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Wczoraj (13 października) 
w auli Zespołu Szkół nr 5 
odbyła się uroczysta gala 
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Nauczyciele i dyrek-
torzy tyskich szkół zostali 
uhonorowani nagrodami i od-
znaczeniami. Nie zabrakło po-
dziękowań, życzeń i oczywi-
ście występów artystycznych 
w wykonaniu uczniów.

Przybyłych gości przywitał pro-
wadzący uroczystość Paweł 

Drzewiecki, dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Tychach. – 
Każdego roku jest to okazja do re-
fleksji, do przypomnienia sobie tych 
nauczycieli, którym najwięcej za-
wdzięczamy. A dla tych, którzy cią-
gle się uczą, jest to okazja do uświa-
domienia sobie, ile na co dzień mają 
okazję zawdzięczać tym, którzy nie 
szczędzą trudów i energii, by poko-
lenia Polaków rozwijały się i rosły 
w siłę.

Paweł Drzewiecki przywitał 
przedstawicieli Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, przedstawicieli ty-
skiego samorządu z prezydentem 
Andrzejem Dziubą i wiceprezydent 
Darią Szczepańską na czele, przyby-

łych radnych, przedstawicieli związ-
ków zawodowych oraz oczywiście 
dyrektorów i nauczycieli tyskich 
szkół oraz placówek oświatowych.

Ważną częścią uroczystości 
było wręczenie nauczycielom na-
gród i odznaczeń. Okolicznościowy-
mi nagrodami i dyplomami uhono-
rowano 35 osób. Prezydent Dziuba 
i wiceprezydent Szczepańska wrę-
czyli też odznaczenia państwowe: 

Medale za Długoletnią Służbę, Krzy-
że Zasługi, Medale Komisji Eduka-
cji Narodowej i Nagrody Śląskiego 
Kuratora Oświaty.

– To szczególny moment, 
by raz w roku podsumować dzia-
łalność edukacyjną – mówił pre-
zydent. – Tak jak to robię co roku 
od 14 lat, pragnę bardzo serdecznie 
wszystkim państwu podziękować 
za serce i pracę, którą wkładacie 

w to, co robicie. W Tychach prawie 
2 tysiące osób zajmuje się edukacją. 
To ogromna rzesza. I robicie to pań-
stwo w sposób bardzo efektywny. 
Jesteśmy w czołówkach wszelkich 
rankingów dotyczących wyników 
nauczania w województwie. To jest 
państwa zasługa i za to bardzo ser-
decznie wam dziękuję. Mam nadzie-
ję że wkrótce wyprzedzimy niedo-
ścignione Bielsko.

Prezydent wręczył bukiet kwia-
tów dyrektor Miejskiego Zarządu 
Oświaty Dorocie Gnacik, zazna-
czając, że jest to symboliczny gest, 
bo kwiaty należą się wszystkim na-
uczycielom.

Podziękowania i życzenia 
kierowała też do zebranych Daria 
Szczepańska, zastępca prezydenta, 
która w Tychach odpowiada m.in. 
za oświatę. Przypomniała m.in., 
że Tychy uzyskały w tym roku naj-
lepsze wyniki matur w wojewódz-
twie wśród dużych miast.

– Za to dziękuję wszystkim na-
uczycielom przedszkoli, podstawó-
wek, gimnazjów i w końcu szkół 
ponadgimnazjalnych, bo na ten 
efekt pracujecie państwo wszyscy 
– podkreślała.

 SylWia WitmaN 

1 stycznia 2015 r. wejdzie w ży-
cie nowe Prawo o aktach stanu 
cywilnego. Jak mówi Jolan-
ta mucha, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w ty-
chach, to największe zmiany 
od 1946 r. Księgi stanu cywil-
nego zastąpi elektroniczna 
baza, odpis od aktu urodzenia 
czy małżeństwa będzie można 
uzyskać w dowolnym urzędzie 
na terenie kraju, a śluby cywil-
ne będą mogły być udzielane 
poza lokalem Urzędu Stanu 
Cywilnego, m.in. w plenerze.

Podstawą działania urzędów 
stanu cywilnego jest dziś usta-

wa z dnia 29 września 1986 r. Pra-

wo o aktach stanu cywilnego. Te-
raz została napisana ona zupełnie 
na nowo, powstaną do niej też nowe 
rozporządzenia – wyjaśnia Jolanta 
Mucha. 

W każdym urzędzie
Rewolucja będzie polegać 

głównie na informatyzacji i „od-
miejscowieniu” aktów stanu cywil-
nego. Do tej pory, gdy chcieliśmy 
uzyskać odpis aktu urodzenia czy 
małżeństwa, trzeba było zwrócić się 
do tego urzędu, który akt sporzą-
dził. Po wejściu w życie nowego pra-
wa odpis otrzymamy w wybranym 
przez siebie urzędzie, ponieważ nie 
będzie on przechowywany w księ-
gach, lecz w elektronicznej bazie.

– To jedna z najistotniejszych 
zmian dla mieszkańców – mówi Jo-
lanta Mucha. 

Jednak, jak podkreśla kierow-
nik tyskiego USC, to usprawnienie 
usług będzie następowało stopnio-
wo. Baza Usług Stanu Cywilnego 
na początku będzie pusta, dlatego 
osoba urodzona np. w Warszawie 
nie otrzyma w innym urzędzie od-
pisu „od ręki”.

– Gdy dana osoba zwróci się 
do nas o odpis, wówczas my zwró-
cimy się do kierownika USC w War-
szawie, by taki akt wprowadził 
do komputera rejestru – tłumaczy 
Jolanta Mucha. – Gdy akt zostanie 
wprowadzony, wtedy my będziemy 
mogli go wydrukować (dokumen-
ty te będą wydawane na zabezpie-
czonych blankietach – red.). Potem 
już wszystkie zmiany w takim akcie 
będą nanoszone elektronicznie. Baza 
będzie się stopniowo zapełniała.

Zamiast ton papieru
Oczywiście wszystkie nowe 

akty stanu cywilnego wydawane 
przez urzędy w całym kraju będą 
już wprowadzane do centralnej 
bazy. – Z czasem przestaną istnieć 
księgi stanu cywilnego – mówi Jo-
lanta Mucha. – Do tej pory rejestru-
jemy urodzenia, małżeństwa, zgony 
i wszystkie inne czynności w aktach, 
te akty zszywa się w księgi i te księgi 
są archiwizowane. Docelowo księgi 
znikną, chociaż papier całkowicie 
nie zniknie, bo wszystkie oświadcze-
nia czy protokoły muszą być podpi-
sane i zarchiwizowane. Ale baza akt 
będzie już w komputerze.

Zgodnie z nowymi przepisami 
to kierownik USC, a nie jak dotąd 
organy ewidencji ludności, będzie 
zasilać i aktualizować centralną bazę 
ewidencji ludności (rejestr PESEL). 
To z kolei skróci proces nadania nu-
meru PESEL nowo narodzonemu 
dziecku. Kierownik USC wystąpi 
o nadanie PESEL-u drogą elektro-
niczną zaraz po sporządzeniu nowe-
go aktu urodzenia. Dziecko otrzyma 
więc PESEL nawet już w dniu reje-
stracji, a nie jak obecnie, po upły-
wie kilku – kilkunastu dni. To także 
istotna zmiana dla rodziców, ponie-
waż dopiero po uzyskaniu nume-
ru PESEL można składać wniosek 
np. o „becikowe” lub wydanie karty 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Ślub w plenerze
Kolejną istotną zmianą będzie 

możliwość udzielania ślubów poza 
Urzędem Stanu Cywilnego. – W tej 
chwili przepisy zezwalają na to tylko 
z ważnych względów, które unie-
możliwiają przybycie do urzędu, 
jak np. choroba, pobyt w szpitalu 
– wyjaśnia Jolanta Mucha.

Teraz ustawa zezwoli kierow-
nikowi USC na udzielanie ślubów 
poza urzędem na życzenie osób za-
wierających małżeństwo, pod wa-
runkiem, że wskazane przez nich 
miejsce zapewni uczestnikom wyda-
rzenia bezpieczeństwo oraz umoż-
liwi zachowanie uroczystej formy. 
– Tak więc może to być np. park, 
plaża czy zabytkowy obiekt – mówi 
kierownik USC.

W przypadku takich miejsc jak 
lecący balon czy samolot sprawa jest 

bardziej skomplikowana, ponieważ 
każdy kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego może udzielić ślubu tylko 
w granicach własnej gminy.

Za ślub poza urzędem będzie 
obowiązywać dodatkowa opłata, 
a jej wysokość określi ministerial-
ne rozporządzenie.

To właśnie m.in. perspektywa 
ślubów plenerowych zdecydowa-
ła o zorganizowaniu konferencji 
prasowej poświęconej zmianom 
w Prawie o aktach stanu cywilne-
go nie w urzędzie, a nad Jeziorem 
Paprocańskim, w restauracji Przy-
stań Zremb. – Liczymy, że pięknie-
jące coraz bardziej tereny nad Jezio-
rem Paprocańskim będą miejscem 
często wybieranym przez pary pra-
gnące zawrzeć związek małżeński 
– mówiła sekretarz miasta Tychy 
Aneta Moczkowska. O zmianach 
i nowych możliwościach wypowia-

dali się także: radny Maciej Grama-
tyka – przewodniczący Doraźnej 
Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji 
Administracji Samorządowej, kie-
rownik USC w Tychach Jolanta Mu-
cha i Marek Wójcik – poseł na sejm 
RP i przewodniczący Sejmowej Ko-
misji Spraw Wewnętrznych.

– Dlaczego nie robimy tej kon-
ferencji w Sejmie tylko tutaj, w Ty-
chach? Dlatego, że miasto Tychy 
było bardzo zaangażowane w przy-
gotowanie tej ustawy – mówił poseł 
Marek Wójcik. – W sierpniu tyski 
samorząd opiniował projekt usta-
wy. Między innymi dzięki uwagom 
miasta Tychy udało się wprowadzić 
zabezpieczenia, które gwarantują 
od 1 stycznia 2015 pełne bezpie-
czeństwo tego procesu, gwarantu-
ją, że obsługa obywateli nie będzie 
zagrożona.

SylWia WitmaN

15 października zapraszamy 
na konferencję podsumowu-
jącą realizację kampanii pro-
filaktyczno-interwencyjnej pn. 
„międzypokoleniowa Koalicja 
Nieobojętnych”, organizowaną 
przez Wydział Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Urzędu miasta 
tychy oraz przez Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie „RoPSaN 
– Rodzice Przeciwko Sprzeda-
ży alkoholu Nieletnim”.

P icie i upijanie się nastolatków 
jest w opinii większości Po-

laków jednym z najważniejszych 
problemów społecznych. Jego kon-
sekwencją są wypadki, przestępstwa 
i osobiste dramaty, jakie przeżywają 
młodzi ludzie i ich rodziny.

Celem kampanii są działa-
nia skierowane do osób dorosłych 
(m.in. wychowawców, rodziców, 
przedsiębiorców) uniemożliwia-
jące sprzedaży alkoholu dzieciom 
i niepełnoletniej młodzieży. Akcja 
w Tychach ruszyła w lipcu. Rozpo-
częły ją badania sprawdzające, czy 
młodzież bez przeszkód może ku-
pować alkohol. W sklepach pojawiły 
się pełnoletnie osoby wyglądające 
na mniej niż 18 lat oraz świadkowie, 
którzy interweniowali w ewident-
nych przypadkach przekraczania 
przepisów.

Na spotkaniu zostaną przed-
stawione wyniki badań, omawia-
jące zjawisko sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom niepełno-
letnim w mieście oraz propozy-
cje dotyczące wprowadzenia we-
wnętrznych regulacji (określonych 
bezpośrednio przez Pracodawcę), 
które mogą mieć istotny wpływ 
na zmianę postaw i zachowań pra-
cowników sklepów. Właściciele 
sklepów, w których sprzedawcy 
podczas próby zakupu alkoholu 
spytali o wiek młodo wyglądają-
cej osoby, otrzymają szczególne 
wyróżnienie.

Ponadto podczas spotkania zo-
stanie zawarta Tyska Międzypokole-
niowa Koalicja Nieobojętnych. Pod 
dokumentem podpisy złożą m.in.: 
w imieniu Prezydenta Miasta Ty-
chy Andrzeja Dziuby – Daria Szcze-
pańska Zastępca Prezydenta oraz 
Przewodniczący Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia RoPSAN Bogusław 
Prajsner.

Konferencja odbędzie się 15 
października, w Sali Sesyjnej nr 102 
Urzędu Miasta Tychy w godz. 9–11. 
Udział w spotkaniu można jeszcze 
zgłaszać w Wydziale Spraw Społecz-
nych i Zdrowia, pod numerem te-
lefonu: 776 35 10 lub drogą elektro-
niczną na adres e-mail: malgorzata.
tomaszewska@umtychy.pl.

Wielkie zmiany w USC

U r z ą d  M i a S t a  z a p r a s z a

Koalicja nieobojętnych

D z I E Ń  E d U K a C J i  N a r O d O W E J

Podsumowania, życzenia, 
podziękowania

O zmianach w ustawie opowiadali wczoraj (od lewej):  
kierownik USC w tychach Jolanta mucha, radny maciej 
Gramatyka – przewodniczący Doraźnej Komisji ds. innowacji 
i Cyfryzacji administracji Samorządowej, marek Wójcik – poseł 
na sejm RP i aneta moczkowska, sekretarz miasta tychy.

Po wejściu w życie nowego prawa odpis aktu urodzenia, 
małżeństwa czy zgonu otrzymamy w wybranym przez siebie 
urzędzie, ponieważ nie będzie on przechowywany w księgach, 
lecz w elektronicznej bazie.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie nauczycielom 
nagród i odznaczeń.
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