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Zima w przetargu
W

iosną 2012 roku upłynął
okres na jaki zawarte zostały umowy z firmami, które
przez trzy ostatnie sezony dbały o stan tyskich dróg w czasie
zimy. Ogłoszony został nowy
przetarg, jednak, jak to się zdarza, postępowanie przetargowe
wydłużyło się na skutek zapytań i protestów.
Tak było między innymi
w 2009 roku, gdy ogłoszono
trzyletni przetarg na odśnieżanie dróg krajowych. Ze względu na długie postępowanie został on wówczas rozstrzygnięty
już po zakończeniu pierwszego
zimowego sezonu. W efekcie
wyłoniony wówczas wykonawca – firma Ekośrodowisko z Bytomia – tylko przez dwa kolejne sezony brał udział w „Akcji
Zima”.
– Postępowanie przetargowe dotyczące wyboru nowych wykonawców, którzy
będą prowadzili „Akcję Zima”
w trzech kolejnych sezonach,
tj. 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, jeszcze trwa, jednak do czasu jego rozstrzygnięcia, odśnieżaniem miasta
zajmować się będą dwie tyskie
firmy – mówi Agnieszka Kijas
z MZUiM. – Drogami krajowymi, powiatowymi oraz drogami gminnymi w dzielnicach
obrzeżnych zajmuje się EKO –
OGRÓD, natomiast chodniki,
przejścia dla pieszych, parkingi powierzone zostały KEM Tyskie Drogi.

Ważne telefony

Eliza Madej/arc.

Tej jesieni zima już nas trochę postraszyła, choć była
to raczej zaczepka niż prawdziwy atak. Stan gotowości
dróg, komunikacji i służb
komunalnych do najtrudniejszej pory roku wyznaczony został zarządzeniem
prezydenta na 31 października. Jak zapewnia Miejski
Zarząd Ulic i Mostów, służby są gotowe, choć przetargu jeszcze nie rozstrzygnięto.

W specjalnym zarządzeniu prezydent Tychów określił
obowiązki poszczególnych instytucji i spółek miejskich oraz
wyznaczył odpowiedzialnych
za akcję. Pod numerami telefonów: 501 46 42 46 lub 32/227 70
06 pracownicy MZUiM pełnią
całodobowe dyżury, przyjmując
zgłoszenia dotyczące zimowego
utrzymania dróg administrowanych przez tę jednostkę.
Jak co roku, pracę wszystkich służb miejskich koordynował będzie Miejski Ośrodek
Dyspozycyjny, mieszczący się
przy Straży Miejskiej. Czynne
będą ogólnodostępne, całodobowe numery telefonu MOD:
linia bezpłatna 986 oraz nowy
numer linii płatnej 32 776 39
86.
Firmy przez cały okres
trwania akcji zimowej prowadzą całodobowe ośrodki dyspozytorskie, utrzymując sprzęt
w pełnej gotowości do natychmiastowego podjęcia akcji.

Sprzęt i ludzie
Ilość sprzętu, jaki został zabezpieczony na potrzeby „Akcji
Zima” 2012/2013, jest podobna
jak w sezonach ubiegłych.
– Zmiana nastąpi jednak
wraz z podpisaniem umów
z wykonawcami – dodaje
Agnieszka Kijas. – Zwiększy
się liczba pługopiaskarek z 10
na 12, będzie też więcej ciągników – 18 zamiast 16. Dojdzie
jedna dodatkowa koparko–ładowarka i samochód dostawczy.
Jeżeli chodzi o materiał, jego
ilość uzupełniana jest na bieżąco. Dla zapewnienia ciągłości
prowadzenia akcji zabezpieczono 400 ton soli drogowej oraz
1.000 ton piasku. Warto dodać,
iż na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych
pierwszej kolejności odśnieżania stosowana będzie sól, chlorek wapnia – na drogach krajowych i głównych ciągach
komunikacyjnych pierwszej

Koszty „Akcji Zima” od kilku lat przekraczały 5 mln złotych. Miniona zima był tańsza – w sezonie 2011/2012 wydano niecałe
4,3 mln zł.

kolejności odśnieżania w przypadku wystąpienia temperatur
poniżej – 8 st. C, sól i mieszanka piaskowo-solna – na ulicach
wylotowych z centrum miasta do dzielnic podmiejskich
pierwszej kolejności odśnieżania, mieszanka piaskowo-solna
i piasek – na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich (druga kolejność odśnieżania) oraz piasek – na drogach
gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych,
chodnikach, placach, parkingach.
Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, w akcji weźmie
udział pięć trzyosobowych
brygad do ręcznego odśnieżania. Łącznie w „Akcji Zima”

będzie brało udział około 130
osób, w tym 10 pracowników
MZUiM.

Trzy standardy
Obowiązują trzy standardy
utrzymania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdą się
DK-1 i DK-86 wraz z węzłami.
Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza,
że sprzęt będzie wyjeżdżał na te
drogi w pierwszej kolejności.
Natomiast DK – 44 oraz drogi powiatowe utrzymywana są
w II standardzie. Drogi gminne
o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym – według III standardu zimowego utrzymania.
Warto pamiętać, że w „Akcję Zima” włączają się inne

jednostki i spółki miejskie, jak
np. Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych, Miejski Zarząd
Komunikacji, który jest odpowiedzialny za utrzymanie
przystanków autobusowych
oraz spółdzielnie mieszkaniowe
utrzymujące wewnątrzosiedlowe drogi i chodniki oraz właścicieli nieruchomości.
Chodzi o sprzątanie błota,
śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także m.in. o usuwanie
sopli lodu i nawisów śnieżnych
niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Uwaga na znaki
Przypomnijmy, iż dla
usprawnienia odśnieżania w ra-

mach „Akcji Zima”, na drogach
będą ustawiane dodatkowe znaki B-36, czyli „zakaz zatrzymywania się”. Znaki te będą
ustawiane czasowo, na wybranych ulicach i z wyprzedzeniem, by mieszkańcy wiedzieli
w jakich godzinach – w związku z odśnieżaniem – nie można
parkować.

O milion taniej
Kwot y
prze znaczane
na „Akcję Zima” w Tychach
od kilku lat przekraczały 5 mln
złotych (np. zima 2010/2011
kosztowała 5,3 mln zł.). Ale miniona zima był znacznie tańsza
– w sezonie 2011/2012 wydano
niecałe 4,3 mln zł.
Leszek Sobieraj

program stypendialny doceniony w warszawie

Tyskie Orły nagrodzone
Tychy zostały laureatem III
edycji konkursu „Dobre Stypendia 2012”. Nasze miasto
zostało docenione za program stypendialny „Tyskie
Orły”.

W

środę, 7 listopada, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie nagrodę odebrała Daria
Szczepańska, zastępca prezydenta
ds. społecznych. – To prestiżowe
wyróżnienie. Cieszymy się, że nasze działania, których celem jest
wspieranie uzdolnionych tyskich
uczniów, zostały zauważone i do-

cenione – mówi. – Jesteśmy jedynym samorządem, który został nagrodzony w tym ogólnopolskim
konkursie – dodaje.

O konkursie
O tytuł najlepszego programu
stypendialnego dla swoich inicjatyw ubiegały się organizacje pozarządowe, firmy, uczelnie wyższe
i samorządy z całej Polski. Miasto
Tychy zostało zwycięzcą w kategorii samorządowych programów
stypendialnych. Warto dodać,
że wśród tegorocznych nagrodzonych za najlepsze programy stypendialne znaleźli się: Uniwersytet

Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, GFPS
-Polska Stowarzyszenie Naukowo
– Kulturalne w Europie Środkowej
i Wschodniej, Fundacja BGŻ i Amgen Sp. z o.o.

Gala i konferencja
Wręczenie nagród odbyło się
podczas konferencji „Programy
stypendialne – dobra inwestycja”.
Gościem specjalnym konferencji
był prof. Michał Kleiber, Prezes
Polskiej Akademii Nauk. Galę
wręczenia poprowadziła dziennikarka Anna Popek.

W Warszawie obecna była
także Olivia Bujnowicz, laureatka stypendium „Tyskie Orły”
w latach 2011 i 2012. 12-letnia
Olivia jest uczennicą szóstej
klasy Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Zespole
Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach. Utalentowana tyszanka jest zwyciężczynią
wielu prestiżowych konkursów
skrzypcowych. W roku szkolnym 2011/2012 została przyjęta
do grona uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym
Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci.

Warto wiedzieć
Stypendium „Tyskie Orły”
ustanowione zostało uchwałą Rady
Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. zgodnie z założeniami
Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata 2008–2013 (w ramach
Priorytetu I: Podnoszenie jakości
nauczania, Celu strategicznego 5:
Promowanie sukcesów i osiągnięć
uczniów i nauczycieli szkół publicznych oraz niepublicznych, Zadania
11: Utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów szczególnie
uzdolnionych).
Jest to forma wyróżnienia
i promocji dla uczniów szkół

podstawowych (od kl. IV), gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
publicznych oraz niepublicznych,
zamieszkujących i uczęszczających do szkół na terenie miasta
Tychy, mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich
uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości
lub mających znaczące osiągnięcia sportowe i jest przyznawane
w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia. Stypendium przyznaje się w trzech
kategoriach za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Ewa Strzoda

