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Stefan Komoß – burmistrz ber-
lińskiej dzielnicy Marzahn-Hel-
lersdorf i Oleg Peters – prezes 
Stowarzyszenia Miast Part-
nerskich Marzahn-Hellersdorf, 
podczas „Dni Tyskich” (29-
30.06) odwiedzili Tychy.

Spotkali się m.in. z prezydentem 
Tychów – Andrzejem Dziubą 

i jego zastępcami: Darią Szczepań-
ską, Alicją Kulką i Mieczysławem 
Podmokłym. – Od wielu lat reali-
zujemy wspólne projekty (Berlin 
Marzahn- Hellersdorf jest naszym 
miastem partnerskim od 1992 r.), 
ostatnia wizyta może być począt-
kiem jeszcze szerszej i ściślejszej 
współpracy między naszymi mia-
stami w dziedzinie gospodarki, 
edukacji, kultury i sportu – mówi 
prezydent Andrzej Dziuba, który 

towarzyszył gościom z Niemiec 
podczas koncertów na placu pod 
„Żyrafą” i pokazał najciekawsze 
miejsca w Tychach m.in. Plac św. 
Anny, Plac Baczyńskiego, Ośro-
dek Wypoczynkowy „Paproca-
ny”. To właśnie ostatnie z tych 
miejsc zrobiło największe wra-
żenie na burmistrzu Marzahn-
Hellersdorf.

– Jestem zachwycony tym, 
jak zagospodarowano teren wo-
kół jeziora i jak wielu ludzi z do-
stępnych tam atrakcji korzysta. 
Nie wystarczy zrewitalizować ja-
kiś teren czy odrestaurować plac, 
trzeba jeszcze sprawić, by ludzie 
na ten plac przychodzili. Boryka-
my się z tym problemem w na-
szym mieście, a władzom Tychów 
udało się to znakomicie – mówi 
Stefan Komoß.

Umowa partnerstwa z liczącym 
253 tys. ludności Marzahn-Hellers-
dorf zakłada współpracę w zakre-
sie nawiązywania kontaktów oraz 
wymiany doświadczeń w dziedzi-
nie zarządzania, gospodarki, spraw 
socjalnych, edukacji (wymiany na-
uczycieli i uczniów), kultury i spor-
tu. W ramach programu INTER-
REG III B, na zaproszenie Berlin 
Marzahn-Hellersdorf Tychy uczest-
niczyły w projekcie LHASA (Large 
Housing Areas Stabilisation Action). 
Celem projektu było wypracowanie 
rozwiązań przestrzennych, społecz-
nych i ekonomicznych dla osiedli 
z tzw. wielkiej płyty. Efektem prac 
było wykonanie studium wykonal-
ności modernizacji budynku przy 
ul. Darwina 2–8.

W 2007 r. Tychy zostały za-
proszone do prezentacji miasta 

na Święcie Kwiatów w Berlin Ma-
rzahn-Hellersdorf. – W trakcie 
imprezy zorganizowaliśmy wy-
stawę kwiatów (Giełda Kwiato-
wa) oraz koncert tyskiego zespo-
łu Cree. W 2010 roku wspólnie 
z Firmą Autoklimat w Tychach 
zorganizowaliśmy wizytę przed-
siębiorców z dzielnicy Berlin Ma-
rzahn-Hellersdorf. W ramach wi-
zyty goście zwiedzili tyskie firmy 
(Autoklimat, Mateco i Hager Polo) 
oraz Tyskie Browarium –wymie-
nia Iwona Ciepał – Naczelnik 
Wydziału Informacji, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą.

Od kilku lat oba miasta 
wspólnie realizują liczne projekty 
wymiany młodzieży z dofinanso-
waniem Polsko Niemieckiej Wy-
miany Młodzieży we współpracy 
z Pro Social w Berlin Marzahn. 

W tym roku odbyło się 5 takich 
wymian w tym jedna z młody-
mi piłkarzami z MOSM Tychy.  

Ostatnia wymiana (w Tychach) 
zakończyła się 28 czerwca .

ewa gruDniOK

Przeterminowane lekarstwa mieszkańcy 
Tychów mogą oddawać w:

Nazwa apteki Adres

Apteka ul. Narcyzów 7, Tychy-czułów

Apteka ŚW. ANNY ul. Pl. Św. Anny 6, Tychy

Apteka AViceNNA ul. Bocheńskiego 9, Tychy

Apteka Q-PHArM ul. Żwakowska 20, Tychy

Apteka ceNTrUM al. Niepodległości 43, Tychy

Apteka 4 POrY rOkU ul. Wyszyńskiego 3, Tychy

Apteka  POd PirAMidĄ ul. sikorskiego 101, Tychy

Apteka crATAeGUs ul. Bielska 128, Tychy

Apteka POLiFArM ul. Tischnera 1, Tychy

Apteka ZdrOWiT al. Bielska 79, Tychy

Apteka BerBerYs ul. Budowlanych 49A, Tychy

LeSzeK SObieraj
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goście z berlina

Stefan Komoß – burmistrz berlińskiej dzielnicy Marzahn-
Hellersdorf z prezydentem Tychów – andrzejem Dziubą i jego 
zastępcami: Darią Szczepańską, alicją Kulką i Mieczysławem 
Podmokłym.
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Cztery kolory
Choć śmieCiowa 

rewoluCja powoli 
powSzednieje 

i przyzwyCzajamy Się 
do nowego SyStemu 
zbierania odpadów, 

mieSzkańCy 
niektóryCh 

uliC zgłaSzają 
problemy. będziemy 

na nie odpowiadać 
w kolejnyCh 

wydaniaCh tm. 
najwięCej pytań 

i wątpliwośCi 
związanyCh jeSt 

z właśCiwym 
Segregowaniem 

odpadów. a zatem 
Co i jak Segregujemy?

Papier 
(niebieski kolor worka/
pojemnika)

MOŻNA wRzUCAĆ:
æ gazety i czasopisma,
æ opakowania z papieru 
lub tektury,
æ papier szkolny 
i biurowy,
æ katalogi, prospekty, 
foldery,
æ książki i zeszyty,
æ papier pakowy,
æ torebki papierowe.

NiE wRzUCAMy:
æ tapet,
æ papieru powlekanego 
folią i kalką po mleku 
i napojach,
æ pieluch jednorazowych 
i podpasek,
æ worków po nawozach, 
cemencie i innych 
materiałach budowlanych.

Tworzywa sztuczne i metale 
(żółty kolor worka/pojemnika)

MOŻNA wRzUCAĆ:
æ butelki po napojach,
æ opakowania po produktach spożywczych,
æ plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
æ plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
æ opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach 
(np. szampony, proszki),
æ metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych 
pojemników,
æ folię aluminiową,
æ puszki po napojach i sokach,
æ puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
æ złom żelazny i metale kolorowe,
æ kartoniki po mleku i napojach,wielomateriałowe odpa-
dy (tetrapaki).

NiE wRzUCAMy:
æ odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
æ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
æ nie opróżnionych opakowań po lekarstwach, farbach, 
lakierach, olejach,
æ strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
æ zużytych baterii i akumulatorów.

Szkło opakowaniowe
(zielony lub biały kolor 
worka/pojemnika)

MOŻNA wRzUCAĆ:
æ butelki i słoiki szklane 
po napojach i żywności,
æ butelki po napojach 
alkoholowych,
æ szklane opakowania 
po kosmetykach.

NiE wRzUCAMy:
æ szkła kryształowego,
æ szkła stalowego, 
żaroodpornego,
æ szyb okiennych, 
zbrojonych,
æ szyb samochodowych,
æ luster, witraży,
æ ceramiki, doniczek,
æ fajansu, porcelany,
æ zniczy z zawartością 
wosku,
æ nie opróżnionych 
opakowań szklanych 
po lekarstwach, olejach, 
rozpuszczalnikach,
æ termometrów, 
strzykawek,
æ monitorów 
telewizyjnych.

Odpady „zielone” – 
roślinne 
(brązowy kolor worka/
pojemnika)

MOŻNA wRzUCAĆ:
æ liście, kwiaty, 
æ skoszoną trawę,
æ  gałęzie drzew 

i krzewów,
æ trociny, 
æ korę drzew.

NiE wRzUCAMy:
æ  drewna 

impregnowanego,
æ  płyt wiórowych 

i pilśniowych
æ kości, 
æ mięsa zwierząt,
æ  odchodów  

zwierząt,
æ oleju jadalnego,
æ  popiołu z węgla 

kamiennego,
æ leków.

osobno zbierane są odpady komunalne zmieszane (te, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu) i należy je składo-
wać jak dotychczas – w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach. również bez zmian pozostaje miejsce składowania 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Są nim kontenery, podstawiane we wskazane miejsce na zamówienie.

Punkty Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSzOK):
æ tychy, ul. Serdeczna 100 (wysypisko śmieci w dzielnicy urbanowice)
æ  tychy, ul. katowicka (obok oczyszczalni śmieci w dzielnicy Czułów)  
æ  tychy, ul. mikołowska obok transprzętu (wjazd od ul. dojazdowej) 

Tutaj możemy oddawać:
– odpady poremontowe i budowlane,
– odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz, itd.),
–  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radia, kompu-

tery, kalkulatory),
– zużyte baterie i akumulatory,
– przeterminowane lekarstwa,
– opony,
– lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki),
–  odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpusz-

czalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.)

zUŻyTE BATERiE: 

Pojemniki znajdują się w:
æ przedszkolach nr: 1, 3, 5, 6, 
8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26.
Sp nr: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 18, 22, 
35, 37, 36, 40, zespole Szkol-
no-przedszkolnym nr 3, zS-p 
nr 2, 
æ gimnazjach nr: 1, 3, 5, 11,
æ lo nr 1 i nr 2,
æ Szkole muzycznej,
æ zespole Szkół Sportowych
æ zespołach Szkół nr 1, 2,  
4, 6,
æ urzędzie miasta tychy,
æ urzędzie Skarbowym,
æ budynku użyteczności pu-
blicznej przy ul. grota rowec-
kiego 42-44,
æ halach targowych,
æ balbina Centrum,
æ zarządzie tSm oskard,
æ mzbm rom i (ul. arkado-
wa), rom ii (ul. budowla-
nych), rom iii (ul. Cyganerii), 
rom iV (al. niepodległości), 
rom V (ul. budowlanych).

7Twoje Tychy |  9 liPCA 2013


