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Świąteczna pomoc
Gdy zasiadamy do wigilijnej
wieczerzy we własnym domu
i w otoczeniu rodziny, symboliczne
puste nakrycie przypomina, że tego
dnia nikt nie powinien pozostać
głodny, samotny i opuszczony.
Każdego roku są w Tychach również
takie stoły wigilijne, przy których
naprawdę gromadzą się samotni
i zbłąkani wędrowcy. Są też ludzie,
którzy wigilijny wieczór poświęcają
na pomoc innym.

N

akrycia, które czekają w tyskich ośrodkach
niosących pomoc najbardziej potrzebującym, są nie
tylko symbolami. Wigilijnego barszczu, karpia i pierogów nie zabraknie dla nikogo. – Jesteśmy przygotowani
na przyjęcie około dwustu
osób – mówi Krystyna Szewczyk, kierownik tyskiej noclegowni, gdzie co roku 24
grudnia odbywają się wieczerze wigilijne dla potrzebujących.

Największy stół
Noclegownia
miejska
przy ul. Mikołowskiej 122
jest ośrodkiem dla mężczyzn.
Oferuje nocleg, ciepły posiłek, możliwość skorzystania
z kąpieli oraz odzież. Ma swoich „stałych” pensjonariuszy,
którym pracownicy poma-

gają przezwyciężyć trudną
sytuację życiową, w jakiej
się znaleźli. Ale w wigilijny
wieczór drzwi noclegowni są
otwarte dla wszystkich – kobiet i mężczyzn, a pracownicy i ich podopieczni wspólnie
pracują przy przygotowaniu
największego stołu wigilijnego w Tychach.
A wszystko zaczęło się
od stołu bardzo skromnego.
– W roku 1995, gdy noclegownia działała dopiero nieco ponad miesiąc, do Wigilii
zasiadło tutaj 6 osób. Potem
zaczęliśmy zapraszać osoby
z zewnątrz – mówi Krystyna Szewczyk. Z roku na rok
noclegownia zwiększa swoje
możliwości, by nie zabrakło
miejsca dla nikogo z potrzebujących. Przychodzą tutaj
ludzie bezdomni, ale także osoby samotne, które nie

Wigilia dla osób starszych odbyła się już w tyskim kole
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W minionym
tygodniu pracownicy PKPS-u przygotowywali m.in. paczki
dla najuboższych dzieci. Na zdjęciu (od prawej) prezes
PKPS-u Wiktor Wykręt, Anna Macha i Anna Sobota.

Wigilia dla potrzebujących
Miejska noclegownia w Tychach zaprasza potrzebujących na wspólną wigilię
w dniu 24 grudnia, która odbędzie się w trzech turach: o godzinie 11.00, 13,00
i 15.00.
Adres: ul. Mikołowska 122, tel. (32) 216 84 42
Można dojechać autobusami linii: 21, 33, 75, 82, 137, 268 i 696, kierunek Mikołów.
Przystanek Tychy Chłodnia lub Tychy Wałowa.
mają z kim spędzić świąt.
Dobre słowo, wspólna kolęda
i przełamanie się opłatkiem
znaczą nawet więcej niż ciepły posiłek.

Nie tylko
w Wigilię
Spotkania wigilijne dla
samotnych i ubogich odbywają się jednak nie tylko w noclegowni. W okresie
okołoświątecznym podobne
wieczerze organizują m.in.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, a także tyskie parafie
i organizacje pomocy społecznej. – Wigilie odbędą się
we wszystkich prowadzonych
przez nas ośrodkach wsparcia – mówi Elżbieta Borowiec, główny specjalista ds.
pomocy środowiskowej w tyskim MOPS-ie. Podopieczni
Ośrodka Interwencji Kryzy-

sowej – kobiety znajdujące
się wraz z dziećmi w trudnej
sytuacji życiowej – zasiądą
do wspólnego stołu 24 grudnia.
Wigilia dla osób starszych, organizowana w dwóch
turach, odbyła się już
w dniach 15‑16 grudnia w siedzibie tyskiego koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy placu Wolności
3. Każdego dnia uczestniczyło w niej ok. 35 osób. – Staramy się zorganizować także
wigilię dla osób bezdomnych
– mówi Wiktor Wykręt, prezes tyskiego PKP S-u – prawdopodobnie odbędzie się tuż
po świętach.
Polski Komitet Pomocy Społecznej na co dzień
świadczy pomoc osobom
potrzebującym
organizując m.in. wczasy dla seniorów czy wydając żywność.
Co roku przygotowuje też

paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin
i rozprowadza je za pośrednictwem szkół. W tym roku
otrzymała je już setka dzieci. – Przygotowujemy jeszcze
około 20 paczek dla najuboższych, znanych nam, rodzin
wielodzietnych – mówi Wiktor Wykręt.

Podzielić się
sobą

4 i 5 grudnia w tyskim
Realu odbywała się także
świąteczna zbiórka żywności.
Każdy mógł podzielić się zakupionymi przez siebie produktami i złożyć je na ręce
wolontariuszy tyskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – W tym roku
udało się zgromadzić 733
kilogramy żywności, która
została już rozdana – mówi
Maria Gronczakiewicz, prezes oddziału miejskiego TPD
w Tychach. – Zostały przygotowane paczki dla rodzin pozostających pod stałą opieką
stowarzyszenia, część żywności trafiła do szkół, gdzie
także przygotowano paczki
dla uczniów z najuboższych
rodzin. Zebrana żywność
wzbogaci też szkolne obiady.
Co sprawia, że tak wiele
osób postanawia w czasie świątecznym pracować na rzecz
innych, zamiast zająć się przygotowaniami do „prywatnej”
wigilii w swoich domach? –
To bardzo cieszy – odpowiada
Krystyna Szewczyk. – Święta
są po to właśnie, by się dzielić.
Nie robimy tego kosztem rodzin. Przez tyle lat zdołaliśmy
się w noclegowni tak zorganizować, by każdy z pracowników mógł wyjść do domu
i zjeść kolację z najbliższymi. Mamy dyżury, pracujemy
wspólnie z naszymi pensjonariuszami i wszystko udaje się
pogodzić.
Sylwia Zawadzka

Betlejemskie Światło Pokoju
w Tychach
W ubiegłą niedzielę do Tychów trafiło Betlejemskie
Światło Pokoju. Harcerze z tyskiego Hufca ZHP przywieźli je z Jasnej Góry, dokąd trafiło poprzez sztafetę, w której co roku uczestniczą organizacje skautowskie z całego świata. Płomień odpalony od nigdy
niegasnącego ognia z Groty Narodzenia Chrystusa
w Betlejem, wędruje po całym świecie, jako symbol
światłości i pokoju.
Harcerze przekazali Betlejemski Ogień z Jasnej Góry,
po czym przekazali go tyskim przedsiębiorstwom, instytucjom i szkołom.

Bedeker i kalendarz

Na nowy rok
Od

kilku dni w sprzedaży dostępne są
dwa nowe miejskie wydawnictwa – „Bedeker tyski” autorstwa Jolanty Pierończyk oraz kalendarz
ze zbiorowymi zdjęciami
tyszan, jakie były wykonywane na przełomie maja
i czerwca br.

Browar, Riedel,
niedźwiadki…
Chociaż w ostatnich latach w Tychach przybyło –
głównie za sprawą działalności Muzeum Miejskiego
– publikacji przybliżających
historię Tychów, tyskich

zabytków i szczególnych
miejsc pamięci, to wydawnictw prezentujących miejsca, wydarzenia i ludzi składających się na życie miasta
i budujących jego charakter
nigdy nie jest zbyt wiele.
Dlatego powstał „Bedeker
tyski”. Autorka książki, Jolanta Pierończyk jest dziennikarką „Polski Dziennika
Zachodniego”, od kilkunastu lat śledzącą wszystkie ważniejsze wydarzenia
w Tychach. – Inspiracją
do napisania tej pozycji był
„Bedeker Gdański” Jerzego Sampa – pisze autorka
w słowie wstępnym do „Bedekera…” – Pomyślałam so-

bie, że Tychy też mają osobliwości, które złożyłyby się
na podobną publikację.
Książka
wprowadza
czytelnika w klimat Tychów
poprzez uszeregowane alfabetycznie hasła – każdej
z liter alfabetu odpowiada
jedno miejsce, wydarzenie
czy też osoba, która zaznaczyła się w historii miasta. Znajdziemy tu oczywiście tyski browar, Ryśka
Riedla, majoliki z osiedla
A, tyskie Święto Czekolady czy Niedźwiadki z parku przy ul. Edukacji oraz
wiele innych informacji
i ciekawostek i tworzących
barwny i różnorodny obraz

naszego miasta. Bedeker
jest do nabycia w Biurze
Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta w cenie
25 złotych.

Twarze
Tychów
W maju i czerwcu 2009
roku tyszanie wspólnie
ustawiali się do zdjęć, które potem znalazły się w kaledarzu wydanym z okazji
75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej.
Do wspólnych zdjęć
pozowali w wyznaczone
dni, kolejno, mieszkańcy
wszystkich dzielnic i osie-

NASZE
TYCHY

dli tyskich. Czasem zjawiało się kilka osób, czasem
prawdziwy tłum. Fotografowani z perspektywy
„lotu ptaka” tyszanie zostali
„twarzami Tychów”.
Jubileuszowy kalendarz na 2010 rok można
już kupić w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 26. Cena – symboliczne 5 zł.
Sylwia Zawadzka

