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mistrzostwa Europy U21: Wolontariusze poszukiwani

Pierwszy tydzień działania nowej aplikacji

W czerwcu 2017 r. Polska będzie gospoda-
rzem Mistrzostw Europy UEFA Euro U21. 
Impreza odbędzie się w sześciu polskich 
miastach: Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, 
Kielcach, Lublinie i Tychach. 6 września 
we wszystkich tych miastach ruszył nabór 
na wolontariuszy, którzy będą pracować 
przy organizacji mistrzostw.

w turnieju wystąpi 12 drużyn. Udział 
ma już zapewniony – jako gospodarz – 
reprezentacja Polski. awans w elimina-
cjach wywalczyły do tej pory dania i Por-
tugalia. z pewnością będzie można liczyć 
na widowiska sportowe na najwyższym 
światowym poziomie.
osoby, które chcą nie tylko oglądać mecze 
z trybun, ale też zobaczyć przygotowania 

do imprezy tej rangi „od kuchni”, a na-
wet wziąć w nich udział, będą miały taką 
szansę. ruszył nabór na wolontariuszy, 
którzy będą wspierać organizacyjnie PzPN 
i miasta–gospodarzy.
Nabór ruszył 6 września. wolontariuszem 
może zostać tylko osoba pełnoletnia. Pro-
gram wolontariatu obejmował będzie przy-
gotowania i obsługę meczów mistrzostw oraz 
organizację wydarzeń towarzyszących turnie-
jowi. Poszukiwane są osoby do pracy m.in. 
w Lokalnych Komitetach organizacyjnych, 
Centrach akredytacji, Centrach Informacji. 
do zadań wolontariuszy będzie należało m.in. 
przygotowywanie eventów związanych z im-
prezą, współpraca z mediami, obsługa infor-
macyjna, organizacja transportu, marketing, 
prowadzenie biura zawodów i koordynowanie 

szeroko zakrojonych działań, których głów-
nymi organizatorami są PzPN, UEFa i mia-
sta-gospodarze.
Jak się zgłosić? Należy wypełnić formularz 
na stronie http://u21poland.com (zakładka 
wolontariat). w formularzu, oprócz danych 
osobowych i kontaktowych, kandydat musi 
podać informację m.in. o stopniu znajomo-
ści języków obcych, o swoim doświadczeniu 
w pracy wolontariusza, zainteresowaniu 
piłką nożną. Każdy kandydat może wybrać 
maksymalnie 3 stanowiska, na których 
chciałby pracować i zgłosić się do pracy 
tylko w jednym z miast-gospodarzy.
wszelkie pytania do organizatorów wo-
lontariatu można kierować mailowo wo-
lontariat@pzpn.pl lub telefonicznie: 22 55 
12 280. oprac. SW

tyski Sport wyróżniony
W minionym tygodniu, podczas 22. Gali 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Gliwicach, rozstrzygnięta została 
siódma edycja konkursu „Marka Ślą-
skie”, mającego na celu promowanie 
najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, 
organizacji, samorządów czy przedsię-
wzięć, które swój sukces osiągnęły nie 
tylko dzięki dobrej koniunkturze i cięż-
kiej pracy, ale także w oparciu o wyra-
finowany marketing i planowane budo-
wanie marki. Nagroda „Marka Śląskie” 
jest podziękowaniem za znaczący wkład 
w rozwój województwa.

w skład kapituły, której przewodniczy mar-
szałek województwa Śląskiego, wchodzą 
osobowości świata nauki, biznesu, kultu-
ry i mediów.
w tym roku jednym z laureatów konkursu 
została spółka Tyski Sport, którą uhono-
rowano wyróżnieniem w kategorii Sport. 
Statuetkę odebrał prezes spółki, Grzegorz 
Bednarski (na zdjęciu).

Głosowanie od piątku
W piątek, 16 września rusza głosowanie 
mieszkańców, mające wyłonić zadania, 
które w przyszłym roku realizowane będą 
w ramach budżetu partycypacyjnego.

Na rok 2017 mieszkańcy złożyli 181 wnio-
sków ze swoimi pomysłami. Po weryfikacji 
przez wydziały i jednostki Urzędu miasta 
oraz po spotkaniach z autorami projektów, 
do głosowania przeszło 129 zadań. Liczba 
ta wynika z połączenia zadań, negatywnej 
weryfikacji lub rezygnacji z realizacji zada-
nia.
Inaczej niż w latach ubiegłych, tym ra-
zem głosowanie na projekty trwać będzie 
od piątku do następnego piątku, 23 wrze-
śnia. w tym czasie głosy oddawać można 
elektronicznie, poprzez stronę internetową 
www.razemtychy.pl. Ponadto w dniach 16, 
19–23 września głosować można korespon-
dencyjnie lub składając formularz osobiście 
w punkcie konsultacyjnym każdego okrę-
gu, Głównym Punkcie Konsultacyjnym (ul. 
Barona 30, pokój 209) lub w Biurze obsługi 
Klienta Um.
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W ubiegłym tygodniu aplikacja Treespot 
Tychy wzbogaciła się o nowa funkcję „Zgłoś 
usterkę”, za pomocą której mieszkańcy 
mogą zgłaszać problemy np. dziurawy 
chodnik, połamaną ławkę czy zepsutą la-
tarnię. Odzew mieszkańców był ogromy. 
W pierwszych dniach działania aplikacji 
wpłynęło przez nią kilkadziesiąt zgłoszeń. 
Jednak – jak często bywa w początkowym 
okresie funkcjonowania nowych rozwiązań 
– pojawiły się też problemy.

dziś odpowiadamy na pytania mieszkań-
ców Tychów, związane z działaniem mo-
dułu „zgłoś usterkę” w aplikacji Treespot 
Tychy. Pytania pojawiły się w pierwszych 
dniach działania aplikacji i dotyczą zarów-
no działania samego modułu, jak i sys-
temu przyjmowania zgłoszeń i zlecania 
zadań poszczególnym jednostkom.
Na pytania odpowiada Iwona Ciepał, na-
czelnik wydziału Informacji, Promocji 
i współpracy z zagranicą.

W mojej aplikacji Treespot nie ma mo-
dułu „zgłoś usterkę”.

aktualizacja aplikacji została przygoto-
wana na systemy android, ioS i windows 
Phone. obecnie można zaktualizować 
aplikację w systemach android i ioS. win-
dows Phone oczekuje w sklepie na udo-
stępnienie. w najbliższych dniach będzie 
można z niej skorzystać.

Na stronie internetowej zglosusterke.
umtychy.pl bardzo dużo zgłoszeń jest opa-
trzonych komentarzem „Odmowa”. Dla-
czego tak jest, czy urząd nie ma zamiaru 
zająć się tymi problemami? Z kolei przy 
innych jest komentarz „Ukończone”, a pro-
blem wcale nie jest rozwiązany. Np. chod-
nik na wiadukcie przy lodowisku nadal jest 
dziurawy. Co więc jest „ukończone”?
Statusem „odmowa” oznaczone są zgło-
szenia, które zazwyczaj nie leżą w kompe-
tencji miasta np. teren nie jest własnością 
miasta. w takim przypadku osoba zgła-
szająca zostaje poinformowana, gdzie po-
winna zgłosić usterkę.
w przypadku, gdy zgłoszona usterka wy-
maga dużych nakładów finansowych lub 
jest zaplanowana do realizacji w najbliż-

szym czasie, administrator informuje 
o tym osobę zgłaszającą i zmienia status 
usterki na „Ukończone”.

Co z tego, że piszecie, że status zgłosze-
nia można śledzić na stronie, co z tego, 
że za każdym razem, gdy zmieni się status 
zgłoszenia, otrzymam powiadomienie ma-
ilowe, co z tego, że piszecie „Pomóż nam 
naprawiać nasze miasto!”, jeżeli przeglą-
dając zgłoszenia innych osób – czasem 
oczywiste dla postronnej osoby – widzimy 
status „odmowa” bez podania przyczyny. 
Dlaczego nie możecie dodać choć krót-
kiego, jednozdaniowego opisu odmowy 
(odpowiedzialność/własność prywatna, 
nieuzasadnione, inna przyczyna)?
moduł „zgłoś usterkę” został uruchomio-
ny na początku września. dzięki uwagom 
mieszkańców udoskonalamy to narzędzie. 
w najbliższych dniach przy statusie uster-
ki pojawi się informacja dotycząca sposo-
bu rozwiązania problemu.
wszystkie aktualne zgłoszenia nadesła-
ne przez mieszkańców można zobaczyć 
na stronie zglosusterke.umtychy.pl. SW
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