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Zgłoś usterkę 

Park św. franciszka będzie piękniejszy 

Dziura w chodniku, nieodśnieżona uli-
ca, zniszczona ławka czy zdewasto-
wany przystanek autobusowy – takie 
rzeczy denerwują mieszkańców każ-
dego miasta. Dzięki nowej funkcjonal-
ności aplikacji Treespot Tychy wystar-
czy mieć przy sobie smartfon, by takie 
miejsce sfotografować, opisać i natych-
miast przesłać zgłoszenie, które trafi 
do odpowiedniego adresata.

zapewne każdy miał kiedyś ochotę natych-
miast chwycić za telefon i zgłosić dener-
wującą usterkę, gdzie trzeba. I tu często 
pojawia się problem, bo nie zawsze wiemy, 
jaka instytucja odpowiada za dany fragment 
infrastruktury miejskiej, a perspektywa 
wielokrotnego wydzwaniania pod kolejne 
numery telefonów zniechęca do jakiejkol-
wiek reakcji.

Szybko i łatwo
Teraz sprawa będzie prostsza. miasto Ty-
chy wzbogaciło aplikację Treespot Tychy 
o nową funkcjonalność, która szybko przyj-
mie zgłoszenie i skieruje je do odpowied-
niego adresata. wystarczy mieć przy sobie 
telefon z zainstalowaną aplikacją Treespot 
Tychy, by przesłać zdjęcie i opis usterki oraz 
zaznaczyć jej dokładną lokalizację na inte-
raktywnej mapie.
aplikacja Treespot Tychy jest znana tysza-
nom od kilku lat. do tej pory pełniła funk-
cję mobilnego przewodnika miejskiego – 
dzięki niej można szybko i łatwo sprawdzić, 
jakie wydarzenia kulturalne odbywają się 
w okolicy, wyszukać adres, najbliższą ka-
wiarnię czy najdogodniejsze połączenie au-

tobusowe. Po aktualizacji aplikacja została 
wzbogacona o nową usługę „zgłoś uster-
kę”. dzięki prostemu interfejsowi można 
w kilku krokach przesłać zgłoszenie, które 
trafi bezpośrednio do odpowiedniej komór-
ki w urzędzie gminy.

Już dostępna
Jak to działa? Po uruchomieniu aplikacji 
Treespot Tychy trzeba wybrać moduł „zgłoś 
usterkę”. Następnie wybrać kategorię (in-
frastruktura, infrastruktura teletechniczna, 
bezpieczeństwo, przyroda) oraz podkatego-
rię (np. niedrożny wpust uliczny, uszkodzo-
na ławka), wprowadzić krótki opis i dodać 
zdjęcie. Na koniec na planie miasta moż-
na zaznaczyć dokładną lokalizację usterki, 
co pomoże odpowiednim służbom na jej 
szybkie odnalezienie. Po wysłaniu zgło-
szenia, nadawca będzie na bieżąco otrzy-
mywać informacje o postępach w sprawie. 
Usterkę można zgłosić nie tylko poprzez 
Treespot Tychy, ale też przez stronę inter-
netową www.zglosusterke.umtychy.pl.
Treespot Tychy to mobilny przewodnik 
miejski zarówno dla odwiedzających Ty-
chy, jak i dla jego mieszkańców poszuku-
jących aktualnych informacji o interesują-
cych miejscach i wydarzeniach w mieście. 
aplikacja składa się z sześciu modułów: 
miejsca, wydarzenia, Projekty miejskie, 
Komunikacja, aktualności i zgłoś uster-
kę. Baza obiektów, wydarzeń i aktualności 
jest na bieżąco aktualizowana. Co ważne, 
aplikacja działa w trybie off-line, a połą-
czenie z internetem wykorzystywane jest 
jedynie do pobrania najnowszych danych 
oraz większego zakresu mapy.

aplikacja Treespot Tychy jest bezpłatna 
i dostępna na urządzenia mobilne z sys-
temami android, ioS i windows Phone. 
Jej zaktualizowana wersja, wzbogacona 
o usługę „zgłoś usterkę” jest już dostępna 
w sklepie Google Play. w ciągu najbliższego 
tygodnia pojawi się także w sklepach app 
Store i windows.

SW

Oczka wodne w Parku św. Franciszka 
i Klary zostaną oczyszczone i zrewi-
talizowane. Umowa z wykonawcą zo-
stała już podpisana, a prace mają być 
wykonane do listopada.

w Parku św. Franciszka i Klary są dwa 
niewielkie stawy, ale od dłuższego czasu 
nie są ozdobą tego miejsca. Jeden trud-
no w ogóle dostrzec wśród porastających 
go szuwarów. w drugim zbyt niski poziom 
wody odsłania muliste dno. To ma się zmie-
nić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 
miasto podpisało umowę z firmą JaLPoL 
z Sosnowca na wykonanie rewitalizacji oby-
dwu oczek wodnych.
zbiornik północny zostanie oczyszczony 
z wierzchniej warstwy namułów i pogłę-
biony o ok. 0,4 m. Brzeg zostanie uregu-
lowany. zostaną też wykonane nasadzenia 
roślinności wodnej, brzeg będzie uporząd-
kowany, a trawniki odtworzone.
Podobne prace będą wykonane przy zbior-
niku południowym. Przede wszystkim usu-
nięte zostaną zarastające staw szuwary. 
Następnie zostanie on oczyszczony z na-
mułów i pogłębiony, brzeg zostanie uregu-
lowany i uporządkowany. Umowny termin 
zakończenia prac to 11 listopada br.

Jeszcze w trakcie trwania prac przy 
oczkach wodnych wydział Przygotowa-
nia i realizacji Inwestycji Um Tychy ogło-
si przetarg na wykonanie kolejnych zadań 
w Parku św. Franciszka i Klary. Będzie 

to budowa alejki w Parku św. Franciszka 
i Klary w rejonie stawu mniejszego oraz 
przebudowa alejki w Parku św. Franciszka 
i Klary – II etap.

SW

Umów się na piec!
Od 26 sierpnia do końca września br. 
będą podpisywane umowy trójstronne 
o dofinansowanie w ramach programu 
ograniczenia niskiej emisji. Aby podpisać 
umowę trójstronną, Inwestor powinien 
złożyć komplet dokumentów w Punkcie 
Obsługi Klienta przy ul. Barona 30 w go-
dzinach jego urzędowania oraz posiadać 
zatwierdzony kosztorys.

wykonawcy, którzy posiadają zatwier-
dzony kosztorys przez operatora Progra-
mu, będą powiadamiali swoich Inwesto-
rów o terminie podpisania umowy. Inwestor 
powinien ustalić z wykonawcą termin 
wykonania prac, który zostanie wpisany 
do umowy trójstronnej. maksymalny ter-
min rozpoczęcia i zakończenia prac to 10 
dni roboczych. wszystkie prace w ramach 
Programu powinny zakończyć się do 16 li-
stopada br.
Przy podpisaniu umowy uczestniczą: Inwe-
stor, wykonawca oraz operator Programu. 
Umowa sporządzana jest w 3 jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po jednej dla każdej 
ze stron zawierających umowę. Inwestor 
powinien posiadać dowód osobisty, a wyko-
nawca pieczątkę firmową oraz imienną.

Prezydent z szablą
24 sierpnia, podczas miejskich obcho-
dów Święta Wojska Polskiego, prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba otrzymał wyjąt-
kowe wyróżnienia – medal za zasługi dla 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, odznaczenie Bene 
Meritus, pamiątkowy ryngraf i szablę.

Tyskie obchody Święta wojska Polskie-
go tradycyjnie rozpoczęły się mszą świę-
tą w kościele pw. św. marii magdaleny. 
Po mszy nastąpiło złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Powstańców Śląskich, a po-
tem parada wojskowa i przemarsz ulica-
mi miasta do Parku miejskiego, na plac 
pod Żyrafą. Tam odbyła się dalsza część 
uroczystości – w tym pokazy wojskowe 
i wystawa sprzętu militarnego.
Nieodłączną częścią tej uroczystości jest 
nadanie awansów i odznaczeń. w tym roku 
wśród wyróżnionych znalazł się prezydent 
andrzej dziuba. Ppor. Kazimierz Pawlak 
wręczył mu medal za zasługi dla związ-
ku Kombatantów rP i Byłych więźniów 
Politycznych. Prezydent otrzymał też od-
znaczenie Bene meritus przyznane przez 
wojskową Komendę Uzupełnień, ryngraf 
pamiątkowy od wojewódzkiego Sztabu 
wojskowego w Katowicach oraz szablę 
Jana III Sobieskiego.  SW

Dziś trudno dostrzec wśród szuwarów oczko wodne. Do listopada teren ma zostać 
uporządkowany, a staw oczyszczony i pogłębiony.
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