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Od poczàtku kwietnia trwajà badania Je-
ziora Paprocaƒskiego prowadzone przez pra-
cowników zabrzaƒskiego Instytutu Podstaw
In˝ynierii Ârodowiska Polskiej Akademii Nauk.
Celem badania jest wyjaÊnienie przyczyny
masowego Êni´cia ryb w lecie ubieg∏ego ro-
ku oraz podwy˝szonych wartoÊci pH, majà
równie˝ wskazaç kierunki zagospodarowania
jeziora oraz metody jego rekultywacji.

Dzia∏ania naukowców obejmujà ocen´
stanu ska˝enia Êrodowiska, badania wody
i osadów dennych pod kàtem zawartoÊci za-
nieczyszczeƒ specyficznych np. metali ci´˝-
kich, okreÊlenie zagro˝enia zakwitem sinic

oraz wskazanie sposobów i mo˝liwoÊci roz-
woju organizmów fitoplanktonowych.

Badania Jeziora Paprocaƒskiego muszà
objàç ca∏y cykl roczny, stàd ich wyniki pozna-
my dopiero w po∏owie maja przysz∏ego ro-
ku.

Znajdujàce si´ w obr´bie Lasów Kobiór-
skich jezioro w g∏ównej mierze zasilane jest
przez Starà Gostynk´ i drobne cieki leÊne.
PojemnoÊç akwenu wynosi 1 650 tysi´cy
m szeÊç., powierzchnia 110 hektarów, a g∏´-
bokoÊç nie przekracza 2,5 m.

(AC)

Jezioro do badania Pierwsze 
wybory
do PE

Odby∏ si´ happening

13 czerwca,
po raz pierwszy
w Polsce odb´dà
si´ wybory po-
s∏ów do Parla-

mentu Europejskiego. Wybieraç b´dziemy
54 przedstawicieli, którzy reprezentowaç
nas b´dà przez kolejne pi´ç lat. G∏osowaç
b´dziemy w tych samych lokalach, w któ-
rych g∏osowaliÊmy w referendum w spra-
wie przystàpienia do Unii Europejskiej,
w godzinach od 8. do 22. 

Europejskim parlamentarzystà mo˝na
zostaç po ukoƒczeniu 21 lat, wybieraç po-
s∏a mogà ju˝ 18-latkowie. W tej chwili
Urzàd Miasta Tychy sporzàdza spis wybor-
ców, w którym ujmuje wszystkich stale za-
mieszkujàcych w mieÊcie. Wniosek o dopi-
sanie do spisu od 23 do 30 maja b´dà
mogli sk∏adaç ˝o∏nierze odbywajàcy w Ty-
chach s∏u˝b´ wojskowà, a do 3 czerwca
wyborcy przebywajàcy czasowo poza
miejscem zameldowania oraz wyborcy ni-
gdzie niezamieszkali. Równie˝ osoby
niepe∏nosprawne majà czas do 3 czerwca
na z∏o˝enie wniosku o dopisanie do wy-
branego przez siebie obwodu dostosowa-
nego do ich potrzeb. Lista wszystkich ob-
wodów do g∏osowania na terenie Tychów
i informacje o przynale˝noÊci do niego
znajdujà si´ na obwieszczeniach. 

Do 11 czerwca b´dzie mo˝na otrzymaç
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urz´du
zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania.
Z zaÊwiadczeniem takim mo˝na g∏osowaç
w dowolnym obwodzie g∏osowania
w kraju, za granicà lub na polskim statku
morskim.

(AH)

W ramach „Europejskiego Roku Edukacji
przez Sport” 23 kwietnia w Tychach odby∏
si´ wielki happening z udzia∏em dzieci z 60
tyskich placówek oÊwiatowych. W imprezie
wzi´∏o udzia∏ oko∏o 1800 dzieci z przed-
szkoli, szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych
i Êrednich. Celem imprezy by∏o przekonanie
uczestników, ˝e mo˝na wspólnie dzia∏aç,
a sportowa rywalizacja niesie ze sobà pozy-
tywne idee.

Uczniowie szkó∏ i przedszkoli przeszli uli-
cami miasta w barwnym korowodzie pod
Urzàd Miasta, gdzie znajdowa∏o si´ cen-
trum happeningu. Tam grupy dzieci prezen-
towa∏y osiàgni´cia sportowe i swojà pla-
cówk´ i sk∏ada∏y meldunki prezydentowi
miasta. Tam te˝ odbywa∏ si´ festiwal gier
i zabaw rekreacyjnych - dzieci i m∏odzie˝
m.in. budowa∏y wspólnie „Pociàg do Euro-
py”, flag´ olimpijskà i europejskà.

Happening by∏ inicjatywà tyskich nauczy-
cieli, zorganizowany zosta∏ przez Zespó∏
Szkó∏ nr 1, Szko∏´ Podstawowà nr 7, Gimna-
zjum nr 3 i Szko∏´ Muzycznà, wspó∏organi-
zatorem by∏ Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia UM Tychy oraz MOSiR.

Tyskie placówki oÊwiatowe i Miejski Za-
rzàd OÊwiaty czynnie w∏àczajà si´ w obcho-
dy „Europejskiego Roku Edukacji przez
Sport” poprzez sportowe dzia∏ania w szko-

∏ach w ramach ogólnopolskiej kampanii
spo∏ecznej „Zachowaj Trzeêwy Umys∏”,
udzia∏ w Sportowym Turnieju Miasta i Gmin,
a tak˝e organizacj´ XI Spartakiady Przed-
szkolaków i Spartakiady Nauczycieli.

(AC)



6 maja w Wy˝szej Szkole Zarzàdzania
i Nauk Spo∏ecznych w Tychach odb´dzie si´
XIII Tyskie Seminarium Majowe. Tematem
tegorocznego spotkania jest „Wspó∏praca
mi´dzygminna - wyzwania europejskie”. Ty-
skie Seminarium Majowe to impreza cyklicz-
na, wpisana na trwa∏e w kalendarz wyda-
rzeƒ miejskich. 

W ramach tegorocznego seminarium pla-
nowane sà wyk∏ady dr. Jana Olbrychta pt.
„Zdecentralizowana wspó∏praca mi´dzyg-
minna w Unii Europejskiej”, prof. Wojciecha
¸ukowskiego - „Kszta∏towanie wizerunku
regionu a wspó∏praca mi´dzygminna. Lepiej
razem czy osobno?" oraz prof. Paw∏a Swia-
niewicza - „Wspó∏praca mi´dzygminna -
doÊwiadczenia europejskie". 

W programie przewidziano rów-
nie˝ warsztaty prowadzone przez
przedstawicieli tyskiego samorzàdu
oraz okolicznych gmin. W przerwie
pomi´dzy wyk∏adami a cz´Êcià
warsztatowà odb´dzie si´ w kinie
Andromeda pokaz filmu „Tychy
okiem kamery”. 

Na zakoƒczenie seminarium w Te-
atrze Ma∏ym w Tychach odb´dzie
si´ koncert promocyjny, podczas
którego zostanà wr´czone nagrody
prezydenta Tychów w dziedzinie
kultury i sportu.

(IC)

Zespó∏ Szkó∏ nr 4 przy al. Bielskiej 100
Êwi´towa∏ 28 kwietnia swoje 40-lecie.
W tym dniu szko∏a zyska∏a patrona - zosta∏
nim prof. Janusz Groszkowski (1898-1984) -
wybitny naukowiec, który zajmowa∏ si´
m.in. teorià drgaƒ generatorów i problema-
tykà wysokiej pró˝ni. Groszkowski by∏ cz∏on-
kiem Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, a po
wojnie Polskiej Akademii Nauk, za swoje za-
s∏ugi w czasie II wojny Êwiatowej zosta∏ od-
znaczony Krzy˝em Virtuti Militari. Zespó∏
Szkó∏ nr 4 w Tychach jest ósmà szko∏à w Pol-
sce, której patronem jest Janusz Groszkow-
ski.

Obecnie do Zespo∏u Szkó∏ nr 4 ucz´szcza
775 uczniów, w szkole wieczorowej uczy si´
53 s∏uchaczy. W latach 1963-2003 szko∏´
dziennà (technikum trzyletnie, technikum

pi´cioletnie, szko∏´ zawodowà, liceum profi-
lowane oraz policealne studium zawodowe)
ukoƒczy∏o 11 336 uczniów. Technikum dla
doros∏ych ukoƒczy∏o 1722 s∏uchaczy. Do
grona absolwentów szko∏y nale˝y m.in. zna-
ny mim Ireneusz Krosny.

W tym roku szko∏´ opuÊci pi´ç klas matu-
ralnych: trzy klasy technikum pi´cioletniego,
jedna klasa trzyletniego i jedna klasa liceum
profilowanego. 

Z okazji 40-lecia szko∏y wydana zosta∏a
monografia szko∏y pt. „40 lat min´∏o…” au-
torstwa Justyny Górnikowskiej i Barbary Za-
jàc-Lubczyƒskiej. Ksià˝k´ b´dzie mo˝na na-
byç w sekretariacie Zespo∏u Szkó∏ nr 4 im.
Janusza Groszkowskiego.

(AC)
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Prezydent Miasta Tychy

Od 1 maja zamkni´ty zosta∏ przejazd
przez plac Baczyƒskiego. Dzi´ki temu pow-

stanà dodatkowe miejsca parkingowe oraz
miejsce, gdzie mieszkaƒcy b´dà mogli przy-
jechaç na zakupy, do kina lub odwiedziç po-
wstajàce tam restauracje.

Obecnie na placu Baczyƒskiego sà 42
miejsca parkingowe, docelowo -  po remon-
tach przeprowadzonych przez Miejski Za-
rzàd Ulic i Mostów - miejsc parkingowych
b´dzie 66.

(AC)

Sta∏o si´! Od kilku dni jesteÊmy pe∏no-
prawnymi obywatelami Unii Europejskiej.
Data 1 maja 2004 roku niewàtpliwe trafi
do podr´czników historii. W takich chwi-
lach zrozumia∏e sà wszystkie emocje: ra-
doÊç, obawy, nadzieja, niepewnoÊç.

W tych dniach ze wszystkich stron p∏ynà
opinie na temat naszej przysz∏oÊci we
Wspólnocie. Sà wÊród nich tak˝e g∏osy
mówiàce, ˝e Unia sta∏a si´ swoistà deskà
ratunkowà dla pogrà˝onego w g∏´bokim
kryzysie paƒstwa, którego autorytet nad-
szarpn´∏y liczne afery i skandale.

My w Tychach widzimy to nieco inaczej.
Wiemy, ˝e Unia Europejska jest wielkà
szansà na rozwój miasta i udowadnialiÊmy
niejednokrotnie, ˝e z mo˝liwoÊci, które da-
je potrafimy korzystaç - nieraz pisaliÊmy ju˝
o tym w „Twoim MieÊcie”. Poniewa˝ nie
chcemy szukaç po omacku, podczas kolej-
nego Tyskiego Seminarium Majowego b´-
dziemy wraz z gronem znakomitych na-
ukowców i praktyków zastanawiaç si´, ja-
kie wyzwania dla wspó∏pracy mi´dzygmin-
nej niesie ze sobà integracja europejska.
Wierz´, ˝e kluczem do sukcesu gmin, re-
gionów i paƒstw jest w∏aÊnie nastawienie
na wspó∏prac´, a nie bezwzgl´dna rywali-
zacja.

Stoimy wszyscy przed wyjàtkowà szansà,
aby nadrobiç wieloletnie zacofanie cywili-
zacyjne. Alternatywny scenariusz to margi-
nalizacja i pozostanie na obrze˝ach dyna-
micznie rozwijajàcego si´ otoczenia. Dla
mnie wybór jest prosty - Tychy. Dobre Miej-
sce w Europie. 

Seminarium majowe

Plac zamkni´ty dla ruchu

Majà 40 lat
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Integracja Polski z Unià Europejskà
sk∏ania do refleksji na temat naszej
przysz∏oÊci: pracy, warunków ˝ycia, ale
równie˝ sytuacji, w jakiej znajdà si´ na-
sze miasta. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
przysz∏oÊç zale˝y od sytuacji, z jakà ma-
my do czynienia dzisiaj, a jej budowa-
nie wià˝e si´ przede wszystkim z wy-
zwaniami spo∏eczeƒstwa informacyjne-
go w polityce, gospodarce czy ˝yciu
kulturalnym. 

Pojawia si´ wobec tego pytanie: na ile Ty-
chy jako miasto i jego mieszkaƒcy sà przygo-
towani do pojawiajàcych si´ przed nimi wy-
zwaƒ? Czy mo˝e Tychy i tyszanie ju˝ uczest-
niczà w spo∏eczeƒstwie informacyjnym

i wówczas ∏atwiej b´dzie osiàgnàç zamie-
rzone cele, a mo˝e jest odwrotnie i wówczas
miasto mo˝e mieç problemy z osiàgni´ciem
wymiaru spo∏eczeƒstwa informacyjnego.

Odpowiedzi na tak sformu∏owane pytanie
mia∏y daç badania socjologiczne zrealizowa-
ne dla potrzeb ubieg∏orocznego, XII Tyskie-
go Seminarium Majowego, na reprezenta-
tywnej 602-osobowej próbie doros∏ych
mieszkaƒców Tychów.

Czy miasto okablowane?

Przede wszystkim na podkreÊlenie zas∏u-
guje fakt, i˝ spora grupa mieszkaƒców ma
dost´p do najnowoczeÊniejszych technologii
spo∏eczeƒstwa informacyjnego (telefonu ko-
mórkowego, komputera i internetu). Wa˝-
niejsze jednak dla rozwoju miasta sà umie-
j´tnoÊci wykorzystania tych mo˝liwoÊci
przez mieszkaƒców w ˝yciu codziennym.

Co drugi ankietowany tyszanin zadeklaro-
wa∏ posiadanie telefonu komórkowego,
oko∏o 40 proc. ankietowanych ma dost´p
do internetu, a 48 proc. badanych wskaza-
∏o, ˝e potrafi si´ komunikowaç drogà elek-
tronicznà. 

Komunikowanie si´ tà drogà nie jest jedy-
nà formà umiej´tnoÊci zwiàzanych ze spo∏e-
czeƒstwem informacyjnym. ZadaliÊmy
w trakcie badaƒ równie˝ pytanie, w jakim
celu mieszkaƒcy miasta korzystajà z interne-
tu. Odpowiedzi dotyczy∏y g∏ównie poszuki-
wania potrzebnych informacji (42 proc.),
poszerzania wiedzy z ró˝nych dziedzin (39

proc.), zdobywania informacji o Polsce
i Êwiecie wspó∏czesnym (37 proc.), komuni-
kowania si´ (przesy∏ania poczty elektronicz-
nej i sms-ów - 38 proc. wskazaƒ) - por. wy-
kres 2. 

Jest to rewolucja w ˝yciu mieszkaƒców Ty-
chów, która zmienia ich poziom wiedzy
i uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym, politycz-
nym i gospodarczym. Dla rozwoju miasta
wa˝ne jest, ˝e w porównaniu do zmian
ÊwiadomoÊciowych wolniej rozwija si´ elek-
troniczna demokracja lokalna, czyli np. kon-
takty pomi´dzy Urz´dem Miasta a miesz-
kaƒcami oraz elektroniczna gospodarka. In-
formacji o mieÊcie lub regionie poszukuje je-
dynie 27 proc. badanych mieszkaƒców, na-
tomiast 36 proc. ankietowanych zadeklaro-
wa∏o znajomoÊç internetowych stron Urz´-
du Miasta. Z e-us∏ug korzysta zaledwie 10
proc. mieszkaƒców i sà to zakupy on-line,
natomiast i 8,3 proc. korzysta z interneto-
wych us∏ug bankowych.

Wyniki te Êwiadczà o dwoistej sytuacji
mieszkaƒców i miasta. Z jednej strony daje
si´ zauwa˝yç beneficjentów zmian - ludzi,
którzy potrafià dostosowaç si´ do zmieniajà-
cych si´ warunków i umiejà sprostaç wyzwa-
niom spo∏eczeƒstwa informacyjnego. To oni
g∏ównie b´dà stanowiç o sile miasta w przy-
sz∏oÊci, o jego rozwoju gospodarczym.
Z drugiej jednak strony kszta∏tuje si´ ca∏kiem
spora grupa mieszkaƒców, którà mo˝na
oszacowaç na 50 proc. mieszkaƒców, którzy
nie uczestniczà w tej chwili w spo∏eczeƒ-
stwie informacyjnym, co oznacza, ˝e nie

nasze miasto
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„Sieciowatele” 
- globalni tyszanie?

tak, aktualnie dokszta∏cam 
si´ zawodowo

tak, zdoby∏em dodatkowe 
uprawnienia zawodowe

tak, przekwalifikowa∏em si´/ 
zmieni∏em wykonywany zawód

nie podnosi∏em swoich kwalifikacji 
zawodowych w ciàgu ostatnich dwóch lat

nie, gdy˝ jestem osobà niepracujàcà 
i nie potrzebuj´ si´ dokszta∏caç zawodowo

inne 

Wykres 1

Czy w ciàgu ostatnich
dwóch lat próbowa∏
Pan/i uzyskaç dodatkowe
wykszta∏cenie lub pod-
nieÊç swoje kwalifikacje
zawodowe? (w proc.)

èród∏o: Badania w∏asne 2003 r.

2

25

13

2
34

24



majà oni dost´pu do najnowoczeÊniejszych
technologii czy te˝ umiej´tnoÊci ich wyko-
rzystania. Jest to grupa, która mo˝e w przy-
sz∏oÊci stanowiç grup´ wykluczonych z miej-
skiej spo∏ecznoÊci bàdê stanowiç znaczàcà
barierà w rozwoju gospodarczym miasta.
Warto przypomnieç, ˝e mieszkaƒcy Tychów
odczuwajà silny zwiàzek ze swoim miastem
(71 proc. wskazaƒ wobec 6 proc., którzy ta-
kiego zwiàzku nie odczuwajà). Przek∏adaç
si´ to mo˝e w przysz∏oÊci na ch´ç zostania
w Tychach, co przy za∏o˝eniu wykluczenia
znaczàcych grup spo∏ecznych mo˝e dopro-
wadziç miasto do trudnej sytuacji spo∏ecznej
i gospodarczej. Warto jednak podkreÊliç, i˝
poczucie przynale˝noÊci mieszkaƒców do
miasta, ich emocjonalny zwiàzek z nim, to

niewàtpliwy kapita∏, który mo˝e zostaç wy-
korzystany w celu kszta∏towania umiej´tno-
Êci zwiàzanych z uczestnictwem w spo∏e-
czeƒstwie informacyjnym. 

Przedsi´biorczoÊci ma∏o 

Rozwój miasta odbywa si´ przede wszyst-
kim poprzez aktywne dzia∏ania mieszkaƒ-
ców dla siebie i na rzecz miasta. W naszych
badaniach przyj´liÊmy, ˝e wskaênikiem ak-
tywnoÊci obywateli w wymiarze przedsi´-
biorczoÊci jest prowadzenie przez nich dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, niezale˝nie od tego
czy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
jest jedynym êród∏em utrzymania, czy te˝
stanowi dodatkowà dzia∏alnoÊç. Badania

pokazujà, i˝ 85 proc. ankietowanych miesz-
kaƒców nie ma i nie mia∏o w przesz∏oÊci za-
rejestrowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Tym samym mo˝na zaryzykowaç stwierdze-
nie, i˝ mieszkaƒcy Tychów posiadajà niskà
ÊwiadomoÊç spo∏ecznà zwiàzanà z postawa-
mi prorynkowymi i szeroko pojmowanà
dzia∏alnoÊcià (aktywnoÊcià) w sferze gospo-
darczej. 

Niskà aktywnoÊç rynkowà wspiera nik∏y
poziom ch´ci kszta∏cenia si´ i przekwalifiko-
wywania si´ tyszan. Paradoksalnie wobec
wysokiego uczestnictwa w spo∏eczeƒstwie
informacyjnym nie wyst´puje wÊród tyszan
wzór zachowania zwiàzany z permanent-
nym kszta∏ceniem si´ czy podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych. Przecie˝, jak pisa∏
amerykaƒski socjolog Charles Jonscher,
w okablowanym Êwiecie trzeba zrozumieç
mas´ danych, informacji i wiedzy. 62 proc.
mieszkaƒców zadeklarowa∏o zadowolenie
ze zdobytego przez siebie wykszta∏cenia
wobec 20 proc. osób niezadowolonych, na-
tomiast 40 proc. zmieni∏o zawód czy si´ do-
kszta∏ca∏o, wobec ca∏kiem sporej grupy - bo
58 proc. badanych mieszkaƒców, którzy za-
deklarowali biernoÊç - por. wykres 1.

Wyniki te pokazujà, i˝ prawie co czwarty
mieszkaniec Tychów nie podnosi∏ swoich
kwalifikacji i nie zmienia∏ wykszta∏cenia ze
wzgl´du na fakt, i˝ jest osobà niepracujàcà
i nie potrzebuje si´ dokszta∏caç. 

Czy Tychy b´dà w przysz∏oÊci 
e-miastem?

- Technologia zmienia scen´, na
której odbywa si´ dramat naszej eg-
zystencji, ale to nie oznacza zastàpie-
nia przez nià aktorów, którzy wcià˝
pozostajà ludêmi - biologicznie, inte-
lektualnie i ekonomicznie takimi sa-
mymi, jakimi byli staro˝ytni Grecy, re-
nesansowi Europejczycy i Ameryka-
nie z czasów ich rewolucji - pisa∏
Charles Jonscher. Pomimo zmian
w technologii cz∏owiek pozostaje
cz∏owiekiem i mo˝e dowolnie kszta∏-
towaç siebie i swoje otoczenie. Dlate-
go prowokacyjnie mo˝na na zakoƒ-
czenie postawiç pytanie: w jakim kie-
runku b´dà si´ rozwija∏y Tychy? Czy
miasto posocjalistyczne stanie si´
miastem informacyjnym, po∏àczo-
nym z innymi miastami globalnymi?
Jest to wyzwanie dla mieszkaƒców
i w∏adz miasta na najbli˝sze lata. 

Robert Geisler

Autor jest socjologiem, pracuje w Ka-
tedrze Socjologii WSZiNZ w Tychach

nasze miasto
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Rozpoczynamy cykl porad Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów Danuty K´pki dotyczàcych najbardziej powszech-
nych problemów, z którymi mieszkaƒcy naszego miasta
udajà si´ do rzecznika. 

- Czy sprzedawca mo˝e odmówiç przyj´cia wadliwego
obuwia? 

- Nie. Zgodnie z prawem konsumenckim, regulowanym przepisa-
mi ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y
konsumenckiej oraz zmianami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 141, poz. 1176) sprzedawca przez dwa lata jest odpowiedzialny
wobec kupujàcego, nie dotyczy to tylko i wy∏àcznie wadliwego obu-
wia, lecz ka˝dego innego towaru. Jedynym warunkiem, jaki klient
musi spe∏niç, to zg∏oszenie reklamacji nie póêniej ni˝ dwa miesiàce
od chwili zauwa˝enia wady (najlepiej niezw∏ocznie). W ramach od-

powiedzialnoÊci sprzedawca ma obowiàzek przyjàç reklamowane
obuwie i spisaç protokó∏. Po dokonaniu tych czynnoÊci ma 14 dni
na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie o swojej decyzji klien-
ta.

- Zdarza si´, ˝e ju˝ po zakupie stwierdzamy, ˝e buty ró˝nià
si´ od siebie kszta∏tem lub rozmiarem, a sprzedawca nie
chce wymieniç obuwia na nowe argumentujàc, ˝e za towar
odpowiedzialny jest producent. Czy niepasujàce do siebie
buty mo˝na wymieniç lub reklamowaç?

- Sprzedawca powinien niezw∏ocznie wymieniç obuwie lub zwró-
ciç pieniàdze (ma na to 14 dni). Nie mo˝e uchylaç si´ od odpowie-
dzialnoÊci, zrzucajàc win´ na producenta.

W nast´pnym numerze poruszymy temat zakresu ˝àdaƒ konsu-
menta przy reklamowaniu towaru.

(MW)

W maju, po uzyskaniu Êwiadectwa dojrza∏oÊci, zapadajà
ostateczne decyzje dotyczàce wyboru uczelni. DziÊ wyjaÊnia-
my krok po kroku formalnoÊci zwiàzane z podj´ciem studiów
w Wielkiej Brytanii.

Pierwszà decyzjà, jakà trzeba podjàç, to wybór uczelni i kierunku
studiów. List´ uznawanych przez w∏adze brytyjskie uczelni znaleêç
mo˝na pod adresami internetowymi: www.dfes.gov.uk/recognise-
dukdegrees lub www.ucas.com/instit/index.html.  

Kolejny krok to wype∏nienie formularza aplikacyjnego. Sà one naj-
cz´Êciej dost´pne na stronach internetowych uczelni, wi´c jeÊli istnie-
je taka mo˝liwoÊç, warto wype∏niç wniosek on-line, bo wtedy nie po-
nosi si´ ˝adnych kosztów lub sà one mniejsze. Dodatkowo trzeba z∏o-
˝yç Êwiadectwo maturalne, wykaz przedmiotów ze szko∏y Êredniej
wraz z ocenami, potwierdzenie znajomoÊci j´zyka i czasem referencje
od nauczycieli. Wszystkie dokumenty muszà byç przet∏umaczone na
angielski przez t∏umacza przysi´g∏ego. Nale˝y si´ równie˝ dowiedzieç,
jaki dyplom zwalnia z wst´pnego egzaminu j´zykowego na wybranà
uczelni´, bowiem mo˝na je zdobyç w Polsce i to mniejszym kosztem.
Egzaminami honorowanym przez brytyjskie uczelnie sà: CAE (oceny
A, B, C), CPE (oceny A, B, C), TOEFL (550 pkt. w wersji papierowej lub
213 w wersji komputerowej) lub IELTS (6 pkt. i wi´cej).

Warto zg∏osiç si´ do organizacji, która zajmuje si´ rekrutacjà kan-
dydatów na studia - UCAS (www.ucas.com). Za jej poÊrednictwem
mo˝na ubiegaç si´ jednorazowo o przyj´cie na szeÊç kierunków, po-
mo˝e ona równie˝ w przygotowaniu kompletu dokumentów na wy-
brane uczelnie. Wiele uniwersytetów wymaga, aby aplikowaç tylko
przez UCAS.

Je˝eli decyzja o przyj´ciu na studia zapad∏a, nale˝y rozejrzeç si´ za
mieszkaniem. Zagranicznym studentom automatycznie przydziela si´
akademik, najcz´Êciej w towarzystwie innych obcokrajowców, aby
u∏atwiç integracj´. Akademiki to umeblowane jedno- lub dwuosobo-

we pokoje ze wspólnà ∏azienkà i aneksem kuchennym (cena 200-400
funtów miesi´cznie). Zazwyczaj w cen´ wliczone jest Êniadanie.
W pokojach sà telefony. Âwiadczenia obejmujà równie˝ sprzàtanie
i comiesi´cznà wymian´ poÊcieli. Je˝eli akademik nie wchodzi w gr´,
mo˝na pomyÊleç o wynaj´ciu pokoju. Cz´sto kilku studentów wynaj-
muje ca∏e mieszkanie, dzielàc czynsz mi´dzy siebie. Ka˝dy ma osob-
ny pokój, kuchnia i ∏azienka sà wspólne.

Kolejnym wa˝nym zagadnieniem sà mo˝liwoÊci finansowe. Czesne
na brytyjskich uczelniach jest niezwykle wysokie. Po wejÊciu Polski do
UE jest nam o wiele ∏atwiej, bowiem polscy studenci nie zap∏acà za
rok nauki wi´cej ni˝ 1125 funtów i mogà legalnie pracowaç w pe∏-
nym wymiarze godzin. Wcià˝ trzeba jednak wy∏o˝yç na utrzymanie
oko∏o 400 funtów miesi´cznie. Mo˝na postaraç si´ o stypendium,
jednak˝e konkurencja jest du˝a, trzeba wykazaç si´ wyjàtkowymi
osiàgni´ciami, aby móc powalczyç o dofinansowanie. Informacje
o stypendiach znajdujà si´ na stronach: www.britishcouncil.pl/edu-
cation/polsch.htm lub http://ukscholarshipsdatabase.britishcoun-
cil.org.

JeÊli chodzi o formalnoÊci zwiàzane z pobytem - nie potrzebujemy
wizy, co jest wielkim plusem. Po przedstawieniu zaÊwiadczenia
o przyj´ciu na studia, zakwaterowaniu oraz dowodem wyp∏acalnoÊci
(np. wyciàg z konta) mo˝emy bez problemu przekroczyç granic´.
W siedem dni po zamieszkaniu trzeba si´ zg∏osiç na posterunek po-
licji i zameldowaç si´. Trzeba zabraç paszport i dwie fotografie legi-
tymacyjne. Koszt meldunku to 34 funty.

Je˝eli nie poradzicie sobie z wszystkimi problemami po przybyciu
na miejsce, zawsze mo˝na si´ udaç do studenckiego biura informa-
cyjnego. Tam uzyskacie niezb´dne informacje, jak za∏atwiç spraw´
meldunku, mieszkanie lub po prostu porozmawiaç z zaufanà osobà.

Po za∏atwieniu wszystkich formalnoÊci, mo˝ecie zabraç si´ do zdo-
bywania wiedzy i rozkoszowaç si´ ˝yciem studenckim.

(EBZ)

Nie daç si´ oszukaç

Gdy buty nie pasujà

Kierunek - Wielka Brytania

porady porady porady porady porady porady

porady

Studiuj za granicà - cz. 2



Razem przeciwko
odpadom

„Tychy. Dobre miejsce” - tak brzmi oficjal-
ne has∏o naszego miasta. Dzisiaj zwracamy
si´ do Was z proÊbà - zadbajmy wszyscy, ˝e-
by to naprawd´ by∏o przyjemne, czyste,
ekologiczne miejsce, w którym ka˝dy z nas
chcia∏by mieszkaç. Wystàpmy „razem prze-
ciwko odpadom”! Âmieci sà nie tylko nie-
estetyczne, ale tak˝e szkodliwe dla Êrodowi-
ska i naszego zdrowia. 

Organizujemy zbiórk´ surowców wtórnych,
a w ubieg∏ym roku powsta∏a przy wysypisku Êmie-
ci ich sortownia. Potrzebujemy teraz pomocy
wszystkich Paƒstwa, bez wyjàtku. Z pewnoÊcià
zauwa˝yliÊcie pojemniki na szk∏o, papier i maku-
latur´ ustawione na ulicach albo dostaliÊcie do
domu kolorowe worki. Nie lekcewa˝cie tego - se-
gregujcie odpady! Wtedy zamiast na przepe∏nio-
ne wysypisko trafià, oczyszczone i posortowane,
do hut szk∏a, papierni, zak∏adów przetwarzajà-
cych tworzywa sztuczne. Zostanà ponownie wy-
korzystane. Szk∏o nadaje si´ do przetworzenia
nieskoƒczonà iloÊç razy. To, ˝e coÊ wrzucimy do
kosza nie oznacza, ˝e to automatycznie znika.
Ka˝dy z nas wrzuca tam rocznie ponad 300 kg
Êmieci, a dzi´ki segregacji mo˝e byç ich nawet
o 100 kg mniej. To oszcz´dnoÊç dla portfela, bo
mniej zap∏acimy za wywóz i ulga dla Êrodowiska,
które, jak mawiajà ekolodzy, „tylko wypo˝yczyli-
Êmy sobie od naszych wnuków”. 

WidzieliÊcie nieraz ha∏dy Êmieci - po-
stawmy sobie wspólne wyzwanie, tak˝e
dla przysz∏ych pokoleƒ - niech w Tychach
wysypisk b´dzie jak najmniej! Dzi´ki se-
gregowaniu odpadów ocalicie Paƒstwo
drzewa, które trzeba by wyciàç do pro-
dukcji papieru, ocalicie przed ska˝eniem
ziemi´. Ma∏a bateria „paluszek” zanie-
czyszcza metr szeÊcienny gleby, szklane
odpady zostajà w niej na zawsze, a two-
rzywa sztuczne rozk∏adajà si´ przez kilka
wieków. 

Dzi´kujemy tym, którzy ju˝ w∏àczyli si´
do naszej akcji. Od nas wszystkich zale˝y,
jakie b´dà Tychy! Przyroda bez naszej po-
mocy przegra z cywilizacjà.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Tychy 

- Andrzej Dziuba

Polski Klub Ekologiczny 

- Ewa Dziekaƒska

Stowarzyszenie Biuro Incjatyw 

Spo∏ecznych - Bart∏omiej Szymczyk

MPGO „Master” - Marek Mrówczyƒski

Zdrowie jest najwa˝niejsze - z tym
sformu∏owaniem trudno si´ nie
zgodziç. Dlatego warto powtórzyç
za  Âwiatowà Organizacjà Zdrowia,
˝e na nasze zdrowie bezpoÊredni
wp∏yw wywiera stan Êrodowiska na-
turalnego. Stale aktualne jest po-
wiedzenie: „szkodzàc Êrodowisku
szkodzisz sobie”. 

Warto, by ka˝dy z nas zastanowi∏ si´,
co mo˝e zrobiç, by chroniç przyrod´.
Czasami  wystarczy zmieniç swoje co-
dzienne przyzwyczajenia i np. zaczàç se-
gregowaç Êmieci.

Pod koniec kwietnia ruszy∏a w naszym
mieÊcie akcja edukacyjno-informacyjna
„Razem przeciwko odpadom”. Organi-
zujà jà: Polski Klub Ekologiczny Ko∏o Ty-
chy, Biuro Inicjatyw Spo∏ecznych, MPGO
„Master” oraz Urzàd Miasta Tychy.
Wspólnie postanowiliÊmy zach´ciç
mieszkaƒców naszego miasta i sàsied-
nich miejscowoÊci: Bierunia, L´dzin, Boj-
szów, Kobióra i Wyr (wszyscy oni korzy-
stajà z us∏ug tyskiego wysypiska) do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

Do wspó∏pracy zaprosiliÊmy nauczy-
cieli szkó∏, dla których zosta∏y zorganizo-
wane warsztaty z zakresu edukacji eko-
logicznej. Nauczyciele i uczniowie b´dà
mogli wziàç udzia∏ w nast´pujàcych kon-
kursach: 

• konkurs dla szkó∏  na zbiórk´ maku-
latury,

• konkurs dla uczniów na najciekaw-
szy raport „Dlaczego warto segregowaç
odpady”, „Dlaczego segregacja odpa-
dów w moim miejscu zamieszkania to
dobry pomys∏”, 

• konkurs dla nauczycieli szkó∏ na naj-
ciekawszy scenariusz lekcji poÊwi´conej
selektywnej zbiórce odpadów.

Najciekawsze scenariusze zostanà
opublikowane w specjalnej broszurze,
która b´dzie rozpowszechniana w szkol-
nych bibliotekach. 

Uczestnicy programu b´dà mogli
zwiedziç sk∏adowisko odpadów i zoba-
czyç prac´ nowoczesnej linii sortowni-
czej otwartej na sk∏adowisku w Tychach
w ubieg∏ym roku. 

Wszyscy zainteresowani mogà skorzy-
staç z Punktu Informacji Ekologicznej
w siedzibie PKE Ko∏o Tychy przy ul. Bu-
dowlanych 59 i w siedzibie Biura Inicja-
tyw Spo∏ecznych przy ul. Grota Rowec-
kiego 44 (w czasie dy˝urów wyznaczo-
nych przez te organizacje pozarzàdowe). 

Wa˝nym elementem akcji jest ulotka,
która trafi do wszystkich mieszkaƒców
Tychów. Znajdà tam instrukcj´, jak pra-
wid∏owo segregowaç Êmieci oraz dowie-
dzà si´, co dzieje si´ z segregowanymi
odpadami.  

Tak˝e w ramach akcji powstanie w tym
roku na tyskim sk∏adowisku punkt zbiór-
ki odpadów niebezpiecznych. Ka˝da
szko∏a otrzyma plakat z informacjà,
czym  sà odpady niebezpieczne i w jaki
sposób zagra˝ajà Êrodowisku oraz zdro-
wiu ludzi. Tam te˝ zostanà zainstalowa-
ne pojemniki na zu˝yte baterie. 

Program edukacyjny  zakoƒczy si´
w grudniu. Wtedy te˝ zwyci´zcy konkur-
sów odbiorà nagrody. 

Na realizacj´ programu „Razem prze-
ciwko odpadom” Urzàd Miasta Tychy
pozyska∏ Êrodki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

((AABB))

kampanie
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Drodzy tyszanie



Idàc od kina Andromeda w kierunku ko-
Êcio∏a Marii Magdaleny po prawej stronie
roÊnie okaza∏y dàb. Sàdzàc po gruboÊci pnia
drzewo pami´ta poczàtek XX wieku. Skàd
si´ wzi´∏o przy ul. Bocheƒskiego (w czasach
PRL Mariana Buczka)? Na to pytanie potrafià
odpowiedzieç najstarsi tyszanie, którzy
mieszkali tutaj zanim powsta∏y nowe osie-
dla, kino czy teatr. Drzewo sta∏o na terenie
gospodarstwa Antoniego Lalornego, które
znajdowa∏o do roku 1963 za Andromedà,
przy nie istniejàcej ju˝ dzisiaj ulicy Stawowej.  

Z myÊlà o starszych i m∏odszych mieszkaƒ-
cach miasta kino Andromeda wraz z Wy-
dzia∏em Informacji, Promocji i Wspó∏pracy
z Zagranicà Urz´du Miasta Tychy  i Miejskim
Centrum Kultury przygotowa∏o prezentacj´
archiwaliów: filmów dokumentalnych, kro-
nik filmowych, zdj´ç i pocztówek Starych Ty-
chów i budujàcego si´ miasta.

Wystawa b´dzie czynna od 4 do 14 maja
w holu kinowym. B´dzie mo˝na na niej
obejrzeç zdj´cia starej zabudowy miasta,
uroczystoÊci obchodów 1 i 3 maja w 1945
roku, ale i „Âwi´to Morza” organizowane

przed wojnà przez tyski
oddzia∏ Ligi Morskiej
i Kolonialnej. Jej cz∏on-
kowie (by∏o ich w 1939
r. ponad pi´ciuset) ˝à-
dali wolnego dost´pu
Polski do surowców
i planowali za∏o˝enie
polskiej kolonii w Brazy-
lii. Tacy to byli niegdy-
siejsi tyszanie - sercem
Polacy.

Poniewa˝ w naszym
mieÊcie nie ma archi-
wum, organizacja wy-
stawy by∏a mo˝liwa

dzi´ki pomocy kolekcjonerów - mi∏oÊników
miasta.  Henryk Pyka wypo˝yczy∏ stare wido-
kówki Tychów,  Krystyna Kosma i Ernest Wi-
cher udost´pnili przebogatà kolekcj´ archi-
walnych zdj´ç z archiwów rodzinnych.

Okres powojenny dokumentujà fotogramy
Zygmunta Kubskiego zwiàzanego z KBO
i rodziny Zab∏ockich, której cz∏onkowie bu-
dowali nasze miasto.

Ale to nie wszystko - w Êrod´ 5 maja
o godz. 17.30 nastàpi prezentacja filmowa
po∏àczona z wyk∏adem „Tychy - miasto
w którym mieszkam”, na którà z∏o˝à si´ uni-
katowe, archiwalne materia∏y filmowe. 

W okresie budowy Nowych Tychów do
naszego miasta cz´sto przyje˝d˝a∏a ekipa
Polskiej Kroniki Filmowej. Tak by∏o np. przy
okazji otwarcia FSM-u. Innym razem w∏adza
ludowa chcia∏a pokazaç trosk´ o wypoczy-
nek robotników i zamówi∏a film o „MieÊcie
bez dymu” - Tychach.  

W Andromedzie zaplanowano równie˝
seanse dla m∏odych tyszan - pokazy dla
uczniów ju˝ trwajà.

Marcin Skorek

Szko∏a Podstawowa nr 6 im. ks. Karola
Palicy w Czu∏owie obchodzi w tym roku
swoje stulecie. Uroczyste obchody jubile-
uszowe zaplanowano na piàtek, 14 maja.
W tym dniu o godz. 10 w koÊciele pw. Krzy-
˝a Âwi´tego odprawiona zostanie msza
w intencji nauczycieli, uczniów i absolwen-
tów, a dwie godziny póêniej na terenie
szko∏y rozpocznie si´ oficjalna uroczystoÊç.

W sobot´, 15 maja b´dzie mo˝na zwiedzaç
szko∏´, wziàç udzia∏ w grach i konkursach,
wpisaç si´ do ksi´gi pamiàtkowej. O godz.
16 przy ul. Narcyzów rozpocznie si´ festyn.

W nast´pnym numerze „Twojego Miasta”
zamieÊcimy obszerny materia∏ poÊwi´cony
historii szko∏y i jej wspó∏czesnoÊci.

(ML)

wydarzenia

Stare kroniki w Andromedzie

Wspania∏y jubileusz
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