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Zakwitnà pola nadziei
Ju˝ po raz czwarty w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei” w Parku Miejskim tyszanie sadzili ˝onkile - kwiaty symbolizujàce
nadziej´ w walce z chorobami nowotworo-

wymi. Pieniàdze ze sprzeda˝y cebulek zasilà
konto Spo∏ecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Êw. Kaliksta I w Tychach.
Przypomnijmy, ˝e „Pola nadziei” to program stworzony przez fundacj´ Marie Curie
Cancer Care z Edynburga (Wielka Brytania),
która zajmuje si´ pomocà osobom nieuleczalnie chorym na raka. Jego celem jest pozyskiwanie Êrodków finansowych na utrzymanie hospicjów i propagowanie idei opieki hospicyjnej w spo∏eczeƒstwie.
Tegoroczna edycja akcji odby∏a si´ 20 paêdziernika, wzi´∏o w niej udzia∏ oko∏o trzystu
osób.
(m)

ISO dla
PKM Tychy
Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej
w Tychach jako jedna z niewielu firm w Polsce zajmujàcych si´ komunikacjà miejskà
otrzyma∏a certyfikat potwierdzajàcy spe∏nienie wymagaƒ norm ISO 9001, ISO 14001
oraz 18001. Oznacza to, ˝e firma posiada
zgodne z wymaganiami ISO systemy zarzàdzania jakoÊcià, zarzàdzania Êrodowiskowego oraz bezpieczeƒstwem i higienà pracy
w obszarze „realizacji us∏ug przewozowych
w zakresie miejskiej komunikacji zbiorowej”.

GoÊcie z St. Etienne
20 paêdziernika w UM Tychy odby∏o si´
spotkanie podsumowujàce pobyt w naszym
mieÊcie francuskich uczniów w zwiàzku
z realizacjà programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Dziesi´ciu m∏odych ludzi
przez miesiàc uczy∏o si´ w Zespole Szkó∏ Zawodowych nr 4 i odbywa∏o praktyki zawodowe w tyskich przedsi´biorstwach. Poza

obowiàzkami wynikajàcymi z za∏o˝eƒ programu m∏odzi Francuzi mieli okazj´ poznaç
histori´ miasta i kraju oraz odwiedziç m.in.
Kraków i Wieliczk´.
Najprawdopodobniej w czerwcu przysz∏ego roku odb´dzie si´ rewizyta polskich
uczniów w St. Etienne.
(MZ)

Uzyskanie certyfikatu poprzedzone by∏o
wielomiesi´cznymi przygotowaniami, które
obejmowa∏y szczegó∏owy przeglàd wszystkich obszarów funkcjonowania spó∏ki.
Uroczyste wr´czenie certyfikatu nastàpi∏o
27 paêdziernika przed rozpocz´ciem sesji Rady Miasta w Tychach w obecnoÊci w∏adz
miasta, radnych i przedstawicieli za∏ogi
przedsi´biorstwa.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e tyskie Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej jest pierwszà firmà wÊród przedsi´biorstw komunikacji
miejskiej w województwie Êlàskim, która
otrzyma∏a tzw. Zintegrowany Certyfikat ISO.
(AC)
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informacje

10 lat noclegowni

Szanowni

Paƒstwo

Zakoƒczy∏ si´ maraton wyborczy: najpierw wybieraliÊmy pos∏ów i senatorów,
póêniej przyszed∏ czas na wybory prezydenckie. W zwiàzku z tym byliÊmy Êwiadkami gorszàcych i smutnych rozgrywek,
których symbolem pozostanie zapewne
sprawa „dziadka z Wehrmachtu” jednego
z kandydatów na prezydenta RP. W trakcie
kampanii wyborczej okaza∏o si´, ˝e ka˝dy
sposób - nawet pos∏u˝enie si´ oszczerstwem, k∏amstwem czy pó∏prawdà - jest
dobry, je˝eli mo˝e pos∏u˝yç osiàgni´ciu
doraênego celu w walce politycznej.
Ostatnie wydarzenia na naszej lokalnej
scenie politycznej dowodzà, ˝e Tychy nie
sà wolne od podobnych zjawisk. Coraz
bli˝sza perspektywa wyborów samorzàdowych zach´ca niektórych radnych do
specyficznej aktywnoÊci - podczas ostatnich sesji Rady Miasta dosz∏o do blokowania wa˝nych dla miasta uchwa∏ z powodów dalekich od merytorycznych.
W takich sytuacjach indywidualne ambicje realizowane sà kosztem interesów
miasta, czyli nas wszystkich. Pozostaje mi
jednak mieç nadziej´, ˝e poczucie odpowiedzialnoÊci i rozsàdek wezmà górà nad
ambicjami i osobistymi urazami.
Wobec wyzwaƒ, przed którymi stoi
obecnie nasze miasto - w tym numerze
„TM” przybli˝amy za∏o˝enia programu
budowy kanalizacji - tyszanom potrzebne
jest poczucie wspólnych celów. O t´ jednoÊç b´d´ zabiega∏ zarówno u przedstawicieli spo∏ecznoÊci zasiadajàcych w Radzie Miasta, jak i wszystkich mieszkaƒców.

Prezydent Miasta Tychy

Ju˝ od dziesi´ciu lat dzia∏a w Tychach
noclegownia dla m´˝czyzn. 7 paêdziernika
z okazji jubileuszu odby∏ si´ piknik integracyjny po∏àczony z dniem otwartym.
Noclegownia Miejska w Tychach mieÊci
si´ przy ul. Miko∏owskiej 122 i funkcjonuje
w strukturach organizacyjnych Miejskiego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Placówka oferuje bezdomnym m´˝czyznom, którzy
ostatnio zameldowani byli w Tychach,
schronienie, wy˝ywienie, pomoc w za∏atwieniu spraw urz´dowych, dost´p
do us∏ug s∏u˝by zdrowia i rozpocz´cie leczenia w przypadku osób uzale˝nionych od alkoholu lub innych Êrodków odurzajàcych.
W ciàgu ostatniej dekady z pomocy pla-

cówki skorzysta∏y prawie trzy tysiàce osób.
Obecnie w noclegowni przebywa ponad 70
pensjonariuszy.
(AC)

Wyró˝nienia dla miasta
Tychy zaj´∏y trzecie miejsce w tegorocznej
edycji rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” w grupie miast powy˝ej
100 tys. mieszkaƒców. G∏ównym organizatorem przedsi´wzi´cia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tyski samorzàd zosta∏ uhonorowany za „spe∏nienie wysokich
standardów w zakresie organizacji wewn´trznej, zarzàdzania rozwojem oraz komunikacji spo∏ecznej i partycypacji mieszkaƒców”.
Nasze miasto zdoby∏o tak˝e szóste miejsce w ogólnopolskim rankingu samorzàdów
dwutygodnika „Wspólnota”. Kryterium oceny samorzàdów by∏ ich wysi∏ek inwestycyjny
- ranking uwzgl´dnia∏ wydatki inwestycyjne
miast na prawach powiatu przeznaczone
na rozwój infrastruktury technicznej.

Inwestycje klasyfikowane by∏y pod kàtem
wydatków na transport (remonty i budowa
dróg administrowanych przez samorzàdy,
ale tak˝e tabor zwiàzany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodark´ komunalnà (sieci wodociàgowe i kanalizacyjne,
oczyszczalnie Êcieków, wysypiska Êmieci,
oÊwietlenie ulic), wreszcie gospodark´
mieszkaniowà.
Autorzy rankingu brali pod uwag´ wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca, jako Êrednià z ostatnich trzech lat
(2002-2004) - w Tychach wynios∏a ona
385,1 z∏. W porównaniu z rokiem ubieg∏ym nasze miasto awansowa∏o w rankingu o cztery miejsca.
(AC)

Jubileusz szko∏y
15 paêdziernika odby∏y si´ obchody jubileuszowe Szko∏y Podstawowej nr 8
w Tychach-Wartog∏owcu. To jedna z najstarszych tyskich szkó∏ - jej historia si´ga
lat 80. XIX stulecia. Pierwszy budynek zosta∏ oddany do u˝ytku w roku 1885,
a kolejny w 1912 r. - oba funkcjonujà do
dzisiaj. Obecnie do „ósemki” ucz´szcza
niespe∏na 60 uczniów.
(m)
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nasze miasto

Gigantyczne
przedsi´wzi´cie
Rozpocz´∏a si´ realizacja projektu „Gospodarka Âciekowa
w Tychach”. Na budow´ kanalizacji w obrze˝nych dzielnicach miasta Tychy uzyska∏y jednà z najwi´kszych w kraju dotacji z Europejskiego Funduszu SpójnoÊci - prawie 350 mln
z∏. Kwota ta pokryje 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Szczegó∏y gigantycznego przedsi´wzi´cia przedstawiono 24 paêdziernika podczas konferencji prasowej
w tyskim ratuszu.
KorzyÊci materialne
• utworzenie 332 km jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich dzielnic obj´tych
projektem
• ok. 21 tys. mieszkaƒców zyska dost´p do kanalizacji
• udro˝nienie 32,2 km rowów i potoków deszczowych
• wdro˝enie nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych w zakresie sieci i gospodarki osadowej
w oczyszczalni
Na projekt sk∏ada si´ budowa i modernizacja ok. 332 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uregulowanie 32,2 km rowów i potoków oraz modernizacja gospodarki osadowej w Oczyszczalni Âcieków Urbanowice. WysokoÊç dotacji plasuje Tychy na drugim miejscu
w kraju pod wzgl´dem wysokoÊci dotacji przyznanej z Europejskiego Funduszu SpójnoÊci. Projekt b´dzie realizowany pod has∏em:
„Czyste Tychy. Kanalizacja”.

Terminy realizacyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicach obj´tych projektem
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Wygorzele,
wybór wykonawcy
Jaroszowice i Cielmice
VII 2006

prace projektowe
VII 2006 – I 2007

prace budowlane
I 2007 – XI 2008

Stare Tychy

wybór wykonawcy
VI 2006

prace projektowe
VI 2006 – XII 2006

prace budowlane
XII 2006 – XII 2008

Zwierzyniec,
wybór wykonawcy
Wartog∏owiec i ZawiÊç
VII 2006

prace projektowe
VII 2006 – I 2007

prace budowlane
I 2007 – XII 2008

Wilkowyje
i Màko∏owiec

wybór wykonawcy
VIII 2006

prace projektowe
VIII 2006 – II 2007

prace budowlane
II 2007 – XII 2008

Czu∏ów

wybór wykonawcy
IX 2006

prace projektowe
IX 2006 – III 2007

prace budowlane
III 2007 – XII 2008

Oczyszczalnia Êcieków
Urbanowice

wybór wykonawcy
VI 2006

prace projektowe i budowlane
VI 2006 – XII 2007

nasze miasto
- Dodatkowym atutem projektu skierowanego do Brukseli by∏ stosunkowo krótki termin realizacji inwestycji. Dotychczasowy, szybszy
od zak∏adanego, post´p prac, jak np. wy∏onienie wykonawców
us∏ug oraz uzyskanie przed wymaganym terminem pisemnej zgody
ok. 90 proc. w∏aÊcicieli prywatnych gruntów na poprowadzenie kanalizacji stwarza du˝e rezerwy czasowe - mówi Barbara Rymer, pe∏nomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. realizacji projektu.
WartoÊç ca∏ej inwestycji wynosi prawie 495,5 mln z∏, z czego ponad 465,8 mln z∏ to tzw. koszty kwalifikowane, które komisja Europejska bierze pod uwag´ decydujàc o dofinansowaniu projektu. Dotacja z UE wyniesie 349,4 mln z∏. Kwota 58,2 mln z∏ zostanie przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, zaÊ 43,1 mln wyniesie dofinansowanie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Wk∏ad miasta
w ca∏ej inwestycji wynosi 28,9 mln z∏, a 15,7 mln pochodziç b´dzie
z kredytu komercyjnego.
Na realizacji inwestycji bezpoÊrednio skorzysta ok. 21 tys. mieszkaƒców. Uporzàdkowanie gospodarki Êciekowej w gminie stanowi
jednak korzyÊç dla wszystkich 130 tys. mieszkaƒców miasta.
KorzyÊci ekologiczne
• poprawienie jakoÊci wód powierzchniowych
i podziemnych
• poprawienie jakoÊci gleby
• bezpieczne odprowadzenie Êcieków do zmodernizowanej oczyszczalni w Urbanowicach
• w∏aÊciwe przeprowadzenie procesów technologicznych w oczyszczalni Êcieków

Szanse miasta
wynikajàce z realizacji projektu
• jednoczesna rozbudowa infrastruktury miejskiej
(drogi, sieci)
• zmniejszenie szkodliwego oddzia∏ywania na Êrodowisko (unikni´cie zagro˝eƒ ekologicznych)
• zwi´kszona atrakcyjnoÊç dla przedsi´biorstw
oraz indywidualnych inwestorów
• o˝ywienie gospodarcze, przyrost liczby miejsc
pracy oraz ludnoÊci miasta
• oddzia∏ywanie na rozwój miasta oraz wyrównywanie i podniesienie standardów

Niezale˝ne czynniki mogàce mieç wp∏yw
na realizacj´ inwestycji
• niestabilnoÊç kursu euro (wzrost kosztów ca∏ego
projektu i koniecznoÊç zwi´kszenia wk∏adu w∏asnego miasta)
• termin realizacyjny przewidziany na budow´ sieci kanalizacyjnej
• kwestie zwiàzane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach prywatnych

- Budowa kanalizacji to projekt, którego realizacji Tychy bardzo
potrzebujà. Do tej pory wydawaliÊmy na kanalizacj´ ok. 10 mln z∏
rocznie. Gdyby nadal robiç to w tym tempie, zaj´∏oby nam to ponad
czterdzieÊci lat. Teraz wszystko wykonamy z ciàgu kilku lat. To historyczna szansa, jakà da∏o nam cz∏onkostwo w Unii Europejskiej - mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba.
Inwestycja obejmie kolejno nast´pujàce dzielnice miasta:
Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice, Stare Tychy, Zwierzyniec,
Wartog∏owiec, ZawiÊç, Wilkowyje, Màko∏owiec oraz Czu∏ów.

O sukcesie tyskiego wniosku zdecydowa∏y trzy podstawowe elementy:
• proekologiczny charakter inwestycji, która pozwoli zatrzymaç
proces degradacji Êrodowiska naturalnego w gminie. Spowoduje
m.in. popraw´ jakoÊci wód gruntowych, gleby oraz prawid∏owe
przeprowadzanie procesów technologicznych w oczyszczalni Êcieków.
• wzrost atrakcyjnoÊci inwestycyjnej Tychów poprzez rozbudow´
infrastruktury miejskiej i dostosowanie jej do standardów wyznaczanych przez Uni´ Europejskà oraz szybko rozwijajàce si´ polskie miasta.
• prawid∏owo skonstruowany wniosek, który zosta∏ skierowany
do Komisji Wspólnot Europejskich.
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porady

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy przys∏uguje osobom, które nie majà
zbyt du˝ego mieszkania, a niskie dochody nie pozwalajà im
op∏aciç kosztów jego utrzymania. Co miesiàc z bud˝etu miasta przeznaczanych jest na ten cel ponad 800 tys. z∏.
Osoba starajàca si´ o dodatek powinna posiadaç tytu∏ prawny do
zajmowanego lokalu mieszkalnego, np. akt w∏asnoÊci, przydzia∏ ze
spó∏dzielni mieszkaniowej lub umow´ najmu. Wyjàtkowo mo˝liwe
jest uzyskanie dodatku mieszkaniowego bez posiadania tytu∏u
prawnego, gdy wnioskodawca oczekuje na przeprowadzk´ do przys∏ugujàcego mu lokalu zamiennego lub socjalnego. Obowiàzujà
normy powierzchni mieszkania w zale˝noÊci od liczby osób w gospodarstwie domowym, np. dla trzyosobowej rodziny powierzchnia
mieszkania nie powinna przekroczyç 58,5 m kw.
Dochody
Dochód na jednà osob´ w rodzinie nie powinien przekraczaç
(wszystkie kwoty brutto):
• w gospodarstwie jednoosobowym 175 proc. najni˝szej emerytury
- 984,52 z∏,
• w gospodarstwie wieloosobowym 125 proc. najni˝szej emerytury
- 703,23 z∏.
Pod uwag´ brany jest Êredni dochód z trzech miesi´cy poprzedzajàcych dat´ z∏o˝enia wniosku.
Przyznanie dodatku
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres szeÊciu miesi´cy, liczàc od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wniosku. Wniosek mo˝na sk∏adaç ponownie. W przypadku
wàtpliwoÊci co do faktycznego stanu majàtkowego wnioskodawcy,

Urzàd Miasta jest upowa˝niony do przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego.
Kwota dodatku mieszkaniowego uzale˝niona jest od liczby osób
w rodzinie i wysokoÊci dochodu, maksymalnie mo˝e stanowiç 70
proc. wydatków zwiàzanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek
nie jest przyznawany, je˝eli jego wysokoÊç by∏aby ni˝sza ni˝ 2 proc.
najni˝szej emerytury, czyli 11,25 z∏.
Do wydatków zwiàzanych z utrzymaniem mieszkania zaliczane sà:
czynsz albo inne op∏aty za u˝ywanie lokalu, op∏aty za ogrzewanie,
wod´, wywóz Êmieci i odprowadzenie Êcieków, w przypadku spó∏dzielni mieszkaniowych koszty eksploatacji i remontów, a w przypadku w∏aÊcicieli lokali mieszkalnych zaliczki na koszty zarzàdu nieruchomoÊcià wspólnà.
Sk∏adanie wniosku
Wnioski o dodatki mieszkaniowe mo˝na sk∏adaç w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urz´du Miasta Tychy (III pi´tro), w poniedzia∏ki,
Êrody i piàtki od 7.30 do 15.30, a we wtorki i czwartki od 7.30 do
17.00.
Do wglàdu nale˝y przynieÊç
• ksià˝eczk´ op∏at za lokal,
• zaÊwiadczenie o dochodach lub w przypadku emerytów lub rencistów - odcinki lub decyzj´ w sprawie emerytury lub renty,
• dowód osobisty.
Wszystkie dokumenty nale˝y przechowywaç przez trzy lata od
dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
(AH)

Wygraj dotacj´
na wymian´ mi´dzyszkolnà
OÊrodek Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy informuje, ˝e og∏oszony zosta∏ konkurs „Pupilpower Plus” organizowany przez British Council Poland. Skierowany jest on
do gimnazjów i szkó∏ Êrednich w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Zadaniem uczestników
konkursu jest znalezienie
szko∏y partnerskiej w Wielkiej Brytanii za poÊrednictwem portalu Global Gateway (www.globalgateway.
org.uk), a nast´pnie wspólne opracowanie projektu,
na który sk∏adaç si´ b´dzie angloj´zyczna strona internetowa oraz
obustronna, mi´dzyszkolna wymiana uczniów.
Najlepsza propozycja projektu zostanie nagrodzona dotacjà
w wysokoÊci do 4 tys. funtów brytyjskich. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymajà dotacj´ w wysokoÊci do 3 tys. funtów. Nagrody b´dà
przeznaczone na wymiany uczniów w ramach projektów „Pupilpower Plus”: podró˝ do szko∏y partnerskiej, zakwaterowanie (jeÊli nie
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jest ono zorganizowane u uczniów ze szko∏y partnerskiej), kieszonkowe dla uczniów, bilety wst´pu do muzeów, galerii itp.
Dzi´ki uczestnictwu w programie uczniowie mogà rozszerzyç swojà wiedz´ z zakresu technologii informatycznych, pog∏´biç znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz kultury innego kraju. Majà tak˝e okazj´ do rozwijania umiej´tnoÊci negocjowania, samodzielnego myÊlenia oraz podejmowania decyzji w celu wypracowania wspólnego podejÊcia do realizacji projektu. Realizacja programu to równie˝ okazja
do zorganizowania wymiany dotychczasowych doÊwiadczeƒ i zrealizowanych pomys∏ów pomi´dzy uczestnikami projektu.
Propozycje projektów mo˝na sk∏adaç do 31 stycznia 2006 r.
Wszystkich zainteresowanych wzi´ciem udzia∏u w konkursie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.britishcouncil.org/poland-pupilpower-plus-2.htm lub OÊrodka Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy, mieszczàcego si´ przy ul. Grota Roweckiego 44 (pokój 102), tel. 227 20 41 w.581, e-mail:oie@umtychy.pl. OÊrodek czynny jest od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
7.30 do 15.30.
(MZ)

bezpieczeƒstwo

Ptasia grypa
W zwiàzku z niebezpieczeƒstwem wystàpienia w Polsce
ptasiej grypy na wniosek Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku
w Tychach publikujemy informacje na temat tej choroby.
G∏ównym êród∏em zagro˝enia zdrowia ludzi i zwierzàt (drobiu) sà
ptaki wolno˝yjàce, b´dàce bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy.
Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu sà ma∏o charakterystyczne
i zró˝nicowane, w zale˝noÊci od zjadliwoÊci szczepu wirusa wywo∏ujàcego chorob´, gatunku i wieku ptaków, zaka˝eƒ towarzyszàcych
oraz warunków Êrodowiskowych. Nale˝à do nich mi´dzy innymi:
• gwa∏towny spadek produkcji jaj, mi´kkie skorupki jaj,
• silne ∏zawienie, kichanie,
• dusznoÊci,
• biegunka.
Padni´cia wÊród ptaków hodowlanych mogà byç nag∏e, bez widocznych objawów. Najbardziej prawdopodobnym êród∏em zaka˝enia drobiu domowego jest bezpoÊredni lub poÊredni kontakt (woda
do picia) z migrujàcymi dzikimi ptakami, zwykle ptactwem wodnym.
Zaka˝enie mo˝e nastàpiç tak˝e poprzez zanieczyszczonà pasz´,
sprz´t, Êrodki transportu.
Aby zminimalizowaç ryzyko zaka˝enia hodowanego drobiu inspekcja weterynaryjna zaleca:
• izolowanie drobiu od czynników zewn´trznych, przetrzymywanie
ptaków w zamkni´ciu w celu ograniczenia kontaktu drobiu z dzikimi ptakami,
• ograniczenie liczby osób obs∏ugujàcych fermy do tych, które nie
utrzymujà drobiu we w∏asnych zagrodach,
• roz∏o˝enie przed wejÊciem do budynku mat nasàczonych Êrodkami dezynfekujàcymi,
• obowiàzkowà dezynfekcj´ pojazdów wje˝d˝ajàcych na ferm´ (dowóz pasz, odbiór drobiu, itp.),
• u˝ywanie odzie˝y ochronnej,
• dok∏adne mycie i dezynfekcj´ ràk przed wejÊciem do obiektu,
• unikanie przez osoby majàce kontakt z drobiem na fermie, kontaktów z innym ptactwem, np. go∏´biami,
• wskazane jest przeprowadzenie szczepieƒ u ludzi, bezpoÊrednio
stykajàcych si´ z drobiem.
W zwiàzku z potencjalnymi zagro˝eniami ptasià grypà, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyda∏ w dniu 15 paêdziernika br. rozporzàdzenie (Dz.U. Nr 203, poz. 1688), w myÊl którego, na terenie ca∏ego kraju:
• wprowadzony jest zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia∏em ˝ywych kur, kaczek, g´si, indyków,
przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, a tak˝e
go∏´bi, ba˝antów i kuropatw,
• zakaz sprzeda˝y tych ptaków na targowiskach, jak równie˝ sprzeda˝y mi´sa drobiowego z nielegalnego uboju,
• zakaz utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni.
Za prowadzenie systematycznej kontroli respektowania tych przepisów, ich egzekwowania oraz pouczania w tej sprawie hodowców,
na terenie Tychów odpowiada Stra˝ Miejska. Jest to równie˝ zadanie policji. Przestrzeganiem zakazów muszà si´ zajàç tak˝e zarzàdcy
targowisk. Ponadto administratorzy akwenów wodnych (Jezioro Paprocaƒskie, stawy hodowlane, rzeka Gostynka i rzeka Mleczna), które mogà byç miejscem zatrzymania si´ migrujàcych z Syberii dzikich

g´si i ∏ab´dzi, zobligowani sà do prowadzenia dok∏adnego monitoringu podleg∏ych im zbiorników.
Prezydent Miasta, jako przewodniczàcy Komisji Bezpieczeƒstwa
i Porzàdku w Tychach, apeluje do wszystkich mieszkaƒców miasta,
w tym w szczególnoÊci do w´dkarzy i hodowców drobiu, aby informowali s∏u˝by sanitarne, weterynaryjne, Stra˝ Miejskà lub Urzàd
Miasta o przypadkach znalezienia pad∏ych ptaków, zw∏aszcza, gdyby by∏y ich wi´ksze iloÊci. Informacja taka, o ile to jest mo˝liwe, powinna okreÊlaç gatunek, wyglàd zewn´trzny, miejsce i iloÊç pad∏ych
ptaków oraz dane informatora.
Bezpiecznym usuwaniem pad∏ych ptaków zajmowaç si´ mogà
wy∏àcznie osoby przeszkolone, wyposa˝one w maseczk´, r´kawice,
kombinezon, odpowiednie obuwie oraz Êrodki dezynfekujàce.
JednoczeÊnie zwraca si´ uwag´ s∏u˝bom porzàdkowym o ko-

niecznoÊci odnotowywania wszystkich przypadków padni´ç ptaków w stosownych raportach i dziennikach pe∏nienia s∏u˝b i dy˝urów. Hodowcy drobiu, którzy stwierdzà
w swojej hodowli objawy ptasiej grypy, zobowiàzani sà do
bezpoÊredniego kontaktu z przedstawicielami miejscowych
s∏u˝b weterynaryjnych.
Telefony do s∏u˝b miejskich, które zobowiàzane sà
do podj´cia stosownych interwencji, po otrzymaniu
zg∏oszenia:
Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Tychach
tel. 227 26 25, 227 04 13, po godzinie 15.30
tel. kom: 604 574 212, 604 574 207
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
tel. 227 62 15, 227 56 37, 227 52 47, fax 219 31 77
Stra˝ Miejska w Tychach
tel. 227 11 12, 327 20 00, 986
Powiatowe Centrum Zarzàdzania Kryzysowego
w Tychach, tel. 227 20 11, 998, 112, fax 227 30 22
Komenda Miejska Policji w Tychach
tel. 325 62 00, fax 325 62 44
Wydzia∏ Zarzàdzania Kryzysowego, Ochrony LudnoÊci, Spraw Obronnych i Pion Ochrony Urz´du
Miasta Tychy
tel. 227 35 68, fax 227 35 68.

7

wydarzenia

W dobrym TTON-ie byç anio∏em
W ostatnià niedziel´ listopada (27.11) ka˝dy tyszanin b´dzie móg∏ choç na chwil´ staç si´ anio∏em. Wystarczy przyjÊç
na I Targi TwórczoÊci Osób Niepe∏nosprawnych (TTON), które rozpocznà si´ o godz. 15.00 w Wielofunkcyjnym Budynku
Us∏ugowym przy ul. Barona 30. Na odwiedzajàcych b´dzie
czekaç kiermasz Êwiàteczny, wspólne ubieranie 15-metrowej
choinki, ciep∏a grochówka i inne atrakcje. Dzieci b´dà mog∏y
m.in. wykonaç w∏asnor´cznie wazon z gliny lub spróbowaç
swoich si∏ w malowaniu anio∏ów na szkle.
G∏ównym celem targów jest prezentacja twórczoÊci osób niepe∏nosprawnych. Ka˝dy, kto weêmie udzia∏ w specjalnie zorganizowanej aukcji lub kupi coÊ na kiermaszu, udzieli wsparcia niepe∏nosprawnym mieszkaƒcom miasta. B´dzie mo˝na kupiç niepowtarzalne, r´cznie wykonane witra˝e, kartki, ozdoby Êwiàteczne. Na pewno ka˝dy znajdzie tu wspania∏e prezenty dla najbli˝szych.

nymi, Ich Rodzin i Profesjonalistów „Nadzieja”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” - Ko∏o w Tychach, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” - Oddzia∏ w Tychach, Urzàd
Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury.
Daç sobie szans´
„Poszukiwany Pracownik. Osoba Niepe∏nosprawna” - pod takim
has∏em rusza w listopadzie kolejna kampania organizowana przez
Urzàd Miasta Tychy. Tym razem do wspólnego dzia∏ania chcemy zaprosiç przede wszystkim tyskich przedsi´biorców oraz niepe∏nosprawnych mieszkaƒców miasta. Powa˝nym problemem spo∏ecznym jest to, ˝e tylko ok. 1700 osób niepe∏nosprawnych spoÊród 13
tys. mieszkajàcych w Tychach pracuje. Dlaczego tak si´ dzieje? Jak
podajà statystyki, tylko 5 proc. polskich przedsi´biorców deklaruje
ch´ç zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej. Pracodawcy bojà si´
utrudnieƒ zwiàzanych z zatrudnieniem takich osób i nie wiedzà, jakie mogà otrzymaç wsparcie finansowe. Tymczasem w „starej” Unii
pracuje co drugi niepe∏nosprawny. JesteÊmy pewni, ˝e równie˝ w Tychach ju˝ niebawem pojawià si´ nowe miejsca pracy dla niepe∏nosprawnych.
Warto si´ spotkaç

Nowa nazwa i miejsce
Dodatkowà atrakcjà targów b´dzie wr´czenie nagrody zwyci´zcy
konkursu na nowà nazw´ Wielofunkcyjnego Budynku Us∏ugowego
(o konkursie tym pisaliÊmy we wrzeÊniowym numerze „TM” - przyp.
red.). W tym dniu budynek otrzyma nowà nazw´, a jej autor atrakcyjnà nagrod´ rzeczowà. Warto przy tej okazji zaprosiç wszystkich
mieszkaƒców do nowej siedziby OÊrodka Integracji i Centrum Wolontariatu. Ju˝ od 27 listopada, ka˝dy, kto b´dzie chcia∏ skorzystaç
z bogatej oferty OÊrodka i spotkaç ciekawych ludzi, powinien przyjÊç
na Barona 30. Przypomnijmy, ˝e do tej pory OÊrodek mieÊci∏ si´
w budynku Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach przy ul. Filaretów 5.
Dzia∏amy razem
I Targi TwórczoÊci Osób Niepe∏nosprawnych mogà odbyç si´ tylko dzi´ki wspólnym dzia∏aniom takich organizacji i podmiotów, jak:
Caritas Archidiecezji Katowickiej - OÊrodek Êw. Faustyna, OÊrodek Integracji i Centrum Wolontariatu, Âwietlica Terapeutyczna oraz OÊrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzone przez
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
- Oddzia∏ Tychy, Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy w Tychach, Ârodowiskowy Dom Samopomocy Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznego, Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Psychicz-

8

Naszà kampani´ rozpoczynamy od zaproszenia wszystkich przedsi´biorców i osób niepe∏nosprawnych do wzi´cia udzia∏u w konferencji, która odb´dzie si´ w poniedzia∏ek, 28 listopada w sali sesyjnej Urz´du Miasta Tychy. Przedsi´biorcy cz´sto nie wiedzà, ˝e dzi´ki
zatrudnieniu niepe∏nosprawnych mo˝na sporo zaoszcz´dziç. Dlatego w spotkaniu udzia∏ weêmie wielu fachowców, mi´dzy innymi
z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych oraz
Okr´gowego Inspektoratu Pracy. B´dzie mo˝na dowiedzieç si´, w jaki sposób firmy, które zatrudniajà niepe∏nosprawnych, mogà otrzymaç ró˝nego rodzaju dotacje. Uczestnicy b´dà si´ zastanawiaç, jakie informacje powinny znaleêç si´ w informatorach dla przedsi´biorców i broszurze dla osób niepe∏nosprawnych. A ju˝ na poczàtku przysz∏ego roku, bazujàc na materiale wypracowanym na konferencji, UM Tychy wyda specjalny informator dla pracodawców i broszur´ dla niepe∏nosprawnych mieszkaƒców naszego miasta.
B´dziemy o tym pisaç
W ramach kampanii planujemy tak˝e wydawanie w dzienniku lokalnym comiesi´cznej wk∏adki. Tyszanie b´dà mogli znaleêç tam
mi´dzy innymi informacje dotyczàce tyskiego rynku pracy dla osób
niepe∏nosprawnych, a tak˝e informacje o ulgach dla przedsi´biorców zatrudniajàcych takie osoby. Ju˝ teraz zapraszamy do lektury.
ZdobyliÊmy pieniàdze
Na realizacj´ kampanii Urzàd Miasta Tychy pozyska∏ prawie 125
tys. z∏ z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 20042006. 19 paêdziernika prezydent Andrzej Dziuba podpisa∏ w Warszawie umow´ w sprawie realizacji projektu. Zakoƒczenie kampanii
przewidziano na paêdziernik 2006 roku.

(AB, EK)

