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Tychy przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód
nie”, która zainicjowana została przez Związek
Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego – Browary
Polskie i Komendę Główną
Policji.

C

elem akcji jest zwrócenie uwagi sprzedawców
i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski,
że dorosły wygląd nie oznacza
pełnoletniości upoważniającej
do zakupu napojów alkoholowych. Chodzi o ograniczenie
sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu
w tej grupie wiekowej – mówi
Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta
Tychy. – Wszystkie samorządy
oraz organizacje lokalne biorące
udział w realizacji kampanii zostaną uhonorowane specjalnym
certyfikatem „Odpowiedzialna
gmina 2012” – dodaje.

Dla sprzedawców
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, w ramach kampanii
„Pozory mylą, dowód nie”, organizuje bezpłatne szkolenie
„Odpowiedzialny sprzedawca”
skierowane do handlowców
i właścicieli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. – Chcemy przypomnieć o obowiązku
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
– wyjaśnia naczelnik.
Szkolenie odbędzie się 13
września (czwartek) w Urzędzie Miasta Tychy, w sali nr 102,
w godz. 9-10.30.

Tematyka
szkolenia
Zakres spotkania obejmuje m.in.: problematykę zagrożeń
związanych ze spożywaniem alkoholu, przepisy regulujące sprzedaż
alkoholu w Polsce, konsekwencje prawne w przypadku złamania prawa i sprzedaży alkoholu
nieletnim, rozpoznawanie wieku
na podstawie wyglądu i asertywną odmowę – wylicza Krystyna
Rumieniuch. – Każdy uczestnik
otrzyma certyfikat potwierdzający
odbycie szkolenia.

Zapisy trwają
Osoby chętne do uczestnictwa, proszone są o potwierdzenie
udziału do 12 września, godz. 13.
Szczegółowe informacje i zapisy
pod numerem telefonu (32) 776 35
10 lub poprzez adres e-mail: anna.
kopacz@umtychy.pl.

Co jeszcze?
Dodatkowo funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
oraz Straży Miejskiej w Tychach
będą monitorować ekspozycje
materiałów (jakie drogą mailową otrzymali właściciele wszystkich punktów sprzedaży alkoholu) w ramach kampanii „Pozory
mylą, dowód nie”. – Zachęcamy
właścicieli punktów do przesłania
zdjęć ze swojego sposobu ekspozycji materiałów z kampanii na adres
e-mail: anna.kopacz@umtychy.pl –
dodaje naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia Urzędu
Miasta Tychy.

Dla kierowców
To jednak nie koniec działań
profilaktycznych prowadzonych
przez tyski magistrat. Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy zaprasza kierow-

zdjęcia michał giel

Pozory mylą,
dowód nie
ców na bezpłatne szkolenie „Odpowiedzialny kierowca”, organizowane
w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Prowadzę – jestem trzeźwy”.
Szkolenie odbędzie się 13
września (czwartek) w Urzędzie
Miasta Tychy, w sali nr 102, w godz.
11.30-14.30.

Omawiane
zagadnienia
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: zagrożenia związane
z piciem alkoholu, prawne aspekty spożywania alkoholu przez kierowców, przekazanie informacji
na temat wpływu alkoholu na życie człowieka (emocjonalne, zdrowotne, zawodowe, jak również rodzinne), negatywne skutki picia
alkoholu i obalenie mitów na jego
temat, przekazanie informacji dotyczących faz i mechanizmów uzależnienia, naukę przeciwstawiania
się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia, asertywna odmowa,
ukazanie konsekwencji prawnych
i moralnych prowadzenia pojazdu
w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
– Każdy uczestnik otrzyma
certyfikat potwierdzający odbycie
szkolenia – zapowiada Krystyna
Rumieniuch.

Jak wziąć udział?
Kierowcy, chętni do udziału
proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do 12 września, godz. 13.
Szczegółowe informacje i zapisy
pod numerem telefonu (32) 776 35
10 lub poprzez adres e-mail: anna.
kopacz@umtychy.pl.
Warto dodać, że szkolenia odbywają się w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tychach.
Ewa Strzoda

Tyski magistrat prowadzi liczne akcje edukacyjne. W lipcu Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
zorganizował Dzień Bezpiecznego Trzeźwego Kierowcy. Na parkingu przed DH Azet można było
zobaczyć m.in. symulatory dachowania i zderzenia, czy spróbować poprowadzić samochód mając
założone alkogogle.

Międzynarodowy Tyski Bieg i Półmaraton

16 września rozegrana zostanie pierwsza edycja Tyskiego Półmaratonu oraz
XVII Międzynarodowy Bieg
Uliczny. Zawody organizują Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki, MOSiR
oraz Komenda Miejska Policji i Straż Miejska.

W

tyskiej imprezie wystartują
wszyscy, bo organizatorzy
zapraszają także dzieci i młodzież
(od godz. 13.35) oraz biegaczy
we wszystkich kategoriach – bieg
główny i półmaraton (21,0975 km)
rozpoczną się o godz. 12.30. Trasa
biegu na 10 km pokrywa się z tra-

są półmaratonu (uczestnicy obu
biegów startują razem), jednak
uczestnicy biegu na 10 km pokonują tylko jej pierwszy odcinek.
Każdy, kto zgłosi swój udział
do 10 września na stronie internetowej www.spla.com.pl (na Bieg
Tyski i na Półmaraton), otrzyma
pamiątkową koszulkę z żądanym
rozmiarem i medal. Zapisy także
w dniach 15.09 – biuro zawodów
(parking za hotelem Piramida)
w godz. 10 – 20 i 16. 09 w godz.
9–11.45. Pakiet startowy zawiera:
numer startowy, talon na gorący
posiłek, agrafki, chip do pomiaru
czasu, pamiątkową koszulkę oraz
0,5 l wody.

PÓŁMARATON. Kategorie wiekowe. Kobiety i mężczyźni: 18–29 lat, 30–39 lat, 40–49
lat, kobiety: 50 lat i starsze, mężczyźni: 50–59 lat, 60–69 lat, 70 lat
i starsi.
BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE: 100 m: 4 lat i mł.,
200 m: 5–6 lat, 300 m: 7–8 lat,
400 m: 9–10 lat, 800 m: 11–
12 lat, 1000 m: 13 – 15 lat.
BIEG NA 10 KM. 10.000 m –
bieg główny. Kobiety i mężczyźni: 16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 –
39 lat, 40 – 49 lat, kobiety: 50 lat
i starsze, mężczyźni: 50 – 59 lat,
60 – 69 lat, 70 lat i starsi, OPEN
– niepełnosprawni na wózkach

oraz niepełnosprawni z dysfunkcją ruchową.
TRASA: Start i meta usytuowane będą przy hotelu Piramida. Następnie biegacze pobiegną
ulicami: Sikorskiego, ks. Tischnera, Piłsudskiego, Jaśkowicką,
Harcerską, Stoczniowców, Żwakowską, Bielską, Jana Pawła II
i powrót – tymi samymi ulicami.
Więcej informacji: MOSiR
(Zespół ds. Sportu i Organizacji
Imprez), ul. Piłsudskiego 12, tel./
fax 32/325 71 32 oraz SPLA, ul.
Nizinna, tel. 602 109 440 i 604
848 919 (http://tyskipolmaraton.pl/).
Leszek Sobieraj

Eliza Madej/arc

Dwa biegi w jednym

Zawodnicy przebiegną ulicami miasta.

