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Od stycznia 2010 roku w ty-

skim Urzędzie Miasta działa 
naTYCHmiastowy sms – Szybki Miej-
ski Serwis. Funkcjonuje w ramach 
Wydziału Komunikacji, Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich, Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia. Oko-
ło 600 tyszan przez komórkę dostaje 
informacje o gotowych do odebra-
nia dokumentach. Nie trzeba nigdzie 
dzwonić ani dopytywać, a jedynie 
odebrać wiadomość sms.

Wygoda
To niezwykle wygodne dla użyt-

kowników – twierdzi Sebastian Wika, 
naczelnik Wydziału Informatyki UM. 
– Klienci zaoszczędzają czas i pienią-
dze. W sumie wysłaliśmy już ponad 
2500 sms-ów. Za otrzymywanie wia-
domości od Urzędu Miasta nic się nie 
płaci.

Tyszanie dostają sms-y nie tyl-
ko w sprawach urzędowych. Wydział 
Informacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą informuje ich o wydarze-
niach miejskich, kulturalnych i spor-
towych.

– Zależy nam, by mieszkańcom 
nic nie umknęło – mówi Katarzyna 
Woch z Urzędu Miasta. – Oczywiście 

podczas wypełniania formularza każ-
dy zaznacza, co go interesuje i jakiego 
typu treści chce otrzymywać.

Rejestracja
Rejestracja w naTYCHmiasto-

wym jest bardzo łatwa. Można się 
do niego wpisać przez internet albo 
bezpośrednio w Urzędzie Miasta 
(Biuro Obsługi Klienta) lub w Wy-
dziale Komunikacji przy ulicy Bu-
dowlanych (Sala Obsługi Klien-
ta). Internauci formularz znajdą 
na stronie www.sms.umtychy.pl. 
Wystarczy wpisać imię i nazwisko, 
PESEL oraz numer telefonu – wszyst-
ko to zajmuje kilka minut, a zapew-
nia otrzymywanie najświeższych 
wiadomości z urzędu i z miasta.

– Te sms-y to bardzo fajny po-
mysł – mówi Krzysztof Kukwa, któ-
ry wpisał się do naTYCHmiastowego 
kilka tygodni temu. – Dostaję infor-
macje kulturalne. Dzięki temu wybra-
łem się do Teatru Małego na koncert 
Orkiestry AUKSO, który inauguro-
wał Rok Chopinowski w Tychach.

W planach
Szybki Miejski Serwis stale się 

rozwija. Wkrótce planowane jest 

sms-owe przypominanie mieszkań-
com o istotnych terminach, np. skła-
dania deklaracji czy o opłatach.

– Na tle innych miast jeste-
śmy wyjątkowi ze względu na to, 
że w naszym serwisie wystarczy 
wpisać się jednorazowo, a nie 
za każdym razem, gdy załatwiamy 
coś w urzędzie – wyjaśnia Katarzy-
na Woch.

Najwięcej sms-ów wysyłanych 
jest w Wydziale Komunikacji.

– O gotowych do odebrania 
dokumentach codziennie sms-owo 
informujemy około pięciu osób – 
mówi Maria Losko, kierownik Refe-
ratu Rejestracji Pojazdów. – Jednak 
petenci nie wypytują o formularze, 
to raczej my zachęcamy do ich wy-
pełnienia. Wielu z nich jeszcze nie 
wie, że taka forma komunikowania 
jest możliwa.

Dlatego już niedługo rusza ak-
cja promocyjna naTYCHmiasto-
wego. Pojawią się m.in. billboar-
dy i specjalnie oznakowane stojaki 
z formularzami. Szybki Miejski Ser-
wis zapewne zyska więc kolejnych 
użytkowników, którzy naTYCH-
miastowo dowiedzą się, co się dzie-
je w ich mieście.

naTYCHmiastowy sms
Monika kaszyca:
Myślę, że takie sms-y 
z informacjami to dobry po-
mysł. Wypełnię formularz, 
bo chciałabym otrzymywać 
wiadomości o wydarzeniach 
kulturalnych i o wszystkim, 
co ważnego dzieje się w mieście.

DoMinika  
zajchoWska:
Jeżeli będę otrzymywać tyl-
ko informacje o wydarze-
niach np. kulturalnych, jest 
to dobry pomysł. Powiado-
mienie sms-em o załatwio-
nej sprawie w urzędzie też na pewno jest 
przydatne. Nie chciałabym tylko otrzymy-
wać reklam.

Michał sopala:
Bardzo fajny pomysł. Za-
zwyczaj czytam takie infor-
macje na portalu tychy.pl, 
głownie sportowe i ogólne 
miejskie. Ale miło będzie 
dostać też sms-a z powiado-
mieniem.

SOnda

Anna Mikotowicz-Sabat wypełniła ankietę, w której zgodziła się na otrzymywanie naTYCHmiastowych sms-ów.

Urząd wYśle Ci 
SMS-A jeśli TYlko 

zeCHCeSz!  
SzYbko dowieSz 

Się, że MASz 
do odebrAniA 

dowód oSobiSTY, 
prAwo jAzdY 

CzY TAbliCę 
rejeSTrACYjną. 

wYSTArCzY,  
że wYpełniSz króTki 

forMUlArz,  
A TYSCY  

UrzędniCY 
drogą SMS-ową 
powiAdoMią Cię 

o nAjwAżniejSzYCH 
SprAwACH.

Magdalena kulus
redakcja@umtychy.pl

sms

naTYCHmiastowy
I N F O R M U J E  Z A P R A S Z A  P R Z Y P O M I N A

CO trzeba zobaczyć 
GDZIE warto być
KIEDY odebrać dowód,                
zezwolenie...
Urząd Miasta wyśle
do Ciebie sms 

naTYCHmiastowy - szybki miejski serwis
www.sms.umtychy.pl

Tyscy radni na marcowej sesji podjęli 
uchwałę o zmianach w budżecie miasta Ty-
chy na rok 2010, dzięki którym będzie moż-
liwa m.in. budowa pomostu pływającego 
na jeziorze paprocańskim.

Pomost wygrodzi nowe kąpielisko na jeziorze 
i ograniczy dopływ sinic. Dzięki temu kąpiel 

na Paprocanach będzie zdecydowanie bezpieczniej-
sza – mówił w trakcie sesji prezydent Andrzej Dziu-
ba.

Większe dochody
Po przegłosowanych zmianach w budżecie do-

chody gminy Tychy zwiększyły się o prawie 5,5 mln 
złotych. Są to w całości środki zewnętrzne, pocho-
dzące z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

– Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Tychach 
i przebudowa ulicy Mąkołowskiej pochłonęły 5 mln 

140 tys. zł. Obydwa zadania inwestycyjne zosta-
ły zrealizowane i zapłacone ze środków własnych 
gminy. Refundacja ze środków unijnych nastąpi 
w tym roku, a zatem pieniądze mogą być już prze-
znaczone na inne zadania – mówiła Urszula Dryka, 
skarbnik miasta. – I tak na wydatki bieżące przezna-
cza się kwotę prawie 2 mln 773 tys. zł, a na wydatki 
inwestycyjne 2 mln 730 tys. zł – tłumaczy.

pieniądze na oświatę
Łącznie prawie 1,16 mln zł trafi do szkół pod-

stawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, przedszkoli, przedszkoli specjal-
nych i gimnazjów. Prawie 530 tys. z tej kwoty zosta-
nie przeznaczone na zakup wyposażenia i pomocy 
naukowych do „kącików rekreacyjnych” w salach 
lekcyjnych klas pierwszych, 60 tys. to kwota na  
adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział 
szkolno-przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 8 

przy ul. Cmentarnej, 30 tys. to koszt remontu Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej. Reszta kwoty 
zostanie przeznaczona m.in. na działalność bieżącą 
placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych.

zadania gminy
Więcej pieniędzy trafi do Tyskiego Zakła-

du Usług Komunalnych i Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów (m.in. budowa połączenia ul. Żwakow-
skiej i Stoczniowców z ul. Glinczańską i Borową, 
a także budowa miejsc parkingowych przy ul. Kato-
wickiej). Dodatkowe dofinansowanie dostanie także 
tyski MZBM (m.in. na remont budynku w rejonie 
ulic Dworcowej i Andersa), Pracownia Planowania 
Przestrzennego i Architektury.

Na opiekę społeczną rozdysponowano dodat-
kowe 255 tys. zł. To pieniądze przeznaczone głów-
nie na działalność bieżącą m.in.: Powiatowego Urzę-
du Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych czy 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i innych – w sumie 
179 tys. zł. 30 tys. zł zostanie przeznaczone na re-
mont instalacji przeciwpożarowej i wodociągowej 
w Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej.

Ponad 7 tys. zł dostanie Miejskie Schronisko 
dla Zwierząt. Placówki kulturalne (np. MCK, Teatr 
Mały, Muzeum Miejskie) zwiększyły swój budżet 
o 156,5 tys zł. Na kulturę fizyczną i sport przezna-
czono dodatkowo ponad 1,6 mln zł (na kwotę skła-
dają się wydatki na działalność bieżącą oraz inwesty-
cje – m.in. rozbudowę kompleksu sportowego na os. 
„Z”, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w Cielmicach i Mąkołowcu oraz budowę maryni-
stycznego placu zabaw na terenie OW Paprocany).

Rozdysponowano również kwoty m.in. dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz pieniądze na ochronę i opiekę nad zabytkami 
w mieście. EWa sTRzoDa

ZmianY w budżeCie miaSTa

Więcej o 5,5 miliona złotych


