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tychy mają architekta 
krajobrazu
Justyna Gałuszka objęła stanowisko głów-
nego specjalisty w Wydziale Komunalnym, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Do jej 
obowiązków będzie należało opracowy-
wanie koncepcji i projektów zagospoda-
rowani zieleni na terenie miasta – będzie 
miejskim architektem krajobrazu.

Praca na powyższym stanowisku nie bę-
dzie się ograniczała jedynie do działań 
prowadzonych przez Urząd miasta. miejski 
architekt krajobrazu będzie współpraco-
wał z jednostkami organizacyjnymi (TzUK, 
mzUim, mzBm, moSir) przy opracowywa-
niu wytycznych do projektów zieleni oraz 
w zakresie doboru roślin do nasadzeń. Bę-
dzie także kontrolował bieżące prace pie-
lęgnacyjne wykonywane na terenach zie-
leni miejskiej, współpracował z miejskim 
Konserwatorem zabytków oraz Komisją 
ds. Estetyki Przestrzeni miejskiej.
Justyna Gałuszka, która objęła stanowisko 
21 września, jest absolwentką akademii 
rolniczej we wrocławiu. wcześniej pra-
cowała w Urzędzie miasta mikołów, w wy-
dziale ochrony Środowiska. Oprac. SW

na tyskim bilecie do mysłowic
Uchwała, jednogłośnie podjęta przez radę 
miasta Tychy 29 września, rozszerzyła Po-
rozumienie międzygminne dotyczące orga-
nizacji zbiorowego transportu publicznego 
o kolejną gminę: mysłowice. od 1 listopa-
da linia 536 mzK Tychy, obecnie kursująca 
z dworca PKP w Tychach do pętli w Lę-
dzinach–Hołdunowie wydłuży swoją trasę 
do mysłowic. mieszkańcy Tychów zyskają 
więc możliwość podróżowania na bilecie 
mzK Tychy do kolejnego miasta. Porozu-
mienie obejmie tym samym już 17 miej-
scowości w 6 powiatach.  SW

Za parking zapłać komórką
Za parkowanie można płacić komórką – 
od poniedziałku (3 października) w mie-
ście uruchomiony został system mobi-
Parking, dzięki któremu kierowcy opłacą 
postój z telefonu. Będą to mogli zrobić 
na trzy sposoby: poprzez aplikację mo-
bilną, szybkie kody i SMS.

– Nowa usługa mobiParking działa w ra-
mach aplikacji SkyCash i pozwala na do-
konywanie płatności za parkowanie przy 
użyciu telefonów komórkowych – powie-
działa agnieszka Kijas z miejskiego za-
rządu Ulic i mostów. – Jej użytkownicy 
nie mają problemu z odliczaniem drob-
nych, szukaniem parkomatu czy wraca-
niem do samochodu tylko po to, by włożyć 
za szybę bilet parkingowy. Przez telefon 
będzie też możliwość zdalnego przedłuża-
nia parkowania, bez konieczności podcho-
dzenia do parkomatu i samochodu.

Parkowanie krok po kroku
Żeby opłacić postój, wystarczy pobrać 
darmową aplikację SkyCash, otworzyć 
zakładkę mobiParking i wybrać jedną 
z trzech metod parkowania: na czas, 
za kwotę lub Start/Stop z możliwością 
zatrzymania naliczania opłaty w dowol-
nie wybranym momencie. Kolejno należy 
zatwierdzić operację, dotykając przycisku 
„rozpocznij parkowanie”. Przed skorzy-
staniem z usługi mobiParking trzeba jesz-
cze oznaczyć pojazd identyfikatorem.

Naklej identyfikator!
Identyfikator w formie naklejki samoprzy-
lepnej można bezpłatnie otrzymać w sie-
dzibie miejskiego zarządu Ulic i mostów 
(ul. Budowlanych 59). można także pobrać 
go ze stron internetowych mzuim.tychy.pl 

i skycash.com. Naklejkę należy umieścić 
w prawym, dolnym rogu przedniej szy-
by pojazdu. Jeżeli kierowca nie posiada 
identyfikatora, może umieścić za szybą 
kartkę i napisać drukowanymi literami 
“moBIParKING”.

SMS i szybkie kody
Parkować można także przez SmS. wy-
starczy wysłać SmS na numer 82002, 
w treści wpisując odpowiednią komendę 
w zależności od metody parkowania, z ja-
kiej chcemy skorzystać. Kierowcy mogą 
też regulować należność za postój przy 
użyciu kodów USSd (klienci sieci orange 
i Play) oraz kodów IVr (klienci wszystkich 
sieci). Żeby skorzystać z kodu, wystarczy 
wpisać na klawiaturze telefonu odpowied-
ni ciąg znaków, a następnie zatwierdzić go 
przyciskiem inicjującym połączenie. Pełna 
lista obowiązujących w Tychach komend 
i kodów jest publikowana na stronie in-
ternetowej mzUim.

Doładowywanie konta
za postój należność jest pobierana 
z przedpłaconego konta. oznacza to, 
że aby skorzystać z możliwości parkowa-
nia pojazdu, należy posiadać środki pie-
niężne ulokowane na koncie. zupełnie tak, 
jak w telefonie na kartę. Konto można za-
silić na wiele sposobów w tym: natychmia-
stowo za pomocą podłączonej do SkyCash 
karty płatniczej lub usługi Przelewy24. 
obie metody dostępne są z poziomu apli-
kacji, jak i na stronie internetowej www.
skycash.com.

Nie tylko w Tychach
Przyjęte przez Tychy rozwiązanie jest do-
stępne w blisko 50 innych miastach na te-

renie całej Polski, m.in. w Krakowie, Po-
znaniu, Łodzi, wrocławiu i warszawie. 
w Tychach mobilne płatności SkyCash 
dostępne są od marca 2015 roku. obec-
nie mieszkańcy mogą nabywać za pomocą 
aplikacji bilety komunikacji miejskiej, za-
równo jednorazowe, jak i okresowe. Teraz 
do tego wachlarza usług dołączyło opła-
canie postoju w strefach płatnego parko-
wania. LS

Tygodnik Newsweek ogłosił w ubie-
głym tygodniu wyniki corocznego ran-
kingu najlepszych prezydentów polskich 
miast. Gala wręczenia nagród odbyła 
się 26 września we Wrocławiu, podczas 
VII Kongresu Regionów.

Po raz kolejny w pierwszej piętnastce 
najlepszych gminnych włodarzy znalazł 
się prezydent Tychów, andrzej dziuba 
i to na miejscu wyższym niż w poprzednim 
roku. wtedy zajął jedenastą lokatę, w tym 
roku – miejsce ósme, ex aequo z prezy-
dentem Kołobrzegu.
– Jestem już tutaj po raz piąty i mogłoby 
się wydawać, że ta nagroda mi spowsze-
dniała, ale tak nie jest, bardzo ją sobie ce-
nię – mówił andrzej dziuba podczas cere-
monii. – To jest nagroda indywidualna, ale 
na ręce całego zespołu, który jest dzisiaj 
ze mną, składam podziękowania.
Prezydent żartem odniósł się do faktu, iż 
ósme miejsce dzieli wraz z prezydentem 
Kołobrzegu: – Chyba kapituła o tym wie-
działa, że ostatnie trzy tygodnie spędziłem 
w sanatorium, właśnie... w Kołobrzegu.

Najlepszych prezydentów polskich miast 
wybierali samorządowcy oraz jury, w któ-
rym zasiadali: prof. Grzegorz Gorzelak 
z Uniwersytetu warszawskiego, dr Cezary 
Trutkowski, prezes zarządu Fundacji roz-
woju demokracji Lokalnej i dr andrzej Po-
rawski, dyrektor związku miast Polskich.

Najlepszym polskim prezydentem zo-
stał Jacek Karnowski z Sopotu, a miejsca 
na podium zajęli również wadim Tyszkiewicz 
(Nowa Sól) i zygmunt Frankiewicz (Gliwi-
ce). za plecami andrzeja dziuby znaleźli się 
m.in. prezydent Słupska robert Biedroń i 
wojciech Szczurek z Gdyni. WW

andrzej Dziuba w gronie najlepszych
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Bezrobocie niebezpiecznie 
niskie
do optymistycznych w ostatnim czasie do-
niesień o stopie bezrobocia w Tychach pre-
zydent andrzej dziuba dołączył tym razem 
także obawy. w sprawozdaniu zaprezento-
wanym podczas sesji rady miasta, prezy-
dent mówił także o groźnych skutkach tak 
niskiego (3,5 proc.) bezrobocia w Tychach. 
– w tej chwili borykamy się z odwrotnym 
problemem, brakuje rąk do pracy – mówił 
andrzej dziuba. – wiemy o chęci zatrud-
nienia nowych osób, w ilościach idących 
w setki, w co najmniej kilku firmach. Czyli 
łącznie brakuje kilku tysięcy pracowników. 
mimo, iż w pewnym stopniu uzupełniają 
te niedobory legalnie zatrudniani pracow-
nicy z Ukrainy, sytuacja na rynku pracy 
zaczyna się rysować dramatycznie. Jest 
to groźne, bo wielu inwestorów może się 
wycofać z planów inwestycyjnych wiedząc, 
że nie można znaleźć ludzi do pracy. SW

Prezydent Andrzej Dziuba (za mównicą) podczas gali we Wrocławiu.
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