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W tym roku w mieście nie 
toczą się już tak gigantycz-
ne inwestycje drogowe, jak 
przebudowa Drogi Krajowej 
nr 1, jednak Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów prowadzi sze-
reg prac, m.in. przy budowie 
parkingów, chodników i ście-
żek rowerowych.

Trwają prace przy montażu 
oznaczeń na ścieżkach rowe-

rowych w mieście. Dziewięć tras ro-
werowych zostanie wyposażonych 
w tablice informacyjne i kierun-
kowskazy. Przystąpiono już do osa-
dzenia fundamentów pod montaż 
72 takich kierunkowskazów.

W tym roku rozpocznie się też 
budowa parkingów przy ulicach 
Einsteina, Estkowskiego, Korcza-
ka i Grota-Roweckiego oraz prze-
budowa dróg w tej części osiedla E. 
W toku jest już procedura przetar-
gowa, która wyłoni wykonawcę tej 
inwestycji. Otwarcie ofert nastąpiło 
18 marca. Planowany termin podpi-
sania umowy to początek kwietnia, 
a zakończenie prac zaplanowano 
na czerwiec.

W przygotowaniu jest proce-
dura przetargowa na kolejne waż-
ne zadania. W kwietniu zostanie 

ogłoszony przetarg na przebudowę 
dwóch ważnych ciągów pieszych: 
kolejnego odcinka chodnika przy 
al. Niepodległości (od numeru 146 
do ul. Wyszyńskiego) oraz ciągu 
pieszo-rowerowego biegnącego 
przez osiedla N i O.

Warto też przypomnieć, że do-
biegają końca prace na podziem-
nym parkingu wielopoziomowym 
przy stacji Tychy Lodowisko. Obec-
nie trwa usuwanie usterek ujaw-
nionych podczas przeglądu oraz 
zgłoszonych przez Państwową 
Komendę Straży Pożarnej. Firma 
Tauron przystąpiła do wykona-
nia zasilania rezerwowego. Trwają 
szkolenia personelu, który będzie 
odpowiedzialny za obsługę i ad-
ministrowanie obiektu.

W planach są kolejne inwesty-
cje. W tym roku planowane jest roz-
poczęcie przebudowy ulic: Jesien-
nej, Wiązowej, Tulipanów i Bocznej. 
Dla tych zadań są już gotowe pro-
jekty. W budżecie miasta zabez-
pieczono też środki na wykonanie 
projektów oraz realizację przebu-
dowy ulic: Gilów, Fredry i budowę 
przedłużenia ulicy Kruczej do ul. 
Przepiórek. W tym roku zostanie 
też wykonany projekt przebudowy 
ul. Jutrzenki. SylWia WitMan

Uczniowie dziewięciu ty-
skich szkół ponadgimna-
zjalnych sprawdzili swoją 
wiedzę na temat Sejmu RP, 
jego roli i znaczenia w pol-
skiej polityce. najlepsi oka-
zali się uczniowie z i liceum 
Ogólnokształcącego im. le-
ona Kruczkowskiego, któ-
rzy zdeklasowali pozosta-
łych i zajęli pierwsze trzy 
miejsca.

Konkurs w Tychach zorgani-
zowała Ewa Kołodziej – po-

seł na Sejm RP przy współpracy 
z Kancelarią Sejmu, a dokładniej 
Biurem Korespondencji i Infor-
macji.

– Od ubiegłego roku po-
słowie mają możliwość zapro-
szenia pracowników kancelarii 
sejmu do różnych miast i or-
ganizacji wraz z nimi spotkań 
z młodzieżą dotyczących m.in. 
Sejmu czy Senatu oraz konkursu 
wiedzy o sejmie. Postanowiłam 
z tego skorzystać i zorganizować 
przy wsparciu pani wiceprezy-
dent Darii Szczepańskiej takie 
spotkanie w Tychach. W środę 
– 25 marca podobne spotkanie 
odbyło się z młodzieżą z My-

słowic – mówi posłanka Ewa 
Kołodziej.

Uczestnicy konkursu rozwią-
zywali test składający się z 30 py-
tań sprawdzających wiedzę z za-
kresu współczesności polskiego 
parlamentaryzmu, zadań i funkcji 
Sejmu i Senatu oraz trybu usta-
wodawczego. Na jego wykonanie 
mieli 20 minut.

– Niektóre pytania w teście 
są naprawdę trudne, jednak 

po sprawdzeniu wiedzy w kil-
kudziesięciu już polskich mia-
stach muszę przyznać, że mło-
dzież radzi sobie z nimi naprawdę 
całkiem dobrze – ocenia Irene-
usz Nowak z Biura Korespon-
dencji i Informacji w Kancelarii 
Sejmu.

W Tychach najlepiej z pyta-
niami poradziła sobie Karolina 
Wilczek z I LO, zdobywając 27 
punktów na 30 możliwych. Nie 

było to łatwe zadanie, bo za każdą 
złą odpowiedź można było do-
stać punkty ujemne. Drugie miej-
sce zajął Daniel Staniek, a trzecie 
Anna Bojdoł.

Przed samym konkursem 
wszyscy uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną o Sejmie, 
a po nim wystawę o historii Sejmu 
przygotowaną przez pracowników 
Wszechnicy Sejmowej.
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Już niedługo 
TysKa Rada 

senioRów 
Rozpocznie 

swoJą pieRwszą 
KadencJę. 

w zeszłą śRodę 
w uRzędzie MiasTa 

odbyły się wyboRy, 
w KTóRych 

Tyszanie 
powyżeJ 60. RoKu 

życia wybRali 
pięTnasTu swoich 

pRzedsTawicieli.

b
ędzie to organ do-
radczy, opiniodawczy 
i konsultacyjny – mówi 
Krystyna Piotrowska-

Socha, jedna z osób wybranych 
do Rady Seniorów. – Chcemy 
wzmocnić współpracę z Radą 
Miasta Tychy, Urzędem Miasta 
i prezydentem. Tychy stają się 
miastem seniorów, z roku na rok 
nas przybywa.

Nie tylko w Tychach, ale 
i w całym kraju osoby powyżej 
60. roku życia stanowią coraz 
większą grupę i biorą coraz ak-
tywniejszy udział w życiu spo-
łecznym. – Utworzenie rady jest 
efektem zmian w strukturze na-

szego społeczeństwa, w którym 
coraz większą liczbę stanowią 
osoby starsze, często bardzo ak-
tywne i chcące współdecydować 
o tym, co dzieje się w mieście 
– mówi Andrzej Dziuba, pre-
zydent Tychów. – Tę aktywność 
tyskich seniorów obserwujemy 
od dłuższego czasu. Tyski Uni-

wersytet Trzeciego Wieku jest 
jednym z największych w Pol-
sce, a liczba słuchaczy, których 
obecnie jest blisko tysiąc, z roku 
na rok rośnie.

inicjatywa seniorów
To właśnie aktywność i chęć 

do działania tyskich seniorów 

doprowadziła do powstania rady. 
– Wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych MOST z Katowic reali-
zowaliśmy projekt ministerialny 
„ASOS – Aktywny Społecznie 
Obywatel Senior” – mówi Ewa 
Dziekońska, jedna z inicjatorek 
powstania rady. – W Tychach 
w ten projekt zaangażowało się 
prawie 40 osób. Z nich wykrysta-
lizowała się kilkuosobowa grupa, 
która opracowała projekt statutu 
Tyskiej Rady Seniorów.

Projekt ten trafił następnie 
pod obrady Komisji Samorzą-
dowej, a potem pod głosowanie 
Rady Miasta, która 30 paździer-
nika ubiegłego roku przyjęła 
uchwałę w sprawie powołania 
Tyskiej Rady Seniorów. W śro-
dę, 25 marca wybrano skład jej 
pierwszej kadencji.

Jak mówi Ewa Dziekońska, 
cała idea opierała się na tym, 
by wykorzystać potencjał, wiedzę 
i umiejętności osób starszych, 
tak by mogły one służyć innym. – 
U osób starszych są często wiel-
kie zasoby energii i wiedzy, któ-
rą mogą oni przekazywać dalej. 
Niestety często przez pasywność, 
a nawet depresję, jaka pojawia się 
po przejściu na emeryturę, ten 
potencjał się marnuje. Chcieli-
śmy, żeby osoby starsze dawały 
też coś od siebie innym, a nie 

kojarzyły się tylko z grupą ocze-
kującą pomocy.

aktywni dla innych
Swoich kandydatów do Rady 

Seniorów zgłaszały przede wszyst-
kim organizacje działające na te-
renie Tychów, w których od lat 
udziela się wielu tyszan z grupy 
„60 plus”. – Ja działam w Polskim 
Klubie Ekologicznym, Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku, Klubie Tu-
rystyki Kolarskiej „Gronie”, a także 
w Związku Emerytów i Rencistów 
– wylicza Krystyna Piotrowska-
Socha. – A teraz także w Radzie 
Seniorów. Działamy w różnych 
organizacjach, jesteśmy w tere-
nie, zbieramy sygnały o potrze-
bach seniorów, ich opinie o tym, 
co mogłoby się w mieście przydać 
i jakie rozwiązania byłyby przydat-
ne. Jednym z problemów zawsze 
aktualnych jest ułatwienie oso-
bom mniej sprawnym dostępu 
do miejsc handlowych, urzędów, 
również miejsc wypoczynkowych 
i kulturalnych. Walka z barierami 
w postaci np. schodów czy wy-
sokich progów. Na pewno trzeba 
będzie też pomyśleć o stworzeniu 
większej liczby miejsc, gdzie se-
niorzy mogliby aktywnie spędzić 
czas – od świetlic i miejsc pobytu 
dziennego do domów pogodnej je-
sieni. Z czasem będzie coraz więk-
sza potrzeba takich punktów.

Młodzi, którzy opiekują się 
rodzicami lub dziadkami, czę-
sto pracują, dlatego potrzebne są 
miejsca, gdzie ta starsza osoba 
mogłaby aktywnie spędzić czas 
przez kilka godzin dziennie, pod 
dobrą opieką. 

Członkowie Tyskiej Rady Se-
niorów będą pracować społecznie.
 SylWia WitMan

Pierwsza Rada 
Seniorów wybrana 

Skład 
tyskiej Rady 
Seniorów 
i kadencji:

1. Maria andrzejewska
2. wojciech derewecki
3. edward drogosz
4. łucja gandzel
5. irena Kempa
6. anna Kolny
7. Kazimiera Krzysztofik
8. Teresa Krzyżowska
9. stanisław litarowicz
10. aldona Mierzejewska
11.  Krystyna piotrowska-

socha
12. urszula polubiec
13. Ryszard Radek
14. bożena smolińska
15. danuta stasiak

W  S a l i  S e S y j n e j  U M  T y c h y

Konkurs wiedzy o sejmie

i n W e S T yC j e  M Z U I M

Parkingi, chodniki

Pani Krystyna Piotrowska-Socha jest jednym ze społeczników 
wybranych do tyskiej Rady Seniorów.

Konkurs odbył się w miniony wtorek.
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