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29 kwietnia podpisano umowę na prze-
budowę obiektów budowlanych przy ul. 
Promnickiej 53 w Kobiórze. Zgodnie 
z planem powstanie tam Dom Opie-
ki Społecznej. Wykonawca w ciągu 
najbliższych 15 miesięcy zobowiąza-
ny jest do przeprowadzenia adaptacji 
istniejących budynków oraz do zago-
spodarowania części terenu.

we wrześniu 2017 roku miasto kupiło 
od archidiecezji Katowickiej ponad trzy-
hektarowy teren wraz z istniejącą tam 
zabudową. Już wówczas została podjęta 
decyzja, że nieruchomość zostanie za-
adaptowana na potrzeby domu opieki 
Społecznej. ruszyły więc prace projek-
towe, a teraz rozpocznie się wdraża-
nie tego projektu w życie. Przekazanie 
placu budowy wykonawcy – Przedsię-
biorstwu Budowlanemu mazur z Jan-
kowic zgodnie z umową nastąpi w cią-
gu 7 dni.
– obiekt zmieni swoją początkową funk-
cję, musimy więc go przystosować do po-
trzeb osób starszych, dlatego zakres 
prac obejmuje m.in. wyburzenie części 
istniejących ścian działowych oraz stro-
pów i wykonanie nowych. w niektórych 
miejscach konieczna jest także przebu-
dowa schodów oraz montaż windy i pod-
nośników hydraulicznych do komunikacji 
z poszczególnymi kondygnacjami – mówi 
Joanna Kudela, naczelnik wydziału re-
alizacji Inwestycji Um Tychy.
Część prac polegać będzie na konserwa-

cji istniejących elementów drewnianych 
oraz częściowej przebudowie lub rozbu-
dowie instalacji elektrycznej i wodno-ka-
nalizacyjnej. wykonawca, zgodnie z umo-
wą, zobowiązany jest też do wykonania 
miejsc parkingowych, obiektów tzw. ma-
łej architektury, a także do zapewnienia 
nadzorów specjalistycznych i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.
w domu opieki Społecznej znajdzie się 
miejsce dla co najmniej 60 osób.
– w Tychach, tak jak w wielu innych mia-
stach, brakuje miejsc dla osób wyma-
gających opieki, dlatego już od jakiegoś 
czasu toczyliśmy dyskusje na ten temat. 

Już teraz znaczna część osób starszych, 
które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie 
mogą sprostać trudom życia codzien-
nego, jest lokowana w innych miastach 
na terenie naszego województwa. mamy 
świadomość, że w starzejącym się spo-
łeczeństwie potrzeby będą jeszcze więk-
sze, a zapotrzebowanie na zapewnienie 
całodobowej opieki osobom starszym 
i chorym będzie rosło – mówi prezydent 
Tychów andrzej dziuba.
zgodnie z umową wszystko ma być go-
towe do końca czerwca 2020 roku. Koszt 
inwestycji szacowany jest na ok. 8 milio-
nów złotych.  RP

„Kompostujesz – zyskujesz” – 150 kompostowników czeka na mieszkańców

rusza budowa Domu opieki Społecznej

 Za kilkanaście miesięcy do tego obiektu wprowadzą się pierwsi pensjonariusze.

mundialowe niedogodności
Już tylko niespełna trzy tygodnie po-
zostały do pierwszego meczu jednej 
z najważniejszych futbolowych imprez 
na świecie – młodzieżowego Mundia-
lu zawodników do lat 20. Osiem mi-
strzowskich spotkań odbędzie się 
na Stadionie Miejskim w Tychach.

„Tyskie” mecze rozegrane zostaną: 
24 maja (godz. 18), 25 maja (18), 30 maja 
(20.30), 31 maja (20.30), 3  czerwca 
(17.30) i 7 czerwca (18.30). Niestety, 
w te dni mieszkańcy okolic stadionu 
będą musieli pogodzić się z pewnymi 
utrudnieniami.
ze względu na wymogi bezpieczeń-
stwa i warunki międzynarodowej fe-
deracji piłkarskiej (FIFa) w dni me-
czowe od godz. 6 obowiązywał będzie 
zakaz parkowania na ul. Baziowej. Po-
nadto na sześć godzin przed meczem 
i dwie godziny po meczu wyłączona 

z ruchu samochodowego bę-
dzie ul. Baziowa oraz ul. 

Edukacji (od skrzyżowa-
nia z al. Bielską do skrzy-
żowania z ul. Grota-ro-
weckiego). Komunikacja 
miejska będzie kursować 
ulicą Edukacji normalnie.

dla zmniejszenia uciążliwo-
ści specjalnie dla mieszkań-

ców ul. Baziowej zosta-
nie wydzielona część 
parkingu przy ul. Edu-

kacji, w okolicach 
Krytej Pływalni.
 WW

Wystawa urządzeń 
grzewczych

Przypominamy, że już w najbliższą so-
botę, 11 maja Urząd Miasta Tychy wraz 
z Operatorem IV etapu Programu Ogra-
niczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ty-
chy, firmą EKOSCAN Innowacja i Roz-
wój Sp. z o.o., serdecznie zapraszają 
mieszkańców na wystawę urządzeń 
grzewczych (kotłów automatycznych 
V klasy, kotłów gazowych) oraz tech-
nologii dociepleniowych.

wystawę będzie można odwiedzić w so-
botę w godz. 10–13 na placu „pod Żyrafą” 
w Parku miejskim przy ul. Edukacji.
Głównym celem wystawy jest przedsta-
wienie osobom zainteresowanym oraz 
biorącym udział w Programie budowy 
i zasad działania ekologicznych kotłów 
oraz zaprezentowanie materiałów ter-
moizolacyjnych budynków. 
wyjątkowo w tym dniu Punkt obsługi 
Klienta PoNE zlokalizowany przy ul. 
Barona 30 będzie uruchomiony na placu 
„pod Żyrafą”. w PoK PoNE mieszkańcy 
będą mogli uzyskać wszelkie informa-
cje dotyczące Programu ograniczenia 
Niskiej Emisji dla miasta Tychy. WW
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Celem akcji jest zachęcenie mieszkań-
ców do efektywnego wykorzystywania 
odpadów biodegradowalnych powsta-
jących w ogrodach i kuchniach. Dzięki 
kompostowaniu, czyli przetwarzaniu 
odpadów, można uzyskać naturalny 
i co najważniejsze bezpieczny nawóz, 
nadający się do wzbogacenia każde-
go rodzaju upraw. Prawidłowy pro-
ces kompostowania pozwala przetwo-
rzyć nawet do 30 proc. wytwarzanych 
w gospodarstwie domowym odpadów. 
W ramach akcji od 6 maja br. miesz-
kańcy oraz tyskie placówki oświato-
we mogą za darmo otrzymać kompo-
stownik. Trzeba jednak spełnić kilka 
warunków.

Przede wszystkim należy złożyć wnio-
sek i podpisać umowę na użyczenie 
kompostownika. ale nie każdy może 
to zrobić. – wnioski mogą złożyć miesz-
kańcy Tychów, którzy są właścicielami 
zamieszkałej nieruchomości w zabu-
dowie jednorodzinnej, uiszczają opłatę 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi i, co ważne, nie posiadają za-
ległości z tego tytułu oraz zadeklarują, 
że będą kompostowali w sposób cią-
gły odpady podlegające biodegradacji 
– w szczególności odpady zielone oraz 

kuchenne – wylicza anna warzecha na-
czelnik wydziału Komunalnego, ochro-
ny Środowiska i rolnictwa Um Tychy.
Składając wniosek o użyczenie kom-
postownika, należy pamiętać o tym, 
że dla danej nieruchomości gruntowej 
przysługuje maksymalnie jeden kom-
postownik. w tym roku Urząd miasta 
ma do rozdania 150 pojemników, w tym 
maksymalnie 130 dla osób fizycznych 
i 20 dla placówek oświatowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w referacie Gospodarki Komunalnej przy 
ul. Budowlanych 67 – tam złożymy też wnio-
sek i podpiszemy umowę. Kompostowniki 
natomiast będą wydawane przez maSTEr 
– odpady i Energia Sp. z o.o. w PSzoK przy 
ul. Serdecznej. wnioski można składać 
od poniedziałku, 6 maja 2019.
– Korzystanie z kompostownika ma wie-
le zalet: to oszczędność pieniędzy, 
bo nawóz można wyprodukować same-
mu, lepsza jakość gleby po zastosowa-
niu kompostu oraz korzyść dla środo-
wiska – mówi anna warzecha.
Chętni powinni jednak pamiętać o za-
sadach dotyczących samego kompo-
stowania: do przetwarzania najlepiej 
nadają się: skoszona trawa, chwasty 
pozbawione nasion, opadłe liście, roz-
drobnione gałęzie, słoma, siano, zie-

mia z doniczek i skrzynek, przekwitnię-
te kwiaty, a nawet popiół z kominka lub 
grilla. do pojemnika nie należy wrzucać 
nadgniłych resztek roślinnych, solo-
nych i tłustych odpadków kuchennych, 
mięsnych i rybnych odpadków oraz ko-
ści oraz nabiału.
Umowa użyczenia kompostownika trwa 
36 miesięcy – po tym okresie kompo-
stownik staje się własnością użytkow-
nika. w tym czasie, w ramach umowy, 
pojemnik musi być wykorzystywany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. RU
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