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Tyscy radni podjęli decy-
zję o powierzeniu spółce 
RCGW SA realizację zadania 
własnego gminy obejmują-
cego sprawy kultury fizycz-
nej i sportu. Spółka, dotąd 
realizująca zadania gminy 
w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej, teraz zajmie 
się budową aquaparku.

D zięki realizacji inwestycji 
w ramach zadań własnych 

gminy, spółka RCGW SA uchro-
ni się od ryzyka pomocy pu-
blicznej w sytuacji, jeżeli wpływy 
z biletów nie będą bilansowały 
się z kosztami – wyjaśniała pod-
czas czerwcowej sesji rady mia-
sta Aneta Dąbrowska dyrektor 
ds. ekonomiczno-finansowych 
spółki RCGW SA. Przewidy-
wane koszty budowy i utrzyma-
nia obiektu poznamy dopiero 
po sporządzeniu kosztorysu, jed-
nak, jak mówiła Dąbrowska, 

spółka na pewno będzie potrze-
bowała wsparcia gminy.- Z re-
kompensaty, na podstawie któ-
rego gmina dopłaca do usług 
świadczonych przez spółkę, bę-
dziemy mogli korzystać pod 
warunkiem, że spółka będzie 
świadczyła usługi w zakresie za-
dań własnych gminy – dodała.

Rada miasta podjęła decy-
zję o powierzeniu spółce zadania 
własnego gminy przy jednym 
głosie wstrzymującym się.

Przypominamy, że do piąt-
ku (6.07) w sali sesyjnej Urzę-
du Miasta Tychy można oglądać 
wystawę prac złożonych na kon-
kurs „Opracowanie koncepcji 
architektoniczno-funkcjonal-
nej parku wodnego w Tychach”. 
Zapraszamy do zapoznania się 
z wizualizacjami. Wystawę moż-
na oglądać w godzinach: wtorek 
i środa: 8–15, czwartek: 8–17, 
piątek: 8–13.
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MuzeuM Miejskie 
w Tychach 

przygoTowuje się 
do przeprowadzki. 

sTary budynek przy 
placu wolności 

– kiedyś siedziba 
władz gMiny, poTeM 

przez wiele laT 
prokuraTura – 

zosTał grunTownie 
wyreMonTowany 

i odTąd będzie 
służył badaniu 

i popularyzowaniu 
hisTorii MiasTa.

P race remontowe i adaptacyj-
ne trwały ponad rok, a koszt 

inwestycji, zrealizowanej przez 
Miejski Zarząd Budynków Miesz-
kalnych, wyniósł 4 mln zł. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta Tychy 
zastępca prezydenta Daria Szcze-
pańska poinformowała, że wszyst-
kie prace są już zakończone i bu-
dynek został przekazany Muzeum 
Miejskiemu w Tychach. Na okres 
wakacji planowana jest przepro-
wadzka muzealnych zbiorów, a już 
we wrześniu nowa siedziba ma być 
udostępniona zwiedzającym.

Stara siedziba 
zostaje

Nie oznacza to jednak, że mu-
zeum zakończy działalność w do-
tychczasowym miejscu. – W sie-

dzibie przy ul. Katowickiej 9 nadal 
będą miały miejsce duże wystawy 
– mówi Maria Lipok-Bierwiaczo-
nek, dyrektor muzeum. – Mamy 
tam dużą i piękną salę ekspozy-
cyjną, ale brakuje nam miejsca 
do pracy i na magazyny. Dlate-
go w naszej nowej siedzibie przy 
Placu Wolności będą mieściły się 
pracownie i magazyny, będzie też 
sala ekspozycyjna – mniejsza niż 
przy Katowickiej – i sala odczy-

towa. Do nowej siedziby prze-
niesiemy naszą działalność po-
pularyzatorską. Tam będziemy 
zapraszać na nasze popołudnio-
we spotkania. Jedynie spotkania 
związane z tematem wystaw eks-
ponowanych w sali przy ul. Kato-
wickiej będą nadal tam się odby-
wały. Będziemy działali w dwóch 
miejscach i do obu siedzib bę-
dziemy zapraszali odwiedzają-
cych.

Magazyny 
i pracownie

W nowej siedzibie powstały 
komfortowe warunki do prze-
chowywania i opracowywania 
zbiorów. Wykorzystana zosta-
ła cała dostępna powierzchnia, 
od piwnic aż po poddasze, które 
nie było wcześniej użytkowane. 
Pomieszczenia zostały już wy-
posażone w odpowiednie me-

ble, m.in. specjalne szafy do prze-
chowywania obrazów. Elegancki 
wystrój wnętrz łączy nowocze-
sną stylistykę z zachowanymi ele-
mentami starego wystroju. Dla 
pracowników muzeum będzie 
to kolosalna zmiana jeżeli chodzi 
o warunki pracy. – W tej chwili 
pracujemy w dwóch maleńkich 
pokojach bez pracowni i bez ma-
gazynów – mówi Maria Lipok-
Bierwiaczonek.

Zegar i rzeźba
Budynek, wzniesiony oko-

ło 100 lat temu jako pierwsza sie-
dziba władz gminy, z pewnością 
nadaje się na siedzibę instytucji 
zajmującej się historią Tychów. Po-
mimo rozbudowy o nowoczesną, 
przeszkloną część, zachował hi-
storyczny wygląd. Zanim jeszcze 
zakończył się remont, na ścianie 
od strony ul. Damrota zamonto-
wano zegar – replikę tego, który 
wisiał tu kiedyś przez kilkadziesiąt 
lat. Niedawno przy nowej siedzibie 
muzeum stanęła też – jako rzeźba 
plenerowa – dobrze znana tysza-
nom Postać ze Sztandarem, która 
stała na cokole na Placu Wolno-
ści przez prawie 50 lat. Autorem 
rzeźby jest Augustyn Dyrda, któ-
ry wykonał ją w 1958 r., w miej-
sce zniszczonego przez hitlerow-
ców podczas II wojny światowej 
pomnika Powstańca Śląskiego. 
W 2006 r. artysta zrekonstruował 
przedwojenną postać powstań-
ca z szablą w dłoni, a utrzyma-
ną w duchu socjalistycznym Po-
stać ze Sztandarem stała odtąd 
w jego pracowni. W maju powró-
ciła na Plac Wolności jako element 
zbiorów Muzeum Miejskiego.

Pierwsza wystawa
– Chcemy, żeby w nowej sie-

dzibie funkcjonowała stała wysta-
wa poświęcona Starym Tychom, 
czyli historii, którą ten budynek 
symbolizuje – mówi Maria Lipok-
Bierwiaczonek. – Jednak pierwszą 
ekspozycją, jaką tu planujemy, bę-
dzie wystawa pokazująca najcen-
niejsze obiekty z naszych zbiorów.
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Od 1 września na terenie miasta Ty-
chy zmienią się opłaty za pobyt dziec-
ka przedszkolu. nowe stawki przyjęła 
stosowną uchwałą Rada Miasta.

R odzice dzieci uczęszczających do pu-
blicznych przedszkoli zapłacą więcej 

za każdą godzinę pobytu dziecka w pla-
cówce, wykraczającą poza bezpłatne 5 go-
dzin. Przypomnijmy, że nowy system opłat 
za przedszkole obowiązuje od września 
2011 r. Od tej pory przez 5 godzin dzien-
nie dzieci przebywają w przedszkolu bez-
płatnie, a za każdą następną godzinę ro-
dzic płaci ustaloną stawkę. W minionym 
roku szkolnym wynosiła ona 1,8 zł za go-
dzinę. Od września 2012 będzie to 2,2 zł.

System godzinowy
– Rzeczywisty koszt jednej godziny 

funkcjonowania przedszkola w przelicze-
niu na jedno dziecko wynosi w bieżącym 
roku 3,11 zł – mówi Dorota Gnacik, dy-
rektor Miejskiego Zarządu Oświaty, uza-
sadniając konieczność podniesienia opła-
ty. – Przed wdrożeniem nowego systemu 

odpłatności, kiedy to opłata stała, nieza-
leżnie od długości pobytu, wynosiła 130 
zł, roczne dochody gminy z tego tytułu 
były na poziomie 3,1 mln zł. W bieżącym 
roku, przy dotychczasowych stawkach do-
chody te mają szansę osiągnąć poziom 1,6 
mln zł. Jest to więc dość znaczny spadek. 
Podniesienie opłaty pozwoli na podwyż-
szenie poziomu tych dochodów w 2013 
roku do około 2,6 mln zł.

Jak zaznacza Dorota Gnacik, jest 
to spowodowane znacznym skróceniem 
czasu pobytu dzieci w przedszkolach. 
Nowy system opłat zmobilizował wielu 
rodziców do zorganizowania życia rodzin-
nego w taki sposób, by dziecko spędzało 
w przedszkolu jak najmniej czasu. Dla 
maluchów jest to z pewnością korzyść – 
dzieci spędzających w przedszkolu 10 go-
dzin dziennie jest coraz mniej.

O ile więcej?
Co nowe stawki oznaczają dla portfe-

la rodziców? – Dla najliczniejszej grupy 
rodziców, czyli tej pozostawiającej dzie-
ci na 8 godzin w przedszkolu (3 godzi-

ny płatne – przyp. red.), oznacza to mie-
sięczny wzrost kosztów z 113 zł na ok. 138 
zł. Przypomnę, że przed wdrożeniem no-
wych zasad opłata ta wynosiła 130 zł, nie 
nastąpił więc znaczący wzrost. Druga naj-
liczniejsza grupa, pozostawiająca dzieci 
na 7 godzin, zamiast 75 zł zapłaci około 
92 zł.

Zmieniły się również opłaty dla dwojga 
lub więcej dzieci uczęszczających do jed-
nego przedszkola. Wcześniej było to 1 zł 
za godzinę, po zmianie – 1,2 zł. Bez zmian 
pozostają zwolnienia od opłaty dla dzie-
ci z rodzin zakwalifikowanych do pomo-
cy finansowej przyznawanej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, dzieci z ro-
dzin zastępczych, dzieci z Ośrodka Usług 
Opiekuńczo-Wychowawczych, uczęszcza-
jących do oddziałów specjalnych lub po-
siadających orzeczenie o niepełnospraw-
ności.

28 czerwca Rada Miasta Tychy podję-
ła uchwałę o zmianie wysokości opłat 15 
głosami za przy 8 głosach przeciwnych i 1 
wstrzymującym się.
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TYSKI AQUAPARK

Wsparcie gminy
ZMIANY W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Od września w przedszkolach

Przeprowadzka 
muzeum
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nowa siedziba muzeum będzie otwarta dla tyszan jesienią.


