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Nowości 3+

Do programu „3+ licz‑
na rodzina” przystąpiły 
dwie nowe firmy. Tym 
samym, program wspiera 
już 50 firm, które świad‑
czą usługi fotograficz‑
ne, udzielają zniżek na 
rekreację, urodę, zakup 
podręczników, zabawek, 
leków. Taniej szkolą kie‑
rowców i uczą języków 
obcych. Jest w czym wy‑
bierać. Wszystkie infor‑
macje na stronie www.
licznarodzina.pl lub pod 
nr tel. 776 30 30 u koor‑
dynatora programu przy 
stanowisku w Biurze Ob‑
sługi Klienta na parterze 
w Urzędzie Miasta Tychy, 
al. Niepodległości 49.

Firma Nieruchomości 
„ASTON” oferuje 20 proc. 
rabatu na usługi pośred‑
nictwa sprzedaży, kupna, 
wynajmu nieruchomości.
Rynek 1‑7
43‑100 Tychy
tel. 32 790 52 77
www.aston.com.pl

CNF Nieruchomości S.C. 
oferuje 25 proc. rabatu 
na usługi pośrednictwa 
w najmie, wynajmie oraz 
sprzedaży i kupnie nie‑
ruchomości.
ul. Sienkiewicza 106a 
43‑100 Tychy tel/fax: 32 
227 00 00, 32 219 14 48 
www.cnf.pl

Pomagamy w święta
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yMiasto tychy laureateM konkursu „Dobre Praktyki eFs”

Najlepsza inwestycja w człowieka
Tychy zostały uhonorowane tytu‑
łem „Najlepsza inwestycja w człowie‑
ka” za jeden z najlepszych projektów 
w Polsce, zgłoszonych do konkursu Mi‑
nisterstwa Rozwoju Regionalnego „Do‑
bre praktyki EFS”. Statuetki wręczo‑
no 1 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie 15 najlepszym laureatom.

Z nich jesteśmy dumni – kampania pro-
mująca aktywność zawodową i społecz-

ną niepełnosprawnych tyszan, znalazła się 
na piątym miejscu najwyżej ocenianych pro-
jektów. Warto dodać, że do konkursu zgło-
szono 360 projektów z całego kraju.

Poprzez konkurs i prezentację jego 
wyników, Ministerstwo chce upowszech-
niać wiedzę na temat pozyskiwania wspar-
cia z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
a także zachęcić potencjalnych beneficjen-
tów do sięgania właśnie po te środki. Projekt 
„Z nich jesteśmy dumni”, w całości realizo-

wany był ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach EFS POKL. Miasto pozyskało na ten cel 
160 340,00 zł. Kampania trwała od 01.09.2008 
do 31.10.2009 r.

W ramach projektu powstał film: „Z nich 
jesteśmy dumni”. Wydano też ulotkę,  „Za-
trudnij i zyskaj”, skierowany do tyskich przed-
siębiorców, opublikowano cykl dwunastu wy-
wiadów w regionalnej prasie, wydano „Tyski 
informator dla osób niepełnosprawnych”. 
 MW

organizacją, która już od 50 lat 
działa w Tychach na rzecz osób 

w trudnej sytuacji życiowej, jest Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej. 
Ze wsparcia i pomocy wolontariu-
szy PKPS, korzystają na co dzień 
osoby starsze, samotne, chore lub 
niepełnosprawne, oraz dzieci z ro-
dzin ubogich i wielodzietnych.

W ubiegłym tygodniu, tyski 
Zarząd Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej, przeprowadził 
coroczną akcję przygotowywania 
paczek dla najbardziej potrzebują-
cych dzieci. – Jesteśmy w kontakcie 
z dyrektorami szkół – mówi Wik-
tor Wykręt, prezes tyskiego zarządu 
PKPS. – Oni mają najlepszą wiedzę 
o tym, do których dzieci powinna 
najpilniej trafić pomoc. Przygoto-
wane paczki przekazujemy szko-
łom, a szkoły rozdzielają je między 
uczniów z najuboższych rodzin.

Gwiazdka od PCK
O tym, jak wiele dzieci uda się 

obdarować, decyduje przychylność 
sponsorów. Niektóre z tyskich firm, 
już od lat wspierają działalność 
PKPS-u. To dzięki ich hojności, 
do paczek trafiają co roku artykuły 
spożywcze, słodycze oraz zabawki. 
W tym roku, komitet przygotował 
na Mikołaja paczki dla około setki 
dzieci. – Do szkół przekazaliśmy 
około 60 paczek – mówi Wiktor 
Wykręt. – Pozostałe 40 trafiło, już 
bez pośrednictwa szkół, do rodzin 
wielodzietnych, stale korzystają-
cych ze wsparcia PKPS.

Od 30 listopada do 3 grud-
nia, na terenie miasta odbywała 
się kwesta pod nazwą „Czerwono-
krzyska Gwiazdka”, zorganizowana 
przez Polski Czerwony Krzyż. Kwe-
stowała Młodzież z Zespołu Szkół  
nr 7 („Browarnik”), w którym 
działa Szkolne Koło PCK. Zebra-
ne pieniądze, zostały przeznaczo-
ne na przygotowanie świątecznych 
paczek dla dwadzieściorga dzieci 
z ubogich rodzin, lokatorów miesz-

kań socjalnych w budynku przy 
ul. Browarowej 4 (dawny internat 
szkoły). 9 grudnia, w „Browarniku”, 
zorganizowano dla tych dzieci spo-
tkanie z Mikołajem, podczas które-
go paczki zostały wręczone.

– Fundusze z kwesty, pozwo-
lą także obdarować dzieci z rodzin 
wielodzietnych, uczniów „Browar-
nika” – mówi Dorota Frankowska, 
pracownik PCK Tychy. – Dyrek-
tor szkoły wytypuje uczniów, któ-
rzy najbardziej potrzebują takiego 
wsparcia. Dla nich będą przygoto-
wane „rodzinne” paczki świątecz-
ne: artykuły spożywcze, słodycze, 
kawa, herbata, bakalie.

Dla uczniów „Browarnika”, 
PCK przygotuje ok. 25 paczek.

Szlachetna Paczka
Sprzęt AGD, łóżka, przy-

bory szkolne, środki czystości, 
ubrania, zabawki, a nawet album 
z samochodami i bilety do teatru – 
takie prezenty na święta otrzymały  
43 tyskie rodziny dzięki akcji Szla-
chetna Paczka, która odbyła się 
w Polsce już po raz dziesiąty, a w Ty-
chach – po raz czwarty. Idea akcji 
polega na odnalezieniu osób i ro-
dzin, będących w trudnej sytuacji, 
określeniu ich potrzeb, a następ-
nie pozyskaniu darczyńców, którzy 
chcieliby obdarować konkretną, 
wybraną rodzinę. Wszystko odby-
wa się za pośrednictwem wolonta-
riuszy; darczyńca nie musi nawią-
zywać bezpośredniego kontaktu 
z obdarowanym.

W ubiegłą sobotę i niedzielę, 
wszystkie paczki były przewożone 
do magazynu przy placu Wolności 
w Tychach. Stamtąd, wolontariusze 
rozwozili je do adresatów. – Mamy 
darczyńców indywidualnych, a tak-
że firmy, szkoły, przedszkola, nawet 
tyski chór gospel God’s Property – 
wylicza Bartosz Kiszewski, jeden 
z koordynatorów akcji na terenie 
Tychów. – Jest też wielu przyjaciół, 
którzy pomogli nam organizacyj-

nie. Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej użyczył nam magazynu. 
Szkoła Podstawowa nr 3 i Inku-
bator Społecznej Przedsiębiorczo-
ści, udostępnili salę na szkolenia 
dla wolontariuszy, Okręgowa Izba 
Przemysłowo-Handlowa, pomo-
gła rozpropagować ideę Szlachet-
nej Paczki wśród przedsiębiorców, 
a Browary Tyskie, udostępniły nie-
odpłatnie ciężarówkę z kierowcą 
do przewozu paczek.

Obdarowane zostały rodzi-
ny, w których dochód nie przekra-
cza 600 zł na osobę. – Jednak, jeże-
li okazywało się, że w rodzinie jest 
osoba przewlekle chora, sprawdza-
liśmy, jaka część tego dochodu jest 
przeznaczona na leczenie, i to było 
odliczane od dochodu – mówi Bar-
tosz Kiszewski. – Do jednej rodziny 
trafiło aż 60 paczek, ale jest to rodzi-
na 18-osobowa.

Na terenie Tychów, pracowało 
25 wolontariuszy Szlachetnej Pacz-
ki. Do akcji przyłączyli się także 
tyscy hokeiści, którzy obdarowa-
li 15-letniego Bartka i jego mamę. 
W paczce przygotowanej przez klub 
GKS Tychy, była pościel, ubrania, 
buty, środki czystości, leki, a tak-
że karnet dla chłopca na wszystkie 
mecze GKS-u i koszulka z podpisa-
mi zawodników.

Przy stole
Niestety, czasem zdarza się, 

że zmartwieniem jest nie tylko 
skromny posiłek na stole, ale tak-
że to, że nie ma z kim do tego stołu 
zasiąść. Dlatego co roku, w okresie 
przedświątecznym, w mieście orga-
nizowane są spotkania wigilijne dla 
osób ubogich, ale także samotnych. 
Taką wigilię przygotowuje co roku 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
w swojej siedzibie, przy placu Wol-
ności 3. Odbędzie się ona już w naj-
bliższy czwartek, 16 grudnia, o go-
dzinie 14.

Spotkania wigilijne dla swoich 
podopiecznych organizują także 
placówki Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej; Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej, Środowiskowy 
Dom Samopomocy, świetlice śro-
dowiskowe.

W Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej ,,Wrzos”, przy  
ul. Batorego 57, odbędzie się Wi-
gilia, przeznaczona zarówno dla 
osób stale korzystających z po-
mocy tego ośrodka, jak i dla gości 
z zewnątrz – osób potrzebujących 
i ubogich. 21 grudnia, zorganizo-
wane zostanie spotkanie wigilij-
ne dla dzieci ze świetlic środowi-
skowych MOPS, 22 grudnia – dla 
podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej ,,Wrzos”. Natomiast  
23 grudnia, o godzinie 14 – dla 
osób „z zewnątrz”, nie korzystają-
cych na co dzień z pomocy ośrod-
ka. – Na wigilię może przyjść każ-
dy, jednak z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsca, bardzo prosimy, 
by osoby zainteresowane, zgłasza-
ły wcześniej chęć uczestnictwa, 
np. przez pracowników socjalnych 
– mówi Jolanta Moszyńska, dyrek-
tor DPS ,,Wrzos”.

– Pracownicy MOPS-u po-
magają także lokatorom mieszkań 
chronionych, szczególnie senio-
rom i osobom samotnym – mówi 
Marianna Feith, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. – 
Pomagają posprzątać mieszkanie, 
udekorować je na święta, przygoto-
wać świąteczne kartki.

Wiele tyskich parafii również 
przygotowuje spotkania przy wigi-
lijnym stole dla potrzebujących pa-
rafian i podopiecznych ośrodków 
charytatywnych, działających przy 
kościołach. – Środki na organizację 
wigilii pochodzą z datków, a także 
ze sprzedaży opłatków i świec wi-
gilijnych – mówi ksiądz Janusz La-
sok, proboszcz parafii pw. św. Marii 
Magdaleny. – Jesteśmy wdzięczni 
za wszelkie wsparcie.

Ten wyjątkowy 
dzień

W większości parafii i ośrod-
ków charytatywnych, spotkania 
wigilijne dla potrzebujących, od-
bywają się w tygodniu poprzedza-
jącym święta Bożego Narodze-
nia. Jest jednak miejsce, w którym 
każdy, kto odczuwa taką potrzebę, 
zostanie przyjęty i poczęstowa-
ny posiłkiem w tym jednym, wy-
jątkowym dniu, czyli 24 grudnia. 
Tym miejscem, jest prowadzona 
przez MOPS noclegownia miej-
ska przy ul. Mikołowskiej 122. 
Co roku, zasiada tam do stołu 
nawet ponad 100 osób. Gośćmi 
są osoby bezdomne lub po pro-
stu ubogie, które nie mają możli-
wości samodzielnie przygotować 
wigilijnej wieczerzy, ale też oso-
by samotne, które chcą tego dnia 
zjeść posiłek przy wspólnym sto-
le i podzielić się z kimś opłatkiem. 
W menu znajdują się tradycyj-
ne świąteczne potrawy; barszcz, 
pierogi, ryba, kapusta z grzyba-
mi. Z powodu wielu gości, Wigi-
lia odbywa się zazwyczaj w trzech 
turach. W tym roku, noclegownia 
zaprasza o godzinie 11, 13 i 15. 

Jednak, jak mówi Krystyna Szew-
czyk, kierownik noclegowni miej-
skiej, przez cały dzień, każdy, kto 
się zjawi, zostanie poczęstowa-
ny posiłkiem. – Każdego, kto ze-
chce przyjść, serdecznie zaprasza-
my – dodaje Krystyna Szewczyk. 
– Nieważna jest godzina, ważne, 
by ten, kto tego potrzebuje, zjawił 
się u nas.

SylWiA ZAWADZKA

Okres przedświąteczny szczególnie 
nastraja dO tegO, by dzielić się z innymi 

i pOmagać pOtrzebującym. nie chcemy, 
by w tym czasie ktOkOlwiek cierpiał 
z pOwOdu niedOstatku. w Ostatnich 

dniach, dO wielu tyskich rOdzin, będących 
w trudnej sytuacji, trafiły świąteczne 

paczki. a tuż przed świętami, w mieście 
Odbędą się wieczerze wigilijne  

dla ubOgich i samOtnych.

kwestę „czerwonokrzyska gwiazdka” zorganizował polski czerwony krzyż. pieniądze zbierała 
młodzież z zespołu szkół nr 7 („browarnik”), w którym działa szkolne koło pck. 


