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Tychy wygrały jeden z 25 pla-
ców zabaw w II etapie konkur-
su „100 placów zabaw na 100 lat 
NIVEA”. Z uzyskaną sumą 62 
215 głosów zajęliśmy 12 miejsce 
w rankingu. Wszystkim tysza-
nom, którzy oddali głosy na ty-
ską lokalizację, serdecznie dzię-
kujemy!

Zanim jednak w Parku Miejskim 
powstanie plac zabaw, Miasto 

Tychy zobowiązane jest spełnić kil-
ka warunków określonych w regu-
laminie konkursu, m.in. dostarczyć 
organizatorowi mapę terenu wyzna-
czonego pod budowę placu zabaw 

i zgłosić budowę wraz z kompletem 
wymaganych przez przepisy prawa 
dokumentów do właściwego organu 
administracji architektoniczno-bu-
dowlanej. Na dostarczenie organiza-
torowi oświadczenia o braku sprzeci-
wu ze strony wymienionego organu, 
miasto ma 60 dni od dnia ogłosze-
nia wyników (czyli od 1 września 
2011r.). Gmina zobowiązana jest też 
na własny koszt usunąć ze wskaza-
nego terenu wszelkie elementy unie-
możliwiające lub utrudniające budo-
wę.

Place zabaw ufundowane przez 
firmę Nivea będą składać się m.in. 
z dwóch wieloczęściowych zesta-

wów zabawowych, jednego elementu 
sprawnościowego, dwóch huśtawek, 

dwóch bujaków sprężynowych, karu-
zeli i piaskownicy. SylWIA WITmAN

Tyszanom 
podoba się 
fontanna

Z namy już wyniki sondy do-
tyczącej fontanny na placu 

św. Anny.
W sondzie na stronie inter-

netowej www.umtychy.pl wa-
riant I (kapliczka św. Anny jako 
zdrój uliczny) uzyskał 8997 
głosów (45,5 proc.), natomiast 
na wariant II (przetworzenie 
dawnej fontanny z zachowaniem 
jej charakteru) Internauci zagło-
sowali 10 773 razy (54.5 proc.).

Kupon do głosowaniu dru-
kowaliśmy również w 195 nu-
merze TT. Spośród czytelników, 
którzy nadesłali lub dostarczyli 
wypełnione kupony 81,21 proc. 
wybrało wariant I czyli ka-
pliczkę św. Anny (255 głosów), 
a 18,79 proc. – wariant II, czyli 
przetworzenie dawnej fontanny 
(59 głosów).

W sumie, na wariant I od-
dano 9252 głosy (46,07 proc.), 
a na wariant II – 10 832 głosy 
(53,93 proc).

Dziękujemy za wszystkie 
oddane głosy. SW

TYCHY WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW KONKURSU!

NIVEA wybuduje plac zabaw pod „Żyrafą”

Szczególne podziękowania 
za codzienne głosy należą się 
lokalnym Bohaterom, którzy 
głosując i zapraszając do gło-
sowania swoich znajomych, 
zdobyli dla Tychów najwięcej 
punktów. Oto dziesiątka naj-
aktywniejszych:
dsg – punktów: 1077
joker021 – punktów: 1010
JubilerTychy – punktów: 761

Dragon191 – punktów: 655
amjj – punktów: 646
swierszczu84 – punktów: 586
kzkula – punktów: 542
damiankrzemien – punktów: 
492
etychyorg – punktów: 481
wachu – punktów: 474
To dzięki Wam Tychy uzyska-
ły tak dobry wynik w głoso-
waniu. Dziękujemy!

lokalni Bohaterowie

DArIA SZcZEpAńSkA, Zastępca prezy-
denta miasta Tychy ds. Społecznych:

Chcę serdecznie 
podziękować wszyst-
kim tyszanom, którzy 
oddali głos na plac 
zabaw w obu etapach 
konkursu: „100 pla-
ców zabaw na 100 lat 
Nivea”. Ponad 62 ty-
siące oddanych gło-
sów świadczy o nad-
zwyczajnej mobilizacji i aktywności naszych 
mieszkańców w rywalizacji o tak cenną nagro-
dę, jaką jest nowoczesny plac dla dzieciaków. 
Dlatego od razu po ogłoszeniu wyników, pod-
jęliśmy wszelkie wymagane regulaminem kro-
ki, by plac w Tychach powstał. Kiedy? To już 
zależy od organizatora zabawy – firmy Nivea. 
Wierzę, że jak najszybciej.

Zajęcia kulinarne, doradztwo 
zawodowe, dodatkowe lekcje 
dydaktyczno- wyrównawcze, 
praktyki zawodowe – to tylko 
niektóre formy zajęć, z jakich 
mogą korzystać uczniowie 
ZSS nr 8 w Tychach w ra-
mach projektu „Zawodowy 
zawrót głowy”.

Przypomnijmy, od początku 
tego roku do sierpnia 2012 r. 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
nr 6 oraz w Szkole Przysposabia-
jącej do Pracy (które wchodzą 
w skład Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 8) realizowany jest pro-
gram „Zawodowy zawrót gło-
wy. Zmniejszenie dysproporcji 
w osiągnięciach uczniów niepeł-
nosprawnych oraz podniesienie 
jakości procesu kształcenia zawo-
dowego”. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Uczest-
niczy w nim 69 uczniów (wieku 
od 16 do 24 lat) o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych.

Całkowita wartość programu 
wynosi ponad 320 tys. złotych, 
w tym ponad 40 tys. pochodzi 
z kasy miasta Tychy. Warto pod-
kreślić również, że dzięki udzia-
łowi w projekcie, placówka wzbo-
gaciła się o dodatkowy sprzęt 
i pomoce dydaktyczne za ponad 
60 tys. złotych.

Indywidualizacja 
zajęć

Wszystkie zajęcia projektowe 
są zindywidualizowane i dopaso-
wane do potrzeb naszych uczniów 
– mówią Anna Łukowiec i Barba-
ra Łozowska, koordynatorki pro-
jektu. – Przez ciekawe formy lekcji 
dodatkowych i praktyki zawodo-
we, które odbywają się poza sie-
dzibą naszej szkoły, staramy się nie 
tylko uatrakcyjnić wychowankom 
sam proces kształcenia, ale rów-
nież chcemy, aby nabyli nowych 
umiejętności, rozwijali własne pa-
sje i uwierzyli w swoje możliwości. 
To wszystko, bez wątpienia, zwięk-
szy ich motywację do późniejsze-
go podjęcia pracy zawodowej – 
dodają.

Zrozumieć siebie 
i otoczenie

W Zasadniczej Szkole Za-
wodowej nr 6, w ramach projek-
tu, prowadzone są m.in. zajęcia 
usprawniające myślenie przyczy-
nowo – skutkowe „Możesz wię-
cej”; zajęcia socjoterapeutyczne 
„Zrozumieć siebie i świat”; blok 
zajęć matematyczno – przyrod-
niczych i technicznych „Z wiedzą 
za pan brat”, a także zajęcia kom-
puterowe.

Wielką popularnością wśród 
naszej młodzieży cieszą się za-
jęcia kulinarne „Tajniki kuchni”. 
To niesamowite z jakim zaanga-
żowaniem i zapałem uczniowie 
przygotowują potrawy. Wykazują 
przy tym wiele własnej inwencji 
i pomysłów. Na zajęciach naby-
wają również nowe umiejętności. 
Na przykład, zgłębiają tajniki de-
korowania potraw – mówi Barba-
ra Łozowska.

Uwierzyć 
we własne 
możliwości

Z kolei, w Szkole Przysposa-
biającej do Pracy uczestnicy biorą 
udział w – między innymi – zaję-
ciach usprawniających integrację 
wzrokowo – słuchowo – ruchową 
oraz myślenie przyczynowo-skut-

kowe „Uwierz w swoje możliwo-
ści”; zajęciach socjoterapeutycz-
nych „Moje miejsce na Ziemi”: 
bloku matematyczno – przyrodni-
czym „Wiedza ułatwia życie”. Mają 
również dodatkowe lekcje w pra-
cowniach komputerowych.

Nasi uczniowie szczególnie 
chętnie uczestniczą w bloku zajęć 
„Zawodowe drogowskazy”. Odby-
wają się one w zakładach gastro-
nomicznych i restauracjach. Tam 
uczniowie mają możliwość wyka-
zania się swoimi umiejętnościami 
kulinarnymi zdobytymi w szkole 
oraz pracy z innymi ludźmi i spo-
tkania się z pracodawcą – mówi 
Anna Łukowiec.

powody do dumy
Dzięki zajęciom kompute-

rowym, realizowanym w ramach 
programu „Zawodowy zawrót gło-
wy”, szkolna gazetka „Kleks” uzy-
skała w maju br. I miejsce w VII 
Ogólnopolskim Konkursie Cza-
sopism Osób Niepełnosprawnych. 
– To wielki sukces naszych dzieci. 
Jesteśmy z tego bardzo dumni – 
przyznają koordynatorki.

poradnictwo 
zawodowe

Uczestnicy „Zawodowego za-
wrotu głowy” biorą także udział 
w tzw. treningach kompeten-

cji społecznych, gdzie mają oka-
zję m.in. zapoznać się rolami za-
wodowymi. Zajęcia te prowadzone 
są w formie warsztatów, na których 
dokonuje się diagnozy kompeten-
cji i umiejętności, indywidualnych 
preferencji zawodowych oraz oce-
ny potencjału i kierunków rozwo-
ju zawodowego.

co jeszcze?
Warto wspomnieć, że w ZSS 

nr 8 obecnie realizowany jest rów-
nież inny projekt współfinansowa-
ny ze środków unijnych. Program 
„Jeszcze wszystko będzie możli-
we...” skierowany jest do uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 12 i Gim-

nazjum nr 13 i potrwa do grudnia 
2012 roku.

Głównymi założeniami pro-
jektu są: wyrównywanie szans 
edukacyjnych dziewcząt i chłop-
ców; realizacja dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
ukierunkowanych na rozwój kom-
petencji kluczowych i eliminacji 
stereotypów wynikających z róż-
nic płci, a także przełamywanie 
barier emocjonalnych i stereoty-
pów związanych z pełnieniem ról 
społecznych – wyjaśnia Hanna 
Kołodziejczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 
– Istotnym elementem programu 
są także zajęcia z doradztwa zawo-
dowego – dodaje.

plany 
na przyszłość

Jak przyznała w rozmowie 
z nami dyrektor Hanna Koło-
dziejczyk, rok szkolny 2011/2012 
będzie dla ZSS nr 8 czasem ko-
lejnych wyzwań. – Obecnie 
kończymy realizację dwuletnie-
go programu „Szkoły Promu-
jącej Zdrowie”. Mamy nadzieję, 
że nasza placówka w październi-
ku otrzyma certyfikat włączający 
nas do prestiżowej sieci „Szkół 
Promujących Zdrowie”. Będzie 
to dla nas wielki zaszczyt, po-
nieważ będziemy jedyną szkołą 
kształcenia specjalnego z takim 
certyfikatem – podkreśla.

EWA STrZODA

Warto wiedzieć
Zespół Szkół Specjalnych 
nr 8: 43–100 Tychy, ul. 
Edukacji 21, tel. 32 218 
00 50, e-mail: soswty-
chy@wp.pl, www: http://
www.zs8.tychy.edu.pl

Zmiana nazwy
Warto  przypomnieć , 
że w związku z likwidacją 
internatu, od 1 września br. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Tychach 
przestał istnieć. Teraz pla-
cówka funkcjonuje jako Ze-
spół Szkół Specjalnych nr 
8. W jego skład wchodzą: 
Szkoła podstawowa nr 12, 
Gimnazjum nr 13, Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa nr 6 
i Szkoła przysposabiająca 
do pracy.

Otwierają okno na świat

Uczestnicy projektu „Zawodowy zawrót głowy” biorą m.in. udział w zajęciach z wizażu.

Dużą popularnością cieszą się dodatkowe lekcje z komputerem.
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