
TYSKI Informator SamorządowY Nr 12/445

W tym roku upływa termin ważności 
dowodów osobistych wydanych w 2006 
roku z okresem ważności na 10 lat. Ta-
kie dokumenty posiada prawie 9000 
tyszan. Urzędnicy zachęcają, by nie 
czekać z wymianą do końca roku i sto-
sowne wnioski złożyć już teraz. Dzięki 
temu unikniemy niepotrzebnego stania 
w długich kolejkach.

z wnioskiem o wydanie nowego dowo-
du osobistego trzeba się zgłosić co naj-
mniej 30 dni przed upływem terminu 
ważności dokumentu. Pracownicy refe-
ratu dowodów osobistych Urzędu miasta 
Tychy zachęcają, by z wymianą nie cze-
kać do ostatniej chwili. Jak przekonują, 
w ostatnich miesiącach roku może być 
wzmożone zainteresowanie wymianą do-
wodu osobistego.
wniosek o wydanie dowodu osobiste-
go składa się w organie dowolnej gminy 
na terytorium rzeczypospolitej Polskiej 
w jednej z wybranych form: pisemnej – 
osobiście w dowolnym Urzędzie miasta 

(nie ma znaczenia, gdzie osoba ubie-
gająca się o dowód jest zameldowana) 
i elektronicznej – za pośrednictwem plat-
formy ePUaP (www.epuap.gov.pl) – wnio-
sek w postaci elektronicznej powinien być 
opatrzony bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUaP.
Jakie dokumenty będą potrzebne do zała-
twienia sprawy? Przede wszystkim wnio-
sek o wydanie dowodu osobistego (druk 
jest dostępny w Biurze obsługi Klienta 
na parterze Um Tychy i na stronie www.bip.
umtychy.pl). Potrzebna będzie także jedna 
kolorowa fotografia o wymiarach 35x45. 
Uwaga! do wniosku składanego w postaci 
elektronicznej załącza się plik zawierający 
fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 
610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 
2,5 mB. musimy zabrać ze sobą również 
dotychczasowy dowód osobisty lub ważny 
dokument paszportowy. dowody osobiste 
są wydawane bezpłatnie.
wniosek o wydanie dowodu osobistego 
dla dziecka składa jeden rodzic, opie-
kun prawny lub kurator. dziecko, które 

ukończyło 5. rok życia, musi być obecne 
przy składaniu wniosku. dzieci nie mają 
jednak obowiązku posiadania dowodu 
osobistego, więc przy upływie ważności 
posiadanego dowodu osobistego, nie ma 
konieczności ubiegania się o jego wy-
mianę.  Ewa Strzoda

Już teraz wymień dowód na nowy 

Kolejna wizyta przedstawicieli UEfa w tychach 
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Warto wiedzieć

od 1 marca ubiegłego roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. w dowo-
dzie tym nie ma już rysopisu, adresu ani podpisu posiadacza. zmieniła się również 
fotografia – nie przedstawia ona już lewego półprofilu twarzy, a pozycję frontalną. 
w nowym dowodzie pojawiła się informacja dotycząca obywatelstwa.

Ważne

wniosek o wydanie dowodu osobistego 
można złożyć w Biurze obsługi Klienta 
Urzędu miasta Tychy na stanowisku 
8 w godzinach pracy Urzędu miasta 
Tychy, tj. poniedziałki, wtorki, środy 
od 7.30 do 15.30, czwartki od 7.30 
do 17.30, piątki od 7.30 do 13.30.

Uwaga, konkurs! 

Fundacja Napraw Sobie miasto zaprasza 
do udziału w II edycji konkursu „miesz-
kam-TU.eu – mądre pomysły na mądre 
miasto – edycja 2016”. Jego celem jest 
promocja najciekawszych pomysłów 
zgłaszanych lub realizowanych w 2015 
roku w ramach budżetów partycypacyj-
nych przez mieszkańców miast.
zgłoszenia przyjmowane są do 
17 kwietnia. Żeby zgłosić swój pro-
jekt, należy przygotować 3-minu-
towy film lub prezentację projek-
tu, a następnie wysłać ją na adres:  
konkurs@naprawsobiemiasto.eu 
więcej informacji można znaleźć na 
oficjalnej stronie konkursu mieszka-
m-TU.eu.

Prawo za darmo
Przypominamy tyszanom o darmowych 
poradach prawnych, z których mogą 
skorzystać w pięciu punktach na te-
renie miasta.

z bezpłatnych porad mogą skorzystać: 
rodziny wielodzietne, seniorzy powyżej 
65. roku życia, osoby korzystające z po-
mocy społecznej, weterani i kombatanci, 
dotknięci klęską żywiołową oraz mło-
dzież do lat 26. więcej na umtychy.pl

ES

Ponad 180 złożonych 
wniosków
Do końca marca mieszkańcy Tychów 
zgłaszali projekty do kolejnej edycji 
tyskiego budżetu partycypacyjnego. 
Wpłynęło ich ponad 180. Najwięcej 
wniosków złożono w okręgach: Osie-
dle B, Wartogłowiec, Zwierzyniec, Sta-
re Tychy i Osiedle E.

Podobnie jak w poprzednich latach, wśród 
pomysłów zgłaszanych przez mieszkań-
ców znalazły się parkingi, chodniki, pla-
ce zabaw i siłownie, oświetlenie, drogi, 
ścieżki rowerowe, tablice informacyjne, 
spowalniacze ruchu czy lustra drogowe. 
Pojawiły się też takie projekty, jak wybieg 
dla psów czy park sensoryczny. wśród 
wniosków nie zabrakło też projektów tzw. 
miękkich: organizacja warsztatów, waka-
cji, zajęć fitness.
Teraz rozpocznie się sprawdzanie pro-
jektów pod względem możliwości ich re-
alizacji. w czerwcu odbędą się spotkania 
z ich autorami, a od 16 do 23 września 
tyszanie zadecydują w głosowaniu, które 
spośród zgłoszonych projektów zostaną 
zrealizowane w 2017 roku.
 Sw

RAZEM TYCHY 

Do Tychów po raz kolejny zawitali 
przedstawicieli UEFA i PZPN, w związ-
ku z przygotowaniami do organizacji 
Turnieju Finałowego Mistrzostw Eu-
ropy do lat 21 w Piłce Nożnej w 2017 
roku. Wizyta odbyła się 8 kwietnia.

Przedstawiciele UEFa: Christina Neu-
brand i Peter Nordenström oraz Pol-
skiego związku Piłki Nożnej rozma-
wiali z władzami miasta i z zespołem 
koordynatorów operacji miasta Gospo-
darza o przygotowaniach do organiza-
cji turnieju. – To ogromna szansa dla 
waszego miasta, by zaistnieć na are-
nie międzynarodowej. Będziemy wam 
pomagać i ciężko pracować. To będzie 
wasz wielki turniej – mówił podczas 
spotkania w urzędzie miasta Peter 
Nordenström – Senior Event mana-
ger UEFa.
duże zaangażowanie miasta w organi-
zację turnieju podkreślał także andrzej 
dziuba, prezydent Tychów: – mamy 
świadomość, jak dużym przedsięwzię-
ciem i wyzwaniem dla nas jest orga-
nizacja imprezy tej rangi, ale razem 
z moim zespołem dołożymy wszelkich 
starań, by impreza nie tylko pod wzglę-
dem sportowym (bo na to wpływu nie 
mamy), ale pod względem organizacyj-

nym była na najwyższym poziomie – za-
pewniał prezydent.
Goście odwiedzili też miejsca na terenie 
miasta, gdzie organizowane będą wy-
darzenia związane z promocją turnieju. 
w tym czasie druga grupa wzięła udział 
w spotkaniu na Stadionie miejskim Tychy, 
gdzie rozmawiano m.in. o zapewnieniu 
bezpieczeństwa.
mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej do lat 

21 są drugim najważniejszym wydarze-
niem sportowym w ramach rywaliza-
cji męskich reprezentacji narodowych 
na kontynencie europejskim. w turnie-
ju w 2017 r. weźmie udział 12 reprezen-
tacji, a na stadionach miast Gospodarzy 
(oprócz Tychów są to: Bydgoszcz, Gdy-
nia, Kielce, Kraków i Lublin) odbędzie się 
w sumie 21 spotkań piłkarskich.

oprac. Sw

W czasie spotkania na Stadionie Miejskim rozmawiano m.in. o bezpieczeń-
stwie widzów i zawodników.
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