
na Aleksandra Spisak – Golemo 
(przewodnicząca Komisji Oświa-
ty i Spraw Społecznych) i Dorota 
Gnacik (dyrektor Miejskiego Za-
rządu Oświaty w Tychach).

– Te liczne nagrody, świadczą 
o wysokim poziomie tyskiej oświa-
ty. Bardzo się cieszę z waszych suk-
cesów – mówiła do zebranych Bo-
żena Marzec, dyrektor Wydziału 
Nadzoru i Wspierania Rozwoju 
Zawodowego Nauczycieli w Kura-
torium Oświaty w Katowicach.

Tyskie Orły
Uzdolnionym uczniom przy-

znano stypendia Miasta Tychy 
„Tyskie Orły”. W tym roku otrzy-
mało je 28 wychowanków tyskich 
szkół, którzy przez cały rok szkolny 
2010/2011 będą dostawać po 400 
złotych miesięcznie. Przypomnij-
my, że „Tyskie Orły” przyznawane 
są za bardzo dobre wyniki w nauce 
lub za wybitne osiągnięcia sporto-
we.

Miejskie obchody Dnia 
Edukacji Narodowej uświetniły 
uczniowskie występy artystyczne.

Ewa STrzOda
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W minioną środę 
W Zespole sZkół 

muZycZnych  
im. F. rybickiego 

W Tychach 
odbyły się 

miejskie obchody 
dnia edukacji 

narodoWej. 
Zasłużeni 

naucZyciele 
i dyrekTorZy 

oTrZymali nagrody 
preZydenTa miasTa 

Tychy,  
28 ucZniom 
prZyZnano 

sTypendia „Tyskie 
orły”.

W uroczystości udział wzię-
li m.in.: Daria Szczepań-

ska (zastępca prezydenta Tychów 
ds. społecznych), Bożena Ma-
rzec (dyrektor Wydziału Nadzoru 
i Wspierania Rozwoju Zawodo-
wego Nauczycieli w Kuratorium 

Oświaty w Katowicach), Zygmunt 
Marczuk (przewodniczący Rady 
Miasta Tychy), tyscy radni, na-
czelnicy wydziałów Urzędu Mia-
sta Tychy, przedstawiciele związ-
ków zawodowych oraz dyrektorzy 
i nauczyciele.

Nagrody
Wiceprezydent Daria Szcze-

pańska wręczyła najbardziej za-
służonym nauczycielom i dyrekto-
rom specjalne nagrody Prezydenta 
Miasta Tychy.

– Dziękujemy za docenie-
nie naszego trudu. Za wszystkie 
dobre słowa. Te podziękowania, 
to balsam dla duszy nauczyciela 
i także godny wkład w jego port-
fel – powiedziała w imieniu na-
grodzonych Agnieszka Penkala 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa 
Morcinka w Tychach.

Kilkanaście osób z grona ty-
skiego środowiska nauczycielskie-
go zostało również uhonorowa-
nych Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, nagrodą Ministra 
Edukacji Narodowej oraz nagro-
dą Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Z tej okazji, władze samorządo-
we przygotowały specjalne listy 
gratulacyjne, które wręczyły: rad-

w ubiegłym tygodniu laury zbierali tyscy nauczycie-
le. Pośród 30. wyróżnionych Nagrodą Marszałka wo-
jewództwa Śląskiego znalazła się Irena adamus-Tyla 
z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: danu-
ta durbas z Przedszkola nr 14 i agnieszka Toczyłowska 
z MdK nr 1.
Medale Komisji Edukacji Narodowej: Jolanta Florczyk 
-Kiełczykowska i Piotr Grzesiak z MdK nr 1, Bożena 
Kozieńska i Jacek Mrozowski z zS nr 1, anna Opyrchal 
z LO nr 1, Marian Pielot z LO nr 2, Jolanta Szydłowska- 
Bartosik z Poradni Pedagogicznej, Justyna Tobiasz z LO 
nr 1, Marzena wencel-Mierzwa z zespółu Szkół Spo-
łecznych Towarzystwa Oświatowego.
Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty: Celina antczak 
z zS nr 7, dorota Chrobaszczyk z Gimnazjum nr 11, 
Krzysztof Juranek z SP nr 1, Bożena Kawa z Gimnazjum 
nr 6, danuta Szucka z zS nr 2, Lucyna zabłocka z SP 10. 
 MarC

Święto nauczycieli

W czasie uroczystości 
najzdolniejsi tyscy uczniowie 
otrzymali stypendia, a przed 
gośćmi zaprezentował się 
zespół „Tyszanie” z mdk nr 1.

Tyskie Orły

wśród tegorocznych stypendystów znalazły się, między 
innymi, angelika Malerczyk i Julia Lauer z zespołu Szkół 
Muzycznych im. F. rybickiego w Tychach:
aNGELIKa MaLErCzyK, LaT 10, SKrzyPaCzKa: 
Kiedy się dowiedziałam, że dostałam stypendium, by-
łam trochę zaskoczona. Wiedziałam, że wiele osób ubie-
ga się o to stypendium, dlatego tym bardziej cieszę się, 
że komisja doceniła moją pracę. Po uroczystości wręcze-
nia, mama mocno mnie uściskała i powiedziała, że jest 
ze mnie dumna. Stypendium chcę przeznaczyć na nowy instrument. 
Skrzypce, o jakich marzę, kosztują kilkanaście tysięcy złotych, więc 
mam nadzieję, że w ten sposób pomogę rodzicom i razem będziemy 
mogli je kupić.
JuLIa LauEr, LaT 11, GITarzySTKa: Cieszę ze sty-
pendium. Nie spodziewałam się tego wyróżnienia. Jest 
ono dla mnie bardzo ważne, ponieważ to dowód, że moja 
ciężka praca w poprzednim roku szkolnym przynio-
sła efekty. Chciałabym podziękować mamie i mojemu 
nauczycielowi gitary, panu Mirosławowi Franczakowi. 
Przyczynili się oni w dużym stopniu do moich sukcesów podczas kon-
kursów muzycznych, w których brałam udział.

nagrodzeni nauczyciele

Sesje z brzuszkiem i sesje dzie-
cięce, zniżka w kolejnej szkole 
językowej oraz szkolenia na kie-
rowcę i doskonalenie techniki 
kierowania dla osób posiada-
jących prawo jazdy – od teraz 
w programie „3+ liczna ro-
dzina”. Ponadto, poszerzamy 
zniżkę w Szkole Walki i Samo-
obrony Bastion – zapraszamy 
do korzystania z rabatów!
NOwE FIrMy:

KF-FOTO KarI-
Na FaLIńSKa 
– 10 proc. rabatu 
na wykonanie sesji 

ciążowej i dziecięcej
tel: 784 14 68 24; email: 
foto@karinafalinska.com,  
www.karinafalinska.com

OPEN SChOOL – 50 zł rabatu 
na każdego członka rodziny
al. Jana Pawła II 20 tel.: 32 
326 48 00 email: akade-
mia_tychy@openschool.pl,  
www.openschool.pl

OŚrOdEK SzKO-
LENIa KIErOw-
Ców GOL

– 10 proc. rabatu na szkolenie 
podstawowe na kat. A1, A, B, 
C, D, C+E, D+E
– 20 proc. rabatu na pojedyn-
cze godziny szkolenia dodatko-
wego i uzupełniającego kat. A1, 
A, B, C, D, C+E, D+E
-10 proc. rabatu na promo-
cyjne pakiety godzin zgodnie 
z ofertą szkoleniową
ul. Elfów 9 (Zespół Szkół nr 2) 
tel.: 32 757 84 79, 510 774 323, 
e-mail: gol@oskgol.com,
www.oskgol.com
zMIaNy:
rozszerzamy zniżkę:

SzKOła waLKI 
I SaMOOBrONy 
BaSTION
− 50 proc. rabatu 

na kurs jiu – jitsu – samoobro-
ny
− 20 proc. rabatu na treningi 
dla dzieci – nowość
ul. Uczniowska 7 tel.: 600 
263 551, e-mail: slaweks@o2.pl, 
www.bastion.org.pl  dMr

nowości i zmiany

13 października w Krakowie odbyła się 
konferencja, w której wzięli udział przed-
stawiciele samorządów zaangażowa-
nych w kampanię „Postaw na rodzinę”. 
Podczas konferencji wręczono certyfika-
ty „Samorząd Przyjazny rodzinie”. dla 
Tychów certyfikat odebrał wiceprezydent 
Michał Gramatyka.

Tychy należą do samorządów aktywnie za-
angażowanych w ogólnopolską kampanię 

„Postaw na Rodzinę”, która skupia wszystkie 
działania prorodzinne – mówi Krystyna Rumie-
niuch, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy. – Szczególnym 
ich elementem jest program „3 + liczna rodzi-
na”. W kampanię wpisuje się również wiele in-
nych akcji i programów prowadzonych w gmi-
nie od lat.

z rabatem łatwiej
Program „3 + liczna rodzina” działa w Ty-

chach od marca 2009 r. – Chodziło o to, żeby wes-
przeć rodziny wielodzietne, a jednocześnie pro-
mować szerszy dostęp do kultury i sportu – mówi 
Krystyna Rumieniuch. – Wiadomo, że w rodzinie, 
w której jest więcej dzieci i dochody rozkładają się 
na więcej osób, korzystanie z kultury czy sportu 
jest utrudnione. Dlatego, z inicjatywy ówczesnego 
przewodniczącego Rady Miasta Michała Gramaty-
ki, powstał program ulg i zniżek dla takich rodzin.

Pierwsze do „3+ liczna rodzina” przystąpiły 
instytucje miejskie: MOSiR, MCK, Teatr Mały, 
klub GKS Tychy. Rodziny wychowujące troje lub 
więcej dzieci zyskały prawo do korzystania z ba-
senu, lodowiska czy teatru z 50-proc. rabatem. 
Do programu włączyło się też NoveKino Tychy, 
oferując rodzinom wielodzietnym stały, pięcio-
złotowy rabat na każdy bilet. – Z propozycją 

przystąpienia do programu wyszliśmy również 
do innych tyskich przedsiębiorców – mówi Kry-
styna Rumieniuch. – Odpowiedziało wiele firm, 
prowadzących działalność w różnych dziedzi-
nach. W tej chwili, oprócz instytucji miejskich, 
program „3+ liczna rodzina” wspiera 40 prywat-
nych firm, oferujących rabaty na swój asorty-
ment i usługi.

Z programu „3+ liczna rodzina”, oprócz ro-
dzin wielodzietnych korzystają też rodziny za-
stępcze i podopieczni Ośrodka Usług Opiekuń-
czo-Wychowawczych. Łącznie 4.241 osób, w tym 
2.700 dzieci.

dla dziadka i wnuka
Rodzina, to oprócz rodziców i dzieci, także 

babcia i dziadek. Z myślą o nich został przygo-
towany kolejny program, realizowany przez Wy-
dział Spraw Społecznych i Zdrowia. W czterech 

tyskich szkołach podstawowych trwają właśnie 
przygotowania do rozpoczęcia cyklu wspólnych 
zajęć dla dziadków i wnuków. – Szkoły te (SP nr 
17, 3, 10 i 18 – red.) wygrały konkurs na reali-
zację programów profilaktyki uzależnień i pro-
mocji zdrowia – mówi Krystyna Rumieniuch. 
– Konkurs jest organizowany przez nas co roku, 
jako element Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Co roku wybieramy inne tematy konkursu. 
Tym razem zdecydowaliśmy się na profilaktykę 
z wykorzystaniem komputera i internetu. Szko-
ły otrzymały wyposażenie pracowni kompute-
rowych. Sprzęt jest już zakupiony, trwają prace 
związane z przystosowaniem sal, w których po-
południami będą prowadzone zajęcia z kompu-
terem dla dziadków i wnuków. Rozpoczną się 
w przyszłym semestrze.

SyLwIa zawadzKa

CERTYFIKAT DLA MIASTA

Tychy stawiają na rodzinę


