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Trzy tyskie placówki oświato-
we biorą udział w kolejnej edycji 
konkursu „Ekorewolucja”, któ-
rego organizatorem jest Tesco. 
Szkoły walczą o nowoczesne pra-
cownie multimedialne i czytniki 
książek elektronicznych.

W konkursie udział biorą: Szkoła 
Podstawowa nr 11 im. M. Cu-

rie-Skłodowskiej, Szkoła Podstawowa 
nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
gen. J. Ziętka oraz Gimnazjum nr 10 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ze-
spole Szkół nr 1 im. G. Morcinka.

Zasady udziału
Warunkiem uczestnictwa było 

przeprowadzenie przez uczniów 
w swoim najbliższym otoczeniu „Eko-
rewolucji”, czyli projektu na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, a na-
stępnie nakręcenie krótkiego ekofilmi-
ku o podjętych działaniach. Zgodnie 
z regulaminem, film może trwać mak-
symalnie 2 minuty.

Tyszanie nakręcili filmy zatytuło-
wane: „Ekopaka” (SP nr 40), „Ekopo-
tworki” (SP nr 11) i „EkoRangers” (G 
nr 10).

Jak głosować?
Laureatów konkursu, do których 

trafią pracownie multimedialne i na-
grody indywidualne, wybierają inter-
nauci w drodze ogólnopolskiego głoso-
wania na ekofilmiki, które odbywa się 
za pośrednictwem strony internetowej 
www.tescodlaszkol.pl

Głosy na wybraną placówkę moż-
na oddawać codziennie do 9 grudnia. 
Dla głosujących do wygrania są bony 
na zakupy. Więcej informacji dostęp-
nych jest na stronie konkursu. Zachę-
camy do poparcia tyskich szkół!

Trochę historii
Przypomnijmy, program „Te-

sco dla szkół” przeprowadzany jest 
już od dziewięciu lat. Jego adresata-
mi są szkoły podstawowe i gimnazja. 
Od trzech lat tematyka zmagań kon-

kursowych związana jest z szeroko 
pojętą ekologią.

Do tej pory, w ramach projek-
tu, ufundowano pracownie kompu-
terowe i multimedialne oraz sprzęt 
dydaktyczno-sportowy dla 11 tysię-
cy polskich szkół, o łącznej wartości 
ponad 12 milionów złotych. W tym 
roku do wygrania jest 30 pracow-
ni multimedialnych, o które walczy 
440 placówek oświatowych.
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Tesco dla szkół

Startuje kampania 
„my Dzieciom” 

Skierowana 
Do oDbiorców 

w wieku 
oD 5 Do 10 lat. 

to kolejna akcja 
eDukacyjno – 

profilaktyczna, 
której głównym 

organizatorem 
jeSt Straż miejSka 

w tychach.

W spółorganizatorami pro-
jektu są: Wydział Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy, Fundacja Orange, 
Miejski Zarząd Oświaty w Ty-
chach, Komenda Miejska Poli-
cji w Tychach i Teatr Mały w Ty-
chach.

To następna okazja do tego, 
by poprzez gry i zabawy, kształ-
cić u najmłodszych mieszkań-
ców naszego miasta umiejęt-
ności skutecznego reagowania 
na różne zagrożenia – mówi Ry-
szard Polcyn, komendant Straży 
Miejskiej w Tychach.

Nauka przez 
zabawę

Do udziału w akcji zapro-
szony został cieszyński zespół 
„Ploom”. – To ciekawa formacja. 
Poprzez swoje piosenki i przed-
stawienia teatralne uczy dziecia-
ki podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Wszystko to ma im 
pomóc radzić sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych – tłuma-
czy Zygmunt Zorgiel, straszy in-

spektor w SM Tychy, pomysło-
dawca projektu „My Dzieciom”. 
– Członkami zespołu są rodzice 
i dzieci. Dorośli grają na różnych 
instrumentach, a ich pociechy 
wcielają się w role aktorów i od-
grywają scenki, poprzez które 
edukują swoich rówieśników – 
dodaje.

„Ploom” w swojej dzia-
łalności artystycznej porusza 
zagadnienia związane m.in. 
z agresją i przemocą, z którą 
dzieci mogą spotkać się w swo-
im najbliższym otoczeniu. Cie-
szyński zespół wystąpi dwu-
krotnie na deskach Teatru 
Małego w Tychach w najbliż-
szą środę, 23 listopada. Wystę-

py obejrzy prawie 850 tyskich 
dzieci.

druga odsłona
Działania przeprowadzane 

w ramach kampanii „My Dzie-
ciom” podzieliliśmy na dwa 
etapy – wyjaśnia komendant  
Polcyn. – Poza występem grupy 
„Ploom”, drugą formą zajęć będą 
warsztaty praktyczne, w czasie 
których mali uczestnicy będą 
mieli okazję przeprowadzić roz-
mowę z oficerem dyżurnym ob-
sługującym numer alarmowy – 
dodaje.

Będzie to możliwe dzięki 
specjalnej centrali telefonicz-
nej, którą SM Tychy będzie mia-

ła do swojej dyspozycji w czasie 
realizacji projektu. – Przeprowa-
dzaliśmy już takie zajęcia w kilku 
szkołach i okazało się, że dzieci 
często mają problem z odbyciem 
takiej rozmowy i udzieleniem 
odpowiedzi na zadawane przez 
operatora numeru alarmowego 
pytania – opowiada Zygmunt 
Zorgiel.

Zamierzeniem organizato-
rów jest również, aby mali tysza-
nie, dzięki udziałowi w projekcie, 
zapamiętali i nauczyli się wy-
bierać w telefonie numery alar-
mowe 112, 997, 998, 999 i 986. 
Na zakończenie akcji „My Dzie-
ciom” uczestnicy otrzymają ga-
dżety odblaskowe.

Systematyczna 
edukacja

Warto wspomnieć, 
że w strukturach tyskiej Stra-
ży Miejskiej już od czterech 
lat funkcjonuje Dział Profilak-
tyki. – Od 2008 roku regular-
nie organizujemy różne akcje 
profilaktyczno-edukacyjne dla 
przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalistów 
i uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych, a także dla studentów 
– mówi Ryszard Polcyn.

Dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym 
zajęcia organizowane są w pla-
cówkach, do których uczęszcza-
ją. Uczniowie klas 4–6, a także 
gimnazjów i szkół średnich przy-
jeżdżają na warsztaty do siedzi-
by Straży Miejskiej w Tychach, 
które prowadzone są wspólnie 
z psychologami z tyskiej Izby 
Wytrzeźwień.

Tematyka omawianych 
zagadnień dostosowana jest 
do wieku odbiorców – wyja-

śnia Zygmunt Zorgiel. Doty-
czy m.in.: bezpiecznego zacho-
wania w domu, szkole i w ruchu 
drogowym, postępowania wo-
bec agresywnych zwierząt, prze-
mocy i agresji w środowisku 
szkolnym i domowym, substan-
cji psychoaktywnych i naduży-
wania alkoholu, przestępczości 
wśród nieletnich, odpowiedzial-
ności prawnej za czyny karalne.

SM Tychy organizuje rów-
nież szkolenia dla studentów 
Wydziałów Pedagogiki i Psy-
chologii, a także konsultacje dla 
pedagogów, psychologów, wy-
chowawców, pracowników so-
cjalnych, kuratorów i rodziców.

Zajęcia te prowadzone są 
przez odpowiednio przeszkolo-
nych strażników miejskich, po-
siadających wykształcenie wyż-
sze (m.in. z zakresu pedagogiki, 
pedagogiki specjalnej i resocja-
lizacji), odpowiedni staż pracy 
w Straży Miejskiej oraz specjali-
styczne przygotowanie do pracy 
profilaktycznej.

Ewa STrZoda

W trosce o bezpieczeństwo 
maluchów

Dział profilaktyki Straży miejskiej organizuje spotkania dla dzieci i młodzieży. 
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w projekcie „my Dzieciom” najmłodsi uczą się m.in. 
bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.


