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Zdrowych i spokojnych 
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

oraz szcz´Êliwego Nowego Roku
˝yczy redakcja „Twojego Miasta”



informacje

OÊrodek Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowaw-
czych (dawny Dom Dziecka) przy ul. de Gaul-
le’a 12 poszukuje w Tychach rodzin lub
osób, które zaprosi∏yby przebywajàce tam
dzieci do swoich domów  na Wigili´, Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia lub Nowy Rok.

Dzieci nie majàce mo˝liwoÊci sp´dzenia
Êwiàt w domu rodzinnym, a które wyrazi∏y
ch´ç pójÊcia do rodziny, majà od 9 do 14 lat.
Sà wÊród nich równie˝ rodzeƒstwa. Ch´tni
do zaproszenia dzieci proszeni sà o zg∏osze-

nie telefoniczne do OÊrodka Us∏ug Opiekuƒ-
czo-Wychowawczych codziennie w godzi-
nach od 7 do 22, nr tel. 227 33 15.  

W okresie przedÊwiàtecznym  pracownik
socjalny z OÊrodka odwiedzi rodziny, aby ro-
zeznaç ich sytuacj´ bytowà.

Obecnie w OÊrodku Us∏ug Opiekuƒczo-
Wychowawczych w Tychach przebywa 49
dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Szans´ na
sp´dzenie Êwiàt w domu rodzinnym ma 30
dzieci. (AC)
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Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Ty-
chach posiada do wykorzystania jeszcze
w tym roku Êrodki z Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych na
zadania zwiàzane z rehabilitacjà spo∏ecznà
i zawodowà.

Osoby niepe∏nosprawne mogà uzyskaç
dofinansowanie kosztów zwiàzanych z li-
kwidacjà barier w komunikowaniu si´ i ba-
rier technicznych, zakup sprz´tu rehabilita-
cyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i Êrodków pomocniczych oraz dofinansowa-
nie do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Pracodawcy chcàcy zatrudniç osoby nie-
pe∏nosprawne mogà uzyskaç Êrodki na przy-
stosowanie stanowisk pracy do potrzeb wy-
nikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci osób na
nich zatrudnionych.

Wi´cej informacji udzielajà pracownicy
Dzia∏u Rehabilitacji Spo∏ecznej i Zawodowej
Osób Niepe∏nosprawnych Miejskiego OÊrod-
ka Pomocy Spo∏ecznej w Tychach, ul. Bu-
dowlanych 59, od poniedzia∏ku do czwart-
ku, w godz. od 8 do 14, nr tel. 327 02 46
lub 47, wew. 25.

(AC)

Ârodki do wzi´cia

W Tychach oddano do u˝ytku pierwsze
tzw. mieszkanie usamodzielniajàce dla m∏o-
dzie˝y - wychowanków OÊrodka Us∏ug
Opiekuƒczo-Wychowawczych. 28 paêdzier-
nika nastàpi∏o uroczyste otwarcie mieszka-
nia, w którym uczestniczyli wychowankowie
OÊrodka Us∏ug Opiekuƒczo-Wychowaw-
czych, ich opiekunowie, przedstawiciele
w∏adz miasta, Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, radni. 

W mieszkaniu o powierzchni 78 m kw. w
paêdzierniku zamieszka∏o osiem dziewczyn
w wieku od 14 do 18 lat. B´dà tam przygo-
towywa∏y si´ do samodzielnego, doros∏ego
˝ycia. Nauczà si´ gotowaç, sprzàtaç, praç,
robiç zakupy, gospodarowaç domowym bu-
d˝etem i organizowaç sobie czas wolny. Pod
okiem wychowawców b´dà radziç sobie
z problemami i trudnoÊciami dnia codzien-
nego. 

Mieszkanie zosta∏o wyremontowane i wy-
posa˝one ze Êrodków gminnych, Êrodków
przyznanych przez Towarzystwo „Nasz
Dom”, ze specjalnego konta OÊrodka oraz
dzi´ki prywatnym darczyƒcom.

(AC)

usamodzielniajàce

ZaproÊ dziecko 
na Êwi´ta

Mieszkanie

17 listopada w parku miejskim pomi´dzy osiedlami H i K zosta∏ otwarty ekologiczny plac
zabaw dla dzieci „Jaworkowa dolina”. Fundatorem obiektu sà Tyskie Browary Ksià˝´ce.



Nowa oferta GCI
Gminne Centrum Informacji rozszerzy∏o

od grudnia zakres Êwiadczonych us∏ug
o bezp∏atne warsztaty szkoleniowe dla osób
bezrobotnych. Ich celem jest podniesienie
kwalifikacji osób zarejestrowanych w Cen-
trum oraz ich aktywizacja zawodowa.
W programie przewidziane sà dwa bloki j´-
zykowe (j´zyk angielski i niemiecki), nauka
podstaw obs∏ugi komputera oraz edytora
Word. Dziesi´cioosobowe grupy zaintereso-
wane naukà j´zyków obcych spotykaç si´
b´dà co dwa tygodnie w weekendy oraz
w jednym wybranym dniu tygodnia. Nauka
podstaw obs∏ugi komputera odbywaç si´
b´dzie równie˝ co dwa tygodnie, tylko
w weekendy. Ka˝de zaj´cia zaplanowane sà

na 1,5 godziny zegarowej, pierwsze
odb´dà si´ 6 grudnia. W pierwszej
kolejnoÊci ze szkoleƒ b´dà mog∏y
skorzystaç osoby bezrobotne, które
korzysta∏y dotychczas z ró˝nych
proponowanych przez Gminne Cen-
trum Informacji form aktywizacji za-
wodowej oraz wype∏ni∏y stosowny
formularz.

Szczegó∏owe informacje dotyczà-
ce terminów poszczególnych spo-
tkaƒ mo˝na uzyskaç w siedzibie GCI
(ul. Grota Roweckiego 44, pokoje
102-104), od poniedzia∏ku do nie-
dzieli, w godz. od 7 do 21.

(MZ)

Tychy zosta∏y laureatem I edycji Wielkiego
Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza
Gmina w Europie”, w kategorii „ochrona
powietrza”. 19 listopada prezydent Andrzej
Dziuba odebra∏ nagrod´ w wyso-
koÊci 200 tys. z∏ podczas Mi´dzy-
narodowych Targów Ekologicz-
nych „POLEKO” w Poznaniu.

Celem konkursu by∏o m.in. upo-
wszechnianie nowoczesnych roz-
wiàzaƒ technologicznych i organi-
zacyjnych dostosowanych do obo-
wiàzujàcego polskiego prawa oraz
dyrektyw Unii Europejskiej, doty-
czàcych gospodarki wodno-Êcie-
kowej, gospodarki odpadami,
ograniczenia emisji zanieczysz-
czeƒ atmosferycznych oraz pro-
mocja dzia∏aƒ zmierzajàcych do
zrównowa˝onego rozwoju gmin.

W pierwszym etapie nasze mia-
sto zosta∏o ocenione pod kàtem
ogó∏u dzia∏aƒ realizowanych na
rzecz ochrony Êrodowiska, w szcze-
gólnoÊci oceniano realizowane
w tym zakresie programy. W kolej-
nym etapie sprawdzane by∏y dzia∏ania na
rzecz ochrony wód, powierzchni ziemi
i ochrony powietrza, a tak˝e stosowane tech-
niki i koszty uzyskania efektów ekologicznych. 

Oprócz tego Urzàd Miasta Tychy zdoby∏ IV
miejsce w ogólnopolskim konkursie o „Laur
Edukacji Samorzàdowej” w kategorii urz´-
dów zatrudniajàcych ponad 80 pracowni-
ków. Dyplom uznania zosta∏ przyznany za
dba∏oÊç o podnoszenie poziomu wykszta∏-
cenia kadry urz´dniczej.

Konkurs o „Laur Edukacji Samorzàdowej”
jest inicjatywà Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Jego celem jest wspieranie i pro-
mowanie profesjonalizmu w dzia∏alnoÊci sa-
morzàdów terytorialnych.

W kategorii urz´dów zatrudniajàcych po-
nad 80 pracowników do konkursu zg∏osi∏y
si´ 22 urz´dy z ca∏ego kraju.  Jury konkursu
zwraca∏o mi´dzy innymi uwag´ na liczb´
pracowników na studiach magisterskich, li-
cencjackich, podyplomowych.

Obecnie w UM Tychy zatrudnionych jest
336 osób. Tytu∏ magistra lub licen-
cjata posiada 149 pracowników.

(AC)
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Szanowni

PaƒstwoPaƒstwo

Prezydent Miasta Tychy

Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia,
za pasem Nowy rok. Jest to czas podsumo-
waƒ i snucia planów na przysz∏oÊç. Korzy-
stajàc z tej okazji chcia∏bym podzieliç si´
z Paƒstwem paroma refleksjami.

Rok 2003 by∏ rokiem trudnym dla finan-
sów miasta. Wszystko wskazuje na to, ˝e
rok 2004, który up∏ynie pod znakiem jubi-
leuszu 70-lecia uzyskania przez Tychy praw
gminy miejskiej (patrz artyku∏ Gabriela M.
Kuli), nie przyniesie pod tym wzgl´dem po-
prawy. Dlaczego tak si´ dzieje? Gminy
otrzymujà ciàgle nowe zadania, w Êlad za
nimi nie idà jednak adekwatne Êrodki z bu-
d˝etu paƒstwa. Wiele mówi si´ o wzmoc-
nieniu roli samorzàdów, tymczasem dyspo-
nujà one zaledwie 20 proc. Êrodków pu-
blicznych.

Ta mizeria finansowa musi niestety odbiç
si´ na jakoÊci ˝ycia w mieÊcie. Problem ten
dotyczy w znacznym stopniu oÊwiaty,
o czym mówi w tym numerze „TM” pani
Daria Szczepaƒska, ale równie˝ komunika-
cji zbiorowej i innych us∏ug publicznych.

W tej sytuacji musimy jak najoszcz´dniej
gospodarowaç posiadanymi Êrodkami.
Mam jednak nadziej´, ˝e spodziewane
o˝ywienie gospodarcze prze∏o˝y si´ mo˝li-
wie szybko na wi´ksze wp∏ywy do miejskiej
kasy. 

Tymczasem pragn´ z∏o˝yç Tyszanom ser-
deczne ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne.
Niech towarzyszy Paƒstwu zawsze, mimo
przeciwnoÊci losu i trudnoÊci, ˝yczliwoÊç
i uÊmiech, a Tychy niech b´dà Dobrym
Miejscem dla wszystkich swoich mieszkaƒ-
ców.
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Laury dla Tychów



WÊród wydarzeƒ, które mia∏y decy-
dujàcy wp∏yw na rozwój Tychów, do
najwa˝niejszych zaliczyç trzeba to, co
sta∏o si´ 20 listopada 1933 roku. Tego
dnia bowiem Âlàska Rada Wojewódzka
podj´∏a uchwa∏´ o przyznaniu osadzie
praw gminy miejskiej. Decyzja ta we-
sz∏a w ˝ycie 1 stycznia 1934 roku.

Wprawdzie do pe∏nych praw miejskich by-
∏o jeszcze daleko, jednak obiecywano sobie,
˝e w niedalekiej przysz∏oÊci Tychy stanà si´
prawdziwym miastem. Nadziej´ takà uza-
sadnia∏ dynamiczny rozwój tej miejscowoÊci,
któremu sprzyja∏o dogodne po∏o˝enie przy
wa˝nych szlakach komunikacyjnych, bli-
skoÊç ju˝ istniejàcego przemys∏u, wreszcie
stale wzrastajàca liczba mieszkaƒców.
W 1905 roku mieszka∏o w Tychach 5400
osób, a na poczàtku lat trzydziestych ju˝
9500. Zak∏adajàc, ˝e mamy do czynienia
z niekompletnymi êród∏ami i b∏´dami wyni-
kajàcymi z ma∏o doskona∏ych narz´dzi staty-
stycznych, przyznaç nale˝y, ˝e jak na çwierç
wieku i ówczesne realia, dynamika rozwoju
by∏a imponujàca.

WieÊ i miasto

Miko∏owianie przyj´li nowy status osady
tyskiej bez emocji. Jeszcze dziÊ starzy miesz-
kaƒcy Wilkowyj, wybierajàc si´ do Miko∏o-
wa, oznajmiajà: - Idziemy do miasta. Dla od-
ró˝nienia zaÊ, udajàc si´ do Tychów, komu-
nikujà: - Idziemy do wsi. No bo gdzie˝ tam
ówczesnym Tychom do starego, pe∏nego
tradycji mieszczaƒskich grodu Êw. Miko∏aja,

od 1547 roku w∏aÊciciela ordynacji miej-
skiej. Odnotowaç jednak nale˝y, ˝e liczba
mieszkaƒców obu miejscowoÊci by∏a bardzo
zbli˝ona. Trzeba te˝ przypomnieç, ˝e Wilko-
wyje, podobnie jak inne przyleg∏e do Ty-
chów miejscowoÊci (Cielmice, Paprocany,
Urbanowice) nie by∏y administracyjnie z nimi
powiàzane. 

Naczelnik Jan Wieczorek

Pierwszym naczelnikiem gminy po w∏à-
czeniu Tychów do Polski w 1922 roku, by∏
Jan Wieczorek, który objà∏ t´ funkcj´  po wy-
borach zorganizowanych 28 lipca 1923 ro-
ku. Wieczorek okaza∏ si´ bardzo utalento-
wanym administratorem, zdolnym organi-

zatorem, cieszàcym si´ powszechnym sza-
cunkiem liderem lokalnego samorzàdu.
Obok naczelnikowania przewodzi∏ stra˝y
po˝arnej, patronowa∏ zespo∏owi Êpiewacze-
mu i ró˝norodnym przedsi´wzi´ciom czytel-
niczym. Powierzono mu równie˝ kierowanie
komunalnym urz´dem poÊrednictwa pracy
oraz tzw. okr´giem urz´dowym. To tak˝e je-
go staraniom przypisuje si´ przyznanie gmi-
nie Tychy charakteru miejskiego.

Naczelnik Wieczorek mia∏ biuro w Urz´-
dzie Gminnym na dzisiejszym pl. WolnoÊci
(obecnie mieÊci si´ tam Prokuratura Rejono-
wa). Budow´ tej siedziby w∏adz gminnych
rozpocz´to za naczelnika Paw∏a Schaffarczy-
ka w 1905 roku, ukoƒczono w roku nast´p-
nym. Pierwotnie mieÊci∏o si´ tam kilka po-
mieszczeƒ biurowych oraz mieszkania s∏u˝-
bowe. W miar´ jednak przybywania zadaƒ
gminy mieszkania likwidowano i adaptowa-
no je na biura. 

Naczelnik Wieczorek pe∏ni∏ swojà funkcj´
a˝ do wybuchu II wojny Êwiatowej. Podczas
okupacji niemieckiej burmistrzem tyskim by∏
pochodzàcy z Westfalii Herbert Reimann.
BezpoÊrednio po wyzwoleniu Tychów
w styczniu 1945 roku ustanowiona zosta∏a
Radziecka Wojenna Komenda Miasta, na
czele której sta∏ mjr Mas∏ow, ale ju˝ 3 lutego
zorganizowano publiczne zgromadzenie
mieszkaƒców. Tam dokonano wyboru bur-
mistrza, którym ponownie zosta∏ Jan Wie-
czorek, co zosta∏o odebrane jako wyraz po-
wszechnego do niego zaufania. Zast´pcà
burmistrza zosta∏ wówczas Rudolf Zar´ba,
kierownik szko∏y. Jego imi´ nosi dzisiaj Szko-
∏a Podstawowa nr 1.

nasze miasto
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Wydarzy∏o si´ 70 lat temu

Szosa Bielska - dziÊ po lewej stronie mieÊci si´ komenda policji

Widok z wie˝y koÊcio∏a Êw. Marii Magdaleny na Glink´ i ˚waków. 
W prawym dolnym rogu restauracja Strzeleckich przy ul. Damrota, w Êrodku Potok Tyski



Herb

Pierwszà piecz´ç z wizerunkiem rogu my-
Êliwskiego jako herbem miejskim odnajduje-
my na dokumencie z roku 1769 roku. Po ro-
ku 1864 z piecz´ci zniknà∏ róg, pozosta∏ tylko
napis. Nie inaczej sta∏o si´ po 1922 roku, gdy
polskie w∏adze porzàdkujàc i t´ sfer´ admini-
stracji, umieÊci∏y w piecz´ci „zwróconego
w lewo or∏a z niewielkà przepaskà ksi´˝ycowà
przez piersi, stojàcego na postumencie” -  nie
chciano widocznie nawiàzywaç do symboliki
nadawanej za czasów minionych. Or∏a - po-
tem konsekwentnie ju˝ w koronie - u˝ywano
nie tylko w Tychach, ale i w innych miejsco-
woÊciach. Szukajàc niedaleko - odnajdujemy
go w Cielmicach i Paprocanach. Z kronikar-
skiego obowiàzku dodaç nale˝y, ˝e heraldycy
zg∏aszali pretensje do takiego wizerunku her-
bu, majàc na uwadze wzgl´dy historyczne
oraz tradycj´ i zasady heraldyczne.

Ale to jeszcze nie koniec opowieÊci. Kiedy
bowiem z dniem 1 stycznia 1951 roku Tychy
otrzyma∏y prawa miejskie, nadano herbowi
barwy odbiegajàce od orygina∏u. Chodzi∏o
o kolor rogu, który teraz mia∏ byç czarny, za-
miast z∏oty. Nie znalaz∏o to aprobaty i w wy-
niku rozpisanego konkursu wy∏oniono ca∏-
kowicie nowy projekt autorstwa Marka Ni-

klewicza. Przedstawia∏ on mur, dwa narz´-
dzia - pyrlik i narz´dzie murarskie zwane
˝elazkiem oraz dominujàcy u czo∏a napis
„Tychy”. I tym razem nie oby∏o si´ bez pre-
tensji heraldyków, którzy wytaczali wszelkie-
go rodzaju argumenty - od muru do napisu.
Mimo to herb przyj´to uchwa∏à Miejskiej Ra-
dy Narodowej z 13 listopada 1967 roku.

Pomy∏k´ dziejowà naprawiono, gdy 21
wrzeÊnia 1989 roku przywrócono herb z ro-
giem myÊliwskim.

èród∏a utrzymania

Od najdawniejszych czasów Êrodowisko
naturalne wyznacza∏o êród∏o utrzymania
mieszkaƒców. Dawni tyszanie zajmowali si´
zatem rolnictwem, rybo∏ówstwem, myÊli-

stwem. Sytuacja ta ulega∏a stopniowo zmia-
nie - w okolicy rozwija∏ si´ przemys∏: g∏ów-
nie górnictwo, ale tak˝e przemys∏ metalur-
giczny, drzewny (na potrzeby górnictwa)
oraz celulozowo-papierniczy. Dane z 1931
roku dobrze ilustrujà struktur´ zatrudnienia
- wynika z nich, ˝e jedynie 15 proc. tyszan
utrzymywa∏o si´ z rolnictwa, z górnictwa
natomiast ponad 30 proc. W przemyÊle pra-
cowa∏o 24 proc. mieszkaƒców, a w innych
dziedzinach 30 proc.

W samych Tychach (w ówczesnych grani-
cach miasta) dominujàcym pracodawcà by∏
oczywiÊcie browar, a raczej dwa browary -
Ksià˝´cy i Obywatelski. Dawa∏y one prac´
i troszczy∏y si´ o warunki socjalne swoich
pracowników. Browar Ksià˝´cy zatrudnia∏
bezpoÊrednio przed II wojnà Êwiatowà po-
nad 400 pracowników, zaÊ Obywatelski
120. 

By∏y te˝ uboczne skutki dzia∏alnoÊci bro-
warów. Pracownicy otrzymywali ekwiwalent
w naturze, czyli piwo. To w prostej drodze
prowadzi∏o do pijaƒstwa i patologii. Ks. Jan
Kapica, proboszcz tyskiej parafii pod
wezwaniem Êw. Marii Magdaleny, ry-
ch∏o zauwa˝y∏ ten problem i podjà∏
krucjat´ przeciwko pijaƒstwu. Jego
metody sta∏y si´ g∏oÊne, a co najwa˝-
niejsze skuteczne.

Perspektywy

Czas pokaza∏, ˝e racj´ mieli ci, któ-
rzy dostrzegli w sennym nieco mia-
steczku wielki potencja∏. Tutaj kwit∏o
przecie˝ ˝ycie kulturalne i gospodar-
cze, tu materializowa∏y si´ sny o wol-
nej Polsce.

Nie sposób w tym miejscu nie od-
nieÊç si´ do wydarzeƒ, które nastàpi-
∏y niespe∏na 20 lat póêniej, gdy pod-
j´to decyzj´ o rozbudowie miastecz-
ka Tychy do miasta stutysi´cznego
i nadaniu Tychom praw miejskich
w roku 1951 roku.

Ale to ju˝ zupe∏nie inna opowieÊç.
Gabriel M. Kula 

Fotografie z koƒca lat 40. pocho-
dzà z archiwum Zwiàzku GórnoÊlà-
skiego w Tychach

nasze miasto
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Plac targowy przed koÊcio∏em. Kobiety w strojach wiejskich, tzw. ch∏opionkach

Plac targowy, na którym sprzedawano p∏ody rolne
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Gdy otrzymasz podejrzanà przesy∏k´
W przypadku otrzymania przesy∏ki niewiadomego pochodzenia

lub budzàcej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu (np. brak
nadawcy lub jego adresu, przesy∏ka pochodzi od nadawcy lub
z miejsca, z którego si´ jej nie spodziewasz), powinieneÊ:

• nie otwieraç przesy∏ki!
• umieÊciç przesy∏k´ w grubym plastikowym worku, szczelnie go

zamknàç,
• worek umieÊciç w drugim, grubym plastikowym worku, szczel-

nie go zamknàç, zawiàzaç supe∏ i zakleiç taÊmà klejàcà,
• pozostawiç paczk´ na miejscu,
• powiadomiç lokalny posterunek policji (tel. 997 lub 112 z tele-

fonu komórkowego) lub stra˝ po˝arnà (tel. 998).
S∏u˝by te podejmà wszystkie niezb´dne kroki w celu bezpieczne-

go przej´cia przesy∏ki.
W przypadku, gdy otworzy∏eÊ podejrzanà przesy∏k´ i zawiera∏a

ona jakàkolwiek podejrzanà zawartoÊç w formie sta∏ej (py∏, kawa∏ki,
blok, galaret´, pian´ lub innà) lub p∏ynnej, powinieneÊ:

• nie ruszaç zawartoÊci: nie rozsypywaç, nie przenosiç, nie doty-
kaç, nie wàchaç, nie powodowaç ruchu powietrza w pomieszczeniu
(wy∏àczyç systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknàç okna),

• ca∏à zawartoÊç umieÊciç w worku plastikowym, zamknàç go
i zakleiç taÊmà lub plastrem,

• dok∏adnie umyç r´ce,
• zaklejony worek umieÊciç w drugim worku, zamknàç go i zakleiç,
• ponownie dok∏adnie umyç r´ce,
• bezzw∏ocznie powiadomiç lokalny posterunek policji lub stra˝

po˝arnà i stosowaç si´ do ich wskazówek. 
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Listy i komórka - zagro˝enia

Opracowanie na podstawie materia∏ów Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego i Urz´du Miasta Tychy

Gdy zginie Twój telefon komórkowy
• Natychmiast zadzwoƒ do biura obs∏ugi klienta swojego operato-

ra i poproÊ o zablokowanie numeru,
• je˝eli telefon zosta∏ ukradziony, zg∏oÊ kradzie˝ na policji i poproÊ

o zaÊwiadczenie o takim zg∏oszeniu,
• przedstaw operatorowi zaÊwiadczenie o zg∏oszeniu kradzie˝y

lub oÊwiadczenie o zagini´ciu telefonu z kartà SIM,
• mo˝esz aktywowaç nowà kart´ SIM z tym samym numerem te-

lefonu, przedstawiajàc dotychczasowà umow´ i inne wymagane
przez operatora dokumenty,

• kup aparat telefoniczny i w∏ó˝ nowà kart´ do aparatu,
• ca∏a procedura mo˝e zajàç kilka dni, dlatego warto mieç

w∏àczonà us∏ug´ poczty g∏osowej rejestrujàcej rozmowy, gdy telefon
jest wy∏àczony. Na czas za∏atwienia formalnoÊci mo˝na te˝ kupiç ta-
ni telefon z kartà wst´pnie op∏aconà i poprosiç operatora o przekie-
rowanie rozmów na tymczasowy numer.



y

wydarzenia

Tydzieƒ
z górami

Zakoƒczy∏ si´ zapowiadany w po-
przednim numerze „Tydzieƒ z góra-
mi”, zorganizowany w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Bezpieczne Tatry”.
Obok prezentujemy zdj´cia z imprez,
które z∏o˝y∏y si´ na tyskà cz´Êç akcji:

• konferencji prasowej w Urz´dzie
Miasta

• spotkania ze s∏ynnym himalaistà
Krzysztofem Wielickim

• prelekcji poÊwi´conych bezpie-
czeƒstwu w górach prowadzonych
przez ratowników TOPR

• „Filmowej nocy z górami” w kinie
Andromeda.
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- Ile kosztuje bud˝et miasta prowadzenie dzia∏alnoÊci
oÊwiatowej?

- W tegorocznym bud˝ecie wydatki na oÊwiat´ i wychowanie wy-
noszà ok. 115 mln z∏, co stanowi prawie 50 proc. wszystkich wydat-
ków bie˝àcych. Tychy nie sà pod tym wzgl´dem wyjàtkiem - prowa-
dzenie szkó∏ i przedszkoli jest najkosztowniejszym zadaniem prowa-
dzonym przez gminy i powiaty w Polsce. JednoczeÊnie jest tak˝e
jednym z zadaƒ najwa˝niejszych. Inwestycje w nowoczesne progra-
my szkolne, w dobrze przygotowanych zawodowo nauczycieli, b´-
dà rzutowa∏y na przysz∏y kszta∏t i charakter Tychów.

- Jaka jest struktura finansowania oÊwiaty? 
- Miasto otrzymuje z bud˝etu paƒstwa subwencj´ na prowadze-

nie szkó∏ oraz dofinansowuje te wydatki ze swojego bud˝etu. Sà
tak˝e zadania oÊwiatowe, których koszty ponosi wy∏àcznie bud˝et
miasta. Tak dzieje si´ w przypadku przedszkoli, na które wydamy
w przysz∏ym roku 14,5 mln z∏.

- Czy wiadomo ju˝, ile pieni´dzy Tychy dostanà w formie
subwencji w przysz∏ym roku?

- Przygotowujàc projekt bud˝etu na rok 2004 zak∏adaliÊmy, ˝e
subwencja wyniesie 100 proc. tegorocznej, czyli ok. 75,5 mln z∏. Ju˝
teraz wiemy, ˝e wartoÊç ta b´dzie nieco ni˝sza, a w dodatku trzeba
z niej b´dzie pokryç koszty funkcjonowania Paƒstwowej Szko∏y Mu-
zycznej i wp∏aty na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli
- na zadania te w latach ubieg∏ych otrzymywaliÊmy odr´bne dotacje.

- Rzàd informuje, ˝e subwencja Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej wzroÊnie w przysz∏ym roku o 4,4 proc., czyli pieni´-
dzy powinno byç wi´cej.

- Tylko pozornie, gdy˝ wartoÊç ta odnosi si´ do kwoty subwencji
w przeliczeniu na jednego ucznia. Tymczasem w Tychach liczba
uczniów systematycznie spada - w roku szkolnym 2003/2004 jest ich
o ponad 1400 mniej ni˝ rok wczeÊniej. Konsekwencje dla miasta sà ta-
kie, ˝e przy znaczàco mniejszej liczbie uczniów musimy utrzymywaç
baz´ szkolnà oraz nauczycieli, których liczba obni˝a si´ znacznie wol-
niej ni˝ liczba uczniów.

Wszystko to sprawia, ˝e poziom dop∏at do oÊwiaty ponoszonych
przez miasto z w∏asnych Êrodków wzrasta dramatycznie - w po∏o-
wie lat 90. wynosi∏ ok. 100 z∏ na ucznia rocznie, by w roku 2000
wzrosnàç do 300 z∏, a w roku bie˝àcym do 700 z∏! Trzeba przy tym
pami´taç, ˝e kwoty te nie obejmujà remontów i inwestycji realizo-
wanych w obiektach oÊwiatowych.

- Jakie dzia∏ania zamierzajà podjàç w∏adze miasta?
- Pewne jest to, ˝e musimy zmierzyç si´ z problemami, a nie od-

suwaç je na przysz∏oÊç, bo to spot´guje jedynie ich wymiar. Koniecz-
ne jest zatem zahamowanie wzrostu wydatków na oÊwiat´. Mamy
bardzo rozbudowanà baz´ placówek oÊwiatowych wszystkich
szczebli - niezb´dna jest dyskusja o dostosowaniu tej sieci, projek-
towanej dla znacznie wi´kszej liczby dzieci, do aktualnych potrzeb.
Wygaszanie niektórych placówek jest nieuchronne, gdy˝ trend de-
mograficzny jest wyraêny - np. w gimnazjach w roku szkolnym
2001/2002 uczy∏o si´ 5750 uczniów, aktualnie jest ich 5200,
a w roku 2007 liczba gimnazjalistów spadnie poni˝ej 4100. Wa˝ne
jest przy tym, ˝eby projektujàc na nowo sieç placówek oÊwiatowych
w mieÊcie uwzgl´dniç wszelkie aspekty przestrzenne, ludnoÊciowe
i spo∏eczne.

- Ostatnio sporo kontrowersji wywo∏a∏y zmiany regulami-
nu wynagradzania nauczycieli. Na czym one polegajà?

- Na zmniejszeniu liczby i wysokoÊci dodatków, jakie sà wyp∏aca-
ne tyskim nauczycielom. W regulaminie, który obowiàzywa∏ od po-
czàtku 2001 roku by∏o jedenaÊcie ró˝nych dodatków, w tym naj-
istotniejszy - dodatek motywacyjny dla nauczycieli, który wynosi∏
w Tychach 10 proc. kwoty zasadniczego wynagrodzenia - chyba
najwi´cej w Polsce. Rada Miasta zdecydowa∏a obni˝yç ten dodatek
do 6 proc., przy czym nadal pozostanie on najwy˝szy w wojewódz-
twie Êlàskim - aktualnie poza Tychami najwy˝szy jest w Zabrzu i wy-
nosi 5 proc. Jednak˝e pomimo tych zmian tzw. bud˝et osobowy
oÊwiaty na 2004 rok i tak b´dzie wy˝szy od tegorocznego.

Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e Êrodowisko nauczycielskie nie b´-
dzie z tych zmian zadowolone, ale chc´ z ca∏à mocà podkreÊliç, ˝e
w aktualnej sytuacji finansowej miasta po prostu nie staç na wyp∏a-
canie tak wysokich dodatków. Faktem jest, ˝e zadania oÊwiatowe
nale˝y traktowaç odr´bnie, ale nie w oderwaniu od aktualnej sytu-
acji ekonomicznej miasta i paƒstwa. Musz´ jeszcze dodaç, ˝e
w przysz∏ym roku przy zmniejszonej subwencji zaplanowaliÊmy wy-
p∏acenie 3-proc. podwy˝ki dla nauczycieli, zapisanej w ustawie bu-
d˝etowej, co przek∏ada si´ na 2,5 mln z∏. W subwencji nie uwzgl´d-
nia si´ te˝ wzrostu wynagrodzeƒ wynikajàcego z awansu zawodo-
wego nauczycieli, a to kolejne 2,4 mln z∏. 

- Co czeka Êrodowisko oÊwiatowe w przysz∏ym roku?
- Przyj´cie rozwiàzaƒ oszcz´dnoÊciowych pozwoli, jak sàdz´, na

utrzymanie poziomu zatrudnienia. Mimo, ˝e w roku szkolnym
2002/2003 zmniejszyliÊmy liczb´ etatów o prawie 60, ˝aden na-
uczyciel nie straci∏ pracy. W bie˝àcym roku szkolnym liczba etatów
zmniejszy si´ o 80. Nauczyciele poprowadzà tak˝e dodatkowe zaj´-
cia z dzieçmi i m∏odzie˝à. Robiç to b´dà w oparciu o autorskie pro-
gramy, dodatkowo op∏acane. Robimy wszystko, aby w szko∏ach
wi´cej by∏o zaj´ç sportowych i programów profilaktycznych.

Rozmawia∏: Marcin Lauer

wywiad

WyjÊç na prostà
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Rozmowa z Darià Szczepaƒskà, zast´pcà prezydenta miasta Tychy


