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Gimnazjalisto, wybierz szkołę i zawód!
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metropolitalne Święto 
rodziny
W niedzielę, 22 maja, w godz. 13–18 
na placu Baczyńskiego odbędzie się 
Metropolitalne Święto Rodziny.

Impreza tradycyjnie już będzie miała for-
mę pikniku rodzinnego. Jak zwykle orga-
nizatorzy przygotowują szereg atrakcji dla 
najmłodszych uczestników, ale nie tylko. 
Każdy zatem, mały i duży, znajdzie coś dla 
siebie. Będą gry i zabawy ruchowe, konkur-
sy z nagrodami, warsztaty plastyczne i wie-
le innych. organizatorem metropolitalnego 
Święta rodziny jest Urząd miasta Tychy, jed-
nostki miejskie i firmy uczestniczące w pro-
gramie „3+Liczna rodzina”. wstęp wolny. 
warto dodać, że 21 maja festyn rodzinny or-
ganizuje parafia św. Jana Chrzciciela, a 22 
maja bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.
Na zakończenie obchodów Święta rodzi-
ny w naszym mieście 5 czerwca również 
na placu Baczyńskiego odbędzie się dzień 
zdrowia. Tam tyskie rodziny będą miały 
okazję skorzystać z szeregu darmowych 
badań i konsultacji. Szczegółowy program 
imprezy przedstawimy w TT już za tydzień. 
 ES

Dobiega końca kampania „Zawód=pra-
ca, to się opłaca” organizowana przez 
Urząd Miasta Tychy i Miejski Zarząd 
Oświaty w Tychach. Akcja prowadzona 
w kwietniu i maju na terenie naszego 
miasta miała na celu zwrócić uwagę 
uczniów ostatnich klas gimnazjów i ich 
rodziców na korzyści płynące z wyboru 
szkoły dającej absolwentom konkret-
ny zawód.

– Podjęcie decyzji o swojej zawodowej 
przyszłości, o tym jaki zawód chcemy 
wykonywać, jest bardzo ważnym i często 
trudnym momentem w życiu. Chcieliśmy 
pomóc młodzieży dokonać właściwego 
wyboru i trafnie ocenić swoje możliwo-
ści i predyspozycje. zależało nam także 
na zwiększeniu zainteresowania kształce-
niem zawodowym, pokazaniu, jak szeroka 
jest w Tychach oferta szkół zawodowych 
i jak w wielu kierunkach młodzież może 
się kształcić. dzięki kampanii i zaangażo-
waniu w nią dziennikarzy “Twoich Tychów” 
te cele udało nam się osiągnąć – mówi 
daria Szczepańska, zastępca prezydenta 
ds. społecznych.
– dalsza nauka w zasadniczej szkole za-
wodowej czy technikum jest dobrym star-
tem w dorosłe życie. daje możliwość usa-
modzielnienia się przez szybsze wejście 

na rynek pracy, zdobycie doświadczenia za-
wodowego już w trakcie nauki, a także do-
datkowych kwalifikacji i uprawnień – mówi 
Krystyna Solarek, zastępca dyrektora mzo 
w Tychach. – Podczas nauki uczniowie mają 
okazję uczestniczyć w praktykach zawodo-
wych i stażach zagranicznych ze środków 
unijnych, co uatrakcyjnia naukę i stwarza 
nowe możliwości rozwoju – dodaje.

Bogata oferta
oferta szkół zawodowych w Tychach jest 
bogata i różnorodna. Gimnazjaliści mogą 
wybierać zawody w takich branżach 
jak m.in.: budownictwo i mechanika, elek-
tryka i elektronika, motoryzacja, logisty-
ka, informatyka, ekonomia, handel, rekla-
ma, turystyka, gastronomia, hotelarstwo 
i ochrona środowiska. – w ramach kampa-
nii, przez kilka tygodni w kolejnych wyda-
niach Twoich Tychów każda z tyskich szkół 
zawodowych miała okazję pochwalić się 
bazą dydaktyczną, atrakcyjnymi formami 
nauki, zajęciami dodatkowymi, współpracą 
z pracodawcami, a także dotychczasowymi 
osiągnięciami i perspektywami rozwoju – 
przyznaje wicedyrektor Solarek.
Co się jeszcze działo w ramach kampanii? 
22 kwietnia w mediatece odbyły się Targi 
Edukacyjne, podczas których uczniowie 
trzecich klas gimnazjów mogli zapoznać 
się z pełną ofertą tyskich publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych. Targi odwie-
dziło kilkuset gimnazjalistów. w czasie 
trwania kampanii odbywały się również 
dni otwarte w szkołach. ale to jeszcze 
nie wszystko. – Kampanię realizowaliśmy 
również poprzez działania outdoorowe – 
wyjaśnia Krystyna Solarek.
I tak m.in. dzięki miejskiemu zarządo-
wi Komunikacji w Tychach – partnerowi 
kampanii „zawód = praca, to się opła-
ca! ” – na wielu wiatach przystankowych 
umieszczone zostały plakaty reklamujące 
kampanię. Plakaty były również umiesz-
czone w budynkach użyteczności pu-
blicznej. Informacja o akcji pojawiła się 
również na citylightach, bilbordach, telebi-
mach, a także w trolejbusach. do samych 
uczniów trafiły także ulotki zawierające 
najważniejsze informacje na temat szkol-
nictwa zawodowego.

Zdaniem gimnazjalistów
w czasie trwania Tyskich Targów Eduka-
cyjnych w mediatece zapytaliśmy kilku 

tyskich gimnazjalistów, czy ich zdaniem 
kampania „zawód=praca, to się opłaca” 
była potrzebna. oto co nam powiedzieli: – 
dzięki tej akcji w naszej szkole pojawił się 
plakat informacyjny zachęcający do pod-
jęcia nauki w szkole, która daje zawód, 
bo to zapewnia szybsze podjęcie pracy. 
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 
rzeczywiście, po rozmowie z panią peda-
gog w szkole i rodzicami, zdecydowałem 
się na wybór technikum, a nie ogólniaka 
jak planowałem wcześniej – mówi gim-
nazjalista Kami rzeszewski.
dzięki kampanii dowiedziałam się, że ty-
skie szkoły mają tak wiele różnych kie-
runków kształcenia. zastanawiam się nad 
technikiem organizacji reklamy albo tech-
nikiem krajobrazu. obydwa zawody wydają 
się bardzo interesujące – przyznała Karo-
lina majchrzak.
od dłuższego czasu zastanawiam się ra-
zem z moimi rodzicami nad wyborem od-
powiedniej szkoły dla mnie. Teraz chy-
ba wiem, że zdecyduję się na technikum, 
bo to szkoła, która daje maturę i jednocze-
śnie zawód. Potem pójdę do pracy i na za-
oczne studia – podsumowuje michalina 
Lanczewska.

Ewa Strzoda

Ważne!

Pełna informacja o ofercie tyskich 
szkół ponadgimnazjalnych oraz zasa-
dy naboru dostępne są na stronie inter-
netowej Tyskiego Portalu oświatowego 
(www.oswiata.tychy.pl) oraz na stro-
nach www poszczególnych placówek 
oświatowych.

Ruszyły nabory

Uwaga! w naszym mieście ruszyła już 
rekrutacja do szkół ponadgimnazjal-
nych na rok szkolnych 2016/2017, która 
potrwa do 21 czerwca. zapisywać się 
można elektronicznie na stronie www.
oswiata.tychy.pl lub www.slaskie.edu.
com.pl. dla tegorocznych absolwentów 
gimnazjów, a jest ich w Tychach 1046, 
przygotowano 1060 miejsc – z czego 
372 (35,09%) w liceach ogólnokształcą-
cych, 446 (42,08%) w technikach i 242 
(22,83%) w zasadniczych szkołach 
zawodowych. Szacuje się, że łącznie 
we wszystkich szkołach ponadgim-
nazjalnych uruchomionych zostanie 
34 oddziały, w tym: 12 w liceach, 14 
w technikach i 8 w zasadniczych szko-
łach zawodowych. Listy uczniów przy-
jętych do szkół zostaną ogłoszone 22 
lipca.

24 maja w Pasażu Kultury „Androme-
da” odbędzie się trzecie ze spotkań 
w ramach prowadzonego przez „Ga-
zetę Wyborczą” projektu pn. „Miasta 
idei”, będącego próbą wypracowania 
najlepszych pomysłów i dobrych prak-
tyk dla śląskich miast. Organizatorzy 
chcą, by organizowane pod tym ha-
słem konferencje były miejscem dia-
logu i wymiany opinii między władzami 
miast, ekspertami i mieszkańcami.

rano zaplanowane są zamknięte warsz-
taty z udziałem ekspertów pod ha-
słem „Tychy nie chcą spać”. Natomiast 
od godz. 12.30 będzie można wziąć udział 
w otwartej debacie, podczas której zapre-
zentowane zostaną wnioski z warszta-
tów. Na pytanie o to, czego dziś oczekują 
od miasta jego użytkownicy, wraz z pro-
wadzącym debatę red. Przemysławem 
Jedleckim spróbują odpowiedzieć m.in. 
wiceprezydent Tychów daria Szczepań-

ska, socjolog Krzysztof Bierwiaczonek, 
Patryk Białas – dyrektor Centrum In-
nowacji i Kompetencji Park Naukowo-
Technologiczny Euro-Centrum w Katowi-
cach, architekci agnieszka Labus i robert 
Skitek oraz zbigniew Gieleciak, prezes 
rCGw Sa
zakończenie debaty, na którą organiza-
torzy zapraszają także zainteresowa-
nych mieszkańców miasta, planowane 
jest na godz. 14.

tychy najlepszym miastem?

nabór na nowe stanowisko
Urząd Miasta Tychy ogłasza drugie po-
stępowanie rekrutacyjne na stanowisko 
miejskiego architekta i konserwatora 
zieleni.

osoba zatrudniona na tym stanowisku bę-
dzie pełniła obowiązki miejskiego archi-
tekta krajobrazu. Będzie miała pod opieką 
parki, skwery i tereny zielone na terenie 
miasta. do jej obowiązków będzie nale-
żało m.in. opracowywanie projektów na-
sadzeń zieleni i towarzyszącej im małej 
architektury, inwentaryzacja i utrzymanie 
zieleni miejskiej oraz ochrona terenów cen-
nych przyrodniczo. Kandydaci na to stano-
wisko powinni posiadać wiedzę w zakresie 
ochrony przyrody, architektury krajobrazu, 
dendrologii i ogrodnictwa. muszą wykazać 
się kierunkowym wykształceniem oraz do-
świadczeniem – portfolio z prezentacją do-
robku pracy twórczej z zakresu projektowa-
nia terenów zieleni. Konieczny jest też staż 
pracy: co najmniej 3 lata przy zatrudnieniu 
na stanowisku Inspektora i co najmniej 4 
lata przy zatrudnieniu na stanowisku Głów-
nego Specjalisty.
obecnie nasadzeniami i utrzymaniem zie-
leni w mieście zajmuje się kilka podmio-
tów: moSir, mzBm, zakład Usług Komu-
nalnych, mzUim oraz wydział Komunalny, 
ochrony Środowiska i rolnictwa. osoba 
zatrudniona na nowym stanowisku przej-
mie te obowiązki i będzie odpowiedzial-
na za realizowanie ich w skoordynowany 
sposób.
Szczegółowe informacje oraz formularz 
rekrutacyjny są dostępne na stronie bip.
umtychy.pl w zakładce „oferty pracy”. 
osoby zainteresowane mogą składać 
oferty do 31 maja.  Sw
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