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Batalia o czyste
miasto
W zeszłym roku Urząd Miasta Tychy
rozpoczął kampanię „SKUPmY się
na sprawie”, której celem jest
walka z plagą psich nieczystości.
Najpierw ruszyła akcja edukacyjna
w szkołach i przedszkolach,
w planach jest zwiększenie dostępu
do woreczków na psie kupy i stworzenie
w Tychach parku dla psów.

P

omysł stworzenia „psiego parku” powstał
już w zeszłym roku.
Wniosek o budowę
ogrodzonego wybiegu z przeszkodami i urządzeniami do zabawy z czworonogiem, złożyło
w urzędzie miasta Stowarzyszenie Sportowe Tychy. – Równolegle podobny pomysł narodził się
w ramach kampanii „SKUPmY
się na sprawie” – mówi Katarzyna
Woch z Wydziału Promocji UM
Tychy. – Te dwie inicjatywy się
spotkały.

Opinia fachowców
Projekt psiego parku powstał
więc jako inicjatywa oddolna,

a jednocześnie będzie sfinansowany i zrealizowany w ramach
miejskiej kampanii. Co ważne,
to mieszkańcy miasta zdecydują, w której z dwóch wskazanych
przez urząd miasta lokalizacji park
powstanie. Od 1 do 15 kwietnia
trwać będzie głosowanie w tej
sprawie.
– Jedna z proponowanych
przez nas lokalizacji to teren
w Parku Suble – mówi Katarzyna
Woch. – Druga, to tereny przy ul.
Sikorskiego, w sąsiedztwie planowanej lokalizacji aquaparku. To tereny często wybierane przez tyszan
na spacery z psami.
Jak będzie wyglądał psi park?
Będzie to ogrodzony wybieg,

Czyste trawniki
dla tyskich dzieci
O czyste trawniki i chodniki będą apelować także dzieci.
W akcji edukacyjnej, towarzyszącej kampanii „SKUPmY się na sprawie” wzięło udział 20 tyskich szkół i 16
przedszkoli. Dzieci uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez aktorów i animatorów zabaw. Uczyły
się jak groźne dla ich zdrowia mogą być bakterie żyjące
w zwierzęcych odchodach.
8 kwietnia o godzinie 9.30 uczniowie tych szkół i przedszkoli spotkają się na placu pod „Żyrafą” i wezmą udział
w happeningu „Czyste trawniki dla tyskich dzieci”. Jego
uczestnicy przemaszerują z Parku Miejskiego na Skwer
Niedźwiadków. Po drodze będą wykrzykiwać wymyślone przez siebie hasła nawiązujące do tematu kampanii,
będą też zostawiać na chodnikach i trawnikach znaki nawołujące do sprzątania po psach. W akcji weźmie udział
Straż Miejska.

z torem przeszkód, urządzeniami do ćwiczeń i zabaw z psem.
– Skonsultowaliśmy się z psimi
behawiorystami, którzy doradzili
nam, jak taki wybieg powinien wyglądać, jaka jest minimalna przestrzeń, w jakie urządzenia należy
go wyposażyć – mówi Katarzyna
Woch. – W wielu innych miastach
w podobnych parkach powstawały
urządzenia niedostosowane do potrzeb zwierząt, albo wręcz narażające je na urazy. Nie chcemy popełniać podobnych błędów. Mała
architektura w takim parku musi
być dostosowana do potrzeb różnych psów, urządzenia nie mogą
być zbyt duże. W projekcie trzeba
też uwzględnić ławki dla właścicieli. Dobrze jest, gdy na terenie parku
znajdują się drzewa lub zadaszone miejsca, by można było korzystać z parku także w czasie deszczu. W ramach naszego budżetu
będziemy się starać uwzględniać
wszystkie te sugestie.

Mieszkańcy wybiorą
Która z lokalizacji będzie lepsza dla psiego parku? Zagłosować
można na trzy sposoby:
– wypełniamy i wycinamy kupon
zamieszony, a następnie wrzucamy go do urny w Biurze Obsługi
Klienta na parterze Urzędu Miasta,
– przez internet, na stronie www.
skupmy.umtychy.pl,
– na terenie miasta można spotkać wolontariuszy Stowarzyszenia Sportowe Tychy, którzy będą
w tej sprawie przeprowadzać ankietę.
Obok publikujemy zdjęcia
z zaznaczonymi lokalizacjami.
Psi park będzie terenem spacerowym i rekreacyjnym dla psów
i ich właścicieli. Nie należy go jednak mylić z psią toaletą. Na terenie parku będzie istniał obowiązek
sprzątania po psach.
Sylwia Witman



Głosuję
na
Psi
Park
Chciałbym/chciałabym, by Psi Park
powstał*:
 w Parku Suble
 teren zielony przy ul. Sikorskiego
(obok os. Cztery Pory Roku)
* zaznacz „x” wybraną lokalizację

Psi park Suble.

Psi park ul. Sikorskiego.
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Widzisz problem? Zgłoś go!
Za około dwa miesiące ruszy
system, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli zgłaszać
Straży Miejskiej przypadki notorycznego lekceważenia przez
właścicieli psów obowiązku
sprzątania po pupilach.

S

traż Miejska uruchamia nową
procedurę, która ma pomóc
w walce z zanieczyszczaniem miasta
psimi odchodami. Ma to być sposób
na tych „niesprzątających”, którzy
nawet mimo upomnień ze strony
sąsiadów czy nawet strażników
miejskich, nie zmieniają swojego
zachowania. Pomysł jest prosty;
mieszkańcy wiedzą najlepiej kto

w ich otoczeniu notorycznie nie
sprząta po psie. Pod specjalnym
numerem telefonu będą mogli poinformować o takich przypadkach
Straż Miejską. – Będą dwie możliwości zgłoszenia, po pierwsze zostanie uruchomiony specjalny numer
telefonu, po drugie, formularz internetowy na stronie kampanii „Skupmy się na sprawie” (skupmy.umtychy.pl) – mówi Katarzyna Woch
w Wydziału Promocji UM Tychy.
– W zgłoszeniu można podać adres właściciela psa, jeżeli go znamy,
albo miejsce i rysopis psa, by Straż
Miejska mogła go zidentyfikować.
Strażnicy pojawią się we wskazanym
miejscu, przypomną właścicielowi

psa o jego obowiązkach i dadzą mu
czas na zmianę zachowania. Jeżeli
zgłoszenie będzie się powtarzać, zostanie wystawiony mandat.
Zarówno przy zgłoszeniu telefonicznym, jak i przez formularz
internetowy, zgłaszający będzie musiał podać swoje dane kontaktowe.
– Tylko wtedy zgłoszenie będzie
rozpatrzone – wyjaśnia Katarzyna Woch. – Chcemy w ten sposób
wyeliminować żarty lub złośliwe
zgłoszenia na nielubianego sąsiada.
Ponadto, osoba zgłaszająca będzie
poinformowana, że w razie gdyby
procedura doszła do końca i sprawa
trafiła do sądu, zgłaszający może
zostać powołany na świadka.  SW

A P EL D O
WŁ AŚCICIELI
SK LEPÓW

Gdzie kupić
torebki?
Prowadzisz sklep? Zacznij
sprzedawać torebki na psie
nieczystości. Dzięki temu
otoczenie będzie czystsze, a sklep zostanie wymieniony w materiałach
promocyjnych kampanii
„Skupmy się na sprawie”.
Jednym z elementów kampanii „Skupmy się na sprawie” jest akcja skierowana do właścicieli sklepów
i punktów handlowych
na terenie miasta. – Chodzi
o to, by zwiększyć dostęp
do torebek na psie odchody
– mówi Katarzyna Woch.
– Właściciele psów, którzy
nie sprzątają po pupilach,
często tłumaczą to brakiem
dostępu do takich torebek.
I rzeczywiście, można się
w nie zaopatrzyć jedynie
w sklepach zoologicznych
lub w sklepach internetowych. Chcemy zachęcić
właścicieli sklepów osiedlowych, by wprowadzili
taki asortyment do swojej oferty. Dla właścicieli
sklepów, którzy włączą
się w akcję, przewidujemy wsparcie oznakowania
tego miejsca, opublikowania listy takich punktów
na stronie internetowej
www.skupmy.umtychy.pl
oraz informacji w materiałach promocyjnych dotyczących kampanii. Wszystkie sklepy, które chciałyby
włączyć się w akcję i przyczynić się do większej czystości na osiedlach, prosimy o kontakt z Wydziałem
Promocji, pod numerem telefonu: 32/776 39 13.
Przypominamy, że właściciele psów mają obowiązek sprzątać po nich
nieczystości, używając
przeznaczonych do tego,
biodegradowalnych torebek. Nie należy wyrzucać
psiej kupy w zwykłym
worku foliowym.
Zarówno urząd miasta,
jak i spółdzielnie mieszkaniowe, uzupełniają zapas torebek w wyznaczonych punktach. Działania
te mają za zadanie przypomnieć właścicielom
czworonogów o ich obowiązkach i zachęcić do ich
wypełniania. Brak torebek
w psich stacjach nie zwalnia z obowiązku sprzątania po psie – właściciel
powinien zaopatrzyć się
w woreczki we własnym
zakresie.
Warto też przypomnieć,
że psią kupę zebraną do odpowiedniej torebki można
wyrzucić do każdego zwykłego kosza na śmieci. Nie
trzeba szukać specjalnych
pojemników. 
SW

