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Już niedługo zabrzmi pierw-
szy dzwonek. Sprawdziliśmy, 
co się będzie działo w tyskich 
szkołach w nowym roku.

Jak zwykle, realizowane będą 
projekty unijne. Na razie pew-

ne jest, że w tyskich placówkach 
oświatowych przeprowadzone 
będą dwa.

Dla uczniów
Od 1 września w szkołach 

zawodowych i technikach kon-
tynuowany będzie projekt „Mam 
zawód – mam pracę w regionie” 
(o wartości 4.259.334, 62 zł). Przy-
pomnijmy, w jego ramach placówki 
dostają fundusze na zakup materia-
łów dydaktycznych i doposażenie 
pracowni szkolnych. Dla uczniów 

organizowane są zajęcia grupowe 
i indywidualne o różnej tematy-
ce, m.in. praktyki zawodowe w za-
kładach pracy. Poza tym uczest-
nicy mają okazję ukończyć kursy 
zawodowe i zdobyć nowe upraw-
nienia, m.in. takie jak: prawo jazdy, 
obsługa wózka jezdniowego czy 
kurs spawacza.

– W najbliższych miesią-
cach dalej będziemy podejmować 
działania, które przyczynią się 
do zwiększenia atrakcyjności i ja-
kości kształcenia w tyskich szko-
łach zawodowych – mówi Kry-
styna Solarek, zastępca dyrektora 
Miejskiego Zarządu Oświaty w Ty-
chach. – Ponadto naszym celem jest 
również nawiązanie współpracy 
z pracodawcami, którzy będą mo-
gli aktywnie włączyć się w proces 

kształcenia swoich późniejszych 
pracowników – dodaje.

Dla nauczycieli
Ponad pięciuset tyskich na-

uczycieli będzie uczestniczyć w no-
wym projekcie „Nowatorska szkoła 
– nowa jakość w systemie doskona-
lenia nauczycieli w mieście Tychy”, 
który wystartuje 1 września i po-
trwa do sierpnia 2014 roku. War-
tość programu to 451.696,00 zł.

W ramach projektu, w 15 pla-
cówkach oświatowych (2 przed-
szkola, 5 podstawówek, 6 gimna-
zjów i 2 szkoły ponadgimnazjalne), 
zostaną opracowane i zrealizowa-
ne pilotażowe plany wspomagania, 
odpowiadające na zdiagnozowa-
ne indywidualne potrzeby danych 
placówek w ramach wdrażanego 
systemu doskonalenia nauczycieli. 
Powstaną lokalne sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli i dy-
rektorów, zostanie też opracowany 
„Miejski Program Wspomagania 
Placówek Edukacyjnych”.

Walka o unijną kasę
To jeszcze nie wszystko. Miejski 

Zarząd Oświaty w Tychach stara się 
pozyskać pieniądze z funduszy unij-
nych na realizację kolejnego projek-
tu „Wiedza twoim sukcesem”. Jego 
adresatami byliby uczniowie liceów 
ogólnokształcących. Zgodnie z zało-
żeniami, jeżeli MZO dostanie pie-
niądze, projekt realizowany będzie 
od stycznia 2014 roku. W planach 
jest organizacja różnych zajęć poza-
lekcyjnych dla licealistów, których 

celem ma być m.in. rozwijanie zain-
teresowań i poszerzanie wiedzy.

– Nasz projekt przeszedł po-
zytywnie ocenę formalną. Teraz 
czekamy na wyniki oceny mery-
torycznej. Powinniśmy je poznać 
najpóźniej z początkiem września – 
wyjaśnia wicedyrektor Solarek.

Zmiany w opłatach
Uwaga rodzice przedszko-

laków – od 1 września wystąpią 
zmiany w opłatach za przedszko-

le. Tak, jak do tej pory, bezpłat-
ny będzie pięciogodzinny pobyt 
dziecka w przedszkolu, w czasie 
którego realizowana jest pod-
stawa programowa. Za każdą 
kolejną rozpoczętą godzinę po-
bytu malucha w placówce przed-
szkolnej, trzeba będzie zapłacić 
złotówkę.

Remonty
Nowy rok szkolny część 

uczniów rozpocznie w wyre-

montowanych szkołach. W okre-
sie wakacji mniejsze i większe 
prace remontowe prowadzone 
były m.in. w: Szkołach Podsta-
wowych 3, 7, Przedszkolach 20, 
5, 8, 18, 14, a także w Gimna-
zjum nr 6 i Zespole Szkół nr 2. 
Do listopada potrwa budowa 
placów zabaw w Szkołach Pod-
stawowych nr 2, 7, 11 i 18. Re-
monty prowadzone były także 
w MDK nr 2.
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31 sierpnia, w godz. 14–18, 
na placu Baczyńskiego od-
będzie się „Sobota z książ-
ką”. Impreza organizowana 
jest przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną, Miejskie Centrum 
Kultury i Muzeum Miejskie 
w tychach.

Co się będzie działo? MBP, MCK 
i Muzeum Miejskie ustawią 

na placu swoje stoiska, na których 
będzie można kupić wydawnictwa 
miejskie (m.in. monografię histo-
ryczną Tychów), a także zaopatrzyć 
się w bezpłatne informatory biblio-
teczne i zakładki do książek. Uczest-
nicy będą mogli także zabrać sobie 
do domu jakąś interesującą pozycję 
z oferty kilkuset darmowych uży-
wanych książek, które udostępni 
tyska biblioteka.

Ponadto „Sobota z książką” 
będzie też okazją do spotkania 
z autorami związanymi z Tycha-
mi, m.in. prof. Ryszardem Kacz-
markiem (redaktorem monografii 
historycznej), Andrzejem Czyżew-
skim (autorem m.in. książki o Mar-
ku Hłasce), Bogdanem Prejsem 
(autorem m.in. książki „Tyszanie 
nie z tej ziemi”) i innymi. Będzie 
więc możliwość uzyskania dedy-
kacji i autografu na zakupionej lub 
posiadanej już książce. Co jeszcze? 

Specjalne puste stoły przygotowa-
ne zostaną dla tych, którzy będą 
chcieli sprzedać lub wymienić swo-
je, przeczytane już książki. Wystar-
czy przynieść je na plac i rozłożyć 
na stanowiskach kiermaszowych. 
Gorąco zachęcamy również 
mieszkańców do podzielenia 
się swoimi przeczytanymi lek-
turami z innymi. W namiotach 
MCK i MBP będzie trwała 
zbiórka książek – jesienią zy-
skają one „drugie życie” pod-
czas miejskiej kampanii spo-
łecznej, o której szczegółach 
poinformujemy już wkrótce. 
Na zakończenie sobotniej imprezy, 
ok. godz. 17, zapraszamy na koncert 
poezji śpiewanej w wykonaniu Da-
niela Gałązki z zespołem.

Niedziela ze zdrowiem
Ostatnia niedziela wakacji (1 

września) będzie okazją do bez-
płatnych badań i konsultacji.

– Podobnie jak w roku ubie-
głym, przygotowaliśmy szeroką 
gamę bezpłatnych porad, kon-
sultacji i badań. To doskonała 
forma profilaktyki. Zachęcamy 
do udziału całe rodziny – mówi 
Krystyna Rumieniuch, naczel-
nik Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy. 
– Dla uczestników zaplanowali-

śmy również atrakcje artystycz-
ne – dodaje.

Na placu Baczyńskiego, 
od godz. 14, będzie można sko-
rzystać z m.in. bezpłatnych kon-
sultacji lekarskich, dietetycznych, 
pielęgniarskich i porad rehabilitan-
tów. Uczestnicy „Niedzieli ze zdro-
wiem” będą mogli obejrzeć po-
kaz udzielania pierwszej pomocy, 
a także wykonać badania: poziomu 
cukru we krwi, cholesterolu, PSA, 
słuchu, ciśnienia, USG tętnic szyj-
nych, obliczenia BMI, przesiewowe 
badania USG Dopplera, logope-
dyczne dzieci i dorosłych, ortop-
tyczne, pomiar tkanki tłuszczowej, 
dermatoskopowe i inne.

Będzie okazja także dowie-
dzieć się m.in., jak skutecznie rzu-
cić palenie czy jak się dobrze przy-
gotować do egzotycznej podróży. 
Dla pań zaplanowano m.in. porady 
przedporodowe, naukę samoba-
dania piersi i porady pedagogów 
dotyczące opieki nad dzieckiem 
do 3. roku życia.

Chętni będą mogli także do-
konać pomiaru zawartości tlenku 
węgla w wydychanym powietrzu.

Organizatorzy przygotowali 
również szereg atrakcji dodatko-
wych. Będą gry, zabawy i minikon-
kursy dla najmłodszych tyszan oraz 
bezpłatna ścianka wspinaczkowa. 

Interesująco zapowiada się program 
artystyczny. Na scenie wystąpią: 
wychowankowie Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 1 im. Artystów 
Rodu Kossaków w Tychach, ucznio-
wie ze Stowarzyszenia Ognisk Ar-
tystycznych w Tychach, zespół ta-
neczno-aerobikowy „STOprocent”. 
Gwiazdą wieczoru będzie Martyna 
Jakubowicz z zespołem.

Organizatorem „Niedzieli 
ze zdrowiem” jest Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy. Współorganizatora-
mi: MCK, MOSiR i MDK nr 1.
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B y  u ł a t w i ć 
m i e s z k a ń c o m 
załatwianie for-
malności zwią-
zanych z nową 
ustawą śmiecio-
wą na stronie 
www.ibok.tego.
tychy.pl urucho-
miono interneto-
we biuro obsłu-
gi klienta. trwa wysyłanie 
do mieszkańców listów w tej 
sprawie, zawierających in-
formację o wprowadzeniu 
do elektronicznego syste-
mu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, indy-
widualnym numerze konta 
bankowego, na jaki należy 
dokonywać wpłat za wywóz 
śmieci, a także o terminach 
płatności.

W każdym z ponad 8.400 li-
stów znaleźć można także 

hasło i login do internetowego 
biura obsługi klienta.

– Trzeba pamiętać o tym, 
że po rejestracji w internetowym 
biurze obsługi klienta hasło na-
leży zmienić (min. 8 znaków, 
duże i małe litery oraz cyfry lub 
znaki specjalne). Samo korzysta-

nie z internetowe-
go biura jest bardzo 
proste, każdy, kto 
posiada np. inter-
netowe konto ban-
kowe bez problemu 
sobie z tym poradzi 
– mówi Agnieszka 
Lyszczok, kierownik 
referatu Gospodarki 
Odpadami Komu-

nalnymi w UM Tychy i zachęca 
do korzystania z IBOK.

– Na stronie IBOK wyświe-
tlane będą wiadomości i ko-
munikaty dla klienta. Po za-
logowaniu do systemu każdy 
mieszkaniec będzie mógł zapo-
znać się z naliczonymi opłatami 
czy wydrukować polecenie prze-
lewu, by uregulować płatności 
na poczcie.

W internetowym biurze 
będzie można sprawdzić także 
harmonogram wywozu odpa-
dów ze swojej posesji, a także 
zajrzeć do wszystkich dokumen-
tów, dotyczących danego płatni-
ka m.in. do złożonej deklaracji. 
Za pomocą IBOK można złożyć 
jej korektę, a nawet reklamację 
związaną z wywozem odpadów 
lub naliczeniem opłat.

 EWa GRuDNIoK

Co słychać w szkole?

W e e K e n d  n a  B a c z y ń s k i e g o

Sobota z książką, niedziela ze zdrowiem

niedzielena

dla mieszkancow, ,

szkoły podstawowe 6-latki
w klasach I:

gimnazja szkoły publiczne

szkoły ponadgimnazjalne szkoły prywatne

1 080
920 233

950 13
W roku szkolnym 2013/2014 w tyskich szkołach będą realizowane dwa projekty unijne:
• Mam zawód, mam pracę w regionie - wartość ponad 4,2 mln zł
• Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy 

- wartość ponad 451 tys. zł.

w klasach Irozpoczynających naukę
Liczba uczniówLiczba uczniów

rozpoczynających naukę
w klasach I

R u s z a  I B O K  c z y l i  i n t e r n e t o w e 
B i u r o  o B s ł u g i  k l i e n ta

Szybciej i sprawniej

W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa nr 18 przeszła 
gruntowny remont. to właśnie tu, 2 września o godz. 11, 
odbędzie się miejskie otwarcie roku szkolnego 2013/2014.  
Na zdjęciu dyrektor Dorota Grzesica.
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