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Jestem za mądry już na przedszkole, 
świetnie odnajdę się w tyskiej szkole – 
to hasło promujące kampanię „6-latek 
w szkole”, która niedawno ruszyła w na-
szym mieście. Jej realizatorem jest miej-
ski zarząd oświaty w Tychach.
– Chcemy zachęcić rodziców dzieci 6-let-
nich, by posłali swoje dzieci do szkoły – 
mówi Krystyna Solarek, wicedyrektor 
miejskiego zarządu oświaty w Tychach.
Przypomnijmy, w świetle nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty, już od naj-
bliższego roku szkolnego sześciolatki 
nie pójdą obowiązkowo do szkół. obo-
wiązek szkolny będzie znów dotyczył 
dzieci siedmioletnich. – Nowelizacja 
ustawy spowoduje znaczne zmniejsze-
nie w przedszkolach miejsc dla dzieci 
trzyletnich. zgodnie z literą prawa mu-
simy zapewnić miejsca w przedszkolach 
dzieciom 6, 5 i 4-letnim. Najbardziej 
ucierpią na tym trzylatki. dla nich nie-
stety w wielu przedszkolach tych miejsc 
może po prostu zabraknąć. między in-
nymi dlatego zależy nam, by odsetek 
6-latków, które zostaną w przedszko-
lach był jak najmniejszy – wyjaśnia wi-
cedyrektor Solarek. – w ramach kam-
panii na mieście pojawiły się plakaty. 
do rodziców kierowane są ulotki infor-
macyjne o dniach otwartych w szkołach 
podstawowych – dodaje.
wyjaśnijmy, wszystkie tyskie publicz-
ne podstawówki organizują dni otwar-
te, w ramach których odbywają się spo-
tkania z rodzicami i zajęcia otwarte 

dla dzieci. zainteresowani mogą rów-
nież m.in. zwiedzić daną szkołę i poroz-
mawiać z nauczycielami. – rodzice mogą 
również porozmawiać z pracownikami 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Tychach oraz z przedstawicielami 
miejskiego zarządu oświaty w Tychach 
– dodaje Krystyna Solarek.
dlaczego zatem warto posłać 6-latka 
do szkoły? Jak przekonuje nas Krystyna 
Solarek, powodów jest co najmniej kilka. 
– Tyskie szkoły są doskonale przygoto-
wane na przyjęcie 6-latków. wyposaże-
nie jest dostosowane do wieku uczniów. 
Szkoły mają do dyspozycji place zabaw 
i miejsca zabaw. zapewniają bezpłatne 
podręczniki, opiekę pedagoga i logopedy. 
oferują różnorodne dodatkowe i bezpłat-
ne zajęcia rozwijające – wylicza wicedy-
rektor mzo. – Ponadto dzieci w szkołach 
będą uczyć się pod okiem wykwalifiko-
wanych pedagogów, bowiem nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej mają duże do-
świadczenie w edukacji 6-latków (pierw-
sze 6-latki, które poszły do szkół, są już 
w gimnazjum) – tłumaczy.
ale to jeszcze nie koniec argumentów. 
dzieci w szkołach mają zapewnioną opie-
kę w świetlicach. Godziny pracy świetlic 
są każdego roku dostosowywane do po-
trzeb rodziców wynikających z ich godzin 
pracy. Poza tym, zdaniem wielu psycho-
logów i nauczycieli, posłanie 6-latka 
do szkoły to wykorzystanie najlepszego 
okresu na jego rozwój. – 6-latki odbyły 
już roczne przygotowanie przedszkol-

ne, więc zdecydowana większość z nich 
jest znakomicie przygotowana do nauki 
w szkole. Pozostawiając je na kolejny rok 
w przedszkolu, nie stawiamy przed nimi 
wyzwań, co z pewnością nie wpłynie po-
zytywnie na ich rozwój – podkreśla Kry-
styna Solarek.
rodzice powinni pamiętać także o tym, 
że rocznik rozpoczynający edukację szkol-
ną we wrześniu 2016 r. będzie mniej liczny. 
Łatwiej będzie zatem dostać później się 
do wybranego gimnazjum, szkoły średniej, 
na studia, a potem wejść na rynek pracy.
warto przypomnieć, że rekrutacja 
do przedszkoli ruszy 1 marca i potrwa 
do 17 marca. z kolei nabory do szkół 
podstawowych rozpoczną się 1 kwiet-
nia, a zakończą 25 kwietnia. Tradycyj-
nie zapisać dziecko będzie można drogą 
elektroniczną i tradycyjną. o szczegółach 
naborów można przeczytać na stronie 
www.oswiata.tychy.pl.

Ewa Strzoda

Ferie na sportowo, z książką, z teatrem 
albo w tanecznym rytmie? dzieci, które 
korzystają z zajęć proponowanych przez 
tyskie placówki kulturalne i sportowe 
z pewnością nie będą wspominać ferii 
spędzonych w mieście jako nudne.
oferta na tegoroczne ferie zimowe jest 
bogata. Półkolonie i zajęcia dla dzie-
ci organizują m.in. Teatr mały, moSir, 
muzeum miejskie, miejska Biblioteka 
Publiczna, młodzieżowe domu Kultury, 
miejskie Centrum Kultury, Sm oskard, 
a także kluby sportowe, szkoły tańca itp. 
w zależności od zainteresowań, można 
wybrać zajęcia plastyczne, ruchowe, te-
atralne lub warsztaty tematyczne. można 
też korzystać z ogólnodostępnych ślizga-
wek na lodowiskach sezonowych i Stadio-
nie zimowym oraz z Krytej Pływalni, która 

na czas ferii wydłużyła godziny otwarcia 
i obniżyła ceny biletów dla dzieci.
zorganizowane półkolonie dla dzieci 
prowadzą m.in. Klub „wilkowyje” miej-
skiego Centrum Kultury, kluby osiedlo-
we Spółdzielni mieszkaniowej „oskard” 
oraz Spółdzielczy dom Kultury „Tęcza”. 
Codzienne zajęcia dla dzieci prowadzą 
filie miejskiej Biblioteki Publicznej i mło-
dzieżowe domy Kultury. wśród propozycji 
są konkursy, zajęcia plastyczne, gry plan-
szowe i zabawy.
w poniedziałek (15.02) w artetece w Pasażu 
Kultury andromeda ruszyły dwutygodniowe 
warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. 
Pod okiem aktorów: Jadwigi andrzejew-
skiej, moniki Szydłowieckiej i Jerzego ma-
zura uczestnicy będą pracować nad przy-
gotowaniem własnego spektaklu.

miejski ośrodek Sportu i rekreacji orga-
nizuje w czasie ferii turnieje sportowe: 
piłki nożnej, unihokeja, tenisa stołowego, 
koszykówki.
Interesujące warsztaty przygotowało mu-
zeum miejskie. Ich uczestnicy nauczą 
się m.in. odróżniać rodzaje zbóż, roz-
poznawać zioła po zapachu, przewidy-
wać pogodę, a także... przymierzać strój 
bramkarza hokejowego albo zawodnika 
futbolu amerykańskiego.
Podczas ferii będzie można też m.in. zdo-
być Tyska odznakę Krajoznawczą, na-
uczyć się rożnych stylów tańca i sztuki 
origami, obejrzeć film lub spektakl te-
atralny. Szczegółowe informacje na te-
mat ferii w Tychach oraz dane kontaktowe 
można znaleźć na stronie www.umtychy.
pl w zakładce „dla mieszkańców”. Sw

Inicjatywa ws. zwierząt
Na styczniowej sesji rady miasta człon-
kowie klubu radnych Inicjatywa Tyska 
wystąpili do prezydenta andrzeja dziu-
by z wnioskiem o wydanie zarządzenia 
zakazującego organizowania na tere-
nach gminnych przedstawień cyrkowych 
z udziałem zwierząt. ma to na na celu 
ochronę zwierząt cyrkowych, które czę-
sto są trzymane i przewożone w niehu-
manitarnych warunkach.
Stosowne zarządzenie już jest przygo-
towywane.

Eko-zachęta
„zadbaj – oddychaj! ” – ulotkę z takim 
hasłem wydał właśnie Urząd miasta, 
by zachęcić mieszkańców Tychów, którzy 
ogrzewają swoje domy piecami węglo-
wymi, do podjęcia działań wpływających 
na jakość powietrza w mieście.
oprócz apelu prezydenta andrzeja dziu-
by, ulotka zawiera także opinie lekarza 
i specjalisty ochrony środowiska oraz 
wszelkie potrzebne informacje na temat 
zagrożeń, ale i sposobów ograniczania 
szkodliwej niskiej emisji zanieczyszczeń 
powietrza.

Poślij 6-latka do szkoły

tyskie ferie

 Każde zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla zdrowia 
człowieka. Nasze miasto niestety również znalazło się na mapie miast 
z przekroczonym stężeniem pyłów w powietrzu.
 Kwaśny smog, zawierający tlenek siarki, tlenek węgla, cząsteczki pyłu 
węglowego, dioksyny jest TRUCIZNĄ dla wszystkich ludzi, którzy nim 
oddychają i uniemożliwia swobodne przebywanie na powietrzu. Noszenie 
masek przeciwpyłowych staje się coraz bardziej realną wizją i już zaczyna 
być widoczne na ulicach naszego miasta.
 Szczególnie narażone na zatrucie są dzieci, kobiety w ciąży, 
osoby starsze i przewlekle chore. Cząsteczki pyłów osiadają na płucach,
a wdychanie zanieczyszczonego powietrza przyczynia się do poważnych 
chorób: nowotworów gardła, przełyku, nosa, alergii, astmy oskrzelowej, 
ostrego i przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności oddechowej, 
zaostrzenia chorób układu krążenia, chorób skóry.
 Jak w tej sytuacji możemy chronić zdrowie swoich najbliższych i swoje? 
Budujmy naszą świadomość społeczną w zakresie dbania o środowisko 
naturalne. A póki co, w dniu dużego zanieczyszczenia powietrza, niestety 
nasze dzieci mogą bawić się jedynie w domu, a pozostali zdecydowanie 
ograniczyć czas przebywania na powietrzu.
ZDROWIE TO NASZE NAJWIĘKSZE BOGACTWO! 

Dr Urszula Paździorek-Pawlik

 Wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach oceny jakości powietrza od wielu lat wykazują klasę C, 
co oznacza przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu w powie-
trzu na terenie całego województwa śląskiego, w tym miasta Tychy. Wpływ 
na przekroczenie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w ciągu 
roku kalendarzowego ma sezon grzewczy, występujący od stycznia do marca 
oraz od października do grudnia. 
 Główną przyczyną złej jakości powietrza nie są już dymiące 
kominy fabryk tylko emisja z indywidualnego ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych, wynikająca ze spalania złej jakości paliw w nisko-
sprawnych urządzeniach, nazywana potocznie „niską emisją”, ze względu 
na małą wysokość kominów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. 
Przemysł, a także transport samochodowy w mniejszym stopniu wpływają 
na pogorszenie stanu powietrza.
 W 2015 r., pomimo ciepłej zimy, stacje pomiarowe WIOŚ w Katowicach 
zanotowały w obszarach zabudowy mieszkaniowej od 72 do 118 dni 
z przekroczoną normą dobową dla pyłu zawieszonego PM10 50 µg/m3, 
a maksymalnie takich dni może być w ciągu roku 35. Około 90% 
przypadków przekroczeń wystąpiło w sezonie grzewczym. 

Dr Jerzy Kopyczok 
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

www.powietrze.gios.gov.pl 
 tu można na bieżąco sprawdzać jakość powietrza. 

www.katowice.wios.gov.pl 
strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

„Jakość powietrza w Polsce” 
– to bezpłatna aplikacja mobilna na urządzenia z systemem 
Android oraz iOS, która prezentuje dane bieżące o jakości 
powietrza z automatycznych stacji pomiarowych 
funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ). Aplikację można pobrać odpowiednio 
ze sklepu Google Play i App Store.

5000 zł 
– taką grzywnę można zapłacić za spalanie odpadów 
w paleniskach domowych, na działkach i w ogrodach.

986 
– to numer telefonu, pod którym dyżurny Straży Miejskiej 
przyjmie zawiadomienie w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia spalania śmieci lub odpadów.

Niska emisja - wysokie zagrożenie 

Zadbaj  
- oddychaj!

www . um t y c h y . p l
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