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Nie posprzątałeś po swoim 
psie? Może do ciebie zapukać 
Straż Miejska. Działa już nu-
mer telefonu i formularz kon-
taktowy, pod którym miesz-
kańcy mogą zgłaszać Straży 
takie przypadki. I zgłoszenia 
już napływają.

System zgłoszeniowy oraz nowa 
procedura pracy Straży Miej-

skiej dotycząca ścigania tego rodza-
ju wykroczeń to elementy miejskiej 
kampanii „Skupmy się na sprawie”. 
Codziennie rano strażnicy miejscy 
sprawdzają napływające zgłoszenia. 
Osoby dzwoniące mogą podać do-
kładny adres sprawcy wykroczenia 
– wtedy strażnicy dotrą bezpośred-
nio do niego i udzielą mu poucze-
nia. Można też nie podawać adresu 
– wówczas dzielnicowi w ciągu ko-
lejnych dwóch tygodni będą patro-
lowali wskazane miejsce.

– Jeśli interwencja się po-
wtórzy, a strażnicy miejscy będą 
świadkami zanieczyszczania terenu 
przez psa, wówczas nałożą na jego 
właściciela lub opiekuna mandat 
w wysokości 500 zł – mówi Ryszard 
Polcyn, komendant Straży Miejskiej 
w Tychach.

Pomysł został zaczerpnięty 
z kampanii prowadzonej w Szkocji 
w 2011 roku, w której odnotowano 
bardzo wysoką skuteczność działań. 
Szkocki projekt został nagrodzony 
w 2012 roku (Community Engage-
ment Award 2012).

W czerwcu w klatkach scho-
dowych tyskich bloków pojawiły się 
materiały informacyjne, a do właści-
cieli psów trafi natomiast specjalna 
ulotka kampanijna, nadrukowana 
na torebce na psie nieczystości. – 

Przypominamy w ten sposób, że ist-
nieje obowiązek sprzątania po psie 
i zachęcamy do wykorzystywania 
biodegradowalnych materiałów – 
mówi Katarzyna Woch z Wydziału 
Informacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą UM Tychy.

Poza tym w ramach kampanii 
miejskiej „Skupmy się na spra-
wie” na terenie Subli powstanie 
psi park z przeszkodami, urzą-
dzeniami do trenowania psów, 
ławeczkami oraz parkingiem. 
Realizację tego zadania plano-
wano na jesień tego roku, jed-
nak ze względu na konieczność 
doprecyzowania zapisów w planie 
miejscowym, park powstanie do-
piero w 2015 roku.
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W Urzędzie MiaSta 
podSUMoWano 

realizoWany 
przez trzy lata 
projekt „tychy 

W Sieci MożliWości 
– przeciWdziałanie 

WyklUczeniU 
cyfroWeMU 

e-inclUSion W Mieście 
tychy”.

konferencja podsumowująca 
projekt odbyła się 30 czerw-

ca w sali sesyjnej urzędu miasta. 
Wzięli w niej udział uczestni-
cy projektu – mieszkańcy, któ-
rzy bezpłatnie otrzymali zestawy 
komputerowe z dostępem do in-
ternetu.

– To już drugi projekt reali-
zowany przez Wydział Informa-
tyki UM Tychy mający na celu 
zwalczanie problemu wyklucze-
nia cyfrowego w naszym mieście 
– mówił Sebastian Wika, naczel-
nik powyższego wydziału. Przy-
pomniał tym samym realizowany 
wcześniej projekt „Dać szansę ty-
szanom”. Dzięki niemu 100 tyskich 
rodzin, zagrożonych tzw. wyklu-
czeniem cyfrowym otrzymało 
komputery i bezpłatny dostęp 
do internetu. Jego kontynuacją 
był kolejny projekt „Tychy w sie-
ci możliwości”, w ramach którego 
kolejnych 100 zestawów kompute-

rowych trafiło do tyskich rodzin, 
a oprócz tego 50 zestawów pojawi-
ło się w instytucjach publicznych 
(m.in. w bibliotekach, muzeum 
miejskim, domach pomocy spo-
łecznej, świetlicach środowisko-
wych), by każdy mieszkaniec mia-
sta mógł z nich skorzystać.

Osoby lub rodziny zagro-
żone wykluczeniem cyfrowym 
to takie, które z powodów ma-
terialnych, zdrowotnych lub 
społecznych nie korzystają 
z nowoczesnych technologii. 
Projekt miał na celu zapobie-
ganie pogłębianiu się tego zjawi-
ska i zwiększenie szans tych osób 
np. na podnoszenie swoich kwa-
lifikacji, poszukiwanie pracy czy 
kontakty z innymi. – Na co dzień 
korzystamy z komputera i in-
ternetu, ale nie wszyscy mają 

taką możliwość – mówił pod-
czas konferencji radny Maciej 
Gramatyka. – Zastanówmy się, 
jak wiele omija te osoby.

Uczestnicy projektu zostali 
przeszkoleni w zakresie obsługi 
komputera i korzystania z inter-
netu. – To była dla mnie czarna 
magia, ale pomyślałem, że nie 
zaszkodziłoby czegoś się o tym 
dowiedzieć – mówił pan Stani-
sław (76 lat), jeden z uczestników 
projektu. – Teraz mogę się po-
chwalić, że potrafię posługiwać 
się komputerem. Siadam do nie-
go, żeby zagrać w szachy z ry-
walami z całej Polski czy nawet 
zagranicy. Sprawdzam też roz-
kład jazdy na stronie MZK Tychy 
albo wchodzę na stronę muzeum 
miejskiego, żeby dowiedzieć się 
o ciekawych wydarzeniach.

Projekt „Tychy w sieci moż-
liwości” był współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodar-
ka. Na jego realizację pozyska-
no 810 tys. zł dofinansowania, 
a z budżetu miasta przeznaczo-
no na ten cel 143 tys zł. Rodzi-
ny, które otrzymały komputery 
i dostęp do internetu będą mo-
gły z nich bezpłatnie korzystać 
przez kolejne 5 lat (do czerwca 
2019 roku).

Za realizację projektów „Dać 
szansę tyszanom i „Tychy w sieci 
możliwości” miasto Tychy otrzy-
mało nagrodę ministerialną – Zło-
tą@dla Samorządowego lidera cy-
frowej Polski.
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przeciw wykluczeniu 
cyfrowemu

S Y S T E M  J U Ż  D Z I A Ł A

widzisz wykroczenie? Zgłoś!

Pamiętaj!
Właściciel psa ma obowią-
zek sprzątania nieczysto-
ści pozostawianych przez 
zwierzę. jeżeli tego nie robi, 
popełnia wykroczenie, które 
możesz zgłosić straży miej-
skiej telefonicznie:

32/776 30 03
lub przez formularz inter-
netowy na stronie:

skupmy.umtychy.pl
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w mieście trwają spotkania 
informacyjne poświęcone bu-
dżetowi partycypacyjnemu. 
Podczas tych spotkań miesz-
kańcy mogą lepiej poznać me-
chanizmy działania budżetu 
oraz dowiedzieć się, na jakie 
inwestycję mogą wydać przy-
sługującą im pulę pieniędzy.

do podziału jest 5 mln zł – 
to kwota, o której przeznacze-

niu zadecydują mieszkańcy Tychów. 
Została ona podzielona pomiędzy 

24 okręgi konsultacyjne – osiedla 
i dzielnice. W każdym z okręgów 
odbędzie się jedno spotkanie in-
formacyjne, w każdym działa też 
punkt konsultacyjny, w którym 
można zasięgnąć informacji.

Jeden z punktów mieści się 
w Inkubatorze Społecznej Przed-
siębiorczości, w budynku Balbina 
Centrum przy ul. Barona 30. Jak 
mówi Krystyna Rumieniuch, na-
czelnik Wydziału Zdrowia I Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Tychy, 
da się już zauważyć spore zaintere-

sowanie mieszkańców budżetem 
partycypacyjnym. – Zainteresowa-
nie samymi spotkaniami jest różne, 
ludzie nie zawsze mają czas w wy-
znaczonym przez nas terminie – 
mówi. – Ale mieszkańcy dzwonią 
do nas, przychodzą, pytają, zabie-
rają ulotki, żeby je rozprowadzić 
wśród sąsiadów. Często słyszymy, 
że sami organizują swoje wewnętrz-
ne spotkania, niektórzy przychodzą 
już nawet z gotowymi projektami.

Jakie pytania pojawiają się 
najczęściej? – Mieszkańcy przede 
wszystkim sprawdzają własność 
gruntów (inwestycje w ramach 
tegorocznego budżetu partycy-
pacyjnego mogą być realizowane 
tylko na gruntach gminnych), py-
tają o koszty, o sprawy techniczne – 
mówi Krystyna Rumieniuch. – Pro-
jekty, które są już gotowe, to głównie 

projekty infrastrukturalne – drogi, 
alejki, podwórka, altany śmietni-
kowe itp.

Krystyna Rumieniuch przy-
pomina też, że w ramach budżetu 
można realizować nie tylko inwe-
stycje infrastrukturalne. – Mogą być 
to festyny, imprezy integracyjne dla 
mieszkańców, święta osiedla, pik-
niki itp.

Spotkania informacyjne będą 
trwały do końca sierpnia. Wrze-
sień będzie już czasem na skła-
danie projektów. Przypomnijmy 
– w ramach budżetu partycypacyj-
nego projekt może zgłosić każdy 
mieszkaniec danego okręgu, który 
ukończył 16 lat, pod warunkiem 
uzyskania poparcia co najmniej 15 
innych mieszkańców tego samego 
okręgu, którzy również ukończyli 
16 lat. Po weryfikacji pod kątem 

możliwości wykonania projekty 
będą poddane pod głosowanie. 
Mieszkańcy każdego z okręgów 
konsultacyjnych w głosowaniu 
wybiorą najlepsze pomysły spo-

śród wszystkich zgłoszonych w ich 
dzielnicy. Wybrane projekty będą 
zrealizowane ze środków budżetu 
miasta Tychy w 2015 roku.
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ZAprAsZAmy nA spotkAnIA 
InformAcyJnE w rAmAch 

bUDŻEtU pArtycypAcyJnEgo:

æ cielmice, osiedle ogrodnik – 11 lipca, godz. 18, zSp nr 2;
æ osiedla h, Ł – 1 sierpnia, godz. 18, Sp nr 22;
æ  osiedla c, D, g – 2 sierpnia, godz. 11, Wydział zamiej-

scowy krakowskiej akademii im. andrzeja frycza-Mo-
drzewskiego w tychach (dawny WSzinS);

æ osiedla t, w (zachód) – 9 sierpnia, godz. 11, Sp nr 7;
æ osiedle r, glinka, suble – 22 sierpnia, godz. 18, Sp nr 10;
æ  paprocany, osiedla p, o, t, w (wschód), Z, Z1, 

klachowiec – 29 sierpnia, godz. 18, Sp nr 40.

RAZEM TYCHY 

T Y S K i  b U D Ż E t  p A r t yc y p A c y J n y 

trwają spotkania i konsultacje

więcej informacji
Wszelkie informacje o budżecie partycypacyjnym, podział 
miasta na okręgi oraz lista punktów konsultacyjnych znajdują 
się na stronie www.razemtychy.pl
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