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W miniony czwartek miała miejsce 24. 
edycja Gali Nagród Prezydenta Miasta 
Tychy w Dziedzinie Kultury i Sportu.

– Tychy to miasto, które od zawsze od-
krywało i pozwalało rozwijać się wybit-
nym jednostkom. od 23 lat ich talent, 
zaangażowanie i poświęcenie nagra-
dzane są właśnie w takich chwilach, jak 
Gala Nagród Prezydenta miasta Tychy. 
Chciałbym podziękować i wyrazić swoje 
słowa uznania nie tylko dla zwycięzców, 
ale dla wszystkich, którzy na co dzień 
działają na rzecz rozwoju kultury i spor-
tu w naszym mieście. To właśnie dzięki 
tym osobom nasze miasto tętni życiem 
i jest przyjazne mieszkańcom, którym 
dostarczają rozrywkę, emocje i ode-
rwanie się od codziennych obowiąz-
ków. Choć laureatów jest tylko dwóch, 
to wygranych jest znacznie więcej! – pi-
sał prezydent Tychów w wydanym na tę 
okoliczność biuletynie zawierającym 
sylwetki dotychczasowych laureatów 
nagród.
Nagrodę Prezydenta ustanowiono 
w 1996 r. w pierwszych edycjach przy-
znawano nagrodę i trzy wyróżnienia. 
w 2002 r. zmieniła się formuła i zrezyg-
nowano z wyróżnień na rzecz dwóch na-
gród, które przyznawane są za wybitne 
osiągnięcia sportowe i kulturalne.
w gronie laureatów nagród „sportowych” 
absolutnymi dominatorami stali się hoke-
iści GKS Tychy, którzy w poprzednich la-
tach aż siedmiokrotnie odbierali okolicz-
nościowe czeki dla zwycięzców. Sportowe 
honory przypadały też w przeszłości m.in. 
himalaistom Krzysztofowi wielickiemu 
i adamowi Bieleckiemu, kajakarce Karo-
linie Nai, lekkoatlecie witoldowi Bańce, 
tyskim koszykarzom, golfistom i drużynie 
futbolu amerykańskiego.
z kolei za zasługi dla kultury nagrodą 
prezydenta uhonorowani zostali w cią-
gu minionego niemal ćwierćwiecza m.in. 
Ireneusz Krosny, marek moś i orkiestra 
Kameralna miasta Tychy aUKSo (dwu-
krotnie), Stanisław mazuś, Janusz mu-
szyński, Eryk Pudełko, Henryk Jan Botor 
oraz zespoły dżem i Cree.
w tym roku niespodzianki nie było. Na-
grodę (350 000 zł) w kategorii sportowej 
otrzymali hokeiści GKS Tychy za histo-
ryczne zwycięstwo w Lidze mistrzów oraz 
zdobycie drugi raz z rzędu tytułu mistrza 
Polski. Podczas gali w mediatece czek 
odebrał kapitan zespołu michał Kotlorz 
wraz z kolegami z drużyny. – dziękujemy 
za to wyróżnienie i zapewniamy, że na-
dal jesteśmy głodni sukcesów i zrobimy 
wszystko, by także w przyszłych rozgryw-
kach osiągnąć jak najwięcej – powiedział 
Kotlorz.
Nagrodę w dziedzinie kultury (7500 zł) 
otrzymał mateusz Krzyżowski, wybit-
nie uzdolniony 20-letni tyski pianista, 
który w ubiegłym roku zajął pierwsze 
miejsce w IV ogólnopolskim Konkursie 
Pianistycznym im. F. Chopina w Turznie 
i zdobył wiele innych nagród. mateusz 
Krzyżowski został najmłodszym laure-
atem Nagrody Prezydenta miasta Tychy, 
a dziękując za wyróżnienie, wyraził ra-

dość z faktu, że w Tychach dba się także 
o artystów działających na polu muzyki 
klasycznej.
w części artystycznej Gali widzowie wy-
słuchali dwóch części koncertu fortepia-
nowego f-moll Fryderyka Chopina, które 
wykonał beneficjent tegorocznej nagro-

dy mateusz Krzyżowski z towarzysze-
niem orkiestry Kameralnej miasta Tychy 
aUKSo. w drugiej części, w repertuarze 
polskich tang wystąpił wirtuoz skrzypiec 
Krzysztof Jakowicz, któremu towarzy-
szyło trio Tango attack oraz tyska orkie-
stra pod dyrekcją marka mosia.

nagrody prezydenta tychów dla pianisty i hokeistów

Prezydent Andrzej Dziuba wręczył Mateuszowi Krzyżowskiemu czek na 7.500 zł.

W imieniu drużyny hokejowej nagrodę odebrali (od lewej): Bartłomiej Jeziorski, 
Jakub Witecki, Michał Kotlorz i Adam Bagiński.

Krzysztof Jakowicz okazał się nie tylko znakomitym skrzypkiem, ale i uroczym 
gawędziarzem.

mBP się reinstaluje
Jak informuje dyrekcja Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Tychach, przez cały 
tydzień (od 24 do 29 czerwca) wszyst-
kie biblioteki na terenie miasta będą 
nieczynne.

Przyczyną zamknięcia centrali mBP oraz 
wszystkich filii jest reinstalacja systemu 
bibliotecznego.
w związku z tym wszelkie imprezy za-
planowane w tym terminie są odwołane. 
 WW

Z mediateką w stronę lata
Prologiem przed Świętem Miasta, któ-
re w ostatni weekend czerwca odbę-
dzie się na placu „pod Żyrafą”, ma być 
organizowany tydzień wcześniej festyn 
przy Mediatece.

organizator imprezy, miejska Biblioteka 
Publiczna, zaprasza w sobotę, 22 czerw-
ca całe rodziny na imprezę pod hasłem 
„z mediateką w stronę lata”. w progra-
mie festynu, który odbędzie się w godz. 
10-15 na skwerze przed centralną bi-
blioteką przy al. Piłsudskiego 16, znajdą 
się m.in. przejażdżki prawdziwą ciuch-
cią, animacje bajkowych postaci, balony 
i wielkie bańki, kiermasz książek używa-
nych, zabawy z mundurowymi, darmowa 
wata cukrowa i popcorn i wiele innych 
atrakcji dla najmłodszych.
miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na festyn zarówno dzieci, jak i rodziców.
 WW
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Przeciw komarom 
i kleszczom

W celu ochrony mieszkańców mia-
sta przed uciążliwościami związany-
mi ze wzrostem liczebności komarów 
i kleszczy w miesiącach letnich Wydział 
Komunalny Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa zlecił przeprowadzenie dwóch 
zabiegów dezynsekcyjny przeciw ko-
marom i kleszczom.

opryski obejmujące łączną powierzch-
nię 65h zostaną tradycyjnie wykonane 
w parkach, w których zlokalizowane są 
zbiorniki wodne i place zabaw, tj. w parku 
Północnym, parku św. Franciszka, parku 
Suble I i II, parku Łabędzim oraz na tere-
nach wokół zbiornika Paprocany.
Pierwszy z zaplanowanych zabiegów 
odbędzie się 19 czerwca w godzinach 
od 20 do 24.
w celu ułatwienia pracy firmie wykonu-
jącej zabiegi odkomarzania i odklesz-
czania Urząd miasta prosi mieszkańców 
o pozostanie poza ww. parkami podczas 
wykonywania oprysków. RU
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