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CyfryzaCja obrad rady Miasta

Papiery do lamusa
Od stycznia 2012 roku wszystkie dokumen-
ty przygotowywane na sesję Rady Miasta 
Tychy będą miały formę elektroniczną.

d otychczas materiały na posiedzenia RM i ko-
misji RM wysyłane były radnym w tradycyj-

nych kopertach. Było to bardzo nieekonomiczne 
rozwiązanie. Każde z takich spotkań wymagało 
kserowania kilkuset stron dokumentów. Koszty pa-
pieru, materiałów eksploatacyjnych, druku i dys-

trybucji można liczyć w tysiącach złotych. Z analiz 
przeprowadzonych przez Biuro Obsługi Rady Mia-
sta wynika, że rocznie na ten cel wydaje się ponad 
20 tys. złotych.

Tablety w użyczenie
Pomysł zastąpienia tradycyjnej dokumentacji 

elektroniczną był inicjatywą jednego z mieszkań-
ców naszego miasta. Na listopadowej sesji zmie-
niono statut miasta, tak by umożliwić elektro-

niczną wymianę tych dokumentów. Każdy radny, 
na czas sprawowania mandatu, dostał w ramach 
użyczenia nowoczesny tablet.

Jak to działa?
Tablety synchronizują się z kontami poczto-

wymi w domenie www.samorzad.tychy.pl, a ma-
teriały dla radnych będą umieszczane dodatkowo 
w serwisie www.dropbox.com. Na piętrze Urzędu 
Miasta, tam gdzie odbywają się sesje RM, urucho-

miony zostanie hot-spot, który będzie dostępny 
również dla mieszkańców.

O dostęp do sieci poza budynkiem UM, radni 
będą musieli zadbać sami. Mogą m.in. skorzystać 
z darmowej sieci komórkowej Aero2, zapewniają-
cej publiczny, bezpłatny dostęp do internetu w ra-
mach koncesji na częstotliwości LTE.

Szacuje się, że inwestycja w cyfryzację obrad 
Rady Miasta powinna się zwrócić w ciągu trzydzie-
stu miesięcy. Ewa STRzOda

W tym roku 
W okresie 

śWiąteczno-
noWoroczym 

tychy znoWu stały 
się bajkoWym 

miejscem. 
Wszystko 

za sPraWą 
ozdobnego 

ośWietlenia, 
jakie PojaWiło 

się W różnych 
częściach 
miastach.

do ustrojenia miasta wy-
korzystaliśmy ozdo-

by ubiegłoroczne, a także nowe, 
które zakupiliśmy w tym roku 
– mówi Anna Warzecha, na-
czelnik Wydziału Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa UM Tychy.

anioły na placu
Nowe światełka zawisły 

na ulicach: Grota-Roweckiego 
i Dmowskiego oraz na Alei Nie-
podległości w stronę Alei Biel-
skiej. – Poza tym, nowe oświe-
tlenie pojawiło się na budynku 
Teatru Małego oraz przed bu-
dynkiem Urzędu Miasta. Zaku-
piliśmy również choinkę oraz 
trzy nowe figury świecących 
aniołów, które stanęły się na Pla-
cu Baczyńskiego. Tyszanie mogli 
je zobaczyć już w czasie trwania 
III Jarmarku Bożonarodzenio-
wego – wyjaśnia naczelnik Wa-
rzecha.

Ozdobne drzewka
Na terenie OW Paproca-

ny spacery mieszkańcom umi-
lają piękne oświetlone drzewka 

i choinki. – Ładnie przystrojone 
choinki ozdabiają również tyskie 
ronda, to zasługa Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów – przyzna-
je Anna Warzecha. – Całkowita 
wartość zamówienia na oświe-
tlenie wynosi ponad 500 tys. zł. 
Część tej kwoty będzie płatna 
jeszcze w tym roku, a część w na-
stępnym – dodaje.

Zawieszki zeszłoroczne 
świecą, między innymi, przy 
al. Niepodległości (na odcinku 
od ul. Wyszyńskiego do ul. Gro-

ta-Roweckiego) oraz na ulicy 
Katowickiej i Rynku.

Świeć Się 
na Święta

Wystartowała trzecia edy-
cja plebiscytu na najpiękniejsze 
miejskie iluminacje świąteczne 
„Świeć się na Święta z Energą”. 
W tym roku organizator – Gru-
pa Energa wraz z partnerami – 
do udziału wytypowała sto miast 
z terenu całej Polski.

Będą one walczyć o tytuł 
najpiękniejszego miasta woje-
wództwa, a w finale o tytuł naj-
piękniej przystrojonego miasta 
w kraju. Pierwszy etap – woje-
wódzki – potrwa do 2 stycznia. 
16 wybranych przez internautów 
miast przejdzie do finału, który 
rozpocznie się 4 stycznia i za-
kończy 15 stycznia 2012r.

Główną nagrodą w konkur-
sie jest sprzęt AGD, który zwy-
cięska gmina może przeznaczyć 
na dowolny cel społeczny.

Sukces  
w drugiej edycji

Przypomnijmy, w ubie-
głorocznym konkursie „Świeć 
Się” Tychy, dzięki głosom in-
ternautów, zdobyły tytuł naj-
piękniej ustrojonego miasta 
w województwie śląskim. Już 
teraz zachęcamy do wzięcia 
udziału w tegorocznej zaba-
wie i aktywnego wspierania 
kandydatury naszego mia-
sta!

Plebiscytowi towarzyszą 
konkursy fotograficzne dla in-
ternautów, w których do wy-
grania jest kilkadziesiąt atrak-
cyjnych nagród rzeczowych. 
Konkursy zostały podzielone 
na cztery kategorie: „Moje Mia-
sto”, „Mój Dom”, „KreAkcja” 
oraz „Konkurs Praktiker”. Wszy-
scy chętni do udziału, mogą już 
teraz umieszczać swoje zdję-
cia na stronie www.SwiecSie.pl 
w zakładce konkursowej.

Ewa STRzOda

tychy się świecą

Szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu do-
stępne są na stronie in-
ternetowej www.Swiec-
Sie.pl
oraz na www.facebook.
com/swiecsie. Głosujmy 
na Tychy!

jak głosować?

na Placu baczyńskiego pojawiły się nowe świecące anioły. świąteczne ozdoby na ul. dmowskiego.

bajkowo zrobiło się na rynku. W tym roku został oświetlony także budynek teatru małego.


