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Tyskie dzieci 
i młodzież lubią 
pomagać innym. 

zwłaszcza przed 
święTami bożego 

narodzenia 
w wielu szkołach 

i przedszkolach 
na Terenie miasTa 
organizowane są 

charyTaTywne 
akcje, 

z kTórych dochód 
przeznaczany jesT 

na cel charyTaTywny. 
świąTeczne 
kiermasze, 

wszelkiego 
rodzaju zbiórki 

bożonarodzeniowe 
To już Tradycja.

w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. 
Leona Krucz-
kowskiego działa 

prężnie Szkolne Koło Wolontaria-
tu. Wspólnie z Radą Młodzieżową 
zorganizowało kilka charytatyw-
nych, bożonarodzeniowych akcji. 
Z początkiem grudnia, w Dniu 
Wolontariusza (5.12), uczniowie 
zorganizowali kiermasz ciast świą-
tecznych oraz kwestowali w cza-
sie szkolnych przerw. Dochód 
z akcji przeznaczyli na potrzeby 
osieroconych dzieci podopiecz-
nych tyskiego Hospicjum im. św. 
Kaliksta I. Uczniowie włączyli się 
także w szkolną zbiórkę zabawek 
dla chorych dzieci. Trafiły one 
do rąk maluchów przebywających 
w Szpitalu Miejskim w Tychach 
oraz podopiecznych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Tychach na spotkaniach 
zorganizowanych w mikołajki, 6 
grudnia.

Nie tylko zabawki 
i słodycze

Także Zespół Szkół nr 6 przed 
świętami podjął się organizowania 
charytatywnych akcji. Uczniowie 
w czasie specjalnych zbiórek gro-
madzili zabawki, słodycze, ale także 
pomoce szkolne, a nawet ubrania 
dla podopiecznych Ogniska Wy-
chowawczego w Jastrzębiu Zdro-
ju. Zbierali także m.in. pampersy 
i zabawki dla podopiecznych Sto-
warzyszenia Pielęgniarsko-Opie-
kuńczego w Częstochowie, słody-
cze dla dzieci z Hospicjum Cordis. 
Warto tu wspomnieć, iż szkoła już 
od czterech lat aktywnie wspiera 
hospicjum – poprzez pomoc w bu-
dowie, pracach remontowych, przy-
gotowanie kiermaszów, koncertów 

czy jasełek (wspólnie z przedszkola-
kami z tyskiego Przedszkola nr 8). 
Niedawno, w czasie Starotyskich 
Mikołajek, uczniowie ZS nr 6 kwe-
stowali także na rzecz maluchów 
będących pod opieką fundacji Ślą-
skie Hospicjum dla Dzieci.

Szlachetna Paczka – 
tradycją w ZS nr 1

Coraz większą popularność 
zyskuje w szkołach także cha-
rytatywna akcja „Szlachetna 
Paczka”. Tyski Zespół Szkół nr 1 
uczestniczy w niej już od czte-
rech lat. – Nasza szkoła od wielu 
lat uczestniczy w akcjach chary-
tatywnych wspierających ludzi 
potrzebujących pomocy, organi-
zowanych m.in. przez parafie, czy 

też w zbiórkach żywności – mówi 
Grażyna Jurek, dyrektor ZS nr 1. 
– Pomysł, by wziąć udział w „Szla-
chetnej Paczce”, podsunęli w 2010 
roku uczniowie.

W tym roku uczniowie wspar-
li rodzinę z dwójką dzieci. Prawie 
wszystkie klasy – tak w gimnazjum, 
jak i w szkole ponadgimnazjalnej, 
zaoferowały pomoc. Dzięki zaan-
gażowaniu uczniów i nauczycieli, 
udało się zebrać żywność, środki 
chemiczne, pomoce szkolne, za-
bawki, sprzęt wyposażenia domo-
wego. W sumie – aż 47 paczek!

Pocztówki do chorych 
dzieci

Uczniowie z tyskiego Zespołu 
Szkół nr 7 już po raz drugi włączyli 
się do ogólnopolskiej akcji „Marzy-
cielskiej Poczty”. Młodzież wykona-
ła kartki pocztowe, które wysłane 
zostały do chorych dzieci z całej 
Polski. Motywem przewodnim 
pocztówek były nadchodzące Świę-
ta Bożego Narodzenia. A wszystko 
po to, by – jak podkreślają organiza-
torzy akcji „Marzycielskiej Poczty” 
– kartki dodały chorym dzieciom 
sił do walki z chorobą, wywołały 
uśmiech na twarzach maluchów.

Kiermasz
Kiermasze na stałe wpisa-

ły się w przedświąteczną tradycję 
w tyskich szkołach i przedszkolach. 
W minionym tygodniu, 14 grudnia, 
jeden z nich odbył się w Przedszkolu 
Niepublicznym Kolorowe Kredki. 
Organizatorami były przedszko-
laki oraz ich rodzice. Każdy miał 
za zadanie wykonać zaprojektowane 
rękodzieło lub stworzyć swój popi-
sowy wypiek. Na kilkunastu kier-
maszowych straganach można było 
podziwiać i oczywiście kupować, 
świąteczne produkty. Zebrane pie-
niądze – 1500 zł, trafią do Fundacji 
Śląskie Hospicjum dla Dzieci

. UL

Tyszanie lubią 
pomagać

 
kolędy i Jasełka

Międzyszkolny konkurs kolęd i Pastorałek
już po raz dziesiąty szkoła podstawowa nr 37 w Tychach 
zorganizowała międzyszkolny konkurs kolęd i pastora-
łek dla uczniów szkół integracyjnych. w jubileuszowej 
edycji zaprezentowało się 10 zespołów reprezentujących 
pięć szkół z Tychów, lędzin i bierunia starego.
specyfiką konkursu jest to, że jest on kierowany do szkół 
z klasami integracyjnymi. w skład zespołów wchodzą za-
równo uczniowie zdrowi, jaki i niepełnosprawni. oprócz 
umiejętności wokalnych i instrumentalnych, uczniowie 
co roku prezentują także wspaniałe kostiumy i ciekawe 
rekwizyty.  SW

Przybieżeli do Betlejem...
w kościele pw. matki bożej królowej aniołów kolo teatral-
ne wilkowyjki z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 
zaprezentowało literacko-muzyczne jasełka pt. „przybie-
żeli do betlejem...”. w przedstawieniu wzięło udział oko-
ło 40 dzieci, a na widowni zasiedli ich koledzy ze szkoły 
i przedszkola, rodzice dziadkowie, oraz zaproszeni goście. 
jasełka są w wilkowyjskiej szkole wieloletnią tradycją, 
a w ich organizację włączają się również absolwenci oraz 
proboszcz miejscowej parafii ks. michał macherzyński.
 SW
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 6, wspólnie z maluchami z Przedszkola nr 8 przygotowali jasełka.

Pocztówki do chorych dzieci wysłali uczniowie ZS nr 7.
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Wraz remontem i moderni-
zacją ulic sukcesywnie na-
stępować będzie wymiana 
oświetlenia.

obecnie miasto ubiega się o do-
finansowanie zadania w ra-

mach programu priorytetowego 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej pod nazwą „System Zielonych 
Inwestycji SOWA – energoosz-
czędne oświetlenie uliczne”. Jak 
poinformowano na ostatniej sesji 
RM, inwestycja realizowana bę-
dzie w latach 2014–2015, jej koszt 
szacunkowy to 9,7 mln zł, z cze-
go pożyczka wyniesie 5,3 mln zł, 
a reszta będzie pochodziła z dota-
cji, także z NFOŚ. 

Projekt zakłada moderniza-
cję 1150 sztuk opraw i wymianę 
850 słupów. W pierwszym etapie 
nastąpi wymiana samych opraw 
oświetleniowych na konstruk-
cjach nie wymagających mo-
dernizacji, a następnie wymiana 
850 słupów wraz z okablowaniem. 
W ramach dotacji wymienionych 
zostanie 271 opraw na odcinkach 
ulic Edukacji, Towarowej, a tak-
że na alei Bielskiej i Jana Pawła. 
Natomiast z pożyczki z NFOŚ wy-
mienionych zostanie 879 opraw 
na 24 odcinkach ulic, najwięcej 
na al. Bielskiej, ul. Katowickiej, 
ul. Paprocańskiej, Elfów, Nowo-
kościelnej, Cyganerii.

Przewiduje się zastosowanie 
nowoczesnych lamp typu LED za-

montowanych i pracujących we-
dług mocy dobranych odpowied-
nio do parametrów geometrycznych 
drogi oraz umożliwiających reduk-
cję strumienia świetlnego w godzi-
nach późnonocnych.

Do systemu SOWA zgłoszono 
oświetlenie, które miasto przejęło 
od spółki Tauron SA

– Aby modernizować oświetle-
nie, miasto musi być jego właścicie-
lem – wyjaśnia prezydent Andrzej 
Dziuba. – Negocjacje z Tauronem 
nie były łatwe, przejęliśmy oświetle-
nie najstarsze, w najgorszym stanie. 
Sukcesywnie remontować będzie-
my kolejne ulice, także ze środków 
bieżących. Na ul. Sienkiewicza już 
zaczęliśmy montować nowe oświe-
tlenie. LS

z  s y s T e M u  Z i e l o n yc h  i n w e s T yc J i

SOWA oświetli ulice
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