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Będą zmiany
w urzędach pracy
Parlament przyjął ustawę,
która wprowadza duże zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy w Polsce. Dokument został już podpisany
przez Prezydenta Bronisława
Komorowskiego, teraz czeka
na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. O tym, jakie nowości nas czekają rozmawiamy
z Katarzyną Ptak, dyrektorem Powiatowego Urzędu
Pracy w Tychach.
Co się zmieni wraz z wejściem w życie nowej ustawy?
Katarzyna Ptak, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Tychach: Przede wszystkim
wzorem wielu krajów zachodnich, będziemy profilować pomoc udzielaną osobom bezrobotnym, wykorzystując w tym
celu narzędzie przygotowane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Narzędzie oceniać będzie stopień oddalenia,
bądź przybliżenia do rynku pracy, i na tej podstawie kierować

pomoc świadczoną przez urząd
pracy. Czyli pomagać finansowo
będziemy tylko tym osobom, które tej pomocy naprawdę potrzebują. Mam tu na myśli pomoc
w postaci kierowania danej osoby na staż, prace interwencyjne,
czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Warto wyjaśnić, że nowa ustawa zakłada trzy profile pomocy.
Będziemy zadawać każdej osobie
bezrobotnej ok. 24 pytań i na tej
podstawie będzie oceniony stopień oddalenia bądź przybliżenia
do rynku pracy. Wiadomo, że osoba, która pozostaje długo bez pracy, będzie wymagała większych nakładów pomocy zarówno ze strony
pracowników PUP, jak i środków
finansowych, niż ktoś, kto stracił
pracę stosunkowo niedawno.

Pojawi się również ktoś taki
jak doradca klienta.
Tak. Doradcą klienta będzie
pracownik urzędu, który od początku zarejestrowania się bezrobotnego w urzędzie, aż do podjęcia
przez niego zatrudnienia będzie mu

pomagać. Czyli osoba bezrobotna
będzie przez cały czas pod opieką
jednego pracownika.

Założenia nowej ustawy rozszerzają katalog instrumentów, którymi obecnie dysponują urzędy pracy.
Tak. Dzisiaj dysponujemy takimi formami wsparcia jak m.in.:
staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nowa ustawa rozszerza ten
katalog o instrumenty kierowane przede wszystkim do grup,
które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby
do 30. roku życia i po 50. roku
życia. Właśnie dla nich rząd przygotował taki pakiet pomocy, jak
bony szkoleniowe, stażowe, czy
możliwość wsparcia pracodawcy, który zechce zatrudnić osobę
powyżej 50. lub 60. roku życia
całkiem niemałą kwotą dofinansowania do wynagrodzenia. Oczywiście, pod warunkiem, że będą
na to środki finansowe.
Rozmawiała:
Ewa Strzoda

Przebudow y ciąg da l sz y

Po drugiej stronie alei
Najbardziej reprezentacyjna
ulica miasta – aleja Niepodległości – przechodzi gruntowną modernizację. W ubiegłym
roku oddano odcinek od parkingu przy urzędzie miasta do skrzyżowania z ul.
Grota-Roweckiego, a teraz
rozpocznie się kolejny etap
przebudowy – remont strony południowej.

P

race wykonuje tyska firma
Eko–Ogród. W ramach inwestycji, o wartości ok. 1,8 mln zł,
od ul. Grota-Roweckiego do ul.
Darwina wymienione zostaną
chodniki – stare, betonowe płyty
zastąpi kostka brukowa. Powstanie
również ścieżka rowerowa, która – podobnie jak ta po drugiej
stronie drogi – będzie wygrodzona
od chodnika za pomocą ledowych
punktów świetlnych wtopionych
w nawierzchnię.

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów, po zakończeniu modernizacji przybędzie
20 miejsc postojowych, przebudowana także zostanie zatoka autobusowa. Ten zakres prac powinien być gotowy do września,
jednak na pielęgnację zieleni
wykonawca ma czas do listopada. Wzdłuż alei powstaną nowe
rabaty, na których zostaną nasadzone ozdobne rośliny i krzewy,
a dodatkowo część drzew zostanie podświetlona.
Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, prace będą prowadzone etapami. Ruch pieszy
zostanie skierowany na chodnik
po przeciwnej stronie al. Niepodległości, a na czas przebudowy
zatoki autobusowej, przystanek
komunikacji miejskiej zostanie
przeniesiony. Miejscowo ruch odbywać się będzie po zawężonej
jezdni, jednym pasem ruchu.

Zbliża się lato, czas
imprez plenerowych.
Na Placu
Baczyńskiego,
pod „Żyrafą”
i w Paprocanach
będą się odbywać
koncerty, pikniki
i imprezy sportowe.
Od czerwca
do września, prawie
w każdy weekend
będzie się działo coś
ciekawego.

C

hociaż cykl imprez Niedziele na Baczyńskiego
rozpocznie się dopiero 8 czerwca, to już
18 maja odbędzie się na placu rodzinny piknik – inauguracja tyskich obchodów Metropolitarnego
Święta Rodziny. – Obchody święta
będą trwały cały miesiąc (szczegóły na www.swieto-rodziny.pl –
przyp. SW), a w Tychach rozpocznie je event na Placu Baczyńskiego
– mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UM Tychy. – Wspólnie z organizacjami pozarządowymi
przygotujemy na placu szereg rodzinnych atrakcji. Będą gry, zabawy
i warsztaty. Początek o godz. 14.

Dla dzieci

– Rozpoczęte prace to element
większej przebudowy alei – mówi
Agnieszka Kijas z MZUiM. – Gotowy jest projekt, który obejmuje
zasięgiem całą al. Niepodległości,
pomiędzy skrzyżowaniem z ul.
Grota–Roweckiego i z ul. Wyszyńskiego. Jest to duże zadanie, dlatego
zostało podzielone na etapy. Pamiętamy także o około półkilometrowym odcinku od skrzyżowania ul.
Grota-Roweckiego do ul. Edisona
(w stronę Parku Niedźwiadków),
gdzie obecnie trwa remont chodnika i ścieżki rowerowej. Choć nie
są to prace w tak dużym zakresie,
jak w części, która dotyczy ścisłego centrum miasta, to na pewno
wzrośnie komfort poruszania się zarówno pieszych, jak i rowerzystów.
Prace prowadzone są w ramach remontów bieżących i powinny się
skończyć początkiem czerwca. Ich
koszt to około 400 tys. zł.
LS

1 czerwca warto się wybrać na Paprocany, szczególnie
z dziećmi. Z okazji ich święta, Miejskie Centrum Kultury przygotuje
na terenie ośrodka wiele atrakcji. –
Jednym z głównych punktów programu będzie interaktywna bajka
„Figlarze w królestwie słów”,
w której aktorzy zagrają razem
z dziećmi – mówi Anna ŚmieszekSzkutek z MCK w Tychach. – Odbędą się też warsztaty tworzenia
graffiti, będzie można wziąć udział
w grach i konkursach lub poszaleć
na „dmuchańcach”. Będzie malowanie twarzy i pokazy baniek mydlanych. Do wspólnej zabawy zaproszą
też klauni.
Tego dnia w Paprocanach nie
zabraknie także sportowych emocji – odbędzie się IV edycja biegowej imprezy integracyjnej dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
(w tym dzieci na wózkach) „Biegamy razem”. Na dystansach od 50
do 1.000 m będą ścigać się dzieci
od lat 3 po młodzież do lat 18. W biegu na 1.000 m mogą wziąć udział
także dorośli ze znaczną niepełnosprawnością. Każdy z uczestników
otrzyma medal oraz drobny upominek. Biuro zawodów będzie czynne
od godziny 9, starty od 11.

Na Baczyńskiego
i pod „Żyrafą”.

Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż al. Niepodległości (strona południowa).

4 czerwca to 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów
w powojennej Polsce. W Tychach
będzie można ją uczcić na Placu Baczyńskiego oraz w Pasażu Kultury
Andromeda. Tego dnia odbędzie
się tam dokumentalno-artystyczny
program pod hasłem „Co zrobiłeś
z wolnością?”. Jego elementem

sylwia witman

W plenerze

T r z y py tania do
K atar z y n y P ta k , dy r ek to r PU P w T ych ac h

Festiwal Ekologiczny Ekomaster odbędzie się w tym roku
7 czerwca. Będzie to jedna z pierwszych imprez plenerowych.

będzie sonda uliczna przeprowadzona z kamerą wśród mieszkańców miasta. Młodzi ludzie zapytają tych nieco starszych o to, czym
było dla nich odzyskanie wolności,
jak się z nią czują i jak wykorzystali
ostatnie 25 lat. Wieczorem w Pasażu
Andromeda będzie można zobaczyć
materiał powstały podczas tej sondy,
wzbogacony o elementy teatralne
i artystyczne.
Pierwszą z dużych imprez plenerowych na placu pod „Żyrafą”
będzie Festiwal Ekologiczny
Ekomaster, który odbędzie się 7
czerwca (sobota). Na scenie wystąpią Kabaret pod Wyrwigroszem i zespół Bracia, założony przez Piotra
i Wojtka Cugowskich, synów wokalisty Budki Suflera. Oprócz tego, czeka nas wiele ekologicznych atrakcji
dla całej rodziny – konkursy, warsztaty recyklingowe, darmowy serwis
rowerowy i inne. Więcej na www.
ekomaster.tychy.pl.

Dla zdrowia
A już następnego dnia,
8 czerwca (niedziela) – na Placu
Baczyńskiego odbędzie się Dzień
Zdrowia, organizowany w tym
roku już po raz trzeci. – Jak zwykle, koncentrujemy się na promocji zdrowia i profilaktyki – mówi
Krystyna Rumieniuch. – Na placu
znajdą się punkty konsultacyjne,
w których udzielane będą porady
lekarskie i rehabilitacyjne, na miejscu będzie też można wykonać niektóre badania i obserwować pokazy
ratownictwa medycznego.
Kolejna Niedziela na Baczyńskiego, 15 czerwca, będzie poświęcona twórczości artystycznej
osób niepełnosprawnych – na placu
odbędzie się tego dnia Festiwal
Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych. A tydzień później, 22 czerwca, na terenie OW
Paprocany odbędzie się Piknik Rodzinny. W tym roku organizowany
pod hasłem „3+ na piątkę”. – Piknik
organizujemy co roku, tym razem
chcemy też uczcić pięciolecie programu „3+ Liczna rodzina” – mówi
Krystyna Rumieniuch. – Program,
adresowany do wszystkich tyskich
rodzin, będzie zachęcał do aktywnego, wspólnego spędzania czasu.
Główną atrakcją będzie koncert zespołu Arka Noego.

Zakopower i AUKSO
28 i 29 czerwca odbędzie
się Święto Miasta, które zastąpi

w tym roku Dni Tyskie. Impreza
rozpocznie się w sobotę, taneczną paradą, która ruszy spod Hotelu Tychy i zakończy się na Placu Baczyńskiego. Tam odbędą się
warsztaty tańca. Drugi dzień imprezy (niedziela) odbędzie się w Parku
Miejskim, pod „Żyrafą”. W parku
i na scenie od godziny 13 będą odbywać się warsztaty i pokazy tańca
oraz zabawy sportowe. Wieczorem
na scenie wystąpi zespół Zakopower, który zagra wspólnie z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO pod dyr. Marka Mosia.
Kolejne weekendy będą upływać na sportowo. 6 lipca na Placu
Baczyńskiego odbędzie się Niedziela szachowa. W dniach
19–20 lipca (sobota i niedziela) na placu odbędzie się turniej
streetballa. 27 lipca na Baczyńskiego zagości muzyka folkowa.
Z kolei niedziela 3 sierpnia będzie poświęcona patronowi placu
– Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu (dzień później przypada
70. rocznica śmierci poety). W ramach Niedziel na Baczyńskiego zaplanowano także niedziele
z książką (dokładny termin podamy wkrótce), niedzielę dla najmłodszych (10 sierpnia), niedzielę muzyczną – koncert Orkiestry
AUKSO (24 sierpnia) i niedzielę
teatralną (31 sierpnia).

Rockowe zakończenie
sezonu
6 sierpnia na placu pod
„Żyrafą” odbędą się miejskie
obchody Święta Wojska Polskiego. A 23 sierpnia (sobota)
na Dzikiej Plaży w Paprocanach
odbędzie się letnia edycja festiwalu szantowego Port Pieśni
Pracy. Tydzień później, kolejne
atrakcje będą czekać na terenie
Browaru Obywatelskiego – odbędzie się tam Stagemapping czyli
festiwal mappingu 3D. Konkurs
i pokazy mappingu w murach starego browaru co roku przyciągają
liczną publiczność.
Miejskie Dożynki odbędą się w tym roku w Urbanowicach, 7 września. Sezon imprez
plenerowych zakończy się mocnym uderzeniem – 13 września
na Dzikiej plaży w Paprocanach
zespół Cree będzie świętował swoje 20. urodziny. Oprócz jubilatów
zagrają m.in. Oddział Zamknięty
i Oberschlesien. Wstęp wolny.

Sylwia Witman

