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W maju do kalendarza kultural-
nego Tychów wracają propozycje 
Muzeum Miejskiego, które po prze-
rwie remontowej ponownie otwie-
ra drzwi dla zwiedzających. Warto 
też zaglądać na Plac Baczyńskiego, 
gdzie będą się odbywać imprezy 
organizowane w ramach wsparcia 
starań Katowic o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016.

To było tak... Z życia tyszan w latach 
1950 – 1990” – tak brzmi tytuł 

wystawy, której wernisaż odbędzie się 16 
maja w Muzeum Miejskim w Tychach. 
To pierwsza wystawa po remoncie po-
sadzki w sali wystawowej. Jest ona próbą 
pokazania życia codziennego mieszkań-
ców miasta w okresie jego rozbudowy.

Życie w czasach PRL-u
Na prezentowanej w ubiegłym roku 

wystawie pt. „Jak budowano Nowe Ty-
chy”, tyszanie mieli okazję przypomnieć 
sobie historię rozbudowy miasta, obej-
rzeć zdjęcia i dokumenty. Tym razem 
przypomnimy sobie jak wyglądało życie 
codzienne mieszkańców rozbudowują-
cego się miasta. – Nasza obecna wystawa 
mocniej eksponuje wątki obyczajowe – 
mówi Maria Lipok-Bierwiaczonek. – Dla 
Tychów to był specyficzny okres osiedla-
nia się i tworzenia nowych społeczności. 
Ludzie przeprowadzali się tu z różnych 
okolic Polski, a nawet zza granicy. Chce-
my pokazać różne aspekty życia w tym 
czasie. Drugi wątek wystawy jest wspól-
ny dla całej Polski tego okresu. Przed-
stawia realia życia społecznego, kłopoty 
zaopatrzeniowe, pewne specyficzne wy-
roby, które towarzyszyły ludziom przez 

kilka dziesięcioleci, sposób urządzania 
wnętrz czy ubierania się.

Od Cepelii do Atari
Oprócz zabawek, mebli, ubrań czy 

przyborów szkolnych z lat 50. – 90., 
na wystawie znajdą się też takie ekspona-
ty, jak Fiat 126p i komputer Atari. – Bę-
dzie można zobaczyć stój panny młodej 
z końca lat 70., będzie też możliwość obej-
rzenia dwóch filmów archiwalnych, z lat 
60. i z początku lat 80., w naszych kio-
skach multimedialnych – mówi Agniesz-
ka Ociepa, kurator wystawy. – Będą też 
fragmenty wnętrz mieszkalnych, z me-
blami i wystrojem.

– Pokazujemy pierwsze segmenty 
Kowalskiego – mówi Maria Lipok-Bier-
wiaczonek. – Mocno eksponujemy również 
rolę Cepelii w urządzaniu wnętrz. To tam 
kupowało się np. maty słomiane, wykorzy-
stywane w prawie każdym mieszkaniu, ale 
też elementy zdobnicze, ceramikę. Cepelia 
była gwarancją dobrego gustu i elegancji. 
Potem, w latach 70. pojawiła się cerami-
ka z Włocławka, charakterystyczny fajans, 
który też obecny prawie w każdej kuchni. 
Natomiast z końcem lat 80. pojawiają się 
pierwsze komputery. Mamy na wystawie 
zestaw Atari z maleńkim monitorem, ma-
gnetofonem, joystickiem. Jest też piękny 
„maluch” w kolorze groszkowym, który 
ma przypomnieć, że Tychy na długie lata 
związały się z produkcją Fiata.

Zwiedzanie od 17 maja
Wystawę przygotowuje czteroosobowy 

zespół. Autorami scenariusza są Agnieszka 
Ociepa – historyk, Agnieszka Szymula – 
etnograf, Barbara Kopia – zbiory fotogra-
fii i Maria Lipok-Bierwiaczonek. – Jestem 
głównym koordynatorem wystawy, jako 
osoba która przeżyła w całości tamte lata – 
mówi dyrektor muzeum. – Moje koleżanki 
są znacznie młodsze, a przygotowanie tej 
wystawy wymaga pogrzebania w pamięci, 
przypomnienia sobie niuansów i szczegó-
łów.

Wystawa sięga do roku 1990, a więc 
obejmuje też czasy Solidarności, stanu wo-
jennego i pierwszych demokratycznych 
wyborów. Będą na niej eksponowane rów-

nież pamiątki związane z tymi wydarzenia-
mi. Zwiedzającym wystawa udostępniona 
zostanie 17 maja. Będzie można ją oglądać 
do października. Wstęp do Muzeum Miej-
skiego jest wolny.

Tychy walczą o ESK
W styczniu Rada Miasta Tychy podjęła 

uchwałę o włączeniu się w starania Katowic 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 
Tychy były pierwszym miastem metropolii, 
które w ten sposób zamanifestowało swo-
je poparcie dla starań Katowic. Jak mówił 
wówczas pomysłodawca uchwały, radny 
Maciej Gramatyka, miała to być także za-
chęta dla innych miast, by włączyły się w tę 
współpracę.

Zachęta okazała się skuteczna. – 
Od pewnego czasu współpracujemy z Ty-
chami i ze wszystkimi miastami Górnoślą-
skiego Związku Metropolitarnego – mówi 
Mirosław Rusecki, rzecznik katowickiego 
biura ESK. – Miasta przedstawiły nam naj-
ważniejsze i najciekawsze imprezy orga-
nizowane przez siebie. Niektóre z nich or-
ganizujemy wspólnie, są one dedykowane 
staraniom Katowic, a właściwie całej aglo-
meracji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultu-
ry 2016.

W Tychach taką imprezą stały się 
Tyskie Spotkania Teatralne, będą nimi 
też tegoroczne Niedziele na Baczyńskie-
go, które ruszają 15 maja. – Tam będzie-
my obecni intensywnie – mówi Mirosław 
Rusecki. – Na początek przygotowujemy 
na placu wystawę fotografii Radosława 

Kaźmierczaka. Jest on naszym fotogra-
fem od początku istnienia projektu ESK. 
Jest to jednocześnie tyszanin. Pokażemy 
więc jednocześnie to, co robiliśmy od po-
nad roku, a przy okazji – prace zdolnego 
mieszkańca miasta.

Na Placu Baczyńskiego zostaną zapre-
zentowane zdjęcia dokumentujące ponad 
rok działalności biura ESK w Katowicach. 
Zobaczymy tam fragmenty imprez, wy-
darzeń kulturalnych czy warsztatów, które 
były organizowane w ramach projektu.

Pocztówka do... Obamy
Druga rzecz, jaka pojawi się na Pla-

cu Baczyńskiego Mobilny Ogród. – Jest 
to miejsce, w którym można odpocząć 
i z którego można też wysłać darmową 
pocztówkę w dowolne miejsce na świecie 
– mówi Mirosław Rusecki. – Jest to oczy-
wiście pocztówka ESK. Wysyłając ją, jed-
nocześnie informujemy odbiorcę, że Kato-
wice starają się o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury.

Akcja Mobilny Ogród była dotąd 
organizowana tylko w Katowicach oraz 
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie. Teraz po raz pierw-
szy zawita do Tychów. Pocztówkę ESK 
będzie można wysłać np. do znajomego 
w sąsiednim mieście, ale również na inny 
kontynent. Nadawcom pomysłów nie bra-
kuje. – Ponieważ to my wysyłamy te pocz-
tówki do adresatów wiemy też, do kogo są 
adresowane – wyjaśnia Rusceki. – Mogę 
powiedzieć, że Barack Obama dostał już 
ich około 20.

Wystawa zdjęć Radosława Kaźmier-
czaka oraz Mobilny Ogród pojawią się 
na Palcu Baczyńskiego w maju. – W czerw-
cu, przygotowaliśmy na placu jeszcze jedną 
niespodziankę dla mieszkańców Tychów, 
ale na razie zachowamy ją w tajemnicy – 
mówi Mirosław Rusecki.

O tym, czy Katowice wywalczą dla sie-
bie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dowie-
my się 22 czerwca. Do tego czasu katowickie 
biuro ESK planuje intensywnie współpra-
cować ze wszystkim miastami aglomera-
cji, w tym z Tychami, w zakresie organizacji 
ciekawych wydarzeń kulturalnych.

My tymczasem przypominamy, 
że oprócz atrakcji przygotowanych przez 
biuro ESK, na placu Baczyńskiego już 15 
maja zagrają orkiestry dęte, a tydzień póź-
niej (22 maja) odbędzie się Niedziela Pla-
styczna. Wszyscy tyszanie zostaną zapro-
szeni do wspólnego pomalowania dużych 
kwiatów – symbolu promocyjnego hasła 
Katowic w staraniach o ESK – „Miasto 
ogrodów”. SyLWiA WiTMAn

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
w Tychach oprócz prowadzonej przez siebie 
i Kancelarię Prawniczą windykacji nawiązał 
dodatkowo współpracę z Biurem informacji 
Gospodarczej infoMonitor SA Dzięki umowie 
Program Ochrony Finansów Samorządów, 
MZBM

W Tychach będzie wprowadzać dane dłużników 
do Rejestru Dłużników BIG oraz sprawdzać 

potencjalnych kontrahentów pod kątem terminowo-
ści w spłacaniu zobowiązań. Współpraca ma na celu 
odzyskanie zaległych należności i pomoże uniknąć 
nierzetelnych kontrahentów.

Jak wynika z najnowszego Raportu InfoDług pro-
blem zadłużenia cały czas rośnie. Łączna kwota za-
ległych płatności w Polsce wynosi ponad 25 mld zł, 
z czego najwyższy poziom zadłużenia, bo aż 4,450 mld 

zł, odnotowano w województwie śląskim. Liczba osób 
zalegających z płatnościami w tym województwie wy-
nosi ponad 292 tysiące.

– Zadłużenie wobec MZBM w Tychach to na-
gminny problem. Liczba tu zalegających wynosi oko-
ło 8900. Są to głównie zaległości z tytułu najmu loka-
li mieszkalnych i użytkowych. Zdając sobie sprawę 
z zagrożeń, jakie dla prawidłowego funkcjonowania 
MZBM w Tychach niesie nieterminowe regulowa-
nie płatności, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę 
z BIG InfoMonitor. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
szybko odzyskamy znaczne kwoty – mówi Teresa Ja-
neczko – Dyrektor MZBM w Tychach.

Dłużnicy, którzy zalegają z opłatami z tytułu ko-
rzystania z lokali administrowanymi przez MZBM 
w Tychach mogą trafić do Rejestru Dłużników w BIG 
InfoMonitor, jeżeli od terminu zapłaty ich zobowią-
zania minęło co najmniej 60 dni, a wysokość długu – 

w przypadku konsumentów – wyniosła minimum 200 
zł, natomiast w przypadku przedsiębiorców 500 zł. Po-
nadto nowa Ustawa o BIG umożliwia Gminie przeka-
zywanie do BIG informacji o zadłużeniu objętym tytu-
łem wykonawczym.

W tym ostatnim przypadku kwota, ani okres zale-
głości nie mają znaczenia.

Osoby, które znajdą się w Rejestrze Dłużników 
BIG mogą mieć problemy nie tylko z uzyskaniem kre-
dytu bądź pożyczki. Wpis do rejestru skutkuje rów-
nież utrudnieniami związanymi z zakupem Inter-
netu, towarów na raty, telefonów czy innych usług, 
ponieważ przedsiębiorcy z różnych branż sprawdzają 
potencjalnych klientów w zasobach BIG. W 2010 r. 
BIG InfoMonitor udostępnił ponad 7,1 mln informa-
cji o przeterminowanym zadłużeniu konsumentów 
i przedsiębiorców. Dane zamieszczone w Rejestrze 
Dłużników BIG są przechowywane do momentu spła-

ty należności, a w razie jej nieuregulowania przez 10 
lat.

Program Ochrony Finansów Samorządów daje 
MZBM w Tychach również możliwość sprawdzania 
przedsiębiorców oraz konsumentów. Oprócz infor-
macji z Rejestru Dłużników BIG, MZBM w Tychach 
może także otrzymać informacje z Biura Informacji 
Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

– BIG InfoMonitor, zdając sobie sprawę z proble-
mu pogłębiającego się zadłużenia, z którym od lat bo-
rykają się jednostki samorządowe postawił sobie za cel 
stworzenie specjalnej oferty wspierającej ich sprawne 
funkcjonowanie. Skuteczność Programu Ochrony Fi-
nansów Samorządów, potwierdzona odzyskanymi 
kwotami sprawia, że wciąż przyłączają się do niego 
nowi uczestnicy – podsumowuje Mariusz Hildebrand 
Prezes BIG InfoMonitor.
inFORMACjA SPORZąDZOnA PRZEZ MZBM TyChy

mzbm informuje

Dłużnicy gminy Tychy trafią do Rejestru Dłużników BiG

Kulturalny maj

DARiA SZCZEPAńSKA, Zastępca 
Prezydenta Miasta Tychy ds. Spo-
łecznych:

Oferta kulturalna miasta jest 
bardzo szeroka i co ważniejsze zróż-
nicowana, skierowana zarówno 
do koneserów sztuki jak i odbiorcy 
masowego. Tym bardziej nasze wspar-
cie jest tu na miejscu.

Imprezy, na które padł wybór biu-
ra ESK 2016, i które są już oficjalnie 
opatrzone godłem ESK 2016, to: Teatr 
Konesera, Tyskie Spotkania Teatral-
ne, festiwal szantowy Port Pieśni Pra-
cy, Niedziele na Placu Baczyńskiego. 
To wydarzenia będące swoistymi wi-
zytówkami miasta. Chcę podkreślić, 

że Tychy od lat pracują nad upowszech-
nieniem w świadomości mieszkańców 
miasta i regionu wiedzy o wydarze-
niach kulturalnych oraz jak najszerszej 
ich promocji. Takie jest nasze założe-
nie, które zawarliśmy również w strate-
gii rozwoju kultury. Chcemy sprawić, 
by nasi mieszkańcy, tyszanie, jak naj-
szerzej w kulturze uczestniczyli, two-
rzyli ją i z nią się utożsamiali.

O to także chodzi w staraniach 
Katowic w walce o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 – partycypa-
cja społeczna i szerokie uczestnictwo 
mieszkańców regionu w kulturze oraz 
jej promocja w Europie są jej najważ-
niejszymi celami.

15 maja na Placu Baczyńskiego zagra orkiestra dęta.
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