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Przetarg na ItS ogłoszony
W końcu października ogłoszony został 
przetarg na zbudowanie systemu inte-
ligentnego transportu (ITS), który ma w 
znacznym stopniu (m.in. poprzez przebu-
dowę części skrzyżowań, montaż „inte-
ligentnych” sygnalizacji świetlnych itp.) 
usprawnić funkcjonowanie transportu 
drogowego w Tychach.

System ma kosztować 84 mln zł., z cze-
go 60 mln. zł miasto otrzyma z Europej-
skiego Funduszu rozwoju regionalnego. 
rozstrzygnięcie przetargu planowane jest 
w pierwszej połowie grudnia. W

nie bądź obojętny. reaguj!
Przemoc w rodzinie to nieste-
ty wciąż aktualny i bardzo po-
ważny problem w Polsce. Jej 
ofiary często boją się lub wsty-
dzą prosić o pomoc, nie wiedzą, 
gdzie jej szukać lub nie wierzą, 
że ją otrzymają. Z kolei świadko-
wie przemocy czują się bezradni 
lub nie wiedzą, jak zareagować. 
W Tychach ruszyła kampania, 
która ma zachęcić jednych i dru-
gich do podjęcia skutecznych 
działań przeciw przemocy.

miasto Tychy, organizując kam-
panię społeczną „Twoje milcze-
nie oznacza zgodę”, przystąpiło 
do międzynarodowej kampanii 
„19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzie-
ży”, która co roku prowadzona 
jest na wszystkich kontynen-
tach, we wszystkich krajach 
świata. w Tychach odbywa się 
cały cykl prelekcji, warszta-

tów i innych działań, mających 
edukować zarówno dzieci i mło-
dzież, jak też ich rodziców, wy-
chowawców, nauczycieli.
w kampanię „Twoje milczenie 
oznacza zgodę” włączyły się szko-
ły i placówki oświatowe, organiza-
cje pozarządowe i instytucje miej-
skie. dotychczas odbyło się m.in. 
spotkanie z mamami pod hasłem 
„Twoje milczenie oznacza zgodę – 
przeciw przemocy wobec dzieci” 
(zorganizowane przez grupę Bug-
gyGym) i prelekcje dla młodzieży 
„Przemoc w rodzinie” w zS nr 7 
i zS nr 5.
ambasadorem kampanii został 
rafał „Tito” Kryla – tancerz, fina-
lista pierwszej edycji programu 
You Can dance, założyciel szkoły 
tańca Tito dance Studio – który 
sam w dzieciństwie doświadczał 
przemocy ze strony najbliższej 
osoby.
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Działania placówek oświatowych:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Gimnazjum nr 8:•	  pokaz 
filmów, szkolenie, wystawa.
Zespół Szkół nr 7: •	 warsztaty nt. cyberprzemocy, przemocy 
domowej, niebieskiej karty oraz placówek pomocowych.
Zespół Szkół nr 5:•	  prelekcja z policją nt. „odpowiedzialność 
prawna nieletnich”. zajęcia w klasach nt. „agresja, cyber-
przemoc, przemoc domowa, rówieśnicza, procedura Niebie-
skiej Karty”.
Szkoła Podstawowa nr 11:•	  pokaz krótkich filmów z informacją, 
gdzie szukać pomocy, umieszczenie na stronie www szkoły 
odpowiedniej informacji i linków do instytucji udzielających 
pomocy, wysłanie za pomocą e-dziennika takiej informacji 
do rodziców i uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 22:•	  warsztaty dla uczniów klas I-VI 
na temat zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacji zagrożenia przemocą, prelekcje połączone z prezen-
tacją „Co znaczy krzywdzić drugiego człowieka? ”, konkurs 
plastyczny „widzisz krzywdę. reaguj! ”, zorganizowanie 
na terenie szkoły spektakli profilaktycznych na temat m.in. 
przemocy domowej i seksualnej, umieszczenie w szkole 
„magicznej skrzynki”, do której uczniowie mogą wrzucać 
karteczki ze swoimi problemami, marzeniami, tajemnica-
mi; przygotowanie prezentacji multimedialnej dla rodziców 
na temat problemu krzywdzenia dzieci wraz z kontaktami, 
gdzie szukać pomocy.
Gimnazjum nr 7:•	  warsztaty „Gdzie szukać pomocy”, prelekcja 
„Pomyśl, zanim będzie za późno”, przedstawienie teatralne 
„Czym jest przemoc”, warsztaty „metody rozwiązywania kon-
fliktów”, „zachowania asertywne” – film połączony z dyskusją, 
pogadanka „zasady gry fair-play w sporcie i w życiu”, opra-
cowanie Kodeksu moralnego zachowania się na zajęciach, 
warsztaty „Uczucia i reakcje”, warsztaty „Stop Cyberprze-
mocy”, warsztaty „odpowiedzialność nieletnich w świetle 
istniejących przepisów prawnych”.
Gimnazjum nr 11:•	  projekcja filmów, warsztaty podczas lekcji 
wychowawczych, wystawa prac plastycznych, udział w szko-
leniu tematycznym.
Gimnazjum nr 3:•	  pogadanki, zajęcia psychoedukacyjne, szkol-
ny konkurs na plakat na temat przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci, przygotowanie ściennej gazetki informacyjnej 
dla uczniów i ich rodziców z wykorzystaniem materiału „In-
formator dla osób doznających przemocy”.

II LO: •	 przygotowanie przez młodzież krótkiego filmu przed-
stawiającego problem przemocy wobec młodzieży.
Niepubliczna Szkoła „Otwarte okno”: •	 rodzinne warsztaty 
w pracowni ceramicznej.
Fundacja TITO Chcieć Znaczy Móc: •	 spotkania w szkołach "Stop 
przemocy poprzez taniec".
Ośrodek Św. Jana XXIII: •	 prelekcja; informacje statystyczne 
dotyczące stosowania kar fizycznych, filmik dotyczący przy-
czyn stosowania kar fizycznych, omówienie skutków dawa-
nia klapsów, filmik, rozdanie ulotek informacyjnych. zajęcia 
edukacyjne z dziećmi.

Działania instytucji miejskich:
21.10.-28.11. 2016 •	 „Bezpieczna randka” – zajęcia warsz-
tatowe dla młodzieży drugich klas gimnazjum. organizator: 
ośrodek Interwencji Kryzysowej. miejsce: Gimnazjum nr 7, 
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 11.
16–17.11.2016.•	  „Procedura Niebieskiej Karty” – prelekcja 
dla lekarzy pediatrów i pielęgniarek szkolnych. organizator: 
miejski zespół Interdyscyplinarny. miejsce: wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Tychach mEGrEz Sp. z o.o.
Październik – listopad•	  „Niebieskie spotkania z realizatorami 
miejskich programów profilaktycznych – czyli jak edukować, 
rozmawiać i pomagać”. realizator: Stowarzyszenie Trzeźwość 
Życia, ul. Nałkowskiej 19.
9.12.2016.•	  Podsumowanie Kampanii „Twoje milczenie oznacza 
zgodę” podczas miejskiego zjazdu Profilaktycznego. organi-
zator: wydział Spraw Społecznych i zdrowia. miejsce: Urząd 
miasta Tychy, sala 102.

Działania otwarte dla mieszkańców miasta – zachęcamy 
do skorzystania:

Bezpłatne porady kuratorów dla rodziców i młodzieży przy •	
ul. Barona 30, p. 209 (19 i 26 listopada w godz. 12-15). Orga-
nizator: Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Au-
xilium.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 19 listopada w godz. •	
9–13. Dzień otwarty dla rodziców i młodzieży. Konsultacje 
z mgr Joanną Marią Kośmińską (specjalista psychologii kry-
zysu, interwent kryzysowy-terapeuta, pedagog) i mgr Alicją 
Jendrasik (pedagog resocjalizacyjny terapeuta rodzinny, spe-
cjalista d/s przemocy w rodzinie).

nowy prezes ttBS

Rada Nadzorcza Tyskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego powołała z 
dniem 3 listopada Henryka Borczyka na 
stanowisko prezesa spółki. Nowy pre-
zes zastąpił zmarłego w październiku 
poprzedniego szefa firmy, Marka Ka-
szubę.

Henryk Borczyk urodził się w 1962 roku, 
w latach 2000–2010 pełnił funkcję wicepre-
zydenta Tychów. Potem został prezesem 
katowickiego PEC-u, następnie zarządzał 
spółką Tauron Ciepło, by w końcu zasiąść 
w fotelu wiceprezesa ds. korporacji spółki 
Tauron Polska Energia Sa. W

telefony akcji Zima
Za odśnieżanie dróg i chodników odpo-
wiada w tym sezonie konsorcjum trzech 
firm: Master, V&T oraz AN-EKO, nato-
miast prace wszystkich służb miejskich 
koordynuje Miejski Ośrodek Dyspozycyj-
ny przy Straży Miejskiej. 

Czynne są ogólnodostępne, całodobowe 
numery telefonów: linia bezpłatna 986 
oraz linia płatna 32/776-39-86. Pod nu-
merem telefonu 501-46-42-46 lub 32/227-
70-06 pracownicy miejskiego zarządu Ulic 
i mostów pełnią całodobowe dyżury, przyj-
mując zgłoszenia dotyczące zimowego 
utrzymania dróg. LS
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Kampania „Twoje milczenie oznacza zgodę”

Mamy z BuggyGym Tychy również dołączyły do kampanii 
„Twoje milczenie oznacza zgodę”.
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