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Nowości w USC
Michał Janusiński

W Urzędach
Stanu Cywilnego
od 1 marca wiele się
zmieniło. Pojawiła
się m.in. możliwość
zawierania ślubów
poza urzędem. Jak
mówi Kierownik
USC w Tychach
Jolanta Mucha,
są już pary, które
zdecydowały
się na ślub
w plenerze, m.in.
nad Jeziorem
Paprocańskim.

P

ierwsze śluby plenerowe
w Tychach odbędą się
nad Jeziorem Paprocańskim i na terenie Browaru Obywatelskiego. – Mieliśmy też pytania o inne miejsca,
np. o leśniczówkę w lesie, ale
w tym wypadku musimy upewnić się, że to miejsce leży w granicach administracyjnych miasta
Tychy – mówi Jolanta Mucha. –
Kierownik USC może odbierać
wszelkiego rodzaju oświadczenia
– również te o wstąpieniu w związek małżeński – tylko na terenie
własnej gminy.

Dodatkowa opłata
Oczywiście nie ma przeszkód
by wziąć ślub w wybranym miejscu poza Tychami – trzeba jednak wówczas zwrócić się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w odpowiedniej gminie. Trzeba
dodać, że za udzielenie ślubu poza
urzędem jest pobierana dodatkowa opłata, ustalona Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, która wynosi 1000 zł.
Śluby poza urzędem to jedna
z nowości, jakie od 1 marca wprowadziła ustawa z dnia 28 listopada
2014 roku „Prawo o aktach stanu
cywilnego”. Dzięki nowym przepisom i działaniu elektronicznego
Systemu Rejestrów Państwowych
załatwianie spraw w USC ma być
szybsze i prostsze. I docelowo będzie, jak zapewnia Jolanta Mu-
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Paprocany to na pewno jedno z bardziej urokliwych miejsc w Tychach. Od 1 marca można
tu wziąć ślub.

cha, kierownik USC w Tychach,
na razie jednak klienci odczuwają
pewne utrudnienia.
– W Tychach elektroniczna baza aktów stanu cywilnego
działała już od wielu lat – wyjaśnia kierownik USC. – Każdy akt
sporządzony od roku 1945 w Tychach był wprowadzony do systemu. Dzięki temu uzyskanie odpisu
(wydrukowanie go) trwało kilka
minut. Klienci otrzymywali odpisy od ręki. Niestety dokumentów
wprowadzonych do naszej bazy
nie możemy hurtowo wyeksportować do nowego, państwowego rejestru, który zaczął działać 1 marca.
Wszystkie akty znów muszą zostać
wprowadzone do systemu.

Będzie łatwiej
W tej chwili odpisy są wydawane na nowych drukach (zmienił się utrwalony przez lata wygląd
tych dokumentów) i drukowane
z elektronicznej bazy Systemu Rejestrów Państwowych.
Jednak – jak wyjaśnia Jolanta Mucha – ponieważ baza jest
na razie pusta, a każdy dokument
przed wydaniem odpisu trzeba
do niej wprowadzić, czas oczekiwania na odpis wynosi obecnie

7 do 10 dni roboczych, w zależności od tego czy dotyczy aktu
wystawionego w Tychach czy też
w innej gminie.
W jaki więc sposób nowe
przepisy mają nam ułatwić życie?
Gdy minie już trudny początkowy okres wdrażania nowego systemu, załatwianie spraw w USC
stanie się naprawdę dużo prostsze.
Po pierwsze; odpis aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu będzie
można uzyskać w każdym USC,
a nie jak do tej pory tylko w tym,
który dany akt sporządził. Również w każdym USC będzie można składać oświadczenia: o powrocie do nazwiska po rozwodzie,
o uznaniu ojcostwa, o zmianie nazwiska dzieci.
Gdy dokument będzie już
w Systemie Rejestrów Państwowych (wszystkie nowe akty powstają już oczywiście w wersji
elektronicznej w odpowiednim
rejestrze), uzyskanie odpisu znów
będzie trwać jedną chwilę. – Niestety, na razie nie potrafimy powiedzieć kiedy to nastąpi – mówi
Jolanta Mucha. – Oprócz konieczności wprowadzania do systemu
dużej ilości dokumentów borykamy się jeszcze z działaniem sa-

mego systemu, w którym na razie
ujawniają się pewne usterki.

Zarejestruj dziecko
do 21 dni
Pewne istotne zmiany nastąpiły
też jeżeli chodzi o rejestrację nowo
narodzonych dzieci. – Do tej pory
były terminy instrukcyjne, które
mówiły że w ciągu 14 dni od daty
urodzenia dziecka rodzice powinni
zarejestrować je w urzędzie, w miejscu urodzenia – wyjaśnia kierownik
tyskiego USC. – Teraz ten termin się
wydłużył do 21 dni, ale jest on nieprzekraczalny. Oznacza to, że jeżeli
rodzic w tym czasie się nie pojawi,
wówczas my musimy zarejestrować
dziecko z urzędu, a kierownik stanu
cywilnego musi wybrać dla tego
dziecka imię. Jesteśmy zobowiązani
to zrobić i poinformować rodziców,
że dokonaliśmy rejestracji.
Zaszły też zmiany w aktach
urodzenia. Dotyczą one sytuacji,
gdy następuje zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli sąd tak postanowi – wtedy istnieje możliwość utworzenia
nowego aktu urodzenia. Do tej pory
było tak, że wszelkich tego rodzaju
adnotacji dokonywało się na jednym akcie.
Sylwia Witman

Nabór kandydatów

W

Tychach pracuje obecnie
14 jednostek pomocniczych
miasta, czyli rad osiedli. O tym, czy
wszystkie one będą istniały przez
kolejne cztery lata, zadecydują sami
mieszkańcy. Aby wybory się odbyły, a w ich wyniku powstała rada
osiedla, muszą zostać spełnione
warunki określone uchwałą Rady
Miasta Tychy (Statut Osiedla).

Na Stadionie Miejskim powstanie Tyska Galeria Sportu, jako nowy oddział Muzeum Miejskiego, powołany
decyzją prezydenta Tychów.
Przestrzeń TGS zaaranżuje
Dariusz Kunowski – scenograf, projektant i reżyser,
który wcześniej współtworzył m.in. Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie
oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego.

Z
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Już 12 kwietnia w 14. okręgach wyborczych na terenie
miasta odbędą się wybory
do rad osiedli. Chętni do pracy w radach mogą zgłaszać
się do 20 marca.

Tyska Galeria
Sportu

Przede wszystkim muszą znaleźć się chętni do pracy w radzie.
Do każdej rady osiedla wybiera się
15 osób. By wybory mogły się odbyć, kandydatów musi być więcej
niż miejsc w radzie, a więc co najmniej 16.
Drugim warunkiem jest frekwencja wyborcza. Jeśli na głosowanie wybierze się zbyt mało osób,
będzie ono nieważne. Wymagany
próg frekwencji zależy od liczby
mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania i wynosi 5, 10
lub 15 proc.
Przypomnijmy; w 2011 roku
odbyły się wybory do 17 rad osie-

dli. W pięciu okręgach frekwencja
nie osiągnęła wymaganego progu. Powstało 12 rad osiedli: Osiedle
Cielmice, Osiedle Czułów, Osiedle
F-6, Osiedle Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Osiedle Ogrodnik,
Osiedle Paprocany, Osiedle Paprotka, Osiedle R-2, Osiedle Stare Tychy, Osiedle Wartogłowiec, Osiedle
Wilkowyje, Osiedle Z-1. Na wniosek mieszkańców, uchwałą Rady
Miasta zostały utworzone jeszcze
dwie jednostki pomocnicze: Osiedle Anna i Osiedle Karolina. Ich
kadencja dobiega końca i 12 kwietnia w tych 14 okręgach odbędą się
wybory do rad osiedli, pod warun-

kiem, że w każdym z nich zgłosi się
co najmniej 16 kandydatów.
Zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane przez Miejską Komisję Wyborczą w Urzędzie Miasta
Tychy (pok. 301, tel. 32 776 33 02)
w dniach 16 – 20 marca (godziny
dyżurów Komisji na stronie bip.
umtychy.pl, w zakładce Wybory →
Rady Osiedli). Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 10
podpisami wyborców z osiedla.
O tym jakie są zadania, możliwości i kompetencje jednostek
pomocniczych miasta Tychy, czyli
rad osiedli, będziemy pisać w kolejnych numerach TT. 
SW

najdzie się tutaj wystawa stała, poświęcona najwybitniejszym przedstawicielom tyskiego
sportu, ale będziemy organizować także wystawy czasowe.
Osoba Dariusza Kunowskiego
gwarantuje, że TGS nie będzie
jeszcze jedną izbą pamięci, ale
miejscem inspirującym, z multimediami i wyrazistą narracją.
Wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa oraz profil na Facebooku, informujące
o postępach prac przy organizacji Galerii – mówi Aleksandra
Matuszczyk, dyrektor Muzeum
Miejskiego w Tychach.
Tyska Galeria Sportu będzie
pionierskim przedsięwzięciem
na Śląsku. – Tychy to wciąż młode miasto, jednak w sporcie osiągnęło bardzo wiele – dodaje Piotr
Zawadzki, koordynator merytoryczny projektu i autor książki

„GKS wiceMISTRZEM JEST”. –
Z Tychami w różny sposób, poprzez przynależność klubową czy
miejsce urodzenia, związanych
jest wielu wybitnych sportowców, w tym medaliści olimpijscy
jak piłkarz Roman Ogaza, lekkoatletka Lucyna Langer-Kałek
i kajakarka Karolina Naja, a także m.in. hokeiści Henryk Gruth,
Mariusz Czerkawski i Krzysztof
Oliwa, piłkarze Jerzy Dudek, Arkadiusz Milik, siatkarskie „złotka” – Sylwia Pycia i Aleksandra Przybysz-Jagieło, bokserski
mistrz świata Henryk Średnicki,
himalaista Adam Bielecki, hokejowi mistrzowie i piłkarscy
wicemistrzowie Polski. Nazwisk
i sukcesów można by wymienić
jeszcze bardzo wiele. Warto się
tym pochwalić, a nie ma lepszego
miejsca niż nowy stadion. Muzea,
czy galerie są na nowoczesnych
stadionach czymś oczywistym
i to, że nie ma ich w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie, spowodowane jest brakiem odpowiedniej
infrastruktury na obiektach.
Myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy takie przedsięwzięcia
będą realizowane – mówi Piotr
Zawadzki.
Stadion Miejski zostanie
otwarty w lipcu, a galeria rozpocznie działalność w październiku.
Leszek Sobieraj

Apel Muzeum Miejskiego
w Tychach
Muzeum Miejskie w Tychach zwraca się do kibiców
i mieszkańców miasta z apelem o pomoc: W związku
z przygotowywaną ekspozycją w Tyskiej Galerii Sportu
poszukujemy zdjęć, dokumentów, biletów, folderów, amatorskich filmów, trofeów, pamiątek rodzinnych i innych
przedmiotów dotyczących historii sportu w Tychach.
Szczególnie zależy nam na pamiątkach związanych z początkami piłki nożnej i hokeja w mieście.
Każde wypożyczenie, zostanie potwierdzone dokumentem sporządzonym w muzeum z informacją o terminie
zwrotu obiektów.
Galeria Sportu jest również zainteresowana przyjęciem
obiektów do zbiorów własnych oraz – w przypadku dużej ich wartości dla historii tyskiego sportu – również
ich zakupu.
Czasu zostało niezbyt dużo. Dzięki Państwa pomocy
będziemy mogli jak najpełniej zaprezentować historię
sportu w Tychach.
Kontakt:
Piotr Zawadzki (koordynator merytoryczny projektu
TGS) p.zawadzki@tgs.tychy, tel. 507 095 628 oraz Muzeum Miejskie w Tychach, Tyska Galeria Sportu, pl.
Wolności 1, 32/327 18 20–22.
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ak informuje Ewa Dziekońska, prezes PKE – koło w Tychach, 24.02
w tekście „Przekaż 1 procent”, opublikowaliśmy nieprecyzyjną informację dot. działalności PKE. Poniżej publikujemy zatem przesłaną
przez PKE, poprawną notę dot. działalności.
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY – KOŁO W TYCHACH KRS
0000442342 – Celem jest powszechna edukacja ekologiczna. Ochrona
zdrowia i życia człowieka, krajobrazu, roślin, drzew i zwierząt. Promocja
zdrowego stylu życia – „Eko-Kiermasze dla Zdrowia”. Przeciwdziałanie
zanieczyszczaniu środowiska: powietrza, wody, gleby. Równowaga między środowiskiem a rozwojem cywilizacji. Integracja europejska.

