
W piątek,  
14 października, 

obchodzony był 
dzień edukacji 

narodoWej. 
Miejskie obchody 

śWięta odbyły 
się W Miniony 

czWartek 
W zespole szkół 
Muzycznych iM. 

Feliksa rybickiego.

W miejskich obchodach 
Dnia Edukacji Narodowej 

udział wzięli: wicekurator Tade-
usz Żesławski, dyrektor Wydzia-
łu Strategii Kuratorium Oświaty 
Bożena Marzec, zastępca prezy-
denta Tychów ds. społecznych 
Daria Szczepańska, zastępca pre-
zydenta Tychów ds. infrastruktu-
ry Mieczysław Podmokły, Prze-
wodniczący Rady Miasta Tychy 
Zygmunt Marczuk, przewodni-
czący Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Damian Fierla i ty-
scy radni, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Oświaty w Tychach 
Dorota Gnacik, a także dyrekto-
rzy i nauczyciele tyskich placó-
wek oświatowych, reprezentanci 

związków zawodowych, rodzice 
i uczniowie.

W trakcie uroczystości 
Daria Szczepańska, zastępca 
prezydenta Tychów ds. spo-
łecznych, została odznaczo-
na medalem Komisji Eduka-

cji Narodowej. To prestiżowe 
wyróżnienie odebrała z rąk 
wicekuratora Tadeusza Że-
sławskiego i Bożeny Marzec 
(dyrektora Wydziału Strategii 
Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach). Medal Komisji Edu-

kacji Narodowej to najwyż-
sze odznaczenie państwowe, 
nadawane za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania 
przez Ministra Edukacji Na-
rodowej. Z tej okazji, Wojewo-
da Śląski Zygmunt Łukaszczyk 
i Śląski Kurator Oświaty Stani-
sław Faber skierowali do Darii 
Szczepańskiej także specjalny 
list z gratulacjami.

Jestem bardzo zaszczycona, 
że mogłam przy Was odebrać ten 
medal – powiedziała do zebra-
nych Daria Szczepańska. – Ten 
medal powinien być podzielo-
ny na części. Na tyle, ilu jest Was 
tutaj na sali. Bo każdy z Państwa 
zapracował na to wyróżnienie – 

dodała. Podziękowała także dy-
rektorom i nauczycielom za ko-
lejny rok pracy. Przypomniała 
o sukcesach tyskiej oświaty, 
wskazała kierunki jej dalszego 
rozwoju i złożyła wszystkim ży-
czenia.

Również w czwartek na-
grody za szczególne osiągnięcia 
odebrali tyscy dyrektorzy i na-
uczyciele. Najzdolniejsi ucznio-
wie otrzymali stypendia „Tyskie 
Orły”.

W imieniu nagrodzonych 
głos zabrał Janusz Wróbel, na-

uczyciel informatyki w Ze-
spole Szkół nr 2, Gimnazjum  
nr 12: – Dziękuję, że dostrze-
żono nas nauczycieli, naszą co-
dzienną pracę. Dziękuję, że mo-
żemy poczuć się kimś, kogo się 
ceni – mówił.

Miejskie obchody święta 
edukacji uświetniły występy wy-
chowanków Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Feliksa Rybickiego 
w Tychach oraz Młodzieżowe-
go Domu Kultury im. Artystów 
Rodu Kossaków w Tychach.

Ewa Strzoda
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Laureaci „tyskich orłów” stypendium Miasta tychy:
oSiągnięcia naukowE: aleksander kurcok, krzysztof Łukowicz, Maria ryguła, oli-
via cyran, tomasz kubik, Michał cieśla, agnieszka kopeć, Maciej Paliga, kamil iwa-
niak, aleksandra Smuda, krzysztof Mrzigod, Julia osińska, artur ziarnik, Piotr celiń-
ski, karolina antonik, Maisa Manasar, Maria Siedy, anna Bielecka, Mateusz Pszczółka, 
agnieszka Polak.
oSiągnięcia artyStycznE: olivia Bujnowicz, angelika Malerczyk, Mateusz kawa, 
Julia Lauer.
oSiągnięcia SPortowE: natalia Strózik, dawid Białas, Ewelina Job, kamil Pilch.

zastępca prezydenta tychów, daria szczepańska została odznaczona medalem komisji edukacji 
narodowej.

zapraszamy Państwa na nową stronę 
internetową urzędu Miasta tychy. Przy 
projektowaniu zmian urząd postawił 
na atrakcyjną grafikę, bardziej czytelny 
układ strony głównej, funkcjonalność 
i przejrzystość.

Zmiany dotyczą głównie strony głównej 
urzędu. Tu zastosowano podział według 

zawartości na pięć kategorii o nazwach: dla 
mieszkańców, dla sportu, dla kultury, dla in-
westycji oraz Urząd Miasta.

W tzw. części szybowej znajdują się naj-
ważniejsze wydarzenia, aktualności, na które 
szczególnie warto zwrócić uwagę. Cały czas 
trwają prace nad bardziej przyjaznym „środ-
kiem” witryny umtychy.pl, czyli na podstro-
nach, gdzie sukcesywnie będą się pojawiać 
galerie zdjęć, informacje, które interesują od-
wiedzających stronę www.umtychy.pl

Witryna internetowa urzędu, ma z zało-
żenia być podstawowym źródłem informa-

cji o mieście. Dojście do pożądanych infor-
macji ma być jak najprostsze – zasada trzech 
kliknięć, po których uzyskamy poszukiwaną 
treść.

Pojawiło się kilka nowości, na które warto 
zwrócić uwagę. W prawym górnym rogu stro-
ny głównej znajduje się ikonka: „dla niedowi-
dzących”. Po kliknięciu uruchamia się wersja 
strony z wysokim kontrastem. Rozwiązanie 
wprowadzono, po wielu sugestiach mieszkań-
ców, które pojawiły się przy uruchamianiu po-
przedniej wersji strony.

Na stronie głównej użytkownicy znajdą 
też bezpośredni odnośnik do formularzy elek-
tronicznych na platformie ePUAP, a także roz-
kład jazdy MZK Tychy oraz odnośnik do „Ty-
skiego Informatora Samorządowego. Twoje 
Miasto”.

W dolnej części strony znajduje się in-
formacja „na skróty” – która szybko kieruje 
do najczęściej poszukiwanych przez internau-
tów treści.

Zmiany na stronie umtychy zostały wpro-
wadzone z uwzględnieniem trendów, statystyk 
odwiedzin poszczególnych kategorii, a tak-
że najważniejszych dla odwiedzających tre-
ści. Obecnie trwają prace nad mobilną wer-
sją strony www.umtychy.pl – przystosowaną 
do urządzeń przenośnych takich jak m.in. te-
lefony komórkowe, smartfony czy palmtopy.

Problemy i sugestie dotyczące nowej stro-
ny prosimy zgłaszać na adresy e-mail: promo-
cja@umtychy.pl lub strona@umtychy.pl

Za tydzień na łamach TM znajdą też 
Państwo szerszą informację na temat „Ofer-
ty na czas wolny”. To narzędzie skierowane 
do osób/firm/instytucji organizujących zajęcia 
sportowo-rekreacyjne oraz mieszkańców, któ-
rzy poszukują tego typu informacji w jednym 
miejscu. Baza będzie na bieżąco uzupełniana. 
Już teraz zachęcamy przedsiębiorców by doda-
wali swoją ofertę do bazy „Czas wolny”, która 
znajduje się na www.umtychy.pl

 Mw

nowa odsłona umtychy.pl

Święto pracowników 
oświaty

oSoBy nagrodzonE MEdaLEM kEn: danuta durbas, 
Józef gawlina, Justyna górnikowska, Barbara Łozow-
ska, Barbara Marter, Mirosław Przenzak, renata Pudy-
kiewicz, izabela rodak, aurelia Szner, agnieszka toczy-
łowska, krystyna tomanek, teresa wawrzynek.
MEdaLEM kEn za EfEktywnE dziaŁania w roku 
odkrywania taLEntów nagrodzEni zoStaLi 
równiEż: grażyna Jurek, katarzyna dacy – ignatiuk, 
iwona Pająk-Szydlak, grażyna Sokołowska.
nagrody MiniStra EdukacJi narodowEJ 2011: 
grażyna Jurek, izabela rodak, Maria Ławniczek.
nagrody kuratora oświaty 2011: Barbara zegrod-
nik, anna wanat, Łucja Staniczek, Bożena Saczek, zofia 
Bogdan.
nagrody PrEzydEnta MiaSta tychy: anna damaschk, 
krzysztof Juranek, aldona iwaniuk, Joanna wojtynek, 
natalia nowak, hanna kołodziejczyk, Małgorzata Ba-
nyś, Beatricze świergolik, dorota dubrawska, Barbara 
florek, agnieszka chojecka, Beata Sulma, danuta wy-
socka, Beata Szymkowiak, Małgorzata danis, Elżbieta 
reichert, regina Jarosińska, Jacek zacharko, Jolanta 
Michta, zofia Myalska, aleksandra hryniewiecka, da-
nuta fastnacht, grażyna Sokołowska, izabela Markie-
wicz-kastelik, iwona Paulina Pająk-Szydlak, katarzyna 
grzesica, Elżbieta Pękała, danuta Brzezińska, Joanna 
Sobczyk-Piątek, Bernadeta najdzińska-Skupnik, Boże-
na kozieńska, Janusz wróbel, arkadiusz gniewek, Jo-
anna Sajewicz, Beata kordon, iwona Jaźwa, aleksandra 
nych, rafał falkowski.

nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele:


