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31 października, niezależnie od po-
gody, w mieście oficjalnie rozpocznie 
się Akcja Zima. Za zimowe utrzymanie 
dróg odpowiedzialne jest konsorcjum 
trzech firm: Master (lider konsorcjum), 
AN EKO oraz BIO-EKOS, które wygrało 
trzyletni przetarg i już w poprzednich 
sezonach odśnieżało tyskie drogi.

Brygady i maszyny
Jak informuje agnieszka Kijas, rzecznik 
miejskiego zarządu Ulic i mostów, który 
z ramienia miasta nadzoruje zimowe utrzy-
manie dróg, w magazynach wykonawców 
zgromadzono 800 ton soli oraz 1000 ton 
piasku. To materiał tylko na początek zimy. 
w przypadku wyczerpywania się zapasów, 
piasek i sól będą na bieżąco zamawiane.
Konsorcjum ma do dyspozycji 12 pługo-pia-
skarek, 18 ciągników, 6 samochodów do-
stawczych, 4 koparko-ładowarki. wszystkie 
pługo-piaskarki i ciągniki są wyposażone 
w GPS-y, które pozwalają zlokalizować po-
jazd na e-mapie i monitorować jego pracę. 
Ponadto w akcji zima bierze udział 6 bry-
gad do ręcznego odśnieżania.

Według standardów
w Tychach obowiązują trzy standardy od-
śnieżania dróg. Pod szczególnym nad-

zorem znajdują się dK-1 i dK-86 wraz 
z węzłami. Tu obowiązywać będzie I pod-
wyższony standard, co oznacza, że sprzęt 
będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej 
kolejności. Natomiast dK-44 oraz drogi po-
wiatowe utrzymywane są w II standardzie, 
zaś drogi gminne o mniejszym znaczeniu 

komunikacyjnym – według III standardu 
zimowego utrzymania.

Sól, mieszanka, piasek
warto dodać, że na drogach krajowych 
i głównych ciągach komunikacyjnych pierw-
szej kolejności odśnieżania stosowana bę-
dzie sól drogowa (w przypadku wystąpienia 
temperatur poniżej – 8 st. C do soli zosta-
nie dodany chlorek wapnia), sól i mieszan-
ka piaskowo-solna – na ulicach wylotowych 
z centrum miasta do dzielnic podmiejskich 
pierwszej kolejności odśnieżania; mieszan-
ka piaskowo-solna i piasek na pozosta-
łych ulicach w dzielnicach śródmiejskich 
(druga kolejność odśnieżania) oraz piasek 
– na drogach gminnych w dzielnicach pod-
miejskich, ciągach pieszych, chodnikach, 
placach, parkingach.

Leszek sobieraj

Bezpłatnie przeciw grypie
Od początku września mieszkańcy 
Tychów liczący sobie przynajmniej 65 
lat mogą się bezpłatnie zaszczepić 
przeciw grypie. Akcja, z której sko-
rzystało już kilkaset osób, prowadzo-
na będzie do 19 grudnia.

Szczepienia najnowocześniejszą cztero-
walentną szczepionką przeciw grypie pro-
wadzone są w Centrum medycznym „Pa-
procany” (ul. Sikorskiego 101), które może 
zaszczepić 200 osób oraz w Nzoz „Hipo-
krates” przy ul. de Gaulle’a 49 (2000 osób). 
Jak więc widać, sfinansowanych w stu pro-
centach przez gminę działań profilaktycz-
nych wystarczy jeszcze dla wielu seniorów 
z terenu miasta.
– wiadomo, że grypa jest niebezpieczną 
chorobą wirusową, która może spowodo-
wać wiele powikłań – ostrzega dr Krystyna 
rumieniuch, naczelnik wydziału zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu miasta. – dla-
tego osoby starsze, przewlekle chore, które 
są bardziej narażone, winny zadbać o swoje 
bezpieczeństwo i stosować szeroką profi-
laktykę, m.in. poprzez zaszczepienie – do-
daje. WW

W tym roku od 1 do 19 listopada Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej MOPS w Ty-
chach przyłączył się do ogólnoświatowej 
kampanii „19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” koor-
dynowanej przez Fundację Po drugie.

Głównym celem kampanii jest budowanie 
świata, w którym nie ma przemocy. dzia-
łania w jej ramach odbywają się na każ-
dym kontynencie i w każdym kraju.
w tym roku specjaliści z tyskiego ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej zaprasza-
ją do skorzystania z porad w ramach 
„otwartych dni ośrodka”. od poniedziałku 
do czwartku w godz. 8–17, a w piątek od 8 
do 15 będzie można porozmawiać z psy-
chologiem i pracownikiem socjalnym. 
oferowana będzie pomoc osobom ma-

jącym trudności w rozwiązywaniu 
własnych problemów życiowych 
lub doznających jakichkolwiek 
form przemocy w rodzinie lub 
będących w innych kryzysach 
życiowych.
Każdego dnia kampanii psy-
cholog ośrodka przepro-
wadzi również warsztaty 
pt. „Bezpieczna rand-
ka” w klasach ósmych 
szkół podstawowych. 
Szkoły, które włączyły się 
w kampanię to: SP 14, SP 5, 
SP 37, SP 7, SP 23, SP 19, 
zS 1, zS 2.
Ponadto w lokalnej prasie oraz na stro-
nach internetowych związanych z mia-
stem zostaną umieszczone artykuły 

na temat przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. Natomiast ca-
łodobowo przy telefonie Tyskiej 
Niebieskiej Linii będzie dyżuro-
wał konsultant.
Symbolem kampanii jest po-

marańczowa wstążka. Kolor po-
marańczowy jest sygnałem 

ostrzegawczym, a prowadzo-
ne w ramach światowej ak-
cji działania mają właśnie 
ostrzegać, edukować i zwra-

cać uwagę na problem prze-
mocy.

Zapraszamy do Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej MOPS w Tychach 
przy ul. Nowokościelnej 27; tel. (32) 
227–05–75; Tyska Niebieska Linia – tel. 
(32) 322–70–04.

oIK w kampanii przeciw przemocy

Jak co roku pracę wszystkich służb miejskich koordynuje miejski ośrodek dyspozycyjny 
przy Straży miejskiej. Czynne są ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów mod: 
linia bezpłatna 986 oraz linia płatna 32 776 39 86. z kolei pod numerem telefonu 501 
464 246 lub 32 227 70 06 pracownicy mzUim pełnią całodobowe dyżury, przyjmując 
zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg. dyżurni mzUim są w stałym kon-
takcie z dyspozytorami firm realizujących akcję zima, nadzorują i koordynują przebieg 
akcji, monitorują warunki atmosferyczne oraz stan dróg.

aUKSo ze Słonecznikiem
Konkurs „Słoneczniki 2017”, organizo-
wany przez ogólnopolski portal Czas-
dzieci.pl, doczekał się rozstrzygnięcia 
swojej drugiej śląskiej edycji. Wśród 
najlepszych w regionie inicjatyw dla 
dzieci znalazło się przedsięwzięcie ty-
skiej orkiestry AUKSO.

Konkurs ma na celu wyłonienie naj-
lepszych przedsięwzięć wpływających 
na rozwój dziecka w dziedzinach: język, 
logika, sztuki wizualne, muzyka, ruch 
i przyroda. Nagrody w postaci statuetek 
„złotego Słonecznika” przyznaje w każ-
dej z kategorii jury, natomiast swoją 
nagrodę przyznają w głosowaniu także 
rodzice. I właśnie rodzice docenili cykl 
aUKSo4KIdS organizowany przez cały 
rok w mediatece przez aUKSo orkiestrę 
Kameralną miasta Tychy, a prowadzony 
przez Joannę Bronisławską, znaną też 
pod pseudonimem asi mina.
Stosowny dyplom przedstawiciele aU-
KSo odebrali 14 października podczas 
uroczystości w muzeum Śląskim. Poza 
inicjatywą orkiestry w konkursie nomino-
wane były także dwa inne tyskie 
przedsięwzięcia: lekcje muze-
alne muzeum 
m i e j s k i e -
go (w kat. 
sztuki wizu-
alne) i  or-
ganizowany 
przez Teatr 
m a ł y  c y k l 
warsztatów 
„w krainie 
m u z y k i ” .
 WW
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