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80 tys. z∏ dotacji otrzyma∏ Wydzia∏ Geode-
zji Urz´du Miasta Tychy z Centralnego Fun-
duszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Pieniàdze te wraz z 40 tys.
z∏ z bud˝etu miasta przeznaczone zostanà
na adaptacj´ i modernizacj´ pomieszczeƒ do
przechowywania dokumentacji. 

Realizacja inwestycji powinna zakoƒczyç
si´ w listopadzie 2004 roku.

Jak mówi naczelnik Wydzia∏u Geodezji Ali-
cja Kulka, dzi´ki modernizacji w wydziale b´-
dzie móg∏ powstaç system geodezyjnych in-
formacji o terenie. Umo˝liwi to mieszkaƒcom

szybkie dotarcie do potrzebnych danych, po-
niewa˝ istniejàca baza danych zostanie
wprowadzona do systemu komputerowego
oraz do internetu.

Urzàd Miasta Tychy stara si´ równie˝ o za-
kwalifikowanie do projektu PHARE 2003,
który obejmuje proces budowy Zintegrowa-
nego Systemu Katastralnego. Chodzi o po∏à-
czenie bazy danych ewidencji gruntów i bu-
dynków z ksi´gami wieczystymi, ewidencjà
ludnoÊci oraz informacjà podatkowà. Reali-
zacja tego przedsi´wzi´cia nastàpi∏aby do
2007 roku. (AC)

Pieniàdze na geodezj´ 

40-lecie 
PTL
w Tychach

Tyskie Ko∏o Pol-
skiego Towarzystwa
Lekarskiego Êwi´to-
wa∏o w maju 40-le-
cie swojej dzia∏al-
noÊci. Ko∏o PTL po-
wsta∏o w kwietniu
1964 r. z inicjatywy
dra Józefa Ulmana i zrzesza∏o lekarzy
wszystkich specjalnoÊci zamieszka∏ych
i pracujàcych w Tychach, Miko∏owie,
Murckach. Obecnie przewodniczàcà za-
rzàdu tyskiego ko∏a PTL jest dr Joanna
Straszecka.

Warto przypomnieç, ˝e towarzystwa le-
karskie w Polsce mogà pochwaliç si´ dwu-
stuletnià historià. Ich zadaniem jest pod-
noszenie poziomu wiedzy lekarskiej,
kszta∏towanie postaw etycznych i spo∏ecz-
nych, udzielanie pomocy m∏odym leka-
rzom oraz emerytom i ich rodzinom. 

Obchody 40-lecia istnienia tyskiego ko∏a
PTL, które honorowym patronatem objà∏
Prezydent Miasta Tychy, rozpocz´∏a uro-
czysta akademia w Teatrze Ma∏ym z udzia-
∏em lekarzy, w∏adz Tychów i powiatu bie-
ruƒsko-l´dziƒskiego oraz zaproszonych
goÊci reprezentujàcych Zarzàd G∏ówny
PTL, Âlàskà Izb´ Lekarskà oraz Towarzy-
stwo Piel´gniarskie. Na program uroczy-
stego wieczoru z∏o˝y∏o si´ odznaczenie dr
Joanny Straszeckiej medalem „Bene Meri-
tus”, wyk∏ady profesorów Gerarda Jonder-
ki i Marka S. Szczepaƒskiego oraz koncert
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta
Tychy Aukso pod batutà Marka Mosia.

Nast´pnego dnia odby∏a si´ konferencja
naukowa pt. „Wyzwania medycyny XXI
wieku”.

(AC)

Przez dwa majowe dni Tychami rzàdzili
studenci. 14 i 15 maja ju˝ po raz szósty od-
by∏y si´ Tyskie Juwenalia. Mimo niesprzyjajà-
cej pogody studenci uczestniczyli w turnieju
siatkówki, rajdzie samochodowym oraz rega-
tach na Jeziorze Paprocaƒskim.

Atrakcjà drugiego dnia by∏y wyst´py ze-
spo∏ów The Szpilki, El Secatore, Adder, In-
sekt, zaÊ na zakoƒczenie  wystàpi∏ zespó∏
Blenders. Mi∏oÊnikom kapeli nie przeszko-
dzi∏a ulewa, w strugach deszczu przy scenie
bawi∏ si´ t∏um m∏odzie˝y. Ju˝ teraz zapra-
szamy na kolejne juwenalia za rok, z nadzie-
jà na bardziej przychylnà aur´. 

(AC)

Krajowa Agencja Programu Leonardo da
Vinci zatwierdzi∏a do realizacji z∏o˝ony
przez Urzàd Miasta Tychy projekt pt. „Usta-
wiczne kszta∏cenie kluczem do Zjednoczo-
nej Europy”. W ramach projektu pracowni-
cy Powiatowych Urz´dów Pracy w Tychach,
Miko∏owie i Katowicach pojadà do tyskich
miast partnerskich - Berlina Marzahn-Hel-
lersdorf i szwedzkiego Huddinge, gdzie b´-
dà doskonaliç swoje kompetencje zawodo-
we i nawià˝à sta∏à wspó∏prac´ z partnerami

zagranicznymi w zakresie polityki zatrudnie-
nia i aktywizacji zawodowej.

Sukcesem zakoƒczy∏y si´ tak˝e starania
o Êrodki na realizacj´ przedsi´wzi´cia w ra-
mach projektu INTERREG III B dotyczàcego
rewaloryzacji osiedli z wielkiej p∏yty. Tu Tychy
tak˝e wspó∏pracowaç b´dà z partnerskà
dzielnicà Marzahn-Hellersdorf oraz mi´dzy
innymi z Lipskiem, Wenecjà, Pilznem i Buda-
pesztem.

(ML)

Europejskie sukcesy 
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6 maja podczas koncertu promocyjnego
w Teatrze Ma∏ym, który towarzyszy∏ XIII Ty-
skiemu Seminarium Majowemu, wr´czone
zosta∏y nagrody Prezydenta Miasta Tychy
w dziedzinie kultury i sportu. 

Prezydent przyznajàc t´ nagrod´ honoru-
je osiàgni´cia kulturalne i sportowe w roku
kalendarzowym lub ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci
danej osoby lub instytucji. 

Tegorocznà nagrod´ w dziedzinie kultury
otrzyma∏ malarz Stanis∏aw MazuÊ, który
wi´kszà cz´Êç swojego ˝ycia artystycznego
zwiàza∏ z Tychami. To w∏aÊnie tu kszta∏towa∏
si´ jego ∏atwo rozpoznawalny styl, a prezen-
tujàc swà sztuk´ w kraju i za granicà artysta
jest ambasadorem Tychów i Âlàska. Obrazy
Stanis∏awa Mazusia znajdujà si´ w zbiorach
instytucji paƒstwowych i kolekcji prywat-
nych na ca∏ym Êwiecie. 

W dziedzinie sportu nagrod´ otrzyma∏
klub sportowy GKS Tychy za zdobycie bràzo-
wego medalu Mistrzostw Polski w sezonie
2003/2004. Jest to obecnie jedyny tyski klub
pierwszoligowy, który ma na swoim koncie
wiele sukcesów, m.in. zdobycie Pucharu Pol-
ski w 2001 roku. ((IICC))    

W podstrefie tyskiej Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej zostanie uruchomiona
kolejna fabryka. Dzi´ki tej inwestycji powsta-
nie czterdzieÊci nowych miejsc pracy. Inwe-
storem jest firma Voest Alpine, jeden z naj-
wi´kszych koncernów w Austrii, który zaj-
muje si´ mi´dzy innymi produkcjà urzàdzeƒ
dla przemys∏u górniczego. Hale produkcyjne
zostanà wybudowane na dzia∏ce o po-
wierzchni 2,5 ha, a nak∏ady inwestycyjne wy-
niosà ponad 10 mln z∏. Planowane rozpo-

cz´cie dzia∏alnoÊci zak∏adu nastàpi
w po∏owie 2006 roku.

Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna zosta∏a powo∏ana
w 1996 roku. Do tej pory w pod-
strefie tyskiej firmy z kraju i zagrani-
cy zainwestowa∏y ponad miliard
z∏otych. Zezwolenie na dzia∏alnoÊç
uzyska∏o 29 zak∏adów, z czego dzia-
∏a 19. Zatrudniajà one ∏àcznie
ponad 5,5 tys. osób. ((AACC))    

28 maja w Wy˝szej Szkole
Zarzàdzania i Nauk Spo∏ecz-
nych  odby∏y si´ I Tyskie Dni Fi-
lozofii.

Mieszkaƒcy Tychów mieli
okazj´ spotkaç si´ z uczonymi
reprezentujàcymi lubelskà
szko∏´ filozoficznà oraz wys∏u-
chaç ich wyk∏adów. GoÊciem
spotkania by∏ m.in. jeden

z najwybitniejszych wspó∏cze-
snych filozofów polskich o.
prof. dr hab. Mieczys∏aw A.
Kràpiec (na zdj´ciu).

I Tyskie Dni Filozofii zorga-
nizowa∏a Wy˝sza Szko∏a Za-
rzàdzania i Nauk Spo∏ecznych
oraz Urzàd Miasta Tychy.

(AC)
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Prezydent Miasta Tychy

Lektura publikowanego w tym numerze
„Twojego Miasta” artyku∏u poÊwi´conego
powstajàcemu muzeum - instytucji bardzo
wa˝nej dla sfery duchowej miasta - mo˝e
sk∏aniaç do zastanowienia nad tym, czym
sà dla ka˝dego z nas sà Tychy. Odpowiedzi
na to pytanie mo˝e byç bardzo wiele. Przy-
czyna jest prosta - to miasto jest specyficz-
nym fenomenem, wdzi´cznym przedmio-
tem badaƒ dla socjologów.

Pami´taç nale˝y, ˝e jeszcze w latach trzy-
dziestych ubieg∏ego wieku Tychy by∏y ma-
∏ym miasteczkiem, liczàcym ok. 10 tys.
mieszkaƒców. Gwa∏towny rozwój nastàpi∏
póêniej - w drugiej po∏owie XX wieku.
Wtedy do miasta przyjecha∏y dziesiàtki ty-
si´cy osób z ca∏ej Polski, a w swoim czasie
tak˝e repatriantów z dawnych kresów
wschodnich, przywo˝àcych ze sobà baga˝
ró˝nych doÊwiadczeƒ, obyczajów, uprze-
dzeƒ i marzeƒ. Z drugiej strony, wobec
wielkiego wyzwania ocalenia swej to˝sa-
moÊci stan´li ci, których przodkowie
mieszkali tu od wieków.

Tychy sta∏y si´ tyglem, w którym wszystkie
te „sk∏adniki” miesza∏y si´ ze sobà tworzàc
nowà spo∏ecznoÊç. W pracy, szkole czy ko-
Êciele kszta∏towa∏y si´ nowe wi´zi. Wielu
przyjezdnych t´skni∏o do opuszczonych
stron rodzinnych, lecz z czasem zwiàzki
z nowym miejscem stawa∏y si´ coraz silniej-
sze, a dla urodzonych tu dzieci Tychy w spo-
sób naturalny stawa∏y si´ „ma∏à ojczyznà”. 

Przysz∏o nam zatem ˝yç w miejscu doÊç
wyjàtkowym. Co z tego dla nas wynika?
Zach´cam do refleksji na ten temat.

Nagrody wr´czone

Powstanie nowy zak∏ad

Filozoficzne Tychy
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Wszystko wskazuje na to, ˝e
niebawem Tychy wzbogacà si´ o kolej-
ny obiekt, który ma szans´ przyciàgnàç
do miasta turystów, a przede wszyst-
kim poszerzy tyskà ofert´ kulturalnà
i edukacyjnà, skierowanà do mieszkaƒ-
ców. Obiektem tym b´dzie muzeum
miejskie, którego otwarcie zaplanowa-
ne jest na jesieƒ tego roku.

Starania o utworzenie w Tychach muzeum
rozpocz´to ju˝ wiele lat temu. Kilka lat liczy
te˝ ju˝ sobie uchwa∏a Rady Miasta o powo-
∏aniu tej instytucji. Do tej pory jednak na
przeszkodzie w jej realizacji stawa∏y przeró˝-
ne tzw. obiektywne trudnoÊci, z których naj-
wi´kszà jawi∏ si´ zawsze brak odpowiednie-
go budynku na siedzib´ muzeum. Z kolei je-
Êli ju˝ taki znaleziono, jak to mia∏o miejsce
w przypadku Zespo∏u Pa∏acowo-Parkowego
przy ul. Katowickiej, okazywa∏o si´, ˝e koszt
remontu i adaptacji przewy˝sza mo˝liwoÊci
gminnej kasy.

Wreszcie si´ uda∏o...

Na szcz´Êcie mamy w Tychach browary!
Kolejny niezwykle szcz´Êliwy zbieg okolicz-
noÊci, to fakt, ˝e Tyskie Browary Ksià˝´ce

tak˝e od jakiegoÊ czasu noszà si´ z zamia-
rem uruchomienia pierwszego w Polsce mu-
zeum piwowarstwa. Wystarczy∏o wi´c po∏à-
czyç starania, by osiàgnàç cel, na którym za-
le˝a∏o i najbardziej znanej tyskiej firmie,
i miastu. Efektem zawartych z Tyskimi Bro-
warami porozumieƒ b´dzie udost´pnienie
miastu cz´Êci kompleksu Tyskiego Muzeum
Piwowarstwa - odrestaurowanego budynku

starej m∏ótowni - i stworzenie tam muzeum
miejskiego. Najwi´ksza or´downiczka tyskie-
go muzeum, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek,
b´dzie chyba mog∏a odetchnàç z ulgà i po-
wiedzieç, ˝e wreszcie si´ uda∏o...

Po co muzeum?

Mari´ Lipok-Bierwiaczonek wielokrotnie
pytano o sens tworzenia w Tychach mu-
zeum, o to jakie eksponaty b´dà tam gro-
madzone, skoro najcenniejsze zabytki tej
ziemi albo pogin´∏y, albo trafi∏y do zbiorów
innych Êlàskich placówek muzealnych. Na
pytanie „po co Tychom muzeum?” zawsze
odpowiada∏a innym pytaniem:

- A gdzie jest muzeum lub inna placówka,
w której mo˝na zobaczyç na wystawie do-
kumenty i zabytki zwiàzane z najdawniejszy-

mi dziejami Tychów i sàsiednich miejscowo-
Êci, dziÊ stanowiàcych dzielnice miasta?
Gdzie obejrzeç mo˝na wystaw´, pokazujàcà
tradycje kultury ludowej okolic Tychów?
Gdzie gromadziç mo˝na archiwalne zdj´cia,
uwieczniajàce dawnych tyszan, mieszkaƒ-
ców Cielmic, Paprocan, Urbanowic, a tak˝e
wa˝ne wydarzenia z przesz∏oÊci, nieistniejà-
ce ju˝ widoki ulic, domów? A w koƒcu -
gdzie chroniç mo˝na Êlady po tak wa˝nym
zdarzeniu, jakim by∏y narodziny du˝ego
miasta? Czy tyszanie nie majà powodów, by
piel´gnowaç pami´ç swej historii? Istniejàce
w pobliskich miastach du˝e muzea: Âlàskie
w Katowicach, GórnoÊlàskie w Bytomiu, nie
sà w stanie w zbiorach i w ekspozycji
uwzgl´dniç tylu faktów i pamiàtek zwiàza-
nych z naszà ziemià, ˝eby mieszkaniec Ty-
chów, oboj´tnie: m∏ody czy stary, pozna∏
dzi´ki nim przesz∏oÊç i tradycje swej ma∏ej
ojczyzny.

Potrzeb´ utworzenia w mieÊcie muzeum
potwierdzajà te˝ i inne fakty, o których
wspomina dr Lipok-Bierwiaczonek:

- W niektórych tyskich szko∏ach dzieci
i nauczyciele stworzyli ma∏e kolekcje etno-
graficzne; ciekawe zbiory majà szko∏y pod-
stawowe nr 1 i 10. Przez wiele lat w kon-
kursach „Moja ma∏a ojczyzna” i „Moja ro-
dzina - mój dom rodzinny”, organizowa-
nych przez Miejski Zarzàd OÊwiaty pod pa-
tronatem prezydenta miasta, powstawa∏y
prace m∏odych autorów dokumentowane
niejednokrotnie znakomitymi fotografiami
z rodzinnych archiwów. Wszystkie te po˝y-
teczne inicjatywy i akcje dowodzà, jak za-
sobne sà nasze domy w Êlady historii i jak
bardzo potrzebne jest ich scalenie w profe-
sjonalnà kolekcj´ muzealnà, aby jako opra-
cowana naukowo ca∏oÊç mog∏y s∏u˝yç spo-
∏eczeƒstwu miasta i jego okolicy, a nie tyl-
ko wàskiemu gronu wybraƒców. Prace
uczestników konkursów „Moja ma∏a ojczy-
zna” i „Moja rodzina...” uzmys∏awiajà zara-
zem, jakie sà mo˝liwoÊci zgromadzenia do-
kumentów ilustrujàcych losy „nowych” ty-
szan - przybyszów z ró˝nych stron Polski,
a tak˝e Êwiata. Tej strony tyskiej historii do-
tychczasowe ekspozycje w ogóle nie
uwzgl´dnia∏y, nie by∏o to zresztà ich celem.
Luk´ t´ trzeba koniecznie wype∏niç, póki
nie jest za póêno.

nasze miasto
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D∏ugoletnie starania o muzeum w Tychach wreszcie doczekajà si´ fina∏u

Na pamiàtk´ historii



Ocaliç od zapomnienia

Powstajàca na terenie browarów placów-
ka ma uchroniç przed zapomnieniem, zagi-
ni´ciem i zniszczeniem wiele przedmiotów
i dokumentów o historycznej wartoÊci,
a czasem niedocenianych, skazanych na wy-
rzucenie lub spalenie po Êmierci w∏aÊciciela.
Muzealnà wartoÊç ma strój ludowy, drobne
sprz´ty, naczynia, meble, pamiàtkowe pla-
kiety ró˝nych organizacji (chórów, „Soko∏a”
itd.), sztandary, stare zdj´cia. Wreszcie do-
kumenty, takie jak na przyk∏ad XIX-wieczne
wyciàgi z katastrów, dyplomy rzemieÊlnicze,
Êwiadectwa szkolne, ale i dokumenty póê-
niejsze, zwiàzane z budowà tzw. Nowych
Tychów, czy zwiàzane z repatriacjà kreso-
wiaków ze wschodu i osiedlaniem si´ ich
w naszym mieÊcie.

- Wbrew nadu˝ywanemu przez lata ste-
reotypowemu has∏u Tychy nie wyros∏y „na
surowym korzeniu”, w pustce kulturowej -
twierdzi inicjatorka idei powstania miejskie-
go muzeum. - Tote˝ historia i tradycje kultu-
rowe ca∏ej ziemi pszczyƒskiej (oraz, szerzej,
Górnego Âlàska) powinny byç naturalnà, in-
tegralnà cz´Êcià przysz∏ego zbioru i ekspozy-
cji. Muzeum stworzy te˝ mo˝liwoÊç powsta-
nia wartoÊciowej kolekcji dzie∏ tyskich arty-
stów, aby mo˝na je by∏o oglàdaç nie tylko
na wystawach czasowych miejskich galerii
i na Êcianach w pokojach biurowych tyskie-
go ratusza. 

Oczywista wydaje si´ edukacyjna, kulturo-
twórcza i integracyjna rola powstajàcego
muzeum: b´dzie to miejsce, w którym tysza-
nin dowie si´ czegoÊ o w∏asnym mieÊcie i je-
go okolicy; miejsce, do którego przyprowa-
dziç mo˝e swoich goÊci, aby i oni obejrzeli
wystaw´.

W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ otwarciem
muzeum, powsta∏ apel do mieszkaƒców Ty-
chów i sàsiednich miejscowoÊci, w którym
organizatorzy placówki proszà o kontakt

wszystkich, którzy w swoich domach posia-
dajà dokumenty lub przedmioty o historycz-
nej lub etnograficznej wartoÊci. TreÊç apelu,
do którego i nasza redakcja si´ przy∏àcza,
publikujemy poni˝ej.

(mw)

Na zdj´ciach prezentujemy wizuali-
zacje komputerowe powstajàcego

kompleksu muzealnego

nasze miasto

Powstaje Muzeum
Miejskie w Tychach
Jesienià tego roku otwarte zostanie Muzeum Miejskie

w Tychach i udost´pniona zostanie pierwsza muzealna
wystawa. W zwiàzku z tym zwracamy si´ do mieszkaƒ-
ców Tychów oraz miejscowoÊci sàsiednich z proÊbà
o przekazywanie do tworzàcych si´ zbiorów muzeum
darów: zabytkowych przedmiotów, dawnych dokumen-
tów i fotografii. Mieszkaƒców, którzy nie chcà si´ rozsta-
waç na sta∏e ze swymi pamiàtkami, prosimy o ich wypo-
˝yczenie na pierwszà wystaw´. 

Prosimy o dary bàdê wypo˝yczenie takich przedmio-
tów, jak:

1. Dawne fotografie - rodzinne, dokumentujàce wa˝-
ne wydarzenia (uroczystoÊci gminne, parafialne, wyda-
rzenia sportowe), zdj´cia dokumentujàce wyglàd daw-
nych Tychów i miejscowoÊci okolicznych oraz budow´
nowego miasta, zdj´cia pokazujàce ludzi przy pracy, fo-
tografie osób zas∏u˝onych dla gminy itp. 

2. Dokumenty i pamiàtki - np. Êwiadectwa szkolne, le-
gitymacje, pamiàtki I Komunii Âwi´tej, Kongregacji Ma-

riaƒskiej, pamiàtki Êlubu, pami´tniki, pamiàtki z po-
wstaƒ Êlàskich, dokumenty repatriacyjne, zwiàzane ze
s∏u˝bà wojskowà i wojnami, odznaczenia, Êwiadectwa
rzemieÊlnicze, dyplomy, pamiàtki harcerskie itp.

3. Stroje ludowe - kiecki, jakle, chusty, czepce, fartu-
chy, halki, buty, ozdoby, a tak˝e elementy dawnego
ubioru miejskiego.

4. Drobiazgi zwiàzane z dzieciƒstwem - dawne zabaw-
ki, ubranka dzieci´ce, zeszyty szkolne, piórniki, obsadki,
stalówki itp.

5. Drobne sprz´ty i elementy wyposa˝enia wn´trz
(wi´ksze przedmioty przyjmowane b´dà po uruchomie-
niu placówki).

6. Dokumentacja budowy tzw. Nowych Tychów.

Chcemy, by gromadzone fotografie, dokumenty,
przedmioty pokazywa∏y ˝ycie mieszkaƒców Tychów oraz
okolicznych miejscowoÊci w XIX i XX wieku, tradycje kul-
turowe ziemi pszczyƒskiej, historie rodzin tyszan (za-
równo o rodowodzie miejscowym, jak i przybyszów)
oraz proces budowy nowego miasta.

Dary oraz przedmioty wypo˝yczane przyjmowane b´-
dà od dnia 8 czerwca w siedzibie Miejskiego Centrum
Kultury w Tychach przy al. Niepodleg∏oÊci 40, we wtorki
i czwartki w godzinach 15.00-17.00.
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Wiele osób nie wie, jak poradziç sobie z procedurà rekla-
macyjnà. DziÊ krok po kroku opsujemy, co nale˝y zrobiç, aby
dochodziç swoich praw.

Kupujàc towar nie mo˝emy zapomnieç o dowodzie zakupu, któ-
ry zgodnie z prawem nale˝y przechowywaç przez dwa lata. B´dzie
on nam potrzebny w sytuacji, gdy sprzedawca b´dzie mia∏ wàtpli-
woÊci, czy towar zosta∏ zakupiony u niego. Zawsze ˝àdajmy po-
twierdzenia zakupu. Wiele osób nie wie, i˝ dowodem zakupu
oprócz paragonu mogà byç na przyk∏ad: wydruk z karty p∏atniczej,
r´cznie spisany dokument z pieczàtkà osoby prowadzàcej dzia∏al-
noÊç gospodarczà lub potwierdzenie wp∏aty przez internet. 

Reklamacj´ nale˝y z∏o˝yç w formie pisemnej - zg∏oszenia lub pro-
toko∏u. W dokumencie powinny znajdowaç si´: dane osoby sk∏ada-
jàcej reklamacj´, data zakupu, data zg∏oszenia niezgodnoÊci towa-
ru z umowà. Najwa˝niejszy jest dok∏adny opis tego, co reklamuje-
my, czyli przedmiot reklamacji. Musimy zwróciç szczególnà uwag´
na to, aby sprzedawca ujà∏ wszystkie wady i usterki towaru. Nast´p-
nie powinniÊmy okreÊliç nasze ˝àdanie tj. w pierwszej kolejnoÊci nie-
odp∏atnà napraw´ lub wymian´. Je˝eli b´dzie to niemo˝liwe ze
wzgl´du na bardzo d∏ugi okres oczekiwania lub inne przeszkody

(zbyt wysoki koszt naprawy lub sprowadzenia nowego towaru) mo-
˝emy domagaç si´ obni˝enia ceny lub zwrotu pieni´dzy. 

Bardzo wa˝ne jest ustalenie terminu za∏atwienia reklamacji.
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami sprzedajàcy ma 14 dni na
ustosunkowanie si´ do naszego ˝àdania, lecz nie oznacza to, ˝e ma
reklamacj´ za∏atwiç w tym terminie. Dlatego te˝ od razu warto
okreÊliç wspólnie ze sprzedawcà - najlepiej pisemnie - termin, w
którym sprawa b´dzie za∏atwiona. Pami´tajmy, ˝e jeÊli sprzedawca
nie ustosunkuje si´ do naszych ˝àdaƒ w ciàgu 14 dni, uwa˝a si´, ˝e
nasze ˝àdanie uzna∏.

Co w przypadku, gdy sprzedawca nie chce przyjàç wadliwej rze-
czy? Musimy wys∏aç do niego list polecony za potwierdzeniem od-
bioru z zapytaniem, w jaki sposób mo˝emy przekazaç towar. Gdy to
nie odniesie ˝àdanego skutku, pozostaje nam udanie si´ do Miej-
skiego Rzecznika Konsumenta, który zajmie si´ naszà sprawà, lub
do sàdu. 

Nie mo˝emy baç si´ walczyç o swoje prawa. Tylko poprzez aktyw-
ne dochodzenie roszczeƒ kszta∏tujemy zachowania sprzedawców
i us∏ugodawców. 

(MW)

Uwa˝asz, ˝e studia w Polsce sà zbyt teoretyczne? Studiuj
w Niemczech. Tam liczy si´ przede wszystkim praktyka.

System uniwersytetów jest w Niemczech bardzo rozbudowany.
Do wyboru mamy ponad trzysta bezp∏atnych uczelni najró˝niejszych
specjalnoÊci. Wi´kszoÊç z nich znajdziemy na stronach: www.hoch-
schulkompass.de, www.dashochschulranking.de. Dodatkowo
w Berlinie zosta∏a powo∏ana specjalna organizacja, zrzeszajàca 51
uczelni, która poÊredniczy w za∏atwianiu wszelkich formalnoÊci
(www.uni-assist.de). Po 1 maja 2004 na zrzeszonà uczelni´ mo˝na
dostaç si´ tylko za jej pomocà.

Przy zapisywaniu si´ na studia nale˝y z∏o˝yç poprawnie wype∏nio-
ny formularz aplikacyjny (znajdziemy go na stronach internetowych
wybranej uczelni), Êwiadectwo maturalne, dyplomy wszystkich
ukoƒczonych kursów i egzaminów z j´zyka niemieckiego, kopi´ in-
deksu (je˝eli kandydat rozpoczà∏ ju˝ studia w Polsce). Wszystkie do-
kumenty musi potwierdziç t∏umacz przysi´g∏y. 

Egzaminy wst´pne obowiàzujà tylko na niektórych kierunkach, ta-
kich jak medycyna, weterynaria, farmacja. Na pozosta∏e kierunki
mo˝na dostaç si´ bez egzaminu . Trzeba natomiast sprawdziç, któ-
ry egzamin z j´zyka niemieckiego (ZOP, ZMP, KDS, DSH) jest honoro-
wany na danej uczelni. 

Po immatrykulacji (kosztuje 50-100 euro) nale˝y w ciàgu siedmiu
dni dope∏niç wszystkich formalnoÊci. Przede wszystkich nale˝y zg∏o-
siç si´ w urz´dzie ds. cudzoziemców, póêniej zameldowaç w urz´-
dzie meldunkowym. WczeÊniej nale˝y rozejrzeç si´ za mieszkaniem.
Akademik to najtaƒsze rozwiàzanie (100-250 euro), mo˝na te˝ wy-
najàç wspólnie z innymi osobami kilkupokojowe mieszkanie. Na ˝y-

cie przeci´tny student musi wydaç oko∏o 500 euro. ˚eby ˝yç
oszcz´dniej, warto korzystaç ze zni˝ek dla studentów.

Nie wolno zapomnieç o ubezpieczeniu zdrowotnym. W Niem-
czech najpopularniejsza jest firma AOK, ubezpieczenie w niej kosz-
tuje 50 euro miesi´cznie. Mo˝na ubezpieczyç si´ taniej w Polsce, ku-
pujàc kart´ Euro>26. Oznacza to wydatek oko∏o 55 PLN rocznie
i jest korzystniejsze, poniewa˝ koszty leczenia zwracane sà na na
podstawie rachunków kredytowych, nie musimy wi´c p∏aciç za us∏u-
gi medyczne. 

Wa˝ne jest, ˝e student-obcokrajowiec mo˝e przepracowaç legal-
nie 180 dni w roku na swoje utrzymanie. Prac´ znajdziemy na stro-
nie www.studentenjobs.de lub w uczelnianych organizacjach stu-
denckich. Mo˝na te˝ na w∏asnà r´k´ staraç si´ o stypendia. 

Po za∏atwieniu wszelkich formalnoÊci mo˝na zaczàç studia.
W Niemczech sà one zorganizowane troch´ inaczej ni˝ w Polsce. Po-
dzielone sà na dwa etapy: Grundstudium i Hauptstudium. Pierwszy
etap trwa cztery semestry i obejmuje przedmioty ogólne, potem
trzeba zdaç egzamin dopuszczajàcy do drugiej cz´Êci, która trwa
cztery-szeÊç semestrów.

Zaj´cia na uczelni oparte sà w g∏ównej mierze na praktycznych
przyk∏adach. Nie trzeba notowaç pilnie wyk∏adów, bo na ka˝dych za-
j´ciach wyk∏adowca rozdaje  komplet materia∏ów z informacjami,
których póêniej wymaga. Sami decydujemy w którym semestrze zali-
czamy dany przedmiot. Zaliczenie ma form´ egzaminu, referatu lub
projektu realizowanego na podstawie zaj´ç. Zebranie odpowiedniej
liczby zaliczeƒ upowa˝nia nas do z∏o˝enia pracy magisterskiej. 

((EEBBWW))

Nie daç si´ oszukaç

Sk∏adamy reklamacj´ 

Praktyczne Niemcy

porady porady porady porady porady porady

porady

Studiuj za granicà - cz. 3



Energia po europejsku
„Zarzàdzanie energià i Êrodowiskiem w samorzàdzie tery-

torialnym - bli˝ej Unii Europejskiej” to temat konferencji,
która odby∏a si´ w dniach 25-26 maja w tyskim magistracie.
Organizatorem konferencji by∏ Urzàd Miasta Tychy wraz z
Agencjà Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy
SA oraz Fundacjà na Rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii.

Tegoroczna konferencja by∏a ju˝ piàtà, jubileuszowà edycjà Regio-
nalnej Konferencji „Tychy-Energia-Oszcz´dnoÊç”, która wpisana jest
w kalendarz cyklicznych wydarzeƒ naukowo-edukacyjnych wspó∏or-
ganizowanych przez APiRG.

Tym razem specjaliÊci dyskutowali na temat tzw. zrównowa˝onej
polityki energetycznej, a temat konferencji by∏ próbà odpowiedzi na
pytanie: „Jakie obowiàzki i wyzwania stajà przed samorzàdami tery-
torialnymi w wyniku liberalizowania rynku energii w Unii Europej-
skiej?” 

Celem spotkania by∏o przedstawienie zasad aktualnej polityki
energetycznej Unii Europejskiej i Polski oraz prezentacja praktycz-
nych zastosowaƒ zarzàdzania energià i Êrodowiskiem przez samo-
rzàdy terytorialne.

Pierwszy dzieƒ poÊwi´cono na zapoznanie s∏uchaczy z politykà
energetycznà i ∏adem energetycznym tworzonym przez samorzàdy
na terenie gmin na przyk∏adzie Polski (w tym Tychów) oraz doÊwiad-
czeƒ niemieckich.

W drugim dniu prelegenci przedstawili metody zarzàdzania ener-
già i Êrodowiskiem w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej na przyk∏a-
dach Kanady, Niemiec i Polski.

Tychy ju˝ w roku 1995 rozpocz´∏y realizacj´ zintegrowanych pla-
nów i programów zwiàzanych ze zrównowa˝onà politykà energe-
tycznà. Obecnie w mieÊcie realizowanych jest pi´ç programów wy-
konawczych: odnawialnego finansowania przedsi´wzi´ç oszcz´dza-
jàcych energi´, ograniczenia niskiej emisji (wymiana starych kot∏ów
grzewczych na nowe w domach jednorodzinnych), wykorzystania
odnawialnych êróde∏ energii, termomodernizacji budynków miesz-
kalnych zarzàdzanych przez MZBM (obejmujàcy m. in. ocieplanie
poddaszy, stropów, wymian´ okien, co ma na celu oszcz´dnoÊç cie-
p∏a i zmniejszenie zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych), wreszcie
program zarzàdzania energià i Êrodowiskiem w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej.

Miasto uczestniczy równie˝ w zintegrowanym projekcie
rozwoju energetycznego budynków szkolnych wspó∏finan-
sowanym przez mi´dzynarodowych partnerów. Polskim
partnerem jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç „Energie -
Cites”, którego cz∏onkiem sà Tychy. Polska cz´Êç przedsi´-
wzi´cia obejmuje ∏àcznie modernizacj´ 19 obiektów w 10
gminach. W Tychach w ramach projektu odnawiane sà rów-
nolegle trzy kompleksy szkolone: Gimnazjum nr 5, Gimna-
zjum nr 12 oraz Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych.  

((MMSS))

wydarzenia
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Jak ju˝ informowaliÊmy, Szko∏a
Podstawowa nr 6 im. ks. Karola
Palicy w Czu∏owie obchodzi
w tym roku swoje stulecie.

Pierwsze próby utworzenia szko∏y
podejmowane by∏y w ju˝ w 1892 r.,
lecz ówczesna Rada Gminna odrzuci-
∏a ten projekt. W latach 1903 i 1904
na gruntach wykupionych przez ksi´-
dza Karola Palic´ wybudowano 3-kla-
sowà szko∏´, w której 18 kwietnia
1904 r. nauk´ rozpocz´∏o 133 dzieci.
Pierwszym kierownikiem placówki by∏
Hugon Speer. 

Poczàtkowo nauka odbywa∏a si´
w j´zyku niemieckim, dopiero od 1
wrzeÊnia 1922 r. dzieci mog∏y si´
uczyç w polskiej szkole w j´zyku oj-
czystym. Jej kierownikiem zosta∏ An-
toni Kwiatek. W latach 1925-1950
kierownikiem szko∏y w Czu∏owie by∏
Antoni Wro˝yna. Dzi´ki niemu roz-
budowano szko∏´, odnowiono sale
lekcyjne, wzbogacono ksi´gozbiór.
Antoni Wro˝yna przyczyni∏ si´ tak˝e
do za∏o˝enia Towarzystwa Czytelni
Ludowych. Wspomina jego uczeƒ,
Józef Szot: - Bardzo lubi∏em chodziç
do szko∏y. Przez pierwsze dwa lata
korzystaliÊmy z jednej ksià˝ki. Nie
mieliÊmy zeszytów i d∏ugopisów. Pi-
saliÊmy kredà na ma∏ych tablicach,
które nosiliÊmy w specjalnych wor-
kach. Najwi´kszy problem mieliÊmy
wówczas, gdy napisane w domu kre-
dà zadanie zmaza∏o si´ w drodze do
szko∏y.

W 1933 r. w zwiàzku z reformà
szkolnictwa wprowadzono podzia∏
uczniów na siedem klas. Do 1939 r.
zatrudnionych w szkole by∏o siedmiu
nauczycieli, a placówka dysponowa∏a
szeÊcioma salami lekcyjnymi.

II wojna Êwiatowa min´∏a pod zna-
kiem przymusowej nauki w j´zyku nie-
mieckim. Ponadto budynek szko∏y
znacznie ucierpia∏ podczas dzia∏aƒ
wojennych. Nauk´ wznowiono 18
kwietnia 1945 r. 

3 wrzeÊnia 1945 r. 336 uczniów
rozpocz´∏o nauk´ w oÊmiu klasach.
Mimo trudnych warunków, szko∏a t´t-
ni∏a ˝yciem: organizowano zabawy
taneczne, przedstawienia teatralne,
w okresie Êwiàtecznym wspólnie kol´-
dowano. Z biegiem czasu, sukcesyw-

nie szko∏´ wyposa˝ano w pomoce dy-
daktyczne.

Kolejni dyrektorzy szko∏y: Erwin
Gondzik, Mieczys∏aw Bacia, El˝bieta
Gamrot dbali o ciàg∏e modernizowa-
nie szko∏y.

W latach 90. przeprowadzony zo-
sta∏ generalny remont placówki, któ-
remu zawdzi´cza ona swój obecny
wyglàd. Od 1999 r. dyrektorem szko∏y
jest Ewa Ko∏odziej. - Czu∏owska
„szóstka” to szko∏a z tradycjami. Bu-
dowa∏a jà lokalna spo∏ecznoÊç przez
wiek. Obecnie pokolenie nauczycieli
podtrzymuje tradycje przekazane
przez poprzedników. Walorem szko∏y
by∏a i jest otwartoÊç na potrzeby Êro-
dowiska, elastycznoÊç, wspania∏a at-
mosfera pracy, wzajemna ˝yczliwoÊç.
Szko∏a jest wierna tradycji aktywnej
dzia∏alnoÊci skierowanej na dobro
dziecka i jego prawid∏owy rozwój -
mówi Ewa Ko∏odziej.

Od 2001 r. uczniowie SP nr 6 utrzy-
mujà kontakt z uczniami ze Szko∏y
Podstawowej nr 8 w Tarnopolu na
Ukrainie. Koledzy z Ukrainy przyjecha-
li do Tychów w kwietniu 2002 r.,
a w paêdzierniku ubieg∏ego roku od-
by∏a si´ rewizyta.

Aktualna oferta szko∏y to nauka j´-
zyka angielskiego i informatyki ju˝ od
pierwszej klasy, nowoczesna pracow-
nia komputerowa ze sta∏ym ∏àczem
internetowym. Dzia∏a Szkolny Klub
Europejski, ko∏a zainteresowaƒ i wie-
lopokoleniowy zespó∏ folklorystyczny
„Czu∏owianie”, organizowane sà ró˝-
norodne zaj´cia pozalekcyjne. 

Obecnie w SP nr 6 uczy si´ 274
dzieci, którymi opiekuje si´ 26 nauczy-
cieli.

Ma∏gorzata Danis
Ilona Gretka

Helena Mi´kus

Na zdj´ciach (od góry):
• szko∏a w Czu∏owie w 1903 r.

• ...i wspó∏czeÊnie
• kierownik szko∏y Antoni

Wro˝yna z uczniami podczas wy-
cieczki do Wieliczki (1938 r.)

• grono pedagogiczne 
- rok szkolny 2003/2004

jubileusz

Nauka przez sto lat
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