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Gwara na sesji rady miasta
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Na sesji Rady Miasta Tychy w dniu 30 li-
stopada dużo – przynajmniej na początku 
– mówiło się... gwarą śląską. Wszystko 
za sprawą dwójki uczniów z SP nr 24.

wiktoria Kania jest szóstoklasistką, 
a Gabriel Figiel chodzi do klasy siód-
mej. oboje wielokrotnie zdobywali na-
grody i wyróżnienia w miejskim konkur-
sie gwarowym „Terozki se pogodomy”, 
a w tym roku postanowili po raz pierwszy 
wziąć udział w 27 edycji konkursu „Po na-
szymu, czyli po śląsku”. debiut zakończył 
się sukcesem.
Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” 
o tytuł Ślązaka roku od lat cieszy się 
ogromną popularnością w naszym regio-
nie. Jego pomysłodawczynią i wielolet-
nią organizatorką jest senator rP maria 
Pańczyk. Składa się on z trzech etapów, 
a rozpoczyna się przesłuchaniami w stu-
dio koncertowym radia Katowice, w któ-
rych w tym roku w kategorii młodzieżo-
wej wzięło udział ponad 20 uczestników. 
musieli wykazać się nie tylko znajomo-
ścią gwary śląskiej, ale i przygotować cie-
kawe, często zabawne historie, których 
słuchali jurorzy: prof. Helena Synowiec 
i dr maria Lipok-Bierwiaczonek. z liczne-
go grona uczestników jurorki zakwalifiko-
wały do etapu półfinałowego i finałowego 
najlepszą siódemkę, w której znalazła się 
w komplecie dwójka tyszan.
wiktora prezentowała w konkursie tekst 
„Jak downij żniwowano”, z kolei Gabryś 

zachwycał jurorów historią pt. „Jak łosto-
łech ministrantym”. wystąpienia uczniów 
SP 24 oceniali w półfinale: prof. Jan mio-
dek, ks. prof. Jerzy Szymik i europoseł 
Jan olbrycht. Finałowa gala konkursu 
z udziałem wszystkich półfinalistów i ich 
rodzin odbyła się 19 listopada w domu 
muzyki i Tańca w zabrzu.
dotarcie w debiutanckim starcie do sa-
mego finału konkursu „Po naszymu, czy-

li po śląsku” jest ogromnym sukcesem 
młodych tyszan, a także nauczycielki 
SP 24 alicji Biolik, która przygotowa-
ła naszych gawędziarzy i prezentowane 
przez nich teksty. Pani alicja pochodzi 
z Urbanowic, jest nauczycielem z 30-let-
nim stażem i wielką miłośniczką gwary 
śląskiej i lokalnych wartości, które pie-
lęgnuje w szkole.
 WW

Kochasz? to głosuj!
Tychy, jako jedno z 26 polskich miast, 
zostały nominowane w plebiscycie „Ko-
cham To Miasto – Miasto Roku 2017”. 
Każdy może oddać głos na nasze mia-
sto jeszcze do 9 grudnia.

Plebiscyt trwa od 20 listopada i zakoń-
czy się w najbliższą sobotę, 9 grudnia. 
Każdy może oddać codziennie jeden głos 
na stronie plebiscytu: www.hrs.com/pl/
projekty/miasto-roku-2017. warto rów-
nież uzasadnić swój wybór, bo na auto-
rów najciekawszych komentarzy czekają 
cenne nagrody rzeczowe.
zwycięskie miasto otrzyma statuetkę 
miasta roku oraz wsparcie promocyjne 
w sieci. Na razie Tychy plasują się na 8. 
miejscu (prowadzi Jaworzno), ale jeśli 
tyszanie się zmobilizują, mogą wywin-
dować miasto wyżej. WW

Jeszcze trzy spotkania
W nadchodzących dniach odbędą się trzy 
ostatnie spotkania informacyjne w spra-
wie dofinansowania na zakup i montaż 
odnawialnych źródeł energii dla miesz-
kańców domów jednorodzinnych.

we wtorek, 5 grudnia o godz. 18 miesz-
kańcy Cielmic, Paprocan, osiedli zuzan-
na i z-1 spotkają się z ekspertami w sali 
gimnastycznej SP 23 przy ul. Jedności 51. 
z kolei 8 grudnia o godz. 17.30 do zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Le-
śnej 66 zaproszeni są mieszkańcy wilko-
wyj, mąkołowca i Starych Tychów. ostatnie 
spotkanie – dla mieszkańców Glinki, Subli, 
Żwakowa i osiedli a, B, C, d, E, F, G, H, J, 
K, L, Ł, m, N, o, P, r, T, U, w – odbędzie się 
w poniedziałek, 11 grudnia o godz. 17.30 
w sali 102 Urzędu miasta. WW

Honory dla krwiodawców
Prezydent Tychów Andrzej Dziuba i prze-
wodniczący RM Maciej Gramatyka uhono-
rowali w czasie listopadowej sesji Rady 
jedenaścioro honorowych krwiodawców, 
którzy legitymują się największą ilością 
oddanej krwi.

Jak co roku w listopadzie, w okolicach 
święta honorowych dawców krwi, ci naj-
aktywniejsi zostali zaproszeni na sesję 
rady miasta, podczas której otrzymali 
listy gratulacyjne i upominki. Najwięcej, 
bo 40 litrów krwi, oddali ryszard Jabłoń-
ski i adam Górowicz. Krzysztof wrzesiń-
ski oddał tylko litr mniej.
Ponadto prezydent uhonorował: mariu-
sza zatonia (32 litry), andrzeja Barona 
(32 l), Krzysztofa Banacha (25 l), Piotra 
maciaszczyka (23 l), Krzysztofa Szymko-
wa (21 l), Żanettę Jarmułę (20 l), Krystynę 
Kramarczuk (18 l) i Izabelę wawro (16 l).
 WW
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Wiktoria Kania i Gabriel Figiel swoje konkursowe teksty zaprezentowali w mi-
nionym tygodniu radnym i gościom sesji RM. Po ich występie brawa długo nie 
chciały umilknąć.

Podczas Gali Społecznika Roku 2017 
podregionu tyskiego województwa ślą-
skiego, którą zorganizowano w pszczyń-
skich Stajniach Książęcych, uhonoro-
wano wyróżnieniami, dyplomami oraz 
statuetkami osoby, które działając spo-
łecznie, pomagają innym.

równocześnie podsumowano projekt pt. 
„moC_NGo – Silne organizacje, kompe-
tentni liderzy i wolontariusze w podre-
gionie tyskim”, który jest dofinansowany 
ze środków krajowego programu Fundusz 
Inicjatyw obywatelskich. Jego celem było 
zwiększenie zaangażowania społecznego 

oraz wzmocnienie potencjału organizacji 
obywatelskich, działających na terenie 
podokręgu tyskiego.
Projekt był realizowany m.in. poprzez 
szkolenia w ramach akademii rozwo-
ju Liderów NGo, warsztaty umiejętności 
społecznych, gdzie przygotowywano oso-
by do działania jako menedżerów projek-
tów i specjalistów do spraw promocji oraz 
wykorzystanie narzędzi informatycznych. 
Były również spotkania informacyjne do-
tyczące wolontariatu, kawiarenki obywa-
telskie world Cafe z udziałem organizacji 
pozarządowych, samorządów i biznesu, 
a także mobilne pośrednictwo wolonta-
riatu.
realizacji projektu patronują marsza-
łek woj. śląskiego wojciech Saługa oraz 
prezydent Tychów andrzej dziuba, staro-
stowie powiatów bieruńsko-lędzińskie-
go, mikołowskiego i pszczyńskiego oraz 
samorządy miast i gmin wchodzących 
w skład tych powiatów.
w gronie nominowanych znalazła się 
grupa tyszan. w kategorii „organizacja 
pozarządowa” nominowani byli Łukasz 
Pawęzka, Paweł Janas, Ireneusz rucha-
ła, w kategorii „Biznes” – anne-Sophie 
Basta-Szczygieł. w kategorii „Samorząd” 
główną nagrodę otrzymał michał Kasper-
czyk, natomiast wyróżniono Barbarę Ko-
nieczną i darię Szczepańską. LS

tyszanie uhonorowani podczas Gali Społecznika roku 2017

Tyszanie na Gali (od lewej): Sebastian Bałajewicz, Teresa Siemionowicz, Noemi 
Dziekan, Michał Kasperczyk, Barbara Konieczna, Paweł Janas i Łukasz Pawęzka.
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