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Długo, bo do połowy grudnia, 
czekaliśmy na rozstrzygnię-
cie przetargu dotyczącego Ak-
cji Zima 2012/2013. Do tego 
czasu drogami krajowymi, 
powiatowymi oraz gmin-
nymi w dzielnicach obrzeż-
nych miasta zajmowała się 
firma EKO-OGRÓD z Tychów, 
a za stan chodników, przejść 
dla pieszych, parkingów, od-
powiadała firma KEM – Ty-
skie Drogi z Tychów.

W wyniku przetargu tej zimy 
i przez dwie następne od-

śnieżanie i utrzymanie dróg na te-
renie miasta należy do konsorcjum 
trzech firm: Międzygminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Od-
padami i Energetyki Odnawialnej 
„MASTER” Sp. z o.o., BIO-EKOS 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
oraz „EKO-OGRÓD” Z.F. Kon-
serwacja Terenów Zielonych.

Trudny tydzień
Ostatni tydzień wszyst-

kim dał się we znaki. Marznąca 
mżawka i opady śniegu spiętrzyły 
trudności nie tylko na drogach, 
ale przede wszystkim na parkin-
gach i chodnikach. Nawet szybka 
reakcja ze strony odpowiedzial-
nych za odśnieżanie chodników, 
w tym m.in. spółdzielni i właści-
cieli posesji, niewiele pomagała, 
bo po prostu piasek, którym były 
posypywane, momentalnie po-
krywała skorupa lodu.

– Na miasto wyjechał cały 
sprzęt, a do odśnieżania chodni-
ków i ulic zostały zaangażowane 
wszystkie brygady – powiedzia-
ła Agnieszka Kijas z Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów. – Choć 
zimą warunki na drogach są 

trudne, jak na razie w Tychach 
akcja przebiega sprawnie i bez 
większych problemów. Pod nu-
merem telefonu 501–46–42–46 
pracownicy MZUiM pełnią ca-
łodobowe dyżury, przyjmując 
zgłoszenia dotyczące zimowego 
utrzymania dróg administrowa-
nych przez jednostkę. Dotych-
czas tych zgłoszeń jest niewie-
le. W czasie największego dotąd 
załamania pogody odnotowa-
liśmy 10 telefonów mieszkań-
ców. Po otrzymaniu zgłoszenia 
natychmiast podejmowana jest 
interwencja.

W dyspozytorni
Jak co roku pracę wszystkich 

służb miejskich koordynuje Miej-

ski Ośrodek Dyspozycyjny przy 
Straży Miejskiej. Czynne są ogól-
nodostępne, całodobowe numery 
telefonu MOD: linia bezpłatna 
986, linia płatna 32/776–39–86.

– Od minionego ponie-
działku (21 stycznia) do czwart-
ku zanotowaliśmy 62 interwen-
cje mieszkańców – stwierdził 
st. inspektor Sławomir Gurdek, 
rzecznik Straży Miejskiej. – Po-
czątkowo było kilka telefonów 
informujących, że w niektóre 
miejsca w dzielnicach obrzeż-
nych nie dojechał sprzęt, potem 
większość dotyczyła śliskich 
chodników i zalegającego bło-
ta pośniegowego. Służby działa-
ły i działają sprawnie, wszystkie 
główne szlaki komunikacyjne są 

przejezdne, nie zanotowaliśmy 
poważnych utrudnień na dro-
gach i niebezpiecznych zdarzeń. 
Także kierowcy na ogół zachowy-
wali ostrożność i czujność.

Więcej sprzętu
Po przetargu zwiększyła się 

ilość sprzętu, który wykorzysty-
wany jest w ramach Akcji Zima 
– 18 ciągników zamiast 16, 12 płu-
gopiaskarek zamiast 10. 

Dodatkowo pracują koparko-
ładowarki (razem 4) i samochody 
dostawcze (łącznie 5). Jednocze-
śnie w Akcji Zima udział bierze 5 
brygad ręcznego odśnieżania.

– Jeżeli chodzi o zgromadzo-
ny materiał, jego ilość nie może 
być mniejsza niż ustalony pułap, 

a zapas systematycznie uzupeł-
niamy – dodaje Agnieszka Ki-
jas. – Pozwala to na utrzymanie 
ciągłości akcji. W magazynach 
wykonawcy zgromadzono 800 
ton soli drogowej, 20 ton chlor-
ku wapnia oraz 1000 ton piasku. 
Warto dodać, iż wszystkie płu-
go-piaskarki i ciągniki zostały 
wyposażone w urządzenia GPS, 
które pozwalają zlokalizować 
pojazd na e-mapie i monitoro-
wać jego pracę. Dzięki temu dys-
pozytor jest w stanie precyzyjnie 
określić, czy przy odśnieżaniu 
miasta pracuje odpowiednia 
ilość sprzętu, a także czy akcja 
prowadzona jest we wskazanych 
rejonach.

LEsZEK sObiERAj

Śnieżne czapy i sople na drze-
wach i dachach budynków 
z pewnością dodają zimo-
wemu krajobrazowi uroku. 
Nie można jednak zapomi-
nać, że mogą stanowić za-
grożenie.

Chociaż wygląda lekko, je-
den metr sześcienny puszy-

stego śniegu waży około 200 kg. 
Przy śniegu mokrym to już waga 
700–800 kg. Metr sześcienny lodu 
waży ok. 900 kg. Należy pamię-
tać, że w okresie odwilży nawet 
kilkucentymetrowa warstwa śnie-
gu robi się ciężka i często potem 
zamienia się w lód.

Na dachach
Do odśnieżania dachów, usu-

wania nawisów śnieżnych i zwi-
sających sopli zobowiązani są 

właściciele i administratorzy bu-
dynków. Nad tym, by prawidłowo 
wywiązywali się z tego obowiąz-
ku, czuwa Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, ale rów-
nież Straż Miejska, Policja i Straż 
Pożarna. – Gdy mamy obfite opa-
dy śniegu i warunki atmosferyczne 
sprzyjają powstawaniu zagrożeń, 
jeździmy w teren i przeprowa-
dzamy kontrole – mówi Adrian-
na Piórkowska, starszy inspektor 
PINB w Tychach. – Sprawdzamy 
przede wszystkim obiekty wielko-
powierzchniowe: hale, magazy-
ny, obiekty handlowe. Zaleca się, 
aby każdy z takich obiektów po-
siadał stosowną instrukcję, która 
określi kiedy, przy jakiej grubości 
i wadze pokrywy śnieżnej należy 
dach odśnieżyć. Zależy to oczy-
wiście od konstrukcji dachu i jej 
wytrzymałości.

Jak mówi Adrianna Piór-
kowska, zarządcy i właściciele 
obiektów znają swoje obowiąz-
ki i zazwyczaj rzetelnie ich prze-
strzegają. – Rzadko stajemy przed 
koniecznością nakładania kar, 
chociaż zdarza się, że po kontroli 
nakazujemy odśnieżanie – mówi. 
– Najczęściej kończy się na po-
uczeniu i to skutkuje.

Zagrożenie mogą stanowić 
także lodowe sople, szczególnie te 
zwisające nad chodnikami i cią-
gami pieszymi. Za ich usuwanie 
z budynków również odpowie-
dzialni są właściciele i admini-
stratorzy. Pamiętajmy, że jeże-
li zaobserwujemy potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, możemy 
ją zgłosić zarządcy budynku lub 
Straży Pożarnej, która również in-
terweniuje w takich sytuacjach 
i usuwa zagrożenie. Tyska straż 

pożarna w okresie grudzień 2012 
– styczeń 2013 miała trzy wezwa-
nia związane z soplami i kolejne 
trzy w związku z zerwanymi pod 
ciężarem śniegu i lodu przewoda-
mi energetycznymi. Pod ciężarem 
pokrywy śnieżnej rozerwało się 
też zadaszenie sezonowego obiek-
tu sportowego przy ul. Edukacji 
(korty tenisowe).

Pod stopami
Zimą niebezpieczeństwo 

czaić się może nie tylko nad na-
szymi głowami, ale też pod stopa-
mi. Oblodzony lub nieodśnieżo-
ny chodnik może być przyczyną 
przykrego wypadku. Za należyty 
stan chodników na terenie gminy 
odpowiadają firmy realizujące 
zadania w ramach „Akcji Zima”, 
wybierane co roku w drodze 
przetargu. Jednak za sprzątanie 

i odśnieżanie chodników przy-
legających bezpośrednio do po-
sesji – prywatnej, spółdzielczej 
lub komunalnej – odpowiada 
jej właściciel lub zarządca. Straż 
Miejska w ramach „Akcji Zima” 
kontroluje, czy mieszkańcy są 
świadomi tego obowiązku i czy 
go przestrzegają. – Mieszkańcy 
naszego miasta wiedzą o tym 
i z reguły starają się na bieżąco 
sprzątać i odśnieżać – mówi st. 
insp. Sławomir Gurdek, rzecz-
nik Straży Miejskiej w Tychach. 
– Jednak zdarzają się przypadki, 
że chodnik jest oblodzony lub 
zalega na nim śnieg. Wtedy in-
terweniują nasi funkcjonariusze. 
Stosują pouczenia lub nakłada-
ją mandaty. Za nieodśnieżenie 
chodnika przy własnej posesji 
grozi mandat do 500 zł.

syLWiA WiTMAN

k o n k u r s 
f o t o g r a f i c z n y

Tychy 
w koncepcji 
Wejcherta 
i dziś

Tylko do czwartku, 31.01, moż-
na składać prace na konkurs 
fotograficzny organizowany 
przez Muzeum Miejskie.

Konkurs „Tychy w koncepcji 
Kazimierza Wejcherta i dziś” 

skierowany jest do młodzieży i do-
rosłych – fotografów – amatorów. 
Tematem konkursu są Tychy – 
miasto, jego przestrzeń, architek-
tura. Zadaniem fotografujących 
jest uchwycenie charakteru miasta, 
zwłaszcza odczytanie w przestrzeni 
miejskiej najważniejszych elemen-
tów koncepcji miasta K. Wejcherta. 
Inspiracją może stać się również 
wystawa poświęcona profesorowi, 
prezentowana w Muzeum Miej-
skim w Tychach.

Na konkurs można przesłać 
maksymalnie trzy fotografie jed-
nego autora lub reportaż do pięciu 
fotografii (w formacie 20x30). Każ-
de zdjęcie należy opatrzyć z tyłu 
tytułem i godłem. Godło oraz dane 
o autorze należy umieścić w za-
mkniętej kopercie, opisanej tym 
samym godłem (dane o autorze: 
imię, nazwisko, wiek, tel. kontak-
towy, w przypadku uczniów szkół, 
podopiecznych placówek oświato-
wych także nazwa szkoły/placówki, 
nazwisko opiekuna). Prace można 
składać osobiście w muzeum lub 
wysłać na adres: Joanna Kucz-
Pieczka, Muzeum Miejskie w Ty-
chach, plac Wolności 1, 43–100 Ty-
chy. Zgłoszone fotografie oceniać 
będzie jury powołane przez dyrek-
tora Muzeum Miejskiego w Ty-
chach. Warto dodać, że najciekaw-
sze zdjęcia będzie można oglądać 
w marcu i w kwietniu 2013 roku 
na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu jest do-
stępny na www.muzeummiejskie.
tychy.pl w zakładce „Konkursy”. 
Informacji udzielają także Joanna 
Kucz-Pieczka (j.kucz@muzeum-
miejskie.tychy.pl) i Agnieszka 
Czyżewska (a.czyzewska@muzu-
eummiejskie.tychy.pl), tel. 32 327 
18 20–22. Es

wystawa

Do 2 lutego można zwie-
dzać wystawę „Profe-
sor Kazimierz Wejchert. 
W stulecie urodzin” w sali 
ekspozycyjnej Muzeum 
Miejskiego w Tychach 
przy ul. Katowickiej 9. 
Wstęp wolny. Tyskie mu-
zeum wydało również 
książkę – zapis wspo-
mnień o Kazimierzu Wej-
chercie autorstwa Marii 
Lipok – Bierwiaczonek 
oraz architekta Andrzeja 
Czyżewskiego – współ-
pracownika, a zarazem 
przyjaciela Kazimierza 
i Hanny Wejchertów. 
Można ją nabyć w mu-
zeum, kosztuje 28 zł.

konsorcjum  
na pierwszej linii

Ś n i E g ,  s o P L E  i  L Ó D ,  C Z Y L I . . .

Zimowe zagrożenia

W Akcji Zima uczestniczy 12 pługopiaskarek, 18 ciągników, 4 koparko-ładowarki.
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