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Straż miejska sprawdzi, czym palisz w piecu
Sezon grzewczy zaczął się na dobre i dane 
dotyczące jakości powietrza w miastach 
Śląska bardzo się pogorszyły. Tychy, jak 
wiele innych miast, starają się z tym wal-
czyć. Oprócz realizowanego Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji i dotacji udzie-
lanych na wymianę pieców, prowadzone 
są też kontrole domowych kotłowni.

Każdy, kto spala w piecu nieczystości i od-
pady, które emitują do atmosfery trujące 
substancje, może narazić się na mandat 
do 500 zł. Jednak o ile dotychczas kontrole 
prowadzone były w odpowiedzi na zgło-
szenia mieszkańców, teraz mogą odbywać 
się także losowo.

Trwają kontrole
od listopada br. w Tychach rozpoczęły 
się kontrole palenisk domowych w zabu-
dowie jednorodzinnej. Kontroli dokonuje 
zespół złożony z funkcjonariuszy Straży 
miejskiej oraz pracownika wydziału Ko-
munalnego, ochrony Środowiska i rolnic-
twa. Kontrolerzy (na mocy ustawy z dn. 14 
grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dn. 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-
wiska) są uprawnieni do wstępu na teren 
nieruchomości prywatnej w godzinach 
od 6.00 do 22.00.
zasady wyboru posesji, które zostaną 
poddane kontroli, to po pierwsze system 
losowy, a po drugie kontrole wynikające 
ze zgłoszeń mieszkańców.
– Kontrole palenisk domowych prowadzi-
liśmy od dawna, na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców o nadmiernym zadymieniu 
lub uciążliwym zapachu – mówi Sławomir 
Gurdek, kierownik ds. operacyjnych Straży 
miejskiej w Tychach. – Teraz oczywiście 
nadal to robimy, ale dodatkowo prowadzi-
my kontrole w posesjach wybranych loso-
wo. Ponadto w takich rejonach, z których 

wpływa do nas wiele zgłoszeń, może zo-
stać przeprowadzona kontrola całej ulicy, 
posesja po posesji.

Mandat, grzywna lub kara aresztu
Kontrola polega przede wszystkim 
na sprawdzeniu zawartości paleniska 
i popielnika w gospodarstwie domowym. 
Kontrolujący zwracają uwagę na wszelkie 
nadpalone elementy, które mogą znajdo-
wać się w piecu, a także na to, jakie mate-
riały są przygotowane do spalenia. Jeżeli 
przy piecu składowane są np. drewniane 
elementy lakierowane ze starych mebli, 
to można wnioskować, że stoją właśnie 
po to, by później znalazły się w piecu.
– Czasami już wstępne oględziny nie pozo-
stawiają wątpliwości co do tego, że nieczy-
stości były spalane, a czasem wiele czyn-
ników na to wskazuje – mówi Sławomir 
Gurdek. – wówczas wzywamy eksperta, 
jest to osoba z zewnętrznej instytucji, któ-
ra pobiera próbki popiołu z palenisk. Po-
brane próbki poddawane są analizie przez 
akredytowane laboratorium. Po analizie 

my otrzymujemy informacje o tym, czy 
stwierdzono fakt spalania szkodliwych 
substancji czy też nie.
Jeżeli analiza wykaże, że w palenisku były 
spalane odpady i inne materiały do tego 
nieprzeznaczone (co stanowi wykroczenie 
z art. 191 ustawy o odpadach), możliwe są 
trzy scenariusze: pouczenie, wystawienie 
mandatu karnego do 500 zł lub skierowa-
nie sprawy do sądu. wysokość grzywny jest 
zależna od rozmiarów popełnionego prze-
winienia. w przypadku skierowania sprawy 
do sądu właściciel posesji jest zagrożony 
karą aresztu albo grzywny do 5000 zł. SW

Przypominamy!
w piecach i domowych kotłowniach nie 
wolno spalać jakichkolwiek odpadów.
Jako odpad należy rozumieć każdą 
substancję lub przedmiot, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza się 
pozbyć lub do których pozbycia się jest 
obowiązany.

Sobotnia samoobrona
W Zespole Szkół nr 5 w Tychach trwa-
ją zajęcia z samoobrony organizowane 
przez Straż Miejską w Tychach. Obecna 
edycja kierowana jest wyłącznie do ko-
biet.

Podobnie jak i na pierwszym spotkaniu, 
tak i na kolejnych frekwencja była zaska-
kująco duża. dwugodzinne zajęcia rozpo-
czynają się od rozgrzewki, a następnie 
pod okiem profesjonalistów, panie po-
znają techniki stosowane w konkretnych 
sytuacjach zagrożenia, takich jak bezpo-
średni atak, duszenie od tyłu, czy napad 
z nożem. Celem kursu, oprócz poznania 
ciosów i chwytów, jest przede wszyst-
kim wyuczenie się właściwych reakcji, 
by w razie niebezpieczeństwa działać 
automatycznie.
zajęcia są bezpłatne, wystarczy przyjść 
w którąś z sobót listopada, grudnia 
i stycznia na godz. 10 do sali zS nr 5 przy 
ul. Edukacji 11. AL

Przeciwko grypie
W Tychach trwa realizacja programu 
profilaktycznych szczepień przeciwko 
grypie. Z bezpłatnych szczepionek sko-
rzystać mogą mieszkańcy w wieku po-
wyżej 65 lat, przewlekle chorzy i osoby 
o niskich dochodach.

Szczepienia są wykonywane w przychod-
niach Centrum medycznego Hipokrates:  

Przychodnia CM Hipokrates •	
– ul. Gen. de Gaulle’a 49 
od poniedziałku do środy 
w godz. od 11 do 14 
w czwartek i piątek 
w godz. od 15 do 18
Przychodnia CM Hipokrates •	
– ul. Nałkowskiej 27 
poniedziałek w godz. od 9 do 11 
środa w godz. od 12 do 14 
piątek w godz. od 14.30 do 16.30
Przychodnia CM Hipokrates •	
– ul. Wspólna 3 
poniedziałek w godz. od 16 do 17.30 
czwartek w godz. od 12 do 13 
piątek w godz. od 14 do 15

Program profilaktycznych szczepień prze-
ciwko grypie dla osób powyżej 65 roku 
życia realizowany będzie do 19 grudnia 
2016 r.
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Jak co roku na początku grudnia dla naj-
młodszych mieszkańców Tychów miasto 
przygotowuje szereg atrakcji związa-
nych z tradycyjnymi Mikołajkami. Tym 
razem to dziecięce święto obchodzić bę-
dziemy w niedzielę, 4 grudnia.

miejscem głównych mikołajkowych wyda-
rzeń będzie Plac Baczyńskiego i miesz-
czący się tam Pasaż Kultury „andro-
meda”. I właśnie do budynku byłego 
kina zapraszamy dzieci najwcześniej, 
bo już na godz. 10, kiedy to rozpoczną 
się warsztaty origami pt. „Forma Gwiazdy 
Betlejemskiej” (Galeria „obok”), a także 
wyświetlona zostanie bajka „dinopociąg”. 
od godz. 11 do 13 funkcjonować będzie 
w Pasażu fotobudka, zaś od godz. 11.30 
najmłodsi wspólnie rysować będą laurkę 
dla św. mikołaja.
Nie zabraknie atrakcji także na samym 
Placu Baczyńskiego. w godz. 15–19 or-
ganizatorzy zapraszają na warsztaty 
w domku ulubionego przez dzieci świę-

tego, atrakcje w Fabryce ozdób i Fabryce 
Słodkości. Będzie można przejechać się 
świąteczną kolejką i w specjalnej zagro-
dzie spotkać się z mikołajem. Na godz. 17 
zaplanowano spektakl teatralny i wspól-
ną zabawę najmłodszych tyszan z akto-
rami.
z kolei w pobliskim Teatrze małym w godz. 
12–19 trwał będzie kiermasz wyrobów 
świątecznych, stworzonych przez osoby 
niepełnosprawne – podopiecznych ty-
skich placówek, dawniej znany pod nazwą 
„w dobrym TTonie być aniołem”. o godz. 
16 teatr zaprasza na bajkę „o małej sy-
rence w niejednej piosence...”.
Barwną atrakcją tego dnia będzie też 
z pewnością Parada rowerowych mi-
kołajów, współorganizowana przez 
stowarzyszenie NoL Tychy. Przebrani 
za mikołajów rowerzyści wyruszą o godz. 
14.30 spod fontanny Karolinki na rynecz-
ku osiedla K i przez Plac Baczyńskiego 
pojadą na rynek.
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Mikołaje na rowerach przemierzą 4 grud-
nia trasę z ryneczku na osiedlu K na sta-
rotyski Rynek, zahaczając po drodze 
o Plac Baczyńskiego.
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