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Nieodpłatna pomoc prawna

Tychy na konferencji „Bezpieczny stadion”

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta
Tychy oraz biurowcu Balbina Centrum
można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W z o rg a n i z ow a n e j p r z e z Po l s k i
Związek Piłki Nożnej 16. Konferencji „Bezpieczny stadion” podczas Targów Kielce, wzięło udział
prawie 400 przedstawicieli klubów
piłkarskich oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez
sportowych.
Konferencję podzielono na bloki tematyczne. Rozmowy dotyczyły zagrożenia bezpieczeństwa stadionowego,
zaangażowania samorządów w bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich
oraz zachowań kibiców. W panelu polityczno-strategicznym, dotyczącym

gu. Indywidualną nagrodą za wzorowe podejście do wykonywanych
obowiązków uhonorowano spikera
Michała Rusa, który swoją funkcję
pełni nieprzerwanie od 2006 roku.
Prezydent Dziuba otrzymał specjalne
podziękowanie za wkład w podnoszenie bezpieczeństwa na polskich
stadionach piłkarskich.
– PZPN bardzo wysoko ocenił organizację meczów na Stadionie Miejskim.
Jestem przekonany, że możemy być
wzorem dla wielu klubów, co najlepiej potwierdzają zdobyte nagrody –
powiedział Grzegorz Bednarski, prezes Tyskigo Sportu S.A.
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Porad udzielają prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Katowicach oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą
w Mikołowie.
W Urzędzie Miasta (al. Niepodległości
49, III p. pok. 317) prawnicy dyżurują
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13-17 i w czwartki w godzinach
12-16. W budynku Balbina Centrum
(ul. Barona 30, pok. 209 i 212) poradę można uzyskać od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-18.30.
Na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r.
z bezpłatnej pomocy prawnej mogą
skorzystać:
– osoby fizyczne, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej,
– o soby, które posiadają ważną Kartę
Dużej Rodziny,
– kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (z aktualnym zaświadczeniem),
– o soby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację
weterana poszkodowanego,
– o soby, które nie ukończyły 26 lat lub
ukończyły 65 lat,
– o soby, które w wyniku wystąpienia
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły
się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
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organizacji i bezpieczeństwa meczów
piłkarskich, moderowanym przez
dziennikarza Polsat Sport Romana
Kołtonia, wzięli udział: prezes PZPN
Zbigniew Boniek, komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz prezydent Tychów Andrzej
Dziuba
Podczas kończącej konferencję Gali
Fair Play wręczono prestiżowe nagrody i podziękowania. GKS Tychy
otrzymał aż trzy wyróżnienia: za najwyższą średnią frekwencję w II lidze, prowadzenie wzorowej polityki
informacyjnej oraz funkcjonowanie
stadionowego systemu stewardin-

Dwa tygodnie do meczu
Już tylko dwa tygodnie
dzielą nas od kolejnego wielkiego wydarzenia na Stadionie Miejskim
Tychy. We wtorek,
15 listopada, o godz.
18.30 na tyską murawę
wybiegną młodzieżowe reprezentacje Polski i Niemiec.
Towarzyski mecz dwóch finalistów przyszłorocznych Mistrzostw Europy U21, które rozegrane zostaną w sześciu polskich
miastach, będzie ważnym sprawdzianem
nie tylko dla reprezentacji trenera Marcina Dorny, ale także dla obiektu przy ul.
Edukacji 7, który w czerwcu gościł będzie
uczestników ME.
Można już nabywać bilety na ten mecz,
jednak na razie tylko za pośrednictwem portalu www.kupbilet.pl. Do kas
tyskiego stadionu wejściówki w cenie
15 i 20 zł (w zależności od sektora)
trafią w poniedziałek, 7 listopada.
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Prezydent Andrzej Dziuba (drugi z prawej) o bezpieczeństwie na stadionach dyskutował ze Zbigniewem Bońkiem i nadinsp.
Jarosławem Szymczykiem. Rozmowę prowadził red. Roman Kołtoń (z lewej).

Rozmowy o zdrowym odżywianiu
W ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, Urząd
Miasta organizuje we wtorek, 8 listopada, kolejne spotkanie w cyklu
„Rozmowy o zdrowiu”.
– To już trzecie spotkanie tego cyklu,
w ramach którego chcemy umożliwić
tyszanom wzięcie udziału w dyskusji
z wybitnymi specjalistami z zakresu
ochrony zdrowia – informuje zastępca
prezydenta Tychów Daria Szczepańska, która jest inicjatorką i prowadzącą
spotkania z lekarzami. – Po rozmowie
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z prof. Marianem Zębalą o chorobach
serca i dr Jarosławem Derejczykiem
o problemach ludzi starszych, tym razem naszym gościem będzie prof. Barbara Zahorska-Markiewicz – zaprasza
wiceprezydent Szczepańska.
Barbara Zahorska-Markiewicz jest
byłym prezesem, a obecnie członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i wybitną
specjalistką właśnie w tej dziedzinie. – Co prawda tytuł naszej rozmowy brzmi „Odżywianie źródłem
zdrowia”, to na pewno będę chciała

dotknąć tematu otyłości jako problemu społecznego – mówi Daria Szczepańska. – Otyłość jest źródłem wielu
chorób cywilizacyjnych, więc nie można jej lekceważyć. Myślę zwłaszcza
o otyłości u dzieci, które, co wiemy
z badań, przybierają na wadze najbardziej w Europie – przekonuje.
Tychy współpracują z prof. Zahorską-Markiewicz nie po raz pierwszy.
Kilkanaście lat temu ta specjalistka
uczestniczyła w realizowanym w naszym mieście programie pn. „Odchudzanie kompleksowe”.
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