałkowej (30.01) 
uroczystości delegacje wszystkich 
klas I LO zapaliły znicz oraz zło-
żyły białe róże pod znajdująca 

się wewnątrz szkoły tablicą upa-
miętniającą tragicznie zmarłych 
uczniów. Po minucie ciszy głos 
zabrała doskonale pamiętająca 
te wydarzenia dyrektor Joanna 
Wojtynek.

– To był dokładnie początek 
ferii. Wspaniali młodzi ludzie 
z naszej szkoły marzyli, aby zdo-
być Rysy. Była przepiękna pogo-
da, mnóstwo śniegu. Pierwszej 
grupie udało się. Byli przeszczę-
śliwi. Druga grupa, która wyru-
szyła 28 stycznia, nie miała tyle 
szczęścia. Lawina porwała ich 
około godziny 11. Gdy po feriach 
wróciliśmy do szkoły, tu przed 
naszym wejściem paliło się mo-
rze zniczy. Te znicze płonęły aż 
do połowy czerwca, bo tyle cza-
su potrzebowali ratownicy gór-
scy, aby wydobyć ciała. Ucznio-
wie innych szkół wysyłali nam 
maile, kondolencje a nawet wier-
sze. Ostatnich uczniów pocho-
waliśmy w dzień zakończenia 
roku szkolnego. To byli bardzo 
odważni i otwarci młodzi ludzie 
i właśnie tacy pozostaną w na-
szych sercach – mówiła dyrek-
tor. Na zakończenie zebrani pod 
tablicą wysłuchali utworu Dże-
mu „Do kołyski”.

Na wtorek, 31 stycznia o godz. 
10.30 w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny zaplanowano mszę 
w intencji ofiar tragedii sprzed 
20 lat. kaMiL peszat ●

Bez grAmA nudy
tegoroczne ferie ziMowe WłAŚNIE DOBIEGły KOńCA.

Efekty zajęć w Klubach MCK w Urbanowicach i Wilkowyjach.

Uczestnicy warsztatów „Spektakl w 120 godzin” w Teatrze Małym.
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to Byli odwAżni, 
otwArci młodzi ludzie
uroczystość pod tabLicą i Msza ZA OFIARy TRAGEDII Z 2003 ROKu.

Uroczystość pod tablicą pamiątkową w LO nr 1.
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Uczniowie „Kruczka”, którzy w dniu poprzedzającym tragedię zdobyli 
szczyt Rysów. W górnym rzędzie drugi z prawej Michał Kasperczyk.
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patryk szczygieŁ 
kontynuuje swoją 
dziaŁaLność 
proMującą zdrowy 
tryb życia poŁączony 
z zacieśnianieM 
więzi rodzinnych. 
po zeszŁorocznej 
kaMpanii „sportowy 
rodzic, sportowe 
orLęta” przyszŁa koLej 
na następną, tyM razeM 
pod hasŁeM „rodzino 
waLcz o zdrowie”.

Tak jak poprzednio, tyszanie będą 
mieli okazję skorzystać z bezpłat-
nej pomocy specjalistów z zakre-
su zdrowia i trenerów personal-
nych.

– To, że żyjemy w czasach, 
w których tempo jest szalone, 
jest oczywistym banałem – mówi 
dr Patryk Szczygieł, prezes Fun-
dacji Europa House i założycie 
fanpage’u lifestylowego BJJ Fami-
ly. – Cywilizacja mocno przyspie-
szyła, przez co nasza codzienność 
zmienia się z dekady na dekadę, 
a ostatnio nawet z roku na rok. 
Chcąc być „na fali”, trzeba po-
święcić sporo czasu i energii, aby 
nie wypaść z obiegu. Konkuren-
cja gryzie po łydkach, a kto się nie 
rozwija, ten się już nie cofa, ale 

strzela sobie w kolano. W pogod-
ni za wynikiem zdrowie i więzi 
rodzinne schodzą na dalszy plan, 
przez co życiowy balans zostaje 
mocno zachwiany. To już widać 
w zachodnich społeczeństwach, 
gdzie psychoterapeuci biją 
na alarm, zmagając się z ogrom-
ną falą depresji wśród swoich 
klientów. Naszą propozycją jest 
zacieśnienie więzi rodzinnych po-
przez sporty walki. Wspólny wy-
siłek fizyczny i wspólne dążenie 
do celu konsoliduje grupę, widać 
to w sportach zespołowych oraz 
w klubach sportowych. Chcemy 
wypracować model rodziny jako 
właśnie quasigrupę sportową. 
Widzę to na przykładzie swoim 
i mojego syna. Wspólne treningi 
i dążenie do doskonałości w spor-
cie wytworzyły między nami bar-
dzo silną więź. Z moich obser-
wacji wynika, że wielu rodziców 
ma problem z budowaniem rela-
cji ze swoimi dziećmi. Zazwyczaj 
są to relacje oparte na sile auto-
rytetu wieku, lub co gorsza samej 
sile. Wspólne trenowanie sztuk 
walki wbrew pozorom rozłado-
wuje to napięcie i uczy partner-
stwa. A tym powinien być prze-
cież każdy rodzic – życiowym 
partnerem swojego dziecka, przy-
najmniej dopóki to nie osiągnie 

samodzielności – tłumaczy zało-
żenia kampanii dr Szczygieł.

W aktualnie trwającej kampa-
nii „Rodzino walcz o zdrowie” 
skupiono się na trzech zagadnie-
niach. Wady postawy: długotrwa-
łe pochylanie się nad komputerem 
czy książkami może upośledzić 
postawę, co będzie miało wpływ 
na jakość życia. Dlatego tak ważne 
są ćwiczenia prewencyjne i korek-
cyjne. Nie zaniedbuj ich. Zła die-
ta: fast foody, nadmiar cukru, soli, 
nieregularne jedzenie, objadanie 
się, to prosty przepis na otyłość, 
bulimię, anoreksję. Dlatego na-
ucz się przygotowywać zdrowe 
posiłki ze swoim dzieckiem. Może 
to być dla was świetnie spędzony 
czas. Zyska na tym wasze ciało, ale 
także kieszeń, bo przygotowywa-
nie posiłków w domu jest tańsze 
i zdrowsze. Więcej ruchu – może 
być lekarstwem na otyłość, de-
presję, wady postawy. Regularne 
treningi poprawiają humor, pod-
noszą poczucie własnej wartości, 
umacniają pozycję w grupie, dają 
sporo kompetencji, które przydają 
się w życiu zawodowym.

– Oczywiście zapraszam 
wszystkich na spotkania z trene-
rami personalnymi i na treningi 
sztuk walki, które odbędą się 22 
lutego o godz. 17 w Pasażu Kultu-

ry Andromeda. Wszystkich zain-
teresowanych zachęcam również 
do odwiedzenia moich mediów 
społecznościowych, zwłaszcza 
kanału YouTube (bjjfamilypo-

land) oraz Facebook (BjjFami-
ly by dr Patryk Szczygieł), gdzie 
publikuję treści związane z kam-
panią oraz liczne porady na temat 
sportowego trybu życia.

Kampania organizowana jest 
przez Fundację Europa Hou-
se przy finansowym wsparciu 
Fundacji Lotto.
kp ●

Miejskie schronisko 
dLa zwierząt 
w tychach poszukuje 
woLontariuszy. jeśLi 
kochasz zwierzaki 
i chciaŁbyś iM poMagać, 
Możesz doŁączyć 
do grupy woLontariat 
przy schronisku dLa 
zwierząt w tychach.

Formularz zgłoszenia, dostępny 
na stronie schronisko.tychy.pl 
w zakładce Aktualności, należy 
wypełniony i podpisany złożyć 
osobiście w siedzibie Tyskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Tychach przy ul. Budowlanych 
43 lub w formie elektronicznej 
(skan) pod adresem biuro@tzuk.
tychy.pl. TZUK na zgłoszenia cze-
ka do 6 lutego.

kto może zostać 
wolontariuszem?
Przede wszystkim osoba pełno-
letnia. To jest warunek konieczny. 
– Poza tym szukamy kogoś, kto 
ma czas i kocha zwierzęta – mówi 
Katarzyna Bortel z Miejskiego 
Schroniska dla Zwierząt. – Często 
zgłaszają się do nas osoby, które 
z pewnych względów nie mogą 
trzymać zwierzaka w domu, ale 
uwielbiają kontakt z psami czy 
kotami i w ten sposób zaspakaja-
my wspólnie potrzeby. Idealnym 
kandydatem jest osoba, która już 
udzielała się jako wolontariusz 
lub doświadczony opiekun, ale 
nie jest to warunek konieczny. 
Aktualnie do grupy Wolontariat 
przy Schronisku dla Zwierząt 
w Tychach należy 10 osób, a opty-
malnie byłoby zwiększyć ją do 20. 
Zauważamy, że grupa jest raczej 
ruchoma, jak to przy każdej gru-
pie wolontariuszy bywa. Staramy 

się jednak, aby każdy z wolonta-
riuszy poświęcał nam około czte-
ry godziny w tygodniu. Oczywi-
ście nie jest to żaden limit. Jeżeli 
ktoś dysponuje czasem i może być 
częściej w schronisku, to bardzo 
dobrze. Z naszej strony zapew-
niamy pomoc i pełne wsparcie. 
Do zadań wolontariuszy głów-
nie należy opieka i socjalizacja 
ze zwierzętami, robienie zdjęć 
pod adopcje, pisanie opisów, czy 
też wizyty przedadopcyjne, któ-
rymi zajmują się doświadczeni 
wolontariusze. Zachęcamy każ-
dego, kto kocha zwierzęta, aby się 
sprawdził w roli wolontariusza. 
Zdarzały się już osoby z niesa-
mowitym podejściem do trud-
nych zwierząt, które same siebie 
nie podejrzewały o takie talenty 
– dodaje Katarzyna Bortel.

na ostatniej stronie
Od wielu miesięcy na łamach na-
szego tygodnika prezentujemy 
na ostatniej stronie pieski do ad-
opcji. Jak policzyliśmy, przedsta-
wiliśmy czytelnikom już 72 czwo-
ronogów poszukujących domu. 
Sporo z nich już znalazło ciepły 
kąt. Jak zatem wygląda proces ad-
opcyjny?

Od drzwi witają nas psy da-
jące do wiwatu. Każdorazowe 
pojawienie się w zasięgu psie-
go wzroku człowieka to nie 
lada wydarzenie. – Trafiają 
do nas różne psy, często z trau-
matycznymi historiami, nieuf-
ne i wycofane, czasami nawet 
agresywne – mówi Katarzyna 
Bortel. – Mamy psy z niechlub-
nej sławy placówki w Radysach, 
gdzie zwierzęta przeżyły praw-
dziwe piekło. Oczywistym jest, 
że psiak potrzebuje czasu, aby 
nauczyć się ufać człowiekowi. 

Na szczęście takich ciężkich 
przypadków jest mniej. Często 
trafiają do nas psy, których właś-
ciciel zmarł. Takie adopcje są ra-
czej łatwe, bo te psy są nauczone 
życia z człowiekiem i wystarczy 
znaleźć mu nowy dom. Choć 
nie jest to wcale proste. Często 
są to starsze psy, a mało kto de-
cyduje się na adopcję seniora. 
Praca z psem wtedy jest dużo 
łatwiejsza – zaznacza.

Każdą osobę, która chciała-
by zaadoptować pieska, odsyła-
my na stronę schronisko.tychy.
pl i fanpage na Facebooku (oraz 
na ostatnią stronę „Twoich Ty-
chów” oczywiście), gdzie można 
zobaczyć zdjęcia zwierząt do ad-
opcji. – Tak też zaczyna się pro-
ces adopcyjny, od przeglądania 
ofert, które zamieszczamy gdzie 
się da. Dzięki mediom społecz-
nościowym jesteśmy w stanie 

dotrzeć do większej liczby osób. 
Na naszej stronie można przeczy-
tać co wiemy o psie, o jego po-
trzebach, temperamencie a tak-
że problemach.

Jak adoptować zwierzaka?
Po zapoznaniu się z ofertą adop-
cyjną kolejnym krokiem jest od-
wiedzenie schroniska. Pracow-
nicy i wolontariusze odbywają 
rozmowę z przyszłymi właś-

cicielami, próbują ustalić ich 
potrzeby, tryb życia i najlepiej 
dopasować pieska. – To nie jest 
żaden egzamin. Tak naprawdę 
nadaje się każdy, kto ma miłość 
w sercu do zwierząt. My znamy 
naszych podopiecznych i po-
trafimy przewidzieć ewentu-
alne „problemy”. Psa bardzo 
trudno jest zmęczyć fizycznie, 
dużo łatwiej zmęczyć go umy-
słowo. Dlatego odradzamy bie-
ganie za piłeczką, która wywołu-
je w psach wyłącznie frustrację, 
a bardziej doradzamy pracę 
np. nosem. Jeżeli w domu jest 
już inny pies rezydent, zaprasza-
my do schroniska na wspólny 
tzw. spacer równoległy, podczas 
którego możemy zaobserwo-
wać jak psiaki na siebie reagu-
ją. Przyszłym opiekunom daje-
my wskazówki jak wprowadzić 
nowego czworonoga do domu, 
gdzie jest już inne zwierzę – za-
znacza wolontariuszka.

Cały proces adopcyjny może 
trwać nawet tydzień. Zdarza-
ją się proste adopcje, zazwyczaj 
młodych psów rasowych. Mop-
sy, buldożki francuskie czy mal-
tańczyki mają ogromną szansę 
na znalezienie nowego właś-
ciciela. Niestety, w schronisku 
jest sporo psów, których proces 
adopcyjny nie jest ani łatwy ani 
szybki.

Pracownicy i wolontariu-
sze Miejskiego Schroniska dla 
Zwierząt w Tychach służą po-
mocą przy całym procesie adop-
cyjnym a nawet po jego zakoń-
czeniu. Są to osoby z ogromną 
chęcią niesienia pomocy zwie-
rzętom i angażują się w znale-
zienie im nowego domu całym 
sercem. Zachęcamy do kontak-
tu z nimi. kp ●

wolontAriusze poszukiwAni
ważna wiadoMość DLA WSZySTKICH MIłOŚNIKóW ZWIERZąT.

w wAlce o zdrowie i więzi
22 Lutego ODBęDZIE SIę FINAł KAMPANII „RODZINO WALCZ O ZDROWIE”.

Dr Patryk Szczygieł od lat promuje sporty walki jako sposób na budowanie zdrowych relacji z dziećmi.
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Psy ze schroniska potrafią okazać wdzięczność swym adopcyjnym opiekunom.

Ka
m

il P
es

za
t

6 | 31 stycznia 2023 www.tychy.pltwoje tychy nasze tychy



w MinionyM tygodniu, 
w raMach cykLu „tury 
kuLtury”, na zaproszenie 
dyrektor Miejskiej 
bibLioteki pubLicznej 
anny krawczyk 
odpowiedziaŁ reżyser, 
aktor, feLietonista 
a obecnie dyrektor 
artystyczny 
krakowskiego teatru 
bagateLa. krzysztof 
Materna, bo o niM 
Mowa, nie przyjechaŁ 
z gotowyM prograMeM. 
nie MusiaŁ. wystarczyŁo, 
że zaprezentowaŁ 
to, za co uwieLbiają 
go MiLiony poLaków 
– nienaganny styL 
wypowiedzi, wysokiej 
próby poczucie huMoru 
i osobowość.

Pomimo tego, że spotkanie było 
prowadzone przez Marcina Mi-
chrowskiego, to prowadzący stra-
cił się z horyzontu już na samym 
początku. Krzysztof Materna 
w mig złapał widownię za koł-
nierze i już nie puścił do same-
go końca. Rozpoczął anegdotą 
o Tychach, gdzie swego czasu 
odbyły się spotkania z ciekawy-
mi ludźmi.

w tyskim empiku
– Rybnicki Dom Kultury orga-
nizował takie spotkania i jeździł 
z nimi po całym Śląsku, również 
do tyskiego EMPiKu, gdzie ra-
zem z Wojciechem Mannem 
przyjechaliśmy, będąc u szczytu 
popularności programu MdM. 
Podjechaliśmy pod ten EMPiK, 
a tam tłum ludzi, trzy radiowo-
zy, bramka umięśnionych ludzi 
i plakat takiej treści „Kabaret 
Wojciecha Manna i Krzysztofa 
Materny”. Powiedziałem: „Wojt-
ku spierniczamy stąd, przecież 
my nie mamy żadnego kabaretu”. 
Dyrektorka nas uspokajała, żeby-
śmy się nie przejmowali, że to tak 
tylko dla żartu. Świetny żart swo-
ją drogą – tak sobie pomyślałem, 
ale wchodzimy. Ogromne brawa 
na wejście, jeszcze większe niż 
tutaj. Byłem z Wojtkiem, zatem 
były podwójne. Opowiadamy jak 
się poznaliśmy, co lubimy, czego 

nie. I tak po jakimś czasie przy-
szła kolej na pytania z sali. Woj-
tek opowiada o Hendrixie, mnie 
pytają o „Piwnicę pod Barana-
mi”. W końcu mikrofon trafia 
do kolejnego tyszanina i słyszy-
my: „Proszę panów, no bardzo 
ciekawe rzeczy opowiadacie, ale 
kiedy się zacznie kabaret?”. Na-
uczony doświadczeniem, chciał-
bym państwu na samym początku 
zakomunikować, że i tym razem 
przyjechałem bez kabaretu.

zawód reżyser
Jak się dowiedzieliśmy, urodzony 
w Sosnowcu Krzysztof Materna 
od dziecka był związany z kultu-
rą, ale… wychowania fizyczne-
go. – Miałem bardzo zasadnicze-
go ojca, o którym nie chciałbym 
mówić specjalnie długo, ale nie 
znałem słów prywatka czy impre-
za. Musiałem się uczyć, a z przy-
jemności pozwalano mi jedynie 
na sport. Rzeczywiście dobrze 
mi szło i trafiłem na zgrupowanie 
lekkoatletyczne juniorów Śląska, 
gdzie... złamałem obojczyk. Spor-
tu zatem zabrakło, więc polonist-
ka znalazła mi rozrywkę i kazała 
nauczyć się na pamięć wiersza, 
publicystyki i prozy. Ja się tego 
nauczyłem, bo nie chciałem jej 
sprawiać przykrości i wygrałem 
ogólnopolski konkurs recytator-
ski. Przewodniczącą jury była 
pani Danuta Michałowska, wtedy 
prorektor krakowskiej szkoły tea-
tralnej. Zaprosiła mnie na egza-
miny, które zdałem z drugą loka-
tą. Wyrzucili mnie po pierwszym 
semestrze – wspominał Materna. 
– W związku z...? – dopytywał 
prowadzący? – Proszę pana ja się 
dosłownie zerwałem z tego Sos-
nowca do uciech krakowskich... 
– Hulaj dusza? – Hulaj dusza, pro-
szę pana, to jest eufemizm. To się 
nie mieści w głowie, ja w ogó-
le nie wychodziłem z klubu stu-
denckiego „Jaszczury”, więc mało 
się przykładałem do zajęć. Zrobi-
łem tym zawód moim rodzicom. 
Cały Sosnowiec również się mar-
twił, to zdałem do tej szkoły drugi 
raz. Na trzecim roku pojechałem 
na wojskowy poligon, gdzie w ja-
kiś sposób okazało się, że mam 
zdolności przywódcze i zostałem 
dowódcą plutonu artystycznego 

i zamiast chodzić na ćwiczenia 
przygotowywaliśmy akademię 
na 22 lipca. Przyszły jednak eg-
zaminy. I teraz, proszę państwa, 
mam możliwość nawiązania 
do współczesności, bo musiałem 
zademonstrować jak się strzela 
z RGPpanc, czyli… z granatni-
ka. Pierwszy raz go zobaczyłem 
na egzaminie, tak jak Komendant 
Główny Policji generalny inspek-
tor Jarosław Szymczyk. Nie po-
szło mi wcale lepiej. Dostałem 
na szczęście tak zwane pytanie 
wyciągające. Egzaminator rzekł 
„Dam wam Materna najłatwiejsze 
pytanie jakie można zadać: co zro-
bicie, jak wam gryza pęknie w po-
przek”. Zgłupiałem, bo wiedziałem 
już bardzo dużo o tym wojsku, ale 
nic nie wiedziałem o gryzie pę-
kającej w poprzek. Ale teraz już 
wiem, że odpowiedź zgodnie z re-
gulaminem i rozdziałem o zacię-
ciach brzmi „Wezmę wyłuskiwacz 
i wyłuszczę gryzę”. Konsekwencją 
oblania tego egzaminu było wy-
dalenie mnie ze szkoły teatralnej 
na zawsze. Dlatego zostałem re-

żyserem. I mogą mi państwo nie 
wierzyć, ale zdałem państwowy 
egzamin reżyserski w Minister-
stwie Kultury i Sztuki i taki mam 
zawód. Param się nim do dziś.

sprawa śląska i Aukso
Po takim wstępie prowadzący za-
pytał czy prawdą jest, że „pierw-
szy koncert jaki w życiu obejrzał 
to był koncert Marino Mariniego 
tutaj na Śląsku i wtedy ten kon-
cert prowadził Lucjan Kydryński 
i był pan tak zapatrzony w mi-
strza Kydryńskiego, że sam po-
stanowił pan zostać konferansje-
rem?”. – Proszę pana, to się takie 
legendy dopisuje, oczywiście, 
że to nieprawda. Koncert odbył 
się nie na Śląsku tylko… w Dą-
browie Górniczej.

Do tematyki koncertowej 
Krzysztof Materna jeszcze powró-
cił, wspominając o Orkiestrze Ka-
meralnej Miasta Tychy AUKSO. 
– Jest to najlepsza w Polsce or-
kiestra kameralna, a Marek Moś 
moim skromnym zdaniem nie 
ma sobie równych jako dyrygent 

i jest po prostu geniuszem. Mo-
żecie być dumni, że wasze miasto 
sponsoruje tak wybitny zestaw ar-
tystów muzyków.

szacunek i psychologia teatru
W pewnym momencie rozmowa 
zeszła na tory traktujące o po-
szanowaniu aktora i przemoco-
wym podejściu, o jakim w ostat-
nich latach robi się coraz głośniej. 
– Każda przesada staje się w pew-
nym sensie karykaturą. Jak się 
z przesadą mówi o „me too” albo 
o przemocy, to ujmuje się powa-
gi tym trudnym tematom. Ja je-
stem osobą, która szanuje każ-
dą płeć i nie pozwoliłbym sobie 
w życiu, co wydaje mi się dewizą 
każdego kulturalnego człowieka, 
na przemoc wobec kogokolwiek. 
Ale przesada proszę państwa jest 
czymś niebezpiecznym. W na-
szym teatrze miałem spotkanie 
z psychologiem, który wytłu-
maczył mi, jak mam rozmawiać 
ze swoimi aktorami. Przyszedłem 
na próbę i powiedziałem, że będę 
do nich mówił tak, jak mi kazał 

psycholog. Wyglądało to mniej 
więcej tak „Haniu, przepraszam, 
że Ci przeszkadzam. Świetnie wy-
chodzisz z tych drzwi. Po prostu 
świetnie, byłem urzeczony. Ale 
chciałbym zaeksperymentować 
i poprosić Cię, gdybyś mogła 
dla mnie tylko, spróbować tylko, 
spróbować wejść z drugiej stro-
ny i wtedy razem zadecydujemy, 
z której strony jest lepiej”. Usłysza-
łem wtedy „Czyś ty oszalał, prze-
cież my tego w życiu nie skończy-
my w tym tempie”. Takie są realia 
naszej pracy, ale ja przeczytałem 
opowieść jednego kolegi, aktora 
z Wałbrzycha, który publicznie 
w mediach społecznościowych 
napisał, że jedna reżyserka 30 lat 
temu powiedziała mu, że, tutaj cy-
tuję, „ch...jowo gra” i do tej pory 
się nie potrafi otrząsnąć.

W lutym w cyklu „Tury kul-
tury” tyszanie będą mieli okazję 
uczestniczyć dwukrotnie: 8 lutego 
Mediatekę odwiedzi aktor Adam 
Woronowicz, zaś 15 lutego znany 
z ekranu telewizyjnego szef kuch-
ni Andrzej Polan. kp ●

reklama

wylAli mnie ze szkoły teAtrAlneJ, 
więc zostAłem reżyserem
krzysztof Materna ZACZAROWAł PuBLICZNOŚć TySKIEJ MEDIATEKI.

Spotkanie z Krzysztofem Materną obfitowało w zabawne anegdoty.
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W poniedziałek, 6 lutego o godz. 
18 w Bibliotece Głównej MBP 
w Mediatece rozpocznie się 
wernisaż niezwykle ciekawych, 
wykonanych z brystolu mode-
li architektonicznych autorstwa 
Sławomira Kaczora.

Autor prac jest historykiem, 
absolwentem Uniwersytetu Ślą-
skiej, specjalizującym się w kul-
turze epoki napoleońskiej, jednak 
jedną z jego największych pasji 
jest architektura. Owocem jego 
spotkania z tą dziedziną sztu-
ki są autorskie projekty obiek-

tów sakralnych i użyteczności 
publicznej. Tworzone przez Sła-
womira Kaczora makiety wzno-
szone są z brystolu, zgodnie z wy-
mogami danej epoki. Nie tylko 
charakteryzują się szlachetną sza-
tą dekoracyjną ale niosą przede 
wszystkim istotny, czerpiący z hi-
storii przekaz. Każdy element wy-
stroju wnętrza jest szczegółowo 
zaprojektowany i wycięty, każdy 
detal misternie wyprofilowany 
i nałożony stanowi z kolejnymi 
integralną i niezwykle przejmu-
jącą opowieść.

– Moją sztukę ukształtowała 
poezja podróży i muzyka daw-
nych mistrzów. To częste po-
dróże z rodzicami i ich pasje 
od najmłodszych lat uformowa-
ły moją wrażliwość oraz prag-
nienie obcowania z pięknem 
historii i człowieka – mówi Sła-
womir Kaczor. – Zebrane przez 
lata doświadczenie zaowocowa-
ło pod koniec lat 80. pierwszy-
mi projektami, próbami stwo-
rzenia własnej wizji obiektów, 
które wymagało ode mnie do-
datkowego zgłębienia prawideł, 

jakimi rządziły się kolejne epo-
ki – dodaje.

Makiety nie są kopiami istnie-
jących w rzeczywistości obiek-
tów, twórca sam je projektuje. Nie 
ma także żadnych szablonów ani 
wyjątkowego sprzętu, który uła-
twiałby to niezwykle precyzyjne 
i wymagające cierpliwości zajęcie. 
– To tylko klej i nożyczki – za-
pewnia Sławomir Kaczor, a jakie 
jego dzieła robią wrażenie – moż-
na będzie samemu to sprawdzić 
na wystawie pt. „W rytmie moje-
go miasta” w Mediatece. ww ● 

Ruszył nabór zgłoszeń do kon-
kursu w ramach XV Tyskiego 
Festiwalu Monodramu MoTyF, 
podczas którego oprócz spek-
takli mistrzowskich, wykony-
wanych przez luminarzy sztuki 
aktorskiej (m.in. Andrzeja Sewe-
ryna, Anny Seniuk, Ewy Ziętek) 
będzie okazja zaprezentować swój 
monodram.

Zgłoszenia przyjmowane są do 
6 lutego br., a informacja o zakwa-
lifikowanych spektaklach zostanie 
opublikowana 15 lutego. 

Prezentacje konkursowe odbędą 
się w dniach od 9 do 11 marca.

Karta zgłoszeń i regulamin do-
stępne na stronie internetowej Te-
atru Małego, który jest organiza-
torem festiwalu. 

Zgłoszenia (zawierające wy-
pełnioną kartę zgłoszenia oraz 
link do zarejestrowanego w for-
mie video przedstawienia) należy 
wysłać mailem na adres: sekreta-
riat@teatrmaly.tychy.pl, w tytule 
wiadomości wpisując „MOTYF 
2023”. tM ●

wystawa modeli architektonicznych w Mediatece.

w rytmie Sławomira kacZora

Autor wystawy i jedna z wielu jego imponujących prac.
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wystartuj z monodramem.

nabór  
na motyF
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Muzeum Miejskie w Tychach 
zorganizowało w minionym ty-
godniu warsztaty herbaciane to-
warzyszące wystawie „Stanisław 
Mazuś. Mniej znany”. Sporo uwa-
gi poświęcono herbacie gruziń-
skiej w nawiązaniu do Herba-
ciarni Gruzińskiej, która od 1972 
roku działała w Tychach przy ów-
czesnym placu Bolesława Bieruta 
(obecnie plac Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego), a gdzie wisiała 
panorama Tibilisi mistrza Ma-
zusia.

Warsztaty rozpoczęto od opro-
wadzenia z Natalią Sitko, któ-
ra przybliżyła wizerunek artysty 
oraz scharakteryzowała cechy 
jego twórczości. Następnie właś-
ciwe warsztaty poprowadziła 
Agata Zaskórska – zielarka z wy-
kształceniem m.in. Akademii Te-
rapii Naturalnych we Wrocławiu, 
Europejskiego Studium Przygo-

towania Zawodowego i Wiedzy 
Praktycznej w Międzyborowie, 
Poradni Zdrowego Odżywiania 
Dietetycznie Poprawni w Warsza-
wie, Zielarni Primum non noce-
re w Gliwicach, Centrum Terapii 
Naturalnych Hagalaz we Wrocła-
wiu oraz Centrum Naturoterapii 
ATYDE w Kudowie Zdroju. Ze-
brani goście pod okiem specja-
listki przygotowali najróżniejsze 
rodzaje herbat, w tym najbardziej 
szlachetną herbatę białą, ale rów-
nież zieloną, czerwoną czy naj-
popularniejszą czarną. Uczestni-
cy mogli zaznajomić się z historią 
camellia sinensis, którą potocznie 
nazywamy właśnie herbatą.

Sporo czasu poświęcono her-
bacie gruzińskiej, bardzo popu-
larnej w Polsce w czasach PRL. 
Jej historia jest dość prosta. Je-
den z książąt, odwiedzając Chi-
ny, zachwycił się tym naparem 

i w XIX w. postanowił sprowa-
dzić go do Gruzji. Sto lat póź-
niej, w 1947 r. w dzisiejszym 
Sankt Petersburgu zaprezento-
wano pierwsze zbiory herbaty 
gruzińskiej. Jej smak i aromat 
co prawda różnił się od chińskie-
go oryginału, ale na przestrzeni 
lat gruzińscy plantatorzy dosko-
nalili swoje herbaciane rzemiosło. 
W czasach największego rozkwi-
tu plantacje herbaty zajmowały 
2 miliony hektarów, co przekła-
dało się na 1/3 powierzchni Gru-
zji. Na targach EXPO we Francji 
gruziński produkt uzyskał swego 
czasu złoty medal, a w latach 50. 
XX w. Gruzja stałą się czwartym 
producentem herbaty na świe-
cie. Czas zmierzchu herbaciane-
go imperium zbiega się z upad-
kiem ZSRR, a w 2020 r w Gruzji 
zostało zaledwie 17 ze 150 plan-
tacji. kp ●

W podróż po najskrytszych za-
kamarkach Lizbony zaprasza od 
4 lutego Tichauer Art Gallery, a 
ściślej popularny i ceniony radio-
wiec Marcin Kydryński - autor fo-
tografii, prezentowanych na wy-
stawie „Lizbona. Miasto muzyki 
i miłości”.

Kydryński nie ukrywa, że od 
wielu lat jest zafascynowany Liz-
boną, gdzie spędza wiele czasu 
snując się po jej klimatycznych 
zaułkach, fotografując i kontem-
plując fado – muzykę portugal-
skich ulic, miłość do której za-

szczepił w Polsce słuchaczom 
dawnej „Trójki”, a obecnie Radia 
Nowy Świat. Owocem tej miłości 
jest m.in. książka „Muzyka moich 
ulic. Lizbona”, bogato ilustrowana 
autorskimi fotografiami Marcina 
Kydryńskiego. Wiele z nich znaj-
dzie się na wystawie, którą od 4 
lutego udostępni mieszcząca się 
na terenie Browaru Obywatelskie-
go galeria Tichauer Art Gallery.

Lutowa ekspozycja jest rodza-
jem wstępu do koncertu, który 
zaplanowano na 23 marca. Tego 
dnia Marcin Kydryński ponownie 

odwiedzi Tychy, przywożąc jed-
nak ze sobą gwiazdę muzyki fado 
Fabię Rebordao, która w zabytko-
wej sali dawnej słodowni wystąpi 
w ramach organizowanego przez 
dziennikarza i fotografika cyklu 
„Siesta w drodze”. Z pewnością 
warto już dzisiaj popytać o bilety 
na ten niezwykły koncert, a póki 
co odwiedzić wystawę „Lizbona. 
Miasto muzyki i miłości”, przed-
stawiającą niesamowite momenty 
z życia mieszkańców stolicy Por-
tugalii i niezwykłą kulturę tego 
regionu. ww ●

w Miejskiej gaLerii 
sztuki „obok”, 
Mieszczącej się 
w pasażu kuLtury 
androMeda, ogLądać 
Można wystawę prac 
adaMa soboty i Macieja 
dŁugaja pt. „dynaMika 
zdarzeń”.

Adam Sobota jest absolwen-
tem Wydziału Ceramiki i Szkła 
wrocławskiej ASP, gdzie w 2000 
roku uzyskał dyplom w pra-
cowni prof. Krystyny Cybiń-
skiej, a także aneks z malarstwa 
u prof. Wandy Gołkowskiej. 
Jego prace rzeźbiarskie znaj-

dują się w prywatnych kolek-
cjach m.in. w USA, Szwecji 
i Polsce, był uczestnikiem sze-
regu ceramicznych i interdy-
scyplinarnych wystaw w róż-
nych miejscach kraju. Artysta 
prowadzi autorską pracownię 
ceramiczną w podgliwickich 
Przyszowicach.

Z kolei urodzony w Tychach 
Maciej Długaj jest operatorem 
filmowym, wieloletnim pra-
cownikiem stacji TVN, operator 
kamery m.in. przy programach 
Przemka Kossakowskiego i Mar-
tyny Wojciechowskiej („Kobieta 
na krańcu świata”). W tym roku 
premierę będzie miał film fabu-

larny „Skarbek”, do którego zre-
alizował zdjęcia.

Prezentowane na wystawie 
w Galerii „Obok” prace Adama 
Soboty to toczone na kole garn-
carskim rzeźbiarskie formy na-
czyniowe, zaś Maciej Długaj 
prezentuje dwa cykle fotografii 
skupionych na człowieku i jego 
relacjach z otoczeniem. Obaj ar-
tyści starają się uchwycić ulotną 
i niepowtarzalna chwilę – dyna-
miczny przypadek, który decydu-
je o ostatecznej formie fotografii, 
jak i formie rzeźbiarskiej bryły.

Wystawę na Pasażu Kultury 
Andromeda będzie można oglą-
dać do 3 marca. ww ●

dynAmiczny przypAdek
adaM sobota i Maciej dŁugaj W GALERII „OBOK”.
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„Naczynia” autorstwa Adama Soboty nie pozwalają przejść obok siebie obojętnie.

fotografie Marcina kydryńskiego na wystawie w Tichauer Art Gallery.

prZechadZka po LiZbonie
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ciekawe warsztaty towarzyszące wystawie prac S. Mazusia.

herbatka w muZeum

Agata Zaskórska pomagała uczestnikom warsztatów przyrządzić idealny napar herbaciany.
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Maciej Długaj skupia się w swych pracach na człowieku.

W najbliższy piątek, 3 lutego Ze-
spół Szkół Muzycznych im. F. Ry-
bickiego w Tychach organizuje 
Dzień Otwarty, na który o godz. 
17 zaprasza zainteresowane dzieci 
i młodzież w wieku 6-16 lat oraz 
rodziców.

Do placówki przy al. Niepodle-
głości 53 mogą tego dnia przyjść 
ci, którzy zamierzają podjąć na-
ukę w ogólnokształcącej szko-
le muzycznej jak i osoby chcące 
popołudniami doskonalić się w 
grze na instrumencie. 

Podczas Dnia Otwartego szkoła 
proponuje mini-koncert połączo-
ny z prezentacją instrumentów; bę-
dzie także możliwość porozmawia-
nia z nauczycielami „muzycznej” 
oraz spróbowania swoich sił na wy-
branym instrumencie. ww ●

spróbuj się na instrumencie, porozmawiaj z nauczycielem…

dZień otwarty w „muZycZnej”
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zapraszaMy: dorota pajor – email: d.pajor@twojetychy.pl, tel. 601 624 255   •   Ewa Kunc – email: e.kunc@twojetychy.pl, tel. 605 874 605

zAreklAmuJ się!

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

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335
Elektryk. Tel. 504 877 825
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
Wykonam prace remontowo- wykończe-
niowe na terenie Tychów i okolicy. Tel. 502 
967 183
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 694 
423 810

finanse:

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

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

Przyjmę krawcową, może być emerytka 
tel. 602 802 095

nieruchoMości:

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

Sprzedam dwupokojowe w niskiej zabu-
dowie, os. H. Tel. 662 503 474.

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 6.700 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 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, 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

autoreklama
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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
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, Mąkołowiec, ul. Dołowa/Skowron-
ków, do wynajęcia lokale na parterze w 
wolnostojącym budynku (stan dewelo-
perski), idealne na handel/usługi/biura, 
o pow. 66 m2, cena 49 zł netto/m2 + VAT 
www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/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 Zwierzyniec, ul.Czarna - ustawna 
działka budowlana, brak planu zagospo-
darowania, cena 250.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-110
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

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

transport:

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

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

kupię / sprzedaM:

Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

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

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

autoreklama

autoreklama

ważne telefony miejskie

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 47 85 512 00, 
47 85 512 55 alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe 
ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, 
alarm. 992, www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach,  
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00,  
www.szpitalmegrez.pl;  
Poradnia nocna i świąteczna  
(w godzinach 18 -8),  
tel. 32/325 52 98, 887 377 818
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;

Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/323 
22 63, e-mail: sekretariat@mops.
tychy.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-
15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-
13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

reklama

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

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianej do:

−  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości 
przyległych działek nr 1414/139 i 1418/141 o łącznej pow. 133 m2, położonych w Tychach 
przy ul. Zwierzynieckiej.

komunikat
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dwa fiLary „srebrnej” 
jedenastki gks tychy, 
która w 1976 roku 
zdobyŁa piŁkarskie 
wiceMistrzostwo 
poLski, spotkaŁy się 
w MinionyM tygodniu 
w tyskiej gaLerii 
sportu. preteksteM byŁy 
okrągŁe, 70. urodziny 
obu Legend tyskiej piŁki.

Kapitan tamtego zespołu, grający 
na środku obrony Marian Piecha-
czek siedemdziesiątkę świętował 
16 stycznia, as ofensywy Kazi-
mierz Szachnitowski swój jubi-
leusz będzie miał 5 lutego. Szef 
Tyskiej Galerii Sportu Piotr Za-
wadzki zaprosił jednak urodzino-
wych gości obu panów na ubiegły 
czwartek. I trzeba przyznać, że ki-
bice chętni na spotkanie wypełnili 
salę TGS do ostatniego miejsca.

Główną część urodzin wypeł-
niły wspomnienia sprzed prawie 
pięciu dekad. Piłkarze opowiada-
li o swej drodze z Górnika Rad-
lin (Piechaczek) oraz Stali Jasień 
i Zastalu Zielona Góra (Szach-
nitowski) do klubu z ulicy Edu-

kacji, która wtedy jeszcze nosiła 
nazwę Engelsa. Szczególnym mo-
mentem okazała się dla wielu nie-
znana opowieść „Kazka” o proble-
mach zdrowotnych z dzieciństwa. 
– Byłem kilkulatkiem, gdy leka-
rze zdiagnozowali u mnie gruź-
licę kości i wsadzili mnie od stóp 
do głów do gipsu na… dwa lata! 
Było poważne ryzyko, że nie będę 
chodził – wspominał Szachnitow-
ski. – Gdy już jako młodzieniec 
pojechałem na ostatnie konsulta-
cje do profesora z Warszawy i po-
wiedziałem mu, że jestem zawo-
dowym piłkarzem, ten stwierdził, 
że zdarzył się cud.

Legendy GKS Tychy sporo miej-
sca poświęciły, co oczywiste, naj-
lepszemu w historii klubu sezono-
wi 1975/76, kiedy to tylko różnicą 
bramek przegrali mistrzostwo Pol-
ski ze Stalą Mielec. – Kiedy okazało 
się, że kończymy sezon na drugim 
miejscu, wielka radość z tego osiąg-
nięcia mieszała się z uczuciem nie-
dosytu, bo umknęła szansa na grę 
w Pucharze Mistrzów z takimi ze-
społami jak choćby Real Madryt 
– mówili piłkarze. Opowiadali też 
o meczach Pucharu UEFA z FC 

Köln, zwłaszcza tym pierwszym, 
wyjazdowym. – Niemcy przyję-
li nas bardzo dobrze i wyposażyli 
nas w kompletny sprzęt piłkarski, 
o który w Polsce było jednak trud-
no – mówili Piechaczek i Szachni-
towski. – Miało to jednak i swoje 
minusy, bo mecz graliśmy w no-
wych butach i po spotkaniu wielu 
kolegów miało kompletnie zdar-
te pięty…

Ponadgodzinne spotkanie ob-
fitowało w wiele takich opowie-
ści, ubarwianych wyświetlanymi 
archiwalnymi fotografiami i fil-
mami. Nie zabrakło też urodzino-
wych gratulacji, życzeń i prezen-
tów. Obecny w Galerii wiceprezes 
PZPN Henryk Kula wręczył obu 
piłkarzom wielkie kosze ze słod-
kościami, prezes GKS Tychy po-
darował koszulki tyskiego klubu 
– obie z numerami 70 na ple-
cach, zaś od Tyskiej Galerii Spor-
tu i Muzeum Miejskiego legendy 
otrzymały iście królewskie por-
trety. Gratką dla kibiców była 
możliwość rozmowy i wspólne-
go zdjęcia ze współautorami naj-
większego sukcesu tyskich piłka-
rzy. ww ●

legendy w tgs
spotkanie z okazji 70. urodzin MARIANA PIECHACZKA I KAZIMIERZA 
SZACHNITOWSKIEGO.

Marian Piechaczek (z lewej) i Kazimierz Szachnitowski – dwaj siedemdziesięciolatkowie 
ze „srebrnej” drużyny GKS Tychy z upominkami od Tyskiej Galerii Sportu.
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na ostatnie dwa 
tygodnie przygotowań 
wróciLi na wŁasne 
obiekty piŁkarze 
gks tychy. podczas 
zgrupowania 
w waŁbrzychu odnieśLi 
dwa sparingowe 
zwycięstwa.

We wtorkowy wieczór podopieczni 
trenera Dominika Nowaka zagrali 
ze Ślęzą Wrocław i bardzo szybko, 
bo już w 7 min. objęli prowadze-
nie. Kacper Skibicki otrzymał piłkę 
na własnej połowie, pozostawio-
ny bez opieki pobiegł z nią wprost 
na bramkę wrocławian i będąc sam 
na sam chytrym strzałem pokonał 
bramkarza. Równie szybko tysza-
nie prowadzenie stracili, bo już 
w 10 min. po główce Niewiadom-
skiego było 1:1.

Rozstrzygnięcie przyniosła 
druga połowa. W 61 min. po do-
środkowaniu z rzutu rożnego Ka-
mil Szymura wyskoczył najwy-
żej i głową podwyższył na 2:1, 
a rezultat ustalił 9 minut później 
Marcin Kozina, który skutecznie 
zakończył akcję Patryka Mikity.
ŚlęZa WROcłaW – gKS Ty-
chy 1:3 (1:1). Gole: Skibicki (7’), 
Szymura (61’), Kozina (70’) oraz 
Niewiadomski (10’).

gKS Tychy: I połowa: Jałocha – 
Połap, Buchta, Nedić, Wołkowicz 
– Dzięgielewski, Pawlusiński, Ży-
tek, Czyżycki, Skibicki – Rumin. 
II połowa: Jałocha (70’ Dana) – 
Mańka, Boateng, Szymura, Olek-
sy – Kozina, Domínguez, Ploch, 
Radecki, Machowski – Mikita.

W minioną sobotę sparingo-
wym rywalem Trójkolorowych był 
wicelider II ligi KKS Kalisz, któ-
ry rewelacyjnie spisuje się w Pu-
charze Polski, gdzie dotarł już 
do ćwierćfinału. Sztaby obu ze-
społów umówiły się, że po dwóch 
45-minutowych połowach zagrają 
jeszcze… półgodzinną dogrywkę, 
bez względu na wynik. Okazało 
się, że dogrywka faktycznie mu-
siała wyłonić zwycięzcę, bo po 90 
minutach było 2:2.

Wszystkie cztery gole pad-
ły po przerwie. Listę strzelców 
znowu otworzył Skibicki, któ-
ry po zagraniu Wiktora Żyt-
ka z linii obrony sprytnym lo-
bem przechytrzył bramkarza 
KKS. Podobnie jak w poprzed-
nim spotkaniu, na wyrównanie 
czekaliśmy tylko trzy minu-
ty, po których za zagranie ręką 
Krzysztofa Wołkowicza arbiter 
podyktował rzut karny dla kali-
szan. Adrian Kostrzewski strzał 
z jedenastu metrów obronił, ale 
sędzia nakazał powtórkę. Także 

przy drugim strzale tyski bram-
karz odbił piłkę, ale przy dobit-
ce musiał skapitulować. W 63 
min. tyszanie ponownie wyszli 
na prowadzenie po golu Krzysz-
tofa Machowskiego, ale w 84 
min. po strzale Bezpalca piłka 
trafiła w plecy Mateusza Rade-
ckiego i myląc bramkarza wpad-
ła do siatki GKS.

W „dogrywce” szalę zwycię-
stwa na stronę Trójkolorowych 
przechylił Radecki, który sku-
tecznie egzekwował rzut karny 
po ręce obrońcy KKS Kalisz.
gKS Tychy – KKS KaliSZ 3:2 
(0:0). Gole: Skibicki (55’), Ma-
chowski (63’), Radecki (104’ 
z karnego) oraz Wysokiński (58’), 
Bezpalec (84’).
gKS Tychy: Kostrzewski (91’ 
Dana) – Machowski (71’ Połap), 
Buchta (91’ Boateng), Nedić (71’ 
Szymura), Wołkowicz (71’ Olek-
sy) – Skibicki (71’ Dzięgielewski), 
Żytek (71’ Ploch), Domínguez 
(61’ Radecki), Pawlusiński (61’ 
Czyżycki), Rumin (87’ Biegań-
ski) – Mikita (61’ Kozina).

Przed drużyną trenera Nowaka 
jeszcze jeden sprawdzian, w któ-
rym w najbliższą sobotę rywa-
lem będzie GKS Katowice. Na ra-
zie nie ustalono jeszcze miejsca 
potyczki, uzależnione jest ono 
od pogody. ww ●

skuteczny skiBicki
z dwoMa sparingowyMi zwycięstwaMi PIłKARZE GKS WRóCILI ZE ZGRuPOWANIA.

Kacper Skibicki zdobył podczas zgrupowania w Wałbrzychu dwa gole.
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iNfORMaTOR KiBica

hOKej. phL: 31.01 Co-
march Cracovia – GKS Tychy 
(18.30), 17.02 GKS Tychy- JKH 
GKS Jastrzębie (18.30); pLhk: 
12.02 Podhale Nowy Targ – 
Atomówki GKS Tychy.
PiłKa NOżNa. sparingi: 
4.02 GKS Tychy – GKS Kato-
wice. pierwsza kolejka run-
dy wiosennej: 12.02 łKS 
łódź – GKS Tychy (12.40)
KOSZyKóWKa. i liga: 5.02 
Miasto Szkła Krosno – GKS 
Tychy (18); ii liga: 5.02 uM 
Bozza Kraków – GKS II Tychy 
(17.30)
fuTSal. i liga: 5.02 AZS 
uniwersytet Zielonogórski 
– GKS Futsal Tychy (17).
SiaTKóWKa. ii liga męż-
czyzn: 11.02 AT Jastrzębski 
Węgiel – TKS Tychy; ii liga 
śląska kobiet: 4.02 MOSiR 
łaziska Górne – TKS Tychy.
leKKOaTleTyKa. 5.02 
i bieg XVi grand prix ty-
chów w biegach długody-
stansowych 2023. Zapisy 
i start – KS Paprocany (ul. Si-
korskiego 110). Zapisy w godz. 
9–9.45, start o godz. 10. Ko-
biety i mężczyźni mogą star-
tować na 5 km, jak i na 10 km. 
uczestnik, który w pierwszym 
biegu zapisze się na dany dy-
stans, aby być liczonym w ge-
neralnej klasyfikacji do ostat-
niego biegu, musi zaliczać 
dystans zadeklarowany przy 
pierwszym biegu. Po zmia-
nie dystansu zawodnik może 
uczestniczyć jedynie „poza 
konkurencją”. Ls ●

Znakomicie spisała się reprezenta-
cja MOSM Tychy w mistrzostwach 
Polski na ergometrach kajako-
wych. Podopieczni Sylwii i Mar-
ka Stannych zdobyli w Poznaniu 
5 medali. Dobry to prognostyk 
przed sezonem, który rozpoczy-
na się pod koniec kwietnia ogól-
nopolskimi regatami konsultacyj-
nymi juniorów i seniorów.

Zanim kajakarze wypłyną 
na akweny, startują w zyskujących 
sobie coraz większą popularność 
zawodach na przyrządach zwa-
nych ergometrami. Na nich właś-
nie zawodniczki i zawodnicy tre-

nują przygotowując się do sezonu, 
a przed kilkoma laty postanowio-
no stworzyć taką właśnie konku-
rencję kajakową.

W tym roku najlepsi kajakarze 
rywalizowali w Poznaniu podczas 
czwartej edycji mistrzostw Polski 
na ergometrach kajakowych. Za-
wodnicy sekcji kajakowej MOSM 
Tychy spisali się znakomicie, zdo-
bywając jeden złoty, trzy srebrne 
i jeden brązowy medal.

Po medal z najcenniejsze-
go kruszcu sięgnęła Oliwia Goj, 
zdobywając mistrzostwo Polski 
C-1 500 m młodziczek. Tytuły wi-

cemistrzów Polski wywalczyli Bo-
rys Boba w C-1 500 m młodzi-
ków, Konrad Gawor w K-1 500 m 
juniorów oraz sztafeta juniorów 
na 3000 m w składzie: Wojciech 
Mielnik, Konrad Gawor, Karol 
Szczepanek, Borys Boba.

Oliwia Goj przywiozła także dru-
gi medal – brązowy – w K-1 500 m 
młodziczek. Wysokie szóste miej-
sce wywalczył Wojciech Mielnik 
K-1 500 m juniorów.

W klasyfikacji drużynowej eki-
pa MOSM Tychy uplasowała się 
na 5. miejscu na 33 kluby z całej 
Polski. Ls ●

pięć medali MosM tychy w MP na ergometrach kajakowych.

wioSłowaLi… na Sucho

Tyscy kajakarze z trenerem Markiem Stannym.
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Nie udało się piłkarzom drużyny 
GKS SMS Futsal Tychy awanso-
wać do rundy pucharowej Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
U-15. Podopiecznym Andrzeja 
Szkapy i Piotra Sokoła zabrakło 
do awansu jeszcze jednej wygra-
nej, a być może jednej bramki.

Mistrzowski turniej w Ustce 
nasz zespół rozpoczął bardzo 
dobrze, bo na początek wygrał 
z Polonią Leszno 5:4 (bramki 
zdobyli: Kamil Niesłańczyk 2, 
Karol Hornik 2 i Marcin Rot-
ko). Jak się jednak okazało, 
Polonia była najsłabszym ze-
społem stawki. Potem tyszanie 
zmierzyli się z Legią Warszawa 
i po wyrównanym meczu ule-
gli rywalom 1:2. Jedyną bram-
kę dla Tychów zdobył Karol 
Hornik. W trzecim meczu GKS 
SMS spotkał się z Constrac-
tem Lubawa, notując remis 2:2. 
Przy stanie 2:0 dla rywali, tre-
ner Szłapa wycofał bramkarza 
i wówczas – na niespełna 7 mi-
nut do końca spotkania – ty-
szanie zdobyli dwa gole. Na li-
stę strzelców dwukrotnie wpisał 
się Bartłomiej Franiak. Trójko-
lorowi mieli jeszcze kilka sytu-
acji, m.in. Mateusz Dębski tra-
fili w poprzeczkę, a w ostatniej 
minucie sędzia nie uznał zdo-
bytej przez tyszan bramki. Być 
może właśnie ta bramka, która 

dałaby tyszanom komplet punk-
tów, przesądziłaby o ich awansie 
do dalszych gier.

Z czterema punktami GKS 
SMS Tychy zajął ostatecznie trze-
cie miejsce w grupie. Na pierw-
szym miejscu rywalizację zakoń-
czyła drużyna z Lubawy – 7 pkt 
przed Legią – 6 pkt i oba zespo-
ły awansowały do fazy pucharo-
wej.

Zespół GKS SMS zagrał w skła-
dzie: Mateusz Dębski, Jakub Ur-
banek, Łukasz Ciućka, Kamil 
Niesłańczyk, Marcel Pawłowski, 
Marcin Rotko, Artur Flak, Bartło-
miej Franiak, Karol Hornik, Wi-
told Myalski, Antoni Węgrzyno-
wicz, Wojciech Witek, Mateusz 
Knahl, Bruno Strumiński.

Przypomnijmy, iż na tym sa-
mym etapie zakończyła rywali-
zację w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski drużyna U-13, 
natomiast turniej finałowy dru-
żyn U-17 rozegrany zostanie 10-
12 lutego w Tychach, w hali przy 
al. Piłsudskiego. Tyszanie trafi-
li do grupy 3., gdzie ich rywala-
mi będą: Olimpia Elbląg, Bonito 
Helios Białystok i Słomniczanka 
Słomniki.

Natomiast seniorzy wracają 
do gry 5 lutego, kiedy to dokoń-
czą rozpoczętą w miniony week-
end 13. kolejkę spotkań I ligi. 
Ls ●

w Młodzieżowych mistrzostwach Polski w futsalu.

Zabrakło 
niewieLe

kibicoM gks tychy 
przyszŁo przeŁknąć 
gorzką piguŁkę, 
bowieM w niedzieLnyM 
derbowyM starciu z gks 
katowice trójkoLorowi 
przegraLi 1:4. co prawda 
pierwszego goLa 
strzeLiLi tyszanie, aLe 
poteM krążek wpadaŁ 
już tyLko do braMki 
fucika. tyM saMyM 
katowiczanie przerwaLi 
tyską serię pięciu 
zwycięstw z rzędu.

Ale miniony weekend zaczął się 
udanie, bo w 40. kolejce Polskiej 

Hokej Ligi tyszanie po raz kolejny 
w tym sezonie pokonali Unię. Jak 
się okazuje, oświęcimskie lodo-
wisko jest szczęśliwe dla tyskich 
hokeistów, którzy wygrali tutaj 
trzy mecze ligowe, a w grudniu 
sięgnęli po Puchar Polski.

Jak to zwykle bywa, „święta 
wojna” przyniosła wyrównane i 
emocjonujące widowisko. O jed-
ną bramkę lepsi okazali się tysza-
nie, choć to rywale oddali pra-
wie dwa razy więcej strzałów na 
bramkę: 34-16. Znakomitą dyspo-
zycją błysnął Tomas Fucik, który 
znakomicie bronił w całym me-
czu, a trzykrotnie okazał się lep-
szy w sytuacji sam na sam. Dwa 

razy próbował go przechytrzyć 
Andrij Denyskin i raz Paweł Pa-
dakin, jednak tyski bramkarz bro-
nił z dużym wyczuciem. Tyszanie 
znakomicie czuli się w kontrata-
kach. Już w 4 minucie prowadze-
nie dla gości uzyskał Jean Dupuy, 
po podaniu Alexandre Boivina. 
W 27 min. spotkania podwyż-
szył Alexander Younan. Rywale 
cały czas próbowali zmienić wy-
nik meczu i udało im się to w 45. 
min., kiedy kontaktowego gola 
zdobył Roman Diukow. W koń-
cówce gospodarze wycofali bram-
karza, ale manewr ten nie przy-
niósł efektu.
uNia OŚWięciM - gKS Tychy 
1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Bramki: Dupuy, 
Younan. 

Hokeiści GKS bardzo dobrze 
rozpoczęli niedzielny mecz z 
GKS Katowice, bo już w 2 mi-
nucie objęli prowadzenie po golu 
Jeana Dupuy, który wykorzystał 
błąd rywali i znalazł się w sytu-
acji sam na sam z Johnem Mur-
rayem. Jak się jednak okazało, 
były to miłe złego początki... Ty-
szanie nadal atakowali – Pocie-
cha, Sedivy i Starzyński, ale ry-
wale także kilka razy sprawdzali 
czujność Tomasa Fucika. Jednak 
w tej odsłonie gole już nie pad-
ły. Decydujące dla losów spot-
kania okazały się 27 i 28 min., 
kiedy to GKS Katowice zdobył 
dwa gole, obejmując prowadze-
nie. Autorem pierwszego trafie-
nia był Grzegorz Pasiut, a 50 se-
kund później na listę strzelców 
wpisał się Matias Lehtonen. 
Trójkolorowi rzucili się do ata-
ku, jednak goście uważnie gra-

li w defensywie i tyszanie mieli 
spore problemy, by stworzyć sy-
tuacje strzeleckie. 

Jednobramkowa przewaga ry-
wali przed ostatnią tercją zwia-
stowała kolejne 20 minut emocji. 
Rozpoczęła się od wymiany cio-
sów, tyszanie próbowali odwró-
cić losy meczu i raz po raz pod 
bramką Murraya dochodziło do 
spięć. Strzelali Sedivy, Bizacki, 
Boivin, ale gole nie padły. Tym-
czasem w 53 min. silne uderze-
nie po lodzie zaskoczyło Fucika i 
GKS Katowice objął prowadzenie 
3:1. W końcówce meczu trener 
Sidorienko wycofał bramkarza, 
co wykorzystał Pasiut, strzelając 
do pustej bramki.
gKS Tychy – gKS KaTOWice 
1:4 (1:0, 0:2, 0:2). Bramka: Du-
puy.
1. Cracovia 36 81 149-81
2. unia 36 76 143-81
3. gKS Tychy  37 75 117-76
4. GKS Katowice 35 70 110-81
5. Jastrzębie 37 64 106-88
6. STS Sanok 36 52 85-99
7. Energa 37 34 97-146
8. Zagłębie 36 27 72-123
9. Podhale 36 10 61-165

Do zakończenia rywalizacji w 
sezonie zasadniczym pozostały 
już tylko trzy serie spotkań. W 
najbliższym meczu GKS Tychy 
zmierzy się na wyjeździe z Cra-
covią, w kolejce 3 lutego tyszanie 
pauzują, a potem w rozgrywkach 
PHL nastąpi przerwa, którą wy-
korzysta reprezentacja na zgrupo-
wanie i turniej Euro Ice Hockey 
Challenge w Coventry. Do ligi 
drużyny wrócą 17 lutego. Ls ●

bez probLeMów 
poradziLi sobie 
koszykarze gks tychy 
w sobotniM Meczu 
z decką peLpLin, 
wygrywając 81:48. 
byŁo to 15. zwycięstwo 
podopiecznych toMasza 
jagieŁki w tyM sezonie.

Tylko przez kilka minut De-
cka Pelplin prowadziła w meczu 
z GKS Tychy. Było to na począt-
ku spotkania, kiedy goście obję-
li prowadzenie i zyskali nawet 5 
punktów przewagi (10:5). Jednak 
tyszanie szybko dogonili rywali 
i kiedy Stankowski zaliczył rzut 
za trzy punkty, na tablicy pojawiło 
się 12:11. Gospodarze nie oddali 
prowadzenia już do końca meczu. 
Jedynie pierwsza kwarta była wy-
równanym widowiskiem, do prze-
rwy notowaliśmy 40:28 dla GKS, 
a przed ostatnia kwartą było 60:36. 
Końcówka meczu była dopełnie-
niem przewagi tyszan, którzy wy-
grali różnicą 33 punktów.

Najwięcej punktów – 13 zdo-
był Piotr Wieloch, który zanoto-
wał siedem asyst. Na 20 prób rzu-
tów za 3 tyszanie wykorzystali 6.
gKS Tychy – DecKa PelPliN 
81:48 (17:15, 23:13, 20:8, 21:12)
gKS: Wieloch 13, Koperski 11 
(1 za 3), Stankowski 11 (1), Ka-
miński 10 (2), Kędel 9 (1), Nowa-
kowski 9, Krajewski 7, Chodukie-
wicz 4, Mąkowski 3 (1), Trubacz 
2, Ziaja 2, Jakacki.

Oto czołówka tabeli I ligi:
1. HydroTruck 22 40 18-4
2. Wałbrzych 22 38 16-6
3. Dziki 22 39 16-6

4. gKS Tychy 22 37 15-7
5. Starogard 22 36 14-8
6. Kotwica 22 35 13-9
7. AZS Politechnika 22 35 13-9
8. Krosno 22 34 12-10

W II lidze do rozstrzygnięcia 
wyniku meczu GKS II Tychy – 
MCKS Czeladź potrzebna była 
dogrywka, bowiem po czterech 
kwartach był remis 82:82. Nieste-
ty, w doliczonym czasie gry lepiej 
punktowali goście i wygrali.
gKS ii Tychy 90:100 McKS 
cZelaDź (20:21, 23:21, 19:20, 
20:20, d: 8:18)
gKS ii Tychy: Ziaja 25 (5 
za 3) Karwat 15, Chodukiewicz 
13, Jakacki 12 (1),  Danielak 11, 
Szczepanek 10 (2), Wspaniały 4, 
Polakowski, Gierlotka.

Po 18 meczach drużyna zajmu-
je 14. miejsce z 22 pkt. Prowadzi 
AZS AWF Mickiewicz Katowice 
– 36 pkt. Ls ●

zwycięskA pAssA przerwAnA
po pięciu zwycięstwach z rzędu, HOKEIŚCI GKS TyCHy MuSIELI uZNAć WyżSZOŚć GKS KATOWICE.

pewnA wygrAnA 
koszykarze gks tychy ODNIEŚLI 15. ZWyCIęSTWO W TyM 
SEZONIE.

W wyskoku czołowy zawodnik 
GKS Tychy, Piotr Wieloch.
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Bramka Jeana Dupuy dała tyszanom prowadzenie w meczu  
z GKS Katowice, jednak później krążek wpadał już tylko do bramki Fucika.
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Zaadoptuj mnie  

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpracy 
z woLontariuszaMi 
tyskiego schroniska 
dLa zwierząt 
prezentujeMy 
czworonogi, które 
czekają na swoich 
nowych wŁaścicieLi. 
spójrzcie na nich 
ciepŁo i otwórzcie 
swoje serca i doMy.

Cola nadal czeka... Ta sunia 
to pies idealny. Lubi wszystkich 
i… wszyscy ją lubią. Bez proble-
mu dogaduje się z innymi psami. 
Lubi towarzystwo kotów. Jest bar-
dzo towarzyska. Może ktoś zechce 
ją poznać? Cola już tak długo cze-
ka na dom...

Kilka słów do Was od Coli: 
„Wszyscy mówią, że jestem słod-
ka, kochana, grzeczna, najlep-
sza i w ogóle same ochy i achy. 
Skoro tak jest, to dlaczego nikt 
mnie nie zabierze za schroni-
ska? Dlatego, że mam cukrzycę, 
prawda...? Ech, domyśliłam się, 
że właśnie o to chodzi. Ale wie-

cie, że z tą chorobą można żyć? 
Tylko nie wolno się jej bać... 
Moje schroniskowe ciocie wy-
tłumaczą Wam jak postępować 
i jaki lek mi podawać jeśli zde-
cydujecie się dać mi dom. Dajcie 
mi szansę, a zamienię Wasze ży-
cie w cukier. Wasza Cola”. 
rM ●

colA

cO WieMy O PSie:
iMię: Cola
WieK: około 9 lat
Waga: około 8 kg
Płeć: suczka
NR eWiDeNcyjNy: 7563
Przebywa w Miejskim 
Schronisku dla Zwierząt w 
Tychach
NR TelefONu W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

wodnik 20.i-18.ii
Zajmij się karierą i nie zmarnuj okazji, by podnieść 
swoje kwalifikacje. Masz szanse rozpocząć nowy 
zawodowy rozdział w swoim życiu. Koniecznie 
wypatruj znaków. 

ryby 19.ii-20.iii
Ciesz się tym, że chwilowo masz mniej 
obowiązków i stresów, ładuj akumulatory i nie 
bierz niczego do siebie. Pod koniec tygodnia 
gwiazdy szykują Ci miłą niespodziankę. 

baran 21.iii-20.iV
Księżyc przywróci Ci wiarę w swoją wartość, a za 
tym pójdą atrakcyjne propozycje. W domu trochę 
zamieszania i stresów. Zastanów się, czy Twój 
partner jest z Tobą szczery. 

byk 21.iV-21.V
Otoczą Cię inspirujący ludzie, od których bije 
magiczna aura. Razem dokonacie dużo więcej! 
Wyzwanie rzuci Ci Panna. Czekaj na przypływ 
gotówki i nowe propozycje finansowe. 

bLiŹnięta 22.V-20.Vi
Gwiazdy szykują Ci huśtawkę nastrojów. Zachowaj 
czujność! Nie sil się, na oryginalność, lecz skup się 
na obowiązkach. Zadbaj o relacje z rodziną i unikaj 
nieporozumień. 

rak 21.Vi-22.Vii
Z poważnymi decyzjami uczuciowymi nie masz 
co czekać. Koniec pracy, czas na dobrą zabawę. 
Teraz gwiazdy Ci sprzyjają, więc oczekuj tego, co 
najlepsze. 

Lew 23.Vii-22.Viii
W rodzinie znajdziesz oparcie, warto więc 
podtrzymywać kontakty nawet z dalekimi 
krewnymi. Odkryjesz, że łączą Was wspólne 
zainteresowania lub podzielacie ten sam gust.

panna 23.Viii-22.iX
Odnajdziesz zadowolenie z tego, czym zajmujesz 
się w pracy oraz jak spędzasz swój wolny czas. 
Nowe plotki przyniesie Lew. W piątek spodziewaj 
się cudownych wiadomości. 

waga 23.iX-23.X
Nie wstydź się mówić o swoich talentach, a ktoś 
je wreszcie doceni. Sukces jest bliżej niż myślisz. 
Zainwestuj w siebie. Księżyc zadba o Twoje 
poczucie bezpieczeństwa. 

skorpion 24.X-21.Xi
Gwiazdy zapewnią Ci możliwości rozwoju i 
realizacji własnych pasji. Znajdziesz awaryjne 
wyjście z każdej trudnej sytuacji. Nie zapomnij 
załatwić ważnej sprawy urzędowej. 

strzeLec 22.Xi-21.Xii
Nabierzesz ochoty na aktywny wypoczynek. 
Stagnacja zacznie Cię nudzić. Spakuj się i spędź 
weekend poza miastem. 

koziorożec 22.Xii-19.i
Planety sprzyjają flirtom, romantycznym 
randkom i zauroczeniom. Twój urok będzie wręcz 
niebezpieczny i zniewalający. uważaj, bo za 
zakrętem czeka Cię prawdziwa miłosna rewolucja! 
 wróżka adrasteja teL. 692 893 871
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Hasło z krzyżówki z nr 792: 
WALCZYMY ZE SMOGIEM.

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.

Więcej Na WWW.KulTuRa.Tychy.Pl

1 Lutego, środa
godz. 17 – NAuKOWCy NA TROPIE – warszta-
ty kryminalistyczne dla dzieci i młodzieży z cy-
klu „Laboratorium Pana Korka” (Klub MCK urba-
nowice, ul. Przejazdowa 8)
godz. 18 – TyCHy – DOBRE MIEJSCE DO BIE-
GANIA? – spotkanie z tyskimi maratończykami 
(Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

2 Lutego, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy: projekcja filmu 
„1917” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – żyDOWSKIE żyCIE I ZAGłADA 
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
– spotkanie autorskie z Karoliną i Piotrem 
Jakoweńko (Muzeum Miejskie, pl. Wolno-
ści 1)
godz. 19 – „SHIRLEy VALENTINE” – mono-
dram Izabeli Noszczyk w cyklu Czwartek z Te-
atrem dla Dorosłych (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

3 Lutego, piątek
godz. 18.30 – RAT KRu – koncert; suport 
Maya Krav (Klub muzyczny underground, 
pl. Korfantego 1)

4 Lutego, sobota
godz. 12 – ZOSTAń DEKORATOREM Tyskich 
Zakładów Gastronomicznych – warsztaty 
towarzyszące wystawie „Stanisław Mazuś. 
Mniej znany” (Muzeum Miejskie, pl. Wolno-
ści 1)
godz. 16 – SCENA MłODEGO WIDZA: „Bebo-
ki” – familijny spektakl Teatru Trip (Teatr Mały, 
ul. Hlonda 1)
godz. 18 – STADION MIEJSKI i Tyska Galeria 
Sportu wieczorową porą – zwiedzanie z Pio-

trem Zawadzkim (Tyska Galeria Sportu, ul. Edu-
kacji 7)
godz. 19 – AuKSO PLAyS VASKS – koncert 
z cyklu Aukso On/Side (Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 19 – COVER NIGHT – koncert zespołów 
Alcoholica i Covernostra (Klub muzyczny un-
derground, pl. Korfantego 1)

2 Lutego godz. 19: „shirLey 
VaLentine” – MonodraM izabeLi 
noszczyk, kLub Mck wiLkowyje
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