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Sposób
na gruz

U wa g a r o dz i c e

Trwają zapisy do przedszkoli
Do 14 marca trwa rekrutacja
do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

W

tym roku zmieniły się
kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w SP.
Wyjaśnijmy, dotychczas te
obligatoryjne określało rozporządzenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej, teraz ustawa o systemie oświaty. Co nowego? Nowym
kryterium stała się wielodzietność
rodziny kandydata oraz niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Pozostałe kryteria ustawowe, czyli
samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność dziecka,
jego rodziców, czy dzieci objęte
pieczą zastępczą, pozostają bez

zmian i nadal będą traktowane
priorytetowo.
Aby ubiegać się o przyjęcie
dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej należy wypełnić
elektroniczny formularz na stronie http://przedszkola-tychy.nabory.pl. Zapisu można dokonać
także tradycyjną drogą, wypełniając wniosek wydrukowany
z internetu. Jest on dostępny
na stronie, na której prowadzone
są nabory, a także na www.mzo.
tychy.pl i w poszczególnych placówkach. Maksymalnie można
wybrać trzy placówki, a ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć
w placówce pierwszego wyboru do 14 marca. Uwaga! Osoby,

które nie mają dostępu do sieci,
mogą skorzystać nieodpłatnie
ze stanowiska komputerowego
w Miejskim Zarządzie Oświaty
w Tychach (al. Piłsudskiego 12,
II piętro).
11 kwietnia znane będą listy z nazwiskami dzieci, które
zostały przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole. W dniach od 17 do 30
kwietnia rodzice lub opiekunowie prawni muszą potwierdzić chęć uczęszczania dziecka
do wybranego przedszkola.
O przyjęcie do przedszkola
i oddziału przedszkolnego w SP
na rok szkolny 2014/2015 mogą
się ubiegać dzieci w wieku 3–6
lat (z rocznika 2008 urodzone
w okresie od lipca do grudnia).
Ewa Strzoda

Ponad 2 tysiące
ton – tyle gruzu
pojawiło się w ciągu
sześciu miesięcy
ubiegłego roku,
po wprowadzeniu
przepisów
związanych
z nowym systemem
zagospodarowania
odpadów
komunalnych.

zapłaciliśmy prawie 800 tysięcy
złotych – wyjaśniła Agnieszka
Lyszczok, kierownik referatu gospodarki odpadami komunalnymi.
– Do PSZOK-ów zaczęły napływać ilości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, które znacznie
przekraczały to, do czego – w ramach bezpłatnego odbioru – przygotowany był wykonawca usługi
oraz gmina Tychy. Poza tym, kiedy
w PSZOK-ach udostępnione zostały wagi, gruz zaczął trafiać do altanek. Zarządcy osiedli i budynków
nie potrafili sobie poradzić z tym
problemem – rekordem było 80
worków przy jednej altance.
Pracownicy referatu gospodarki odpadami komunalnymi przez
kilka miesięcy zajmowali się tą sprawą, zbierając informacje o nieprawidłowościach. Jeździli na kontrole,
z których wynikało, że w niektórych
miejscach gruz pojawiał się sporadycznie, ale w innych – niemal stale.
Chcąc ukrócić ten proceder, trzeba

T

a ilość zaskoczyła wszystkich, tym bardziej, że
gruz zaczął pojawiać się
na osiedlach, przy altankach śmietnikowych, głównie tych,
które znajdują się blisko dróg wylotowych z miasta, a także przy niektórych ogródkach działkowych.
Jak się okazało, sytuację szybko
wykorzystała część firm budowanych, które powinny płacić za wywóz gruzu. Przez osoby prywatne
zaczęto zamawiać kontenery i lokować w nich gruz albo po prostu
podrzucać go do altanek na osiedlach. W ten sposób za wywóz
gruzu płaciła gmina, czyli wszyscy
mieszkańcy, bowiem koszty obciążały cały system. A sprawa dotyczyła niebagatelnych kwot.
– Za sześć miesięcy funkcjonowania systemu w 2013 r.
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Zima tańsza niż zwykle
Jak wynika z pierwszego bilansu Akcji Zima 2013/2014,
wydano na nią do tej pory
o 2 miliony złotych mniej niż
przed rokiem. Na ostateczne
rozliczenia musimy jednak
poczekać. Czy i ile udało się
zaoszczędzić, dowiemy się
dopiero w kwietniu.

Pogoda dla inwestycji

M

imo, iż aura jest bardziej wiosenna niż zimowa, wiadomo, że oprócz zimy kalendarzowej
i astronomicznej, jest jeszcze zima
drogowa, wyznaczona dla służb
miejskich od 1 listopada do końca marca. W tym czasie firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg muszą być w gotowości.
Na potrzeby Akcji Zima – bez
względu na warunki atmosferyczne
– trzeba zabezpieczyć odpowiednią
ilość sprzętu, materiałów, zorganizować dyżury, by w każdej chwili
można było interweniować.

Zima drogowa
– Sezon jeszcze się nie zakończył i nie wiadomo, co przed nami,
dlatego ośrodek dyspozytorski dyżuruje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – potwier-

czenia kosztów Akcji Zima, będzie wiadomo czy i ile udało się
zaoszczędzić.

Zima „drogowa” trwa do końca marca.

dza Agnieszka Kijas z Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów. – W czasie, kiedy mamy temperatury powyżej 0 stopni Celsjusza, firmy
realizujące Akcję Zima zamiast
odśnieżaniem miasta, zajmują się
porządkami na drogach, chodnikach i parkingach. Codziennie
na tyskich ulicach pracują trzy zamiatarki oraz 10-osobowa brygada
sprzątająca. Z kolei nocami, gdy

temperatury są ujemne, głównie
na drogach i wiaduktach, wysypywana jest sól. Tylko do końca
stycznia zużyto 1.568 ton soli drogowej, 377 ton piasku i 533 tony
mieszanki piaskowo – solnej. Koszt
Akcji Zima 2013/2014 – od listopada do końca stycznia – wyniósł
około 2,6 mln zł. Poprzedniej zimy
do końca stycznia przeznaczono
na ten cel 4,6 mln zł.

Jaki koniec zimy?
Trudno jednak na tym etapie mówić o oszczędnościach.
Jak się okazało, w ubiegłym roku
najtrudniejszy i najbardziej kosztowny był właśnie koniec sezonu
zimowego, zwłaszcza druga połowa marca i początek kwietnia.
Choć śnieżny kwiecień w Polsce
to mimo wszystko anomalia pogodowa, dopiero z chwilą podli-

Taka pogoda sprzyja inwestycjom. Obecna zima nie jest typowa i można powiedzieć, że sezon
budowlany trwa cały czas. Prace
przebiegają sprawnie, nie trzeba
przerywać niektórych procesów
technologicznych, niemożliwych
do wykonania przy ujemnych
temperaturach. Bez przeszkód
prowadzona jest budowa dwóch
parkingów wielopoziomowych,
a także tunelu pod DK 1, w dzielnicy Wartogłowiec, trwają prace
na budowie Stadionu Miejskiego
i Mediateki. Kontynuowana jest
również modernizacja tyskiego odcinka ul. Beskidzkiej, gdzie oprócz
prac na obiektach, wznowiono roboty drogowe – układanie dolnych
warstw nawierzchni.
– Są to projekty o dużej skali skomplikowania, dlatego dalecy jesteśmy od bardzo optymistycznych ocen wpływu pogody
na postępy prac – dodaje jednak
Agnieszka Kijas.
Leszek Sobieraj

było zmienić zapisy w uchwałach
regulujących system zagospodarowania odpadów komunalnych.
Nowe zapisy Rada Miasta przyjęła
na ostatniej sesji jednogłośnie.
Postanowiono wykreślić zapis
mówiący o bezpłatnym odbiorze
odpadów budowlanych i rozbiórkowych z altanek śmietnikowych.
Równocześnie wprowadzono limit
– półtorej tony gruzu na gospodarstwo domowe na rok. Ten drugi
zapis brzmi następująco:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego
prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych (niewymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych)
będą przyjmowane w PSZOK nieodpłatnie w ilości 1,5 Mg rocznie
z nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub lokalu
mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej”.
Wprowadzenie rocznego limitu nieodpłatnego odbioru
odpadów budowlanych, które
mieszkańcy sami będą dostarczać
do PSZOK-ów, wiąże się z wprowadzeniem ewidencjonowania ilości odpadów. To umożliwi kontrolę
powstawania i dostarczania gruzu
oraz wyeliminowanie korzystania
z PSZOK-ów przez firmy budowlane, które za takie usługi zobowiązane są płacić.

Leszek Sobieraj

PRZED
WYBORAMI

Okręgi wyborcze
– nowe ulice

W

tym roku czekają nas
wybory do Parlamentu Europejskiego i samorządowe. W przyszłym – prezydenckie
i parlamentarne. Będzie więc kilka okazji, by odwiedzić lokale wyborcze. W czwartek, podczas sesji
Rady Miasta Tychy, została podjęta
uchwała o zmianie granic jednego
z obwodów do głosowania.
Zmiana ma związek z pojawianiem się w Tychach nowych
ulic: Wisławy Szymborskiej i św.
Elżbiety (boczne od ulicy Żorskiej). Obie zostały włączone
w granice obwodu do głosowania
nr 53. Mieszkańcy obu tych ulic
będą głosować w lokalu mieszczącym się w Gimnazjum nr 3 (ul.
Borowa 123).
Miasto jest podzielone na 63
obwody do głosowania. W jednym z najbliższych wydań „Twojego Miasta” zostanie opublikowany
pełen ich wykaz wraz z granicami
obwodów, adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz
informacją, które z lokali są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
SW

