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miejski zarząd ulic i mostów chce wybudować chodnik po zachodniej stronie ul. czarnej. mieszkańcy optują za stroną wschodnią.

spotkanie z mistrzem
W tyskiej SP 18 multimedalista olimpijski  
Robert Korzeniowski spotkał się z młodzieżą.

Widz przede wszystkim
O Tyskim Festiwalu Monodramu MoTyF rozmawiamy 
z dyrektorem Teatru Małego Pawłem Drzewieckim.

tyszanie zagrają z sanokiem
Hokeiści GKS Tychy o awans do najlepszej  
czwórki sezonu zmierzą się z Ciarko Sanok.
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kronika policyjna bohater tygodnia

◆ POlicjaNci Z WyDZiału 
Ruchu DROgOWegO tyskiej 
komendy zatrzymali do kontroli 
drogowej audi, kierowane przez 
29-letniego mieszkańca Tychów. 
Po przeprowadzeniu badania 
na zawartość alkoholu okazało 
się, że mężczyzna ma w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu. 
Ponadto miał przy sobie broń ga-
zową oraz 8 sztuk amunicji. Z ko-
lei w jego mieszkaniu znaleziono 
42 sztuki różnego rodzaju amuni-
cji. Mężczyzna został zatrzyma-
ny w policyjnym areszcie. Oprócz 
zarzutu kierowania samochodem 
w stanie nietrzeźwości, odpowie 
za nielegalne posiadanie broni 
palnej i amunicji, za co grozi mu 
kara do 8 lat więzienia. Decyzją 
prokuratora zastosowany został 
wobec niego policyjny dozór.
◆ 16.02 OkOłO gODZiNy 12 
DyżuRNy kOmeNDy miej-
Skiej PSP Tychy otrzymał 
zgłoszenie, że w jednej z firm 
przy ul. Jaśkowickiej znajdują 
się dwie nieprzytomne osoby. 
Podejrzewano, że doszło do za-
trucia tlenkiem węgla. Straża-
cy weszli do pomieszczeń firmy 
w aparatach ochrony układu od-
dechowego i wykonali pomiary 
na obecność tlenku węgla, jednak 
mierniki nic nie wykazały. Jedno-
cześnie przystąpili do udzielania 
pierwszej pomocy, po czym prze-
kazali dwóch mężczyzn w wieku 
ok. 30 lat pod opiekę ratowników 
medycznych. Poszkodowani prze-
wiezieni zostali do szpitala. Trwa 
ustalanie przyczyn utraty przy-
tomności obu mężczyzn.
◆ DyżuRNy TySkiej STRaży 
POżaRNej OTRZymał 18.02 
OkOłO gODZiNy 20.30 Syg-
Nał z centrali monitoringu ppoż. 
na terenie Wodnego Parku przy 
ul. Sikorskiego. Przed przyjazdem 
strażaków w obiekcie ogłoszony 
został komunikat o konieczno-
ści opuszczenia obiektu. Jak poin-
formował portal www.112tychy.

pl, z relacji osób przebywających 
w obiekcie wynika, iż ludzie tło-
czyli się na schodach i holu obiek-
tu. Na szczęście przybyli na miej-
sce strażacy nie zlokalizowali 
zagrożenia. Okazało się, że doszło 
do awarii systemu przeciwpoża-
rowego. Alarm został zakwalifi-
kowany jako fałszywy.
◆ Także Na iNNym Ty-
Skim OBiekcie WłącZył 
Się alaRm. 17.02 na Stadio-
nie Zimowym, podczas meczu 
GKS Tychy – GKS JKH Jastrzę-
bie włączył się sygnał alarmowy. 
Po przybyciu na miejsce strażacy 
stwierdzili, że alarm został naj-
prawdopodobniej wzbudzony po-
przez przypalenie jednej z potraw 
w lokalu gastronomicznym.
◆ 17.02 ZgłOSZONO uSZkO-
DZeNie Dachu BuDyNku 
WielORODZiNNegO przy ul. 
Cienistej. Przy użyciu drabiny 
mechanicznej strażacy dostali się 
na dach budynku i zabezpieczyli 
niebezpieczny element. Na czas 
trwających około dwóch godzin 
działań ruch na ul. Cienistej zo-
stał całkowicie wstrzymany.
◆ 19.02 W jeDNym Z mieSZ-
kań W BuDyNku WielORO-
DZiNNym przy ul. Różyckiego 
7 doszło do zatrzymania krążenia 
u 39-letniego mężczyzny. Na miej-
scu poza ratownikami medycz-
nymi obecni byli policjanci. Do-
datkowo wezwana została załoga 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z bazy w Katowi-
cach Muchowcu. Pilot posadził 
maszynę na ul. Stoczniowców 70. 
Na czas działań ruch na odcinku 
od al. Bielskiej do skrzyżowania 
z ul. Legionów Polskich i Konecz-
nego była całkowicie wstrzymany. 
Niestety, pomimo wysiłku ratow-
ników po około godzinie został 
stwierdzony zgon mężczyzny. 
Powiadomiony o tym prokurator 
odstąpił od sekcji. Wykluczony 
został również udział osób trze-
cich. ls ●

Interwencja śmigłowca LPR spowodowała blokadę ul. Stoczniowców 70. 

11
2t

yc
hy

.p
l

do szkoŁy podstaWoWej 
nr 18 przyjechaŁ 14.02 
jeden z najlepszych 
lekkoatletóW W historii 
polskiego sportu, 
robert korzenioWski. 
czterokrotny 
Mistrz oliMpijski, 
trzykrotny Mistrz 
śWiata i dWukrotny 
Mistrz europy 
spotkaŁ się z uczniaMi 
i nauczycielaMi, 
odpoWiadaŁ 
na Wiele pytań. przed 
spotkanieM ucznioWie 
zobaczyli krótki 
filM o najWiększych 
osiągnięciach 
sportoWca.

– Kto z was chodzi do szkoły? 
– zapytał Robert Korzeniowski 
uczniów. – Podkreślam: chodzi, 
a nie jeździ autobusem czy samo-
chodem rodziców.

Jak się okazało zaledwie kil-
koro...

olimpijczyk z polskiego i historii
Pewnie niewiele osób wie, że za-
nim Robert Korzeniowski sięgał 
po laury na światowych arenach, 
był... dwukrotnym laureatem olim-
piady w szkole podstawowej z ję-
zyka polskiego i historii. Podczas 
spotkania mówił o swoich litera-
ckich fascynacjach m.in. o książce 
„Kiedy słońce było bogiem” Zeno-
na Kosidowskiego o wielkich od-
kryciach archeologicznych, a także 
o lekturach, które wybrał z kata-
logu olimpiady z języka polskie-
go – „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza i „Przyjaciel wesołego 
diabła” Kornela Makuszyńskiego. 
Wspominał o swoich próbach li-
terackich oraz o tym, że z zapałem 
uczył się gramatyki...

Na dodatek w czasie studiów 
wygrał olimpiadę z języka rosyj-

skiego. Gorąco zachęcał uczniów 
do nauki, bowiem w szkole pod-
stawowej właśnie nauka powinna 
być na pierwszym miejscu.

– Pewnie w waszym wieku nie 
wszyscy jeszcze wiedzą, jaki zawód 
chcieliby wykonywać, kim chcie-
liby być – mówił. – Jedni pewno 
chcą zostać lekarzami, inni na-
ukowcami, policjantami, straża-
kami, nauczycielami, ale być może 
niektórzy także sportowcami. Bę-
dąc w waszym wieku nie myślałem 
o sporcie. Pochodzę z małej miej-
scowości, gdzie nie było takich 
możliwości. Dopiero kiedy prze-
nieśliśmy się do większego miasta, 
odkryłem sport wyczynowy...

szpital, sanatorium i... wyczyn!
Niewiele brakowało, by Robert 
Korzeniowski w ogóle nie trafił 
do sportu wyczynowego. Jako dzie-
cko miał zresztą zakaz uprawiania 
sportu. Niemal co miesiąc choro-

wał na anginę, w końcu na dłużej 
trafił do szpitala, a potem przeby-
wał w sanatorium w Rabce...

– Kiedy dorosłem te problemy 
zniknęły, a kolejne badania wy-
kazały, że mam wyjątkową wy-
dolność organizmu, podobną 
do sportowców, którzy specjali-
zują się w dyscyplinach wytrzy-
małościowych, jak biegi, biegi 
narciarskie czy kolarstwo – wiel-
ką pojemność płuc i serce, któ-
re potrafiło bić ponad 200 razy 
na minutę. Odpowiadając na py-
tanie, czy zaczynając karierę po-
nownie wybrałbym chód spor-
towy, muszę powiedzieć, że tak. 
Uprawiałem lekką atletykę, ale 
na to, że zostałem chodziarzem, 
wpłynęło kilka innych czynników, 
w tym także decyzja trenera, któ-
ry co prawda nie znał jeszcze mo-
ich możliwości wytrzymałościo-
wych, ale dostrzegł u mnie talent 
właśnie do tej konkurencji.

dwa medale
Ile czasu trzeba trenować, żeby 
zostać olimpijczykiem? Który 
ze swoich medali jest dla pana 
najważniejszy? – pytali ucznio-
wie.

– Wszystko zależy od tego, 
kiedy się rozpocznie trenin-
gi, od indywidualnych cech za-
wodnika, talentu, zaangażowa-
nia, warunków treningowych, 
itd. Myślę, że potrzeba od 8 
do 15 lat, by stanąć na podium 
olimpijskim, choć rzecz jasna nie 
wszystkim, nawet znakomitym 
sportowcom to się udaje. Po dro-
dze jest jednak wiele innych faj-
nych rzeczy, bo można zdobywać 
medale mistrzostw Polski, zo-
stać reprezentantem kraju, star-
tować w prestiżowych zawodach, 
zwiedzić świat i przeżyć wiele 
wspaniałych chwil. Jeśli chodzi 
o medale, to myślę, że dwa były 
wyjątkowe. Pierwszy to medal 
mistrzostw Polski, który zdo-
byłem w wieku 17 lat, bo wtedy 
dowiedziałem się, że mogę być 
najlepszy w Polsce. Drugim ta-
kim medalem było złoto podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. 
Cztery lata wcześniej Olimpiada 
w Barcelonie przyniosła mi bo-
lesną lekcję – zostałem zdys-
kwalifikowany w sytuacji, kiedy 
byłem tuż, tuż od podium. W At-
lancie też okazałem się najlepszy, 
ale już w innej skali.

Robert Korzeniowski opo-
wiadał także o przygotowa-
nia do najważniejszych imprez 
w kraju i za granicą, o trenin-
gach, starcie w Biegu Rzeź-
nika, którego trasa prowadzi 
w Bieszczadach i biega się pa-
rami, o kilkunastoletnim po-
bycie we Francji i o tym, ile 
par butów sportowych zużywa 
rocznie.
leszek sobieraj ●

spotkAnie z mistrzem
robert korzenioWski SPOTKAł SIę Z uCZNIAMI SZKOły PODSTAWOWEj NR 18.

Robert Korzeniowski w tyskiej SP 18.

Uczniowie i uczennice z zainteresowaniem słuchały wielkiego mistrza.
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Alarm pożarowy na Stadionie Zimowym wywołała przypalona potrawa.
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Zespół 63 jurorek Women’s World 
Car of the Year pochodzących 
z 45 krajów wybrał produkowa-
nego w Tychach jeepa avengera 
„Najlepszym rodzinnym SUV-em 
2023 roku”. W kategorii „Family 
SUV” wyprzedził 12 innych mo-
deli. Auto zyskało uznanie jury 
za udany design i doskonałe moż-
liwości terenowe oraz za to, że jest 
zobowiązaniem na przyszłość, 
które klienci docenią.

Avenger przejdzie teraz 
do rundy finałowej, aby walczyć 
o główną nagrodę, która zostanie 

ogłoszona 8 marca, w Międzyna-
rodowym Dniu Kobiet. Women’s 
World Car of the Year to jedy-
na w branży motoryzacyjnej 
nagroda przyznawana wyłącz-
nie przez kobiety, dziennikarki 
motoryzacyjne. Kryteria w gło-
sowaniu opierają się na tych sa-
mych zasadach, którymi kieruje 
się każdy kierowca przy wybo-
rze samochodu. Jurorki nie wy-
bierają „samochodu dla kobiet”, 
ponieważ taka kategoria nie ist-
nieje. Kobiece jury, podejmując 
decyzję dotyczącą wyboru zwy-

cięskiego samochodu, kieruje 
się kryteriami takimi jak bez-
pieczeństwo, jakość, cena, de-
sign, łatwość prowadzenia, wy-
dajność, ekologia.

W tym roku praca jurorek 
upłynęła pod znakiem ewolu-
cji branży w kierunku bardziej 
wydajnych i zrównoważonych 
modeli. Avenger zaimponował 
jurorkom „udanym designem, 
doskonałymi możliwościami 
terenowymi oraz zmniejszonym 
wpływem na środowisko”.
ls ●

to, że chodnik WzdŁuż 
ulicy czarnej poWinien 
poWstać, nikt nie 
Ma WątpliWości. 
te jednak pojaWiŁy 
się, kiedy Miejski 
zarząd ulic i MostóW 
przedstaWiŁ gotoWy 
projekt. WynikaŁo 
z niego, iż chodnik 
Ma przebiegać 
po zachodniej części 
ul. czarnej – WzdŁuż 
obecnych posesji.

Takie rozwiązanie nie spodobało 
się mieszkańcom, którzy projekt 
nazwali kontrowersyjnym, napi-
sali petycję do Urzędu Miasta, 
zaprosili TVP3, a kilkoro z nich 
uczestniczyło w niedawnym spot-
kaniu z przedstawicielami Urzędu 
Miasta i MZUiM.

zastrzeżenia mieszkańców
W swoich zastrzeżeniach miesz-
kańcy podnosili kilka spraw, któ-
re znalazły się w interpelacjach 
radnych Dariusza Wencepla 
i Aleksandry Wysockiej-Siem-
bigi. Po pierwsze to, że chodnik 
ma przykryć rów odwadniają-
cy, zbierający wody deszczowe 
ze zlewni ulic Brzoskwiniowej, 
Cytrynowej i Wiązowej, co zda-
niem mieszkańców może spowo-
dować podtopienia ich posesji. 
Ponadto, jak czytamy w inter-
pelacji D. Wencepla, „Budowa 
chodnika po stronie zachodniej 
nie rozwiąże problemu bezpie-
czeństwa rowerzystów i użyt-
kowników hulajnóg, którzy da-
lej będą skazani na jazdę ciągiem 
ul. Czarnej. Wzdłuż ul. Czarnej 
po stronie wschodniej, miasto na-

było niedawno działki nr: 3539/1 
i 221912 zapewne celem rozbudo-
wy ul. Czarnej. Odcinek obejmuje 
ok. 140 metrowy pas, na którym 
można by przeprowadzić prze-
dłużenie ciągu pieszo rowerowe-
go od ul. Oświęcimskiej w stronę 
ul. Zwierzynieckiej bez dodatko-
wych kosztów wykupu gruntów 
po stronie zachodniej, Nie ko-
rzystanie z tego terenu, który 
jest miejski, rodzi pytanie o za-
sadność wydatkowania środków 
publicznych na jego zakup, skoro 
nie wykorzystuje się go zgodnie 
z celem nabycia i projektuje kosz-
tochłonne rozwiązanie po drugiej 
stronie, które dodatkowo wywo-
łuje społeczny sprzeciw.”

dlaczego strona zachodnia?
Wyznaczenie chodnika po stro-
nie zachodniej wydaje się logicz-
ne, bowiem właśnie po zachod-
niej stronie znajdują się posesje 
mieszkańców. Wybudowanie go 
po stronie wschodniej spowodo-
wałoby wyznaczanie przejść dla 
pieszych przez ulicę oraz dojść 
do istniejącej zabudowy po dru-
giej stronie jezdni. Mówiąc ina-
czej, na Czarnej wcale nie było-
by bezpieczniej, a usytuowany 
chodnik w polu, prowadziłby 
do... nikąd.

W odpowiedzi Wojciecha Łyki, 
zastępcy dyr. MZUiM na inter-
pelacje wyjaśniono, iż: „po stro-
nie zachodniej są już istniejące 
chodniki na łącznym odcinku 
ok. 270 m oraz kontynuowany 
jest chodnik na odcinku ul. Czar-
nej nie objętym przebudową 
(za skrzyżowaniem z ul. Zwierzy-
niecką, ok. 500 m). Chodnik pro-
jektowany jest po stronie istnie-

jącej zabudowy oraz skrzyżowań 
z ul. Brzoskwiniową, Cytryno-
wą, Wiązową i dróg wewnętrz-
nych prowadzących do zabudowy 
istniejącej przy ul. Czarnej oraz 
na innych ulicach w dzielnicy”.

odwodnienie
W sprawie zgłaszanych problemów 
z odprowadzaniem wody MZUiM 
poinformował, że opracowanie 
zostało wykonane w taki sposób, 
aby nie doprowadzić do zalewa-
nia posesji wodami spływającymi 
z jezdni i chodnika. W zależności 
od miejsca, przewidziana została 
zabudowa drenażu francuskiego, 
koryt betonowych umożliwiają-
cych przejęcie wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej i innych 
rozwiązań kompleksowo rozwią-
zujących tę kwestię.

Warto dodać, iż w ciągu 
ul. Czarnej jest kanalizacja desz-
czowa i wszystkie posesje powin-
ny być do niej dopięte.

taniej czy... drożej
Odpowiadając radnemu odnośnie 
zakupionej przez miasto działki 
po stronie wschodniej ul. Czar-
nej, W. Łyko pisze, iż zakup dział-
ki nie był związany z realizacją 
inwestycji drogowej. „Miasto po-
siada teren na odcinku ok. 135 m, 
a na dalszym odcinku konieczne 
byłyby podziały działek, w tym 
również działek już zabudowa-
nych oraz zabudowanie rowów 
znajdujących się również po tej 
stronie oraz wydłużeniem prze-
pustu pod ul. Czarną. Budowa 
chodnika po stronie wschodniej, 
z uwagi na krawędź jezdni blisko 
granicy działki i rosnące wzdłuż 
ulicy drzewa, wymagałaby jesz-

cze większego zakresu podziału 
i wykupów działek.

strefa ograniczonej prędkości
A co ze ścieżką rowerową? 
„W projekcie nie została uwzględ-
niona ścieżka rowerowa, gdyż 
ul. Czarna objęta jest strefą ogra-
niczonej prędkości do 30 km/h, 
co jest zgodne z przyjętymi „Stan-
dardami i wytycznymi projekto-
wania infrastruktury rowerowej” 
opracowanymi przez Górnoślą-
sko-Zagłębiowską Metropolię 
oraz „Wytycznymi projektowa-
nia infrastruktury rowerowej” 
rekomendowanymi przez mini-

sterstwo. „W świetle niniejszych 
standardów i wytycznych, ulice 
z uspokojonym ruchem nie wy-
magają budowy żadnej dodatko-
wej infrastruktury rowerowej. 
Ze względu na zbliżoną pręd-
kość wszystkich pojazdów, ruch 
powinien odbywać się wspólnie 
w jednej przestrzeni. Rozwiąza-
nia takie są powszechnie stosowa-
ne na terenie naszego kraju oraz 
w Europie.

przekonały argumenty
— Podczas ostatniego spotkania 
z mieszkańcami, niektórych prze-
konały nasze argumenty – powie-

dział Marcin Godzik, rzecznik 
MZUiM. — Jednocześnie, nie 
pozostajemy obojętni na zgłoszo-
ne uwagi. Chodzi m.in. o działkę, 
która została mocno podzielona: 
z prawie 700 m wydzieliliśmy po-
nad 200 i zostało niewiele ponad 
400 m kw. Trwają obecnie anali-
zy, czy można to inaczej podzie-
lić, żeby terenu zabrać mniej. Jeśli 
chodzi o obawy mieszkańców od-
nośnie podtapiania działek, pro-
jekt uwzględnia wszystkie aspekty 
związane z odwodnieniem zarów-
no drogi, przyszłego chodnika 
oraz przyległych terenów.
leszek sobieraj ●

jeep avenger doceniony przez kobiety.

Sypią Się nagrody

rozmoWy o ulicy czArnej
spotkanie z MieszkańcaMi W SPRAWIE buDOWy CHODNIKA.

reklama

Spór toczy się o to, czy chodnik zbudować po lewej czy po prawej stronie ul. Czarnej.
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Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Tychy

nr GWB.6740.5.1.2023.BC
z dnia 13 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 176 
z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że na wniosek z dnia 31 stycznia 2022 r. 
Pana Mariusza Stępniak, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 
2022 r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, który działa na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy Nr 0052/25/22 z dnia 25 lutego 2022 r. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania pn:

„Rozbudowa odcinka ul. Przemysłowej w Tychach”.

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości:

Gmina Tychy/Obręb Urbanowice
739/17, 742/18, 1702/18, 745/23, 748/23, 869/25, 1453/26, 969/31, 1457/31, 971/31, 
1433/311435/31, 959/31, 1437/6, 1459/30, 1715/30, 950/34, 947/35, 944/35, 1934/31, 
941/38, 940/38, 796/40, 1858/38, 921/38, 938/40, 93940, 937/6, 925/41, 936/6, 934/41, 
932/42, 935/41, 933/42, 1760/42, 931/42, 1759/42, 669/105, 453/73, 671/105, 670/105, 
666/132, 331/70, 667/132, 330/70, 327/50, 1446/24, 1444/23, 672/129

Działki podlegające podziałowi:
940/38, 938/40, 1760/42.
Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia 
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30, w godzinach pracy 
Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Budownictwa

/-/mgr inż. Dariusz Ferenc

komunikat

na lutoWej sesji rady 
Miasta tychy poruszono 
teMat noWego parkingu 
parkuj i jedź przy 
szpitalu WojeWódzkiM 
Megrez, którego 
pierWsze piętro 
oddano do użytku 2 
tygodnie po otWarciu 
obiektu. prezydent 
tychóW andrzej dziuba 
przedstaWiŁ szczegóŁy 
sytuacji.

– W momencie odbioru stwier-
dzono, że wjazd na piętro został 
wykonany teoretycznie zgod-
nie z dokumentacją – rozpoczął 
wyjaśnienia prezydent Dziuba. 
– Niestety, podczas niesprzyja-
jących warunków atmosferycz-
nych, takich jak deszcz i śnieg, 
okazało się, że samochody śliz-
gały się na podjeździe. Zostało 
to zgłoszone i wykonawca w ra-
mach gwarancji przeprowadził 
tymczasowe prace naprawcze 

związane z zapewnieniem odpo-
wiedniej przyczepności rampy 
wjazdowej na poziom P1 – do-
dał prezydent.

W tej chwili pierwsze piętro 
jest już czynne, jednak dostępne 
jest wtedy, gdy wymaga tego za-
pełnienie parkingu. O szczegó-
ły zapytaliśmy Marcina Godzika, 
rzecznika prasowego Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów. – Można 
już korzystać z miejsc parkingo-
wych zlokalizowanych na pozio-
mie P1, przy czym w pierwszej 
kolejności kierowcy proszeni 
będą o zajmowanie miejsc na po-
ziomie parteru. Po osiągnięciu 
85% zapełnienia na dole, kierow-
cy będą kierowani na górę. Nie-
stety, ze względu na panujące wa-
runki atmosferyczne, wykonawca 
nie może zagwarantować, że wy-
konane teraz prace mają już cha-
rakter ostateczny. Istnieje praw-
dopodobieństwo, że docelowe 
rozwiązanie problemu ponadnor-
matywnej śliskości rampy nastąpi 

wiosną. Podsumowując, w sytua-
cji dużego zapotrzebowania par-
king jest już gotowy na przyjęcie 
samochodów na obu poziomach 
– wyjaśnia rzecznik.

Przypomnijmy, że nowy par-
king Parkuj i Jedź w Tychach 
to 117 miejsc postojowych 
na dwóch poziomach – 57 zloka-
lizowanych na parterze oraz 60 
na poziomie +1, w tym 5 miejsc 
postojowych dla osób niepełno-
sprawnych. Ponadto w północ-
no-wschodniej i zachodniej czę-
ści parkingu, przygotowano 48 
miejsc postojowych dla rowerów 
oraz 22 miejsca dla motocykli. 
Całkowita wartość projektu wy-
niosła prawie 13 mln zł., z cze-
go ponad 81% wydatków, tj. 9,4 
mln zł stanowi dofinansowanie 
z UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020.
kp ●

Bal Dla OReWflash
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Nadszedł czas rozliczenia się z fiskusem 
za miniony rok 2022 – rok trudny, bo pełen 
podatkowych zawiłości.
Zgodnie z obietnicą oraz coroczną tradycją zaprosiliśmy 
do naszej redakcji ekspertów z urzędu Skarbowego 
w Tychach, którzy We WTORek, 21 luTegO 
W gODZ. 11-13 udzielać będą naszym Czytelnikom 
telefonicznych konsultacji.
jeśli zatem masz pytania lub wątpliwości 
– zadzwoń pod nr. 32 325 72 38.

piętro już dostępne
W obiekcie parkuj i jedź PRZy SZPITALu MEGREZ MOżNA KORZySTAć ZE WSZySTKICH 
MIEjSC.
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dyżury psychologów, kuratorów i asystentów sędziów.

pomoc pokrzywdzonym

Aktualnie można już korzystać ze wszystkich miejsc parkingowych w obiekcie przy szpitalu Megrez.

Od 20 do 26 lutego w całej Pol-
sce obchodzony jest „Tydzień Po-
mocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem”. To kolejna edycja 
akcji koordynowanej przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, pod-
czas której pokrzywdzeni mogą 
bezpłatnie skorzystać z informacji 
prawnej. Akcja ma zwrócić uwa-
gę na potrzeby ofiar przestępstw 
oraz przynieść potrzebującym 
skuteczną pomoc, którą maja być 
bezpłatne porady, udzielane m.in. 
w sądach, prokuraturach, komen-
dach policji, a także w siedzibach 
prawniczych samorządów zawo-
dowych i organizacji pozarządo-
wych.

W ramach obchodów „Tygo-
dnia Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem” w na-
szym mieście, psycholog Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej oraz wy-
znaczeni asystenci sędziego i kura-
torzy zawodowi Sądu Rejonowe-
go w Tychach udzielają w dniach 
20-24 lutego bezpłatnych porad, 
konsultacji psychologicznych oraz 
informacji o możliwościach sko-
rzystania z bezpłatnej pomocy fi-
nansowanej przez Fundusz Spra-
wiedliwości.
Oto harmonogram tych konsul-
tacji:
21 luTegO W gODZ. 9-13 dy-
żur pełnić będą: asystent sędzie-

go Ewa Sowa-Madejska (Sąd Re-
jonowy, pokój nr 5, tel. 32 32 33 
008); kurator w sprawach karnych 
Marcin Kmieć (Zespół Kurator-
skiej Służby Sądowej, pokój nr 9, 
tel. 513 336 003); kurator w spra-
wach rodzinnych i nieletnich Ag-
nieszka Szczygieł (Zespół Kura-
torskiej Służby Sądowej pokój nr 
5, tel. 511 628 324).
22 luTegO W gODZ. 9-13 dy-
żur pełnić będą: asystent sędziego 
Magdalena Mendrek (Sąd Rejo-
nowy przy ul. Bałuckiego 4, pokój 
nr 204, tel. 32 32 33 060); kurator 
w sprawach karnych Agnieszka 
Papierniak (Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej, pokój nr 9, tel. 
515 335 891); kurator w sprawach 
rodzinnych i nieletnich Katarzyna 
Zimnicka-Dutka (Zespół Kura-
torskiej Służby Sądowej pokój nr 
7, tel. 511 628 689).
23 luTegO W gODZ. 9-13 dy-
żur pełnić będą: asystent sędzie-
go Katarzyna Kwiatkowska (Sąd 
Rejonowy przy ul. Bałuckiego 4, 
pokój nr 219, tel. 32 32 33 074); 
kurator w sprawach karnych Ane-
ta Marczak-Cywińska (Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej, 
pokój nr 11, tel. 690 540 902); 
kurator w sprawach rodzinnych 
i nieletnich Małgorzata Siedlecka 
(Zespół Kuratorskiej Służby Są-
dowej pokój nr 11, tel. 690 540 

898); a w godz. 9-12 psycholog 
OIK Elżbieta Swoboda (Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej przy 
ul. Nowokościelnej 27, tel. 887 
468 793).
24 luTegO W gODZ. 9-13 dy-
żur pełnić będą: asystent sędzie-
go Łukasz Holesz (Sąd Rejonowy 
przy ul. Bałuckiego 4, pokój nr 
221, tel. 32 32 33 053); kurator 
w sprawach karnych Lucyna Świ-

tuła (Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej, pokój nr 2, tel. 606 844 
943); kurator w sprawach rodzin-
nych i nieletnich Ann Łacek (Ze-
spół Kuratorskiej Służby Sądo-
wej pokój nr 4, tel. 511 628 824); 
a w godz. 10-14 psycholog OIK 
Magdalena Kołodziej-Kwaśniak 
(Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej przy ul. Nowokościelnej 27, 
tel. 887 468 793). WW ●
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Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska już po raz czwarty zorganizowało Tyski bal Dobroczynny, podczas 
którego przeprowadzono charytatywne aukcje. uzyskane środki przekazano na ręce dyrektor 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. – Podczas tegorocznego balu udało nam 
się zebrać dokładnie 20.500 zł – mówi Sławomir Sobociński, prezes Inicjatywy Tyskiej, organizatora 
balu. –Mamy nadzieję, że ta kwota pomoże w zakupie wymarzonego specjalistycznego busa. 

Wszystkim licytującym dziękujemy za zaangażowanie i dobre 
serce. bal odbył się dzięki wspaniałym ludziom, takim jak 
Krystyna Leszczyńska, przewodnicząca Rady Miasta barbara 
Konieczna, zastępca prezydenta Tychów Igor Śmietański, jerzy 
Chaberko, Michał Walczak, Wioletta Niebieszczańska, Mariola 
Freiherr-Trukała. Dzięki wam świat staje się lepszy – dodaje 
prezes.  kp ●

dyżur ekspertóW 
podAtkoWych 
W nAszej redAkcji
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SPOTkaNie „POD FaRą”flash

W „Klubie pod Farą” przy kościele Najświętszego Serca Pana jezusa, Rada Osiedla Paprocany 
zorganizowała 11 lutego „Spotkanie z Seniorami”. 
W spotkaniu wzięli udział m.in. Igor Śmietański, zastępca prezydenta Tychów oraz radna urszula 
Paździorek-Pawlik. Omówiono bieżącą działalność Rady, zaprezentowano także mieszkańcom 
szczegółowe zasady zgłaszania wniosków do budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, oferując 
pomoc w ich wypełnianiu. ls ●
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budynek kaWiarni 
lodoWato, który 
znajduje się przy 
ul. nad jezioreM 
zostaŁ noMinoWany 
do konkursu building 
of the year 2023, 
organizoWanego przez 
serWis internetoWy 
pośWięcony 
architekturze – 
archdaily.

To jeden z najbardziej prestiżo-
wych na świecie konkursów ar-
chitektonicznych. W tym roku 
wystartowało w nim ponad 4500 
projektów w 15 różnych katego-
riach: domy, mieszkania, archi-
tektura przemysłowa, edukacyj-
na, sportowa, kulturalna, służby 
zdrowia, hotelarska, biura, ar-
chitektura wnętrz, komercyjna, 
publiczna, sakralna i architektura 
krajobrazu, mała skala i instalacje 
oraz najlepiej zastosowany pro-
dukt. Każda kategoria prezentuje 
to, co najlepsze w zakresie inno-
wacji, zrównoważonego rozwoju, 
wzornictwa i funkcjonalności.

– Cieszymy się z tej nomina-
cji, bo mówimy o miejscu, któ-
re po prostu sobie wymarzyli-
śmy – powiedział Tomasz Bzdyra, 
współwłaściciel firmy. – Przy-
znam, że początkowo mieliśmy 
inną koncepcję naszego loka-
lu – „kontenerową”. Była dość 
kontrowersyjna, toteż w Urzę-
dzie Miasta zakwestionowano 
nasz pomysł z uwagi na zabu-
dowę wokół i otoczenie Jeziora 
Paprocańskiego. I obecny budy-
nek został zaprojektowany przez 
pracownię Paradox z Tychów – 
architektów Szymona Borczyka 
i Dawida Marszolika. Nie wie-
dzieliśmy o konkursowej nomi-
nacji, ale kiedy przegląda się kon-
kursowy katalog, już na pierwszy 
rzut oka widać, jak imponujące 
są tam budowle. Konkurencja 
jest na pewno bardzo wymaga-
jąca, jednak zważywszy na rangę 
konkursu dla nas i dla architek-
tów sama nominacja w konkursie 
jest sporym wyróżnieniem.

Jak piszą na stronie swojej pra-
cowni architekci z Paradox, mie-
li do dyspozycji niewielką na-
rożną działkę, o nieregularnym 
kształcie, poprzecinaną siecia-
mi, a w dodatku restrykcyjnie 
poprowadzona linia zabudowy 
oraz mało atrakcyjne otoczenie, 
były dla nich prawdziwym wy-
zwaniem.

– Atutem lokalizacji było bliskie 
sąsiedztwo jeziora Paprocany oraz 
dobra ekspozycja parceli, u zbie-
gu dwóch ulic. Uznaliśmy, że kon-

tekst otoczenia, oraz ekspozycja 
są dwoma najważniejszymi zagad-
nieniami, które musimy umiejęt-
nie ze sobą połączyć, aby możliwie 
maksymalnie wykorzystać zastane 
miejsce. Rozejrzeliśmy się po oko-
licznej zabudowie domów jedno-
rodzinnych o zróżnicowanych 
kształtach ich brył oraz dachów, 
a także różnych tonacjach elewa-
cji. Stworzyliśmy koncepcję, gdzie 
całą funkcję sprzedaży, produkcji, 
a także biurową zlokalizowaliśmy 
w dwóch bryłach nawiązujących 
swym kształtem do okolicznych 
zabudowań. Postawiliśmy też 
na jednolite, ale wysokiej jakości 
materiały wykończeniowe. Po-
stąpiliśmy konsekwentnie i każ-
dą bryłę okryliśmy w całości, 
dbając o zminimalizowanie de-
talu i ukrywając wszelkie drugo-
rzędne elementy, a nawet niektóre 
okna. Dobrane przez nas materia-
ły i faktury elewacji oraz dachów, 
a przede wszystkim kolorysty-
ka są nawiązaniem do zastanej 
przestrzeni, a także do kolorów 
firmowych kawiarni. Otworzyli-
śmy budynek w narożniku u zbie-
gu dwóch ulic, w stronę, z której 
przyjezdni będą mieli najlepszy 
wgląd do nowopowstałej usługi. 
Jednolitą, charakterystyczną ele-
wację z czarnej siatki cięto-ciąg-
nionej rozcięliśmy w samym na-
rożniku, tworząc panoramiczne 
otwarcie, jednoznaczne miejsce 
wejścia do lokalu.

Kiedyś był tu kebab, teraz no-
wocześnie zaprojektowany bu-
dynek z przytulną kawiarenką. 
Budowa ruszyła w 2019 roku, jed-
nak nieco się wydłużyła z uwagi 
na czas epidemiczny.

– Po zrealizowaniu inwesty-
cji ten fragment Paprocan moc-
no się zmienił – dodaje Tomasz 
Bzdyra, były koszykarz Big Stara, 
a potem GKS Tychy, który przed 
kilku laty wraz z przyjaciółmi 
postanowił zainwestować w bi-
znes cukierniczy. – Mieliśmy też 
szczęście, bo miasto – niezależnie 
od naszej inwestycji – postano-
wiło w pobliżu zlokalizować dwa 
parkingi. W Paprocanach dzia-
łamy od roku, ale jest to kolej-
na nasza inwestycja. Zaczynali-
śmy w Katowicach w 2016 roku 
i choć nikt z nas nie jest cukier-
nikiem, widzieliśmy w różnych 
miastach Polski i Europy, jak pro-
dukcja lodów się rozwija, jak fir-
my zaczynają działać, jakie mają 
pomysły. A możliwości jeszcze 
są większe, bo w Polsce konsump-
cja lodów nie jest jeszcze na ta-
kim poziomie, jak w innych kra-
jach, dopiero gonimy czołówkę. 
Z jednego punktu w Katowicach 

w ciągu kilku lat powstało ich te-
raz cztermaście – stacjonarnych 
i mobilnych.

15.02 opublikowana została 
tzw. krótka lista projektów, ale nie 
ma wśród nich tyskiej kawiarni. 
Do finału trafiło z każdej katego-
rii po 5 projektów z największą 
liczbą nominacji.
leszek sobieraj ●

pAprocAńskA nominAcjA
W prestiżoWyM konkursie architektonicznyM buILDING OF THE yEAR 2023 
ZAuWAżONO TySKI ObIEKT.

Budynek jest idealnie wkomponowany w istniejącą zabudowę i otoczenie.

Dodatek mieszkaniowy 
zmiana od 9 lutego 2023 r.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu 
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zamieszkiwaniem 
w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Pomoc 
ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, 
w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres 
trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty 
potwierdzające wysokość wykazanego dochodu, dowód tożsamości ze zdjęciem a także 
dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień 
złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jeżeli 
osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję 
administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w••  tych lokalach
osobom mieszkającym w••  lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 
prawo do lokalu mieszkalnego,
osobom mieszkającym w••  lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
innym osobom mającym tytuł prawny do••  zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 
wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na••  przysługujący 
im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywających w:
domu pomocy społecznej,••
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,••
schronisku dla nieletnich,••
zakładzie poprawczym,••
zakładzie karnym,••
szkole, w••  tym szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego 
członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył 40% przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla gospodarstwa 
jednoosobowego tj. 2538,46 zł, i 30% dla gospodarstwa wieloosobowego tj. 1903,85 zł. 
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. prze-
ciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wynosiło 6346,15 zł.
W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest 
wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszka-
niowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiega-
jącą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo 
gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkują-
cymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej 
osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytu-
cjach, zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie (domu pomocy społecznej, 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, 
zakładzie karnym, szkole, w tym w wojskowej).
Za dochód uważa się dochód o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przez dochód rozumie po odli-
czeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, 

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składaki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne,

b)  dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.

Obliczając dochód nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniającej 
nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu lub zmarła przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi 
na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków 
poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

15•• % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
12% dochodów gospodarstwa domowego – w••  gospodarstwie 2-4 osobowym,
10% dochodów gospodarstwa domowego – w••  gospodarstwie 5-osobowym i większym

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:
– dla 1 osoby 35m2 +  30% = 45,5m2

– dla 2 osób 40 m2 +  30% = 52,0m2

– dla 3 osób 45m2  +  30% = 58,5m2

– dla 4 osób 55m2  + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2  +  30% = 84,5m2

– dla 6 osób 70m2  +  30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej 
powierzchni użytkowej o więcej niż:

30%••  albo
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytk•• owej tego 
lokalu nie przekracza 60%.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się 
normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje oso-
ba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której 
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię 
powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamiesz-
kiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności.
2. Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

w•• yliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji, t.j. 31,73 zł,
nie są spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy ••
jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź najmu socjalnego lokalu),
niedostarczenie w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów w celu ••
weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku i deklaracji o dochodach,
niew•• yrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
w••  wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca 
dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem 
majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby 
majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących 
z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia oświad-
czenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje 
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwiet-
nia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 589).

3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
w••  wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano 
na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której 
przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wy-
sokości.
osoba której przyznano dodatek nie opłaca na••  bieżąco należności za lokal mieszkalny, wy-
płatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania 
zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji 
wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, 
w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym ter-
minie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Tychy, 14 lutego 2023 r.
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każdy, kto przeżyŁ burzę 
ognioWą, nie zapoMni 
tego do końca życia. 
W 1992 roku W rudach 
raciborskich pŁonąŁ 
las i byŁ to najWiększy 
po ii Wojnie śWiatoWej 
pożar W europie. W akcji 
gaśniczej braŁa udziaŁ 
koMpania kandydatóW 
ze szkoŁy gŁóWnej 
sŁużby pożarniczej, 
W tyM piotr szojda. 
W peWnej chWili, 
na odcinku, gdzie 
pracoWali, doszŁo 
do tego niezWykle 
groźnego zjaWiska 
– burzy ognioWej, 
kiedy poWstaje 
ściana ognia i z dużą 
prędkością pochŁania 
kolejne poŁacie lasu. 
o szczęściu Mogą 
MóWić ci, któryM udaŁo 
się uMknąć z pożaru 
W takiej sytuacji...

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

– Rzeczywiście, mieliśmy szczęś-
cie, bo płonęło wtedy około 10 tys. 
hektarów lasu – wspomina Piotr 
Szojda. – Pracowaliśmy razem 
z żołnierzami, by zrobić przecin-
kę i usunąć wszystko, co mogło 
sprzyjać rozprzestrzenianiu się 
pożaru. W pewnej chwili usłysze-
liśmy głośny świst, a potem pa-
trzyliśmy, jak w naszym kierun-
ku szybko przemieszcza się ściana 
ognia. Nie było innej możliwości, 
jak tylko wszystko rzucić i ucie-
kać. Czuliśmy na plecach „od-
dech” ognia, a ziemia miała taką 
temperaturę, że nasze buty, tzw. 
saperki po prostu się rozkleiły.

druh osp
To był jeden z najbardziej dra-
matycznych epizodów w stra-
żackiej karierze st. bryg. Piotr 
Szojdy, byłego komendanta Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tychach, który przed dwoma 
tygodniami przeszedł na emery-
turę. W tyskiej komendzie praco-
wał przez 26 lat, zaraz po skoń-
czeniu Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie. W Ty-
chach przeszedł wszystkie szczeble 
kariery zawodowej, w 2012 roku 
został powołany na stanowisko 
zastępcy komendanta miejskiego, 
a w 2017 r. – na komendanta.

– W czasach mojej młodości, 
w takich małych miejscowościach 
jak moja rodzinna Studzionka, 
wokół OSP koncentrowało się 
życie społeczne. Tutaj odbywały 
się różne spotkania, rocznice, za-
bawy, dożynki, a dla młodzieży 
bycie druhem było swego rodza-
ju nobilitacją. Mieliśmy mundu-
ry w kolorze czerwonym lub nie-
bieskim, zdobywaliśmy kolejne 
stopnie kształcenia pożarniczego, 
wyjeżdżaliśmy na zawody, rywa-
lizowaliśmy z kolegami z innych 
straży. OSP organizowały też raj-
dy, wycieczki, wyjazdy do kina... 
To był czas, kiedy trenowałem pił-
kę ręczną w nieistniejącym już 
dziś klubie Żubry Pszczyna, od-
nosząc sukcesy na poziomie wo-
jewódzkim, a później w III lidze. 
Miałem także krótki epizod gry 
w zespole mistrza Polski Pogoni 
Zabrze...

czas decyzji
O tym, że zostanie strażakiem, 
Piotr Szojda zadecydował w dru-
giej klasie technikum, do którego 
chodził w tyskim Zespole Szkół 
nr 4. Jego wielką pasją były tak-
że informatyka i elektronika i im 
pozostał wierny do dzisiaj, a pra-
cując już w straży pożarnej wpro-
wadzał w woj. śląskim i w tyskiej 
komendzie systemy informatycz-
ne, m.in. uczestniczył w tworze-
niu Centrum Bezpieczeństwa 
w Tychach.

– Jeśli ktoś decyduje się na stu-
dia w Szkole Głównej Służby Po-
żarniczej w Warszawie musi pa-
miętać, iż jest to szkoła typu 
wojskowego ze wszystkimi tego 
konsekwencjami – dyscypli-
ną, rygorem, reglamentowa-
niem przepustek na miasto, itd. 
Ale studia dobrze przygotowu-
ją do zawodu, gdzie tak ważne 
są właśnie dyscyplina, samody-
scyplina i hart ducha. Ważne jest 
także poszanowanie hierarchii 
oraz dbanie o codzienny porzą-
dek. Na studiach zrozumiałem, 
że aby ten zawód dobrze wyko-
nywać, liczy się powołanie. Ktoś 
kto tego nie czuje, nie podoła 
służbie i pracy, która jest nie tyl-
ko ciężka fizycznie, ale także psy-
chicznie. To, że strażacy zawsze 
są na pierwszej linii podczas róż-
nych zdarzeń, nie tylko o charak-
terze pożarniczym, niesie za sobą 
olbrzymi ładunek stresu. Mam 
tu na myśli chociażby to, że ra-
towani ludzie mają różne obra-

żenia. O ile w przypadku osób 
dorosłych strażak może sam so-
bie poradzić, o tyle w przypad-
ku dzieci, nawet przy zacho-
waniu zimnej krwi i dystansu, 
potrzebna jest pomoc specjali-
sty, co zresztą określają procedu-
ry. Miałem taką sytuację podczas 
powodzi w 2010 roku w Bijaso-
wicach, kiedy dowodziłem od-
cinkiem ratowniczym. To było 
26 dni życia w ustawicznym stre-
sie, podejmowania dziesiątków 
decyzji, rozmów z ludźmi, któ-
rzy stracili niekiedy dorobek ży-
cia. Ale najtrudniejsza była akcja 
związana z tragedią w Międzyna-
rodowych Targach Katowickich 
w Katowicach, w 2006 roku.

tragedia w mtk
Przypomnijmy, iż w jednej z hal 
odbywała się wówczas wystawa 
gołębi pocztowych. Było to orga-
nizowane od 55 lat wielkie świę-
to hodowców tych ptaków. 28 
stycznia, w drugi dzień wystawy, 
halę odwiedziło blisko 8000 osób, 
a w chwili katastrofy w budynku 
znajdowało się prawie 1000 osób. 
Na ludzi zwalił się najpierw szkla-
ny blok o wymiarach kilku me-
trów, a potem zaczął zapadać się 
stalowy dach. Zginęło 65 osób, 
a 144 zostało rannych, 26 osób 
doznało trwałego uszczerbku 
na zdrowiu.

– Sama akcja zakończyła się 
w niedzielę, ale nam wyznaczo-
no poszukiwanie osób, co trwało 
jeszcze dwa tygodnie. Komenda 
w Tychach miała specjalistyczny 
samochód, który zresztą do dzisiaj 
jeździ w komendzie, wyposażony 
w ciężki sprzęt. Musieliśmy, ra-
zem z grupą poszukiwawczą „Hu-
sar” z Nowego Sącza, sprawdzić 
całą zalegającą halę stertę gruzu, 
żelaza i szkła. Znajdowaliśmy 
osoby, które już nie żyły. Pomaga-
li nam, o czym czasami się zapo-
mina, ratownicy górniczy ze stacji 
ratowniczej z Bytomia i okolicz-
nych kopalń. Dzięki ich sprzętowi 
i doświadczeniu można było pod-
nieść wielkie elementy metalowe 
i zrobić coś w rodzaju tuneli. Do-
kładnie, krok po kroku sprawdzi-
liśmy całe gruzowisko. Pamiętam, 
że ostatnią znalezioną ofiarę mu-
siałem wycinać z elementów kon-
strukcji. Był to mężczyzna prawie 
80-letni, który został przywalo-
ny legarem. Nie żył, miał złama-
ny kręgosłup... Niesamowite było 
zachowanie gołębi. Kilka razy ob-
serwowaliśmy to dziwne, przy-
prawiające o dreszcze zjawisko. 
Gołębie siedziały na fragmen-
tach chwiejących się, drgających 
ścian i zawsze ilekroć znajdowa-
liśmy coś należącego do ofiar – 
jakieś przedmioty, ubrania, wi-
doczną pod gruzami krew, ptaki 

wzbijały się w powietrze i przez 
chwilę krążyły nad gruzowiskiem, 
po czym znów siadały na kiku-
tach ścian. Do dziś mam przed 
oczyma te gołębie wzbijające się 
w niebo...

każda akcja jest inna
Praca w straży pożarnej to nie-
ustanne szkolenie i nauka. Co ja-
kiś czas pojawia się nowy sprzęt, 
zmieniają się przepisy dotyczące 
nie tylko akcji pożarowych czy 
działalności w sytuacjach nad-
zwyczajnych, ale przeciwpożaro-
we, kontrolne, itd. Poza tym nie 
ma takich samych akcji, każda jest 
inna i nigdy nie wiadomo co się 
przyda podczas działań. Dlate-
go strażacy muszą mieć odpo-
wiednią wiedzę, doświadczenie, 
przejść szkolenia, bo od skutecz-
ności ich działania, ich decyzji 
zależy ludzkie zdrowie i życie. 
Stąd Piotr Szojda ma za sobą stu-
dia podyplomowe na trzech kie-
runkach: BHP i systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem pracy, 
„Akademię Przywództwa” oraz 
„Master of Business Administra-
tion” mnóstwo kursów, w tym po-
stepowania w zakresie ochrony 
ludności, postepowania w zda-
rzeniach masowych z uwzględ-
nieniem zagrożeń bioterrory-
stycznych. Jego sukcesem, jako 
komendanta tyskiej straży, jest 

wzbogacenie komendy w nowo-
czesny sprzęt, polepszenie bazy 
socjalno-lokalowej komendy, po-
zyskanie środków dla jednostek 
OSP, w tym budowa nowej remizy 
dla OSP Świerczyniec, a przede 
wszystkim pozyskanie środków 
na budowę nowej Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej w Bieruniu 
wraz z 30 nowymi etatami.

siła pomagania
– Pełnienie funkcji kierowniczej 
wiąże się z większą odpowie-
dzialnością za ludzi, a przypad-
ku komendanta straży pożarnej 
to odpowiedzialność podwójna 
– za ochranianych mieszkań-
ców oraz podwładnych. Dlatego 
tak ważne było dla mnie zawsze 
stworzenie zespołu ludzi, którym 
mógłbym zaufać. Bo sprzęt, na-
wet najwyższej klasy nie wystar-
czy. I myślę, że moim sukcesem 
jest właśnie to, że udało mi się 
stworzyć taki zespół.

Na pytanie co jest najważniej-
sze w pracy i służbie strażaka, 
Piotr Szojda odpowiedział:

– Myślę, że tym, co powinno 
wyróżniać strażaka, to chęć nie-
sienia pomocy innym. To po pro-
stu wciąga, stanowi jakiś do-
datkowy zastrzyk adrenaliny. 
Świadomość, że się komuś pomo-
gło, uratowało jest najlepszą na-
grodą i daje dodatkowe siły. ●

strAżAckA historiA
piotr szojda: NAjTRuDNIEjSZA byłA AKCjA ZWIąZANA Z TRAGEDIą W HALI MTK W KATOWICACH, W 2006 ROKu.

Komendant Piotr Szojda nieraz zdejmował galowy mundur i sprawdzał się w warunkach bojowych.
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W MinionyM tygodniu 
poznaliśMy 
uczestnikóW, którzy 
zakWalifikoWali 
się do XV tyskiego 
festiWalu MonodraMu 
Motyf, który odbędzie 
się W teatrze MaŁyM 
W dniach 8‑12 Marca. 
z tej okazji zapytaliśMy 
paWŁa drzeWieckiego 
o finaŁoWą dzieWiątkę, 
ale i o MonodraM saM 
W sobie.

„twoje tychy”: w tym roku 
jury obejrzało wyjątkową ilość 
propozycji. jaki był klucz doboru 
finałowej dziewiątki? Łączy je jakiś 
wspólny motyw?
PaWeł DRZeWiecki: – Klucz 
doboru zawsze jest ten sam: 
jakość artystyczna. Wybieramy 
absolutnie najciekawsze 
propozycje. Bardzo mnie cieszy 
tegoroczna liczba zgłoszeń, 
bo muszę przyznać, że nie 
pamiętam, byśmy kiedykolwiek 
mieli ich więcej. Zdarzało się 
wcześniej ponad dwudziestu 
kandydatów, co uznawaliśmy 
za urodzaj, jednak w tym roku 
40 zgłoszeń to po prostu rekord. 
Wartym podkreślenia jest, 
że spotykamy się z wykonawca-
mi profesjonalnymi a za takich 
uważamy absolwentów szkół 
aktorskich, oraz posiadaczy 
dyplomów eksternistycznych, 
którzy mają za sobą egzamin 
państwowy przed komisją 
Związku Artystów Scen Polskich. 
Jedyną regulaminową granicą 
jest tu uzyskanie dyplomu nie 
później niż 7 lat wstecz. Na kon-
kurs zgłoszenie może wysłać też 
amator. Stąd mamy zgłoszenia 
od młodych ludzi ze szkół 
średnich, ale i wspomnianych 
aktorów dyplomowanych. 
Te pierwsze propozycje, siłą 
rzeczy, często odstają techniczne 
od tych drugich, ale chciałbym 
zauważyć, że w minionym roku 
grand prix zdobyła wykonaw-
czyni, która nie jest zawodową 
aktorką. Podsumowując, łącznie 
zobaczymy 12 spektakli, w tym 
trzy mistrzowskie. Gdybym 
miał doszukiwać się wspólnego 
motywu, to powiedziałbym, że są 
nim ludzkie historie.

o jakich historiach będzie 
opowiadać piętnasty motyF?
– Anna Seniuk w monodramie 
„Życie pani Pomsel” przedstawia 
sekretarkę Paula Josepha 
Goebbelsa, która wyparła 
ze swojej świadomości fakt, 
że służyła zbrodniczemu syste-
mowi. Temat ten bardzo mocno 
rezonuje ze współczesnością. 
Ewa Ziętek i jej „Nieostrość 
widzenia” to historia życia Zofii 
Książek-Bregułowej, polskiej 
aktorki, poetki i łączniczki AK. 
Jedna z uczestniczek pochyla się 
nad relacją George Sand oraz 
Fryderyka Chopina. Inna sięga 
po postać Anny Świrszczyńskiej 
czyli polskiej poetki, którą 
zachwycił się Tuwim. Mamy 
w spektaklach konkursowych 
monodram „Jordan” na bazie 
świetnego tekstu traktującego 
o niezwykle trudnej sytuacji 
matki, która nieświadomie do-
prowadziła do śmierci własnego 
dziecka. „Kaczmarek” to z kolei 
historia Śląska, Ślązaków i ich 

miejsca na arenie politycznych 
wydarzeń. Fantastyczną 
propozycją jest „Raz dokoła. 
Kobiety Wesela”, w którym 
aktorka niejako wyjmuje kobiece 
postaci z „Wesela” Wyspiań-
skiego. Bardzo trudny temat 
poruszony został w „Wyznaniu”. 
Nie przypominam sobie zbyt 
wielu przedstawień teatralnych, 
które traktują o seksualności 
osoby duchownej w innej 
perspektywie niż skandalu czy 
perwersji. Na pewno rzeczą 
szeroko dyskutowaną będzie 
„STAND UP”, w którym padają 
pytania o formę monodramu 
i jej granice. „Bezgłośna 
samotność” na podstawie prozy 
Bohumila Hrabala to znów 
pięknie pokazana praca formą 
przy użyciu lalek. Doskonale 
obrazuje, co miała na myśli Kry-
styna Janda, mówiąc przy okazji 
swojego niedawnego jubileuszu, 
że „kocha oglądać dojrzałych 
aktorów na scenie”. Kończąc tę 
prezentację, przychodzi kolej 
na „Czy podoba ci się tutaj” czyli 
opowieści o emigracji i poczuciu 
wyobcowania prezentowanej 
z perspektywy kilkuletniej 
dziewczynki. Festiwal zwieńczy 
zaś mistrzowski spektakl 
Andrzeja Seweryna – mentora 
tegorocznej edycji festiwalu 
– zrealizowany kilkanaście lat 
temu na podstawie największych 
monologów, wywiedzionych 
ze sztuk Szekspira.

czy motyF jest niejako papierkiem 
lakmusowym pokazującym 
kondycję monodramu w polsce? 
możemy już tak powiedzieć?
– To było zadanie jakie przed 
sobą postawiłem w roku 2015, 
kiedy zacząłem odpowiadać 
za kształt programowy kolejnych 
edycji MoTyFu. Ta świetna 
nazwa, której rozwinięciem 
jest Monodram Tychy Festiwal, 
w mojej misji programowej 
ma też drugie rozwinięcie: 
Monodram, Ty i Forma. 
„Monodramu” tłumaczyć nie 
trzeba, „ty” rozumiem jako 
każdego wykonawcę, widza, 
obserwatora, w tym również 
jurora, zaś „forma” odnosi się 
do tego, że monodram jest naj-
bardziej formalnym gatunkiem 
teatralnym. Spotykamy się 
raz do roku podczas MoTyFu 
po to, aby po pierwsze zobaczyć 
te najciekawsze propozycje, 

a po drugie przyjrzeć się 
monodramowi jako zjawisku. 
Widzimy jak monodram się 
rozwija, jak zmienia swoje 
granice formalne, by w kolejnych 
latach znów wrócić do swych 
korzeni. Ważne jest, abyśmy 
pokazywali jego stan aktualny, 
dlatego nawet spektakle 
mistrzowskie to bardzo często 
propozycje wyprodukowane nie 
dalej niż półtora roku wstecz. 
Odpowiadamy tutaj na pytania 
o drogę gatunku, o jego kształt, 
ale i przyszłość. Zastanawiamy 
się, na ile jest to wciąż forma 
teatralna, a na ile przechodzi 
w formę estradową. Wszak coraz 
śmielej w monodramie pojawiają 
się elementy stand up czy też 
śpiewu, co doskonale widać 
w naszym repertuarze.

sprawdzając archiwa, można 
trafić na liczne konkursy, 
przeglądy i festiwale traktujące 
o monodramie. wielu z nich, 
a niejednokrotnie są to najstarsze 
i największe wydarzenia, 
już dzisiaj nie ma z nami. 
czy to świadczy o kondycji 
monodramu? przecież ten 
w tychach ma się bardzo dobrze.
– Tutaj trzeba rozdzielić dwie 
rzeczy – kondycja mono-
dramu samego w sobie oraz, 
przepraszam za kolokwializm, 
moce przerobowe aparatu 
instytucjonalno-teatralnego, 
który ten monodram obsługuje. 
Rozmawiając z moimi kole-
żankami i kolegami aktorami, 
zauważyliśmy w przeszłości 
moment delikatnej zapaści 
w produkowaniu monodramów 
przez aktorów zawodowych. 
Teraz to się ożywiło i przewi-
dujemy, że będzie się ożywiać 
dalej. Spośród zaprzyjaźnionych 
z naszym teatrem artystów, 
wśród pracujących nad nowymi 
spektaklami z nurtu teatru 
jednego aktora można wymienić 
choćby Marię Seweryn czy Annę 
Cieślak. Z jednej strony wynika 
to z potrzeby osobistej wypo-
wiedzi artystycznej, ale będąc 
uczciwym, należy zauważyć 
też przyczyny czysto ekono-
miczne, bo przecież produkcja 
monodramu jest relatywnie 
tania. Niestety, wiele festiwali 
monodramu zakończyło organi-
zację kolejnych edycji. Mieliśmy 
w Polsce jedno z najstarszych 
tego typu wydarzeń na świecie, 

a już na pewno w Europie. 
Mianowicie WROSTJA czyli 
Wrocławskie Spotkania Teatrów 
Jednego Aktora organizowane 
od 1966 r. Wrocław był wtedy 
stolicą monodramu. Z jakiejś 
przyczyny kilka lat temu festiwal 
zawiesił działalność. W tej chwili 
najstarszym festiwalem mono-
dramu w Polsce są Toruńskie 
Spotkania Teatrów Jednego 
Aktora, my zaś jesteśmy w tej 
klasyfikacji drugą siłą spośród 
tych znaczących. Przyznam, 
że sam jako młody człowiek 
występowałem na podobnych 
festiwalach, jak chociażby na su-
walskich Międzynarodowych 
Spotkaniach z Monodramem 
„O Złotą Podkowę Pegaza”, 
z których wróciłem z grand prix. 
Ta forma scenicznej wypowiedzi 
jest mi bardzo bliska i jestem 
szczęśliwy, że mogę ją promować 
w Tychach. Wracając do pytania 
o znikanie festiwali monodramu 
z mapy Polski i dlaczego tak się 
dzieje, jest ono bardzo zasadne. 
Tylko komu i gdzie je zadać?

motyF jest ukłonem bardziej 
w stronę aktorów czy jednak 
widzów?
– Jak najbardziej w stronę 
widzów. Wszystko, co budujemy 
w Teatrze Małym w Tychach, 
zawsze jest realizowane przede 
wszystkim dla widza. Oczywiście 
każdym aktorem i artystą opie-
kujemy się najczulej, jak tylko 
potrafimy, ale nawet ta nasza 
opieka, koniec końców jest dla 
widzów, bowiem gdy aktorzy 
będą tę opiekę czuć, dadzą z sie-
bie wszystko na naszej scenie, 

przed naszymi widzami. Zawsze 
bardzo nas cieszą przychylne 
opinie. Słowa uznania często 
padają pod adresem naszego 
zespołu technicznego, co mnie, 
jako dyrektora, napawa dumą. 
W zgłoszeniach do MoTyFu 
kandydaci muszą określić czas 
potrzebny na montaż i demontaż 
scenografii. Wielokrotnie słysza-
łem wyrazy zdumienia w stylu 
„Gdybym wiedział, że macie 
tutaj tak sprawny zespół, 
wpisałbym 45 minut zamiast 
trzech godzin”. To zawsze jest 
miłe dla mnie i całego zespołu, 
który pracuje tutaj od lat.

wielki wóz tespisa to nagroda 
główna motyFu, w przeszłości 
jednak pojawiła się nagroda 
o dość ciekawej nazwie Żaden wóz 
tespisa...
– Faktycznie była taka nagroda, 
którą zespół techników chciał 
uhonorować uczestnika, 
z którym się najlepiej współ-

pracowało przy montażu. 
My tę tradycję utrzymaliśmy, 
choć zobaczymy czy będziemy 
ją kontynuować. Co do zasady 
nie narzucamy jurorom, jakie 
nagrody mają przyznać. Mamy 
grand prix, czyli Wielki Wóz 
Tespisa. Zawsze liczę na to, 
że nagroda główna zostanie 
przyznana, bo to świadczy o sile 
festiwalu. Grand prix ustano-
wiliśmy podczas 10. edycji, 
kiedy to przewodniczącym 
komisji był Jerzy Stuhr. Wówczas 
po raz pierwszy zwycięzca 
festiwalu otrzymał statuetkę 
zaprojektowaną przez Tomasza 
Wenklara i Wojciecha Łukę. 
Natomiast wszystkie pozostałe 
nagrody to już jest decyzja jury. 
Zatem nasze jurorskie gremium 
zdecyduje czy przyznają, oprócz 
grand prix, pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce, czy różnorzęd-
ne nagrody i wyróżnienia.
rozMaWiaŁ:
kaMil peszat ●

Wystawa w... urzędzie Miasta.

najlepSze zajęcia 
na świecie

Widz przede Wszystkim
rozMoWa z paWŁeM drzeWieckiM, DyREKTOREM TEATRu MAłEGO W TyCHACH.

Jeszcze tylko do 23 lutego można 
oglądać w Urzędzie Miasta Tychy 
wystawę twórczości plastycznej 
uczniów Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 8 w Tychach. Ceramika, 
rysunek i malarstwo to najczęst-
sze dziedziny, w których poruszali 
się uczniowie.

Wychowankowie Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 8 w Tychach w ra-
mach swoich codziennych zajęć 
plastycznych, technicznych i ce-
ramicznych wykonują dziesiątki 
prac, które są jedyne w swoim ro-
dzaju. Tworzą pod okiem instruk-
torów-nauczycieli. Każda z prac 
jest wyjątkowa, choć większość 
składa się przecież z podobnych 
materiałów. Różnią się jednak 
użytymi technikami oraz wraż-
liwością autorów. Ci, w swoich 
artystycznych poszukiwaniach 
dają upust osobistym fascyna-
cjom. – Zastosowane techniki 
ceramiczne, sposoby rysowania, 
techniki malarskie, użycie gliny 
czy kolorowego szkliwa są tyl-
ko środkiem do celu, jakim jest 
duma i satysfakcja z ukończone-
go dzieła – podkreślają nauczy-
ciele z ZSS nr 8.

– Ci utalentowani artyści 
to uczniowie w wieku do 24 lat, 
którzy tworząc wyrażają emo-
cje, przekraczają codzienne ba-

riery, przełamują lęki, wycisza-
ją się i wyrażają siebie – dodaje 
wicedyrektor szkoły Weronika 
Błażejewska-Palowska. – Poka-
zują nam swój świat. To dlate-
go te warsztatowe lekcje są tak 
przez nich wyczekiwane i ulubio-
ne, a waga słów wypowiadanych 
przez uczniów Dawida, Martynę 
czy Jakuba: „lubię to robić”, „te 
zajęcia są najlepsze na świecie” 
nabiera innego sensu. Dla jedne-
go z nich, przepiękny i bajkowy 
rysunek jest prezentacją talen-
tu, łatwości prowadzenia kres-
ki i niezwykłej pamięci wzroko-
wej. Możliwość zaprezentowania 

ułamka jego prac zebranych 
w dziesiątkach segregatorów jest 
uhonorowaniem kunsztu rysow-
nika. Sztuka, którą tworzą nasi 
uczniowie, pozwala im na inte-
grację ze światem osób pełno-
sprawnych i rywalizację, której 
na co dzień nie doświadczają. 
Zdobywają na tym polu swoje 
małe sukcesy, są laureatami wielu 
konkursów artystycznych – wo-
jewódzkich, krajowych i między-
narodowych.

Wystawę można oglądać 
we wnętrzu Urzędu Miasta Ty-
chy przy al. Niepodległości 49.
kp ●

Wystawę prac uczniów ZSS nr 8 można oglądać na I piętrze Urzędu Miasta.
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DO FeSTiWalu ZakWaliFikOWali Się:

Zuzanna bernat z monodramem pt. „jordan”•	
Katarzyna Faszczewska z monodramem pt. „jestem baba. •	
Rzecz być może o Annie Świrszczyńskiej”
Aleksandra Gosławska z monodramem pt. „STAND uP”•	
Robert Konowalik z monodramem pt. „bezgłośna samot-•	
ność”
Kinga Kowalska z monodramem pt. „Raz dokoła. Kobiety •	
Wesela”
Grzegorz Piekarski z monodramem pt. „Wyznania”•	
joanna Sobocińska •	 – Korczak z monodramem pt. „Pani 
Sand”
Lidka Wiśniewska z monodramem pt. „Czy podoba ci się •	
tutaj”
Paweł Ziegler z monodramem pt. „Kaczmarek”•	

Paweł Drzewiecki (z prawej) podczas forum 
teatralnego 48. Tyskich Spotkań Teatralnych.
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sMog WpŁyWa 
negatyWnie nie 
tylko na nasze drogi 
oddechoWe, ale 
róWnież na skórę. 
niszczy naturalną 
barierę ochronną, 
a następnie przenika 
przez naskórek i pory, 
przyspieszając proces 
starzenia. jak MożeMy 
poMóc naszej skórze 
W trudnyM ziMoWyM 
okresie, aby zadbać o jej 
kondycję?

Niebezpieczna mieszanka, jaką 
jest smog, składa się przede 
wszystkim z powietrza połączo-
nego ze spalinami. Zawiera meta-
le ciężkie, pyły, a także tlenki azo-
tu i dwutlenek siarki. Te wszystkie 
niezdrowe składniki powodują, 
że skóra ma ziemisty kolor i traci 
naturalną elastyczność, a następ-
nie dużo szybciej się starzeje. Fa-
talny stan powietrza w miastach 

i tak w trudnym już dla skóry zi-
mowym okresie, nie ułatwia pie-
lęgnacji. W efekcie skóra robi się 
szorstka, nieprzyjemna w dotyku 
oraz podatna na wszelkie podraż-
nienia i uszkodzenia.

— Nasza skóra ma bezpośred-
ni kontakt z nieczystym powie-
trzem. Smog oprócz tego, że za-
nieczyszcza skórę, może również 
doprowadzić do poważnych prob-
lemów. Kiedy skóra pochłania 
niebezpieczne mieszanki, staje się 
bardziej sucha i powstają w niej 
utleniacze, które wpływają na ja-
kość kolagenu, elastyny oraz li-
pidów przyczyniając się do szyb-
szego procesu starzenia – twierdzi 
Witold Pyrkosz, specjalista terapii 
manualnych twarzy.

Prawidłowa ochrona przed 
smogiem wiąże się przede wszyst-
kim z unikaniem ekspozycji na za-
nieczyszczone powietrze. Aby za-
dbać o skórę należy wprowadzić 
do codziennej pielęgnacji odpo-
wiednie nawyki. Poprawę kondy-

cji można uzyskać dzięki codzien-
nemu dokładnemu oczyszczaniu. 
Po każdym rytuale oczyszczania 
należy nałożyć kosmetyk o sil-
nym działaniu antyoksydacyjnym. 
Podstawą antysmogowej pielęgna-
cji jest stosowanie naprawczych 
kosmetyków. Ważne jest, aby 
wzmacniać i uszczelniać warstwę 
hydrolipidową, a także zmniejszyć 
podrażnienia i nawilżyć skórę.

Proces starzenia jest normal-
nym procesem fizjologicznym, 
ale starzejemy się w różnym tem-
pie. Wpływ na to mają czynniki 
wewnętrzne jak wiek, zmiany hor-
monalne czy uwarunkowania ge-
netyczne oraz zewnętrzne jak pro-
mieniowanie UV, zanieczyszczenie 
środowiska, tryb życia, dieta czy 
nieodpowiednia pielęgnacja skóry 
– wyjaśnia Witold Pyrkosz.

Domową pielęgnację kiedy 
silne na skórę oddziałuje smog 
warto uzupełnić zabiegami w ga-
binetach. Wesprzeć skórę, aby od-
zyskała młodość, blask, elastycz-

ność i jędrność może np. japoński 
masaż Kobido Up. Znając czynni-
ki przyśpieszające starzenie i jego 
fizjologię można zachować młody 
wygląd na dłużej. Ten masaż twa-
rzy niezwykle skutecznie stymu-
luje produkcję kolagenu i elasty-
ny i pobudza komórki naskórka, 
mięśni i powięzi do regenera-
cji, dlatego mówi się o nim „lif-
ting bez skalpela”. Usprawnia on 
funkcjonowanie układów krwio-
nośnego i limfatycznego, które 
są odpowiedzialne za prawidło-
we odżywianie tkanek, ich rege-
nerację i odbudowę. Kobido Up 
to intensywny, manualny masaż, 
działający na głębokie struktury 
twarzy. Dzięki niemu skóra zo-
staje odświeżona, staje się moc-
niejsza, bardziej elastyczna, jęd-
rna i napięta. Bruzdy i zmarszczki 
zostają wygładzone. Okolice oczu 
odzyskują dawny blask. Owal 
twarzy zostaje wymodelowany.

Główną przyczyną starzenia 
się skóry jest ubytek kolagenu, 
z którego w 70-85% składa się 
skóra właściwa i dzięki któremu 
zachowuje ona gęstość, spręży-
stość i elastyczność. Zmniejsza 
się również ilość kwasu hialuro-
nowego, co przyczynia się do od-
wodnienia skóry i czyni ją podat-
ną na pojawienie się zmarszczek. 
Spowalnia metabolizm i skó-
ra coraz wolniej się regeneruje. 
Coraz cieńsza staje się hydroli-
pidowa warstwa skóry chronią-
ca ją przed utratą wody. I zmniej-
sza się aktywność gruczołów 
łojowych i potowych, co nasila 
przesuszenia skóry. Upływ cza-
su sprawia też, że zmniejsza się 
ilość tkanki tłuszczowej i zacho-
dzą zmiany w strukturze kości 
i mięśni.

Najlepszymi antyoksydan-
tami na smog są: witamina E, 
która uszczelnia płaszcz lipido-

wy, kwas ferulowy, który łagodzi 
zaczerwienienia i stany zapalne 
oraz zielona herbata, która na-
wilża oraz łagodzi uczucie pie-
czenia. Warto stosować również 
witaminy z grupy B wspomaga-
jące produkcję komórek skóry 
oraz witaminę C, zmniejszającą 
przebarwienia i działającą prze-
ciwzapalnie. Ważne aby stoso-
wane produkty zawierały rów-
nież filtr UV.

Wpływ smogu na nasz orga-
nizm jest zauważalny często do-
piero po jakimś czasie, kiedy stę-
żenie zanieczyszczeń jest bardzo 
duże. W tak trudnym dla skó-
ry zimowym okresie niezwykle 
ważna jest domowa pielęgnacja 
w połączeniu z profesjonalnym 
wsparciem. Łącząc właściwą pie-
lęgnację domową z zabiegami je-
steśmy w stanie skutecznie prze-
ciwstawić się smogowi.
Mn ●

mAsAż po jApońsku
jak sMog WpŁyWa NA SKóRę ZIMą?
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z n a j d z i e c i e  n a s  W  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we Wtorek

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 Wodny Park Tychy
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  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  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  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
æ  Zespół Szkół, ul. Wejchertów 20
æ Sklep Euro Cielmice, ul. Cielmicka

auto:

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

usŁugi:

Firma Profix zrealizuje usługi: malo-
wania i tynkowania elewacji natry-
skowo, malowania dachów, mon-
tażu papy, ociepleń i tradycyjnego 
malowania. Tel: 459 344 047

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825
Naprawa telewizorów Tychy 603 585 
329

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

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

Sprzątanie piwnic, ogródków, domów 
tel.691 577 335
Płytkowanie, hydraulika, gładzie, 
malowanie Tel. 668 651 688
Usługi remontowo – budowlane 516 
044 249
Malowanie, gładź, płytki SOLIDNIE 694 
423 810

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

finanse:

POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU 
KLIENTA 32-260-00-33, 516-516-611, 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE 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

nieruchoMości:

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 519-595-674 www.
ASTON.com.pl 
Tychy, os. B 48 m2, niski blok, 4 piętro, 
2 ustawne pokoje, kuchnia z oknem, 
mieszkanie do remontu, cena 216.000 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, 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy 4 Pory Roku 3 pokoje 51m2, 1 pię-
tro, śliczne umeblowane i wyposażone, 
do wejścia cena 495.000 zł 728 713 101 
www.ASTON.com.pl

Tychy, os. Ł ul. Rolna, do sprzeda-ży miesz-
kanie z pełnym umeblowaniem, o pow. 
70 m2 3p. w niskim bloku, cena 479 000 zł 
519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K 62,7 m2, niski blok, 4 piętro, 3 
duże ustawne pokoje, od-dzielna kuchnia 
z oknem, duże możliwości aranżacyjne, 
cena 369.000 zł do negocjacji, 731 713 
110 www.ASTON.com.pl
Tychy os. B 3 pokoje, 54m2 parter, po re-
moncie z wyposażeniem, do wejścia cena 
349.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy os. U 2 pokoje, 51m2 4 piętro, rewe-
lacyjna lokalizacja, możliwość zrobienia 
3 pokoi,299.000 zł, 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Tychy Zwierzyniec, ul. Czarna - ustawna 
działka budowlana, brak planu zagospo-
darowania, cena 250.000 zł 731-713-110 
www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana–te-
reny zielone, blisko lasu, cena 100 zł/m2 
728-713-101 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 450 000 zł 
728-713-101 www.ASTON.com.pl
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, Wilkowyje, do sprzedaży działka 
o pow. 1554 m2 z przeznaczeniem pod 
blok na 18 mieszkań, wszystkie media 
przy działce, cena 789 000 zł 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Mikołowska/Studzienna, działka 
dla inwestora o pow. 2099 m2, brak MPZP, 
cena 699 000 brutto (z VAT) 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 1 690 000 zł, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl

autoreklama

komunikat

Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Szkolnej oznaczonej jako część działki nr 1517/53, o pow. 11,1 m2, na cele: dojścia 

o pow. 5,1 m2 i terenu pod śmietnik o pow. 6 m2, na czas nieoznaczony,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ul. Targiela, oznaczonej jako część działki nr 2698/99, o pow. 165,60 m2, na cele: maga-

zynowe o pow. 120 m2 i dojścia o pow. 45,60 m2, na okres do 31.12.2023 r.,

–   bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Tychach 

przy ul. Ojca Innocentego Bocheńskiego, oznaczonej jako część działki nr 2574/47, 

o pow. 40,40 m2, na cele: handlowe i usługowe o pow. 33 m2 i dojścia o pow. 7,40 m2, 

na okres 3 lat.

12 | tWoje tychy 21 lutego 2023



www.tychy.pl

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!

Tychy, Mąkołowiec, do sprzedaży piękna 
działka o pow. 890 m2, wszystkie media 
przy działce, cena 534 000 zł 519-595-674 
www.ASTON.com.pl
Tychy Zwierzyniec, bliźniak, pow. 147,39 
m2, działka 333 m2, stan developerski, 
nowoczesna bryła, cena 899.000 zł 731-
713-100 www.ASTON.com.pl
Nowa inwestycja deweloperska w Ty-
chach – domy w centrum, ul. Hierow-
skiego. Zapraszamy do biura sprzedaży. 
Nie płacisz 2% PCC, 731-713-070 www.
ASTON.com.pl
Jedlina, ul. Wiślana, dom wolnostojący z 
2019 r. z pełnym wyposażeniem i umeb-
lowaniem, pow. 125 m2, działka 1294 
m2, cena 849 000 zł 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Mąkołowiec nowoczesny dom 
parterowy, dużo prywatności, przepięk-
ny ogród 999.999 zł  731-713-070 www.
ASTON.com.pl
Tychy Glinka ul. Szuwarków, dom wolno-
stojący z 2021 r., pow. 175 m2, działka 
990 m2, NOWA CENA 1.599.000 zł 519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, Cztery Pory Roku, do wy-najęcia 
2 lokale obok siebie na par-terze, każdy 
80 m2, idealne na biuro/usługi/handel, 
czynsz za 1 lokal 4000 zł netto + VAT 519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość po-stawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
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) 519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, os B, lokal biurowy po remoncie, 
kuchnia i łazienka do własnej dyspozycji, 
parking przed lokalem, czynsz 1900 zł/mc 
netto 731-713-100 www.ASTON.com.pl
Tychy, centrum, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 60 m2, cena 2100 zł netto + 
VAT + media  519-595-674 www.ASTON.
com.pl
Tychy, Kaskada, do wynajęcia lokal na 
parterze, idealny na biuro/usługi/han-
del, o pow. 39 m2, cena 1800 zł + media 
519-595-674 www.ASTON.com.pl
Tychy, mieszkanie do wynajęcia, os. W, 62 
m2, 2 piętro, 3 ustawne umeblowane po-
koje, po remoncie, 2600 zł/mc z czynszem 
731 713 100 www.ASTON.com.pl

KUPIĘ

SPRZEDAM
Sprzedam garaż os. Z . Tel. 32/328 23 41

Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 na ul. 
Witosa, 400.000 zł Tel. 607 060 323

WYNAJMĘ

Wynajmę 2 pokoje z kuchnią II p na oś. 
N 666 865 777
Wynajmę powierzchnię pod działalność 
gospodarczą lub biurową w Centrum 160 
m2 i 550 m2 tel. 666 865 777

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

inne:

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
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Nikt chyba nie przypuszczał, 
że drużyna GKS Futsal Tychy 
rozgromi piąty zespół tabeli, 
Górnika Polkowice aż 9:1. Tym-
czasem w 15. kolejce podopiecz-
ni Andrzeja Szłapy urządzili so-
bie prawdziwy strzelecki festiwal. 
Do przerwy tyszanie prowadzili 
4:0, a autorami bramek byli: Ci-
chy, Kosowski, Krzyżowski i Pa-
sierbek.

Drużyna rywali, choć stwa-
rzała sytuacje, grała wyjątko-

wo nieskutecznie, za to tyszanie 
raz po raz wpisywali się na listę 
strzelców. W drugiej części me-
czu na 5:0 podwyższył Haase, 
a potem bramkę zdobył Pytel. 
Rywalom udało się strzelić wów-
czas honorowego gola, ale pro-
wadząc 6:1 tyszanie na tym nie 
poprzestali. Zdobyli jeszcze trzy 
gole, których autorami byli Sitko, 
Stets i ponownie Pasierbek.
góRNik POlkOWice – gkS 
Tychy 1:9 (0:4). Bramki dla 

GKS: Pasierbek 2, Kosowski, Ci-
chy, Krzyżowski, Haase, Pytel, 
Sitko, Stets.
gkS FuTSal: Mura – Sitko, 
Haase, Cichy, Kosowski, Słonina, 
Migdał, Krzyżowski, Pasierbek, 
Moskwa, Pytel Szostok, Stets.

W tabeli prowadzi Eurobus 
Przemyśl – 37 pkt przed Sośnicą 
32. Na trzecim miejscu jest GKS 
Futsal Tychy – 28 pkt, a na 4. 
– z taką samą liczbą punktów 
– FC Siemianowice. ls ●

dzięki Wygranej 
gks tychy W sanoku 
W ostatniM Meczu 
sezonu zasadniczego 
i porażce gks katoWice 
W toruniu trzecie 
Miejsce W tabeli 
zajęli trójkoloroWi 
i W ćWierćfinale play 
off zagrają z ciarko 
sanok.

W piątkowym meczu tyszanie 
musieli jednak uznać wyższość 
ekipy JKH GKS Jastrzębie. Trój-
kolorowi za późno wzięli się 
za odrabianie strat. Przed ostatnią 
odsłoną JKH GKS Jastrzębie pro-
wadził  3:0, a w 47 minucie rywale 
podwyższyli na 4:0. W ostatnich 
minutach jednak tyszanie zagra-
li tak, jak powinni zacząć mecz. 
Prawie bez przerwy atakowali 

bramkę rywali i kiedy na ławkę 
kar zjechał zawodnik z Jastrzębia, 
Filip Komorski popisał się celnym 
strzałem. Pięć minut później ty-
szanie po raz drugi wykorzystali 
grę w przewadze (6 na 4, bo tre-
ner Sidorienko wycofał bramka-
rza, a karę otrzymał jeden z za-
wodników gości) – gola zdobył 
August Nilsson. Na 78 sekund 
przed końcem meczu Bartłomiej 
Jeziorski zdobył trzecią bramkę 
i jeszcze w 60 min. Roman Szturc 
mógł doprowadzić do remisu.
gkS Tychy – jkh gkS ja-
STRZęBie 3:4 (0:1, 0:2, 3:1). 
Bramki dla GKS: Komorski, Nils-
son, Jeziorski.

W niedzielę natomiast tyszanie 
pokonali na wyjeździe STS Sanok, 
a dzięki przegranej GKS Katowice 
z Energą Toruń zakończyli sezon 
zasadniczy na trzecim miejscu.

ciaRkO SaNOk – gkS Tychy 
4:6 (1:4, 2:1, 1:1). Bramki: Youn-
an 2, Boivin, Starzyński, Jeziorski, 
Komorski.

Me cze  ć w ierć f ina łowe 
(do 4 zwycięstw): 23.02 GKS Tychy 
– Ciarko Sanok (godz. 18), 24.02 
GKS Tychy – Ciarko Sanok (18), 
27.02 Ciarko Sanok – GKS Tychy 
(18), 28.02 Ciarko Sanok – GKS 
Tychy (18). Pozostałe pary ćwierć-
finałowe: Cracovia – Zagłębie Sos-
nowiec, Unia Oświęcim – Energa 
Toruń, GKS Katowice – JKH GKS 
Jastrzębie.

Najbliższy mecz w Tychach 
(23.02) będzie w stylu... wojsko-
wym. Przed lodowiskiem zostanie 
ustawione militarne miasteczko 
– będą wojskowe pojazdy, żołnie-
rze i kilka stoisk wewnątrz obiektu. 
Ponadto w przerwie na kibiców bę-
dzie czekała niespodzianka. ls ●

Cenne punkty wywalczyli koszy-
karze GKS Tychy, wygrywając 
we własnej hali z Dzikami War-
szawa 72:66. Tym samym pod-
opieczni Tomasza Jagiełki zre-
wanżowali się rywalom, bowiem 
w pierwszym meczu w Warszawie 
przegrali 83:90.

Do przerwy mecz był bar-
dzo wyrównany, o czym najle-
piej świadczą wyniki obu kwart, 
po rozegraniu których zaledwie 
jednym punktem prowadził 
GKS. Wszystko, co najciekaw-
sze w tym spotkaniu, zaczęło się 
dziać po przerwie. Trzecia kwar-
ta toczyła się pod dyktando gości, 

którzy stracili jedynie pięć punk-
tów i końcówce uzyskali ośmio-
punktową przewagę prowadząc 
przed ostatnią kwartą 54:46. Jed-
nak w ostatniej odsłonie sygnał 
do ataku dał Stankowski i póź-
niej tyszanie zaczęli dominować 
na parkiecie. W połowie kwarty 
prowadziły jeszcze Dziki 61:53, 
jednak potem tyszanie zdobyli 
19 punktów, podczas gdy rywa-
le tylko 5. Kiedy Wieloch rzucił 
trójkę, na tablicy było już 64:61 
dla GKS i gospodarze stale po-
większali przewagę, wygrywając 
ostatecznie sześcioma punktami. 
W sobotnim meczu goście byli 

na prowadzeniu przez 30 minut, 
tyszanie – 6, ale jak się okazało 
były to najważniejsze minuty.
gkS Tychy – DZiki WaRSZa-
Wa 72:66 (21:21, 20:19, 5:14, 
26:12).
gkS Tychy: Wieloch 16 (3 za 3), 
Kędel 13, Stankowski 12 (2), Ko-
perski 11 (3), Trubacz 9 (1), No-
wakowski 6, Krajewski 3, Kamiń-
ski 2, Mąkowski, Ziaja.

GKS Tychy jest na 4. miejscu 
z 44 pkt. Tyle samo punktów mają 
trzecie w tabeli Dziki. Prowadzi 
Górnik Wałbrzych – 46 pkt przed 
Hydrotruckiem Radom – 45 pkt. 
ls ●

tyszAnie zAgrAją z sAnokiem
23 lutego – „WOjSKOWy” ćWIERćFINAł NA STADIONIE ZIMOWyM.

koszykarze gks odnieśli 18. zwycięstwo w tym sezonie.

zrewanżowali Się dzikom

W sobotnim meczu piłkarze GKS Futsal Tychy pokonali drużynę z Polkowic 9:1.

pogrom na parkiecie

W 20. kolejce spotkań 
o MistrzostWo 
i ligi zespóŁ gks 
tychy doznaŁ ósMej 
porażki, przegryWając 
z terMaliką bruk‑bet 
nieciecza 0:1. od braku 
punktóW jeszcze 
bardziej MartWi 
gra, jaką prezentują 
trójkoloroWi.

Nie wróży to dobrze na przy-
szłość i większość kibiców ty-
skiego klubu porzuciła już chyba 
marzenia o doścignięciu czołowej 
szóstki i szansie na awans w ba-
rażach. Coraz częściej słyszy się 
natomiast głosy, że bez wyraźnej 
poprawy gry, zwłaszcza w ofensy-
wie, tyszan czeka walka o utrzy-
manie się w lidze.

Początek piątkowej potycz-
ki przy ul. Edukacji 7 nie zapo-
wiadał tego, co oglądaliśmy póź-
niej. GKS nieźle wszedł w mecz 
i w pierwszym kwadransie miał 
nawet szansę na objęcie prowa-
dzenia, zmarnowaną jednak przez 
Antonio Domingueza. Z biegiem 
czasu z gospodarzy zaczęło jed-
nak uchodzić powietrze, a prze-
wagę zaczęli stopniowo powięk-
szać piłkarze Termaliki. Goście 
grali szybciej, skutecznie doska-
kiwali do naszych piłkarzy, likwi-
dując akcje GKS już na ich po-
łowie. Stwarzali przy tym szereg 
coraz groźniejszych sytuacji pod 
bramką Konrada Jałochy, co prę-
dzej czy później musiało przy-
nieść efekt.

Przyniosło jeszcze przed prze-
rwą. W 37 min. Karasek wypro-

wadził w pole dwóch obrońców 
GKS, podał do Trubehy, który 
z prawej strony pola karnego do-
środkował wprost na głowę Rad-
wańskiego. Przy uderzeniu z bli-
ska bocznego obrońcy Termaliki 
Jałocha był bez szans i tyszanie 
musieli schodzić na przerwę z go-
lem do odrobienia.

Trzy kwadranse drugiej po-
łowy nie wystarczyły, by pod-
opieczni trenera Nowaka urato-
wali choć punkt. Co więcej, tuż 
po wznowieniu gry goście mo-
gli podwyższyć prowadzenie, ale 
po kotłowaninie pod tyska bram-
ką i strzale Dombrovskijego Ja-
łocha interweniował skutecznie. 
Swoja szansę miał też z drugiej 
strony placu gry Mateusz Rade-
cki, ale w 54 min. po rzucie wol-
nym strzelił z 11 metrów wyso-
ko nad bramką Termaliki. Z kolei 
w 67 min. po raz kolejny musiał 
napracować się Jałocha, by prze-
nieść nad poprzeczką uderzenie 
z rzutu wolnego rywali.

Nie pomogły GKS-owi też 
zmiany, na które w ostatnich 
dwóch kwadransach zdecydo-
wał się Dominik Nowak. Z grona 
czterech rezerwowych, którzy po-
jawili się na murawie, jedynie Na-
tan Dzięgielewski trafił do dzien-
nikarskich notesów za sprawą 
strzału w 80 min. odbitego przez 
Loskę, po którym aż trzech piłka-
rzy tyskich znalazło się na pozycji 
spalonej i nie mogło dokończyć 
tego, co zaczął „Dzięgiel”.

Serca tyskich kibiców zabiły 
szybciej jeszcze tylko raz. W 88 
min. po złym podaniu jednego 
z obrońców do własnego bram-

karza, do piłki popędził Daniel 
Rumin. W ostatniej chwili Lo-
ska rzucił się pod nogi napastni-
ka GKS wybijając mu futbolów-
kę spod nóg i sprowadzając go 
na ziemię. Analiza VAR nie oka-
zała się jednak przychylna gospo-
darzom i choć słabo wypełnione 
trybuny domagały się karnego, 
arbiter nie zdecydował się na jego 
podyktowanie.

– Zespół dobrze wszedł w spot-
kanie, ale te 15 minut to za mało 
– stwierdził na króciutkiej po-
meczowej konferencji trener No-
wak. – Musimy sobie zdać spra-
wę, że jakość, która jest w moim 
zespole, musi w następnych spot-
kaniach przekuć się na grę i wy-
nik. Choć w drugiej połowie po-
kazaliśmy, że w wielu elementach 
momentach potrafimy domino-
wać, to jednak zabrakło spokoju 
i przyspieszenia gry – dodał szko-
leniowiec GKS.
gkS Tychy – BRuk-BeT TeR-
malica NieciecZa 0:1 (0:1). 
Gol: Radwański (37’).
gkS Tychy: Jałocha – Machow-
ski (83’ Połap), Buchta, Nedić, 
Wołkowicz – Skibicki (75’ Dzię-
gielewski), Żytek (83’ Tecław), 
Radecki, Domínguez (61’ Ko-
zina), Czyżycki – Rumin. Żółte 
kartki: Buchta i Czyżycki.

W pozostałych spotkaniach 
20. kolejki: Zagłębie – Odra 0:2, 
Łęczna – Stal 1:0, Puszcza – Ruch 
0:1, Chrobry – Chojniczanka 3:1, 
Skra – ŁKS 1:2, Katowice – Pod-
beskidzie 1:1, Arka – Wisła 1:3. 
Me z Sandecja – Resovia został 
rozegrany po zamknięciu tego 
numeru do druku. WW ●

i liga
1. łKS 20 41 35:19
2. Ruch 20 38 27:18
3. Chrobry 20 34 35:28
4. Puszcza 20 34 30:23
5. Termalica 20 33 31:23
6. Arka 20 31 34:29
7. Wisła 20 30 29:23
8. Stal 20 29 33:27
9. Katowice 20 29 23:20
10. Podbeskidzie 20 29 27:26
11. gkS Tychy 20 24 33:32
12. łęczna 20 22 28:30
13. Zagłębie 20 22 23:29
14. Odra 20 19 25:35
15. Chojniczanka 20 18 23:33
16. Sandecja 19 17 18:27
17. Resovia 19 17 20:32
18. Skra 20 15 11:31

ŚciAny i... VAr  
nie pomogły
kolejny sŁaby Mecz DRużyNy TRENERA DOMINIKA NOWAKA.

Jedynym miłym akcentem piątkowego wieczoru na E7 było 
uhonorowanie przez prezesa Leszka Bartnickiego wieloletniego 

działacza piłkarskiego, byłego prezesa i wiernego sympatyka GKS 
Władysława Wtorka, który niedawno skończył 90 lat, ale nadal 

spotkać go można na każdym domowym meczu Trójkolorowych.
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iNFORmaTOR kiBica

hOkej. phl, I runda play off: 23.02 GKS Tychy – Ciarko Sanok 
(godz. 18), 24.02 GKS Tychy – Ciarko Sanok (18), 27.02 Ciarko 
Sanok – GKS Tychy (18), 28.02 Ciarko Sanok – GKS Tychy (18). 
plhk, Półfinał play off: 25.02 Stoczniowiec Gdańsk – Atomówki 
GKS Tychy (17.30).
Piłka NOżNa. i liga: 25.02 Podbeskidzie bielsko biała – GKS 
Tychy (15).
kOSZykóWka. i liga: 24.02 HydroTruck Radom – GKS Tychy (18).
SiaTkóWka. ii liga mężczyzn: 25.02 MCKiS jaworzno – TKS 
Tychy; ii liga śląska kobiet: 25.02 TKS Tychy – MOSiR Zabrze 
(16). ls ●

W hali Uniwersytetu Rzeszow-
skiego rozegrano PZLA Halowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów. Start 
pięcioosobowej ekipy MOSM Ty-
chy przyniósł jeden medal, który 
w trójskoku wywalczył Mateusz 
Misterek, poprawiając rekord ży-
ciowy wynikiem 14,33.

Pierwszego dnia zawodów wy-
stąpiła trójka tyszan. Debiutują-
cy w MP Tomasz Lubowiecki za-
prezentował się w biegu na 60 m, 
kończąc zawody na dalszej pozy-
cji, podobnie jak Bartłomiej Wilk 
na 2000 m i Artur Bizoń w biegu 
na 1500 m. Następnego dnia pierw-
sza wystartowała podopieczna tre-
nera Józefa Gawliny Roksana Gaj 
na 2000 m. Tyska zawodniczka dys-
ponuje bardzo dobrym finiszem, 
ale od początku mocne tempo na-
dała rekordzistka Polski Zuzan-
na Wiernicka z RKS Łódź. Rok-
sana nie zdecydowała się zabrać 
w ucieczce czterech zawodniczek. 
Co prawda dogoniła jedną z ucieki-
nierek, ale do medalu zabrakło kil-
ku metrów. W sumie był to udany 
start, bowiem zajęła czwarte miej-
sce, poprawiając rekord życiowy.

– Mateusz Misterek jechał 
na zawody z 6. wynikiem – powie-
dział trener trójskoczka Bogdan 
Przybycin. – W tym roku wygrał 
mistrzostwa Śląska, ale w Ostrawie 
nabawił się lekkiej kontuzji mięś-
nia grzbietu. Ostatecznie kontu-
zję zaleczył i w Rzeszowie dobrze 
rozpoczął konkurs – już w pierw-
szym skoku osiągnął rekord życio-
wy 13,99 m. Jego dotychczasowy 
rekord życiowy ustanowiony latem 
to 13,91 m. Drugi skok był spalo-
ny, trzeci skok podobny do pierw-
szego, a w czwartej kolejce znów 
się poprawił – 14,09. Przez pewien 

czas był na drugim miejscu. W 5. 
próbie skoczył 13,91, a w ostat-
niej – 14,33 m! Można trochę ża-
łować, że w tym ostatnim sko-
ku ledwo, ledwo „załapał belkę”, 
bo przy idealnym wejściu na belkę, 
byłoby jakieś 15 cm więcej. Kon-
kurs zakończył się zwycięstwem 
Kacpra Jedynaka – 14.73 z Rado-
mia, drugi był Jakub Róg ze Sta-
li Mielec- 14,53. Cała medalowa 
ekipa poprawiła rekordy życiowe. 
Największych emocji dostarczyły 
nam, nieudane zresztą, próby ode-
brania medalu Mateuszowi przez 
Cezarego Wilka ze Stargardu, ze-
szłorocznego medalistę HMPJ

Medal Mateusza Misterka 
to 28. krążek mistrzostw Polski 
w historii sekcji MOSM oraz 25 
medal rangi MP trenera Przybyci-
na. Ekipa województwa śląskiego 
zdobyła 16 medali i zajęła czwar-
te miejsce w klasyfikacji.

– Pamiętam czasy, kiedy Śląsk 
i Mazowsze wymieniały się na po-
zycji lidera w tej klasyfikacji – do-
dał tyski szkoleniowiec. – Dziś 
już jest inaczej. Mazowsze wy-
grało z ogromną przewagą. Co-
raz bardziej daje się we znaki 
brak lekkoatletycznej hali w na-
szym województwie. Trenerzy 
jeżdżą z zawodnikami na trenin-
gi do Ostrawy. Niektóre śląskie 
klubu ratują się trenując na kil-
kunastometrowych korytarzach 
o nawierzchni tartanowej. No 
i pozostaje jeszcze nieśmiertel-
na hala w Brzeszczach. Nieste-
ty, zaczynamy odstawać od resz-
ty kraju i to się będzie pogłębiać. 
A tymczasem hala w Rzeszowie 
to nowy obiekt, a na ukończe-
niu jest obiekt lekkoatletyczny 
we Wrocławiu... ls ●

po raz 14. Miejski 
ośrodek sportu 
i rekreacji oraz 
redakcja „tWoje 
tychy” organizują 
plebiscyt, W któryM 
kibice będą Wybierać 
najpopularniejszego 
tyskiego sportoWca 
roku 2022. W MinionyM 
tygodniu kapituŁa 
plebiscytu noMinoWaŁa 
kandydatóW.

Głosowanie rozpoczynamy 21 
lutego, a zgłoszenia przyjmować 
będziemy do 31 marca. Kibice 
głosują na sportowców w dwóch 
kategoriach: „Seniorzy” i „Mło-
dzieżowcy”. Pod pojęciem „Se-
nior” należy rozumieć sportow-
ca, który w 2022 roku osiągnął 
wybitne wyniki sportowe w roz-
grywkach seniorskich, natomiast 
pod pojęciem „Młodzieżowiec” 
należy rozumieć sportowca, któ-
ry w 2022 roku osiągnął wybitne 
wyniki sportowe w rozgrywkach 
młodzieżowych. W przypadku, 
kiedy sportowiec wciąż mógł star-
tować w rozgrywkach młodzieżo-
wych, ale osiągnął wybitne wyniki 
sportowe w rozgrywkach senior-
skich, klasyfikuje się go do kate-
gorii „Seniorzy”. Nominację mógł 
otrzymać sportowiec, który łącz-
nie spełnia następujące warun-
ki: w 2022 roku osiągnął wybitne 
wyniki sportowe, jest wychowan-
kiem tyskiego klubu sportowego 
lub mieszkańcem Tychów lub 
w 2022 roku reprezentował bar-
wy klubu mającego swoją siedzibę 
na terenie miasta Tychy.

Nominowanych sportow-
ców wybrała Kapituła Plebis-
cytu, w skład której wchodzili 
przedstawiciele MOSiR, tygo-
dnika „Twoje Tychy”, Rady Spor-
tu Miasta Tychy, tyskiego środo-
wiska trenerskiego oraz tyskiego 
biznesu. Listę nominowanych 
publikujemy poniżej, będziemy 
ją zamieszczać co tydzień, przy 
plebiscytowym kuponie. Jest też 
dostępna na www.tychy.pl i www.
mosir.tychy.pl.

Każdy uczestnik plebiscyto-
wej zabawy może oddać swój głos 
na jednego sportowca, zarówno 
wśród „seniorów”, jak i „młodzie-
żowców”. Oddawanie głosów od-
bywa się za pośrednictwem kupo-
nów, które będziemy publikować 
do 28.03 br. Należy je dostarczyć 
(listownie lub osobiście) na adres: 
Tygodnik „Twoje Tychy”, al. Pił-
sudskiego 12, 43-100 Tychy, z do-
piskiem „Plebiscyt na Najpopu-
larniejszego Tyskiego Sportowca 
Roku 2021” do 31.03. Można tak-
że głosować za pośrednictwem 
formularza na stronie www.ty-
chy.pl (także do 31.03).

Uwaga – jeden uczestnik ple-
biscytu może wypełnić i przysłać 
jedno zgłoszenie. Głosujemy wy-
łącznie na sportowców, którzy zo-
stali wybrani przez Kapitułę, głos 
oddany na sportowca spoza listy 
nominowanych będzie traktowa-
ny jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych 
sportowców, każdy głos powinien 
zawierać: imię i nazwisko głosują-
cego, dokładny adres zamieszka-
nia, numer telefonu kontaktowe-
go, a w przypadku oddania głosu 
na formularzu zgłoszeniowym 
umieszczonym na stronie www.
tychy.pl – obligatoryjnie adres 
e-mail. Tylko kompletnie wypeł-

nione zgłoszenia, tzn. spełniające 
wszystkie te warunki, będą brały 
udział w losowaniu nagród.

Ogłoszenie ostatecznych wy-
ników plebiscytu i wręczenie na-
gród dla najpopularniejszego 
„seniora” i najpopularniejszego 
„młodzieżowca” nastąpi na uro-
czystej gali, a wśród uczestników 
plebiscytu, którzy dostarczą pra-
widłowo wypełnione zgłoszenia, 
zostaną rozlosowane nagrody.

Oto nazwiska nominowanych 
sportowców:

młodzieżowcy

aDRiaN BagieNkO (hokej 
na lodzie, MOSM Tychy). Jeden 
z najlepszych zawodników mi-
strzowskiej drużyny w kategorii 
żaka starszego (U-14). W turnieju 
finałowym zdobył aż 13 goli.
BaRTOSZ FOlga (koszyków-
ka, MOSM Tychy). Srebrny me-
dalista Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w barwach kadry Ślą-
ska, wybrany do najlepszej piątki 
turnieju finałowego. Powołanie 
do reprezentacji Polski U-15.
WeRONika huchel (hokej 
na lodzie, Atomówki GKS Ty-
chy). Czołowa zawodniczka dru-
żyny. Powołana do kadry i wraz 
z reprezentacją Polski zdobyła 
drugie miejsce w mistrzostwach 
świata U-18 Dywizji 1B (zagrała 
we wszystkich meczach, zdobyła 
jedną bramkę).
WeRONik a kR a je WSk a 
(strzelectwo sportowe, Śląskie 
Towarzystwo Strzeleckie). Złoty 
medal mistrzostw Polski junio-
rek młodszych w konkurencji 
MIX (pistolet pneumatyczny), 
brązowa medalistka zespoło-
wych mistrzostw Polski (pistolet 
sportowy), brązowa medalistka 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. W 2022 roku zdobyła 
tytuł „Najlepszej Zawodniczki” 
Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego w kategorii juniorek 
młodszych. Powołana do kadry 
Polski juniorek.
maTeuSZ miSTeRek (lekko-
atletyka, MOSM Tychy). Zło-
ty medalista mistrzostw Polski 
U-18 w trójskoku, srebrny meda-
lista Halowych Mistrzostw Polski 
U-18 w trójskoku, członek kadry 
narodowej B.
SZymON mRóZ (pływanie, 
MKP Wodnik Tychy). Dwukrot-
ny mistrz Polski podczas letnich 
MP Juniorów 15-letnich na 50 
i 100 m st. grzbietowym, wi-
cemistrz Polski na 50 m st. do-
wolnym. W letnich MP – złoty 
medalista na 50 m st. motylko-
wym. Rekordzista Polski junio-
rów 15-letnich na 50 m st. grzbie-
towym.
PaWeł muRa (futsal, GKS 
Futsal Tychy). Bramkarz, brązo-
wy medalista mistrzostw Euro-
py w futsalu U-19. Pewny punkt 
drużyny plasującej się w czołów-
ce I ligi.
BaRTłOmiej ROŚkOWicZ 
(boks, Legia Warszawa). Wycho-
wanek MOSM, obecnie zawodnik 
Legii. Zdobył brązowy medal mi-
strzostw świata juniorów w kat. 
63,5 kg. Jedyny polski medalista 
tych mistrzostw.
jakuB WalTeR (pływanie, Unia 
Oświęcim). Brązowy medalista 
mistrzostw świata w sztafecie 
4x200 m stylem dowolnym, roz-
grywanych w Limie oraz brązo-
wy medalista mistrzostw Europy 

juniorów w szta-
fecie 4x200 m st. 
dowolnym w Bu-
kareszcie. Pod-
czas Zimowych 
MP 17-18 lat zdobył: trzy złote 
medale w sztafetach 4x100 m st. 
dowolnym, 4x200 m st. dowol-
nym., 4x100 st. zmiennym, a po-
nadto srebro 4x50 m st. zmien-
nym i brązowy medal na 200 m 
st. dowolnym. Letnie MP – 5 ty-
tułów mistrzowskich na: 200 m st. 
dowolnym, 400 m st. dowolnym, 
4x100 m st. zmiennym, 4x200 m 
st. dowolnym i 4x100 m st. do-
wolnym.
PauliNa WRóBel (boks, 
MOSM Tychy). Brązowa meda-
listka mistrzostw Polski juniorek 
do lat 18 w kat. 66 kg.

seniorzy

kaTaRZyNa BiałaS (łyżwiar-
stwo figurowe, SPIN Katowice). 
Wicemistrzyni Polski seniorek 
w Budapeszcie. Zawodniczka zo-
stała powołana do kadry Polskie-
go Związku Łyżwiarstwa Figuro-
wego. Wystartowała w Zimowym 
Olimpijskim Festiwalu Młodzie-
ży 2022 w Vuokatti w Finlandii, 
gdzie zajęła 12. miejsce.
maTeuSZ cZyżycki (piłka 
nożna, GKS Tychy). Podstawo-
wy zawodnik środka pola GKS 
Tychy. Wiosną zagrał w 13 me-
czach ligowych (1 gol). Szczegól-
nie udaną miał jesień – w 18 me-
czach dla GKS zdobył 6 bramek 
i zaliczył 4 asysty.
julia FRąckOWiak (lekkoatle-
tyka, MCKIS Jaworzno). Srebrny 
medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w skoku w dal.
TOmaS Fucik (hokej na lodzie, 
GKS Tychy). Najlepszy bram-
karz ligi – w aktualnym sezonie 
ma średnią skutecznych inter-
wencji na poziomie 93,8%. Bo-
hater turnieju finałowego o Pu-
char Polski, mocno przyczynił się 
do zdobycia pucharu – w półfi-
nale i finale przepuścił tylko je-
den strzał.
jakuB kiWiOR (piłka nożna, 
Spezia Calcio/Arsenal Londyn). 
W reprezentacji Polski senio-
rów zadebiutował 11 czerwca 
2022 r. w meczu Ligi Narodów 
z Holandią. Od tego czasu wy-
stępował z orłem na piersi jesz-
cze dziewięciokrotnie, w tym 
cztery razy na mistrzostwach 
świata w Katarze. W drużynie 
wywalczył miejsce w pierwszej 
jedenastce. Wszystko to zaowo-

cowało transferem do Arsenalu 
Londyn.
julia kORZuch (lekkoatletyka, 
AZS AWF Katowice). Złoty medal 
Akademickich Mistrzostw Pol-
ski oraz wicemistrzostwo Polski 
w biegu na 400 m ppł. W sierp-
niu wystartowała w mityngu Dia-
mentowej Ligi na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie.
kaROliNa Naja (kajakarstwo, 
KS Posnania). Najważniejsze suk-
cesy: dwukrotna mistrzyni świata 
w konkurencjach K-2 500 m i K-4 
500 m podczas mistrzostw świa-
ta w Dartmouth oraz dwukrotna 
mistrzyni Europy w Monachium 
w tych samych konkurencjach.
WiOleTTa PaWlucZek (strze-
lectwo sportowe, Śląskie Towa-
rzystwo Strzeleckie). Złoty medal 
Grand Prix International Shoo-
ting Sport Federation w Gra-
nadzie (pistolet sportowy), 5. 
miejsce na mistrzostwach Euro-
py w konkurencji MIX (pistolet 
szybkostrzelny), wicemistrzyni 
Polski w pistolecie sportowym, 
brązowy medal zespołowy w MP 
Kobiet (pistolet sportowy), złoty 
medal Akademickich Mistrzostw 
Polski (pistolet sportowy). Powo-
łana do kadry PZSS.
DaWiD WiekieRa (pływanie, 
MKP Wodnik Tychy). Brązo-
wy medalista Pucharu Świata 
w Berlinie w konkurencji 200 m 
stylem klasycznym. Czwarty za-
wodnik mistrzostw Europy se-
niorów w Rzymie na 200 m st. 
klasycznym. Półfinalista mi-
strzostw świata seniorów w Bu-
dapeszcie w konkurencji 200 m 
stylem klasycznym. Czterokrotny 
rekordzista Polski (wśród senio-
rów) na 200 m stylem klasycz-
nym na pływalni 50- i 25-metro-
wej. Został pierwszym Polakiem 
w historii, który 200 m stylem 
klasycznym popłynął poniżej 
2:10. Poprawił – wraz ze sztafetą 
4x100 m st. zmiennym – rekord 
Polski podczas mistrzostw Euro-
py seniorów w Rzymie.
PiOTR WielOch (koszykówka, 
GKS Tychy). Rozgrywający, kapi-
tan i lider drużyny występującej 
w I lidze. W sezonie 2021/22 za-
grał w 34 meczach, notując śred-
nią 14,9 pkt oraz 5 asyst na mecz. 
W bieżącym sezonie średnia: 12,8 
pkt oraz 5,1 asysty na mecz. 
ls ●

kto mistrzem WŚród mistrzóW?
rozpoczynaMy 14. edycję sportoWego plebiscytu NA NAjPOPuLARNIEjSZEGO TySKIEGO SPORTOWCA 2022.

W halowych Mistrzostwach Polski juniorów.

Brąz miSterka
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Mateusz Misterek z trenerem Bogdanem Przybycinem.

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:                                           Adres mailowy: 

Wyrażam zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ U. Nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez MOSIR, 43-100 
Tychy, al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością MOSIR, w tym do komunikacji 
z uczestnikami Plebiscytu, losowania nagród, wydania nagród zwycięzcom, podania imiennej listy zwycięzców na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, portalu 
tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

data, podpis

Po wypełnieniu kupon należy przesłać na adres: Redakcja „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Tychów”.

Zgłaszający:

Plebiscyt na 
Tyskiego Sportowca Roku  2022
KUPON

Seniorzy Młodzieżowcy

Rozgrywki Polskiej Ligi Hokeja 
Kobiet wkraczają w decydującą 
fazę – zaczęły się mecze półfina-
łowe, które mają wyłonić finali-
stów oraz ustalić zespoły, które 
rywalizować będą o trzecie miej-
sce. W Gdańsku niespodzianki 
nie było – Atomówki przegrały 
pierwszy mecz 0:5. W drugim 
półfinale Polonia Bytom wygra-
ła z Unią Oświęcim 9:1.

STOcZNiOWiec gDańSk – 
aTOmóWki gkS Tychy 5:0 
(0:2, 0:0, 0:3).
aTOmóWki gkS: Nowacka 
– Garbocz, Huchel, Pezda, Ła-
skawska, Górska – Kędra, Kierc, 
Dziedzioch, Churas, Rduch – Szy-
mura, Rakoczy Grzymiesławska. 
Rewanż w sobotę o godz. 17.30 
w Gdańsku.
ls ●

0:5 w pierwszym meczu półfinału play off.

porażka atomówek
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zaadoptUj mnie  

W tyM Miejscu, 
We WspóŁpracy z Wo‑
lontariuszaMi tyskie‑
go schroniska dla 
zWierząt prezentuje‑
My czWoronogi, któ‑
re czekają na sWoich 
noWych WŁaścicieli. 
spójrzcie na nich cie‑
pŁo i otWórzcie sWoje 
serca i doMy.

Kubuś jako młody psiak został 
adoptowany z tyskiego schroni-
ska. Niestety po 13 latach jego 
były „opiekun” postanowił go 
oddać. Powód oddania? Pies po-
dobno szczekał pod nieobecność 
rodziny. Postanowiono więc po-
zbyć się chłopaka. I tak Kubuś 

trafił ponownie do schronisko-
wego kojca. Czy tam ma wyglądać 
jesień jego życia? Czy naprawdę 
na to zasłużył?

Jaki jest Kubuś? Chłopak zu-
pełnie nie wygląda na swoje lata. 
Jest wesołym, małym pieskiem. 
Na wybiegu czy spacerze z przy-

jemnością korzysta z chwil bez-
troski – uwielbia biegać, wę-
szyć, tarzać się w trawie. Bardzo 
lubi kontakt z człowiekiem. Jeśli 
chcesz poznać go osobiście, za-
praszamy na wspólny spacer za-
poznawczy.
rM ●

kuBuŚ

cO Wiemy O PSie:
imię: Kubuś
W TyPie RaSy: mieszaniec
Wiek: około 15 lat
Płeć: samiec
Waga: ok 8 kg
NR: 7865
STaTuS: do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
TeleFON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607

RM

ryby 19.ii‑20.iii
Rozgardiasz w Twoim domu wyprowadzi Cię 
z równowagi. Partner zacznie wyjątkowo mocno 
działać Ci na nerwy i niewykluczone, że przed 
Wami ciche dni.

baran 21.iii‑20.iV
Ktoś bardzo Ci zaimponuje. Staraj się jednak go nie 
idealizować, bo możesz tego pożałować. uważaj 
na Koziorożca, gdyż będzie próbował pokrzyżować 
Ci plany.

byk 21.iV‑21.V
Z trudem przyjdzie Ci ogarnąć rodzinny galimatias. 
Wszystko będzie nie na swoim miejscu. Twoje oso-
biste sprawy zostaw na przeczekanie i nie podejmij 
ważnych decyzji pod wpływem emocji.

bliźnięta 22.V‑20.Vi
Nie bierz na siebie zbyt wiele. będziesz miał teraz 
skłonność do porywania się na coś, czego nie bę-
dziesz w stanie zrobić. Zadbaj o swoje zdrowie psy-
chiczne i koniecznie wybierz się na długi spacer.

rak 21.Vi‑22.Vii
Gwiazdy szykują Ci niespodzianki. uporządkuj 
zaległe sprawy i zweryfikuj swoje dążenia. Ktoś 
będzie chciał Ci zaszkodzić, ale poradzisz sobie 
ze wszystkim. W miłości czeka Cię niespodzianka.

leW 23.Vii‑22.Viii
Na samopoczucie nie będziesz narzekać. Gwiazdy 
gwarantują Ci odporność i dobrą formę fizyczną. 
W pracy postaraj się nikogo nie urazić i przeczekaj 
napiętą sytuację.

panna 23.Viii‑22.iX
Ciesz się tym, co masz i nie tęsknij za tym, co było. 
Działaj szybko, bo dzięki temu osiągniesz to, na czym 
Ci zależy. Sprawy miłosne potoczą się tak jak sobie 
tego życzysz i nareszcie będziesz szczęśliwa.

Waga 23.iX‑23.X
W swoim związku staraj się mniej analizować. 
Czuj i żyj chwilą, a wszystko się ułoży. Zapomnij 
o krzywdach i nie szukaj zemsty. już wkrótce Two-
je życie nabierze rozpędu.

skorpion 24.X‑21.Xi
Flirtuj i ciesz się życiem, bo to otworzy Cię na świat 
i nową miłość. Nie bagatelizuj dolegliwości zdro-
wotnych. W pracy daj z siebie wszystko, co najlep-
sze a nie będziesz żałować.

strzelec 22.Xi‑21.Xii
Nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę. Tym razem po-
staraj się zadbać tylko o siebie, jednak nie szarżuj 
gotówką. Postaraj się uporządkować teraz swoje 
finanse i zadbaj o wszelkie pisma urzędowe.

koziorożec 22.Xii‑19.i
Szukasz drugiej połówki? Na horyzoncie wartoś-
ciowa znajomość. Na sukces w pracy trzeba jeszcze 
trochę poczekać, więc głównie będziesz żyć teraz 
miłością i sprawami sercowymi.

Wodnik 20.i‑18.ii
jeśli jesteś w stałym związku, ogarną Cię wątpli-
wości. Wyjdą na jaw jakieś sprawy, o których do tej 
pory nie wiedziałeś.
 Wróżka adrasteja tel. 692 893 871

krzyżówka z haSłem SUdokU
Poci-

gnity z
filianki

Cztery
wiartki

Neapoli-
taska
mafia

Lichy ko, szkapa

Ustna relacja

Opium -
mak,

haszysz
-?

Odsyłacz
w sieci

Gehenna
sybira-

ków

Szyje
kaszkiety

Bandera

Bajkowa posta,
podróniczka

Duy ptak z Peru

Wstyd j
nazwa
kaw

A miło wcha

Czołg
sprzed
100 lat

Warzywo na
bigos, gołbkiWyrzuce-

nie rk
w gór

Ma
wieniec

Tłuszcz
do

kartofli

Pakula
lub

Shearer

Fryzura
z

loczków

Grzdka
pełna ró

Gra
sportowa

na
koniach

Schemat
kursu ku
gwiaz-
dom

Stolica
kraju

piramid

Polecała
j

Godzi-
kowa

Autor
„Trzech

muszkie-
terów”

Wstawka Na nim
walcz

bokserzy

Lepiej,
by nie

doradzałKartofel

Roz-
szyfruje
recept

Cz
kopyta
jelenia11

19

5

10

6

16

12

18

17

4

9

7

3

13

2

15

8

1

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

7

3

2

6

3

7

6

5

6

8

3

7

5

8

6

7

9

9

8

3

8

4

6

7

9

4

5

horoSkop

Hasło z krzyżówki z nr 795: 
DZIEŃ MIŁOŚCI.

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.

22 lutego, środa
godz. 19 – STAND uP: Aleksandra Radom-
ska w programie „Zrozumiesz jak dorośniesz” 
(Klub muzyczny underground, pl. Korfante-
go 1)

23 lutego, czwartek
godz. 17 – SZTuKA X MuZy – projekcja filmu 
„Motyl – still Alice” (MbP – Mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)
godz. 17 – TO jEST SZTuKA! – spotkanie pod 
tytułem „On, ona i zagadka lustra. Mistrz jan 
van Eyck” (Pasaż Kultury Andromeda, pl. ba-
czyńskiego)
godz. 18 – CZWARTEK Z TEATREM DLA DZIE-
CI: „Księżniczka na ziarnku grochu” – spektakl 
Teatru Mattenia (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkol-
na 94)

24 lutego, piątek
godz. 18 – „MARIONETKI NIE MAją SKRZy-
DEł” – premiera spektaklu Teatru Gęba 
(Miejskie Centrum Kultury, ul. boh. Warsza-
wy 26)
godz. 18 – „STANISłAW MAZuŚ. MNIEj ZNA-
Ny” – premiera książki z udziałem artysty (Mu-
zeum Miejskie, pl. Wolności 1)

25 lutego, sobota
godz. 11 – POZNAj STADION MIEjSKI i Ty-
ską Galerię Sportu – zwiedzanie (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 16 i 19 – „KOLACjA DLA GłuPCA” 
– spektakl komediowy w reż. Cezarego żaka 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)
godz. 19 – DEZERTER – koncert legendarne-
go zespołu punkrockowego (Klub muzyczny 
underground, pl. Korfantego 1)
godz. 19 – jAM SESSION W AMC – wspólne 
muzykowanie pod okiem Marka Gruszki (Art 
Music Club, ul. Oświęcimska 53)

26 lutego, niedziela
godz. 18 – „WIEDEŃSKA KREW” – operetka 
johanna Straussa w wyk. Teatru Arte Creatura 
(Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

27 lutego, poniedziałek
godz. 18 – AbECADłO SZTuKI – gawęda Ag-
nieszki Czyżewskiej o sztuce (MbP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 19 – SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM: 
„Seszele. Raj na ziemi” – spotkanie z Przem-
kiem Wiktorczykiem (Klub MCK Wilkowyje, 
ul. Szkolna 94)

25 lutego godz. 16 i 19: „kolacja 
dla gŁupca” – spektakl koMedio‑
Wy W reż. cezarego żaka, teatr 
MaŁy
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