
spot jest zorganizowany po prostu 
przez udostępnienie bez logowa-
nia, tego śladu nie ma. Dlatego nie 
jest to bezpieczne i zgodne z pra-
wem.

Dla 
zarejestrowanych

Jak więc zorganizować bez-
płatny dostęp do internetu, aby 
uniknąć nieautoryzowanych po-
łączeń? W przypadku miejskiego 
hot-spota na placu Baczyńskiego, 
problem został rozwiązany w ten 
sposób, że korzystać z niego będą 
mogli tylko subskrybenci usługi 
„naTYCHmiastowy SMS”, która 
działa w mieście od grudnia ubie-
głego roku.

Logowanie do sieci 
na Baczyńskiego będzie przebie-
gać w prosty i niekłopotliwy spo-
sób. Aby uzyskać dostęp, trzeba 
będzie wpisać w kreatorze po-
łączenia swój numer telefonu. 
Po poprawnej weryfikacji nume-
ru, jako zarejestrowanego w ba-
zie danych usługi „naTYCHmia-
stowy SMS”, otrzymamy na nasz 
telefon komórkowy sms z kodem 

dostępu, który umożliwi nam po-
łączenie się z internetem. Osoby 
niekorzystające jeszcze z usługi 
„naTYCHmiastowy SMS”, będą 
mogły przy pomocy tego same-
go formularza równocześnie za-
rejestrować się i uzyskać dostęp 
do internetu. 

– Oczywiście będzie moż-
na aktywować usługę „naTYCH-
miastowy SMS” w jakimkolwiek 
zakresie, np. ograniczoną tylko 
do informacji o naszych bieżących 
sprawach w urzędzie, jak infor-
macja o terminie odbioru nowego 
dowodu osobistego czy prawa jaz-
dy – mówi Sebastian Wika. – Nie 
trzeba deklarować chęci otrzymy-
wania innych informacji. Ważne 
jest, by użytkownik był zarejestro-
wany, pozostawił swoje dane i był 
możliwy do zidentyfikowania. Te 
informacje nie będą oczywiście 
nigdzie publikowane, ale będą 
zbierane. Takie są wymogi bezpie-
czeństwa w sieci.

4 megabity
Jednorazowe logowanie po-

zwoli użytkownikowi korzystać 
z internetu przez określony czas. 
– Jest jeszcze kwestią do dysku-
sji, czy będzie to godzina czy dwie 
– mówi Sebastian Wika. – Ale 
na pewno będziemy w jakiś spo-
sób limitować czas trwania takiej 
sesji, jak również ilość sesji w cią-
gu dnia. Możemy zapewnić miesz-
kańców, że pomimo nakładanych 
ograniczeń, hot-spot umożliwi 
korzystanie z internetu przez kilka 
godzin dziennie, a więc czas wy-
starczający do tego, żeby np. wypić 
kawę czy spędzić czas ze znajomy-
mi na Baczyńskiego.

Na placu do dyspozycji inter-
natów będzie czteromegabitowe 
łącze, co pozwoli na jednoczesne 
korzystanie z internetu kilkunastu, 
kilkudziesięciu osobom. – Umiej-
scowienie anten pozwoli na obje-
cie sygnałem całego placu – mówi 
Sebastian Wika. – Gdziekolwiek 
ktoś usiądzie ze swoim lapto-
pem, telefonem komórkowym czy 
palmtopem, powinien bez prze-
szkód się połączyć.

Sylwia ZawaDZka
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Firmy 3+

Modne ubranie, zabawki, 
artykuły szkolno-biuro-
we i wiele innych – taniej 
dla rodzin 3+. Dziś pre-
zentacja kolejnych firm, 
które uczestniczą w pro-
gramie „3+ licznarodzi-
na”.

„CiuCholanD” oferuje 
30 proc. rabatu na odzież 
używaną, kosmetyki, za-
bawki, artykuły bieliź-
niarskie oraz dekoracyj-
ne.
ul. Zgrzebnioka 29B (na-
przeciw spółdzielni „Zu-
zanna”).

Biuro raChunkowe 
„aJ ProFit” dla człon-
ków rodzin 3+, które 
prowadzą lub mają za-
miar prowadzić działal-
ność gospodarczą propo-
nuje atrakcyjne zestawy 
zniżek. 20 proc. rabatu 
przy rozliczaniu od pod-
stawowego obowiązują-
cego cennika, do 30 proc. 
rabatu od ceny płaconej 
w poprzednim biurze 
rachunkowym dla firm 
przechodzących, a tak-
że darmowa pomoc przy 
rozpoczęciu działalno-
ści gospodarczej (pod 
warunkiem podpisania 
umowy z biurem).
u l .  e d u k a c j i  4 8 
(tyszanka)
tel. (32) 780 11 19 (32) 
780 43 20

art-Photo Jacek Blau-
mann profesjonalne 
usługi fotograficzne – dla 
licznych rodzin 25 proc. 
rabatu na wszystkie 
usługi i materiały foto-
graficzne.
ul. Żwakowska 15 (Meri-
no)
tel. 505 825 119

Fhu GuMiś 2 oferuje 
20 proc. rabatu na arty-
kuły szkolno-biurowe 
i upominkowo-dekora-
cyjne. Dodatkowo udzie-
la też 10 proc. rabatu 
na podręczniki.
ul. wejchertów 8
tel. 662 888 392

Zachęcamy wszystkie 
rodziny 3+ do korzysta-
nia ze zniżek. Bieżące 
informacje o programie 
i zniżkach na stronie: 
www.licznarodzina.pl 
oraz w Biurze obsługi 
klienta uM na stano-
wisku oznaczonym lo-
giem „3+ liczna rodzi-
na”, tel. 32 776 30 30.
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Hot-spot  
na Baczyńskiego

Zapraszamy mieszkańców tychów trudniących się 
rolnictwem do udziału w konkursie na koronę do-
żynkową. w czasie Jarmarku Dożynkowego, które-
go organizatorami są urząd Miasta tychy i Miejskie 
Centrum kultury, będą wybierane te najciekaw-
sze i najbardziej efektowne. Jarmark odbędzie się  
5 września na placu Baczyńskiego. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody pieniężne.

Na Jarmark Dożynkowy organizatorzy zapra-
szają wszystkich mieszkańców miasta. Im-

prezie będzie towarzyszył program artystyczny ze-
społów regionalnych, na placu staną drewniane 

domki, w których będzie można kupić produkty rol-
nicze i nie tylko...

tychy subiektywnie
Miłośnicy sztuki fotograficznej, plastycznej i filmowej 

– mogą wziąć udział w konkursie „Tychy subiektywnie” or-
ganizowanym przez Urząd Miasta Tychy i Miejską Bibliote-
kę Publiczną. Konkurs jest realizowany w ramach kampanii 
„Tychy 2 Dychy”, z okazji 20-lecia samorządu terytorialne-
go. O konkursie pisaliśmy szerzej w numerze 163 Twojego 
Miasta.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się fo-
tografią, sztukami plastycznymi czy filmem, zarówno ama-

torsko, jak i profesjonalnie. Warunek – uczestnik musi być 
mieszkańcem Tychów, a prace mają być związane z Tycha-
mi. Konkurs trwa do 20 października 2010 roku. Można 
je składać w Czytelni Głównej MBP Tychy, przy ul. kard. 
Wyszyńskiego 27. W jury konkursu zasiadają: Ryszard Czer-
now, Ewa Sałużanka i Beata Wąsowska. Partnerem konkur-
su jest „Saturn” w Tychach. Laureaci mają szansę otrzymać 
bony na zakupy w „Saturnie” o wartości 750, 600 i 500 zł. 
Przewidziano też nagrody rzeczowe.

Wszystkie informacje o konkursie „Tychy subiektyw-
nie” znajdą Państwo na stronach: www.umtychy.pl w zakład-
ce: Na czasie/bieżące akcje, www.mbp.tychy.pl oraz www.
kultura.tychy.pl.

KoNKursy uM TycHy

korona dożynkowa i „tychy subiektywnie”

ZdaNieM TysZaN

natalia 
konDrat: 
To świetny po-
mysł. Myślę, 
że taki darmowy 
dostęp do inter-
netu powinien 
też być w każdej bibliotece, knaj-
pie. Możliwość korzystania z hot 
-spotu powinna być tam, gdzie 
uczęszcza najwięcej ludzi, głów-
nie tych młodych.

MarCin 
MołDySZ: 
M y ś l ę , 
że to dobry po-
mysł. Uważam, 
że będą ludzie, 
którzy przyj-
dą na plac Baczyńskiego, żeby 
posurfować w sieci. Darmo-
wy dostęp powinien być tam, 
gdzie spotyka się wielu ludzi, 
np. na Paprocanach.

karolina 
SołtySik: 
Fajnie, jakby 
takich miejsc 
było więcej, 
bo w Europie 
to standard. 
Tyszanie na pewno będą ko-
rzystać. Darmowy internet 
powinien być także dostępny 
w bibliotekach, restauracjach, 
pubach. not. SłaB

w pierwszej połowie sierp-
nia na placu Baczyńskiego 
zostanie uruchomiony hot-
spot. każdy, kto lubi spędzać 
czas w tym miejscu, będzie 
mógł przyjść tu z własnym 
laptopem i swobodnie korzy-
stać z internetu.

Zmodernizowany plac Baczyń-
skiego stał się jednym z ulu-

bionych miejsc spotkań i spędza-
nia wolnego czasu w Tychach. 
Na świecie staje się już standar-
dem, że w takich miejscach dzia-
ła hot-spot, czyli bezprzewodowa 
sieć internetowa, z którą można 
się połączyć z dowolnego miejsca 
na placu czy skwerze.

Już w sierpniu
Pomysł narodził się podczas 

czatu z prezydentem Andrzejem 
Dziubą, który odbył się w marcu 
na portalu tychy.pl. Jeden z inter-
nautów zapytał wówczas czy mia-
sto planuje uruchomić bezprzewo-
dową sieć na placu Baczyńskiego. 
Pomysł udało się zrealizować. – 
Nowoczesne miasto powinno uła-
twiać swoim mieszkańcom dostęp 
do internetu, a plac Baczyńskiego 
jest jednym z chętniej odwiedza-
nych miejsc w Tychach – mówi 
prezydent Andrzej Dziuba.

– Planujemy ruszyć  
z hot-spotem już 6 sierpnia – 
mówi Sebastian Wika, naczelnik 
Wydziału Informatyki Urzędu 
Miasta Tychy. – Oczywiście nie 
mogę zagwarantować, że będzie 

to już data idealnego ustawienia 
anten i wszystkich urządzeń bez-
przewodowych, ale na pewno bę-
dzie już można testować tę usługę. 
Myślę, że mniej więcej w połowie 
sierpnia wszystko będzie już dzia-
łało poprawnie.

Jak mówi Sebastian Wika, 
pomysł udało się zrealizować, 
chociaż nie było to łatwe przed-
sięwzięcie. – Wiele firm czy ka-
wiarenek stwarzając gościom 
możliwość bezprzewodowego 
podpięcia się do sieci, staje się do-

stawcami internetu – mówi Wika. 
– Jednak każdy z właścicieli ta-
kiego miejsca powinien wiedzieć, 
komu ten internet dostarcza, ta-
kie są też zalecenia przy budowie 
sieci. Tak samo jest z internetem 
w domu, np. przez sieć teleko-
munikacyjną. Podpisując umowę 
z operatorem ujawniamy mu na-
sze dane i powinniśmy być świa-
domi, że w komputerowych archi-
wach każdorazowo pozostaje ślad, 
w jakich godzinach dana osoba 
korzystała z internetu. Jeżeli hot-

Patrycja Ziemiak i Adam Brzozowski są częstymi gośćmi na Baczyńskiego. Ich zdaniem hot-spot 
w tym miejscu to świetny pomysł.


