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Będzie tyski Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze
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W miniony czwartek, 28 września me-
tropolita katowicki abp Wiktor Skworc 
i prezydent Tychów Andrzej Dziuba 
podpisali w Urzędzie Miasta umowę 
notarialną dotyczącą nabycia od Ar-
chidiecezji Katowickiej nieruchomości 
w Kobiórze, gdzie ma powstać Dom Po-
mocy Społecznej dla starszych miesz-
kańców miasta.

Nieruchomość, którą gmina odkupi-
ła od Kościoła, tworzą cztery działki 
o łącznej powierzchni ponad 3,1 hekta-
ra (31.196 m kw.) wraz z posadowiony-
mi na niej budynkami. Tychy zobowią-
zały się do końca października zapłacić 
na konto archidiecezji kwotę 9.610.000 zł, 
uzgodnioną pomiędzy stronami w oparciu 
o operat szacunkowy, sporządzony przez 
rzeczoznawcę majątkowego. w tym miej-
scu, oddalonym od centrum Tychów o kil-
ka kilometrów, w spokojnej, cichej okolicy 
pośród lasów, ma powstać dom Pomocy 
Społecznej, w którym zamieszkać będzie 
mogło co najmniej 80 seniorów.
– w grudniu ubiegłego roku podpisali-

śmy list intencyjny w tej sprawie, cieszę 
się, że w ciągu kilku miesięcy udało się 
załatwić wszystkie formalności i dziś mo-
żemy rozpocząć realizację naszych pla-
nów. Niezwłocznie przystępujemy do pra-
cy. w Tychach brakuje miejsc dla osób 
wymagających opieki. Już teraz znacz-
na część osób starszych, które z uwagi 
na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać 
trudom życia codziennego, jest lokowa-
na w innych miastach na terenie nasze-
go województwa. mamy świadomość, 
że w starzejącym się społeczeństwie 
potrzeby będą jeszcze większe, a zapo-
trzebowanie na zapewnienie całodobo-
wej opieki osobom starszym i chorym 
będzie rosło – powiedział prezydent an-
drzej dziuba.
ze sfinalizowania sprawy cieszył się także 
abp. wiktor Skworc, który po podpisaniu 
aktu notarialnego stwierdził: – Jestem 
zadowolony, że teren ten przeszedł w ręce 
tyskiego samorządu, życzę, by dom Po-
mocy, który na nim powstanie, długo słu-
żył mieszkańcom miasta.
Jak informuje marianna Feith, dyrektor 

miejskiego ośrodka opieki Społecznej, 
roczne wydatki z budżetu gminy na zabez-
pieczenie potrzeb osób starszych wynoszą 
ponad 3 miliony zł. – z tej kwoty ponad 
1 mln złotych przeznaczonych jest na po-
krycie kosztów pobytu dla 54 mieszkań-
ców miasta w dPS św. anna w Tychach – 
wylicza dyrektor Feith. – Natomiast ponad 
2 miliony to wydatki związane z pokryciem 
kosztu pobytu dla 85 mieszkańców mia-
sta, którzy przebywają w innych domach 
pomocy społecznej na terenie naszego 
województwa. rosnące zapotrzebowanie 
powoduje, iż tylko jedna funkcjonująca 
w tym zakresie placówka jest niewystar-
czająca – dodaje.
obecnie na umieszczenie w tego typu 
placówce pomocy społecznej oczeku-
ją 52 osoby, z których 33 chcą zamiesz-
kać w domu na terenie naszego miasta. 
oprócz tego 16 osób zostało umieszczo-
nych w Niepublicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej Hospicjum im. św. Kaliksta 
I, który poza opieką paliatywną świadczy 
także usługi w tym zakresie.
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28 września w Krakowie rozstrzy-
gnięta została szósta edycja konkursu 
„Kryształy PR” dla najlepszych kampa-
nii promocyjnych organizowanych przez 
samorządy i instytucje oraz firmy samo-
rządowe. W jednej z kategorii nagrodę 
zdobył Urząd Miasta w Tychach.

Konkurs organizowany jest od 2012 roku 
i towarzyszy ogólnopolskiej konferencji 
„Pr w samorządzie i administracji pań-
stwowej”, organizowanej przez firmę PrC 
w Krakowie. w gronie tegorocznych laure-
atów znalazł się Urząd miasta Tychy, który 
zdobył Grand Prix w kategorii „kreatywna 
kampania promocyjna”. doceniona w ten 

sposób została kampania promująca mło-
dzieżowe mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej UEFa EUro U21, które w czerwcu roz-
grywane były m.in. na Stadionie miejskim 
przy ul. Edukacji.
w uzasadnieniu nagrody czytamy, że na-
groda przyznana została „za najlepiej 
dobrane środki przekazu do grupy do-
celowej i największą liczbę odbiorców 
kampanii”.
w tegorocznym konkursie, którego pod-
sumowanie odbyło się w zabytkowym bu-
dynku zakładu Uzdatniania wody Bielany, 
wyróżnienie otrzymała także tyska spółka 
master odpady i Energia Sp. z o.o.
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Ponad 3 tysiące 
Ukraińców

Stopa bezrobocia w Tychach utrzymuje 
się na poziomie niewiele przekraczają-
cym 3 procent – poinformował Powiato-
wy Urząd Pracy.

w ostatnich tygodniach liczba pozosta-
jących bez pracy tyszan nieco wzrosła – 
z 1952 osób na koniec sierpnia do 1986 
według stanu na 25 września br. Jed-
nocześnie – jak poinformował na sesji 
rady miasta prezydent andrzej dziuba 
– tyski PUP odnotowuje fakt zatrud-
nienia w miejscowych firmach ponad 
3 tysięcy legalnie pracujących obywa-
teli Ukrainy.
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remont w Wydziale  
Lokalowym

Od poniedziałku, 2 października trwa 
remont w siedzibie Wydziału Lokalowe-
go Urzędu Miasta, mieszczącym się pod 
salą ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

w związku z pracami remontowymi do ich 
zakończenia, zaplanowanego na 13 paź-
dziernika br., klienci wydziału przyjmowa-
ni będą w Biurze obsługi Klienta usytu-
owanym na parterze Urzędu miasta przy 
al. Niepodległości 49.
za niedogodności i ewentualne utrud-
nienia wynikające z tej zmiany Urząd 
miasta serdecznie mieszkańców prze-
prasza. WW

Kryształ Pr dla tyskiej kampanii

Lodowiska w przygotowaniu
Z początkiem października w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji rozpoczę-
to prace przygotowawcze do montażu 
trzech plenerowych lodowisk, które 
w grudniu zostaną udostępnione miesz-
kańcom.

Prace obejmują malowanie, przegląd 
i naprawy (głównie elementów hydrau-
licznych) lodowisk, które sezon wio-
senno-letni przeleżały w magazynach 
moSir. Ich montaż rozpocznie się 7 li-
stopada od nawiezienia piasku na plac 
„pod Żyrafą”, gdzie zlokalizowana bę-
dzie pierwsza z tafli. Pozostałe pojawią 
się tradycyjnie przy ul. Brzozowej oraz 
na terenie ośrodka wypoczynkowego 
w Paprocanach.
wszystkie trzy lodowiska powinny być 
gotowe na przyjęcie łyżwiarzy w niedzie-
lę, 2 grudnia. Planuje się, że podobnie 
jak w latach poprzednich, plenerowe 
obiekty czynne będą do 10 marca przy-
szłego roku.
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Tuż po podpisaniu aktu notarialnego – pierwszy z lewej abp. Wiktor Skworc, obok prezydent Andrzej Dziuba.  
Z prawej ks. prof. Dariusz Walencik – ekonom Kurii Metropolitalnej.

Wyróżnieni reprezentanci Tychów: Mieczysław 
Podmokły (Master), Iwona Ciepał i Aneta Luboń-
Stysiak z UM.
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