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Master poszerza ofertę
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Głosuj na Tychy!

MPGOiEO MastEr – sPółka, która 
dO tEj POry zajMOwała się 

OdbiOrEM OdPadów sElEktywnych 
i biOdEGradOwalnych, 

PrzyGOtOwujE się dO wEjścia 
na rynEk z kOMPlEksOwą usłuGą. 
już w liPcu MastEr zaPrEzEntujE 
tyszanOM swOją OfErtę równiEż 

na Odbiór kOMunalnych OdPadów 
zMiEszanych.

Nowa oferta Mastera będzie dotyczyła dzielnic z zabudo-
wą jednorodzinną. Obecnie mieszkańcy domów jed-

norodzinnych korzystają z usług prywatnych firm, świad-
czących usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych. 
Mają z nimi podpisane stosowne umowy, określające wyso-
kość opłaty za wywóz śmieci. Poza tym, odpady selektywnej 
zbiórki (szkło, plastik, papier) oraz odpady biodegradowal-
ne (ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty) odbiera od nich nie-
odpłatnie spółka Master.

Kompleksowa usługa
– Ten system niebawem się zmieni – mówi Marek 

Mrówczyński, prezes MPGOiEO Master. – Przez długi 
czas miasto Tychy i spółka Master pokrywały koszty se-
lektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów biodegra-
dowalnych. Mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów. 
Jednak, ponieważ zmieniają się przepisy, wszystkie gminy 
w Polsce, które prowadziły podobne działania nieodpłat-
nie, odchodzą od tego systemu. Również Tychy zmuszone 
są od niego odejść. Chcemy w tej sytuacji zaproponować 
mieszkańcom kompleksowe umowy – na odbiór odpa-
dów komunalnych zmieszanych, odpadów selektywnych, 
biodegradowalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. To wszystko w przystępnej cenie, nie-
mniej za symboliczną opłatą za worki na odpady selek-
tywne i biodegradowalne.

Już w lipcu mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą 
spodziewać się nowej oferty od Mastera, która zostanie 
przesłana pocztą. W dzielnicach z zabudową jednorodzin-
ną pojawią się też przedstawiciele handlowi Mastera, któ-
rzy będą proponować mieszkańcom przejście na nowy sys-
tem. – Nasi przedstawiciele odwiedzą każdego mieszkańca 
w jego domu, przedstawią warunki i zaproponują umowę 
– mówi prezes Mrówczyński. – Ci, którzy zdecydują się 
na współpracę z nami, zostaną objęci nowym systemem już 
z chwilą podpisania umowy. Natomiast mieszkańcy, którzy 
nie będą zainteresowani naszą ofertą, pozostaną przy swo-
ich dotychczasowych umowach na odbiór odpadów komu-
nalnych, jednak my nie będziemy ich już obsługiwać z za-
kresu zbiórki selektywnej. Będą musieli zagospodarować te 
odpady we własnym zakresie.

Korzystne ceny
Jak zapewnia Marek Mrówczyński, ceny, jakie za-

proponuje Master za wywóz odpadów komunalnych, 

będą konkurencyjne, w stosunku do oferty innych firm, 
świadczących takie usługi na terenie Tychów. Mieszkań-
cy będą jednak musieli ponieść też symboliczną opłatę 
za worki na odpady selektywne i biodegradowalne. Do-
tychczas takie worki otrzymywali nieodpłatnie. – Do sys-
temu segregacji odpadów spółka dokłada milion złotych 
rocznie – wyjaśnia Mrówczyński – Przepisy są w tej spra-
wie niesprzyjające. Dlatego miasto Tychy i spółka Master 
są zmuszone do zaprzestania dalszego finansowania tego 
systemu. Poza tym, zgodnie z prawem ochrony środowi-
ska, ten kto wytwarza odpad, musi zapłacić za jego zago-
spodarowanie. W innych gminach, jak Bojszowy, Gliwice 
czy Knurów, mieszkańcy płacą za worki. Tyszanie mieli 
do tej pory zapewnioną tę usługę nieodpłatnie i to w bar-
dzo szerokim zakresie.

Będą bonusy
Tę niedogodność – jak mogą postrzegać mieszkańcy 

konieczność uiszczania opłat za coś, co dotychczas mieli 
za darmo – zrekompensować ma oferta Mastera na kom-
pleksowy wywóz odpadów. –  Za odbiór odpadów zmiesza-
nych na pewno zaproponujemy niższe stawki, niż te, które 
mają teraz mieszkańcy Tychów. 

W ramach współpracy będziemy też odbierać sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. W tej chwili dwa razy w roku, 
wiosną i jesienią, organizujemy zbiórkę wśród miesz-
kańców. W nowym systemie będzie obowiązywać opła-
ta za usługę, ale sprzęt będziemy odbierać bezpośrednio 
od mieszkańców.

Wdrażanie nowego systemu MPGOiEO Master planu-
je od lipca do października br. – W naszej ofercie będą „bo-
nusy” dla mieszkańców, którzy zdecydują się na podpisanie 
z nami umowy do 31 października – mówi Marek Mrów-
czyński. – Myślę, że będzie to dla nich korzystna współpra-
ca.  Sylwia wiTman

wykaz firm posiadających zezwolenie Prezyden-
ta miasta Tychy na odbieranie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Tychów:
æ alBa Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. 
z o.o., tel.: 32 227 40 34
æ SiTa ŚlĄSK Sp. z o.o., tel.: 32 216 95 29
æ miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.  
z.o.o., tel.: 32 616 30 57 wew.35
æ mPGOiEO maSTER Sp. z o.o., tel.: 32 219 84 27, 
32 327 69 50
æ a.S.a. Eko Polska Sp. z o.o., tel.: 32 786 08 66
æ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gan-
sewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o., tel.: 32 24 22 110, 
32 24 26 389
æ REmOnDiS Spółka z o.o. oddział Sosnowiec, tel.: 
32 293 80 62
æ alBa POŁUDniE Polska Sp. z o.o., tel.: 32 249 
56 80
æ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 
tel.: 32 248 10 81
æ PPU PRODREX Sp. z o.o., tel.: 32 448 25 55, 32 
448 25 59
æ STEna Sp. z o.o., Zakład wtormex, tel.: 32 351 
35 70
æ Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej alBa, tel.: 
32 249 56 80
æ SiTa Starol Sp. z o.o., tel.: 32 346 00 50
æ alBa mPTS Sp. z o.o., tel.: 32 262 50 28 
wew.224
æ Bm RECyKlinG Sp. z o.o., tel.: 32 228 09 69
æ VEOlia Usługi dla Środowiska Sp. z o.o., tel.: 32 
338 23 32
æ REmOnDiS Gliwice Sp. z o.o., tel.: 32 231 08 58

w niedzielę 26 czerwca, w ra-
mach Dni Tyskich w Parku 
miejskim pod „Żyrafą” odbę-
dzie się Fan, czyli Festiwal 
anty-nudy. Jest to inicjatywa 
organizacji pozarządowych, 
które chcą w ten sposób dać 
się lepiej poznać tyszanom. 
Festiwal rozpocznie się o godz. 
14. i potrwa do 19.

Organizatorem FAN-u jest Ty-
skie Forum Organizacji Poza-

rządowych, które powstało i dzia-
ła we współpracy z Inkubatorem 
Społecznej Przedsiębiorczości 
w Tychach. Koordynatorem fe-
stiwalu jest tyskie stowarzyszenie 
Sfora, zajmujące się m.in. organi-

zacją szkoleń i kursów pierwszej 
pomocy.

Celem festiwalu jest przybli-
żenie tyszanom wiedzy na temat 
organizacji pozarządowych i tego, 
co oferują. – Działalność trzeciego 
sektora, czyli ogółu organizacji po-
zarządowych, nie wszystkim jest 
znana – mówi Sebastian Bałaje-
wicz, wiceprezes Sfory. – Dlatego 
organizacje i stowarzyszenia, któ-
re wezmą udział w FAN-ie będą 
prezentowały swój zakres dzia-
łania. Każda organizacja będzie 
miała swoje stoisko z materiałami 
informacyjnymi. Będzie można 
podejść i porozmawiać, dowie-
dzieć się co można załatwić, jaką 
w danej organizacji można uzy-

skać pomoc. Chcemy, by ludzie 
dowiedzieli się, co mogą dostać 
od trzeciego sektora.

Dlaczego  
anty-nuda?

Jak wyjaśnia Sebastian Bała-
jewicz, celem imprezy jest jak naj-
lepsze pokazanie działalności trze-
ciego sektora. – My zajmujemy się 
tworzeniem ludziom alternatywy 
– mówi. – Jesteśmy alternatywą dla 
alkoholu, narkotyków – innymi 
słowy na brak pomysłów na zago-
spodarowanie czasu. Podczas festi-
walu będziemy ten czas zagospoda-
rowywać m.in. wspólnymi grami 
i zabawami dla rodziców i dzieci. 

Ale będziemy też pokazywać dzia-
łalność stowarzyszeń. Na przykład 
sportowych. Warto dowiedzieć się, 
że w naszym mieście takie stowa-
rzyszenia działają, że można zapi-
sać do nich swoje dziecko, zainte-
resować je lekkoatletyką czy piłką 
nożną. To je odciągnie od takich 
zagrożeń, jakie czyhają na nudzą-
cą się młodzież. To alternatywa dla 
bycia „blokersem”.

Zaprojektuj logo
W programie imprezy są prze-

widziane konkursy sportowe i ar-
tystyczne. Na zwycięzców każdej 
konkurencji czekają nagrody. Zo-
stanie też ogłoszony konkurs ma-
larski na logo Festiwalu Anty-Nu-

dy. – Chcielibyśmy, aby ta impreza 
odbywała się co roku, stąd warto, 
żeby zyskała swoje logo – mówi 
Bałajewicz.

Tyskie Forum Organizacji Po-
zarządowych skupia w tej chwili 
ponad 30 stowarzyszeń i organi-
zacji pożytku publicznego. Chęć 
uczestnictwa w FAN-ie zgłosi-
ły m.in Klub Amazonek, Polski 
Związku Niewidomych, Hospi-
cjum im. św. Kaliksta I, stowarzy-
szenie „Piątka dzieciom”, Klub 
Sportowy All Black`s & Red`s 
i stowarzyszenie Sfora. – Na pew-
no będzie to duże i aktywne grono 
– zapewnia Sebastian Bałajewicz. – 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
pod „Żyrafę”.  Sylwia wiTman

PODCZAS DNI TYSKICH

alternatywa dla nudy

już w lipcu mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą spodziewać się nowej oferty od mastera.

Z okazji 100-lecia ist-
nienia na rynku, fir-
ma nivea chce ufundo-
wać 100 placów zabaw 
w różnych miastach 
Polski. O tym, gdzie 
powstaną place za-
baw, zadecydują inter-
nauci, którzy głosują 
na wybrane przez sie-
bie lokalizacje na stro-
nie: 100latnivea.pl/glo-
sowanie/regulamin” 
100latnivea.pl
Głosują też tyszanie, 
a Tychy utrzymują się 
w czołówce konkurso-
wego rankingu. aby 
jednak pozostać w niej 
do 31 lipca i dzięki 
temu znaleźć się w gro-
nie 25 laureatów, po-
trzebne są głosy was 
wszystkich. Chętnych 
na plac zabaw od nivei 
jest wielu, a konkuren-
cja nie śpi.

Jak głosować
aby zagłosować, trze-
ba zalogować się 
na stronie: 100latnivea.
pl/glosowanie/regula-
min” 100latnivea.pl. 
Po zalogowaniu mamy 
prawo do codziennego 
oddania jednego głosu 
na wybrane miasto. Pa-
miętajcie, po kliknięciu 
w ikonę „głosuj” przy 
kandydaturze Tychów, 
musi pojawić się okien-
ko z napisem „Dzięku-
jemy za oddanie gło-
su”. inaczej nasz głos 
nie będzie policzony.

Zostań 
bohaterem

Każdy z głosujących 
internautów uczest-
niczy równocześnie 
w klasyfikacji „lo-
kalny Bohater”. Jest 
to ranking internau-
tów głosujących na po-
szczególne lokalizacje. 
im więcej oddacie gło-
sów, tym wyższe miej-
sce zajmiecie w ran-
kingu. Oddanie głosu 
przez internautę ozna-
cza przyznanie mu 5 
punktów do klasyfi-
kacji. Jeżeli głos odda 
zaproszona przez in-
ternautę osoba, zapra-
szający otrzymuje 1 
punkt do klasyfikacji.
wszystkich tyszan za-
chęcamy do codzien-
n e g o  g ł o s o w a n i a . 
To od was zależą szan-
se Tychów w konkur-
sie. Głosujcie! 


