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Przedszkole na start
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„Dobre przedszkole na dobry start…” 
– pod taką nazwą przez okres naj-
bliższych 15 miesięcy (od maja 2018 
do lipca 2019) w czterech tyskich 
przedszkolach realizowany będzie 
projekt, w ramach którego odbędą 
się m.in. dodatkowe zajęcia eduka-
cyjne, zostanie zakupiony nowy sprzęt 
i specjalistyczne pomoce dydaktycz-
ne. Miasto Tychy pozyskało na jego 
realizację dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej w wysokości blisko 350 tys. 
złotych.

Projekt będzie realizowany w Przed-
szkolu nr 29 z oddziałami integracyj-
nymi, Przedszkolu nr 12 z oddziałami 
integracyjnymi i specjalnymi, Przed-
szkolu nr 8 „zielony ogród” oraz Przed-
szkolu nr 10.
– Głównym celem projektu jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i rozwo-
jowych dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi poprzez poprawę 
jakości wychowania przedszkolnego 
– mówi magdalena ziętek–Pierzchała 
z Um Tychy.
Projekt zakłada rozszerzenie dotych-
czasowej oferty placówek o dodatkowe 
zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, 
doposażenie placówek w sprzęt i spe-
cjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz 
podniesienie kompetencji i kwalifika-
cji nauczycieli do indywidualnej pracy 
z dziećmi poprzez udział w specjali-
stycznych szkoleniach, kursach i stu-
diach podyplomowych.
– 36 przedszkolaków w wieku 3–5 lat 
będzie miało możliwość uczestnicze-
nia m.in. w zajęciach z logorytmiki, 
sensoplastyki, arteterapii, z terapii ręki, 
dogoterapii oraz hipoterapii, zajęciach 
terapeutycznych prowadzonych metodą 
w. Sherborne oraz Snoezelen, z zakresu 
radzenia sobie z agresją, zajęciach z ele-
mentami terapii integracji sensorycznej, 
stymulujących rozwój psychoruchowy, 
wspomagających dzieci z zaburzeniami 
spektrum autyzmu lub innymi trudno-
ściami w budowaniu relacji społecznych – 
wylicza magdalena ziętek- Pierzchała.
w każdym z przedszkoli powstaną Sale 
doświadczeń Świata – specjalnie wy-

odrębnione pomieszczenia do terapii 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, wyposażone w różne urzą-
dzenia stymulujące rozwój zmysłów, 
a tym samym rozwój dziecka. dzięki 
terapii w takiej sali dzieci mają możli-
wość odbierania nowych, różnorodnych 
bodźców, wzbogacają doświadczenia 
w atmosferze pełnego relaksu.
– z przeprowadzonej przez miasto 
diagnozy wynika, iż liczba dzieci po-
siadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego systematycz-
nie wzrasta. Placówki przedszkolne za-
spokajają podstawowe potrzeby dzie-
ci z niepełnosprawnościami, brak jest 
jednak odpowiedniego wyposażenia, 
umożliwiającego optymalny rozwój psy-
choruchowy, poznawczy i emocjonalny. 
Brakuje specjalistycznych zajęć adre-
sowanych do tej właśnie grupy dzieci, 
stąd nasze starania o pozyskanie środ-
ków na ten cel – mówi daria Szczepań-
ska, zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.
diagnoza wykazała, że w poszcze-
gólnych placówkach u niektórych na-

uczycieli brakuje kwalifikacji do pracy 
z dziećmi z niepełnosprawnościami. 
Nauczycielom brakuje także kompeten-
cji umożliwiających rozszerzenie ofer-
ty zajęć dodatkowych o nowe metody. 
dlatego też w ramach projektu swoje 
kwalifikacje i kompetencje podniesie 
25 nauczycieli z przedszkoli objętych 
programem.
dzięki działaniom zaplanowanym 
w projekcie poprawi się efektywność 
prowadzonych dotychczas działań tera-
peutycznych i skuteczność wyrównania 
deficytów u dzieci wynikających z ich 
niepełnosprawności.
Planowany termin rekrutacji do projek-
tu to czerwiec 2018 roku. Szczegółowe 
informacje dotyczące wymogów oraz 
dokumentacji rekrutacyjnej umieszczo-
ne zostaną na stronach internetowych 
poszczególnych przedszkoli, biorących 
udział w projekcie.
miasto Tychy pozyskało dofinansowa-
nie ze środków unijnych w wysokości 
348660,44 zł. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 410188,75 zł.
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Na mocy zmienionych 1 lipca ub. roku 
przepisów zmieniają się zasady se-
gregacji odpadów w gminach: szkło 
ma trafić do zielonego pojemnika, pa-
pier – do niebieskiego, metale i pla-
stik – do żółtego, a odpady kuchenne 
– do brązowego. Ministerstwo Środo-
wiska wyjaśnia, iż zmiany te spowodo-
wane są niskim poziomem recyklingu 
śmieci w Polsce.

w budynkach wielorodzinnych, domach 
jednorodzinnych czy miejscach, gdzie 
powstają odpady komunalne, pojawiły 

się brązowe pojemniki/worki na odpa-
dy ulegające biodegradacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bioodpadów, 
np. resztek kuchennych. do nich mają 
trafiać odpady pochodzenia roślinne-
go, obierki po owocach i warzywach, 
skórki od bananów, resztki owoców cy-
trusowych, przeterminowane produkty 
spożywcze, odpady kuchenne (resztki 
żywności, fusy po kawie i herbacie), 
stary chleb, przeterminowane wyroby 
cukiernicze, ciasta, drożdżówki itp., 
jaja, skorupki jaj.
Nie należy natomiast do pojemników 

tych wrzucać: kości, mięsa, odchodów 
zwierzęcych, tkanin, materiałów nie-
organicznych, papieru, papierosów, 
materiałów i substancji zanieczysz-
czających (np. zawierających metale 
ciężkie lub toksyczne związki orga-
niczne).
Na pojemnikach/workach brązowych 
pojawi się napis, które z nich są prze-
znaczone na odpady kuchenne, a które 
na trawę.
więcej informacji na www.master. 
tychy.pl oraz www.tzuk.tychy.pl
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Segregacja po nowemu
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Na projekt „Dobre przedszkole na dobry start…” Tychy pozyskały prawie 350 tys. zł 
ze środków unijnych.

Dla tych zagrają
Miejskie Centrum Kultury po raz dru-
gi organizuje przegląd muzyczny pn. 
„Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich 
brzmień”, którego celem jest popu-
laryzacja dorobku artystycznego ze-
społów muzycznych z naszego miasta 
i jego najbliższych okolic.

zgłoszenia zespołów, chcących wziąć 
udział w przeglądzie, przyjmowane są 
do 11 maja. regulamin i kartę zgłoszenia 
znaleźć można na stronie www.kultura.
tychy.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń 
organizator zakwalifikuje do konkursu 
maksymalnie sześć zespołów, a ich li-
stę poznamy 19 maja podczas koncertu 
w ramach festiwalu LoGoS FEST.
wybrani wykonawcy prezentować się 
będą publiczności 16 czerwca pod-
czas koncertu w siedzibie miejskiego 
Centrum Kultury przy ul. Bohaterów 
warszawy 26, a laureaci Nagrody Jury 
i Nagrody Publiczności dostąpią za-
szczytu występu podczas Święta miasta 
na placu pod Żyrafą 1 lipca i otrzymają 
za to honorarium w wysokości 2200 zł.
 WW

Deklaracje do prezydenta
Nastąpiła zmiana organu, do którego 
należy składać deklaracje dotyczące 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Od 1 maja br. 
jest nim Prezydent Miasta Tychy, a nie 
jak do tej pory Dyrektor TZUK.

dla mieszkańców niewiele to zmienia, 
bowiem sprawy dotyczące opłat prowa-
dzone będą przez referat Gospodarki od-
padami Komunalnymi wydziału Komu-
nalnego ochrony Środowiska i rolnictwa 
Um, który mieści się przy ul. Budowla-
nych 67. Bez zmian pozostaje adres oraz 
godziny otwarcia Punktu obsługi Klienta 
oraz numery telefonów, które są takie 
same, jak TzUK.
Nadal będzie można korzystać z aplikacji 
BoK, która będzie dostępna na stronie 
www.umtychy.pl (do tej pory była dostęp-
na na stronie TzUK). Bez zmian pozostają 
indywidualne numery rachunków banko-
wych, na które można wnosić opłaty.
dodatkowo od 1 maja br. będzie można 
uiszczać opłaty za wywóz śmieci w ka-
sach Urzędu miasta. LS
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