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Zbiorowe 
zdjęcia tyszan
Już w sobotę i niedzielę (16,17 maja) rusza wielka se-
sja fotograficzna mieszkańców naszego miasta. Przed 
obiektywem staną tyszanie ze wszystkich osiedli i dziel-
nic Tychów. Zdjęcia trafią do jubileuszowego kalendarza 
na 2010 rok wydanego przy okazji zakończenia uroczy-
stych obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy 
miejskiej.

W sobotę, 16 maja zapraszamy:
æ godz. 16.00 – mieszkańców osiedli O, P, T, U, N – al. Pił-
sudskiego, parking przy Hali Sportowej;
æ godz. 17.00 – mieszkańców osiedli Z i W – OW Papro-
cany;
æ godz. 18.00 – mieszkańców Cielmic – Szkoła Podsta-
wowa nr 23 ul. Jedności.

W niedzielę, 17 maja zapraszamy:
æ godz. 10.00 – mieszkańców osiedli K, L, M, S – Park 
Jaworek;
æ godz. 11.00 – mieszkańców osiedli R, H, Suble, Żwa-
ków – Suble;
æ godz. 12.00 –mieszkańców osiedli D, G, E, F – Park pod 
Żyrafą.
Za tydzień 19 maja w TM pojawi się informacja o kolej-
nych terminach zdjęć. Warto przyjść i pozować do gru-
powej fotografii. Na wszystkich czekają niespodzianki 
i atrakcje. W razie niepogody mieszkańcy zostaną poin-
formowani o innych terminach zdjęć. Redakcja Twojego 
Miasta zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie infor-
macji o zdjęciach rodzinie, przyjaciołom, znajomym i ko-
legom z pracy.
Więcej na stronie www.umtychy.pl w zakładce Tysza-
nin/Nasze Tychy 75 lat oraz na ulotkach, które będą roz-
dawane przed sesjami zdjęciowymi.

Już w maju do skrzynek 
wszystkich użytkowni-
ków mieszkań admini-
strowanych przez Miejski 
Zarząd Budynków Miesz-
kalnych trafią faktury 
VAT.

Faktury będą dostarczane 
mieszkańcom co mie-

siąc i jak mówi Teresa Herda 
– główna księgowa tyskiego 
MZBM, dokument ma jedy-
nie informować mieszkań-
ca o wysokości kwoty netto 
i brutto oraz o wysokości po-
datku VAT za czynsz i opła-
ty niezależne, które składa-
ją się na miesięczne opłaty 
z tytułu korzystania z lo-
kalu. Do wystawiania fak-
tur zobowiązał m.in. miej-
skich zarządców budynków 
mieszkalnych minister fi-

nansów, wydając stosowne 
rozporządzenie.

Faktura VAT rozdawa-
na przez MZBM nie wiąże 
się z nałożeniem na lokato-
rów żadnych dodatkowych 
zobowiązań finansowych. Nie 
oznacza wzrostu opłat czyn-
szowych, nie wiąże się z prze-
sunięciem terminu płatno-
ści. Dystrybucją tych druków 
zajmą się pracownicy MZBM 
Tychy w ramach swoich obo-
wiązków służbowych. Oprócz 
faktur mieszkańcy będą nadal 
dostawali zwyczajowe zawia-
domienia o wysokości czynszu 
czy o wzroście opłat.

Lokatorzy nie muszą ar-
chiwizować faktur (taki obo-
wiązek przez okres 5 lat spo-
czywa jedynie na MZBM). 
Mogą je zachować jedynie dla 
swojej informacji. MW

OD MAJA W MZBM

Faktury  
dla informacji

Fraszki o Tychach
Miejska Biblioteka Publiczna rozstrzygnęła konkurs po-
etycki „O pozłacane pióro” skierowany do młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do Filii nr 7 MBP 
napłynęło sporo prac. Młodzi poeci wykazali się inwen-
cją twórczą i pomysłowością. Wśród uczniów szkół pod-
stawowych na szczególną uwagę zasłużyły fraszki: „Mia-
sto na medal” Aleksandry Gładyś ze Szkoły Podstawowej 
nr 18 – I miejsce, „Pewne miasto ukochane” Adrianny 
Matacz z SP nr 19 – II miejsce, „Lubię moje zielone mia-
sto” Kamila Jęcka z SP nr 18 – III miejsce oraz „Tychy” 
Patrycjusza Liszki z SP nr 18 – wyróżnienie. Wśród fra-
szek gimnazjalistów jury najwyżej oceniło: „Moje miasto” 
Marleny Staniek – I miejsce, Krzysztofa Kusia za wszyst-
kie osiem fraszek – II miejsce, Krzysztofa Sachę za „Moje 
Tychy” – III miejsce oraz Aleksandrę Pasko za „Tychy moje 
miasto” – wyróżnienie. Wszyscy wymienieni gimnazja-
liści na co dzień uczą się i tworzą w Sportowym Gimna-
zjum nr 9 w Tychach. Laureatom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów poetyckich. Zwycięskie fraszki opu-
blikujemy na stronie internetowej www.umtychy.pl w za-
kładce Tyszanin/Nasze Tychy 75. MW

Taki wniosek płynie z XVIII 
Tyskiego Seminarium 

Majowego, które odbyło się 
8 maja. Jego głównym tema-
tem była przestrzeń publiczna 
w Tychach.

Plac Baczyńskiego, Plac 
św. Anny, Rynek w Starych Ty-
chach, parki – prezydent An-
drzej Dziuba wymieniał naj-
ważniejsze obecnie inwestycje 
w Tychach dotyczące właśnie 
przestrzeni publicznej. Czyli 
tego, co nas otacza, integru-
je, umożliwia załatwienie za-
równo codziennych spraw, jak 
i rekreację i rozrywkę. Wła-
śnie o teoretycznym podłożu 
mówił prof. Marek Szczepań-
ski, socjolog. Przestrzeń pu-
bliczna to zagadnienie istot-
ne nie tylko dla architektów, 
ale również dla badaczy życia 
społecznego.

Tematyką tą zajęli się na-
ukowcy z Uniwersytetu Ślą-
skiego, socjologowie prowa-
dzeni przez dr. Krzysztofa 
Bierwiaczonka. Przepytali ty-
siąc tyszan ze wszystkich osie-
dli i dzielnic: od os. A do Z, 
od Jaroszowic po Wilkowyje.

Po pierwsze, wyniki ba-
dań pokazały, że tyszanie 
są zadowoleni z mieszkania 
w Tychach (63 proc. odpo-
wiada „zdecydowanie tak”, 
a 33,6 proc. „raczej tak”). Naj-
bardziej usatysfakcjonowani 
są mieszkańcy osiedli K, G, 
Z oraz Cielmic, a najmniej 
osiedli U i A oraz Wartogłow-
ca i Zawiści. 91 proc. miesz-
kańców czuje się tyszaninami 

i ponad 60 proc. zdecydowa-
nie chciałoby w przyszłości 
mieszkać w Tychach.

Za najbardziej symbo-
liczne miejsce tyszanie uzna-
ją browar (niemal 46 proc. 
wskazań), a do tych ulubio-
nych należą: OW Paproca-
ny (62 proc.), Park Miejski 
(15 proc.) i Rynek w Starych 
Tychach (10 proc.). Miesz-
kańcy miasta nie są natomiast 
zadowoleni z jego zaniedba-
nych, wypełnionych blokami 
osiedli, przede wszystkim jed-
nak z wymagającego remontu 
dworca PKP.

Ciekawie prezentują się 
odpowiedzi dotyczące loko-
wania centrum miasta. W opi-
nii tyszan to okolice City Po-
intu, Azetu lub – na trzecim 
miejscu – Stare Tychy. Te 
ostatnie uważane są też za ser-
ce miasta. Naukowcy uczest-
niczący w panelu dyskusyj-
nym seminarium zauważyli, 
że dla społeczności niezwykle 
istotne jest wkazanie centrum. 
Pokazują to też wyniki badań 
– tyszanie nie mają miejsca, 
gdzie mogliby się integrować, 
jak to się dzieje na przykład 
na krakowskim czy wrocław-
skim rynku. To główne zada-
nie, obok rewitalizacji OW 
Paprocany, jakie przed wła-
dzami wyznaczyli dyskutanci.

Po części seminaryj-
nej, goście zostali zaproszeni 
do Teatru Małego w Tychach. 
Tam prezydent Andrzej Dziu-
ba wręczył nagrody w dziedzi-
nie sportu - Karolinie Hamer, 

W poszukiwaniu 
centrum

Każde seminarium kończyło się konkretnymi wnioskami, 
w ten sposób powstał m.in. WSZiNS i skatepark – mówił 
prezydent Andrzej Dziuba, otwierając obrady seminarium.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli m.in. Stanisław 
Niemczyk (z prawej), architekt i projektant m.in. 
kościoła Ducha Świętego w Tychach, który pracował 
w Miastoprojekcie Nowe Tychy oraz Grzegorz Ratajski, 
architekt, prowadzący pracownię architektoniczną w Tychach.

Laureatem Nagrody Prezydenta 
Miasta Tychy w dziedzinie kultury 
został Janusz Muszyński, wybitny 
dyrygent, dyrektor Tyskich Wieczorów 
Kolędowych. Do Skrzyni Czasu wrzucił 
płytę wydaną po jednej z edycji 
wieczorów.

Tytuł Darczyńcy Roku otrzymał 
w tym roku Józef Kuklok-Opolski, 
prezes firmy AB-Projekt, która 
za darmo wykonała projekt domu 
hospicyjnego w Tychach. Do Skrzyni 
Czasu wrzucił projekty hospicjum  
z podpisami projektantów.

W dziedzinie sportu prezydent 
przyznał nagrodę niepełnosprawnej 
pływaczce Karolinie Hamer (z prawej), 
która na swoim koncie ma 160 medali 
i starty na paraolimpiadach. Karolina 
do Skrzyni Czasu wrzuciła koszulkę, 
w której była na mistrzostwach świata 
w 2002 r.

DLA WięKSZOŚCi TySZAN CeNTRuM MiASTA 
ZNAJDuJe Się W OKOLiCACH CiTy POiNTu. 

STARSi MieSZKAńCy uWAżAJą JeDNAK, 
że PRZy DOMu HANDLOWyM AZeT. JeDNO 

JeST PeWNe – JeGO OKReŚLeNie JeST 
NieZWyKLe iSTOTNe DLA TyCHóW.
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kultury - Januszowi Muszyń-
skiemu. Przyznano też tytuł 
Darczyńcy Roku. Został nim 
Józef Kuklok-Opolski, prezes 
firmy AB-Projekt. Wiceprezy-
dent Daria Szczepańska wrę-
czyła mu pamiątkową grafikę. 
Nagrodzeni wrzucili do Skrzy-
ni Czasu (skrzynia, do której 

przy ważniejszych wydarze-
niach związanych z obchoda-
mi 75-lecia nadania Tychom 
praw gminy miejskiej, wrzuca-
ne są cenne przedmioty) przy-
niesione ze sobą pamiątki. Na 
zakoczenie imprezy wystąpił 
Maciej Maleńczuk. 

MARIETTA STEFANIAK


