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Co roku jeden 
wiosenny dzień 

przeznaCzony 
jest na wielkie 

sprzątanie tyChów. 
Choć służby 
komunalne, 

spółdzielnie 
i zarządCy 

nieruChomośCi 
rozpoCzynają 

pozimowe 
porządkowanie 

pasów zieleni, 
skwerów, parków, 

terenów miejskiCh 
wCzesną wiosną, 

w tym jednym dniu 
wszysCy dodatkowo 

się mobilizują.

k
oordynujący akcję sprzą-
tania miasta Wydział 
Komunalny, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

UM, zorganizował ją w tym roku 
16 kwietnia, a więc 2-3 tygodnie 
później niż zazwyczaj.

Część terenów przynajmniej 
raz już została uprzątnięta. Warto 
bowiem wiedzieć, że niezależnie 
od akcji wspólnego sprzątania, fir-
my działające na zlecenie Urzędu 
Miasta trzy razy w tygodniu sprzą-
tają parki i skwery, zbierają śmieci, 
opróżniają kosze parkowe i stacje 
na psie nieczystości.

Wokół szkół 
i przedszkoli

W dzień akcji przystąpiono 
do pracy o godz. 8. W tym roku 
włączył się do niej również Miej-
ski Zarząd Oświaty, a tym samym 
tyskie szkoły – uczniowie i na-
uczyciele wszystkich typów szkół 
– od podstawówek po szkoły po-
nadgimnazjalne, a także najmłod-
si – przedszkolaki. Na przykład 
dzieci z Przedszkola nr 6 sprzątały 
na osiedlu K, a w Przedszkolu nr 
12 zbierano kartony, folie i plasti-
ki. W akcji uczestniczyło 16 pla-

cówek, najwięcej uczniów wyde-
legowała do sprzątania Szkoła 
Podstawowa nr 11 – 326, Zespół 
Szkół Sportowych – 286 i Szkoła 
Podstawowa nr 18 – 181 uczniów. 
W sumie sprzątało 2.340 osób, 
które zebrały 1,4 tony śmieci.

Spółdzielcze porządki
Sprzątano także na terenach 

należących do tyskich spółdziel-
ni. 92 osoby wydelegowane przez 
TSM Oskard zebrały łącznie 1,5 
tony odpadów. Wiosenne porząd-
ki robiono także na terenach PSM 
Stella, SM Teresa, SM Karolina, 
TSM Zuzanna, SM Weronika, 
SMW Paprotka oraz TTBS Sp. 
z o.o. W sumie z ramienia tyskich 
spółdzielni w sprzątanie zaanga-
żowało się 241 osób, które zebrały 
5,6 ton śmieci. 105 osób pracowało 
na terenach należących do Miej-
skiego Zarządu Budynków Miesz-
kalnych. Zebrano 3,1 ton.

Zamiatarki, 
odkurzacze...

Tradycyjnie najwięcej zebrały 
połączone siły Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów oraz Wydziału 
Komunalnego, Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa. Pracowano przede 
wszystkim w miejskich parkach, 
na skwerach oraz na innych gmin-
nych terenach niezagospodaro-
wanych, a zakres prac obejmował 
zbieranie śmieci i ubiegłorocznych 
liści z trawników, zamiatanie nie-
dopałków i śmieci wokół ławek 
parkowych. Opróżniano kosze 
parkowe oraz stacje na psie nie-
czystości. Przy oczyszczaniu ulic, 
chodników i parkingów pracowa-
ły dwie zamiatarki. W miejscach, 
w których nie można użyć sprzętu, 
prace wykonywane były ręcznie. 
Ponadto do usuwania zwierzęcych 
odchodów wykorzystane zostały 
specjalne odkurzacze.

LeSZek Sobieraj

Wiosenne 
porządki

W liczbach
rok temu podczas wiosennego sprzątania zebrano ok. 20 
ton śmieci, w tym roku – znacznie więcej, bo 28,9 ton.
w prace zaangażowanych było łącznie 2.640 osób i dzięki 
nim miasto na pewno stało się bardziej czyste oraz zadba-
ne. warto uszanować ten wysiłek.

Prezydent Tychów andrzej 
Dziuba zajął trzecie miejsce 
w województwie śląskim 
w najnowszym rankingu 
Filary Polskiej Gospodarki 
– Samorządowi Menedżero-
wie regionu. Nagrodę ode-
brał 15 kwietnia w Warsza-
wie, podczas uroczystej gali 
„Filary Polskiej Gospodarki”, 
której organizatorem był Puls 
biznesu.

laureatów rankingu wybra-
li samorządowcy z poszcze-

gólnych województw. Prezyden-
ci, burmistrzowie, wójtowie byli 
oceniani za tempo rozwoju ich 
miast i gmin, zagospodarowywa-

nie funduszy unijnych oraz wspie-
ranie lokalnych przedsiębiorców. 
Samorządowi menadżerowie uła-
twiają także tworzenie miejsc pra-
cy i zyskują społeczne poparcie 
dla swojej wizji zarządzania jed-
nostką administracyjną.

Filary Polskiej Gospodarki 
to ranking przygotowany przez 
czołową agencję badawczą przy 
współpracy z redakcją dzienni-
ka „Puls Biznesu”. Samorządy 
terytorialne jako organy władzy 
zlokalizowane zarówno najbliżej 
lokalnych przedsiębiorców, jak 
i społeczności, poprzez swoje gło-
sy decydują o wyborze zwycięz-
ców plebiscytu w poszczególnych 
województwach. oPrac. SW

A N D R Z E J  D Z I U B A  S A M O R Z Ą D O W Y M  M E N E D Ż E R E M  R E G I O N U 

Najlepsi menedżerowie wśród samorządowców

Szanowni Państwo 
serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na 
spotkanie dotyczące tyskiego budżetu partycypacyjne-
go, które odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 
(czwartek), w sali sesyjnej urzędu miasta tychy (al. 
niepodległości 49, p. 102, i piętro). na spotkaniu chcia-
łabym podziękować wszystkim tyszanom zaangażowa-
nym w realizację i edycji budżetu partycypacyjnego, jak 
również omówić harmonogram budżetu na rok 2016.

Daria SZcZePańSka
ZaSTęPca PreZyDeNTa MiaSTa Tychy DS. SPołecZNych

W czwartek, 16 kwietnia kilkaset osób sprzątało Tychy – parki, skwery, pasy zieleni... Zebrano 
prawie 29 ton śmieci.

Zbliżają się wybory prezy-
denta rP. Głosować będzie-
my 10 maja. Tego dnia loka-
le wyborcze będą otwarte 
w godzinach 7–21. Wybor-
cy, którzy chcą skorzystać 
z alternatywnej formy gło-
sowania (przez pełnomocni-
ka, korespondencyjne) muszą 
wcześniej zgłosić ten zamiar 
w urzędzie miasta.

prawo do głosowania za po-
średnictwem pełnomocnika 

mają wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 
lat, a także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności.

W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca wpi-
sany do rejestru wyborców 
w Tychach musi złożyć wniosek 
do prezydenta miasta, najpóźniej 
do 4 maja.

Z głosowania koresponden-
cyjnego jeszcze do niedawna 
mogli korzystać tylko wyborcy 
niepełnosprawni lub przebywa-
jący za granicą. Od 2015 r. jest 
inaczej – prawo do głosowania 
korespondencyjnego przysługuje 
każdemu wyborcy. Osoby wpisa-
ne do stałego rejestru wyborców 
w Tychach mogą zgłaszać zamiar 

głosowania korespondencyjnego 
do dnia 27 kwietnia. Zamiar ten 
można zgłosić w urzędzie miasta 
ustnie, pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej.

Nieco więcej czasu na zała-
twienie wymaganych formalno-
ści mają wyborcy, którzy zamie-
rzają w dniu wyborów głosować 
poza miejscem zamieszkania. 
Do 8 maja można składać wnioski 
o wydanie zaświadczenia o prawie 
do głosowania, z którym można 
głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju lub za grani-
cą. Wniosek składa się we właści-
wym dla miejsca stałego zamiesz-
kania urzędzie gminy pisemnie, 
telefaksem lub w formie elektro-
nicznej.

W dniu wyborów możemy 
głosować w lokalu wyborczym 
właściwym dla miejsca stałego 
zamieszkania. Można też jednak 
zagłosować w wybranym przez 
siebie lokalu wyborczym na ob-
szarze swojej gminy (lub innej, 
w której będziemy przebywać 
w dniu wyborów). Trzeba w tym 
celu złożyć pisemny wniosek o do-
pisanie do spisu wyborców. Wnio-
sek składa się w urzędzie gminy, 
w której znajduje się wybrany lo-
kal wyborczy, najpóźniej do dnia 
5 maja.

SW
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Wybierz sposób głosowania 
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Prezydent Tychów odebrał nagrodę podczas uroczystej gali w Warszawie.
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