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Symulatory zderzeń, wysta-
wa wozów służb munduro-
wych, konkursy z nagrodami 
– to tylko niektóre atrakcje, 
jakie czekały na uczestników 
Europejskiego Dnia Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

W niedzielę, w ostatni dzień 
długiego majowego week-

endu, pogoda wreszcie dopisa-
ła. Tyszanie tłumnie, całymi 
rodzinami pojawili się w Par-
ku Miejskim. Mali i duzi chętni 
brali udział w ćwiczeniach, za-
bawach i pokazach przygotowa-
nych przez organizatorów.

– Przyszliśmy z córkami i sy-
nem. Chcemy, aby poprzez zabawę 
uczyli się, jak być bezpiecznymi 
użytkownikami ruchu drogowego. 
Ta impreza jest ku temu świetną 
okazją – powiedzieli w rozmowie 
z nami tyszanie Kamila i Krzysz-
tof Graf.

– Dobrze, że w mieście orga-
nizowane są takie przedsięwzię-
cia. Myślę, że o bezpieczeństwie 

na drogach powinno się mówić 
dużo i głośno. W mediach ciągle 
słyszymy o rosnącej liczbie wypad-
ków drogowych, których nieste-
ty często ofiarami są dzieci. Naj-
bardziej przeraża fakt, że główną 
przyczyną wszystkich drogowych 
tragedii są brawura i bezmyślność 
kierowców. Takie zachowania po-
winny być ostro karane przez po-
licję – podkreślił Janusz Macie-
jewski.

Od godz. 13 na placu pod 
Żyrafą na mieszkańców czekały 
liczne atrakcje, m.in.: mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, sy-
mulatory dachowania i zderzenia, 
wystawa najnowszych pojazdów 
służb mundurowych, samochodów 
wyścigowych i motocykli, a także 
koncert orkiestry dętej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach, pokaz zumby i praktyczna 
nauka ratownictwa przedmedycz-
nego. Ponad 150 osób skorzystało 
także z bezpłatnego pomiaru ci-
śnienia na stoisku fundacji Cicha 
Nadzieja.

Ponadto w tzw. „Strefie od-
blasków” można było zaopatrzyć 
się w elementy odblaskowe, ap-

teczki pierwszej pomocy i kar-
ty z grupą krwi. Atrakcją dla 
kierowców były również trole-

je, czyli samochody, które z tyłu 
zamiast zwykłych kół mają małe 
kółeczka. 

Jazda trolejem pozwala 
sprawdzić swoje umiejętności 
w trudnych warunkach drogo-
wych. Imprezę poprowadził Mar-
co Bocchino.

Warto dodać, że organiza-
torami Europejskiego Dnia Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
byli: Prezydent Miasta Tychy, od-
blaskowe radne: Karolina Che-
micz i Lidia Gajdas, Komenda 
Wojewódzka Policji w Katowi-
cach i Komenda Miejska Policji 
w Tychach.

Kolejny Dzień Bezpieczeń-
stwa pod Żyrafą odbędzie się już 
8 września.

Ewa StRzoDa

w czwartek, 16 maja, pozna-
my tegorocznych laureatów 
nagród przyznawanych 
przez Prezydenta Miasta 
tychy. Uroczyste wręczenie 
nastąpi w teatrze Małym 
przed koncertem artura an-
drusa.

Przypomnijmy, celem przy-
znawania nagród prezydenta 

jest wyróżnianie osiągnięć i za-
sług dla miasta w dziedzinie 
kultury i sportu. W poprzed-
nich latach nagrody te zdoby-
li m.in.: Karolina Hamer, Janusz 
Muszyński, ks. kanonik Teofil 
Grzesica, zespół Dżem, Marcin 
Żołna. W ubiegłym roku naj-
lepszym sportowcem okazał się 
Adam Bielecki, a w dziedzinie 
kultury prezydent Andrzej Dziu-
ba nagrodził tyską grupę Cree. 
Kto będzie laureatem w tym 
roku? Odpowiedź poznają ci, 
którzy 16 maja przyjdą do ty-
skiego teatru.

Przyznanie nagród uwień-
czy znakomity koncert. Gwiazdą 
wieczoru będzie Artur Andrus 
– popularny dziennikarz radio-
wej „Trójki”, poeta, tekściarz, 
piosenkarz, artysta kabaretowy 
i konferansjer. Telewidzom zna-
ny jest m.in. z programu „Szkło 
kontaktowe”. W czasie tyskiego 
występu Artura Andrusa będzie 
można usłyszeć znane i lubiane 
piosenki z jego debiutanckiej 
płyty „Myśliwiecka”. Najpopular-
niejsza z nich – „Piłem w Spale, 
spałem w Pile” przez długi czas 
znajdowała się na pierwszych 
miejscach list przebojów.

Początek koncertu o godz. 
18:30. Bilety w cenie 30 zł moż-
na już kupować w kasie Teatru 
Małego w Tychach.

Ewa StRzoDa

d l a  K o g o 
n a g r o d y ?

Uroczyste 
wręczenie  
i koncert

Pokazy, zumba 
i badania

 Chętni mogli przekonać się, co w czasie dachowania samochodu czuje kierowca.

w czasie imprezy można było m.in. sprawdzić umiejętności w miasteczku ruchu drogowego i skorzystać z symulatorów.
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tyszanie Pytają

Mieszkam w domu jednorodzin-
nym i moja trzyosobowa rodzina 
płaciła do tej pory 75 zł na kwar-
tał za wywóz śmieci. teraz mamy 
płacić 99 zł. Dlaczego opłata po-
drożała aż o 30 proc.? Przecież 
wcześniej firma alba też wywo-
ziła, też miała pracowników, też 
ponosiła koszty, a skalkulowała 
cenę niższą. I potrafiła się utrzy-
mać! Czyżby miasto miało jakieś 
inne ukryte koszty? Czy taki jest 
wzrost kosztów o administrację?

Mieszkaniec tychów

odpowiada anna Warzecha, 
naczelnik Wydziału Komu-
nalnego, ochrony Środowiska 
i rolnictwa: Zgodnie z przepisami 
ustawy, gminy zostały zobowią-
zane do zorganizowania systemu 
odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych wytwarza-
nych na ich terenie. Rada Miasta 
ustaliła stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi, biorąc pod uwagę szacunkowe 
dane wyjściowe niezbędne do jej 
określenia, w tym dane dotyczące 
liczby mieszkańców, ilości wytwa-
rzanych na terenie gminy odpadów 
komunalnych oraz koszty funkcjo-
nowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Obejmują 
one koszty: odbierania, transpor-
tu, zbierania, odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych 
oraz tworzenia i utrzymania punk-
tów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych oraz obsługi ad-
ministracyjnej tego systemu.

Ustalona stawka w wysokości 
11 zł od osoby została wyliczona 
z uwzględnieniem powyższych 
wytycznych i skalkulowana w ten 
sposób, by można było w ramach 
tej stawki zapewnić takie zagospo-
darowanie odpadów, które umoż-
liwi osiągnięcie przez gminę wy-
maganych prawem, poziomów 
recyklingu i przygotowania do po-
nownego użycia odpadów papieru, 
metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych oraz poziomów ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przeka-
zywanych do składowania.
Dodatkowym kosztem ujętym 
przy kalkulowaniu stawki odpła-
ty są wydatki związane z utwo-
rzeniem i utrzymaniem Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, do których miesz-
kańcy będą mogli we własnym 
zakresie przynosić odpady m.in. 
zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego, opakowań 
po chemikaliach, zużytych opon, 
wielkogabarytowych i innych, 
w dowolnym czasie. Odpady te 
będą przyjmowane od mieszkań-
ców nieodpłatnie.
W przypadku zabudowy jed-
norodzinnej przewidziany jest 
dwukrotny wywóz odpadów ko-
munalnych zmieszanych, odbiór 
odpadów selektywnie zbieranych 
(raz w miesiącu) oraz odpadów 
zielonych (dwa razy w miesiącu 
w okresie od kwietnia do listopa-
da). Dodatkowo właściciele zabu-
dowy jednorodzinnej wyposażeni 
zostaną w pojemnik na zmieszane 
odpady komunalne, komplet wor-
ków do selektywnej zbiórki od-
padów i na odpady zielone, które 
dotychczas podlegały zazwyczaj 
dodatkowej opłacie.

złóż deklarację
Wszyscy właściciele nieruchomo-
ści muszą złożyć deklarację o wy-

sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do 31 maja. 
W imieniu mieszkańców spółdziel-
ni i wspólnot miesz kaniowych zro-
bią to zarządy. Osobiście deklaracje 
będą musieli złożyć właściciele do-
mów jedno rodzinnych lub współ-
właściciele budynków bez zarządu 
wspólnoty. Gdy współwłaściciela-
mi są małżonkowie, deklarację wy-
pełni jeden z nich.
Pierwszą deklarację należy złożyć 
do 31 maja 2013 r. Druki dostęp-
ne są w Biurze Obsługi Klienta (al. 
Piłsudskiego 12) i na stronie www.
tego.tychy.pl.
Dokument podpisany przez upraw-
nioną osobę należy dostarczyć do 
BOK, w którym nastąpi weryfika-
cja deklaro wanych informacji. Moż-
na też złożyć e-deklarację, dostęp-
ną na stronie www.tego.tychy.pl. 
Mieszkańcy budynków wieloloka-
lowych złożą oświadczenia w ter-
minie podanym przez administra-
tora.
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