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Urzędnicy tyskiego Ratusza w ciągu roku 
biorą udział w wielu działaniach kon-
trolnych, mających na celu m.in. walkę 
z uciążliwościami wynikającymi z obec-
ności smogu, a także poprawę bezpie-
czeństwa na ulicach miasta.

Paleniska pod nadzorem

w sezonie grzewczym, w ramach tzw. 
EKoPatrolu, prowadzona jest wspólna 
akcja pracowników wydziału Komunalne-
go, ochrony Środowiska i rolnictwa oraz 
Straży miejskiej, polegająca na kontroli 
palenisk domowych.
Podczas takiej kontroli sprawdzeniu pod-
lega barwa wydobywającego się z komina 
dymu, zawartość pieca, materiały przygo-
towane do spalenia, popiół oraz rodzaj sto-
sowanego paliwa. z każdej takiej kontroli 
sporządzana jest dokumentacja fotogra-
ficzna pieca (kotła, kominka) wraz z tab-
liczką znamionową oraz jego bezpośred-
niego otoczenia, w tym opału. z paleniska 
mogą być – w razie wątpliwości – pobrane 
próbki, celem przekazania ich do specja-
listycznych badań laboratoryjnych.
z przeprowadzonych czynności urzędni-
cy sporządzają protokół, do którego kon-
trolowany może wnieść zastrzeżenia lub 
uwagi wraz z uzasadnieniem. w przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości miesz-
kaniec otrzymuje zalecenia pokontrolne, 
które jest zobowiązany zrealizować.
w całym roku 2017 wydział Komunalny, 
ochrony Środowiska i rolnictwa prze-
prowadził łącznie 400 kontroli palenisk. 
w dziewięciu przypadkach pobrano prób-
ki do badań, wystawiono jeden mandat 
karny, w jednym przypadku wystarczyło 
pouczenie. w bieżącym roku przeprowa-
dzono już 234 kontrole; dwóm „środowi-
skowym przestępcom” wręczono mandaty 
karne. Powyższa statystyka nie obejmu-
je kontroli interwencyjnych Straży miej-
skiej, które przeprowadzane są na bieżąco 
po zgłoszeniach mieszkańców, wskazują-
cych kopcącego sąsiada.

Jako, że sezon grzewczy 2018/2019 do-
piero się rozpoczyna, należy się w najbliż-
szym czasie spodziewać wzmożenia dzia-
łań w ramach EKoPatrolu.

„Elki” skontrolowane

w czwartek 15 listopada policjanci Komen-
dy miejskiej Policji w Tychach wraz z pra-
cownikami wydziału Komunikacji Urzędu 
miasta przeprowadzili działania kontrolne 
samochodów nauki jazdy tzw. „elek”.
Funkcjonariusze dokładnie sprawdzi-
li zarówno wymagane przepisami do-
kumenty, które powinien posiadać in-
struktor nauki jazdy, jak również stan 
techniczny i wyposażenie pojazdów. dla 
wielu kursantów była to pierwsza taka 
kontrola i uczący się mieli okazję przyj-
rzeć się działaniom policji.

Była to też pierwsza taka akcja w naszym 
mieście. Celem tych działań było zapew-
nienie poprawy bezpieczeństwa na drogach 
oraz wyeliminowanie z ruchu niesprawnych 
pojazdów. Skontrolowano nie tylko tyskie 
„elki”, ale i te z gmin ościennych, które 
przyjeżdżają do Tychów na kursy prak-
tyczne. Jak informuje Katarzyna Kajstura 
z wydziału Komunikacji Um, stwierdzone 
niedociągnięcia dotyczyły w dwóch przy-
padkach braku koła zapasowego, w trzech 
sytuacjach braku wymaganej karty prze-
prowadzonych zajęć kursanta, w kilku przy-
padkach braku apteczki i braku prawego, 
dodatkowego lusterka.
Tym razem kontrole zakończyły się jedy-
nie pouczeniem. działania tyskiej policji 
i urzędników wydziału Komunikacji będą 
kontynuowane. RP

Nie tylko do chorych i ich opieku-
nów adresowany jest wykład, na który 
w najbliższy piątek zaprasza Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Miasta.

Choroba alzheimera jest postępującym 
schorzeniem neurodegeneracyjnym 
ośrodkowego układu nerwowego, pro-
wadzącym do stanów otępiennych, utra-
ty pamięci, zdolności poznawczych czy 
pogorszenia się oceny sytuacji. w rezul-
tacie chory powoli przestaje być zdolny 
do samodzielnego życia. Jak dotychczas 
na chorobę alzheimera nie znaleziono 
skutecznego lekarstwa. Jest również 
najczęstszą przyczyną otępienia u osób 
powyżej 65. roku życia. dlatego tak waż-
ne jest wczesne wykrycie tej podstępnej 
choroby.

w związku z tym Uniwersytet Trzecie-
go wieku w Tychach przy wydziale za-
miejscowym Krakowskiej akademii im. 
andrzeja Frycza modrzewskiego oraz 
wydział Spraw Społecznych i zdrowia 
Urzędu miasta Tychy zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych na wykład dr. n. 
med. Jarosława derejczyka – Konsultan-
ta województwa Śląskiego d/s Geriatrii, 
pt. „ocena sprawności psychomotorycz-
nej w systemie teledomowym”, połączo-
ny z prezentacją wdrażanego projektu 
wczesnego wykrywania choroby.
wykład odbędzie się 23 listopada br. 
o godz.15 w auli C1 budynku wydziału 
zamiejscowego Krakowskiej akademii 
w Tychach, ul. Ciasna 3.
Bliższych informacji udziela sekretariat 
UTw pod nr. tel. 32 326 51 01 wew.170 lub 
300. wstęp bezpłatny. WZ

Pod kontrolą Urzędu miastaParkowe konsultacje
Urząd Miasta planuje w najbliższym 
czasie rozpocząć prace rewitalizacyj-
ne w parku Jaworek. Aby przy inwesty-
cji uwzględnić opinie mieszkańców, UM 
zaprasza na konsultacje społeczne.

Konsultacje, dotyczące projektu pn. „ak-
tywny Jaworek – budowa wielofunkcyj-
nych stref aktywności sportowo-rekrea-
cyjnych”, odbędą się w środę 28 listopada 
w sali 102 na I piętrze Urzędu miasta 
przy al. Niepodległości 49.
Szerzej o projekcie, który przedstawiony 
zostanie mieszkańcom do zaopiniowa-
nia, napiszemy w tym miejscu za tydzień.
 WW

W ubiegłym roku strażnicy miejscy i urzędnicy Wydziału Komunalnego, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa skontrolowali kilkaset palenisk w tyskich domach.

Wcześnie wykryć alzheimera
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W tychach o zieleni
Fundacja Sendzimira jest realizatorem 
szkolenia „Zarządzanie Zielenią Miej-
ską”, które od 19 do 23 listopada odbywa 
się w Tychach.

Jest ono drugim etapem programu szko-
leniowego składającego się z kursu e-le-
arningowego i właśnie szkolenia w Ty-
chach. do udziału zgłosiło się prawie 200 
uczestników i uczestniczek z całej Polski, 
przede wszystkich osób związanych z in-
stytucjami samorządowymi i biznesem, 
ale również organizacjami pozarządowymi 
i ośrodkami akademickimi. do naszego 
miasta zawitała międzysektorowa grupa 
specjalistów zaangażowanych zawodowo 
w zarządzanie zielenią (22 osoby) i zrea-
lizuje między innymi praktyczny projekt 
we współpracy z miastem Tychy i tyskimi 
zaproszonymi interesariuszami. reali-
zacja projektu praktycznego jest konty-
nuacją wcześniejszych wspólnych prac 
Fundacji Sendzimira i TzUK (miasta Ty-
chy) dotyczących opracowywania strategii 
rozwoju terenów zieleni w Tychach.
Szkolenie realizowane jest w ramach 
projektu „międzysektorowa współpraca 
na rzecz zieleni w polskich miastach” do-
finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej.  RP
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