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Sprzątaj
po psie!
Kampania „Skupmy się na sprawie” wchodzi
w swój zasadniczy etap. Ulotka w formie
biodegradowalnej torebki na psie odchody
ma dotrzeć do każdego właściciela psa
w mieście. Działa tez już numer telefonu
i formularz kontaktowy, dzięki któremu
będzie można zgłosić staży miejskiej
konkretne przypadki, gdy właściciel
nie posprząta po swoim psie.

P

sie zanieczyszczenia są jednym
z najbardziej doskwierających
tyszanom problemów codziennego
życia w mieście – mówi Katarzyna
Woch-Łuniewska z Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy
z Zagranicą UM Tychy. – W ramach
kampanii przypominamy o obowiązujących przepisach i proponujemy mieszkańcom różne rozwiązania tego problemu.
Jednym ze sposobów uporania się z zabrudzonymi trawnikami
i chodnikami ma być uruchomiony
właśnie system zgłoszeń – rozwiązanie dla osób, które nie chcą bezpośrednio zwracać uwagi niesprzątającemu właścicielowi psa lub też
zwracanie uwagi nie przynosi rezultatu. Pod numerem telefonu 32 776
30 03 lub na adres e-mail skupmy@
umtychy.pl możemy zgłosić straży miejskiej zauważone przez nas
przypadki niesprzątania po psie.

Jak zgłosić?
W zgłoszeniu, czy to telefonicznym czy mailowym, nie trzeba
podawać swojego imienia i nazwiska, trzeba jednak pozostawić dane
do kontaktu – będą one potrzebne straży miejskiej w przypadku,
gdy sprawca wykroczenia (sprzątanie po psie jest obowiązkiem jego
właściciela, niedopełnienie tego
obowiązku jest wykroczeniem)
nie będzie reagował na upomnienia i sprawa zostanie skierowana
do sądu.
Co będzie się działo po naszym
zgłoszeniu? Jeżeli podamy dokładny
adres właściciela psa, patrol straży
miejskiej uda się do tej osoby, pouczy ją o obowiązkach i grożących
sankcjach za ich nieprzestrzeganie.
Poinformuje też, że sytuacja będzie
monitorowana.
Jeżeli nie znamy dokładnego
adresu osoby, której pies zanieczyszcza naszą okolicę, możemy
w zgłoszeniu podać teren, na którym najczęściej pies jest wyprowadzany, orientacyjne pory w ciągu
dnia i opis zwierzęcia. Wtedy straż

miejska będzie patrolowała wskazany teren przez kolejne dwa tygodnie, by ustalić właściciela psa
i pouczyć go.
Jeżeli zgłoszenie dotyczące tej
samej osoby powtórzy się, zostanie
ona ukarana mandatem wysokości
500 zł – jeżeli zostanie przyłapana
przez straż miejską na „gorącym
uczynku” – natychmiast, a w innym
przypadku sprawa będzie skierowana do sądu. W tej ostatniej sytuacji
straż miejska zwróci się do osoby
zgłaszającej wykroczenie i poprosi ją o wystąpienie w charakterze
świadka.
– Mamy jednak nadzieję, że nie
będzie dochodziło do tej konfrontacji, że ta procedura będzie działała
tylko w tej pierwszej części i właściciele psów będą reagować na pouczenia – mówi Katarzyna WochŁuniewska.
Równocześnie z uruchomieniem systemu zgłoszeń rozpoczęła się dystrybucja materiałów
informacyjnych. W każdej klatce
schodowej pojawi się plakat z informacją o kampanii, a dozorcy
lub osoby sprzątające zadbają o to,
by do każdego z mieszkań, w którym znajduje się pies, dotarła ulotka

zapraszamy na spotkania informacyjnE w ramach
budżetu partycypacyjnego:

w formie biodegradowalnej torebki
na psią kupę.

Ważne dla środowiska
– Założyliśmy że połowa gospodarstw domowych w Tychach
ma psa i tyle zostało wyprodukowanych tych torebek – wyjaśnia Katarzyna Woch-Łuniewska. – Chcemy
z tym przekazem dotrzeć do każdego właściciela psa w mieście.
Torebka, oprócz przypomnienia o obowiązku sprzątania, ma jeszcze jedno zadanie, związane z ekologią. Torebkę z psimi odchodami
można wrzucić do każdego zwykłego kosza na śmieci. Nie jest jednak
obojętne do jakiej torebki posprzątamy kupę naszego pupila. Ważne,
by była biodegradowalna. Jeżeli użyjemy zwykłego woreczka foliowego, wyrządzamy środowisku więcej
złego niż dobrego – zarówno sam
woreczek jak i jego zawartość będą
się rozkładać znacznie dłużej.
Jednym z założeń kampanii
„Skupmy się na sprawie” jest zwiększenie dostępności ekologicznych
torebek. – Obecnie właściciele psów
kupują je głównie w internecie – zauważa Katarzyna Woch-Łuniewska.
– Można je kupić także w sklepie
zoologicznym „Żako” przy halach
targowych. Niestety większość sklepów nie ma takich torebek w asortymencie. Wszystkim, które zechcą
wprowadzić torebki do swojej oferty, oferujemy pomoc w oznakowaniu punktu materiałami promocyjnymi kampanii.
Kolejnym działaniem
w ramach kampanii „Skupmy się
na sprawie” będzie budowa parku
dla psów – miejsca, gdzie zwierzęta będą mogły swobodnie biegać
i bawić się. Jednak tam również
właściciele będą musieli po nich
sprzątać. Lokalizacja parku została
wybrana przez mieszkańców w głosowaniu – powstanie on na terenie
Subli. Został już ogłoszony przetarg
na realizację.
Sylwia Witman

Zgłoś problem
Jeśli znasz lub widujesz kogoś, kto uporczywie pozostawia
nieczystości po swoim psie na chodnikach lub trawnikach,
możesz to zgłosić:
telefon: 32 776 30 03
lub e-mail: skupmy@umtychy.pl
Osoba zgłaszająca nie musi podawać imienia i nazwiska,
ale musi podać dane do kontaktu.

æ Osiedla N, O – 12 czerwca, godz. 18, SP nr 35;
æ Czułów, Zwierzyniec (zachód) – 13 czerwca, godz. 18, SP nr 6;
æ Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele – 20 czerwca, godz. 18, SP nr 4;
æ Osiedla M, U, Skałka – 27 czerwca, godz. 18, ZS nr 6;
æ Osiedla K, L, Cztery Pory Roku, Żwaków – 4 lipca, godz. 18, SP nr 37;
æ Osiedla E, F, Zawiść – 5 lipca, godz. 11, ZS nr 1;
æ Cielmice, osiedle Ogrodnik – 11 lipca, godz. 18, ZSP nr 2;
æ Osiedla H, Ł – 1 sierpnia, godz. 18, SP nr 22;
æO
 siedla C, D, G – 2 sierpnia, godz. 11, Wydział Zamiejscowy Krakowskiej Akademii

im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Tychach (dawny WSZiNS);

æ Osiedla T, W (zachód) – 9 sierpnia, godz. 11, SP nr 7;
æ Osiedle R, Glinka, Suble – 22 sierpnia, godz. 18, SP nr 10;
æ Paprocany, osiedla P, O, T, W (wschód), Z, Z1, Klachowiec – 29 sierpnia, godz. 18, SP nr 40.
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Wianki w Paprocanach
W tym roku będzie okazja,
by przywitać lato w wyjątkowy sposób. 21 czerwca nad Jeziorem Paprocańskim odbędzie się impreza
„Tyskie wianki”.

B

ędą warsztaty zaplatania wianków, puszczanie ich na wodę,
spektakl i parada świętojańska, koncerty zespołów ludowych. Zwieńczeniem wieczoru będzie plenerowa projekcja filmu „Pierwszy dzień
lata”, nakręconego właśnie w paprocańskich plenerach.

To będzie premiera filmu. Tyszanie jako pierwsi będą mogli zobaczyć produkcję, którą współfinansowało miasto Tychy, a w rolach
głównych wystąpili Cezary Pazura
i Jadwiga Gryn. Seans rozpocznie się
po zapadnięciu zmroku, o godzinie
22.30. Ale już wcześniej na terenie
OW Paprocany będą czekać atrakcje
dla młodszych i starszych.
W godzinach 18–20.15 trwać
będą warsztaty artystyczne dla dzieci
i dorosłych, w tym nauka zaplatania
wianków i konkurs na najpiękniejszy
wianek. O godzinie 18.15 rozpocz-

nie się gra terenowa „Świętojańska
noc cudów”. O 21.50 zaplanowano
spektakl plenerowy „Noc żywego
ognia”, w formie baśni opowiadający
o wierzeniach i zwyczajach związanych z nocą świętojańską. Po spektaklu odbędzie się parada – korowód
niewiast z wiankami na głowach
i chłopców z pochodniami, zakończona puszczaniem na wodę wianków ze świecami. W międzyczasie
na terenie ośrodka zespół „Miedarzanie” będzie prezentował ludowe
tańce i śpiewy. Wystąpi też Kabaretowa Grupa Biesiadna. 
sw

Projek t Kibice razem

Wielkie otwarcie
Osiedle Balbina, ul. Barona
30 (I piętro, pokój 213) – ten
adres powinni przyswoić
sobie wszyscy kibice GKS
Tychy, bo tutaj znajduje się
centrum kibicowskiego życia
w mieście – ośrodek projektu
„Kibice Razem Tychy”.

W

poniedziałek odbyło się
uroczyste otwarcie ośrodka, który zorganizowało i prowadzi
Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy „Tyski Fan”, w ramach ogólnopolskiego projektu „Kibice Razem”.
Projekt realizowany jest pod egidą
PZPN, a współfinansowany ze środków ministerialnych i miejskich.
W otwarciu ośrodka, który ma być miejscem służącym
wszystkim kibicom GKS, wzięli udział m.in. prezydent Andrzej

Dziuba i przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Marczuk, byli radni,
przedstawiciele Tyskiego Sportu
SA, spółek miejskich, dr Dariusz
Łapiński, Krajowy Koordynator
ds. Współpracy z Kibicami PZPN,
a także sportowcy GKS. Kibice zaprezentowali niemały już swój dorobek w organizacji imprez dla dzieci,
akcji i zbiórek charytatywnych, różnych turniejów, zawodów, meczów,
a także obchodów Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
– Pełny stadion to nie tylko dobra gra piłkarzy, ale także poczucie
bezpieczeństwa, byśmy mogli zachęcić do przychodzenia na mecze
całe rodziny, dzieci, czyli to, co udało
się zrobić na meczach hokejowych
– powiedział prezydent Andrzej
Dziuba. – Wspólne działania kibiców i miasta już przynoszą efekty

i myślę, że tak będzie dalej. Dziękuję
tym, którzy przyczynili się do powstania tego ośrodka. To kolejny
dowód, że kibiców mamy znakomitych nie tylko na trybunach, ale
także tam, gdzie trzeba coś zrobić
na rzecz środowiska.
– Naszym celem jest popularyzacja sportu, kibicowania w mieście
i barw klubowych GKS – powiedział
Tomasz Baranowski, prezes stowarzyszenia Tyski Fan. – W ośrodku
można się spotkać, obejrzeć mecz,
pograć w tenisa stołowego, „piłkarzyki”, miło spędzić czas. A przy
okazji włączyć się do organizowanych kibicowskich przedsięwzięć.
Ten projekt ma służyć także temu,
by nasz nowy stadion zapełniali kibice, a każdy mecz był w Tychach
sportowym świętem.

ZAPRASZAMY

15 czerwca

Niedziela na Baczyńskiego
- plac Baczyńskiego

21 czerwca

29 czerwca

- Paprocany

- plac pod „Żyrafą”
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