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O wykonaniu zakresu 
rzeczowego trzecie-
go kamienia milowe-
go wiadomo było już 

wcześniej – twierdzi Agnieszka 
Kijas z Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów. – Jednak to, czy spółka 
zrealizowała też zakresowy finanso-
wy, miało okazać się na przełomie 
stycznia i lutego, po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego. Inżynier 
kontraktu właśnie poinformował 
inwestora, że i ten zakres robót zo-
stał osiągnięty. Oznacza to, iż zo-
stały wykonane roboty obejmujące 
około 80 mln zł netto, co stanowi 
65 procent wartości kontraktu osza-
cowanego na ok. 122 mln zł netto. 
Prac na modernizowanym odcin-
ku DK 1 nie wstrzymały styczniowe 
mrozy. Co prawda w warunkach 
zimowych wykonawca nie może 
ich prowadzić przy drodze, ale 
może kontynuować roboty przy 
tzw. obiektach.

Obecnie gotowa jest już 
w części konstrukcyjnej estakada 
nad al. Niepodległości, doprowa-
dzone zostały do niej także mury 
oporowe. Niebawem rozpoczną 
się prace porządkowe pod obiek-

tem, ponieważ wiosną front ro-
bót zostanie przekazany drogo-
wcom. W tym miejscu rozpocznie 
się budowa nowego ronda, które 
obsługiwać będzie ruch lokalny 
w stronę centrum. Ruch tranzyto-
wy zostanie poprowadzony górą, 
po budowanej estakadzie.

Jak informuje MZUiM, trwają 
także prace rozbiórkowe przy wia-
dukcie nad al. Piłsudskiego. Rów-
nocześnie wzdłuż remontowanej 
ul. Beskidzkiej montowane są ko-
lejne latarnie. Pierwsze z nich sta-
nęły na odcinku od granicy lasu 
w kierunku węzła z S-1 (rejon sa-
lonu samochodowego).

– Warto także dodać, iż jedno 
z najważniejszych założeń inwe-
stycji na ubiegły rok zostało osią-
gnięte: na całej długości remon-
towanego odcinka ul. Beskidzkiej 
kierowcy jeżdżą po nowym asfal-
cie. Co prawda w dalszym ciągu 
ruch odbywa się jedną nitką w obu 
kierunkach, a w dwóch miejscach 
pas trzeba zmienić na przeciw-
ny, ale nie ma już dziur i kolein, 
na które wcześniej narzekali kie-
rowcy – dodaje Agnieszka Kijas.

Leszek sobieraj

Trzeci kamień 
zaliczony

Pod koniec ubiegłego roku 
Urząd Miasta Tychy rozpo-
czął kampanię „skUPmY się 
na sprawie”. To kolejna odsło-
na walki z problemem zanie-
czyszczania trawników i chod-
ników psimi odchodami.

Zaczęło się od działań eduka-
cyjnych – dzieci w szkołach 

i przedszkolach uczestniczyły w za-
jęciach, dzięki którym w formie za-
bawy poznawały zagrożenia związa-
ne z bakteriami namnażającymi się 
w zwierzęcej kupie. Kolejne działa-
nia będą skierowane już bezpośred-
nio do właścicieli psów. Wspólnie 
ze Strażą Miejską i administratora-
mi osiedli (spółdzielnie mieszka-
niowe), miasto będzie prowadziło 
dystrybucję materiałów informa-
cyjnych i wzorcowych woreczków 
na psie odchody. Są też plany in-
westycji w infrastrukturę ułatwia-

jącą sprzątanie psich nieczystości 
– kosze na śmieci, a nawet specjalne 
psie wybiegi. Miasto przygotowało 
kilka możliwych lokalizacji takich 
miejsc. Są nimi: Park Południowy, 
Suble, Osiedle Z1, Park Łabędzi, 
skwer przy ul. Hlonda i Burschego, 
Park Jaworek. Mieszkańcy, w drodze 
konsultacji społecznych, wybiorą 
najbardziej pożądane 1 lub 2 miej-
sca, do realizacji jeszcze w tym roku. 
Budowa następnych, planowana jest 
na kolejne lata.

Urząd Miasta chce współpra-
cować z zarządcami nieruchomo-
ści, spółdzielniami i wspólnotami 
mieszkańców. – Od lat walczymy 
z problemem psich odchodów 
i na pewno będziemy kontynuować 
te działania – mówi Teresa Janeczko, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych. – Jednym 
z wymogów, wpisanych w przetarg 
dla firm sprzątających teren jest po-

siadanie przez te firmy specjalnych 
odkurzaczy na psie kupy. Chcemy 
też zamontować dodatkowe psie sta-
cje i zwiększyć ilość koszy na śmieci. 
Obecnie robimy rozeznanie w tere-
nie, by ustalić gdzie są największe 
potrzeby. Ponadto podejmujemy 
ten temat na spotkaniach z miesz-
kańcami.

spotkania 
z mieszkańcami

– Do akcji walki z problemem 
psich odchodów włączyliśmy się 
kilka lat temu – mówi Aneta Mro-
czek, kierownik działu gospodar-
ki zasobami mieszkowymi TSM 
Oskard. – Zakupiliśmy dystrybu-
tory w których regularnie uzupeł-
niamy woreczki na psie odchody. 
Takie dystrybutory są usytuowane 
przy budynkach i altanach śmietni-
kowych. Mieszkańcy nie zawsze pa-
miętają, że psią kupę można wrzucić 

do zwykłego pojemnika na śmie-
ci, ale w odpowiednim woreczku. 
Miasto apeluje do nas o zwiększe-
nie ilości koszy na śmieci i w mia-
rę posiadanych środków będzie-
my się starać to robić. Od lat mamy 
psi wybieg przy ul. Przemysłowej. 
Mamy też zaplanowane spotkania 
z mieszkańcami, na które zaprosi-
my przedstawicieli Straży Miejskiej, 
by rozmawiać o bezpieczeństwie 
i porządku na osiedlach.

Straż Miejska również włą-
czy się do kampanii „SKUPmy się 
na sprawie”. Na początek plano-
wane są działania profilaktyczne 
i edukacyjne. – Mamy spotkania 
w szkołach i przedszkolach, pod-
czas których rozmawiamy z dziećmi 
o bezpieczeństwie, o tym jak zacho-
wać się wobec psa oraz także o pro-
blemie psich odchodów – mówi 
Mariusz Wojakowski kierownik 
ds. prewencji w Straży Miejskiej 

w Tychach. – Na wiosnę planujemy, 
wraz z dziećmi i młodzieżą szkolną, 
wznowienie akcji malowania zna-
ków na chodnikach, z wykorzysta-
niem szablonów i haseł nawołują-
cych do sprzątania po psach.

sąsiedzki monitoring
Oprócz dotychczasowych dzia-

łań, Straż Miejska wraz z magistra-
tem pracuje nad uruchomieniem 
nowej metody profilaktyki i kontro-
li przestrzegania prawa w zakresie 
sprzątania po swoich pupilach. Pa-
miętajmy, że za nieprzestrzeganie 
obowiązku sprzątania po własnym 
psie grozi mandat do 500 zł (Art. 145 
Kodeksu Wykroczeń). Straż Miej-
ska zapowiada, że osoby które nie 
reagują na inne rodzaje upomnień, 
będą tymi mandatami karane. – Do-
tychczas stosowaliśmy raczej sym-
boliczne stawki mandatów, traktując 
to jako formę upomnienia – mówi 

Mariusz Wojakowski. – Teraz jed-
nak, gdy kampania będzie zakrojona 
na szerszą skalę, nie wykluczamy 
mandatów z tego górnego pułapu.

W akcję porządkowania mia-
sta z psich odchodów będą mo-
gli włączyć się sami mieszkańcy. 
Nowością, jaka do tej pory nie 
była w Tychach stosowana w wal-
ce z tym problemem, będzie tzw. 
monitoring sąsiedzki. Zostanie uru-
chomiony adres mailowy, na który 
każdy mieszkaniec miasta będzie 
mógł zgłosić który właściciel psa 
notorycznie lekceważy obowiązek 
sprzątania po pupilu. – Mieszkańcy 
wiedzą o sobie najwięcej i my chce-
my od nich ta wiedzę uzyskać – wy-
jaśnia Mariusz Wojakowski. – Na ta-
kie zgłoszenia będziemy reagować, 
najpierw upomnieniem, a jeśli sy-
gnały będą się powtarzać, już man-
datem.

sYLwia wiTMan

S K U P M Y  S I Ę  N A  S P R A W I E

w trosce o czyste miasto

WykOnaWca mOderniZacji dk 1 – POlimex 
mOstOstal s. a. – Osiągnął rZecZOWy 

i finansOWy Zakres Prac OkreślOny dla 
trZeciegO kamienia milOWegO inWestycji. 

realiZacja tegO etaPu inWestycji na ul. 
BeskidZkiej (dk-1/dk-86) ZakOńcZyła się 

ZgOdnie Z harmOnOgramem, cZyli 9 grudnia 
uBiegłegO rOku.
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Gotowa jest już w części konstrukcyjnej estakada nad al. niepodległości.

Podczas niskich temperatur prace koncentrują się na obiektach 
modernizowanego odcinka Dk 1. wzdłuż ulicy beskidzkiej montowane są nowe latarnie.
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