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prace przy budowie nowej części ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego mają potrwać jeszcze trzy miesiące.

piękno równowagi
Przy okazji Dnia Kobiet okolicznościowo rozmawiamy 
z przewodniczącą Rady Miasta, Barbarą Konieczną.

ii wojna w skali mikro
Czułów i jego mieszkańcy w latach 1939-1945  
na wystawie w Muzeum Miejskim.

„Święta wojna” w półfinale
Unia Oświęcim rywalem hokeistów GKS 
w drodze do finału play off.
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kronika policyjna bohater tygodnia

◆ 2.03 DyżuRNy KMP Ty-
chy OTRZyMał ZgłOSZe-
Nie O POTRąceNiu DZiecKa 
na ul. Wejchertów. Z ustaleń pra-
cujących na miejscu policjantów 
wynika, że do potrącenia doszło 
w momencie, gdy dziecko wybie-
gło spomiędzy zaparkowanych 
samochodów wprost pod nadjeż-
dżającą osobówkę. Na szczęście 
dziecko nie doznało poważnych 
obrażeń i po przebadaniu pozo-
stało na miejscu. Jak informuje 
portal 112tychy.pl, zostało ono 
uznane winnym spowodowania 
kolizji.
◆ DyżuRNy KMP Tychy 
OTRZyMał 5.03 OKOłO gO-
DZiNy 4 ZgłOSZeNie O Da-
chOWaNiu SaMOchODu 
osobowego na ul. Lokalnej. 
Ze zgłoszenia wynikało, że w po-
jeździe oraz jego pobliżu nikogo 
nie ma. Po przybyciu na miejsce 
policjanci sprawdzili najbliższą 
okolicę w poszukiwaniu poszko-
dowanych, ale nikogo nie znale-
ziono. Wrak został odholowany 
na parking policyjny.
◆ TySKa STRaż POżaRNa 
OTRZyMała 27.02 SygNał 
Z ceNTRali POżaROWej 
w DH Azet przy ul. Grota-Rowe-
ckiego. Po przybyciu na miejsce 
stwierdzono, iż doszło do pożaru 
instalacji elektrycznej na terenie 
cukierni. Jako pierwsi działania 
podjęli pracownicy cukierni. 
Strażacy szybko poradzili sobie 
z zagrożeniem. Po około czter-
dziestu minutach działania zo-
stały zakończone.
◆ POlicjaNci Z BieRuNia 
ZaTRZyMali 29-leTNiegO 
MieSZKańca TychóW za po-
siadanie znacznej ilości narko-
tyków. Stało się to na skutek 
zgłoszenia, że jedna z osób znaj-
dujących się w ośrodku zdrowia 
może znajdować się pod wpły-
wem narkotyków. Zgłaszający 
twierdził, że mężczyzna zacho-
wuje się irracjonalnie i jest bar-
dzo nerwowy. Kiedy policjanci 
przyjechali na miejsce, 29-letni 
mężczyzna siedział w samocho-
dzie. W czasie kontroli mundu-

rowi znaleźli w aucie marihua-
nę, amfetaminę, kokainę oraz 
tabletki ekstasy. Zabezpieczy-
li też kilka telefonów komór-
kowych. Podczas sprawdzenia 
w policyjnych bazach danych 
okazało się, że mieszkaniec Ty-
chów ma cofnięte uprawnienia 
do jazdy samochodem. Mężczy-
zna został zatrzymany i dopro-
wadzony do Prokuratury Rejo-
nowej w Tychach, gdzie usłyszał 
zarzuty. Prokurator objął 29-lat-
ka policyjnym dozorem. Za po-
siadanie narkotyków grozi kara 
do 3 lat więzienia. Jednocześnie 
ustawa przewiduje jej zaostrzenie 
w przypadku posiadania znacz-
nej ilości. W związku z tym 29-
latek może spędzić w więzieniu 
nawet 10 lat.
◆ W OSTaTNich DNiach 
Na SKRZyNKi e-MailOWe 
ROZSyłaNa jeST WiaDO-
MOść POchODZąca RZe-
KOMO OD POlicji, mówiąca 
o wysokim poziomie zagrożenia 
terrorystycznego w Polsce. Po-
licja informuje, iż nie jest auto-
rem tych wiadomości, a ich ce-
lem może być próba wywołania 
niepokoju lub strachu, a także 
może być wstępem do kolejnych 
przestępczych działań. Na uwa-
gę zwraca nazwa adresu mai-
lowego z jakiego wysyłane są 
te wiadomości: „kryminalny@
p0licja.com”. Chodzi o użycie cy-
fry 0 w nazwie „policja”. Mimo, 
że część z informacji zawartych 
w mailu jest słuszna, nie jest ona 
prawdziwa.
◆ 25.02 NieZNaNy SPRaWca 
WyBił SZyBę W OKNie alTa-
Ny i włamał się do domku dział-
kowego, skąd dokonał kradzieży 
kosiarki oraz palnika gazowe-
go o wartości 480 zł na szkodę 
mieszkanki Tychów.
◆ TegO SaMegO DNia 
Ze SKlePu WielOBRaNżO-
WegO PRZy ul. SiKORSKie-
gO nieznany sprawca skradł 
dwie walizki z narzędziami 
o łącznej wartości 698 zł. W obu 
przypadkach postępowanie pro-
wadzi KMP w Tychach. ls ●

Samochód, który w nocy dachował na ul. Lokalnej, 
został porzucony przez kierowcę.
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adrian rzytki to 27-letni 
kierowca tyskich linii 
trolejbusowych i znany 
tiktoker, którego 
obserwuje ponad 300 
tysięcy użytkowników. 
w Mediach 
spoŁecznoŚciowych 
pokazuje codziennoŚć 
kierowcy tlt, ale 
również uMiejętnoŚci 
wokalne. w MinionyM 
tygodniu o swoich 
pasjach opowiedziaŁ 
w prograMie 
ŚniadaniowyM jednej 
z największych stacji 
telewizyjnej w polsce.

Urodził się w Katowicach, jednak 
większość swojego życia spędził 
w Tychach. W 2015 roku wypro-
wadził się do Warszawy, jednak 
po kilku latach wrócił. – Zawsze, 
gdy jechał trolejbus, to byłem 
oczarowany i prosiłem mamę 
czy babcię, żebyśmy się przeje-
chali. Mogę śmiało powiedzieć, 
że marzyłem o tym, żeby zostać 
kierowcą trolejbusu. I zostałem 
nim – mówi Adrian Rzytki.

Adrian w mediach społecz-
nościowych pojawił się w cza-
sach pandemii. Jak sam mówi, 
był to okres, w którym komunika-
cja przez internet stała się głów-
ną metodą utrzymywania relacji 
międzyludzkich. – Po to właśnie 
założyłem TikToka, aby utrzymy-
wać kontakt ze znajomymi. Fajnie 
mi się oglądało filmy znajomych, 
więc i ja zacząłem nagrywać. 
Wrzucałem tam takie codzienne 
nagrania. Jestem osobą wesołą, 
dlatego większość treści jest mało 
poważnych i kręconych „dla jaj”. 
W pewnym momencie pomyśla-
łem, że super byłoby nagrać coś 
z trolejbusami. Porozmawiałem 
z prezesem TLT i dał mi zielone 
światło. To było naprawdę ekstra. 
Nie spodziewałem się aż takiej 
przychylności. Sporo osób z fir-
my interesuje się tematem i go-
rąco mi kibicuje. Okazało się, 
że jest tu moc. W sumie to nikt 
inny nie nagrywa treści o trolej-
busach, więc był to strzał w dzie-
siątkę. Pokazuję takie zwykłe 
rzeczy: jak działa trajtek, jak się 
go obsługuje, jak wygląda przy-
gotowanie do pracy, jak podłą-
cza się trolejbus do prądu, gdzie 
kierowcy ładują swoje pojazdy 
i co się robi, kiedy jest się rezer-
wowym kierowcą. Wyjaśniam też, 
na czym polega różnica między 
prowadzeniem autobusu a trolej-
busu. Trolejbusem trzeba jechać 
znacznie ostrożniej, bo ma od-
bieraki prądu, które na zakręcie 
mogą wypaść z sieci, jeśli poje-

dziemy za szybko. Są takie trasy, 
gdzie trzeba je odpiąć. Gdybym 
o tym zapomniał, to wtedy same 
wypadają z sieci i składają się 
na dach. My kierowcy potocznie 
nazywamy to „pałowaniem”. Fa-
scynuję się tym i może dlatego tak 
łatwo mi jest opowiadać o trajt-
kach – dodaje Adrian Rzytki.

Trolejbusom poświęca jednak 
tylko część swoich nagrań. Spo-
ro z nich to relacje z życia co-
dziennego, pranki (z ang. żarty 
czy psikusy), luźne przemyślenia 
czy zagadki. Najpopularniejszy 
film, który ma 5 milionów wy-
świetleń, traktuje o... automatycz-
nym sedesie.

Dwa miesiące temu koleżanka 
nagrała Adriana jak śpiewa pio-
senkę Piotra Kupichy. Wrzuci-
ła to do sieci i zrobił się szum. 
– Użytkownikom bardzo spo-
dobało się moje nagranie. Nagle 
pojawiło się 50 tysięcy, 100 ty-
sięcy, 200 tysięcy odsłon. Wszy-
scy zaczęli oznaczać tam Piot-
rka i domagać się duetu. Ten 
się do mnie odezwał i wspólnie 
nagraliśmy to. Spotkaliśmy się 
też w Katowicach, aby pośpie-
wać. Kiedy więc odezwała się 
do mnie popularna śniadaniów-
ka, to zaprosiłem Piotrka, aby-
śmy razem pośpiewali w trajt-
ku. Wyszło to naprawdę fajnie. 
Bardzo chciałbym realizować się 
muzycznie, ale z muzyką jeszcze 
raczkuję, bo zacząłem w 2019 
roku. Od tego czasu piszę teksty 
i śpiewam. Poruszam się raczej 

w klimatach rocka z domieszką 
popu a nawet rapu. W tym roku 
chciałbym nagrać kilka kolejnych 
utworów. Nagramy pewnie jesz-
cze coś z Piotrkiem, bo świetnie 
nam się ze sobą pracuje.

Kanał Adriana na TikToku ak-
tualnie ma 327 tysięcy obserwują-
cych, 15 milionów polubień, zaś 
jego wszystkie treści notują 98 
milionów wyświetleń.
kaMil peszat ●

nAjpopulArniejszy tyszAnin 
nA tiktoku
jego filMiki OSIąGNęły łąCZNIE PRAWIE 100 MILIONóW WyŚWIETLEń. 

Adrian Rzytki i Piotr Kupicha wystąpili wspólnie w popularnym programie śniadaniowym.

Miłość do trolejbusów towarzyszy mu od dzieciństwa.
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„twoje tychy”: czy lubi pani dzień 
kobiet?
BaRBaRa KONiecZNa: 
– Tak, powiem szczerze, że bar-
dzo lubię Dzień Kobiet. Warto 
tutaj przypomnieć, że źródła 
historyczne mówią o podobnej 
tradycji jeszcze za czasów 
starożytnego Rzymu. Dzień 
Kobiet był wówczas oddaniem 
czci bogini Junonie, która była 
opiekunką życia kobiet. Kobiety 
modliły się o szczęście w życiu 
małżeńskim, a mężowie w tym 
dniu obdarowywali swoje żony 
prezentami. Inni historycy 
podają, że za początek tego 
święta we współczesnym świe-
cie uznaje się rok 1857, kiedy 
to pracujące w Nowym Jorku 
w fabryce bawełny kobiety zor-
ganizowały strajk, domagając 
się krótszego dnia pracy oraz 
takiego samego wynagrodzenia, 
jakie otrzymywali mężczyźni. 
Do wspomnianego strajku 
doszło właśnie 8 marca. Przez 
te lata sytuacja zmieniła się 

diametralnie. Kiedyś kobiety, 
chcące realizować się społeczne, 
pełniły rolę co najwyżej sekre-
tarza. Dziś nikogo nie dziwi 
kobieta piastująca najwyższe 
stanowiska. Niestety, wciąż 
można znaleźć liczne przykłady 
dyskryminacji na tle płci. 
Głównie dotyczy to różnicy 
w wynagrodzeniu na bliźnia-
czych stanowiskach.

czy zatem parytety to dobry 
pomysł?
– Nie. Ja nie jestem za tym, 
bo uważam, że nie należy przy-
muszać kobiety na siłę do żadnej 
działalności. A jednak zdarzały 
się takie przypadki, bo trzeba 
skompletować listę czy mieć 
odpowiedni stosunek płci 
w zespole. Jestem zwolenniczką 
budowania list, zespołów czy 
grup zawodowych na podstawie 
kompetencji, a kobiety stały się 
szalenie kompetentne w każdej 
dziedzinie. Są panowie, którzy 
z tego powodu czują się zagro-

żeni, ale to jest właśnie urok 
demokracji i zdrowej rywalizacji. 
Niech wygra lepszy.

skoro jest tak dobrze, to czy 
można powiedzieć, że dokonała się 
zmiana, o którą walczyły kobiety 
w fabryce bawełny 166 lat temu?
– Z mojej perspektywy nie 
dokonała się ona w stu pro-
centach. Są różne organizacje, 
w tym organizacje kobiet, które 
wciąż walczą i kruszą beton 
skostniałych poglądów. Ich praca 
jest nie do przecenienia.

czy dzień kobiet w tej pracy 
pomaga?
– Ależ oczywiście. Dla 
wszystkich kobiet jest to dzień 
obdarowywania kwiatami, 
słodyczami i drobnymi upo-
minkami. W moim rodzinnym 
domu ojciec zawsze dbał, byśmy 
otrzymały po bukieciku i sto-
sownym upominku. Mam same 
miłe wspomnienia z 8 marca. 
Pamiętam, że mama zawsze 

tego dnia, gdy wracała z pracy, 
to przynosiła goździki. Sama 
też tych goździków w swojej 
historii otrzymałam wiele. 
Bardzo lubię te kwiaty. Jednak 
są też kobiety, dla których 8 
marca to dzień solidarności 
i dzień praw kobiet, dla których 
bardziej niż kwiatek liczy się 
poczucie jedności i sprawczości, 
a nade wszystko dzień refleksji 
nad kobiecością i miejscem 
kobiety w rodzinie, społeczeń-
stwie czy na rynku pracy. Znam 
kobiety, które tego dnia zamiast 
na babski wieczór umawiają się 
na spotkania, podczas których 
omawiają miniony rok oraz 
przyszłe cele ich organizacji. 
I to jest piękne – ten pluralizm, 
ta platforma społeczna, 
na której znajdzie się miejsce 
dla każdego. Myślę, że gdyby 
nie my – kobiety i nasze 
kobiece spojrzenie, ten świat 
byłby zdecydowanie gorszym 
miejscem.

skoro już jesteśmy przy spędzaniu 
dnia kobiet, jak ten dzień spędza 
przewodnicząca rady miasta 
tychy?
– Oczywiście spodziewam się 
kwiatów. Dużo kwiatów. Jak 
większość kobiet uwielbiam 
je. A już zupełnie poważnie, 
to zdecydowanie wolę spokoj-
niejsze przestrzenie i kameralny 
klimat. Tego dnia wolę pójść 

do teatru czy do galerii 
sztuki. Zamiast drinka w pubie 
zdecydowanie wolę kolację 
w spokojnej restauracji. Poza 
tym nie przesadzajmy z tym 
Dniem Kobiet – najważniejsza 
jest pamięć i gest.

spotkałem się z opinią, że 8 marca 
jest dniem krzywdzącym dla pań, 
bo panowie myślą, że tylko w ten 
dzień powinni się starać...
– Jest w tym pewna prze-
wrotna logika, jednak myślę, 
że ten dzień lub jego brak nie 
rozwiązuje tak poważnych 
problemów w relacji jak 
brach chęci do starania się. 
Podchodzę do tego tak, że cały 
rok jest tortem, zaś 8 marca 
jest wisienką. Odwołam się raz 
jeszcze do domu rodzinnego, 
bo przez cały rok tata traktował 
nas z szacunkiem i pozostawiał 
sporo przestrzeni na naszą 
kobiecość, co nie przeszkadzało 
mu podkreślić swojej miłości 
do nas 8 marca.

skoro już ustaliliśmy, że o kobietę 
należy dbać cały rok, to chciałbym 
zapytać o kilka kwestii 
dotyczących etykiety, savoir vivre 
czy bon ton. kiedyś przepuszczanie 
kobiety przodem, całowanie 
w rękę, otwieranie drzwi, podanie 
płaszcza czy odsuwanie krzesła 
było objawem dobrych manier. 
dziś zdarza mi się usłyszeć, 

że te „maniery” są zachowaniem 
protekcjonalnym czy wręcz 
manifestacją patriarchatu. jak 
pani na to się zapatruje?
– Absolutnie nie czuję się 
źle, gdy ktoś otwiera przede 
mną drzwi. Powiem więcej 
– wszystkie te gesty odbieram 
jako przyjazne, jako okazanie 
szacunku czy też sympatii. 
W ogóle mi nie przeszkadza 
pocałunek w dłoń na przywita-
nie czy przyniesienie płaszcza 
z szatni. Opinie, o których pan 
wspomniał, to opinie skrajne 
bądź radykalne, a ja nie czuję się 
najlepiej wśród radykałów. Uwa-
żam, że tak samo jak my kobiety 
mamy prawo do swobodnego 
wyrażania swojej kobiecości, 
tak samo mężczyźni mają 
niezbywalne prawo do bycia 
męskimi. A czy jest coś bardziej 
męskiego niż okazana ko-
biecie serdeczność, sympatia 
i szacunek? Bardzo lubię męskie 
towarzystwo, męską energię 
i męskie spojrzenie na świat. Te 
różnice, które wynikają z płci, 
przyciągają nas ku sobie, bo się 
uzupełniają. Czasami mam 
potrzebę spędzenia wieczoru 
tylko w kobiecym gronie, ale 
większość z nas potrzebuje 
równowagi, a mężczyzna jest 
naturalną przeciwwagą dla 
kobiety. Równowaga jest piękna.
rozMawiaŁ:
kaMil peszat ●

piękno równowAgi
w przededniu dnia kobiet ROZMAWIAMy Z BARBARą KONIECZNą, PRZEWODNICZąCą RADy MIASTA TyChy, WIELOLETNIą DZIAłACZKą SPOłECZNą I KULTURALNą.
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Barbara Konieczna.
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kondolencje

kondolencje

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej w Tychach wraz z świer-
klańskim PKM podpisały 1 marca 
umowy o dofinansowanie budo-
wy stacji tankowania wodorem. 
Na realizację tych inwestycji Na-
rodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
przeznaczył 10 mln zł.

Tyski PKM planuje budowę 
ogólnodostępnej stacji umożli-
wiającej tankowanie pojazdów 
wykorzystujących do napę-
du energię elektryczną wytwo-
rzoną z wodoru. Głównym ce-
lem budowy stacji jest promocja 
„wodoromobilności”, której roz-
wój przyczynia się do zmniejsze-
nia liczby pojazdów emitujących 
dwutlenek węgla i mieszaninę 
tlenków azotu o niezdefiniowa-
nym składzie.

Obecnie GZM prowadzi postę-
powanie przetargowe na zakup 20 

autobusów napędzanych wodo-
rem, z których pięć trafi do PKM 
Tychy. Dodatkowo, w prawie op-
cji, możliwy będzie zakup kolej-
nych 10 sztuk.

Całkowity koszt przedsię-
wzięcia to ponad 110 milio-
nów złotych. 81 milionów po-
chodzi z dotacji udzielonej 
metropolii przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zamó-
wienie obejmuje zakup pojaz-
dów o długości ok. 12 metrów 
wraz z systemem ładowania 
i obsługą gwarancyjną. Pojaz-
dy mają pomieścić minimum 
85 pasażerów, z czego co naj-
mniej 25 na miejscach siedzą-
cych. Pierwsze autobusy napę-
dzane wodorem powinny trafić 
do GZM już w pierwszej poło-
wie 2024 roku.
oprac. kp ●

15 marca obchodzony jest Świato-
wy Dzień Konsumenta. Z tej okazji 
Miejski Rzecznik Konsumentów 
organizuje drugą już edycję kam-
panii #kupujęzgłową. W ubiegłym 
roku ekipa rzecznika spotkała się 
z mieszkańcami w Gemini Park 
Tychy, gdzie udzielała porad z za-
kresu prawa konsumenckiego.

W tym roku zaplanowano 
publikację porad dotyczące cy-

berbezpieczeństwa. Na profilu 
FB Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów pojawią się konkur-
sy z nagrodami. Kampania po-
jawiła się także w przestrzeni 
miejskiej – na przystankach au-
tobusowych znalazły się plakaty, 
które przypominają o możliwo-
ści uzyskania bezpłatnej pomocy 
rzecznika konsumentów.
oprac. kp ●

budowa 
Środowiskowego 
doMu saMopoMocy 
przy oŚrodku 
rehabilitacyjno-
edukacyjno-
wychowawczyM 
(prowadzonyM przez 
polskie stowarzyszenie 
na rzecz osób 
z niepeŁnosprawnoŚcią 
intelektualną)  oraz 
prace Modernizacyjne 
saMego oŚrodka 
to obecnie największa 
i najważniejsza 
inwestycja oŚwiatowa 
realizowana w MieŚcie. 
prace powoli dobiegają 
końca – potrwają 
jeszcze trzy Miesiące.

Przypomnijmy, iż inwestycja 
rozpoczęła się w styczniu 2022 
roku. Projekt zakładał dobudo-
wanie parterowego skrzydła bu-
dynku OREW przy al. Niepod-
ległości o powierzchni ponad 
1600 m kwadratowych. Znajdą 
się tutaj m.in.: gabinety lekar-
skie, sale do rehabilitacji, strefa 
relaksacyjna, gabinet hydrotera-
pii, krioterapii, kuchnia treningo-
wa, pracownie warsztatowe oraz 
pomieszczenia techniczne i go-
spodarcze.

Obecnie trwają prace przy 
ocieplaniu elewacji budynku 
oraz drobne prace remontowe, 
a niebawem rozpocznie się wy-
posażanie pomieszczeń. Zgodnie 
z projektem, w „pokoju wycisze-
nia” znalazły się już pufy, kolum-
na świetlna, tapczan, a pokoje ca-
łodobowej opieki wytchnieniowej 
będą wyposażone we wszystkie 
potrzebne sprzęty. Położona zo-
stała wykładzina na całej po-
wierzchni ośrodka, pomalowa-
no ściany, które podczas remontu 
uległy zniszczeniu lub zostały za-
brudzone. Gotowe i użytkowane 
są już dwie łazienki, pomieszcze-
nia przeznaczone dla pracowni-

ków oraz magazyny. W kuch-
ni pojawiły się nowe szafy oraz 
duży pochłaniacz. Przeniesio-
ne zostało archiwum placówki, 
które zgromadzono w czasie 30-
letniej działalności. W tym po-
mieszczeniu zainstalowano wen-
tylację, by utrzymać odpowiednią 
wilgotność i temperaturę. Słowem 
– wszystko przebiega zgodnie 
z harmonogramem i jak zapewnia 
wykonawca, termin zakończenia 
prac zostanie dotrzymany.

– Tym, co najbardziej nas cie-
szy jest fakt, iż w czasie remontu 
ośrodek działał bez przerw i... bez 
taryfy ulgowej – mówi Renata Za-
jąc, dyrektor tyskiego OREW-u. 
– To było dla wszystkich wielkie 
wyzwanie, zwłaszcza przy spię-
trzaniu się robót. Działaliśmy nie-
kiedy w ograniczonym zakresie, 
nauczyciele musieli dostosowy-
wać się do warunków, zmieniać 
formy pracy z naszymi wycho-

wankami. Chcę podkreślić wy-
jątkową dbałość i wrażliwość 
na nasze problemy ze strony kie-
rownictwa firmy, która wykony-
wała prace, czyli Przedsiębior-
stwa Budowlanego Mazur Sp. 
z o.o., Firmy Budowlanej Sławo-
mir Mazur oraz jej pracowników. 
Na bieżąco, a czasami z dużym 
wyprzedzeniem informowano 
nas o planach robót, więc mo-
gliśmy odpowiednio zareagować 
i dobrać odpowiednie formy pra-
cy. Uciążliwe prace wykonywano 
czasami po godzinie 14, a w cza-
sie wzmożonego hałasu organizo-
waliśmy spacery, wyjazdy eduka-
cyjne, itd. Praca wymagała także 
zwiększonego wysiłku ze stro-
ny pracowników ośrodka. Przy 
tego rodzaju pracach, dosłownie 
wszędzie gromadziła się spora 
ilość kurzu, pyłu i różnych zanie-
czyszczeń, które codziennie mu-
siały być dokładnie sprzątane.

Jak już informowaliśmy, trwa 
zbiórka mająca na celu zakup 
nowego busa dla wychowan-
ków OREW. Stary pojazd, z uwa-
gi na częste awarie coraz trudniej 
eksploatować, w związku z czym 
potrzebny jest nowy. Jednak kiedy 
było już blisko zakupu, okazało się, 
że cena busa w ciągu dwóch mie-
sięcy wzrosła aż o… 60 tys. zł.

– Założyliśmy zrzutkę i dzię-
ki hojności wielu osób udało się 
zgromadzić pewną kwotę, ale 
nadal jeszcze brakuje. Na szczęś-
cie pomaga nam wiele osób, 
od lat wspiera nas Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Miasta Ty-
chy „Inicjatywa Tyska”, które nie-
dawno przekazało nam 20.500 zł, 
które zebrano podczas Tyskiego 
Balu Dobroczynnego. Jestem więc 
dobrej myśli, że uda nam się ze-
brać potrzebne środki – dodaje 
dyrektor Renata Zając.
leszek sobieraj ●

tyski przewoźnik otrzymał dotację na budowę stacji tankowania 
paliwem ekologicznym.

Jazda na wodór

kampania rzecznika konsumentów

KupuJ z głową

nAjwAżniejszA inwestyCjA
prace w oŚrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczyM NA OSTATNIEj PROSTEj. WCIąż TRWA ZBIóRKA 
fUNDUSZy NA ZAKUP BUSA.

Część pomieszczeń jest już wyposażana; reszta prac ma się zakończyć w ciągu najbliższych stu dni.
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od naszej czytelniczki 
otrzyMaliŚMy 
doŚć niepokojący 
Mail dotyczący 
pojawiających się 
w MieŚcie szczurów. czy 
byŁy to sporadyczne 
przypadki, czy też MaMy 
do czynienia z plagą 
powodujących lęk 
i obrzydzenie gryzoni?

Czytelniczka pisze: „Coraz częś-
ciej słyszy się i widzi szczury 
spacerujące po centrum miasta. 
Sama byłam świadkiem takie-
go „spaceru” na skrzyżowaniu 
ul. Grota Roweckiego z al. Nie-
podległości (przy Urzędzie Skar-
bowym). Gryzonie były widzia-
ne również przy ul. Mikołowskiej 
oraz w okolicach banku ING przy 
al. Niepodległości. Może powinna 
być przeprowadzona deratyzacja 
w mieście na większą skalę. Zgła-
szałam problem w Sanepidzie, ale 
nie otrzymałam odpowiedzi”.

Z Wydziału Komunalnego 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
otrzymaliśmy informację, iż spra-
wa przekazana została do Straży 
Miejskiej oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Tychach „w celu prze-
prowadzenia kontroli w zakresie 
przestrzegania obowiązków wyni-

kających z Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie miasta Tychy oraz możliwości 
wystąpienia zagrożenia epide-
miologicznego spowodowanego 
przez żyjące na tym terenie szczu-
ry. Oba podmioty podjęły dzia-
łania w zakresie swoich kompe-
tencji”.

W myśl zapisów Regulami-
nu utrzymania czystości i po-
rządku, właściciele nieruchomo-
ści i mieszkańcy zobowiązani 
są do deratyzacji terenów prze-
znaczonych na cele mieszkanio-
we. W odpowiedzi Wydziału 
Komunalnego, czytamy, iż do-
tyczy to zabudowy wielorodzin-
nej i jednorodzinnej, produk-
cyjnej, handlowej, oświatowej, 
związanej z zaspokajaniem po-
trzeb wspólnoty samorządowej, 
itp. – ze szczególnym uwzględnie-
niem miejsc, w których powstają 
lub gromadzone są odpady. Akcje 
deratyzacyjne są przeprowadzone 
w dwóch terminach – od 15 mar-
ca do 30 kwietnia oraz od 15 paź-
dziernika do 15 listopada. Kon-
trolę spełnienia obowiązków 
wynikających z powyższych za-
pisów przeprowadza Straż Miej-
ska w Tychach.

Jak się dowiedzieliśmy, 
w największej tyskiej spółdziel-
ni mieszkaniowej „Oskard” nikt 

z lokatorów nie zgłaszał podob-
nych przypadków, podobnie jak 
w przypadku mieszkańców zaso-
bów Miejskiego Zarządu Budyn-
ków Mieszkalnych. Oba te pod-
mioty – jak usłyszeliśmy – ściśle 
stosują się do zapisów „Regulami-
nu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Tychy”.

– Od czasu do czasu pojawia-
ją się takie sygnały i natychmiast 
na nie reagujemy, dokonując kon-
troli – powiedział dr Grzegorz 
Gołdynia, dyrektor tyskiego Sa-
nepidu. – Właściciele nierucho-
mości są zobowiązani do prze-
prowadzenia deratyzacji. Ale nie 
sposób mówić o jakiejś pladze 
gryzoni, są to pojedyncze zgło-
szenia, z których część nawet się 
nie potwierdza.

Tomasz Baranowski, właściciel 
jednej z tyskich firm przeprowa-
dzających deratyzacje, również 
nie zaobserwował, by w ostatnim 
czasie nasiliła się liczba zgłoszeń 
związanych z obecnością szczu-
rów.

– To problem, który dotyka 
wszystkie większe miasta, zwłasz-
cza te, przez które przepływa-
ją rzeki, są kanały, itd. – powie-
dział. – W Tychach też oczywiście 
pojawiają się gryzonie, jednak nie 
ma z nimi takiego problemu, jak 
na przykład we Wrocławiu, czy 

w Warszawie. Problemem w na-
szym mieście są resztki pokar-
mu wyrzucane w śmietnikach, 
czy skwerach, czasami nawet 
przez okno, bo niektórzy myślą, 
że w ten sposób dokarmiają gołę-
bie czy koty. Szczury wówczas nie 
muszą szukać czy walczyć o po-
żywienie, bo są po prostu dokar-
miane przez ludzi. W jednym 
z miast ktoś wymyślił, że będzie 
się dokarmiać bezpańskie koty. 
Jak się okazało, akcja ta przynio-
sła zupełnie niezamierzony sku-
tek, bo kiedy zaczęto umieszczać 
czy rozsypywać karmę, natych-
miast pojawiły się... setki szczu-
rów. Dodam, iż w Tychach jest 
kilka miejsc, gdzie lęgną się 
szczury. Tak jest m.in. za „Żabką” 
przy ul. Budowlanych, gdzie stoi 
opuszczony prywatny dom. Choć 
to własność prywatna, coś jednak 
z tym powinno się zrobić. Obser-
wujemy także, że kiedy rozpoczy-
na się jakaś inwestycja np. drogo-
wa i prowadzone są prace ziemne, 
w piwnicach okolicznych domów 
można napotkać na gryzonie. 
Po prostu opuszczają swoje le-
gowiska w kanałach, jakichś za-
kamarkach i mogą pojawić się 
na chodnikach czy ulicy. Ale nie 
uważam, by był to obecnie jakiś 
poważny problem w mieście.
leszek sobieraj ●

w lutyM doszŁo 
do awarii systeMu 
Śląskiej karty 
usŁug publicznych 
górnoŚląsko-
zagŁębiowskiej 
Metropolii. 
na szczęŚcie 
stosunkowo 
szybko uporano 
się z usunięcieM jej 
skutków, odtwarzając 
wszystkie bazy 
danych. i choć nic 
nie wskazywaŁo, 
że MogŁo dojŚć 
do wycieku danych 
pasażerów, nieMniej 
– jak poinforMowano 
– przyczyną awarii byŁ 
atak hakerski.

Sprawa została zatem zgłoszo-
na na policję oraz odpowiednim 
służbom, zajmującym się bezpie-
czeństwem internetu oraz ochro-
ną danych osobowych – NASK 
(Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej) oraz Urzędowi 
Ochrony Danych Osobowych.

samorządy pod obstrzałem
Systemy informatyczne różnych 
instytucji, głównie samorządów, 
coraz częściej padają ofiarą ata-
ków hakerskich. Rocznie odno-
towuje około 400 ataków, czyli 
średnio jeden dziennie. Kilka 
przykładów... W gminie Tucz-
na w woj. lubelskim wprowa-
dzony do systemu wirus zaszy-
frował pliki na serwerze. Haker 
poinformował, że naprawi szko-
dy w zamian za okup opłacony 

w kryptowalucie. Gmina okupu 
nie zapłaciła, zaszyfrowanych 
danych nie udało się odzyskać 
i urząd musiał odtwarzać m.in. 
dane z księgowości podatkowej 
i budżetowej. Z kolei po ata-
ku hakerskim na Urząd Miasta 
w Otwocku przestały działać 
karty metropolitalne, nie moż-
na też było załatwić niektórych 
spraw podatkowych czy zapłacić 
za gospodarowanie odpadami. 
W Powiatowym Ośrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej w Oświęcimiu zablo-
kowano serwer z bazami danych. 
Nie można było zgłaszać prac 
geodezyjnych, udostępniać ma-
teriałów, przyjmować prac geo-
dezyjnych do zasobu czy skła-
dać projektów do uzgodnień. 
I także zażądano okupu, które-
go powiat nie zapłacił, ale i tak 
musiał szybko znaleźć ok. 600 
tys. zł dla firmy, która zajęła 
się odblokowaniem systemów. 
Dwa lata temu hakerzy włamali 
się do systemu komputerowe-
go Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, 
umieszczając linki do stron por-
nograficznych.

w tychach bez ataków
Obsługą informatyczną Urzędu 
Miasta Tychy zajmuję się Cen-
trum Usług Wspólnych Miasta 
Tychy, które dysponuje środka-
mi przeznaczonymi na zabez-
pieczenie danych. Jak się okazu-
je, do tej pory nie odnotowano 
ataków hakerskich i choć zdarzały 
się problemy związane z dostęp-

nością usług, nie wynikały one 
z cyberataków.

– Z ostatnich ataków, któ-
re miały miejsce, można wnio-
skować, że najczęściej mamy 
do czynienia z szyfrowaniem 
zawartości dysków twardych 
w celu uzyskania zapłaty za ich 
odblokowanie – mówi Ewa 
Grudniok, rzecznik Urzędu 
Miasta w Tychach. – Oczywi-
ście urząd posiada dużą ilość 
danych, szczególnie informa-
cje o mieszkańcach, częściej 
jednak, w przypadku jedno-
stek samorządowych, słyszymy 
o szyfrowaniu niż o ich wycieku. 
Częstym sposobem, z którego 
korzystają przestępcy, jest pró-
ba zainfekowania sieci poprzez 
pocztę elektroniczną, przesy-
łanie załączników zawierają-
cych szkodliwe oprogramowa-
nie lub poprzez wystawione 
na zewnątrz, słabo zabezpie-
czone popularne usługi. Dane, 
którymi dysponuje Urząd Mia-
sta, są chronione w sposób kil-
kustopniowy. Chodzi o opro-
gramowanie antywirusowe, 
urządzenia brzegowe (routery), 
jak również poprzez system ko-
pii zapasowych i wdrożenie po-
lityki bezpieczeństwa. Staramy 
się na bieżąco poszerzać wiedzę 
użytkowników w tym zakresie. 
Dbamy również o aktualizację 
oprogramowania, co w przy-
padku UM i różnorodności sy-
stemów, które posiada jest du-
żym wyzwaniem. Dodam, iż 
skorzystaliśmy z programu „Cy-
frowa gmina”, w ramach którego 
zakupiono laptopy dla Miejskie-

go Centrum Oświaty (21 sztuk) 
oraz wykonany został audyt bez-
pieczeństwa dla Urzędu Miasta 
– informuje Ewa Grudniok.

W związku z pandemią, w la-
tach 2020-2021 urzędy z dnia 
na dzień musiały przestawić się 
na pracę zdalną, co otwiera-

ło drogę do ataków. UM w Ty-
chach wdrożył kilka procedur, 
określających między inny-
mi sposób pracy zdalnej, które 
każdy pracownik zobowiązany 
jest przestrzegać. Także w tym 
czasie, kiedy część urzędników 
pracowała zdalnie nie odnoto-

wano cyberataków, co nie zna-
czy, że nie mogą się one zdarzyć 
w każdej chwili. Dlatego w sa-
morządach konieczne jest trak-
towanie środków przeznacza-
nych na bezpieczeństwo IT jako 
inwestycję, a nie jako koszt.
leszek sobieraj ●

urzędowe CyberbezpieCzeństwo
roŚnie liczba hakerskich ataków NA jEDNOSTKI SAMORZąDU TERyTORIALNEGO. jAK ChRONIONE Są DANE W TySKIM URZęDZIE MIASTA?

jest problem ze szCzurAmi?
sanepid: „NIE SPOSóB MóWIć O PLADZE GRyZONI, Są TO POjEDyNCZE ZGłOSZENIA”.

Na nadesłanym przez Czytelniczkę zdjęciu widać szczura 
przebiegającego przez chodnik przy siedzibie Urzędu Skarbowego.
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zostaw 1,5% w tychach

TySKie ORgaNiZacje POżyTKu PuBlicZNegO

– Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. faustyna (KRS 0000221725)
–  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach 

„Piątka Dzieciom” (0000009415)
–  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tychach 

(0000013377)
– Komitet Pomocy dla Zwierząt (0000015352)
– Społeczne Stowarzyszenie hospicjum im. św. Kaliksta I (0000039927)
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej Nas” (0000050510)
– Stowarzyszenie „Trzeźwość życia” (0000065590)
– Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 30 w Tychach (0000076897)
– Stowarzyszenie Sportowe OKS jUWE Tychy-jaroszowice (0000122161)
– Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy „ZET” Tychy (0000144240)
– Stowarzyszenie Otwartych Ludzi „SOL” (0000192921)
– Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca” (0000207821)
– Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik” w Tychach (0000252544)
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W stronę słońca” (0000271451)
– Abstynencki Klub żeglarski „Paprocany” (0000279721)
– Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile (0000302337)
– fundacja Śląskie hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo (0000324984)
– fundacja Inicjatywa Górnośląska (0000329894)
– fundacja „Cicha-Nadzieja” (0000331965)
– Stowarzyszenie „Szarak Polski” (0000335511)
– fundacja „Bliżej Szczęścia” (0000454216)
– fundacja „Tychy – Dobre Miejsce” (0000494244)
– Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy (0000531207)
– fundacja Człowiek i Pies (0000616685)

ZałaTaj SPRaWy ONliNe

E-Urząd Skarbowy to serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej 
szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w dowolnym momencie 
i korzystając z dowolnego urządzenia. Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się przez login 
gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją 
mObywatel.
Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do prze-
znaczonych dla niego informacji i usług, których katalog jest systematycznie powiększany.

rozpocząŁ się sezon 
rozliczenia się 
z fiskuseM za 2022. jak 
co roku w redakcji 
tygodnika „twoje 
tychy” przy telefonach 
dyżurowaŁy ekspertki 
z urzędu skarbowego 
w tychach. na pytania 
naszych czytelników 
odpowiadaŁy 
Monika cichy, anna 
koŁodziejczyk i anna 
wŁodyka. dziŚ druga 
częŚć raportu 
z telefonicznego 
dyżuru podatkowego.

jak rozliczają się osoby z ukrainy, 
które u nas pracują?
– Tak samo jak wszyscy, stosując 
przepisy ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. 
Co do zasady każdy z nas rozli-
cza się w miejscu zamieszkania. 
Wyjątkiem jest tylko posiadanie 
ograniczonego obowiązku 
podatkowego w przypadku 
nierezydentów podatkowych. 
Wówczas nierezydent rozlicza 
się z urzędem skarbowym 
tylko z dochodów osiąganych 
w Polsce z uwzględnieniem 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.

w zeznaniu wpisujemy 
miejsce zamieszkania, 
a nie zameldowania. czy urząd 
skarbowy sprawdza ten zapis?
– Właściwość urzędu 
skarbowego określa się 
według miejsca zamieszkania. 
Miejsce zamieszkania wskazuje 
podatnik w swoim zeznaniu 
podatkowym. Dodatkowo 
zaznaczam, że pracownik 
informuje o adresie zamiesz-
kania zakład pracy, który 
następnie przesyła do właś-
ciwego urzędu informację 
o przychodach z innych źródeł 
oraz o dochodach i pobranych 
zaliczkach na podatek docho-
dowy, wskazując w niej adres 
zamieszkania pracownika.

w tym roku sporo było 
zamieszania związanego 
z przepisami wprowadzonymi 
przez polski Ład. nie ma już tzw. 
ulgi dla klasy średniej, w jej 
miejsce stworzono mechanizm 
hipotetycznego podatku 
należnego. jak działa ten 
mechanizm? czy trzeba to jakoś 
uwzględniać w zeznaniu?
– Tak, faktycznie było sporo 
zmian. Hipotetyczny podatek 
należny wiąże się ze zmianami 
wprowadzonymi od 1 lipca 
2022 r. Podatek hipotetyczny 

wynika z likwidacji ulgi dla 
klasy średniej i przysługuje 
podatnikom, którzy w złożonym 
zeznaniu podatkowym za 2022 r. 
wykazali przychody ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej 
w wysokości od 68.412 zł 
do 133.692 zł. Jeśli podatek na-
leżny za 2022 r. wynikający z ze-
znania podatkowego będzie 
wyższy od obliczonego przez 
organ podatkowy hipotetyczne-
go podatku należnego, właściwy 
naczelnik urzędu skarbowego 
zwróci podatnikowi kwotę tej 
różnicy.

Dodatkowo w terminie 21 
dni od dnia złożenia zeznania, 
organ podatkowy informuje 
podatnika o wystąpieniu kwoty 
różnicy zwrotu. Następnie zwrot 
jest dokonywany w terminie 
ustawowym czyli w przypadku 
rozliczeń elektronicznych 45 dni, 
natomiast papierowych termin 
ten wynosi 3 miesiące.

może się zdarzyć, że ktoś pracował 
w ciągu roku u kilku czy kilkunastu 
pracodawców, np. prowadząc 
na zlecenie różne imprezy. 
kto ponosi odpowiedzialność 
za to co jest w zeznaniu, jeśli 
na przykład okaże się, że jakiś 
pracodawca nie dosłał formularza 
pit-11?
– Za prawidłowość zeznania 
podatkowego odpowiedzialność 
ponosi podatnik i to niezależnie 
od tego czy zeznanie wypełnia 
w usłudze Twój e-PIT za pomocą 
e-urzędu skarbowego, czy robi 
to samodzielnie.

Na pracodawcy spoczywa 
obowiązek wysłania infor-
macji o dochodach PIT-11, 
na podstawie których zasi-
lana jest usługa Twój e-PIT. 
Ostateczne słowo jednak 
należy do podatnika, który 
może m.in. w usłudze Twój 
e-PIT zaakceptować i zatwier-
dzić zeznanie, modyfikować 
lub je odrzucić. Dodatkowo 
zaznaczam, że podatnik może 

dokonać korekty złożonego 
zeznania podatkowego.

komu przysługuje ulga za dojazd 
do pracy? jakie warunki trzeba 
spełnić i to zrobić w zeznaniu 
podatkowym, jeśli ktoś otrzymał 
już pit z pracy?
– Nie ma takiej ulgi. Jeśli 
mówimy o kosztach uzyskania 
przychodów uzyskanych 
ze stosunku pracy czyli tzw. 
kosztach pracowniczych 
przysługują one pracownikom 
i określa się je w zależności 
od ilości zawartych umów 
o pracę i miejsca zatrudnienia. 
Za 2022 rok zryczałtowane 
koszty kwotowe wynoszą nie 
więcej niż:
a)  z jednego stosunku pracy 

i pokrewnych 3.000 zł (zakład 
pracy w miejscu zamiesz-
kania) lub 3.600,00 zł 
(zakład pracy poza miejscem 
zamieszkania),

b)  z więcej niż jednego stosunku 
pracy i pokrewnych 4.500 zł 
(zakład pracy w miejscu za-
mieszkania) lub 5.400,00 zł 
(zakład pracy poza miejscem 
zamieszkania).
Jeżeli jednak te roczne koszty 

uzyskania przychodów (wskaza-
ne wyżej), są niższe od wydat-
ków na dojazd do zakładu pracy 
lub zakładów pracy środkami 
transportu autobusowego, kole-
jowego, promowego lub komuni-
kacji miejskiej, to w zeznaniu 
podatkowym podatnik może 
wykazać koszty w wysokości 
wydatków faktycznie ponie-
sionych, udokumentowanych 
wyłącznie imiennymi biletami 
okresowymi.

***
Zaznaczamy, że odpowiedzi na-
szych ekspertów odnoszą się wy-
łącznie do zadanych pytań, nie 
wyczerpują w pełni poruszanych 
zagadnień oraz nie stanowią wy-
kładni przepisów prawa podat-
kowego. Każda bowiem sprawa 
podatnika powinna być rozpa-
trywana indywidualne.
spisaŁ: leszek sobieraj ●

jak co roku urząd 
Miasta tychy zachęca 
Mieszkańców 
do wspoMagania 
dziaŁalnoŚci 
tyskich organizacji 
pozarządowych 
i przekazywania iM 
częŚci swojego podatku. 
w ubiegŁyM roku byŁ 
to 1%, a w tyM już 1,5% 
podatku. ostatniM 
dnieM do rozliczenia 
jest 2 Maja. 
do tego czasu 
na ŁaMach naszego 
tygodnika będzieMy 
prezentować tyskie 
organizacje.

Fundacja „Cicha nadzieja” po-
wstała w 2009 roku przy Szpita-
lu Miejskim w Tychach. Tworzą 
ją pracownicy szpitala, ale rów-
nież pacjenci i sympatycy. Wszy-
scy pełnią swoje funkcje oraz pra-
cują pro publico bono, nikt nie 
pobiera wynagrodzenia za świad-
czoną pracę. Od 2011 r. funda-
cja posiada status organizacji po-
żytku publicznego. Jej głównym 
celem jest poprawa jakości i do-
stępności do usług medycznych 
dla społeczności lokalnej. Finan-
suje również zakup wyposażenia 
i sprzętu medycznego używanego 
w szpitalu na co dzień. – Trudno 
przecenić wkład fundacji w wy-
posażenie oddziałów szpitalnych. 

W ramach darowizny przekaza-
ła naszej placówce liczne pom-
py infuzyjne, kardiomonitory, 
respirator, aparat USG, w ostat-
nich latach densytometr. Dzię-
ki jej zaangażowaniu udało nam 
się wyremontować izbę przyjęć, 
kompleksy sanitarne oraz Od-
dział Pediatrii, który dzisiaj jest 
Oddziałem Klinicznym Pediatrii, 
Otyłości Dziecięcej i Chorób Me-
tabolicznych Kości. To oddział 
unikatowy na skalę całego woje-
wództwa, a nawet kraju – mówi 
dr n. med. Marek Krawczyk, dy-
rektor Szpitala Miejskiego w Ty-
chach.

W okresie pandemii COVID-
19 fundacja wraz z tyszanami 
bardzo aktywnie wspierała szpi-
tal, prowadząc zbiórki środków 
ochrony osobistej, płynów de-
zynfekcyjnych oraz innych pro-
duktów zapobiegających rozprze-
strzenianiu się koronawirusa. Te 
działania były niezwykle istotne 
dla zachowania ciągłości dzia-
łań szpitala, bezpieczeństwa jego 
pacjentów oraz personelu. Po-
zwoliły także osobom niewyko-
nującym zawodów medycznych 
dołożyć swoją cegiełkę w walce 
z pandemią.

– W 2022 roku nasza uwa-
ga była w skupiona na wyda-
rzeniach za wschodnią granicą. 
Dzięki inicjatywie firmy Auto-
Partner Polska mieliśmy moż-
liwość wesprzeć uchodźców 

z Ukrainy oraz osoby doświad-
czone wojną – mówi Elżbieta Ek, 
skarbnik Fundacji. – Kontynu-
ując przedpandemiczną trady-
cję, powoli wracamy do realiza-
cji działań profilaktycznych dla 
społeczności lokalnej. W grud-
niu ubiegłego roku wspólnie 
z Urzędem Miasta Tychy oraz 
Oddziałem Klinicznym Pedia-
trii, Otyłości Dziecięcej i Chorób 
Metabolicznych Kości Szpitala 
Miejskiego zorganizowaliśmy 
wykład „Droga ku (od) wadze”. 
Prelegenci przybliżyli w kom-
pleksowy i interesujący sposób 
tematykę diagnozowania i lecze-
nia otyłości wśród dzieci. Funda-
cja wielokrotnie angażowała się 
w działania mające na celu pro-
mocję zdrowia, propagowanie 
zasad pierwszej pomocy przed-
medycznej. W najbliższych mie-
siącach chcemy zorganizować 
cykl spotkań z nauczycielami 
oraz rodzicami mający na celu 
zwiększenie świadomości prob-
lemu otyłości i zaburzeń odży-
wiania wśród dzieci i młodzie-
ży – dodaje.

Wiele z tych działań fundacja 
organizuje dzięki corocznemu 
wsparciu podatników w posta-
ci darowizny w wysokości 1,5%. 
– Wierzymy, że naszym działa-
niem zasłużyliśmy na państwa za-
ufanie i udowodniliśmy, że warto 
nam pomagać – przyznaje Elżbie-
ta Ek. kp ●

z nAdzieją nA ul. CiChej
fundacja poMaga W fUNKCjONOWANIU SZPITALA MIEjSKIEGO. 

zAnim wypełnisz pit... (Cz. 2)
ekspertki z urzędu skarbowego W TyChACh ODPOWIADAły NA PyTANIA NASZyCh 
CZyTELNIKóW.

Dzięki zaangażowaniu Cichej Nadziei udało się  wyremontować m.in. Oddział 
Kliniczny Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości.
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MuzeuM Miejskie 
w tychach zaprasza 
na wystawę, której 
wernisaż odbędzie 
się 10 Marca o godz. 
18. jej tytuŁ brzMi 
„w chacharskich 
Mundurach. czuŁów 
w latach ii wojny 
Światowej”.

Ekspozycja to podróż do lat 1939–
1945 oraz przypomnienie losów 
mieszkańców i mieszkanek Czu-
łowa – najdalej wysuniętej na pół-
noc dzielnicy Tychów. Mimo 
upływu 78 lat od zakończenia II 
wojny światowej pamięć o tra-
gicznych wydarzeniach z 1945 
roku jest nadal żywa wśród lokal-
nej społeczności. Do dziś można 
napotkać w Czułowie ślady dzia-
łań wojennych.

– Na wystawie zobaczymy 
oczywiście eksponaty związane 
z II wojną światową, ale głów-

nie z Czułowem. Będą to ty-
powo lokalne unikaty – mówi 
kurator ekspozycji Gabriel Pie-
rończyk. – Zebranie materiału 
na tę wystawę było nie lada wy-
zwaniem. Sporo rzeczy jest zwią-
zanych z fabryką papieru, gdzie 
w czasie wojny produkowano 
elementy do masek przeciwga-
zowych czy tuby na ładunki ar-
tyleryjskie. Opowiemy o Angli-
kach czy dziewczynach z Rosji 
pracujących w fabryce. Skupimy 
się na historiach zwykłych ludzi 
z Czułowa, którzy zostali wezwa-
ni do służby wojskowej po stro-
nie niemieckiej, bardzo często 
wbrew swojej woli. Jeden z na-
szych bohaterów w liście do swo-
ich bliskich pisał „Mam nadzie-
je, że to są ostatnie święta w tym 
chacharskim mundurze” – tłu-
maczy kurator.

Tytułowe „chacharskie mundu-
ry” dotyczą wszystkich żołnierzy 
służących w niemieckim wojsku, 

których losy związane były właś-
nie z Czułowem podczas II wojny 
światowej. Warto przypomnieć, 
że zburzenie powstałego w 1937 
roku pomnika Powstańców Ślą-
skich przy dzisiejszej ul. Katowi-
ckiej stało się początkiem zmian, 
jakie nastały po wkroczeniu wojsk 
niemieckich do Tychów. Na wy-
stawie pojawią się również kwe-
stie dotyczące działań zbrojnych 
w styczniu 1945 roku i tych po-
frontowych.

II wojna światowa to nie tylko 
znane bitwy i nazwiska dowód-
ców wojskowych oraz przełomo-
we daty – to przede wszystkim 
szereg niewielkich epizodów, któ-
re miały znaczący wpływ na ży-
cie zwyczajnych osób. To właśnie 
ukazuje historia Czułowa. Tym 
samym tematyka wystawy, będąc 
głęboko zanurzoną w historii lo-
kalnej, przybliża w skali mikro 
wielką historię.
oprac. kp ●

W minioną sobotę w Hali Spor-
towej Tychy odbył się II Ogól-
nopolski Turniej Tańca Nowo-
czesnego Tychy Dance Cup, 
podczas którego na parkiecie 
zaprezentowało się prawie ty-
siąc młodych tancerzy. Patronat 
honorowy nad turniejem objął 
Prezydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba.

Turniej zorganizowało Stowa-
rzyszenia D-Way of Life. Podczas 
sobotnich zawodów tanecznych 
wystąpili zawodnicy z kilkudzie-

sięciu szkół z całej Polski, w tym 
oczywiście z Tychów, w katego-
riach modern & contemporary, 
ballet point, show dance i perfor-
ming art improvisation. Tancerze 
wystąpili w choreografiach solo, 
duetach, grupach i formacjach.

– W turnieju wzięli udział 
najlepsi tancerze z całej Pol-
ski, mistrzowie Europy i świata, 
ale na naszej imprezie może za-
tańczyć każdy zawodnik, który 
jest zrzeszony w Polskiej Fede-
racji Tańca lub w innym klubie 

tanecznym – mówiła w lokal-
nej telewizji Dominika Cybul-
ska-Musz, prezes Stowarzysze-
nia D-Way of Life.

– Uczestników oceniamy 
zgodnie z przepisami Inter-
national Dance Organization. 
Bierzemy pod uwagę wartości 
techniczne występu, ale rów-
nież choreografię i wyraz arty-
styczny oraz kompozycję wystę-
pu. W komisji zasiadają tancerze 
z wieloletnim doświadczeniem, 
niejednokrotnie utytułowani mi-
strzowie świata– dodał Piotr Pat-
łaszyński prezes Polskiej Fede-
racji Tańca oraz sędzia główny 
zawodów. 
kp ●

W tym tygodniu w Zespole Szkół 
Muzycznych im. Feliksa Rybickie-
go odbędzie się ósma edycja ogól-
nopolskiego konkursu „Gitara 
w muzyce kameralnej”, ukazują-
cego współbrzmienie tego popu-
larnego i hołubionego w Tychach 
instrumentu z innymi: fortepia-
nem, skrzypcami czy instrumen-
tami dętymi. Tyskie zmagania zo-
stały wpisane na listę konkursów 
rekomendowanych przez Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, co oznacza, że trak-
towane są na równi z olimpiada-
mi kuratoryjnymi MEN.

Impreza rozpocznie się w piątek, 
10 marca koncertem inauguracyj-
nym o godz. 17, w którym wystąpi 
duet gitary i saksofonu, czyli Sax 
Duo Magdalena i Grzegorz Szy-
miec. Następnego dnia o godz. 10 
rozpoczną się przesłuchania kon-
kursowe ok. 20 zespołów ze szkół 

muzycznych I i II stopnia z całej 
Polski, które oceniać będą wybit-
ni eksperci: Marek Nosal, Henryk 
Jan Botor i Zbigniew Kamionka. 
Najlepsi młodzi muzycy uhono-
rowani zostaną podczas koncer-
tu finałowego o godz. 17.

Wszystkie konkursowe wy-
darzenia przebiegać będą w Sali 
koncertowej ZSM w Tychach, 
przy al. Niepodległości 53. Wstęp 
jest wolny. ww ●

22 lutego, w wieku prawie 95 lat zmarła Miłosła-
wa Zawałkiewicz-Maciąg. Była wieloletnią prezes 
Związku Sybiraków w Tychach. Nawet po wycofa-
niu się z działalności, dożywotnio zachowała tytuł 
Honorowej Prezes tej organizacji. Była odznaczo-
na m.in. Medalem Pro Memoria i Złotą Odznaką 
Sybiraka. Zanim zajęła się działalnością w Związ-
ku, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka 
w Technikum Budowlanym i Zasadniczej Szkole 
Metalowej w Tychach.

Miłosława Zawałkiewicz-Maciąg urodziła się 
7 kwietnia 1928 roku w Kamionce Strumiłowej 
w województwie tarnopolskim (dziś Ukraina, ob-
wód lwowski), w rodzinie nauczycielskiej. Dzie-
ciństwo spędziła w Zaleszczykach, gdzie jej oj-
ciec był dyrektorem gimnazjum. W 1939 roku, 
po wkroczeniu wojsk radzieckich, ojca areszto-
wano i wywieziono na Ural. Zmarł dwa lata póź-
niej. W kwietniu 1940 roku 12-letnia Miłosława 
wraz z matką zostały deportowane do Kazachsta-
nu, gdzie pracowały w kołchozie.

W czerwcu 1946 w ramach repatriacji przyje-
chały do Polski, gdzie zaopiekowała się nimi sio-
stra ojca. Miłosława zdała maturę i ukończyła 
studia na politechnice w Gliwicach (wydział me-
chaniczny, specjalizacja: transport kopalniany). 
Pracowała m.in. w Fabryce Maszyn Górniczych 
w Piotrowicach. W 1953 wraz z mężem osiedliła 
się w Tychach, na nowo wybudowanym osiedlu 
A. Pracowała jako nauczycielka w Technikum Bu-
dowlanym i Zasadniczej Szkole Metalowej. W 1979 
roku przeszła na emeryturę.

W 1989 roku zgłosiła się do powstającego 
w Tychach koła Związku Sybiraków i od począt-
ku włączyła się aktywnie w działalność zarządu, 
szczególnie sekcji historycznej. Z jej inicjatywy 
zorganizowano szereg wystaw związanych z ma-
sowymi deportacjami ludności polskiej w głąb 
Związku Radzieckiego podczas II wojny świato-
wej, w tym liczącą 25 plansz wystawę „Sybiracy 

– świadkowie historii”, która była prezentowana 
w SDK „Tęcza”, a także w muzeach i domach kul-
tury w kilku miastach.

Miłosława Maciąg prowadziła liczne prelekcje 
i spotkania z młodzieżą szkolną. Redagowała we-
wnętrzny biuletyn Związku Sybiraków. Opraco-
wała treść tablicy pamiątkowej przy pomniku Ze-
słańców Sybiru (na rondzie Zesłańców Sybiru) 
oraz przy pomniku poświęconym Ofiarom Katy-
nia przy kościele bł. Karoliny. Nawiązała kontakt 
z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prze-
kazując dokumenty, kroniki i wspomnienia ty-
skich Sybiraków.

Była odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru, 
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku 
Sybiraków oraz Medalem Pro Memoria.

– Łączymy się w wielkim smutku z rodziną i bli-
skimi zmarłej – piszą w pożegnaniu członkowie 
tyskiego koła Związku Sybiraków. – Żegnamy na-
szą Honorową Prezes, która odeszła na wieczną 
wartę. oprac. sw

cała polska tańczyła w Tychach.

Mistrzowie i adepci

ii wojnA w skAli mikro
w najbliższy piątek OTWARCIE NOWEj WySTAWy W MUZEUM MIEjSKIM.

Na pochodzącej z 1941 roku fotografii czułowianie Herbert i Ewald Mrukwa. W tle zabudowania miejscowej szkoły.
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W turnieju wzięli udział najlepsi tancerze z całej 
Polski, mistrzowie Europy i świata.
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ósma edycja konkursu w tyskim ZSM.

gitarowa oliMpiada

Już w najbliższą środę, 8 marca 
spektaklem „Życie pani Pomsel” 
w wykonaniu Anny Seniuk zain-
augurowana zostanie piętnasta 
edycja Tyskiego Festiwalu Mo-
nodramu MoTyF. Do niedziel-
nego finału publiczność Teatru 
Małego i Pasażu Kultury Andro-
meda będzie miała okazję zoba-
czyć aż 12 spektakli teatru jed-
nego aktora – dziewięć pokazów 
konkursowych i trzy przedsta-
wienia mistrzowskie. Poza wspo-
mnianą Anną Seniuk, która po-
każe wyprodukowany w Teatrze 
Polonia monodram, którego bo-
haterką jest bliska współpracow-
niczka Goebbelsa, w pokazach 
mistrzowskich zaprezentują się 
jeszcze Ewa Ziętek („Nieostrość 
widzenia” z Teatru Kwadrat) oraz 
Andrzej Seweryn, z którym po-
ruszać się będziemy „Wokół 
Szekspira”.

Andrzej Seweryn będzie w Ty-
chach w podwójnej roli – artysty
-monodramisty oraz przewodni-
czącego konkursowego jury, które 
oceniać będzie zakwalifikowane 
do tegorocznego MoTyFu spekta-
kle. W tej drugiej roli wspomagać 
go będą: prof. Anna Kramarczyk, 
prof. Katarzyna Flader-Rzeszow-
ska i Paweł Drzewiecki, którzy 

między 9 a 11 marca obejrzą dzie-
wiątkę aktorów i przyznają nagro-
dy, które do rąk laureatów trafią 
podczas niedzielnego finału.

Wstęp na pokazy konkursowe 
(ich szczegółowy program zna-
leźć można w kalendarium na str. 
9) jest wolny, natomiast na spek-
takle mistrzowskie jest biletowa-
ny (50 zł). ww ●

od środy do niedzieli potrwa MoTyf.

soliści na scenie

pożegnaliśMy Miłosławę 
zawałKiewicz-Maciąg 
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7 Marca, wtorek
godz. 10 – fILMOWE SPOTKANIE Z MUZy-
Ką: projekcja filmu „Ennio” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 – KSIężyC ŚMIERCI – performance 
Grupy Artystycznej Teatr T.C.R. (Miejskie Cen-
trum Kultury, ul. Boh. Warszawy 26)

8 Marca, środa
godz. 14 – fILMOWy DZIEń KOBIET: projek-
cja filmu „Dziewczyny z kalendarza” (MBP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – fILMOWy DZIEń KOBIET: projek-
cja filmu „Między słowami” (MBP – Mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
godz. 18 – fILMOWy DZIEń KOBIET: projek-
cja filmu „Ania” (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 18 – XV TySKI fESTIWAL MONODRA-
MU MoTyf: „życie pani Pomsel” – monodram 
mistrzowski w wyk. Anny Seniuk (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)

9 Marca, czwartek
godz. 17 – SZTUKA X MUZy: projekcja filmu 
„Cinema Paradiso” (MBP – Mediateka, al. Piłsud-
skiego 16)
godz. 17 – XV TySKI fESTIWAL MONODRAMU 
MoTyf: „jordan” – monodram w wyk. Zuzanny 
Bernat (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18 – „DOM jEST jAK CZłOWIEK” 
– spotkanie z Grzegorzem Piątkiem, autorem 
książki „Gdynia obiecana” (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)
godz. 18.30 – XV TySKI fESTIWAL MONO-
DRAMU MoTyf: „Bezgłośna samotność” – mo-
nodram w wyk. Roberta Konowalika (Pasaż Kul-
tury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 19 – MOhEROWE BERETy – występ ka-
baretowy z okazji Dnia Kobiet (Klub MCK Wil-
kowyje, ul. Szkolna 94)
godz. 19.45 – XV TySKI fESTIWAL MONO-
DRAMU MoTyf: „Czy podoba Ci się tutaj?” 
– monodram w wyk. Lidii Wiśniewskiej (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

10 Marca, piątek
godz. 16 – XV TySKI fESTIWAL MONODRA-
MU MoTyf: „jestem baba. Rzecz być może 
o Annie…” – monodram w wyk. Katarzyny fa-
szczewskiej (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 17 – VIII KONKURS „GITARA W MU-
ZyCE KAMERALNEj” – koncert inauguracyj-
ny: Sax Duo Magdalena i Grzegorz Szymiec 
(Zespół Szkół Muzycznych, al. Niepodległo-
ści 53)
godz. 18 – „W ChAChARSKICh MUNDU-
RACh. Czułów w latach II wojny świato-
wej” – wernisaż wystawy (Muzeum Miejskie, 
pl.  Wolności 1)
godz. 18 – XV TySKI fESTIWAL MONODRAMU 
MoTyf: „Pani Sand” – monodram w wyk. joan-
ny Sobocińskiej-Korczak (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)
godz. 21 – XV TySKI fESTIWAL MONODRA-
MU MoTyf: „Stand up” – monodram w wyk. 
Aleksandry Gosławskiej (Teatr Mały, ul. hlon-
da 1)

11 Marca, sobota
godz. 10 – VIII KONKURS „GITARA W MUZy-
CE KAMERALNEj” – przesłuchania konkurso-
we (Zespół Szkół Muzycznych, al. Niepodległo-
ści 53)
godz. 11 – POZNAjMy SIę NA SPORTOWO 
– zwiedzanie Stadionu Miejskiego i Tyskiej Ga-
lerii Sportu w języku ukraińskim (Tyska Galeria 
Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 12.30 – XV TySKI fESTIWAL MONO-
DRAMU MoTyf: „Wyznania” – monodram 
w wyk. Grzegorza Piekarskiego (Pasaż Kultury 
Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 14.15 – XV TySKI fESTIWAL MONO-
DRAMU MoTyf: „Raz dokoła. Kobiety Wesela” 
– monodram w wyk. Kingi Kowalskiej (Pasaż 
Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)
godz. 16.15 – XV TySKI fESTIWAL MONO-
DRAMU MoTyf: „Kaczmarek” – monodram 
w wyk. Pawła Zieglera (Pasaż Kultury Andro-
meda, pl. Baczyńskiego)
godz. 17 – VIII KONKURS „GITARA W MUZyCE 
KAMERALNEj” – koncert finałowy i wręczenie 
nagród (Zespół Szkół Muzycznych, al. Niepod-
ległości 53)
godz. 18 – STADION MIEjSKI i Tyska Galeria 
Sportu wieczorową porą – zwiedzanie (Tyska 
Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)
godz. 18 – XV TySKI fESTIWAL MONODRA-
MU MoTyf: „Nieostrość widzenia” – monodram 
mistrzowski w wyk. Ewy Ziętek (Teatr Mały, 
ul. hlonda 1)
godz. 19 – PIDżAMA PORNO – koncert (Klub 
muzyczny Underground, pl. Korfantego 1)

12 Marca, niedziela
godz. 18 – XV TySKI fESTIWAL MONODRA-
MU MoTyf: Gala finałowa oraz „Wokół Szekspi-
ra” – monodram mistrzowski w wyk. Andrzeja 
Seweryna (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

8 Marca godz. 18: XV tyski 
festiwal MonodraMu Motyf: 
„życie pani poMsel” – MonodraM 
Mistrzowski w wykonaniu anny 
seniuk, teatr MaŁy
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Certyfikowana Klinika Między-
narodowego Instytutu McKenzie-
go w Tychach realizuje dwa bez-
płatne programy. Jeden dotyczy 
pacjentów z problemami narządu 
ruchu, drugi – wsparcia psycho-
logicznego.

Jak informuje kierownictwo kli-
niki, w pierwszym z programów 
pozostało jeszcze kilkadziesiąt 
miejsc. Jest on całkowicie bezpłat-
ny, a jego celem jest utrzymanie 
w zatrudnieniu lub powrót do za-
trudnienia osób ze schorzeniami 
narządu ruchu, mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego – głównie Ty-
chów i okolic.

Najważniejszym kryterium re-
krutacji jest wiek. Dolna granica 
to minimum 50 lat, górna grani-
ca wieku dla kobiet wynosi 60 lat, 
a dla mężczyzn 65 lat.

– Wiele osób doświadczyło 
problemów z kręgosłupem, kola-
nami, barkami oraz innymi częś-
ciami narządu ruchu – mówi fi-
zjoterapia Jacek Tuz, szef kliniki. 
– Duża część z tych problemów 
ma charakter nawrotowy. Scho-
rzenia narządu ruchu są trzecimi 
co do wielkości udziału procen-
towego przyczynami wystawia-
nia zwolnień lekarskich w Polsce. 
Dziennie ponad 110 tysięcy Pola-
ków przebywa na L4 z tego powo-
du. Jeśli ktoś nie należy do grupy 
docelowej, to warto przekazanie tę 

informację innym. Nie mamy ko-
lejek, rekrutujemy na bieżąco.

Jakie wsparcie otrzymuje pa-
cjent? Są to trzy wizyty u lekarza 
specjalisty rehabilitacji medycz-
nej, 15 spotkań z fizjoterapeutą 
oraz trzy spotkania edukacyjne 
z zakresu leczenia narządu ruchu, 
dietetyki i psychoedukacji.

Klinika pracuje od poniedział-
ku do piątku w godzinach 6 do 22 
(jeżeli są takie potrzeby). Mieści się 
w Tychach przy ulicy Młodzieżowej 
3. Rejestracja czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8 
do 20, tel. tel. 607 800 959.

Jeśli chodzi o projekt wsparcia 
psychologicznego, to pozostało 
jeszcze około 50 miejsc. – Pro-
gram dedykowany jest dla tych, 
których nic nie cieszy, brakuje 
energii do życia lub czują, że życie 
straciło sens. Jest on skierowany 
także do tych, którzy doświadcza-
ją trudności w relacjach z innymi, 
słabo sypiają, odczuwają lęk. Re-
krutacja do programu trwa do 13 
marca – informuje Jacek Tuz.

Projekt zakłada przeprowadze-
nie kompleksowej rehabilitacji 
dla pacjentów w formie warszta-
tów terapeutycznych oraz dzia-
łań edukacyjnych dla pacjentów. 
Do programu można się zgłosić 
dzwoniąc pod numer 795 800 959 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 10-18 ls ●

tyscy uczniowie biorą 
udziaŁ w oliMpiadzie 
„zwolnieni 
z teorii” czyli 
pierwszej inicjatywie 
w polsce, która przede 
wszystkiM skupia 
się na dziaŁaniach 
praktycznych. 
uczennice z zespoŁu 
szkóŁ nr 1 utworzyŁy 
grupę the seal teaM 
dziaŁającą na rzecz 
poprawy warunków 
bytowych fok, zaŚ 
grupa związana 
z zespoŁeM szkóŁ 
nr 5 zorganizowaŁa 
spotkanie dla 
uczniów ostatnich 
klas podstawówek 
„ŚwiadoMy zawód – 
klucz do sukcesu 2”.

W miniony poniedziałek w ZS 
nr 1 odbył się kiermasz, na któ-
rym grupa The Seal Team sprze-
dawała produkty wizerunkowo 
związane z fokami: maskotki, 
koszulki, torby czy też zakład-
ki. Prócz tego tyszanki prowadzą 
szeroką działalność edukacyjną 
na rzecz ochrony fok. Spotyka-
ją się z uczniami szkół podsta-
wowych, prowadzą kampanię 
w mediach społecznościowych 
oraz zbiórkę internetową. Grupę 
pod opieką Anny Kubok tworzą 
Patrycja Stefaniuk, Aleksandra 

Grzybek, Daria Galas, Klaudia 
Nguyen oraz Magdalena Figiel.

fok ubywa
– Pod patronem Młodzieżowej 
Rady Miasta Tychy oraz Stacji 
Morskiej na Helu, prowadzimy 
projekt, którego tematem jest 
pomoc fokom bałtyckim. Pomysł 
zrodził się z tego, że w wakacje 
byłyśmy na rejsie żeglarskim. 
Bardzo dużo czasu spędziłyśmy 
właśnie na Helu, gdzie mieści 
się Fokarium Stacji Morskiej im. 
prof. Krzysztofa Skóry, które nas 
zainspirowało. Mamy cel, żeby 
pokazać ludziom, że nawet miesz-
kając na Śląsku, można pomagać 
zwierzętom bytującym setki kilo-
metrów stąd. 40 tys. fok aktualnie 
żyje w polskim morzu, a szacuje 
się, że nieco ponad 100 lat temu 
w Bałtyku żyło ok. 100 000 fok. 

Na przestrzeni lat foki były uwa-
żane za szkodniki i intensywnie 
tępione. W Polsce obecnie nie 
notuje się rozrodu fok. Przyczy-
ną może być brak spokojnych, 
odosobnionych terenów, gdzie 
foki mogłyby rodzić i wycho-
wać potomstwo. Jeśli zaobser-
wowałeś fokę na wybrzeżu, nie-
zwłocznie poinformuj Błękitny 
Patrol WWF (tel. 795 536 009) 
lub Stację Morską w Helu (tel. 
601 88 99 40) – mówią dziewczę-
ta z The Seal Team. Podkreślają, 
że nieocenioną pomoc otrzymały 
od wicemarszałek senatu Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej oraz dru-
karni Dex-Art, która wydrukowa-
ła materiały promocyjne.

Aby ukończyć projekt muszą 
do 13 marca zebrać fundusze 
w wysokości 2000 zł. Te przezna-
czą na wspomniane fokarium.

zawodowa świadomość
7 marca w Zespole Szkół nr 5 
odbyło się spotkanie „Świado-
my Zawód – Klucz do Sukcesu 
2” zorganizowane przez ucz-
niów Technikum nr 4 w Zespo-
le Szkół nr 5 w Tychach. Inicja-
tywa miała na celu przybliżenie 
uczniom ostatnich klas podsta-
wowych rynku pracy oraz spe-
cyfikacji najpopularniejszych 
zawodów branżowych w regio-
nie. W poprzedniej edycji wzięło 
udział blisko 700 uczniów tyskich 
podstawówek. Uczestnicy zosta-
li oprowadzeni po szkole oraz 
przedstawiono im oferty innych 
szkół średnich. Na wydarzeniu 
pojawili się również przedstawi-
ciele wielu lokalnych firm ze swo-
imi stanowiskami, którzy chętnie 
opowiadali o swych profesjach. 
Zespołowi projektowemu, które-
mu przewodniczył Jakub Żelaz-
ko, udało się uzyskać wsparcie 
prywatnych przedsiębiorstw ta-
kich jak: FAMUR, PKM, TORUS, 
Policja Śląska, Państwowa Straż 
Pożarna Tychy, TLT, Agencja 
Promocyjno-Reklamowa NOL, 
tyski OHP, KSSE, Inicjatywa Ty-
ska, Młodzieżowa Rada Miasta, 
WCR Tychy.

W następnym numerze przy-
bliżymy działalność tyskiego ze-
społu Make It Green, który rów-
nież prowadzi działania związane 
z olimpiadą „Zwolnieni z teorii”. 
kp ●

dla osób z problemami narządu ruchu oraz dla potrzebujących 
wsparcia psychologicznego.

dwa bezpłatne 
prograMy

pomoC tu i nAd morzem
ochrona fok i ŚwiadoMy rozwój zawodowy – TO SPRAWy, KTóRyMI ZAjMUją SIę TySCy „OLIMPIjCZyCy”.

Dziewczęta z The Seal Team zorganizowały kiermasz, z którego 
dochód przeznaczyły na ratowanie fok bałtyckich. 
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zapraszaMy: dorota pajor – email: d.pajor@twojetychy.pl, tel. 601 624 255   •   Ewa Kunc – email: e.kunc@twojetychy.pl, tel. 605 874 605

zAreklAmuj się!

z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtorek

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, montażu 
papy, ociepleń i tradycyjnego malo-
wania. 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 KLIEN-
TA 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

praca:
Szukam złotej rączki do pracy w ogrodzie 
i przy domu tel: 662 490 955

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

nieruchoMoŚci:

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

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
Tychy, mieszkanie typu loft na sprzedaż, 
os D, 99m2, 5 pokoi, po remoncie, 530.000 
zł, 731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, Nowe Budownictwo, os. Łabędzie 
2 pokoje, 64 m2 ze skosami, 2 piętro z ga-
rażem oraz możliwością adaptacji podda-
sza, do wejścia cena 430.000 zł, 728 713 
110 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 485.000 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 479.000 zł 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, os. Ł ul. Rolna, do sprzedaży 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, oddzielna 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, rewelacyjna lokalizacja, możli-
wość 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 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 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, 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, 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 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
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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, Cztery Pory Roku, do wynajęcia 
2 lokale obok siebie na parterze, 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 postawienia 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, 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, 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, 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

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:

ważne telefony miejskie

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

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

sobotni wieczór dobrze 
zapisze się w paMięci 
syMpatyków gks tychy. 
drużyna trenera 
doMinika nowaka 
odniosŁa bowieM 
pierwsze w tyM roku 
zwycięstwo, pokonując 
zagŁębie sosnowiec 1:0.

Szkoleniowiec GKS wysta-
wił przeciw Zagłębiu ten sam 
skład, który tydzień wcześniej 
bez punktów wrócił ze stadio-
nu Podbeskidzia. Podrażnieni 
porażką w Bielsku-Białej piłka-
rze od pierwszych minut ruszyli 
na bramkę Gliwy i osiągnęli wy-
raźną przewagę nad mocno spię-
tym rywalem. Gospodarze byli 
skuteczni w odbiorze piłki, przez 
co sosnowiczanie długimi okre-
sami mieli problemy z przejściem 
linii środkowej boiska. Bardzo 
aktywny był zwłaszcza po pra-
wej strony placu gry Krzysztof 
Machowski, często wspólnie 
z Kacprem Skibickim stwarza-
jący zagrożenie dla bramki Za-
głębia. Zawsze jednak szwanko-
wało ostatnie, otwierające drogę 
do bramki podanie, a jeśli już się 
udało strzelić, to zwykle poza 
światło bramki. Tak było m.in. 
w 8 min., kiedy uruchomiony 
przez Nemanję Nedića Skibicki 
posłał piłkę nad poprzeczką, po-
dobnie jak niespełna pół godziny 
później uczynił to Wiktor Żytek. 
Swoją szansę miał tez Machow-
ski, ale piłka po jego uderzeniu 
w 20 min. też minimalnie minęła 
słupek bramki gości.

W przerwie trener Nowak 
wymienił Skibickiego na Mate-
usza Czyżyckiego, a ataki miej-
scowych przeniosły się z pra-
wej na lewą stronę boiska, gdzie 
jednak duet Krzysztof Wołko-

wicz – Patryk Mikita napotykał 
na znacznie trudniejsza do przej-
ścia barierę obrońców gości. Gdy 
już jednak piłka przedostawała się 
w pole karne Zagłębia, brakowało 
z kolei odważnych decyzji i strza-
łu. Dobitnie pokazała to sytuacja 
z 60 min. meczu, gdy kilku graczy 
GKS w polu karnym rywala wy-
mieniło między sobą bodaj kilka-
naście podań, a akcja zakończyła 
się bez strzału.

Na szczęście sposobu na do-
brze zorganizowanych w defen-
sywie tyszan nie potrafili znaleźć 
przyjezdni, u których na palcach 
można było policzyć składne ak-
cje, a przez cały mecz nie od-
notowaliśmy… żadnego strzału 
w światło bramki strzeżonej przez 
Jałochę, który tego dnia bez spe-
cjalnego wysiłku mógł zacho-
wać czyste konto do końcowego 
gwizdka. Nie udało się to na-
tomiast jego vis a vis Michało-
wi Gliwie. W 76 min. wprowa-
dzony dziesięć minut wcześniej 
Antonio Dominguez egzekwo-
wał rzut wolny, po którym piłka 
trafiła na głowę Żytka, a ten sil-
nym strzałem umieścił ją w siatce. 
Obrońcy Zagłębia próbowali jesz-
cze zasugerować sędziemu faul ty-
skiego pomocnika, ale VAR tego 
nie potwierdził i gol, dający ty-
skiemu zespołowi wreszcie kom-
plet punktów, został uznany.

Po końcowym gwizdku arbi-
tra gospodarze cieszyli się tak, 
jakby zdobyli mistrzostwo Pol-
ski, ale trudno się temu dziwić, 
bo dotychczas szło im jak po gru-
dzie. Co prawda dzięki punktom 
za mecz z Zagłębiem awansowa-
li w tabeli tylko o jedno miejsce 
i nadal są bardzo dalecy od celu, 
jakim jest gra w barażach, ale być 
może sobotni triumf będzie tak 
potrzebnym im przełamaniem 

i początkiem drogi w górę ta-
beli.

– Oczekiwaliśmy od sie-
bie, żeby więcej kreować sytua-
cji, jeśli chodzi o grę ofensyw-
ną. I to do przerwy, zwłaszcza 
z prawej strony, nam się udawa-
ło, stworzyliśmy kilka dogod-
nych sytuacji. W drugiej poło-
wie zespół z Sosnowca postawił 
zasieki i skutecznie się bronił, 
a nam nie chciało wcześniej nic 
wpaść. Cieszę się z tych trzech 
punktów, zwłaszcza, że i ja i ze-
spół poddani byliśmy ostatnio 
fali krytyki. Nasze zwycięstwo 
nie było może zdecydowane, ale 
na pewno zasłużone; o tę jedną 
bramkę byliśmy na pewno lep-
si – powiedział po meczu trener 
Dominik Nowak. Szkoleniowiec 
GKS skrytykował też media spo-
łecznościowe i niektóre porta-
le internetowe, które, jego zda-
niem, „robią dużo złego, także 
dla polskiej piłki”.
gKS Tychy – ZagłęBie SOS-
NOWiec 1:0 (0:0). Gol: Żytek 
(76’).
gKS Tychy: Jałocha – Machow-
ski (78’ J. Biegański), Buchta, Tec-
ław, Nedić, Wołkowicz – Skibicki 
(46’ Czyżycki), Radecki, Żytek, 
Mikita (65’ Domínguez) – Ru-
min. Żółte kartki: Radecki oraz 
trener Dominik Nowak.

W pozostałych meczach 22. ko-
lejki: Puszcza – ŁKS 1:0, Chrobry 
– Termalica 0:2, Katowice – Wi-
sła 1:3, Arka – Resovia 4:0, Łęcz-
na – Ruch 1: 1, Stal – Chojniczan-
ka 3:1, Skra – Podbeskidzie 1: 0. 
Spotkanie Sandecja – Odra ro-
zegrane zostało w poniedziałek, 
już po zamknięciu tego numeru 
do druku. ww ●

i liga
1. łKS 22 44 40:22
2. Ruch 22 42 30:19
3. Termalica 22 39 34:23
4. Puszcza 22 38 32:24
5. Arka 22 37 41:29
6. Wisła 22 36 34:25
7. Chrobry 22 34 37:35
8. Stal 22 32 36:30
9. Podbeskidzie 22 32 28:27
10. Katowice 22 29 25:25
11. gKS Tychy 22 27 34:33
12. Zagłębie 22 25 25:31
13. łęczna 22 23 29:32
14. Resovia 22 21 22:37
15. Odra 21 19 26:37
16. Chojniczanka 22 19 25:37
17. Sandecja 21 18 19:31
18. Skra 22 18 12:32

W najbliższą niedzielę do walki o czwartoligowe punkty powrócą 
po zimowej przerwie piłkarze GKS II Tychy. Oto harmonogram li-
gowej wiosny w gr. 2.
KOlejKa 16. (11-12 marca): GKS II Tychy – Podbeskidzie II Bielsko 
Biała (niedziela, godz. 11), MKS Lędziny – Unia Racibórz, LKS Bełk 
– Polonia Łaziska Górne, MRKS Czechowice-Dziedzice – Drzewiarz 
Jasienica, Unia Turza Śląska – Błyskawica Drogomyśl, ROW 1964 Ryb-
nik – LKS Czaniec, Gwarek Ornontowice – Spójnia Landek, Kuźnia 
Ustroń – Orzeł Łękawica.
KOlejKa 17. (18-19 marca): Polonia Łaziska – GKS II Tychy, Gwarek 
– Łękawica, Bełk – Drzewiarz, Racibórz – Podbeskidzie II, Kuźnia – Lędzi-
ny, Landek – ROW, Czaniec – Unia Turza, Błyskawica – Czechowice.
KOlejKa 18. (25-26 marca): GKS II Tychy – Drzewiarz, Lędziny – Pod-
beskidzie II, Racibórz – Łaziska, Bełk – Błyskawica, Czechowice – Cza-
niec, Unia Turza – Landek, ROW – Łękawica, Gwarek – Kuźnia.
KOlejKa 19. (1-2 kwietnia): Błyskawica – GKS II Tychy, Bełk – Cza-
niec, Gwarek – Lędziny, Kuźnia – ROW, Łękawica – Unia Turza, Lan-
dek – Czechowice, Drzewiarz – Racibórz, Łaziska – Podbeskidzie II.
KOlejKa 20. (8 kwietnia): GKS II Tychy – Czaniec, Lędziny – Łazi-
ska, Podbeskidzie II – Drzewiarz, Racibórz – Błyskawica, Bełk – Lan-
dek, Czechowice – Łękawica, Unia Turza – Kuźnia, ROW – Gwarek.
KOlejKa 21. (15-16 kwietnia): Landek – GKS II Tychy, Bełk – Łękawi-
ca, ROW – Lędziny, Gwarek – Unia Turza, Kuźnia – Czechowice, Cza-
niec – Racibórz, Błyskawica – Podbeskidzie II, Drzewiarz – Łaziska.
KOlejKa 22. (22-23 kwietnia): GKS II Tychy – Łękawica, Czaniec 
– Podbeskidzie II, Lędziny – Drzewiarz, Łaziska – Błyskawica, Racibórz 
– Landek, Bełk – Kuźnia, Czechowice – Gwarek, Unia Turza – ROW.
KOlejKa 23. (29-30 kwietnia): Kuźnia – GKS II Tychy, Czechowice 
– ROW, Unia Turza – Lędziny, Gwarek – Bełk, Łękawica – Racibórz, Lan-
dek – Podbeskidzie II, Czaniec – Łaziska, Błyskawica – Drzewiarz.
KOlejKa 24. (3 maja): GKS II Tychy – Gwarek, Lędziny – Błyskawica, 
Drzewiarz – Czaniec, Łaziska – Landek, Podbeskidzie II – Łękawica, 
Racibórz – Kuźnia, Bełk – ROW, Czechowice – Unia Turza.
KOlejKa 25. (6-7 maja): ROW – GKS II Tychy, Czechowice – Lędzi-
ny, Unia Turza – Bełk, Gwarek – Racibórz, Kuźnia – Podbeskidzie II, 
Łękawica – Łaziska, Landek – Drzewiarz, Czaniec – Błyskawica.
KOlejKa 26. (13-14 maja): GKS II Tychy – Unia Turza, Lędziny – Cza-
niec, Błyskawica – Landek, Drzewiarz – Łękawica, Łaziska – Kuźnia, 
Podbeskidzie II – Gwarek, Racibórz – ROW, Bełk – Czechowice.
KOlejKa 27. (20-21 maja): Czechowice – GKS II Tychy, Bełk – Lędzi-
ny, Unia Turza – Racibórz, ROW – Podbeskidzie II, Gwarek – Łaziska, 
Kuźnia – Drzewiarz, Łękawica – Błyskawica, Landek – Czaniec.
KOlejKa 28. (27-28 maja): GKS II Tychy – Bełk, Lędziny – Landek, 
Czaniec – Łękawica, Błyskawica – Kuźnia, Drzewiarz – Gwarek, Łazi-
ska – ROW, Podbeskidzie II – Unia Turza, Racibórz – Czechowice.
KOlejKa 29. (3-4 czerwca): GKS II Tychy – Lędziny, Bełk – Racibórz, 
Czechowice – Podbeskidzie II, Unia Turza – Łaziska, ROW – Drze-
wiarz, Gwarek – Błyskawica, Kuźnia – Czaniec, Łękawica – Landek.
KOlejKa 30. (10-11 czerwca): Racibórz – GKS II Tychy, Lędzi-
ny – Łękawica, Landek – Kuźnia, Czaniec – Gwarek, Błyskawica 
– ROW, Drzewiarz – Unia Turza, Łaziska – Czechowice, Podbeski-
dzie II – Bełk. ww ●

wreszCie wygrAli!
PO PIERWSZyM OD KOńCA PAźDZIERNIKA LIGOWyM ZWyCIęSTWIE PIłKARZy KIBICE GKS 
WRESZCIE MOGLI LEKKO ODETChNąć.

Po zwycięstwie z Zagłębiem tyszanom przyjdzie 
w sobotę zmierzyć się z Wisłą Kraków.
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od marca do czerwca, czyli…

wiosna w iV lidze

hOKej. phl, mecze półfinałowe: 11.03 Unia 
Oświęcim – GKS Tychy (godz. 18), 12.03 Unia 
– GKS Tychy (17). plhk, mecz o brązowy me-
dal: 11.03 Atomówki GKS – Unia Oświęcim 
(18); ewentualnie: 12.03 Atomówki GKS – Unia 
Oświęcim (18.30).
PiłKa NOżNa. i liga: 11.03 Wisła Kraków 
– GKS Tychy (17.30); iV liga: 12.03 GKS II Ty-
chy – Podbeskidzie II (11).
KOSZyKóWKa. i liga: 11.03 GKS Tychy 
– WKK Wrocław (20).
FuTSal. i liga: 12.03 Eurobus Przemyśl – GKS 
futsal Tychy (18).

SiaTKóWKa. ii liga mężczyzn: 11.03 TKS 
Tychy – MKS Andrychów (16).
ii liga śląska kobiet: 10.03 MKS Wodzisław 
– TKS Tychy (16).
TeNiS STOłOWy. 11-12.03 Mistrzostwa 
amatorów Miasta Tychy w tenisie stołowym 
(Zespół Szkół nr 7, ul. Browarowa 1a). W sobo-
tę: chłopcy 9 lat i młodsi, 10-12 lat, 13-15 lat 
(zapisy w godz. 8.30-9.20) oraz kobiety (zapisy 
w godz. 10.30-11.20). W niedzielę: mężczyź-
ni 16-19 lat, 20-35 lat, 36-49 lat i 50 lat i starsi 
(zapisy w godz. 8.30-9.20) oraz open (zapisy 
w godz. 10-11). ls ●

iNFORMaTOR KiBica

bez porażki w sparingach.

rezerwy 
na start
Powoli kończą przygotowania 
do rundy rewanżowej piłkarze 
GKS II Tychy. Już w najbliższą 
niedzielę, 12 marca o godz. 11 
na bocznym boisku przy ul. Edu-
kacji podopieczni trenera Jaro-
sława Zadylaka wznowią walkę 
o IV-ligowe punkty, podejmując 
rezerwy Podbeskidzia Bielsko-
Biała. Przypomnijmy, że na in-
augurację sezonu 2022/23 Trój-
kolorowi zremisowali w sierpniu 
z tym rywalem 1:1 na jego tere-
nie. Obok publikujemy komplet-
ny rozkład jazdy grupy II czwartej 
ligi na rundę wiosenną.

W miniony weekend tyszanie 
po raz ostatni sprawdzili swo-
ją formę w meczu kontrolnym. 
Był to siódmy sparing GKS II 
tej zimy, a rywalem naszych pił-
karzy był grający w innej grupie 
IV ligi Śląsk Świętochłowice. Ze-
spół trenera Jarosława Zadyla-
ka już w ostatnim kwadransie 
pierwszej połowy mocno przy-
bliżył się do zwycięstwa, strze-
lając dwa gole. Najpierw w 31 
min. trafił Orliński, a sześć mi-
nut później na 2:0 podwyższył 
Rabiej. Po zmianie stron goście 
wciąż nie umieli znaleźć sposo-
bu na pewnie grających piłkarzy 
miejscowych, którzy swą wyż-
szość przypieczętowali trzecim 
golem w 64 min., którego auto-
rem był Wilk.

Było to trzecie sparingowe zwy-
cięstwo tyskich rezerw, a że czte-
ry pozostałe mecze zakończyły się 
remisami, GKS II przebrnął przez 
okres przygotowawczy bez poraż-
ki. Oby tak w lidze. na co liczy też 
trener Jarosław Zadylak. – Cieszy 
powtarzalność w grze, udało nam 
się osiągnąć stabilizację i unik-
nęliśmy przeplatanki dobrych i 
słabych występów – powiedział 
szkoleniowiec rezerwy. ww ●
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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

Napłynęły już pierwsze głosy 
na organizowany przez MOSiR 
i redakcję „Twoje Tychy” Plebis-
cyt na Najpopularniejszego Ty-
skiego Sportowca w 2022 r.

Poniżej zamieszczamy listę 
sportowców nominowanych przez 
kapitułę, na których można głoso-
wać do 31 marca. Oddawanie gło-
sów odbywa się za pośrednictwem 
kuponów, które będziemy publi-
kować do 28.03 br. Należy je do-
starczyć (listownie lub osobiście) 
na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”, 
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, 
z dopiskiem „Plebiscyt na Najpo-
pularniejszego Tyskiego Sportow-

ca Roku 2022”. Można także głoso-
wać za pośrednictwem formularza 
na stronie www.tychy.pl. Głosuje-
my wyłącznie na nominowanych 
sportowców, głos oddany na spor-
towca spoza listy będzie traktowa-
ny jako nieważny.

Oprócz nazwisk wybranych 
sportowców, każdy głos powinien 
zawierać: imię i nazwisko głosu-
jącego, dokładny adres zamiesz-
kania, numer telefonu kontakto-
wego, a w przypadku głosowania 
na stronie www.tychy.pl – obliga-
toryjnie adres e-mail.
MłODZieżOWcy: Adrian Ba-
gienko (hokej na lodzie, MOSM 

Tychy), Bartosz Folga (koszy-
kówka, MOSM Tychy), Weroni-
ka Huchel (hokej na lodzie, Ato-
mówki GKS Tychy), Weronika 
Krajewska (strzelectwo sportowe, 
Śląskie Towarzystwo Strzeleckie), 
Mateusz Misterek (lekkoatletyka, 
MOSM Tychy), Szymon Mróz 
(pływanie, MKP Wodnik Tychy), 
Paweł Mura (futsal, GKS Futsal 
Tychy), Bartłomiej Rośkowicz 
(boks, Legia Warszawa), Jakub 
Walter (pływanie, Unia Oświę-
cim), Paulina Wróbel (boks, 
MOSM Tychy).
Seniorzy: Karolina Białas (łyż-
wiarstwo figurowe, SPIN Kato-

wice), Mateusz Czyżycki (piłka 
nożna, GKS Tychy), Julia Frąc-
kowiak (lekkoatletyka, MCKIS 
Jaworzno), Tomas Fucik (ho-
kej na lodzie, GKS Tychy). Ja-
kub Kiwior (piłka nożna, Spe-
zia Calcio/Arsenal Londyn), 
Julia Korzuch (lekkoatletyka, 
AZS AWF Katowice), Karoli-
na Naja (kajakarstwo, KS Po-
snania), Wioletta Pawluczek 
(strzelectwo sportowe, Śląskie 
Towarzystwo Strzeleckie), Da-
wid Wiekiera (pływanie, MKP 
Wodnik Tychy), Piotr Wieloch 
(koszykówka, GKS Tychy).
ls ●

14. edycja plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Tychów.

pierwsze głosy wpływaJą

Pływak MKP Wodnik 29 Tychy 
Dawid Wiekiera wypełnił mini-
mum na Uniwersjadę w Chengdu 
w Chinach.

Podczas zawodów Grand Prix 
Pucharu Polski w Lublinie Da-
wid Wiekiera na 100 m stylem 
klasycznym zdobył złoto wyni-
kiem 1:00.95, uzyskując mini-
mum na Uniwersjadę w Cheng-

du. Na 50 m stylem klasycznym 
był trzeci – 28.35. Uniwersjada 
odbędzie się na przełomie lipca 
i sierpnia.

Medale z Lublina przywieź-
li także inni zawodnicy MKP 
Wodnik: Wiktoria Radek – sre-
bro na 50 m klas., brąz na 200 m 
zm. oraz Szymon Mróz – złoto 
na 50 m mot. ls ●

Tyszanie wygrali w środę z jed-
nym z najsłabszych zespołów 
stawki – Polonią Bytom 96:87, na-
tomiast w sobotę przegrali z Eneą 
Basket Poznań 65:81.

W pierwszej połowie me-
czu Polonia – GKS oba zespo-
ły stoczyły wyrównane wido-
wisko. Do przerwy było 51:50 
dla GKS, ale w trzeciej kwarcie 
podopieczni Tomasza Jagiełki 
zdystansowali rywali i nie dali 
sobie już odebrać wygranej. Do-
uble-double (11 punktów i 16 
zbiórek) zanotował Karol No-
wakowski.

W Poznaniu natomiast mecz 
toczył się pod dyktando gospo-
darzy, którzy szybko objęli pro-
wadzenie i nie oddali go do koń-
ca. Do przerwy było 40:34 i choć 
przed ostatnią kwartą przewaga 
ta wyraźnie zmalała (55:52), ty-
ski zryw nie nastąpił. Kończącą 

mecz partię tyszanie przegrali 
wyraźnie 13:26 i cały mecz róż-
nicą 16 punktów.
gKS Tychy – BS POlONia By-
TOM 96:87 (23:21, 28:29, 28:19, 
17:18).
gKS Tychy: Koperski 18, Mą-
kowski 16, Trubacz 13, Nowa-
kowski 11, Stankowski 11, Kra-
jewski 8, Wieloch 8, Kamiński 6, 
Chodukiewicz 5..
eNea BaSKeT POZNań – gKS 
Tychy 81:65 (23:16, 17:18, 
15:18, 26:13)
gKS Tychy: Krajewski 14, Wie-
loch 12, Nowakowski 10, Koper-
ski 9, Stankowski 7, Trubacz 6, 
Kamiński 4, Mąkowski 3, Cho-
dukiewicz, Ziaja.

Po 29 meczach GKS Tychy zaj-
muje 4. miejsce – 48 pkt. Prowa-
dzi Górnik Wałbrzych 52 pkt, 
przed Dzikami 50 i Hydrotru-
ckiem 48. ls ●

W meczu 16. kolejki piłkarze 
GKS Futsal Tychy przegrali z Soś-
nicą 1:2.

Niedzielny mecz czołowych 
zespołów I ligi dostarczył ki-
bicom sporą dawkę emocji. 
Bezpośrednie starcie tyszan 
z wyprzedzającym ją zespo-
łem było szansą na zmniej-
szenie dystansu do rywala zaj-
mującego miejsce premiowane 
barażami z czterech do jed-
nego punktu. Tyszanie zagrali 
bardzo dobre spotkanie, mie-
li mnóstwo okazji, ale prowa-
dzenie uzyskali goście, zdoby-

wając gola po zagraniu z autu. 
Po przerwie Sośnica zdoby-
ła drugiego gola, na co tysza-
nie odpowiedzieli bramką Da-
wida Pasierbka. Wynik meczu 
już się nie zmienił i po porażce 
strata tyszan do drugiego miej-
sca w lidze zwiększyła się do 7 
punktów.
gKS Tychy – SOśNica 1:2 
(0:1). Bramka: Pasierbek.
gKS Tychy: Mura – Kosowski, 
Cichy, Haase, Sitko – Szostok, 
Migdał, Słonina, Pasierbek, Krzy-
żowski, Kokot, Stets, Pytel. 
ls ●

bieg w Paprocanach.

wilczyM 
tropeM
W Paprocanach rozegrano w mi-
nioną niedzielę kolejną edycję 
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych „Tropem Wilczym”.

Wystartowało około 370 biega-
czek i biegaczy. W biegu na 10 km 
najszybszy okazał się Paweł Bu-
czek (SPLA Tychy) – 33,33, który 
na mecie wyprzedził Karola So-
kołowskiego z Tychów – 36,58 
oraz Sebastiana Bartnika (Jastrzę-
bie) 37,26.

Wśród pań wygrała Renata 
Szwed (Czechowice) 44,54 przed 
Joanną Janicką-Jawor (Mysłowi-
ce) 46,15 i Barbarą Biestek (Ty-
chy) 47,28.

Rozegrano także  bieg 
na 1963 m. ls ●

Na Stadionie Zimowym w Ty-
chach po raz 9. odbył się Ro-
dzinny Turniej Hokejowy zorga-
nizowany przez Przedszkole nr 
5. W zawodach wzięło udział 24 
przedszkolaków oraz 32 rodzi-
ców, krewnych, opiekunów oraz 
liczna grupa kibiców.

Pierwszy raz w rozgrywkach 
uczestniczyła nowo utworzona 
drużyna dziewczynek. Przepro-
wadzony przez trenerów Benia-
mina Sławińskiego oraz Toma-
sza Cichonia turniej składał się 
z trzech bloków. W pierwszym 
uczestniczyli mali zawodnicy, któ-
rzy przygodę z hokejem rozpoczęli 
we wrześniu 2022 r i dla nich tre-
nerzy przygotowali tor przeszkód. 
W drugiej części rozegrano krót-
kie, kilkuminutowe mecze, nato-

miast trzeci blok był przeznaczony 
dla dziewczynek. Rodzicem, a za-
razem gościem, który uczestniczył 
w turnieju był zawodnik GKS Ty-
chy, Bartłomiej Pociecha.

Wszyscy mali zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe meda-

le i słodycze. Jeden z rodziców, 
Tomasz Nosalik przekazał Beacie 
Czerwińskiej, dyrektor Przed-
szkola nr 5 pamiątkę – tablicę 
z koszulką Mariusza Czerkaw-
skiego z autografem. 
ls ●

ćwierćfinaŁowe Mecze 
gks tychy z ciarko 
sts sanok przyniosŁy 
sukces trójkolorowyM, 
którzy 4:0 w serii 
pokonali rywali. teraz, 
w Meczach o Miejsce 
w finale, powalczą 
z hokeistaMi unii 
oŚwięciM.

Po dwóch wygranych na Stadio-
nie Zimowym także dwa mecze 
na lodowisku w Sanoku nasi hoke-
iści rozstrzygnęli na swoją korzyść. 
Mecz nr 3. był jednym z najbar-
dziej dramatycznych, jakie tysza-
nie stoczyli w całym sezonie. Roz-
strzygnięcie przyniosła dogrywka, 
w której „złotego gola” zdobył Ale-
xandre Boivin. Był to trzeci gol Ka-
nadyjczyka w tym spotkaniu.

Jak w innych spotkaniach, wal-
czono o każdy metr lodowiska, 

czasami nie przebierając w środ-
kach, o czym najlepiej świadczy 
fakt, iż zawodnicy obu zespołów 
spędzili ławce kar po ponad go-
dzinie (63 min. – STS, 66 min. – 
GKS). Na minutę i sekundę przed 
końcem meczu STS Sanok wy-
szedł na prowadzenie 4:3, jednak 
w ostatniej sekundzie spotkania 
Bartłomiej Jeziorski zdecydował 
się na strzał sprzed pola bram-
kowego. Po weryfikacji na video 
sędziowie uznali bramkę, dzię-
ki czemu tyszanie uratowali re-
mis (4:4) i przystąpiono do do-
grywki.

Bohaterem spotkania okazał 
się kanadyjski napastnik Alek-
sandre Boivin, który miał na kon-
cie dwa strzelone gole w regular-
nym czasie gry i pokusił się o tego 
najważniejszego – w dogrywce, 
który dał GKS Tychy trzecią wy-
graną.

ciaRKO STS SaNOK – gKS 
Tychy 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, d. 0:1). 
Bramki dla GKS: Boivin 3 (w tym 
decydującą w dogrywce), Marzec, 
Jeziorski.

Po bezbramkowej pierwszej 
tercji czwartego spotkania, w dru-

giej prowadzenie dla tyszan zdo-
był Odrej Sedivy, a po kilku kolej-
nych minutach było 2:0 za sprawą 
Jeana Dupuy. Rywalom udało się 
zdobyć kontaktowego gola, jed-
nak jeszcze w drugiej tercji wynik 
meczu ustalił August Nilsson.
ciaRKO STS SaNOK – gKS Ty-
chy 1:3 (0:0, 1:3, 0:0). Bramki: 
Sedivy, Dupuy, Nilsson.

W półfinale GKS Tychy zagra 
z Unią Oświęcim: 11.03 Unia – 
GKS (18), 12.03 Unia – GKS (17), 
15.03 GKS – Unia (18), 16.03 
GKS – Unia (18).

A kto będzie rywalem Cra-
covii okaże się 7.03, kiedy roze-
grany zostanie siódme spotkanie 
GKS Katowice z GKS JKH Ja-
strzębie. Po sześciu meczach jest 
3-3. ls ●

po porażce 1:2 z Sośnicą.

stracona szansa

pod ligowym koszem.

zwycięstwo 
i porażKa

przed uniwersjadą w Chengdu.

MiniMuM wieKiery

kolejna edycja turnieju zorganizowanego przez Przedszkole nr 5.

HoKeJ rodzinny

Uczestnicy 9. edycji Rodzinnego Turnieju Hokejowego 
zorganizowanego przez Przedszkole nr 5.

Pr
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ole
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 5

„ŚwiętA wojnA” w półfinAle
hokeiŚci gks tychy DO ZERA POKONALI STS SANOK I O fINAł ZAGRAją Z UNIą OŚWIęCIM.

ZalicZKa aTOMóWeK

Atomówki wygrały pierwszy mecz w walce o brązowy medal rozgrywek Polskiej Ligi hokeja Kobiet, 
pokonując na wyjeździe drużynę UKhK Unia Oświęcim 5:3.
Po znakomitej pierwszej tercji Atomówki wygrywały 4:1, po bramkach Wiktorii Kierc, Aleksandry Górskiej 
i dwóch Sylwii łaskawskiej. jednak w drugiej osłonie rywalki strzeliły dwa gole i zaczęły się prawdziwe 
emocje. Na szczęście w ostatniej osłonie A. Górska zdobyła kolejną bramkę pieczętując wygraną.
uNia OśWięciM – aTOMóWKi gKS Tychy 3:5 (1:4, 2:0, 0:1). Bramki: łaskawska 2, Górska 2, Kierc.
aTOMóWKi gKS: Radomska – huchel, Garbocz; Górska, łaskawska, Pezda – Kierc, Kędra; Rduch, 
Churas, Dziedzioch – Grzymiesławska, Szymura, Kopala, Rakoczy.
Drugi mecz zostanie rozegnany w Tychach w sobotę 11.03, godz. 18, a ewentualny trzeci również 
w Tychach 12.03, godz. 18.30.

Jean Dupuy jest w play off jednym z najskuteczniejszych zawodników GKS.
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zaadoptuJ Mnie  

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

Serce nam pęka gdy patrzymy 
w smutne oczy Morisa. Psiak 
zrobił w schronisku duże po-
stępy, cieszy się na widok zna-
jomego człowieka, pozwala się 
głaskać i widać, że sprawia mu 
to przyjemność. Ale o takich jak 
on mówimy „niewidzialny”. Niby 
wszystko ok – przystojny, spo-

kojny, zrównoważony, ale mimo 
to odwiedzający mijają jego boks 
i idą dalej. Nie zauważają średniej 
wielkości niepozornego, czarne-
go pieska. Może dlatego, że Mo-
risek nie próbuje zwrócić ma sie-
bie uwagi, nie macha radośnie 
ogonkiem? Już nie wierzy? Już 
nie ma nadziei na dom?

Za to wypuszczony na wybieg 
jest nie do poznania. Z poczci-
wego starszego pana zmienia się 
w wesołego, pełnego werwy mło-
dzieńca, gotowego podbić świat.

Ale to tylko chwila.... bo potem 
znowu powrót do boksu... Kto go 
z niego uwolni i zamieni kojec 
na kanapę? To naprawdę dobry 
pies. Może niepozorny, może tro-
chę nieufny w pierwszym kontak-
cie, ale ten kto da mu dom (ko-
niecznie z ogrodem, ponieważ jak 
na razie piesek nie pozwala sobie 
założyć obroży) zyska oddanego 
i lojalnego przyjaciela.

Czy znajdzie się osoba, która 
podaruje Morisowi cierpliwość 
i miłość? rM ●

moris

cO WieMy O PSie:

iMię: Moris
WieK: ok. 12 lat
Waga: około 20 kg
NR eWiDeNcyjNy: 7601
STaTuS: gotowy do adopcji
OBecNie PRZeByWa: 
w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt w Tychach
TeleFON W SPRaWie 
aDOPcji: 605 897 607
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ryby 19.ii-20.iii
Twoja ambicja skłoni Cię do dużego ryzyka. 
Na szczęście w razie jakichś kłopotów spadniesz 
na cztery łapy. Skorpion nieźle namiesza Ci w głowie.

baran 21.iii-20.iV
Ogień miłości zapłonie w Twoim życiu uczucio-
wym. Daj się uwieść. Niebo nad Tobą przyniesie Ci 
wiele wzbogacających doświadczeń. 

byk 21.iV-21.V
Szykuje się nawał zajęć. Ucz się, a szybko osiąg-
niesz to, co innych kosztować będzie sporo mozol-
nej pracy. Unikaj Raka. 

bliŹnięta 22.V-20.Vi
Aura za oknem nie będzie Ci straszna. Ciebie roz-
grzeje entuzjazm, energia i radość życia. Strzelec 
okaże się bardziej wyrozumiały niż sądziłeś, a Pan-
na sprawi Ci miłą niespodziankę. 

rak 21.Vi-22.Vii
Sprężysz się do działania i z łatwością osiągniesz 
to, co inni uznają za niemożliwe. Zaszalejesz na za-
kupach. W miłości cisza przed burzą. 

lew 23.Vii-22.Viii
Dobre zdrowie, świetna kondycja i optymizm – 
czego chcieć więcej? Stan portfela też na pewno 
nie będzie Ci spędzał snu z powiek. 

panna 23.Viii-22.iX
Zrobisz wrażenie na każdym kogo spotkasz i sta-
niesz się wzorem do naśladowania. Twój umysł 
będzie teraz pracować na najwyższych obrotach.

waga 23.iX-23.X
Ludzie będą lgnąć do Ciebie i powierzać Ci swoje 
sekrety. Staraj się wysłuchać i dać dobre rady, ale 
zachowaj neutralność, a nie narazisz się na ich 
pretensje.

skorpion 24.X-21.Xi
Teraz zyskasz sympatię otoczenia, a nawet przy-
ciągniesz do siebie szczęście. Do pracy podejdziesz 
bardzo kreatywnie, oczekuj przypływu gotówki. 

strzelec 22.Xi-21.Xii
Wenus nie pozwoli Ci ani na chwilę zapomnieć, 
że kochasz i jesteś kochany. Gwiazdy pomogą Ci 
ominąć kłopoty, ale zadbaj o swoje zdrowie.

koziorożec 22.Xii-19.i
Osiągniesz spore korzyści w pracy i w interesach. 
Poszczęści Ci się także w kontaktach towarzyskich. 

wodnik 20.i-18.ii
Stać Cię będzie na odważne posunięcia, jednak 
nie wszystkie Ci się opłacą. Bądź czujny i uważny, 
żeby nie narobić sobie problemów. Uzbrój się 
w cierpliwość.
 wróżka adrasteja tel. 692 893 871
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HorosKop

Hasło z krzyżówki z nr 797: 
WKRóTCE WIOSNA.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już cyfry. 
Należy wypełnić puste miejsca tak, aby w każ-
dej kolumnie, wierszu, polu znalazły się cyfry 
od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

reklama
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