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już w tym tygodniu, 
w ramach programu „ty-
chy w sieci możliwości”, 
rozpocznie się instalacja 
w domach stu tyskich ro-
dzin nowoczesnego sprzę-
tu komputerowego. wkrót-
ce ruszą także nieodpłatne 
szkolenia.

w ubiegły wtorek w Urzę-
dzie Miasta Tychy odby-

ło się spotkanie z uczestnika-
mi programu. Każdy chciał się 
dowiedzieć, kiedy będzie mógł 

skorzystać z nowego sprzę-
tu. Szczegóły na temat kolejnej 
fazy realizacji projektu „Tychy 
w sieci możliwości” przedstawił 
Michał Gramatyka, wicepre-
zydent Tychów ds. gospodarki 
przestrzennej i pomysłodawca 
przedsięwzięcia.

– Wszystkie komputery zo-
staną rozwiezione i zamontowa-
ne do końca września. Potem 
rozpocznie się instalacja całko-
wicie bezpłatnego internetu – 
wyjaśnił wiceprezydent Michał 
Gramatyka.

od 18 do 80 lat
Obecnie są podpisywanie 

umowy z setką osób, które za-
kwalifikowały się do progra-
mu (na liście rezerwowej jest 
kilkludziesięciu tyszan), wśród 
nich są osoby niepełnospraw-
ne, rodziny mające niski do-
chód, rodziny zastępcze, czy-
li grupy najbardziej zagrożone 
wykluczeniem cyfrowym. Naj-
starszym beneficjentem została 
blisko 80-letnia pani Stanisła-
wa, a najmłodszy z uczestników 
ma 18 lat.

– Tychy to młode i nowocze-
sne miasto, dlatego chcemy uła-
twić mieszkańcom dostęp do in-
ternetu i usług elektronicznych, 
jednocześnie dajemy narzędzia, 
dzięki którym tyszanie mogą 
z tych usług korzystać – podkre-
śla Michał Gramatyka.

w bibliotece i Mck
Dodatkowo, 50 komputerów 

trafi także do miejskich jednostek 
– m.in. filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Dzien-

nego Domu Pomocy Społecznej 
„Wrzos”, Miejskiego Centrum 
Kultury i Muzeum Miejskiego. Po-
wstaną tam ogólnodostępne sale 
komputerowe, z których za dar-
mo będą mogli korzystać wszy-
scy mieszkańcy.

Ogólnodostępne pracownie 
posłużą także „Latarnikom Polski 
Cyfrowej” – wychodząc na prze-
ciw prowadzonej przez Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji 
akcji „Polska Cyfrowa Równych 
Szans” w nowopowstałych pra-
cowniach komputerowych szcze-

gólnie serdecznie przywitane zo-
staną osoby starsze. Z myślą o nich 
uruchomiono w Tychach akcję 
„Aktywni 60+”.

Na realizację projektu z bu-
dżetu Tychów przeznaczono bli-
sko 150 tysięcy złotych, a ponad 
800 tysięcy wyniosło dofinan-
sowanie z funduszy unijnych. 
Przypomnijmy, w ubiegłym roku 
na realizację projektu „Dać szansę 
Tyszanom” miastu udało się po-
zyskać z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 750 tys. zł.
 oPRac. es

p asjonatów dwóch kółek 
nie trzeba było zachęcać 

do świętowania Dnia Bez Samo-
chodu. Nie odstraszyło ich po-
chmurne niebo i jesienna aura. 
Rowerzyści licznie stawili się 
o godz. 11 przed Urzędem Mia-
sta Tychy. – My nawet nie mamy 
samochodu – mówili państwo 
Mariola i Jacek Strzelec. – Jeste-
śmy ekologiczni, jeździmy tylko 
na rowerach. Na dowód swoich 
słów, państwo Strzelcowie wska-
zali na liczniki rowerowe – u Pani 
Marioli licznik wskazywał ponad 
8 tys. kilometrów, u Pana Jacka – 
ponad 10 tys. Jak zapewnili, wiel-
bicielami rowerów są też obaj ich 
synowie, z których jeden – Rafał 
– również uczestniczył w sobot-
niej Masie Krytycznej.

Żyć bez 
samochodu

Państwo Strzelcowie twier-
dzą, że życie bez samochodu 
jest możliwe, a Europejski Dzień 
Bez Samochodu to dobra okazja, 
by przekonywać do tego innych. 
Imprezy, jakie odbyły się tego 
dnia w Tychach, taki właśnie 
miały cel – przekonać mieszkań-
ców miasta, że czasem wygodniej, 
zdrowiej i przyjemniej jest wsiąść 
na rower lub do autobusu i w ten 
sposób podróżować po mieście. 
Do korzystania z komunikacji 
miejskiej zachęcić miały atrak-
cje przygotowane na placu pod 
„Żyrafą”. Można tam było w spe-
cjalnie przygotowanym autobu-
sie napić się dobrej kawy, a przy 

okazji obejrzeć wystawę starych 
zdjęć, kasowników i strojów pra-
cowników komunikacji miejskiej. 
Każdy ze zwiedzających otrzymał 
pamiątkowy bilet okolicznościo-
wy MZK Tychy. Odbyło się też 
wręczenie nagród – biletów okre-
sowych MZK Tychy na okazicie-
la – laureatom regionalnego etapu 
konkursu fotograficznego „Moje 
Trolejbusy, moje miasto”: Damia-
nowi Olszonowiczowi, Romano-
wi Strauchmanowi i Bartoszowi 
Gnotowi. Roman Strauchman 
otrzymał ponadto wyróżnienie 
w ogólnopolskim etapie konkur-
su. – Sfotografowałem dwa trolej-
busy mijające się na rondzie Armii 
Krajowej i Piłsudskiego – mówi 
laureat. – Dodatkowo w zdjęcie 
„wkomponował się” chevrolet 
i wyszło całkiem nieźle.

Pod „Żyrafą” były też atrakcje 
dla najmłodszych – dzieci, które 
pokolorowały obrazek, otrzymały 
upominek związany tematycznie 
z komunikacją miejską.

naturalnie 
i zdrowo

Tyszanie licznie odwiedzali 
też Eko-Kiermasz zorganizowa-
ny przez tyskie koło Polskiego 
Klubu Ekologicznego w Zespole 
Szkół nr 1. Ponieważ Dzień Bez 
Samochodu to promocja ekologii 
i zdrowego trybu życia, na kier-
maszu można było spróbować 
i zakupić żywność z ekologicz-
nych gospodarstw, produkowa-
ną bez sztucznych dodatków, pe-
stycydów i konserwantów. Były 

owoce i warzywa, jajka, sery, pie-
czywo, wędliny, miody. Karolina, 
Jagoda i Agata, uczennice Gimna-
zjum nr 11, spróbowały paszteci-
ków z ciasta drożdżowego z mię-
sem i kapustą. – Są bardzo dobre, 
ciasto jest jak domowe – mówiły. 
– Tutaj każda rzecz ma swój wła-

sny smak, nie tak jak sklepowe – 
pani Zofia, która tego dnia wzię-
ła też udział w Masie Krytycznej, 
chwaliła swojskie wędliny. – 
Pasztet, kiełbasa, szynka, wszyst-
ko jest bardzo dobre. A tym bar-
dziej smakuje po przejażdżce 
na rowerze.

Dzień Bez Samochodu 
w Tychach odbywał się pod 
Honorowym Patronatem Pre-
zydenta Miasta Tychy. Orga-
nizatorami byli: Urząd Miasta 
Tychy, Miejski Zarząd Komuni-
kacji i Stowarzyszenie NOL-TY-
CHY, a partnerami: TLT Tychy, 

PKM Tychy, Bank BGŻ, Tchibo, 
E. Leclerc Tychy, KTK „Gronie” 
w Tychach, Polski Klub Eko-
logiczny – Okręg Górnośląski 
koło miejskie w Tychach i Akcja 
„BĄDŹ WIDOCZNY – BĄDŹ 
BEZPIECZNY”.

sylwia witMan

tychy w sieci MożLiwoŚci

100 komputerów dla tyskich rodzin

ekologiczna sobota 
w tychach

OkOłO stu OsÓb wzięłO udział w masie 
krytycznej zOrganizOwanej z Okazji 

eurOPejskiegO dnia bez samOchOdu 
(22.09). rOwerzyści Przejechali 

ulicami miasta, a nastęPnie OdPOczęli 
i POsilili się na kiermaszu PrOduktÓw 

ekOlOgicznych w zesPOle szkÓł nr 1.

rowerzyści przejechali w sobotę ulicami miasta.

Pod „żyrafą” przygotowano atrakcje dla starszych 
i najmłodszych.

w zespole szkół nr 1 można było spróbować produktów 
z ekologicznych gospodarstw.
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