
TYSKI Informator SamorządowY Nr 6/533

Coaching kariery dla 800 gimnazjalistów
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Z końcem ub. roku zakończyła się 
trwająca od września 2017 r. druga 
edycja coachingu kariery dla uczniów 
trzecich klas tyskich gimnazjów. Pod-
czas niej uczniowie pracowali w ma-
łych, pięcioosobowych grupach nad 
swoją wizją przyszłości zawodowej 
i wyborem kierunku dalszego kształ-
cenia.

Tym nowatorskim projektem objęte 
zostały wszystkie szkoły gimnazjal-
ne w Tychach, a jego inicjatorami byli 
anna zalewska-Sikora i artur winiar-
ski z Pracowni rozwoju wzrastam.
– Postawiliśmy na pracę metodą co-
achingu grupowego. To metoda zna-
na w biznesie, ale nie w szkolnictwie 
i w pracy z uczniami. znając efektywność 
tej metody rozwoju i profity z niej pły-
nące, postanowiliśmy przekonać do niej 
również szkoły, przy dużej otwartości 
miejskiego Centrum oświaty i zastępcy 
prezydenta ds. społecznych pani darii 
Szczepańskiej. Tyskie szkoły otwarły 
się na tę nową metodę pracy rozwojo-
wej na dużą skalę, bo sesje objęły ponad 
800 osób – mówi artur winiarski, trener, 
doradca zawodowy i psychoterapeuta.

Sam coaching bywa często mylony 
z doradzaniem albo rodzajem treningu. 
a jest czymś zupełnie innym. Polega 
na wsparciu w określeniu prawdziwych 
celów i potrzeb danej osoby i tego, 
w jaki sposób można je osiągnąć, bez 
podawania gotowych rozwiązań.
– Sesje coachingowe można odbywać 
indywidualnie, ale również grupowo, 
co zastosowaliśmy właśnie w tym 
projekcie. dzięki temu młodzi ludzie 
pracowali nad swoimi indywidualnymi 
celami, ale przy wsparciu i inspiracji 
grupy. w ten sposób daliśmy uczniom 
możliwość znalezienia konkretnych 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania 
odnośnie własnej przyszłości: jaką 
szkołę wybrać po gimnazjum, jaki za-
wód. Jednocześnie mogli budować po-
czucie sprawstwa, zaufania do siebie 
oraz odpowiedzialności za własne de-
cyzje. rezultatem sesji z nami było to, 
że uczniowie kończyli je z precyzyjną 
wizją, jaką szkołę wybieram i jak wiąże 
się ona z moimi dalszymi celami zawo-
dowymi – mówi anna zalewska-Sikora, 
psycholog, coach aCC ICF, trener.
Projekt ten, ze względu na zastoso-
wane metody i jego wielkość, moż-

na uznać za wyjątkowy i prekursorski 
na skalę kraju. został on bardzo wy-
soko oceniony przez uczniów, którzy 
wyrażali swoje opinie w przeprowa-
dzanych ankietach – uzyskał oceny 4,9 
w skali 1–5, jeśli chodzi o formę, przy-
datność i sposób prowadzenia zajęć.
– Po sesjach coachingowych w naszej 
szkole słyszałam od uczniów, jak waż-
ne było dla nich, że zostali wysłuchani 
w tak istotnych dla nich sprawach, jak 
wybór przyszłości. To, że warsztaty były 
prowadzone przez osoby spoza środo-
wiska szkolnego i to jeszcze w małych 
grupach, sprawiło, że uczniowie nie 
mieli problemu z otwarciem się. ania 
i artur potrafią wyłuskać to, co w mło-
dych ludziach najcenniejsze i pokazać 
ich możliwości. Fenomenem jest dla 
mnie to, że uczniowie osiągający słab-
sze wyniki w nauce podczas tych spo-
tkań mogą pokazać się z innej, lepszej 
strony, a to ich dowartościowuje i daje 
wiatr w żagle. Cieszę się, że takie ini-
cjatywy realizowane są przez mCo 
oraz mocno kibicuję kolejnym – oce-
niła anna Kowal, pedagog ze Szkoły 
Podstawowej nr 14 w Tychach.
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Sprawdź powietrze
Liczne telefony i zadawane drogą 
mailową pytania o możliwość spraw-
dzenia jakości powietrza w Tychach 
skłaniają do wniosku, że – mimo wie-
lu komunikatów na ten temat – nie 
wszyscy jeszcze wiedzą, gdzie szukać 
potrzebnych informacji.

Przypominamy zatem, że ogólne dane 
na temat stanu powietrza w naszym 
mieście znaleźć można, wchodząc na 
stronę www.umtychy.pl – stosowny 
komunikat widnieje w prawym gór-
nym rogu witryny. Klikając natomiast 
w „szczegóły”, przechodzimy na pod-
stronę, gdzie publikowane są odczyty 
wszystkich 19 zamontowanych w Ty-
chach czujników badających stężenie 
pyłów w powietrzu.
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nabór wykonawców do 
PonE
Trwa nabór ofert Wykonawców chcą-
cych świadczyć swoje usługi w ra-
mach realizacji III etapu Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla miasta  
Tychy. 

oferty należy składać w Punkcie ob-
sługi Klienta (PoK) w Tychach przy ul. 
Barona 30 w godzinach jego urzędowa-
nia z opisem „oferta wykonawcy w ra-
mach realizacji Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla miasta Tychy – ETaP 
III rok 2018”. 
więcej informacji na stronie www.
umtychy.pl.
dodatkowych informacji udziela także 
operator - firma EKoSCaN INNowaCJa 
I rozwÓJ SP. z o.o. pod nr tel. 794 243 
787 lub 600 243 782.

W ostatnich tygodniach wszyscy, którzy 
przychodzą załatwiać sprawy w Urzędzie 
Miasta, z pewnością zauważają w holu 
na parterze liczącą od kilkunastu do kil-
kudziesięciu osób, często wielokrotnie 
zakręconą kolejkę. To ogonek do kasy, 
w której wnosi się opłaty, choć żeby 
to zrobić – wcale nie trzeba w nim stać!

– Tyszanie mają możliwość uiszcza-
nia opłat, takich jak opłata geodezyj-

na, akcyzowa, wieczyste użytkowanie 
oraz podatek od nieruchomości na wie-
le różnych sposobów – informuje Ewa 
Grudniok, rzecznik tyskiego Um. – moż-
na to zrobić także w opłatomacie, który 
znajduje się na 6 piętrze urzędu, ale 
tylko wtedy, gdy zamierza się płacić go-
tówką. można także wszelkie należno-
ści zapłacić przez internet, na poczcie 
czy w banku, bez konieczności czekania 
w kolejce do kasy urzędu – dodaje.

mimo to osobom przywiązanym do tra-
dycyjnej formy płacenia w kasie tyski 
Um idzie w tych dniach na rękę. – 
w okresie poboru podatku uruchamia-
na jest dodatkowa, trzecia kasa – za-
pewnia Ewa Grudniok. – zdajemy sobie 
jednak sprawę, że czekanie w kolejce 
może być dla mieszkańców uciążliwe, 
dlatego zachęcamy do korzystania z in-
nych form płatności – dodaje.
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Komputer i senior
Miejska Biblioteka Publiczna od kilku już 
lat czynnie uczestniczy w akcji „Polska 
cyfrowa równych szans”, organizując 
kursy komputerowe dla seniorów.

Kursy w ramach akcji prowadzone są 
w filii nr 13 mBP przy al. Niepodle-
głości 110 (naprzeciw Urzędu miasta) 
i tam też przyjmowane są zapisy, któ-
rych można także dokonać telefonicz-
nie pod numerem 32 217 31 52.
Starsi tyszanie mogą także wziąć 
udział w kursie i zajęciach kompute-
rowych organizowanych w ramach Bi-
blioteki aktywnego Seniora w siedzi-
bie głównej mBP w mediatece przy al. 
Piłsudskiego 16. zapisać się i zasię-
gnąć informacji można pod numerem 
32 227 56 02.
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