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RAZEM TYCHY
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: Osiedle B, Wartogłowiec, Zwierzyniec, Stare Tychy i Osiedle E.
Podobnie jak w poprzednich latach, wśród
pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców znalazły się parkingi, chodniki, place 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, wakacji, zajęć fitness.
Teraz rozpocznie się sprawdzanie projektów pod względem możliwości ich realizacji. 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


NR 12/445

Już teraz wymień dowód na nowy
W tym roku upływa termin ważności
dowodów osobistych wydanych w 2006
roku z okresem ważności na 10 lat. Takie dokumenty posiada prawie 9000
tyszan. Urzędnicy zachęcają, by nie
czekać z wymianą do końca roku i stosowne wnioski złożyć już teraz. Dzięki
temu unikniemy niepotrzebnego stania
w długich kolejkach.
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego trzeba się zgłosić co najmniej 30 dni przed upływem terminu
ważności dokumentu. Pracownicy referatu dowodów osobistych Urzędu Miasta
Tychy zachęcają, by z wymianą nie czekać do ostatniej chwili. Jak przekonują,
w ostatnich miesiącach roku może być
wzmożone zainteresowanie wymianą dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w jednej z wybranych form: pisemnej –
osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta
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.

(nie ma znaczenia, gdzie osoba ubiegająca się o dowód jest zameldowana)
i elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl) – wniosek w postaci elektronicznej powinien być
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jakie dokumenty będą potrzebne do załatwienia sprawy? Przede wszystkim wniosek 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, opiekun 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 wymianę. 
Ewa Strzoda

Warto wiedzieć
Od 1 marca ubiegłego roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. W dowodzie 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.

Uwaga, konkurs!
Fundacja Napraw Sobie Miasto zaprasza
do udziału w II edycji konkursu „Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre
miasto – edycja 2016”. Jego celem jest
promocja najciekawszych pomysłów
zgłaszanych lub realizowanych w 2015
roku w ramach budżetów partycypacyjnych przez mieszkańców miast.
Zgłoszenia przyjmowane są do
17 kwietnia. Żeby zgłosić swój projekt, należy przygotować 3-minutowy film lub prezentację projektu, a następnie wysłać ją na adres:
konkurs@naprawsobiemiasto.eu
Więcej informacji można znaleźć na
oficjalnej stronie konkursu mieszkam-TU.eu.

Prawo za darmo
Przypominamy tyszanom o darmowych
poradach prawnych, z których mogą
skorzystać w pięciu punktach na terenie miasta.
Z bezpłatnych porad mogą skorzystać:
rodziny wielodzietne, seniorzy powyżej
65. roku życia, osoby korzystające z pomocy społecznej, weterani i kombatanci,
dotknięci klęską żywiołową oraz młodzież do lat 26. Więcej na umtychy.pl
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Kolejna wizyta przedstawicieli UEFA w Tychach
Do Tychów po raz kolejny zawitali
przedstawicieli UEFA i PZPN, w związku z przygotowaniami do organizacji
Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy do lat 21 w Piłce Nożnej w 2017
roku. Wizyta odbyła się 8 kwietnia.
Przedstawiciele UEFA: Christina Neubrand i Peter Nordenström oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej rozmawiali z władzami miasta i z zespołem
koordynatorów Operacji Miasta Gospodarza o przygotowaniach do organizacji turnieju. – To ogromna szansa dla
waszego miasta, by zaistnieć na arenie międzynarodowej. Będziemy wam
pomagać i ciężko pracować. To będzie
wasz wielki turniej – mówił podczas
spotkania w urzędzie miasta Peter
Nordenström – Senior Event Manager UEFA.
Duże zaangażowanie miasta w organizację turnieju podkreślał także Andrzej
Dziuba, prezydent Tychów: – Mamy
świadomość, jak dużym przedsięwzięciem i wyzwaniem dla nas jest organizacja imprezy tej rangi, ale razem
z moim zespołem dołożymy wszelkich
starań, by impreza nie tylko pod względem sportowym (bo na to wpływu nie
mamy), ale pod względem organizacyj-
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W czasie spotkania na Stadionie Miejskim rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie widzów i zawodników.
nym była na najwyższym poziomie – zapewniał prezydent.
Goście odwiedzili też miejsca na terenie
miasta, gdzie organizowane będą wydarzenia 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 wydarzeniem sportowym w ramach rywalizacji męskich reprezentacji narodowych
na kontynencie europejskim. W turnieju w 2017 r. weźmie udział 12 reprezentacji, a na stadionach Miast Gospodarzy
(oprócz Tychów są to: Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków i Lublin) odbędzie się
w sumie 21 spotkań piłkarskich.
Oprac. SW
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