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Prawie wszystkie tyskie 
przedszkola zaangażowały 
się w kampanię przygotowa-
na przez Miasto Tychy i Po-
radnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną „Włącz wyobraźnię, 
wyłącz telewizor”. Pedagodzy 
będą przekonywać rodziców, 
że warto proponować dzieciom 
inne formy spędzania czasu 
niż telewizja czy komputer.

Zbyt wczesny kontakt dziecka 
z ekranem telewizora, laptopa, 

a nawet smartfona może zakłócić 
rozwój mowy, spowodować proble-
my z koncentracją uwagi czy nad-
ruchliwość. Może też zaowocować 
zahamowaniem empatii i trudno-
ściami w nawiązywaniu kontaktów 
emocjonalnych w późniejszym wie-
ku – to wnioski, do jakich doszli 
badacze zajmujący się znaczeniem 
tzw. wysokich technologii dla roz-
woju i edukacji dziecka. Szczególnie 
w pierwszych dwóch latach życia, 
gdy dziecko uczy się porozumiewać 
z innymi, oglądanie telewizji (w tym 
również kanałów dedykowanych 
dla maluchów) może wyrządzić 
wiele szkód.

Problem ten poruszyła prof. Ja-
goda Cieszyńska, podczas wykładu 
inaugurującego kampanię „Wyłącz 
telewizor, włącz wyobraźnię”. Teraz 
pracownicy Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Tychach roz-
mawiają na ten temat z rodzicami 
podczas spotkań przedszkolach.

Spotkania 
ze specjalistami

Do kampanii włączyło się 21 
przedszkoli publicznych, 6 nie-
publicznych, 4 zespoły szkolno-
przedszkolne, 7 szkół z oddziała-

mi przedszkolnymi, żłobek miejski 
i jeden ze żłobków niepublicznych 
– mówi Anna Gryn, koordyna-
tor kampanii z ramienia Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Tychach. – W tej chwili w tych 
placówkach są już gazetki z ma-
teriałami dotyczącymi kampanii.. 
Trwają też spotkania z rodzicami, 
podczas których przeprowadzana 
jest ankieta, każdy rodzic otrzymuje 
ulotkę informacyjną, a po spotka-
niu może liczyć na konsultację.

W ankiecie rodzice odpowia-
dają na kilka prostych pytań: ile jest 
w domu telewizorów, komputerów 
czy laptopów, czy są konsole do gier 
i czy dziecko z nich korzysta, czy 
gra w gry na smartfonie, ile godzin 
dziennie ogląda telewizję lub dvd, 
czy telewizor jest włączany zaraz 
po przyjściu do domu, czy jest włą-
czony podczas posiłków itp.

Następnie specjalista z Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
wyjaśnia na czym polegają zagro-
żenia płynące z nadmiaru telewizji 
i gier komputerowych. – Zaczyna-
my od uświadomienia rodzicom, 
z czym mamy do czynienia i jak 
telewizja wpływa na dzieci, szcze-
gólnie te najmłodsze – mówi Mag-
dalena Sromek, która w czwartek 
prowadziła spotkanie w Przedszko-
lu nr 29. – Wyjaśniamy, dlaczego tak 
się dzieje i jakie mogą być dalsze 
konsekwencje. – Dzieci mają dziś 
bardzo dużo wiadomości, ale ta ich 

wiedza nie jest usystematyzowana. 
Telewizja bombarduje bodźcami, 
ale nie pomaga ich przetworzyć 
i uporządkować.

Konkurs dla rodzin
W ramach kampanii w przed-

szkolach będą się odbywać zaję-
ciach, podczas których nauczyciele 
zaproponują rodzicom różne for-
my zabaw z dzieckiem, które mogą 
być alternatywą dla oglądania te-
lewizji. Jak przekonują fachowcy, 
zabawy w „ciepło-zimno” czy cho-
wanego wcale się nie zestarzały – 
dzieci uwielbiają je tak samo jak 
kiedyś.

Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna nawiązała też kontakt 
z klubami, domami kultury, bi-
bliotekami i innymi instytucjami 
oferującymi różne formy aktyw-
nego spędzania czasu. W marcu 
mają odbyć się dni otwarte, pod-
czas których te instytucje zapre-
zentują rodzicom przedszkolaków 
swoją ofertę.

– Podczas spotkań zachęcamy 
też całe rodziny do wzięcia udziału 
w konkursie towarzyszącym kam-
panii – mówi Anna Gryn. – Aby 
wziąć w nim udział należy przygo-
tować prezentację pokazującą, jak 
wspólnie spędzamy aktywnie czas. 
Rozstrzygnięcie konkursu i podsu-
mowanie kampanii odbędzie się 1 
czerwca, podczas imprezy z okazji 
Dnia Dziecka na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Paprocany.

Regulamin konkursu oraz 
szczegółowe informacje na temat 
kampanii można znaleźć na stro-
nie Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Tychach: www.
ppptychy.pl.

SylWia WiTMan

Rusza kampania miejska, 
której celem jest zachęcenie 
mieszkańców do przekazy-
wania jednego procenta po-
datku na tyskie organizacje 
pozarządowe.

Od kilku lat staramy się, aby 
tyskie organizacje pozarzą-

dowe pozyskiwały środki również 
z jednego procenta. Wiemy, że jest 
to bardzo ważne, dlatego promu-
jemy tę ideę wśród naszych miesz-
kańców – mówi Krystyna Rumie-
niuch, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta Tychy. – Przede wszyst-
kim dlatego robimy tę kampanię. 
Rozklejamy na mieście plakaty, 
na których umieszczamy numery 
KRS wszystkich organizacji po-
żytku publicznego, które działają 
w naszym mieście – wyjaśnia.

Wybór należy 
do Ciebie

Nie ulega wątpliwości, że każ-
da z organizacji pozarządowych 
potrzebuje wsparcia finansowego. 

Natomiast trudno jest stwierdzić 
jednoznacznie, która bardziej za-
sługuje na pomoc. Dlatego założe-
niem kampanii „Zostaw 1% w Ty-
chach” jest promocja wszystkich 
tyskich opp. – Chcemy uświado-
mić mieszkańcom, jak wiele tego 
typu organizacji jest w naszym 
mieście i jak wiele dobrego każ-
da z nich robi dla naszej lokalnej 
społeczności – przyznaje naczel-
nik Rumeniuch. – Każdy z nas, 
podatników, ma swoje przekona-
nia, przemyślenia i chce wspierać 
innego rodzaju działalność. Dlate-
go tak ważna jest promocja każdej 
działalności ngo – dodaje.

Szerokie pole działań
A przyznać trzeba, że wa-

chlarz działań tyskich ngo jest 
bardzo szeroki. W ten zakres 
wchodzi m.in.: pomoc chorym 
i niepełnosprawnym, wsparcie 
osób borykających się z różne-
go rodzaju uzależnieniami, pro-
mocja kultury i sportu, promocja 
profilaktyki i zdrowego trybu ży-
cia, edukacja, wychowanie, nauka 

poszanowania tradycji i historii, 
pomoc zwierzętom, itd.

Warto dodać, że wiele z tych 
organizacji pomaga także w wy-
pełnieniu PIT za rok 2013.

Grosz do grosza
Jak podkreśla Krystyna Ru-

mieniuch, przekazanie jednego 
procenta podatku na dowolną 
organizację to przywilej, z które-
go warto korzystać. Zachęcamy 
do tego wszystkich mieszkańców 
naszego miasta.

Przyznać trzeba, że wzrasta 
świadomość społeczna i z roku 
na rok coraz więcej tyszan wspie-
ra wybrane przez siebie organizacje. 
Niestety, jednak jest jeszcze pewna 
grupa osób, która tego nie robi. Wy-
daje im się, że ich kwota odliczenia 
jest niewielka i nikomu nie pomoże. 
A to błędne myślenie. Ważna jest 
każda złotówka. Dlatego pamiętaj-
my i w czasie tegorocznych rozli-
czeń z fiskusem przekażmy nasz 
jeden procent na wybraną organi-
zację pożytku publicznego.

EWa STRzoda

Zabawa 
zamiast 
telewizji

Zostaw 1% 
w Tychach

Jak bawić się z dziećmi? Kampania ma podsunąć rodzicom ciekawe propozycje, będące 
alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem czy telewizorem.
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æ Stowarzyszenie Na Rzecz Po-
mocy i Rozwoju Integracyj-
nej Szkoły Podstawowej Nr 5 
W Tychach „Piątka Dzieciom” 
KRS 0000009415
æ Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło W Tychach KRS 
0000013377
æ Komitet Pomocy Dla Zwierząt 
KRS 0000015352 
æ Stowarzyszenie Na Rzecz Po-
mocy I Rozwoju Gimnazjum Nr 
11 W Tychach „Tredecima” KRS 
0000032329
æ Społeczne Stowarzyszenie „Ho-
spicjum Im. Św. Kaliksta I” KRS 
0000039927
æ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
Z Porażeniem Mózgowym „Bliżej 
Nas” KRS 0000050510
æ Stowarzyszenie „Trzeźwość Ży-
cia” KRS 0000065590
æ Społeczne Towarzystwo Oświato-
we Samodzielne Koło Terenowe Nr 
30 W Tychach KRS 0000076897
æ Tyski Związek Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo KRS 
0000077314
æ Stowarzyszenie Sportowe Oks 
Juwe Tychy-Jaroszowice KRS 
0000122161
æ Stowarzyszenie Sportowe Osie-
dlowy Klub Sportowy „Zet” Tychy 
KRS 0000144240
æ Stowarzyszenie Sportowe Nobel 
Sport KRS 0000180789
æ Stowarzyszenie Otwartych Lu-
dzi „Sol” KRS 0000192921

æ Stowarzyszenie Na Rzecz Ludzi 
W Podeszłym Wieku „Dar Serca” 
KRS 0000207821
æ Stowarzyszenie „SFORA” KRS 
0000225039
æ Ludowy Klub Sportowy 
„Ogrodnik” W Tychach KRS 
0000252544
æ Abstynencki Klub Żeglarski 
„Paprocany” KRS 0000279721
æ Uczniowski Klub Spor-
towy „Grom” Tychy KRS 
0000294460
æ Tyski Chór Mieszany Presto 
Cantabile KRS 0000302337
æ Parafialny Uczniowski Kato-
licki Klub Sportowy „Chrzciciel” 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej Szkół Gimnazjalnych 
I Podstawowych – Integracyjnych 
KRS 0000313803
æ Fundacja „Razem” KRS 
0000313924 
æ Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gimnazjum Nr 4 Im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego W Ty-
chach KRS 0000321327
æ Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły „Pro Europa” KRS 
0000331449 
æ Fundacja „Cicha-Nadzieja” 
KRS 0000331965 
æ Stowarzyszenie „Szarak Polski” 
KRS 0000335511
æ Koła i Oddziały działające 
w Tychach:
æ Fundacja Caritas Katowice 
KRS 0000291119, cel szczegó-
łowy: Caritas Archidiecezji Ka-

towickiej Ośrodek św. Faustyna 
w Tychach,
æ Fundacja Caritas Katowice 
KRS 0000291119, cel szczegóło-
wy: Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej Dom Pomocy Społecznej 
św. Anna w Tychach
æ Fundacja Internationaler Bund 
Polska KRS 0000231494, cel szcze-
gółowy: CIS Tychy
æ Polski Czerwony Krzyż KRS 
0000225587, cel szczegółowy: Re-
jonowa Rada HDK Tychy
æ Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski KRS 0000012847, cel 
szczegółowy: Koło Tychy
æ Stowarzyszenie Chorych 
Na Stwardnienie Rozsiane Ich 
Opiekunów I Przyjaciół KRS 
0000025638, cel szczegółowy: 
Oddział Tychy
æ Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Śląski KRS 
0000113420, cel szczegółowy: Od-
dział Tychy
æ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Śląski Oddział Regionalny KRS 
0000131323, cel szczegółowy: Od-
dział Miejski Tychy
æ Związek Harcerstwa Pol-
skiego Chorągiew Śląska KRS 
0000273051, cel szczegółowy: 
Hufiec Ziemi Tyskiej im. Woj-
ska Polskiego
æ Związek Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej I Byłych 
Więźniów Politycznych KRS 
0000106108, cel szczegółowy: 
Koło Miejskie Tychy.
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