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Wielkie wiosenne
sprzątanie

Problem psich odchodów wciąż istnieje na chodnikach i trawnikach naszego miasta.

W najbliższy
czwartek,
29 marca,
od wczesnych
godzin porannych
startuje akcja
„Wiosna”.
To wielkie
pozimowe
sprzątanie miasta
organizowane jest
już po raz kolejny
przez tyski
magistrat.

W

akcji, która rusza
o godz. 7, udział wezmą m.in. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski
Zarząd Ulic i Mostów, a także
tyskie spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, uczniowie ty-

W grupie siła
– Tylko wspólne działanie może przynieść zamierzony
efekt, dlatego to bardzo ważna
akcja, a po zeszłorocznych efektach widać także, że bardzo skuteczna, bo miasto w kilka godzin
stało się czyste i zebraliśmy ponad 10 ton odpadów – mówi
Mieczysław Podmokły, zastępca prezydenta Tychów ds. infrastruktury.
Wielkie sprzątanie miasta ma na celu także likwidację dzikich wysypisk. Przypo-

mnijmy, tylko w ubiegłym roku
Wydział Komunalny, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UM
Tychy zlikwidował 36 takich
nielegalnych miejsc składowania śmieci i zebrał 50,96 ton
odpadów.

Już się dzieje
Jak informuje Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, prace porządkowe
w miejskich parkach, skwerach
oraz na innych gminnych terenach
niezagospodarowanych
już się rozpoczęły. Są one wykonywane w ramach zawartych
umów, zgodnie z harmonogramem na zlecenie Urzędu Miasta.
Zakres prac obejmuje
zbieranie śmieci z trawników,
opróżnianie koszy parkowych
oraz stacji na psie nieczystości,
a także zamiatanie niedopałków

i śmieci wokół ławek parkowych.
Warto dodać, że takie porządki
wykonywane są w ciągu całego
roku w każdy poniedziałek, środę i piątek. Ponadto, trwają prace związane z grabieniem liści
oraz z zamiataniem alejek parkowych.

Sprzątanie ulic
Agnieszka Kijas z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach wyjaśnia, że uruchomionych zostało sześć zamiatarek,
które na bieżąco oczyszczają
ulice oraz odkurzacz, który z łatwością radzi sobie z usuwaniem
niedopałków, resztek jedzenia,
papierków, a także psich odchodów.
W sprzątanie miasta zaangażowane zostały również osoby
skierowane do pracy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychach (10 osób) oraz 6 osób
na polecenie Sądu Rejonowego

w Tychach. Łącznie do wiosennych porządków zaangażowano
25 osób.

kami na psie odchody. Są one
uzupełniane trzy razy w tygodniu.

Psi problem
W czasie czwartkowego
spotkania z przedstawicielami
spółek miejskich i zarządcami wspólnot mieszkaniowych
oraz spółdzielni, które odbyło
się w Sali Sesyjnej UM Tychy,
prezydent Mieczysław Podmokły zwrócił uwagę, że wciąż
dużym problemem w mieście
są pozostawione na chodnikach i trawnikach psie odchody.
W 2008 r. w Tychach przeprowadzono kampanię „sKUPmY się na problemie”. Jednym
z jej efektów było zamontowanie w parkach, na skwerach
oraz na terenach spółdzielni
mieszkaniowych (m.in. TSM
Oskard) specjalnych stacji
z biodegradowalnymi worecz-

Cykl edukacyjny
W ramach akcji „sKUPmY
się na problemie”, zorganizowano również cykl spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.
Niestety, o obowiązku sprzątania
po swoim pupilu nie chce pamiętać wielu dorosłych tyszan.
Wydaje się, że wciąż większym
wstydem jest posprzątać psie
odchody, niż je zostawić... Warto przypomnieć, że właściciel
psa, który nie sprząta po swoim
czworonogu, może być ukarany
mandatem w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset
złotych. Trzeba dodać, że wiosną Straż Miejska częściej patroluje tereny zielone.
Wielkie czwartkowe sprzątanie miasta zakończy się o godzinie 15.
Ewa Strzoda

Zdrowa żywność w ZS nr 1

Czas na inicjatywy lokalne

Eko-Kiermasz już w sobotę

Złóż wniosek

Koło Miejskie w Tychach Polskiego Klubu ekologicznego zaprasza na 3. „Eko-Kiermasz dla Zdrowia”.

I

skich szkół. Samorząd jak co
roku apeluje do mieszkańców,
by posprzątali swoje posesje.
Prywatni właściciele są
proszeni o uprzątnięcie zanieczyszczeń z tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego: chodników,
podwórzy, przejść, podjazdów,
dróg wewnętrznych itp.

W czwartek wielkie sprzątanie w Tychach potrwa od godz. 7 do 15.

mpreza po raz kolejny odbędzie
się w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka (Tychy, ul. Wejchertów 20) w najbliższą sobotę, 31 marca, w godz. 12–18. Jak
zapowiadają organizatorzy, przy
sprzyjającej pogodzie kiermasz
zostanie zorganizowany na placu
przed szkołą. W razie deszczowej

aury, wystawcy zaprezentują swoje
produkty w auli ZS nr 1.
Uczestnicy
„Eko-Kiermaszu” będą mogli zobaczyć stoiska z żywnością z gospodarstw
ekologicznych (z certyfikatami),
na których będzie można kupić
takie produkty, m.in. jak: wędliny, jajka, sery, jarzyny, miody oraz
przetwory. A także kosmetyki naturalne, rękodzieło, kwiaty i palmy
wielkanocne.
Będzie również okazja do wysłuchania wykładów prowadzo-

nych przez pracowników naukowych ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Prelekcje dotyczyć będą prawidłowego odżywiania.
Poza tym, w trakcie trwania
kiermaszu wykonywane będą pomiary wagi (BMI) i ciśnienia oraz
bezpłatne konsultacje dietetyczne.
Przygotowano również konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.
Warto dodać, że imprezie patronuje Prezydent Miasta Tychy.

Urząd Miasta Tychy przypomina, że jeszcze
tylko do 31 marca przyjmuje wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych do realizacji w II półroczu
2012 roku.

I

nicjatywa lokalna to forma współpracy
jednostki samorządu terytorialnego z jej
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Zasady realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych określają następujące akty prawa
Ewa Strzoda miejscowego:

– uchwała Rady Miasta Tychy z dnia
24.06.2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
– zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia
6.08.2010 r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia spraw w ramach inicjatyw lokalnych, wzoru
wniosku oraz karty oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 907 (IX piętro) w godzinach pracy Urzędu
Miasta, pod numerem telefonu (32) 776–39–07.
Zachęcamy mieszkańców do składania
wniosków.

