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Nowości 3+

Do programu „3+ licz-
na rodzina” dołączy-
ły kolejne nowe firmy 
oferujące posiadaczom 
kart 3+ zniżki na usłu-
gi lub swój asorty-
ment.

æ Sklep internetowy 
Hairworld.pl przyznaje 
15 proc. rabatu na cały 
asortyment po okaza-
niu karty „3+ liczna 
rodzina” z dowodem 
tożsamości.
Hairworld.pl
tel.: 517 280 101
http://hairworld.pl

æ Szkoła Języków Ob-
cych „IO PARLO”, ofe-
ruje 20 proc. rabatu 
dla każdego dziecka 
w rodzinie przy zaku-
pie kursu języka wło-
skiego lub francuskie-
go, dla co najmniej 
dwójki dzieci.
„IO PARLO”
al.Piłsudskiego 10     
tel.: 695 886 680
www.ioparlo.pl

æ Pracownia Projek-
towa Karolina Rech-
nio to 10 proc. rabatu 
na projekt architekto-
niczno-budowlany lub 
10 proc. rabatu na pro-
jekt aranżacji wnętrza
Pracownia Projektowa 
Karolina Rechnio
ul. Barona 20A/2
tel: 503 366 091
www.rkarch.pl

W i ę c e j  i n fo r m a c j i 
o programie „3+ liczna 
rodzina”, oferowanych 
zniżkach, firmach, któ-
re biorą udział w pro-
jekcie na stronie www.
licznarodzina.pl, a tak-
że w Urzędzie Miasta 
Tychy, al. Niepodległo-
ści 49, Biuro Obsłu-
gi Klienta stanowisko 
nr 3. tel.: 776 30 30, 
e-mail: licznarodzina@
umtychy.pl

Program skierowany 
jest do każdej tyskiej 
rodziny wielodzietnej, 
która ma na utrzyma-
niu troje lub więcej 
dzieci w wieku do 18 
lub 24 lat (gdy dziecko 
uczy się lub studiuje), 
do rodzin zastępczych, 
podopiecznych Ośrod-
ka Usług Opiekuń-
czo-Wychowawczych 
w Tychach.
Obecnie w programie 
uczestniczy już po-
nad 3 tys. osób, któ-
rym zniżki oferuje aż 
60 firm prywatnych 
i 5 instytucji miejskich. 
Zapraszamy kolejne 
firmy do włączenia się 
do programu „3+ licz-
na rodzina”.

Październik miesiącem dla zdrowia

Skorzystaj z bezpłatnych badań!
Wydział Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy zaprasza ty-
szan do udziału w progra-
mie: ,,Październik Miesią-
cem Zdrowia”, w ramach 
którego można skorzystać 
z bezpłatnych badań i kon-
sultacji lekarskich.

P oniżej zamieszczamy szcze-
gółowy harmonogram do-

stępnych badań i konsultacji oraz 
adresy placówek medycznych:

æ CeNTRUM MeDyCZNe 
„PAPROCANy” (Tychy, ul. Si-

korskiego 101, tel. 32 217 82 09 
lub 32 219 61 00), każda sobota 
października (lub do wyczerpa-
nia limitu), badania: oznacze-
nia cukru we krwi, cholesterolu, 
morfologia.

æ NZOZ CeNTRUM Me-
DyCZNe „HIPOKRATeS” SP. 
Z O.O. (Tychy, ul. Gen. Ch. de 
Gaulle’a 49, tel. 32 327 40 26 lub 
32 327 40 27), każda sobota paź-
dziernika (lub do wyczerpania li-
mitu), dostępne badania i pora-
dy: morfologia, oznaczenia PSA 
(badanie przesiewowe w kierun-
ku raka gruczołu krokowego) 

z konsultacją urologiczną, ozna-
czenia CA-125 (oznaczenie mar-
kera m.in. na nowotwór jajnika), 
porady okulistyczne ze szczegól-
nym uwzględnieniem profilakty-
ki jaskry, porady kardiologiczne, 
laryngologiczne ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki on-
kologicznej.

æ NZOZ SPeCJALISTyCZ-
Ne CeNTRUM MeDyCZNe 
„ARKAMeDIC” SP. Z O.O. (Ty-
chy, ul. Łabędzia 67/18, tel. 32 216 
18 66) badania dopplerowskie 
(15X, 22X, 29X lub do wyczerpa-
nia limitu), porady onkologiczne 

(22X, 29X lub do wyczerpania li-
mitu).

æ CeNTRUM DIAgNO-
STyCZNe „ASPeR” SP. 
Z O.O. (Tychy, ul. Bohaterów 
Warszawy 11, tel. 32 227 61 24), 
każda sobota października (lub 
do wyczerpania limitu), bada-
nia spirometryczne dla doro-
słych wraz z poradą pulmono-
logiczną.

æ NZOZ CeNTRUM Me-
DyCZNe „ARKA-MeD” SP. 
Z O.O. (Tychy, ul. Nałkowskiej 
27, tel. 32 326 22 00), oznaczenia 
PSA z konsultacją urologiczną 

(każda sobota października lub 
do wyczerpania limitu), badania 
dermatoskopowe (22X, 29X lub 
do wyczerpania limitu).

æ NZOZ „NASZe ZDRO-
WIe” gRABIńSCy SPół-
KA JAWNA (Tychy, ul. Rolna 
44–48, tel. 32 326 26 00), każda 
sobota października (lub do wy-
czerpania limitu), badania cyto-
logiczne, oznaczenia CA-125.

P r z y p o m i n a m y , 
że na wszystkie badania i kon-
sultacje obowiązuje wcześniej-
sza rejestracja telefoniczna.
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Szkoła PodStawowa nr 
6 w tychach uczeStniczy 

w międzynarodowym 
Projekcie „comeniuS”. 

jeSt on częścią 
Programu „uczenie 

Się Przez całe życie”, 
który uStanowiony 

zoStał Przez Parlament 
euroPejSki i radę unii 

euroPejSkiej.

w ramach „Comeniusa” SP6 współ-
pracuje z dwoma szkołami belgij-

skimi oraz szkołą hiszpańską, włoską i fiń-
ską. Realizowany od września ubiegłego 
roku projekt nosi tytuł „Mamo, tato skąd 
się wzięło nasze nazwisko? ”. Warto dodać, 
że na przeprowadzenie przedsięwzięcia 
tyska podstawówka pozyskała 15 tysięcy 
euro.

Założenia projektu
Jednym z głównych założeń projektu 

jest poszukiwanie przez uczniów w spo-
łeczności, w której żyją odpowiedzi na py-
tania: skąd pochodzi moja rodzina?, jakie 
były fale imigracyjne i migracyjne na te-
renach środowisk lokalnych partnerskich 
szkół? Chcemy, by nasi wychowankowie 
posiedli wiedzę dotyczącą ich historii, 
tradycji, kultury i zwyczajów, a także po-
znali te aspekty życia społecznego w kra-
jach partnerskich – mówi Ewa Kołodziej, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ty-
chach.

Celem projektu jest także integracja 
społeczności szkolnej ze środowiskiem 
lokalnym – wyjaśnia Monika Sobiegraj, 
nauczycielka języka angielskiego w SP6, 
koordynator projektu. – Istotne jest rów-
nież rozwijanie umiejętności korzysta-
nia z różnych źródeł wiedzy, poszukiwa-
nia informacji i ich sprawnej weryfikacji. 
Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi 
dzieci na problemy mniejszości narodo-
wych, zwiększenie tolerancji, wiedzy oraz 
szacunku wobec różnych grup etnicznych 
– dodaje.

Nauka języka
Dzięki współpracy z zagraniczny-

mi placówkami oświatowymi, uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 6 mają również 
niesamowitą okazję do praktycznej nauki 

języka angielskiego. Mogą także poznać 
różne systemy edukacji i metody dydak-
tyczne wykorzystywane w krajach part-
nerskich. – To niezwykle cenna wymiana 
doświadczeń pomiędzy naszymi szkołami 
– zauważa Ewa Kołodziej.

Ponadto, w założeniach projekto-
wych autorzy zwracają uwagę na rozwi-
janie u dzieci umiejętności posługiwania 
się nowoczesnymi technologiami kompu-
terowymi i programami multimedialnymi 
oraz na zwiększenie kreatywności i moty-
wacji.

Podjęte działania
W ramach programu „Comenius” 

w SP 6 przeprowadzono szereg ciekawych 
zajęć i przedsięwzięć. Uczniowie przygo-
towali m.in. książkę z drzewami genealo-
gicznymi, starymi fotografiami i zdjęcia-
mi rodzinnych pamiątek; napisali książkę 
kucharską z regionalnymi przepisami oraz 
książkę z opowiadaniami i legendami, 
a także nagrali płytę.

Omówienie i podsumowanie zreali-
zowanych działań ma miejsce podczas 
spotkań projektowych, odbywających 
się w kolejnych szkołach partnerskich – 
opowiada Monika Sobiegraj. W listopa-
dzie ubiegłego roku takie spotkanie miało 
miejsce w Hiszpanii, w maju br. w Finlan-
dii. Obecnie zagraniczni partnerzy gosz-
czą z czterodniową wizytą w Tychach.

Zagraniczni goście 
w Czułowie

W trakcie pobytu w naszym mie-
ście, reprezentanci obydwu szkół belgij-
skich oraz placówek fińskiej, hiszpańskiej 
i włoskiej wezmą udział w uroczystej gali 
w SP6, będą obserwować lekcje, dysku-
tować o polskim systemie oświaty, meto-
dach nauczania i omawiać wykonane za-
dania w ramach projektu. W programie 

wizyty znajdą się również wycieczki, m.in. 
do Krakowa, Oświęcimia i Pszczyny. Za-
graniczni goście spotkają się także z wła-
dzami naszego miasta.

-Nauczyciele i uczniowie podjęli wiele 
pracy i wysiłku, by jak najlepiej przygoto-
wać się do tego spotkania. Mamy nadzie-
ję, że gościom się spodoba nasza szkoła 
i miasto – przyznają zgodnie Ewa Koło-
dziej i Monika Sobiegraj.

Najbliższe plany
Warto dodać, że projekt „Mamo, tato 

skąd się wzięło nasze nazwisko? ” realizo-
wany będzie do maja 2012 r. W bieżącym 
roku szkolnym, w ramach programu, w ty-
skiej SP 6 planuje się przeprowadzenie cy-
klu zajęć, których celem będzie – między 
innymi – poznanie tradycyjnych potraw 
spożywanych w domach uczniów (lekcje 
w formie konkursów kulinarnych) i zbiera-
nie informacji o starych zabawach i grach 
zespołowych. Poza tym, zorganizowane 
zostanie spotkanie „przy kawie i kołoczu” 
z dziadkami i babciami oraz „Dzień Życz-
liwości” (we wszystkich szkołach partner-
skich w tym samym czasie).

– Do tej pory jesteśmy bardzo zado-
woleni z realizacji projektu. Mamy na-
dzieję, że również w tym roku szkolnym 
uda nam się podjąć takie działania, które 
przyniosą korzyści i dadzą satysfakcję na-
szym dzieciom, jak również zagranicznym 
partnerom – podsumowuje dyrektor Ko-
łodziej.

eWA STRZODA

nowoczesne poszukiwanie 
tradycji

W ramach programu „Comenius” w SP 6 przeprowadzono szereg ciekawych zajęć 
i przedsięwzięć.

uczniowie wykonali m.in. plakat świąteczny.
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