
TYSKI Informator SamorządowY Nr 1/576

Od 4 marca br. uczniowie drugich klas 
publicznych szkół podstawowych w Ty-
chach będą mieli lekcje pływania w Wod-
nym Parku Tychy. Bezpłatne zajęcia dla 
dzieci zapowiedział kilka miesięcy temu 
Andrzej Dziuba – prezydent Tychów 
po tragicznym bilansie utonięć podczas 
ubiegłorocznych wakacji.

zgodnie z ustalonym harmonogramem 
każda druga klasa szkoły podstawowej 
od 4 marca do 19 czerwca 2019 roku raz 
w tygodniu będzie miała zajęcia z nauki 
pływania w wodnym Parku Tychy.  
– do zbyt wielu tragedii z udziałem dzieci 
dochodzi latem nad wodą, żeby ignoro-
wać ten problem. dlatego po informacjach 
o kolejnych utonięciach zdecydowałem, 
że musimy coś zrobić. Chciałbym, by każ-
de tyskie dziecko nauczyło się pływać. 
Nie wszyscy rodzice mają czas i środki, 
by z dziećmi regularnie jeździć na basen, 
dlatego zdecydowaliśmy się im pomóc 
i rozwiązać problem systemowo – mówi 
andrzej dziuba, prezydent Tychów.
Co tydzień w zajęciach weźmie udział 
ok. 1050 uczniów klas drugich w 52 gru-

pach zajęciowych. miasto Tychy przeznaczy-
ło na ten cel w tym roku 600 tys. złotych.
od 2008 roku uczniowie 3 klas szkół pod-
stawowych mogą nieodpłatnie uczest-
niczyć w zajęciach organizowanych 

przez miejski ośrodek Sportu i rekre-
acji na Krytej Pływalni w Tychach. Tylko 
w ubiegłym roku szkolnym z takiej możli-
wości skorzystało 20 tyskich szkół (ponad 
1700 dzieci).  RP

Władze Tychów zapowiedziały specjalne 
lekcje i spotkania z młodzieżą dotyczące 
„hejtu” i mowy nienawiści. Jest to reak-
cja na tragiczne wydarzenia, które miały 
miejsce podczas 27. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. 
Warsztaty, dyskusje i debaty odbyły się 
w 32 tyskich placówkach, zaś Miejska Bi-
blioteka Publiczna w ramach cyklu Tury 
Kultury zorganizowała w poniedziałek 
(4.02) spotkanie z Szymonem Hołownią 
poświęcone skutkom mowy nienawiści.

w SP nr 14 przeprowadzono zajęcia na te-
mat tolerancji, godności człowieka i rela-
cji międzyludzkich, podczas których omó-
wiono programy „dajemy dzieciom siłę” 
czy „Bądź kumpel, nie dokuczaj” i rozda-
no numer telefonu zaufania 116111, pod 
który anonimowo mogą dzwonić osoby 
dotknięte agresją. z kolei w SP nr 6 ucz-
niowie oprócz dyskusji na lekcjach wy-
chowawczych wzięli udział w warszta-
tach dotyczących zachowań agresywnych, 
dyskryminacji i wykluczenia społeczne-
go, zaś w Szkole Podstawowej im. Hima-
laistów Polskich, w zSP nr 4 i SP nr 40 
z oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. 
ziętka odbyły się zajęcia „odpowiedzial-
ność nieletnich w świetle obowiązujących 
przepisów prawnych – SToP CYBErPrzE-
moCY” prowadzone przez pracowników 
Komendy miejskiej Policji w Tychach oraz 
warsztaty dla uczniów prowadzone przez 
psychologa z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Tychach.
– Podobną kampanię „dlaczego?” prowa-
dziliśmy w zeszłym roku. w jej ramach 
informowaliśmy uczniów o miejscach, 
w których mogą uzyskać pomoc psy-

chologiczną i w razie potrzeby prawną. 
w ubiegłym tygodniu uczniowie pisali li-
sty w obronie praw ludzi, a podczas zajęć 
z informatyki omawialiśmy tematy „hej-
tu” i cyberprzemocy. Pedagog szkolny 
uczestniczył także w szkoleniu „Cyber-
choroby” (mowa nienawiści w interne-
cie). wiedza z tego szkolenia jest wyko-
rzystywana podczas pracy z młodzieżą 
– mówi dyrektor SP nr 14, małgorzata 
Chełchowska.
– Cieszę się, że temat spotkał się z tak 
dużym odzewem nauczycieli i uczniów. 
wszyscy musimy być świadomi odpowie-
dzialności za słowo, dlatego podczas tych 

lekcji rozmawiano o mowie nienawiści, 
o tym, jak jej zapobiegać i odpowiednio 
na nią reagować. Najwyższy czas głośno 
o tym mówić, uświadomić dzieciom i mło-
dzieży, jak bardzo krzywdzące może być 
oczernianie innych – mówi maciej Gra-
matyka, zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.
Na poniedziałkowe spotkanie z Szymo-
nem Hołownią zgłosiło się kilkuset chęt-
nych. Celebryta z chęcią rozmawiał z mło-
dzieżą, nawet po oficjalnym zakończeniu. 
Szerzej temat potraktujemy w następnym 
numerze „Twoich Tychów”.
 Kamil Peszat

W tychach dzieci będą uczyły się pływać

Stop mowie nienawiściWolontariusze rozmawiają
21 stycznia rozpoczęły się rozmowy re-
krutacyjne wolontariuszy na Mistrzo-
stwa Świata U20, które w połowie roku 
zostaną rozegrane na polskich stadio-
nach, w tym na Stadionie Miejskim w Ty-
chach.

w sumie do wszystkich sześciu miast 
Gospodarzy wysłano 1845 aplikacji onli-
ne. wolontariuszy, którzy chcą wesprzeć 
organizację tej dużej sportowej imprezy 
w Tychach, zgłosiło się 362.
– z tej grupy zostanie wybrana połowa, 
która będzie pracowała przy organizacji 
mistrzostw Świata U20 w Tychach. Choć 
słowo „praca” może nie jest w tym przy-
padku najtrafniejsze, bo dla większości 
wolontariuszy (co często podkreślają) 
to po prostu wspaniała przygoda. Spora 
grupa, która się do nas zgłosiła, to wo-
lontariusze, którzy byli z nami podczas 
mistrzostw Europy U21, jakie na tyskim 
stadionie były rozgrywane w połowie 
2017 roku. dziś deklarują, że chcieli-
by to przeżyć raz jeszcze, dlatego przy-
jeżdżają do Tychów nie tylko z całego 
Śląska, ale i z małopolski czy dolnego 
Śląska – mówi Piotr Solik, miejski ko-
ordynator wolontariatu.
rozmowy odbywają się na Stadionie 
miejskim w Tychach od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 15 do 20 
i w weekendy w godzinach od 10 do 16. 
Przeprowadzają je wybrani, przeszko-
leni liderzy.
– Chcemy dostosować się do czasu 
wolnego osób, które się zgłosiły, tak 
by po szkole czy pracy wolontariusze 
bez problemu mogli dotrzeć do Tychów. 
Najmłodsi z nich mają 18 lat, ale mu-
szę przyznać, że jest też spora grupa 
seniorów, którzy mają 68, 69 czy 70 lat 
– dodaje Piotr Solik.
oficjalne wyniki rekrutacji zostaną poda-
ne pod koniec lutego br. Potem wybrani 
wolontariusze rozpoczną szkolenia.
mistrzostwa Świata FIFa U20 będą 
rozgrywane w Polsce od 23 maja 
do 15 czerwca 2019 roku. Turniej zosta-
nie rozegrany na sześciu polskich sta-
dionach: w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, 
Gdyni, Lublinie, Łodzi i w Tychach. w na-
szym mieście spotkania odbędą się 24, 
25, 27, 28, 30, 31 maja oraz 3 i 7 czerw-
ca. w mistrzostwach Świata U20 wezmą 
udział reprezentacje z 24 krajów. Turniej 
odbędzie się na stadionach do pojemno-
ści 20 tysięcy miejsc. RU

Szymon Hołownia spotkał się z tyską młodzieżą w Mediatece.
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