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200 rodzin wyposażo-
nych w komputery, prawie 
250 osób przeszkolonych 
z korzystania z interne-
tu, do tego ogólnodostępne 
komputery z bezpłatnym 
dostępem do sieci, znajdu-
jące się w miejskich insty-
tucjach. Wszystko to było 
możliwe dzięki realizacji 
dwóch miejskich projek-
tów: „Dać szansę Tyszanom 
– Internet dla zagrożonych 
wykluczeniem społecz-
nym” oraz „Tychy w sieci 
możliwości”. Zostały one 
zauważone i docenione, 
a nasze miasto – nagrodzo-
ne w konkursie „Innow@
cyjnie, Kre@tywnie, Spr@
wnie”, na najlepszy projekt 
realizowany przez samorzą-
dy w ramach przeciwdzia-
łania wykluczeniu cyfrowe-
mu. Tychy zajęły wysokie, 
drugie miejsce.

M iasto otrzymało nagrodę 
za projekty, które dały ty-

skim rodzinom możliwość ko-
rzystania z darmowego sprzętu 
komputerowego i bezpłatnego 
dostępu do internetu. – To znacz-
nie zwiększyło ich szanse na peł-
niejsze uczestnictwo w życiu 
społecznym, poprawę statusu 
materialnego, dostęp do informa-
cji, edukacji i kształcenia, a także 
innych usług oferowanych dro-
gą elektroniczną. W przypadku 
osób niepełnosprawnych udo-
stępnienie bezpłatnego inter-
netu jest także istotną częścią 
walki z barierami ograniczają-
cymi ich pełne funkcjonowanie 
w społeczeństwie – mówi Seba-
stian Wika, naczelnik Wydziału 
Informatyki UM Tychy.

250 zestawów 
komputerowych

W ramach obu projektów 
zakupiono łącznie 250 zestawów 

komputerowych. Indywidualne 
gospodarstwa domowe otrzy-
mały ich 200. Warto dodać, iż 
część zestawów trafiła do miesz-
kań usamodzielniających oraz 
rodzinkowych. Pozostałe 50 
przekazano do ośrodków ad-
ministrowanych przez jednost-
ki miejskie – do Ośrodka Usług 
Opiekuńczo-Wychowawczych, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach, Muzeum 
Miejskiego, MBP i innych.

Bezpłatny internet 
dla mieszkańców

Komputer y  posłużyły 
tam m.in. do utworzenia ogól-
nodostępnych sal kompute-
rowych, w których z interne-
tu mogą bezpłatnie skorzystać 
wszyscy tyszanie. To jednak nie 
wszystko.

Zakupiono też dodatkowy 
sprzęt, m.in. umożliwiający ko-
rzystanie z komputerów osobom 
niepełnosprawnym: klawiaturę 
Brajlowską, klawiaturę z powięk-

szonymi opisami oraz oprogra-
mowania „JAWS for Windows 
Professional”, dzięki którym oso-
by niewidome mogą samodziel-
nie obsługiwać komputer z uży-
ciem mowy syntetycznej oraz 
monitora brajlowskiego.

Szkolenia
W szkoleniach, mających 

za zadanie przedstawienie 
podstawowych korzyści płyną-
cych z korzystania z komputera 
z dostępem do internetu, wzięło 
udział 249 osób.

Uczestnicy dowiedzieli się, 
jak poruszać się w internecie, 
obsługiwać pocztę elektronicz-
ną, ale też korzystać z pakie-
tu biurowego zainstalowanego 
na dostarczonych im kompu-
terach czy szukać pracy przez 
internet.

Oprac. UL

Tychy: innowacyjne, 
kreatywne, sprawne!

ZłoTa@2012

W minionym roku nasze miasto otrzymało najważ-
niejszą nagrodę w dziedzinie cyfryzacji „Złota@2012”. 
To wyróżnienie dla „Samorządowego lidera cyfrowej 
Polski” za aktywne i skuteczne działania na rzecz roz-
woju cyfrowego.

Cyfrowe TyChy

Oba projekty to nie pierw-
sze działania realizowa-
ne w Tychach skierowane 
przeciwko wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców. 
Tyszanie mogą skorzy-
stać m.in. z:
æ elektronicznej rekrutacji 
do szkół i przedszkoli,
æ internetowego katalogu 
miejskich bibliotek,
æ wyszukiwarki ofert pra-
cy udostępnianych przez 
Urząd Pracy,
æ elektronicznej skrzynki 
podawczej na platformie 
ePUAP umożliwiającej 
wymianę koresponden-
cji z Urzędem Miasta,
æ usługi naTYCHmiasto-
wy SMS, czyli darmowe-
go powiadamiania miesz-
kańców o wydarzeniach 
w mieście,
æ Treespot Tychy – bez-
płatnego mobilnego prze-
wodnika miejskiego,
æ 12 hotspotów – punktów 
dostępu do internetu,
æ 15 infokiosków z dostę-
pem do internetu.
æ szkoleń z zakresu pod-
stawowej obsługi kompu-
tera dla osób powyżej 60 
roku życia w ramach Pro-
gramu Aktywni 60+,
æ szkoleń w ramach „La-
tarników Cyfrowej Polski” 
– odbywających się w sali 
komputerowej, która po-
wstała w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w ramach 
projektu „Tychy w sieci 
możliwości”.

9 grudnia w warszawskim hotelu Novotel centrum odbyła się 
uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody dla laureatów 
konkursu. Nagrodę odebrała aneta Moczkowska, sekretarz 
miasta Tychy.

Dzięki nagrodzonym programom, wielu tyszan otrzymało darmowe komputery oraz zostało 
przeszkolonych w korzystaniu z internetu.

Straż Miejska weryfikuje, czy 
tyszanie należycie wywiązali 
się z obowiązków wynikają-
cych z wprowadzenia nowego 
systemu gospodarki odpada-
mi. Trwają kontrole w dziel-
nicach domów jednorodzin-
nych. Strażnicy sprawdzają, 
czy na posesji jest pojemnik 
na śmieci oraz czy właściciel 
złożył wymaganą deklarację.

Przypomnijmy – od 1 lipca 
w całej Polsce obowiązuje 

nowa ustawa „śmieciowa”. Obo-
wiązek odbioru, wywozu i zago-
spodarowania odpadów spoczywa 
na gminie. Również gmina wysta-
wia mieszkańcom rachunki za wy-
wóz śmieci. Tychy przyjęły system 
naliczania opłat według liczby osób 
w gospodarstwie domowym, dla-
tego mieszkańcy byli zobowiązani 

do złożenia deklaracji określają-
cych tę liczbę. Większość uczyniła 
to jeszcze przed 1 lipca. Jednak nie 
wszyscy. Właśnie trwają kontrole 
na posesjach jednorodzinnych, dla 
których deklaracje nie wpłynęły. 
Strażnicy Straży Miejskiej odwie-
dzają domy, sprawdzają, czy wła-
ściciel ma potwierdzenie złożenia 
deklaracji i regularnie otrzymuje 
faktury za wywóz śmieci. Jeżeli tak 
nie jest, informują, jak należy tę 
sprawę załatwić.

– Każda zamieszkana pose-
sja musi mieć pojemnik na śmie-
ci – wyjaśnia mł. insp. Krystian 
Odrobiński ze Straży Miejskiej 
w Tychach. – Jeżeli go nie ma lub 
nie została dla tej posesji złożona 
deklaracja, właściciel dostaje upo-
mnienie. Czasem jednak wystar-
czy porozmawiać i mieszkańcy 
sami zgłaszają się do biura TEGO, 

by złożyć deklarację. Czasem, gdy 
jest to np. osoba starsza, trzeba jej 
pomóc w załatwieniu tej sprawy 
i robimy to.

– Zadaniem straży miejskiej 
jest pomoc mieszkańcom – doda-
je Sławomir Gurdek, rzecznik ty-
skiej SM. – Jednak kiedy widzimy 
ewidentne lekceważenie porząd-
ku prawnego, wówczas sięgamy 
po bardziej restrykcyjne środki 
niż pouczenie. Ale nasi miesz-
kańcy są bardzo zdyscyplinowani 
i zwykła prośba czy sugestia często 
wystarcza.

Kontrole okazują się skutecz-
ne. – Na początku nasz system wy-
kazał 211 posesji w całym mieście, 
dla których nie było złożonych de-
klaracji – mówi Agnieszka Lysz-
czok, kierownik referatu gospo-
darki odpadami komunalnymi. 
– Przez pierwszy tydzień kontroli 

przeprowadzonej przez strażników 
miejskich zgłosiło się już do nas 
około 45 osób i nadal przychodzą 
kolejni mieszkańcy.

W tej chwili Straż Miejska 
przeprowadza kontrole w domach 
jednorodzinnych, wcześniej spraw-
dzała, jak z obowiązków nałożo-
nych przez nową ustawę wywiązują 
się lokalni przedsiębiorcy. – Prawie 
wszystkie firmy w Tychach miały 
podpisane umowy na pakiet tańszy, 
z segregacją śmieci. Jednak wiele 
ich nie segregowało – mówi Kry-
stian Odrobiński.

Przypominamy, że deklaracje 
„śmieciowe” można składać w biu-
rze TEGO (Tyska Efektywna Go-
spodarka Odpadami) przy al. Pił-
sudskiego 12. Przy każdej zmianie 
liczby mieszkańców mamy 14 dni 
na złożenie aktualnej deklaracji.

SyLWIa WITMaN

K O N T R O L E  w  S P r a w I e  Ś M I e C I 

Strażnicy pytają o deklaracje

czasem wystarczy porozmawiać i mieszkańcy sami zgłaszają 
się do biura TEGO, by złożyć deklarację – mówią strażnicy.
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