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Wielkie sprzątanie
Miejskie służby 

koMunalne, 
spółdzielnie 

Mieszkaniowe, 
MzuiM, MzbM i inni 

adMinistratorzy 
terenów 

położonych 
w granicach 

tychów, 
zMobilizują 

siły, by 30 Marca 
wspólnie 

posprzątać 
Miasto. urząd 

Miasta apeluje 
też do właścicieli 

terenów 
prywatnych, 

by przyłączyli się 
do wiosennych 

porządków.

Chociaż spółdzielnie miesz-
kaniowe i jednostki miejskie 

systematycznie sprzątają pod-
ległe im tereny i uprzątnęły już 
większość zalegającego po zimie 
piasku i pozostałych po jesie-
ni liści, Urząd Miasta Tychy wy-
szedł z inicjatywą akcji wspól-
nego sprzątania. W czwartek, 24 
marca w Urzędzie Miasta odbyło 
się spotkanie, w którym na zapro-
szenie Mieczysława Podmokłe-
go, zastępcy prezydenta miasta 
ds. infrastruktury, uczestniczyli 
przedstawiciele Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów, Miejskiego Za-
rządu Budynków Mieszkalnych, 
wielu tyskich spółdzielni mieszka-
niowych, a nawet Lasów Państwo-
wych. Spotkanie miało służyć wy-
mianie doświadczeń i uwag oraz 
rozpoczęciu skoordynowanych 

działań w celu kompleksowego 
sprzątania miasta.

Współpraca
Dlaczego wspólna akcja jest 

potrzebna, choć każdy z admini-
stratorów przeprowadza już wio-
senne porządki na swoim terenie? 
Wiadomo, że jeżeli np. zgrabi-
my na naszej działce opadłe liście, 
a w tym samym czasie nie uczyni 
tego sąsiad, nasze sprzątanie jest 
mniej efektywne, niż gdyby na obu 
działkach odbyło się ono jedno-
cześnie. Szczególnie odczuwa-
my to jesienią, gdy opadają liście 
i na wiosnę, gdy topniejący śnieg 
odkrywa tony piasku wysypanego 
zimą na ulice.

Podczas czwartkowego spo-
tkania powstał pomysł, by ułatwić 
współpracę i kontakt pomiędzy ad-
ministratorami i UM. Osobą odpo-
wiedzialną za kontakt i współpracę 
jest Agnieszka Soboń z Wydzia-
łu Komunalnego UM (tel. 32 776 
38 05). Ustalono też termin akcji 
wspólnego wielkiego sprzątania: 30 
marca, od godziny 8.00 rano.

Akcja sprzątanie
Firmy współpracujące z Urzę-

dem Miasta wydelegują tego dnia 
wszystkich swoich pracowników 
(40 osób), którzy skupią się głównie 
na uprzątnięciu terenów ze śmie-
ci, opróżnianiu koszy, zamiataniu 
alejek w parkach, wygrabianiu 
i wydmuchiwaniu liści z trawników 
– czyli na estetyce otoczenia. Na te-
renie miejskich parków i skwerów 
leżących na wschód od ul. Gro-
ta-Roweckiego w obrębie Śród-
mieścia, Paprocan i osiedli: E, F, P, 
O, N, T, pracować będzie 10 osób. 
Na zachód od ul. Grota-Roweckie-
go czyli w obrębie Starych Tychów 
oraz dzielnicy Czułów i osiedli: A, 
B, C, D, H, L, w teren wyjdzie 20 
pracowników, natomiast tereny 
zieleni miejskiej, tereny przyulicz-
ne położone poza pasem drogo-
wym oraz tereny niezagospodaro-
wane stanowiące własność Gminy 
i Skarbu Państwa w obrębie całego 
miasta sprzątać będzie kolejne 10 
osób.

Niezależnie od akcji wspól-
nego sprzątania, firmy działające 

na zlecenie Urzędu Miasta trzy 
razy w tygodniu (poniedziałek, 
środę i piątek) sprzątają miejskie 
tereny zielone, zbierają śmieci, 
opróżniają kosze parkowe i sta-
cje na psie nieczystości, zamiatają 
alejki. Do ich zadań należy też wy-
wożenie nieczystości na składowi-
sko odpadów lub przekazywanie 
ich do utylizacji (np. puszki, pla-
stikowe butelki).

Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów zmobilizuje do akcji sprząta-
nia miasta około 20 osób. Będą one 
czyścić ulice, zbierać śmieci z pasa 
drogowego, zamiatać parkingi 
i chodniki. – Wszystko, co wcho-
dzi w zakres sprzątania po zimie 
– mówi Liliana Kania z MZUiM. 
– Pozimowe sprzątanie będziemy 
prowadzić do 15 kwietnia.

Na terenach administrowa-
nych przez Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych sprzątaniem 
zajmują się na co dzień 42 osoby, 
pracownicy firm, z którymi MZBM 
ma podpisane umowy na utrzymy-
wanie czystości. Również 30 marca 
zostaną one zaangażowane w sprzą-

tanie miasta. Każda z firm posiada 
odkurzacz na psie odchody.

Utrzymaniem porządku w za-
sobach Tyskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „OSKARD” zajmuje się 
84 dozorców. Do ich obowiązków 
należy codzienne dbanie o po-
rządek i czystość w budynkach 
mieszkalnych TSM „OSKARD” 
oraz w ich otoczeniu. Wszystkie te 
osoby będą zaangażowane w wio-
senną akcję sprzątania miasta. Po-
mocniczo wykorzystywany będzie 
też ciągnik z przyczepą na tzw. 
zmiotki z placów i ulic, które będą 
wywożone bezpośrednio na wy-
sypisko.

Do akcji włączą się też spół-
dzielnie mieszkaniowe. Na tere-
nie spółdzielni Zuzanna sprząta 
10 osób. – Mamy już pozamiata-
ny teren, teraz grabimy trawni-
ki – mówi Jan Łomnicki, prezes 
spółdzielni Zuzanna. – Sprzątamy 
na bieżąco i 30 marca również bę-
dziemy sprzątać.

– Piasek z chodników jest już 
uprzątnięty – mówi Zdzisław Jusz-
kiewicz, prezes spółdzielni miesz-
kaniowej Teresa. – Od trzech 
tygodni grabimy trawniki. Od po-
niedziałku do środy 30 marca bar-
dziej skupimy się na sprzątaniu te-
renów zewnętrznych, zamiataniu 
i grabieniu liści pozostałych po zi-
mie. Mamy do tego 11 osób.

Dzikie wysypiska
Jednak oprócz standardo-

wego sprzątania; zamiatania ulic, 
grabienia trawników i zbiera-
nia śmieci, aby utrzymać porzą-
dek w mieście konieczne są też 
inne działania. – 10 tys. zł prze-
znaczymy na likwidację dzikich 
wysypisk śmieci – mówi Anna 
Warzecha, naczelnik Wydziału 
Komunalnego i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta w Tychach. 
– Po pierwszej inwentaryzacji  
w lutym stwierdziliśmy 12 takich 
wysypisk w mieście. Informacje 

na temat pojawienia się takich 
wysypisk są na bieżąco uzupeł-
niane.

Problem ze śmieciami mają 
też Lasy Państwowe. – Wszędzie, 
gdzie ludzie spacerują i gdzie jest 
możliwość dojazdu samocho-
dem, tam są śmieci – mówi Ja-
dwiga Długajczyk z Nadleśnic-
twa Kobiór. – Najgorzej jest przy 
drogach szybkiego ruchu, gdzie 
trafiają śmieci nie tylko „lokalne”. 
Zdarza się też, na szczęście już 
coraz rzadziej, znajdować śmie-
ci, nawet wielkogabarytowe, jak 
wersalki czy telewizory, na użyt-
ku ekologicznym przy Jeziorze 
Paprocańskim.

Co roku nadleśnictwa na tere-
nach przyległych do Tychów wy-
dają dziesiątki tysięcy złotych 
na wywożenie na wysypisko od-
padów zbieranych w lasach.

Stary problem
Jak co roku na wiosnę, poja-

wia się też stary problem pozosta-
łości po naszych pupilach. – Akcja 
„sKUPmY się na problemie” na-
dal jest prowadzona – mówi Anna 
Warzecha. – Stacje z woreczkami 
na psie odchody są uzupełniane 
trzy razy w tygodniu, niestety wo-
reczki szybko z nich znikają. Albo 
są rozrzucane, albo jedna osoba 
bierze więcej „na zapas”. Obecnie 
w mieście są 24 stacje usytuowane 
w gminnych parkach i na skwe-
rach. Spółdzielnia „Oskard” ma 66 
stacji naściennych i jedną stację 
wolnostojącą.

Straż Miejska zapowiada 
w okresie wiosennym zwiększenie 
częstotliwości kontroli w parkach 
i na skwerach, gdzie właściciele 
najczęściej wyprowadzają psy.

W roku 2010 Straż Miejska 
w Tychach wystawiła 24 man-
daty za pozostawienie nieczy-
stości po psie, wszystkie wyso-
kości 50 zł.

SylWiA ZAWADZkA

Trwa miejska kampania antydo-
palaczowa „Dopalacze! Nietesto-
wane na zwierzętach, testowa-
ne na Tobie… Nie daj się…”. Akcja 
jest skierowana do młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
oraz do rodziców. Szkoły i miesz-
kańcy miasta mogą wziąć udział 
w jednym z dwóch przygotowa-
nych konkursów, w których prze-
widziano atrakcyjne nagrody.

K ampania antydopalaczowa trwa 
od 21 marca do 5 czerwca 2011 r. 

Jej celem jest uświadomienie młodzie-

ży, że eksperymentowanie z dopalacza-
mi jest sytuacją wysokiego ryzyka, któ-
ra prowadzi do nieodwracalnych zmian 
w ciele i umyśle. Akcja ma dotrzeć rów-
nież do rodziców, którzy niejednokrot-
nie nie posiadają wystarczającej wie-
dzy, by porozmawiać ze swoimi dziećmi 
o używkach. Ubiegłoroczne zamknię-
cie sklepów z dopalaczami i noweliza-
cja stosownej ustawy, nie rozwiązały 
całkowicie problemu. Substancje psy-
choaktywne są nadal dostępne, m.in. 
w sprzedaży internetowej. Stąd pomysł 
aktywnego zaangażowania młodzieży 
i mieszkańców w konkursy.

konkurs dla szkół
Uczniowie tyskich szkół gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych mają 
okazję zawalczyć o 5.000 zł. Zada-
niem konkursowym jest przygotowa-
nie w czasie od 1 kwietnia do 20 maja 
akcji profilaktycznych promujących 
zdrowy styl życia wolny od dopala-
czy oraz propagujących wiedzę na te-
mat negatywnych skutków uzależnień 
(np. akcje, happeningi, warsztaty, roz-
grywki sportowe). Opis planowanych 
działań profilaktycznych należy skła-
dać w Urzędzie Miasta Tychy, przy 
al. Niepodległości 49 (p. 511) najpóź-

niej na cztery dni przed rozpoczęciem 
działań.

konkurs dla 
mieszkańców

Zadaniem konkursowym dla 
mieszkańców jest skomponowanie 
utworu muzycznego propagującego ży-
cie bez dopalaczy. Konkurs trwa od 21 
marca do 20 maja. Kompozycje nagra-
ne na płytę CD lub DVD wraz z formu-
larzem zgłoszeniowym należy składać 
w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Nie-
podległości 49 (p. 918). W konkursie 

wyłonieni zostaną trzej laureaci. Łączna 
suma nagród to 3.000 zł.

informacje dodatkowe
Aby wziąć udział w konkursach wy-

starczy wejść na stronę www.antydopa-
lacze.umtychy.pl, zapoznać się z regula-
minem i pobrać niezbędne formularze 
zgłoszeniowe. Organizatorem konkur-
sów jest Urząd Miasta Tychy. Informa-
cje szczegółowe o konkursie dla szkół 
można uzyskać pod nr tel. (32) 776 35 
11. Informacje szczegółowe o konkursie 
dla mieszkańców można uzyskać pod 
nr tel. (32) 776 39 18.  HR

Do 5 CzerWCa

kampania antydopalaczowa

wczoraj gruntowne sprzątanie odbyło się przy ul. brzozowej.


