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To nowoczesne narzędzie może 
zastąpić mapę i przewodnik 

miejski. Będą mogli z niego ko-
rzystać użytkownicy smartfonów 
z systemem Android i iPhonów. 
Aplikacja pozwoli na łatwe i szyb-
kie wyszukiwanie: urzędów, restau-
racji, bankomatów, stacji benzy-
nowych, hoteli, klubów, obiektów 
sportowych i wszelkich innych 

punktów na terenie miasta. Po-
może użytkownikowi znaleźć kon-
kretną ulicę, firmę czy lokal, poka-
że na mapie w jakiej odległości 
od nas szukany obiekt się znajduje 
i jak najłatwiej do niego dotrzeć. 
Pozwoli sprawdzić rozkład jazdy 
komunikacji miejskiej. Wskaże 
atrakcje turystyczne, miejsca rekre-
acji, trasy spacerowe i rowerowe.

Dla mieszkańców, 
dla gości...

Treespot Tychy to aplikacja 
składająca się z sześciu modułów: 
miejsca, wydarzenia, aktualności, 
komunikacja, planner oraz ska-
ner qrkodów – wyjaśnia Damian 
Krzemień z Wydziału Infor-
macji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Ty-
chy. – Umożliwia wyszukiwanie 
obiektów znajdujących się najbli-
żej użytkownika, pozwala pobrać 
informacje o interesujących go 
hotelach, restauracjach, pubach, 
obiektach sportowych i kultural-
nych wraz z ich lokalizacją.

Poza wymienionymi funk-
cjonalnościami, system będzie też 
służył mieszkańcom jako kalen-
darz imprez i wydarzeń, zarówno 

tych organizowanych przez jed-
nostki miejskie, jak i firmy pry-
watne; puby, kawiarnie czy klu-
by fitness. – Chodziło nam o to, 
żeby zebrać wszystkie informa-
cje w jednym miejscu – wyjaśnia 
Iwona Ciepał, naczelnik Wydzia-
łu Informacji, Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą Urzędu Miasta 
Tychy. – Dzięki tej aplikacji nie 
trzeba będzie wchodzić na kil-
ka różnych stron internetowych, 
żeby dowiedzieć się jakie są dziś 
w Tychach imprezy, sprawdzić re-
pertuar kina i rozkład jazdy auto-
busów. Teraz mamy do tego jed-
no narzędzie.

– Baza obiektów, wydarzeń 
i aktualności będzie na bieżą-
co aktualizowana, a  użytkow-
nicy smartfonów z systemem 
Android i iPhonów mogą także 

korzystać  z aplikacji  w trybie 
off-line – dodaje Damian Krze-
mień. – Połączenie z interne-
tem wykorzystywane jest jedy-
nie do pobrania najnowszych 
danych oraz większego zakresu 
mapy.

Zeskanuj kod
Aplikacja jest dwujęzyczna, 

dostępna po polsku i po angiel-
sku. Tychy są kolejnym miastem 
na Śląsku, posiadającym tego 
rodzaju narzędzie.

– Przed nami podobną apli-
kację wprowadziły takie miasta 
jak Cieszyn, Wisła i Żory. Z tre-
espota korzystają także między 
innymi Wrocław i Kraków – 
mówi Iwona Ciepał. – Jest to ko-

lejne innowacyjne rozwiązanie, 
które wykorzystujemy do pro-
mocji naszego miasta. To ukłon 
w kierunku osób na co dzień 
korzystających z nowoczesnych 
narzędzi, użytkowników smart-
fonów i iPhonów. 

Aplikację można pobrać 
skanując qrkod (specjalne na-
klejki z kodem pojawią się w lo-
kalach, sklepach czy urzędach 
na terenie miasta) lub pobrać 
ją ze strony internetowej www.
treespot.umtychy.pl. Na terenie 
miasta będą też dystrybuowane 
ulotki z informacją o systemie.

Koszt wprowadzenia apli-
kacji w Tychach to blisko 50 
tysięcy złotych.

 Sylwia witman

wydział Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Um tychy zaprasza na Dzień 
Bezpiecznego trzeźwego Kierowcy. 
25 lipca (środa) na parkingu przed 
„azetem” będzie prowadzona akcja 
uświadamiająca z jakimi zagroże-
niami łączy się wsiadanie za kie-
rownicę pod wpływem alkoholu.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, poprzez 

pokazanie, jak alkohol wpływa na zdol-
ność prowadzenia pojazdów i jakie mogą 
być konsekwencje jazdy na „podwójnym 
gazie”. W godz. 10-14 będzie można m.in. 

obejrzeć pokazy ratownictwa drogowego 
i pierwszej pomocy, dowiedzieć się, jak 
alkohol wpływa na organizm człowieka. 
Chętni kierowcy będą mogli poddać się 
badaniu alkomatem, czynny też będzie 
punkt krwiodawstwa. Aby przekonać się 
jak bardzo alkohol zmienia percepcję, or-
ganizatorzy zapraszają do skorzystania 
z symulatorów. Będzie można spróbować 
jazdy samochodem z tzw. alkogoglami. 
Będzie też symulator dachowania i zde-
rzenia. Każdy, kto będzie brał aktywny 
udział w Dniu Bezpiecznego Trzeźwego 
Kierowcy, otrzyma drobny upominek. 
Akcja współfinansowana jest z Miejskie-

go, Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia, Problemów Alkoholowych i została 
przygotowana wspólnie z Komendą Miej-
ską Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożar-
ną, odblaskowymi radnymi - Lidią Gaj-
das i Karoliną Chemicz, Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kato-
wicach, Oddziałem Żandarmerii Wojsko-
wej w Krakowie, Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach, Firmą Chrzanowscy s.c. Ośrod-
kiem Szkolenia Kierowców w Tychach, 
Centrum Medycznym „ULTRAMED”, 
Automobilklub Ziemi Tyskiej, Społem 
Tychy S.A. oraz Lear Corporation Sw

Treespot Tychy  
– mobilny przewodnik

DZIEŃ BEZPIECZNEGO TRZEŹWEGO KIEROWCY

Dla poprawy bezpieczeństwa

Od pOniedziałku, 23 lipca zarównO 
mieszkańcy, jak i gOście Odwiedzający 

miastO mOgą kOrzystać z aplikacji 
treespOt tychy – darmOwegO 

przewOdnika, dOstępnegO w fOrmie 
aplikacji na urządzenia mObilne. 

treespOt będzie również dOstępny jakO 
strOna internetOwa.

MOBILNY PRZEWODNIK MIEJSKI

Zeskanuj kod przy użyciu telefonu, 
wejdź na stronę internetową, 

pobierz i zainstaluj  
aplikację mobilną

www.treespot .umtychy.pl

według ostatniego rankingu zamożno-
ści samorządów pisma „wspólnota”, 
tychy wciąż zajmują wysokie miejsce 
wśród miast na prawach powiatu.

Poprzez „zamożność” twórcy rankingu 
rozumieją poziom dochodów samorzą-

du w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
W porównaniu z rokiem 2010, Tychy zano-
towały niewielki spadek, z 9. na 11. miejsce 
wśród powiatów grodzkich w Polsce (jest ich 
65). Liderem od ponad 10 lat, niezmiennie 
pozostaje Sopot. Spośród miast wojewódz-
twa śląskiego wyżej niż Tychy uplasowa-
ły się tylko Dąbrowa Górnicza (8. miejsce) 
i Gliwice (10. miejsce). Jak pisze w komen-

tarzu do rankingu prof. Paweł Swianiewicz, 
w roku 2011 zanotowano bardzo niewielką 
dynamikę wzrostu dochodów samorządów. 
Ma to być efekt kryzysu, odczuwalnego w ca-
łej Europie. – W wielu krajach europejskich 
jest pod tym względem jeszcze trudniej – 
pisze Swianiewicz. Zauważa też, że tenden-
cję wzrostową wykazały w 2011 roku mniej 
zamożne samorządy, podczas gdy te najbo-
gatsze dotknęła stagnacja lub wręcz spadek. 
Sopot na przykład wykazał się najgorszą dy-
namiką wśród miast grodzkich, co nie prze-
szkodziło mu utrzymać pozycji lidera wśród 
najbogatszych. Z kolei najlepszą dynamikę 
wzrostu osiągnęły zajmujące dalekie miejsca 
w rankingu Żory i Bytom.  Sw

RANKING ZAMOŻNOŚCI SAMORZĄDÓW

tychy wciąż wysoko
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wczoraj (23 Vii) zaprezentowano mobilny przewodnik miejski.


