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Mikrobusem do szkoły

Wiosenne sprzątanie miasta

29 lutego, czyli po zakończeniu ferii
zimowych Miejski Zarząd Komunikacji
uruchomił dwie nowe mikrobusowe
linie szkolne – Sz2 i Sz3 – które dowożą do nowej szkoły dzieci z trzech
podmiejskich dzielnic: Jaroszowic,
Urbanowic i Wygorzela.
Po miesiącu ich funkcjonowania można stwierdzić, że autobusy znakomicie spełniają swoją rolę i służą najmłodszym mieszkańcom. – Według
naszych szacunków, które robiliśmy
przed uruchomieniem linii, wynikało,
że do urbanowickiej szkoły uczęszczać będzie niespełna 200 dzieci – informuje Dariusz Olędzki, kierownik
działu organizacji i kontroli komunikacji w MZK. – Nasze autobusy dowożą
codziennie ok. 80 małych pasażerów,
co daje dobry wynik i potwierdza sens
uruchomienia tych linii.
Jak informuje nasz rozmówca, podobne badania frekwencji MZK będzie przeprowadzać w trakcie całego
roku szkolnego. Najbliższe jeszcze
w kwietniu.

Jak co roku Urząd Miasta Tychy zaprasza instytucje miejskie, administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich właścicieli
nieruchomości o włączenie się do akcji
wiosennego sprzątania miasta. Wielkie
porządki zaplanowano na 7 kwietnia.

kwietnia w godzinach od 7.30 – 15.30.
Po zapełnieniu worków śmieciami, liśćmi itp. należy je związać i ustawić przy
altanie śmietnikowej. Odpady będą zabierane zgodnie z bieżącym harmonogramem w pierwszym tygodniu po zakończeniu akcji.
Tyski Zakład Usług Komunalnych apeluje też, by szacunkową wagę zebranych
śmieci oraz ilość osób uczestniczących
w sprzątaniu zgłosić telefonicznie lub
mailowo do TZUK w dniu 8 kwietnia
do godziny 11. Uzyskane informacje zoSW
staną udostępnione mediom.
Widzisz bałagan? Zgłoś to!
Tyski Zakład Usług Komunalnych uruchomił numer telefonu i adres mailowy,
na który można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zanieczyszczonych
miejsc – takich, gdzie należy wykonać
akcję sprzątania: posprzatajmy@tzuk.
tychy.pl, nr tel. 32 325 05 96 wew. 119
lub 108.
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Pomysł wspólnego wielkiego sprzątania
powstał kilka lat temu. Ponieważ znaczna
część działek i nieruchomości w mieście
nie należy do gminy, lecz ma prywatnych
właścicieli lub innych zarządców, miasto zwróciło się do nich o włączenie się
do akcji wiosennego sprzątania. Mobilizacja miejskich służb porządkowych,
spółdzielni mieszkaniowych i innych
jednostek jednego dnia daje zauważalne i mierzalne efekty: co roku udaje się
zebrać około 20 ton śmieci, a w 2015 r.
było ich prawie 29 ton.
Oczywiście wiosenne porządki w mieście
nie odbywają się tylko jednego dnia. Jednostki miejskie już od kilku tygodni zajmują się m.in. sprzątaniem parków, skwerów,
ulic i chodników należących do gminy. Za-

miatany jest piasek zalegający po zimie,
trawniki, krzewy i żywopłoty oczyszczane
są ze śmieci. Spółdzielnie mieszkaniowe
również rozpoczęły już „akcję wiosna”.
Sprzątane są trawniki, wykonywane są
przeglądy i konserwacje placów zabaw.
Jednak, jak podkreślają administratorzy,
wspólna akcja jednego dnia jest potrzebna, bo jedną z najgorszych zmór są śmieci
nawiewane z sąsiednich działek na posprzątany już teren. Dlatego warto skoordynować te działania.
W tym roku Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach skierował zaproszenia
do udziału w akcji do spółdzielni mieszkaniowych, jednostek gminnych, a także do PKP, Lasów Państwowych i gminy
Kobiór – tym instytucjom miasto Tychy
zaproponowało podstawienie kontenera
i odbiór zebranych śmieci na swój koszt.
Wszystkie osoby i instytucje, które chcą
dołączyć do wiosennego sprzątania miasta, mogą zgłosić się po odbiór worków
na śmieci do Biura Obsługi Klienta Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (al.
Piłsudskiego 12) w terminie od 4 do 6

Metropolia: jesteś za? Weź udział w konsultacjach
Chociaż losy tzw. ustawy metropolitalnej są wciąż niepewne, samorządy
skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnym nie ustają w przygotowaniach do jej wprowadzenia w życie.
W Tychach ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wstąpienia miasta
do Związku Metropolitalnego.
Autobusy linii Sz2 i Sz3 dowożą
dzieci do nowej szkoły w JUW-e.

Zespół ds. ścieżek znów
działa
W Tychach zostają wznowione spotkania zespołu do spraw ścieżek rowerowych w mieście. W jego skład wchodzić
będą przedstawiciele Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Urzędu Miasta Tychy,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
tyskiej policji i Straży Miejskiej oraz działających na terenie Tychów stowarzyszeń
rowerowych (Nol Tychy, Klub Turystyki
Kolarskiej Gronie, Tyskie Stowarzyszenie Rowerowe).
Niedawno odbyło sie pierwsze posiedzenie organizacyjne zespołu. Kolejne zaplanowano na koniec maja. Warto przy
okazji przypomnieć, że Tychy to miasto,
które pod względem ilości rowerzystów
i ścieżek rowerowych wyróżnia się na tle
innych miejsc na Śląsku. Cyklicznie każdego roku powstaje wiele udogodnień,
które ułatwiają życie miłośnikom dwóch
kółek. Na ten rok zaplanowano między
innymi montaż stacji napraw rowerów.
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Podczas ostatniej sesji (31.03) Rada Miasta Tychy jednogłośnie podjęła uchwałę
o rozpoczęciu konsultacji publicznych.
Konsultacje już się rozpoczęły i potrwają do 15 kwietnia. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasta,
który ukończyli 18 lat.
Ankiety do głosowania w wersji elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Tychy i Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. Ankietę można pobrać i wydrukować,
można ją też wypełnić online na stronie
http://umtychy.pl/ankieta/5
Oprócz tego formularze są dostępne w wersji papierowej w 30 punktach
w mieście.
Na formularzu znajduje się list Prezydenta Miasta Tychy do mieszkańców, w którym Andrzej Dziuba wyjaśnia ideę utworzenia metropolii i wymienia korzyści,
jakie w przyszłości mogą z tego wypłynąć. Dalej ankieta zawiera pytanie „Czy
jest Pan/Pani za wstąpieniem miasta Tychy do Związku Metropolitalnego? ” i odpowiedzi do zaznaczenia: „Tak”, „Nie” lub
„Wstrzymuję się”. Na odwrocie znajduje
się też mapka z zaznaczonym obszarem
przyszłej Metropolii Silesia.
Kiedy powstanie metropolia?
Utworzenie Związku Metropolitalnego
pozwoli na współpracę miast skupionych
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w aglomeracji z finansowym wsparciem
z budżetu państwa, co z kolei umożliwi
bardziej dynamiczny rozwój całego obszaru. Samorządowcy z Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego do dawna zabiegali o stworzenie podstaw prawnych
dla metropolii. Sukcesem było uchwalenie przez Sejm RP Ustawy o Związkach
Metropolitalnych (we wrześniu zeszłego
roku). Jednak warunkiem wprowadzenia
jej w życie było wydanie odpowiednich
rozporządzeń przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie
do 30 kwietnia br. Tymczasem już w marcu wiceminister Jarosław Zieliński powiedział, że ustawa podjęta przez sejm
poprzedniej kadencji jest niedopracowa-

na, a termin wydania rozporządzeń nierealny. Samorządowcy skierowali do premier Beaty Szydło pismo w tej sprawie,
ale o tym, kiedy powstanie metropolia
na razie trudno wyrokować.
– Ciągle mamy nadzieję, że rozporządzenia zostaną wydane – mówi Andrzej
Dziuba. – Jednak jeżeli przyjdzie nam
jeszcze czekać, ten czas nie zostanie
zmarnowany. Będziemy mieć możliwość
jeszcze bardziej precyzyjnego przygotowania wszystkich szczegółów, związanych zwłaszcza z podstawowym zadaniem, jakie nakłada na nas ustawa
metropolitarna, czyli z funkcjonowaniem
transportu publicznego.
SW


Tu znajdziesz ankiety:
• Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49;
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej
„Wrzos”, ul. Batorego 57;
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Budowlanych 59;
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al.
Piłsudskiego 12;
• Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Filaretów 31;
• Miejski Zarządu Komunikacji, al. Piłsudskiego 12;
• Miejski Zarząd Oświaty, al. Piłsudskiego 12;
• Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59;
• Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26;

• Muzeum Miejskie, ul. Katowicka 9;
• Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,
ul. Budowlanych 59;
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grota Roweckiego 42;
• Powiatowy Urząd Pracy, ul. Budowlanych 59;
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Budowlanych
59;
• Teatr Mały, ul. Hlonda 1;
• Tyski Zakład Usług Komunalnych,
ul. Burschego 2;
• Żłobek Miejski, ul. Fitelberga 4;
• Miejska Biblioteka Publiczna, al. Piłsudskiego 16 oraz filie MBP na terenie miasta.

Wypełnione ankiety można składać w miejscach ich udostępnienia do oznaczonych
urn lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości
49, 43–100 Tychy.
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