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Jeszcze 
dwadzieścia lat 

temu od tego, ile 
uczeń przyniósł 

do szkoły 
makulatury, 

zależała ocena 
z zachowania, 
a w punktach 

skupu surowców 
wtórnych 

za makulaturę 
można było 

dostać papier 
toaletowy – 

towar wtedy 
niezwykle 
pożądany...

Robert Rajczyk
r.rajczyk@twojetychy.pl

Nie tak dawno temu 
puszki po napojach 

były przedmiotem dumy swo-
ich właścicieli i często zdobiły 
półki w mieszkaniach. Dzisiaj 
papieru toaletowego jest pod 
dostatkiem, a ocena z zacho-
wania nie ma żadnego związku 
z makulaturą i innymi surow-
cami wtórnymi.

Specjalne 
pojemniki

M a k u l a t u r a ,  z a m i a s t 
w szkołach, zbierana jest teraz 
w specjalnych pojemnikach 
do segregacji odpadów. Lądu-
ją tam też aluminiowe puszki, 
szklane butelki oraz plastikowe 
opakowania. Zamiast na zbiór-
ki, szkoły postawiły na eduka-
cję ekologiczną. Efekty już wi-
dać. W ostatnich ośmiu latach 
ilość segregowanych odpadów 
wzrosła aż 30-krotnie. Siedem 
lat temu program selektywnej 

zbiórki odpadów obejmował 
blisko 13 tys. mieszkańców Ty-
chów i kilku sąsiednich gmin. 
W tym roku liczba ta jest po-
nad dziesięć razy większa.

Do sortowni
Mieszkańcy mogą wy-

korzystywać specjalne wor-
ki dostarczane bezpłatnie 
do domów jednorodzinnych 

w obrzeżnych dzielnicach Ty-
chów. W pozostałych czę-
ściach miasta do dyspozycji są 
charakterystyczne pojemniki. 
Z pojemników i jednorazo-
wych worków odpady trafia-
ją do sortowni, gdzie ręcznie 
i mechanicznie oddziela się 
te, które trafią na wysypisko 
śmieci od tych, które można 
znowu wykorzystać. Te ostat-
nie po prostu się sprzedaje. 
I w ten sposób butelka, z któ-
rej jeszcze dwa dni temu pi-
liśmy ulubiony napój, może 
do nas wrócić za jakiś czas, 
podobnie jak PET, czyli bu-
telka z granulatu plastikowe-
go. Tylko w ubiegłym roku 
Międzygminne Przedsiębior-
stwo Gospodarki Odpadami 
i Energetyki Odnawialnej Ma-
ster sprzedało prawie 4 milio-
ny kilogramów makulatury, 
szkła i tworzyw sztucznych.

Odzyskać papier, 
szkło i plastik

Miesięcznie do blisko 5 tys. domów jednorodzinnych 
dostarczanych jest około 15 tys. specjalnych jednora-
zowych worków foliowych, dzięki czemu 25 tys. ty-
szan może segregować odpady. W innych częściach 
miasta do dyspozycji około 105 tys. mieszkańców jest 
240 kompletów pojemników na makulaturę, szkło 
i tworzywa, co oznacza, że z jednego kompletu korzy-
sta około 500 osób. Od 2005 r. trwa też selektywna 
zbiórka odpadów ulegających biodegradacji (trawa, 
liście) w dzielnicach obrzeżnych.

pOjeMnik  
na MakULaTURĘ
WRZUCaMY: gaze-
ty, magazyny, katalogi, 
prospekty, papier do pi-
sania, zeszyty, książki, 
kartony, kartony po na-
pojach „Tetrapak”, książ-
ki telefoniczne, torebki 
i worki papierowe, pu-
dełka, tekturę falistą.
nie WRZUCaMY: zabru-
dzonego lub tłustego pa-
pieru, kalki, folii, torebek 
plastikowych, opakowań 
po środkach ochrony ro-
ślin, opakowań po ma-
teriałach budowlanych 
(cement, gips itp.).
 
pOjeMnik na SZkŁO 
WRZUCaMY: czyste sło-
iki bez zakrętek, butelki 
szklane białe i kolorowe 
bez zakrętek, stłuczkę 
szklaną opakowaniową 
wolną od zanieczyszczeń 
metalowych.
nie WRZUCaMY: ce-
ramiki, szkła budow-
lanego, luster, krysz-
tałów, zakrętek, kapsli, 
żarówek, lamp neono-
wych i halogenowych, 
szklanych opakowań 
po lekach i produktach 
chemicznych wraz z za-
wartością.

pOjeMnik  
na TWORZYWa 
SZTUCZne
WRZUCaMY: jednora-
zowe butelki po napo-
jach peT, opakowania 
po chemii gospodarczej, 
po płynach do prania, 
szamponach, mydłach 
w płynie itp., umyte 
kubki po produktach 
mlecznych, pojemniki 
po artykułach sypkich, 
duże folie opakowanio-
we, worki foliowe.
nie WRZUCaMY: tek-
styliów, styropianu, 
opakowań po materia-
łach niebezpiecznych 
(np. oleju), produktów 
z tworzywa sztucznego 
typu: zabawki, szczo-
teczki do zębów, opako-
wań, w których znajdują 
się pozostałości po arty-
kułach spożywczych.

jak to działa?

jak segregować

psy, koty, rybki, chomiki, 
a nawet zwierzęta egzotycz-
ne to najlepsi przyjaciele 
młodych tyszan.

Te zwierzęta były główną 
inspiracją dla uczestni-

ków konkursu „Zwierzę moim 
przyjacielem” zorganizowane-
go przez Urząd Miasta Tychy 
w ramach akcji „sKUPmY się 
na problemie”.

Jest to kampania społeczna 
skierowana do właścicieli czwo-
ronogów, której organizatorzy 
(UM Tychy, Straż Miejska, Ko-
menda Miejska Policji, Miejski 
Zarząd Oświaty i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Tychach) 
chcą zachęcić i ułatwić opieku-
nom psów sprzątanie po swoich 
pupilach. Wydział Komunalny 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa UM Tychy zakupił 20 stacji 
na psie nieczystości, które wy-
posażone są w biodegradowalne 
worki. Stacje stanęły w tyskich 
parkach i skwerach.

Młodzi artyści
W programie akcji znalazł 

się m.in. konkurs plastyczno-li-
teracki „Zwierzę moim przyja-
cielem”, skierowany do najmłod-
szych mieszkańców naszego 
miasta. Cieszył się on wielkim 
powodzeniem – wpłynęło po-
nad trzysta prac (279 plastycz-
nych i 33 literackie).

16 maja br. w Filii nr 12 
MBP w Tychach jury w składzie: 
przewodnicząca Sylwia Tom-
czyk (polonista, bibliotekarz 
MBP Tychy), Grażyna Piekorz 
(instruktor metodyczny MBP 
Tychy), Iwona Ciepał (naczel-
nik Wydziału Informacji, Pro-
mocji i Współpracy z Zagrani-
cą UM Tychy), Agnieszka Osior 
(kierownik tyskiego Schroniska 
dla Zwierząt) i Wojciech Łuka 
(plastyk miejski) wyłoniło lau-
reatów.

– Przyznaliśmy równorzęd-
ne nagrody w trzech katego-
riach wiekowych: przedszkola-
ki, uczniowie klas I-III (konkurs 
plastyczny) i IV-VI szkół pod-
stawowych (konkurs literacki) – 
mówi Sylwia Tomczyk.

konkurs 
plastyczny

Wśród przedszkolaków na-
grody zdobyli: Julia Barwaniec, 
Julian Dudka, Aleksandra Ła-
skuda, Wiktoria Łukasiewicz 
i Aleksander Welk. Laureaci 
z klas I-III to: Krzysztof Chod-

kiewicz, Katarzyna Cieślik, Ka-
mila Durak, Magdalena Kasiak 
i Julia Pilch.

– Nadesłane prace plastycz-
ne były bardzo różnorodne. 
Przeważały pastele i farby wod-
ne. Dzieci wykazały się wielką 
wyobraźnią – stwierdza Woj-
ciech Łuka.

Mistrzowie pióra
W pracach pisemnych zgło-

szonych na konkurs dzieci po-
sługiwały się różnymi formami 
literackimi – były opowiada-
nia, pamiętniki, a nawet krótkie 
utwory poetyckie.

Roma Beier, Agnieszka 
Chodkiewicz, Aleksandra Gła-
dyś, Oskar Grzybek, Katarzy-
na Kobyłka, Ewelina Lewicka 
i Sebastian Pardon to nagrodze-
ni uczniowie klas IV-VI.

Nagrody rzeczowe dla lau-
reatów ufundował Urząd Mia-
sta Tychy. – Zwycięzcy konkursu 
plastycznego otrzymali przybory 
plastyczne, a laureaci konkursu 
literackiego książki – mówi Iwo-
na Ciepał.

Wystawa prac
Od 16 czerwca br. w Biblio-

tece Centralnej (przy ul. kard. S. 
Wyszyńskiego), a później w wy-
branych filiach tyskiej MBP bę-
dzie można oglądać wystawę 
pokonkursową, do której jury 
zakwalifikowało 100 prac.

eWa STRZODa

segregację odpadów promowano także podczas niedawnego 
festiwalu ekologicznego eko-master.

Laureaci kONkursu 
OdebraLi NagrOdy

Zwierzę moim 
przyjacielem

Fragment nagrodzonego 
„pamiętnika Zuzanny” 
autorstwa 10-letniego 
Sebastiana pardona:
Wąsy, ogon, zielone śle-
pia, spiczaste uszy, do-
skonały wzrok i słuch 
i delikatne poduszeczki 
na pręgowatych łapkach. 
To ja, panna Zuzanna. 
kot domowy albo naj-
prościej zwykły „dacho-
wiec”.  Zuzanną nazywa 
mnie Sebastian. Mówi, 
że jestem jego przyjaciół-
ką. nie wiem, co przez 
to rozumie, ale kiedy 
drapie mnie za uszami, 
to jest bardzo przyjem-
ne. poza tym dba tak-
że o moją miseczkę – 
kawałeczki wątróbki 
w sosie, mniam, mniam 
– uwierzcie na słowo, 
bo częstować nie mam 
zamiaru (...).

z pamiętnika...

w konkursie nagrodzono m.in. pracę aleksandra welka.


