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alarm smogowy w smartfonie 

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES   REDAKCJI: Tychy   43-100   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 

Rozwija się miejska aplikacja mobilna 
Treespot Tychy. W ubiegłym roku mobil-
ny przewodnik po mieście został wzbo-
gacony o usługę „Zgłoś usterkę”. Od li-
stopada za pośrednictwem tej aplikacji 
tyszanie będą mogli także sprawdzać 
jakość powietrza w Tychach.

Treespot Tychy powstał jako mobilny 
przewodnik po mieście, z bazą cieka-
wych obiektów, aktualnych wydarzeń 
i rozkładami jazdy komunikacji miej-
skiej. dzięki usłudze „zgłoś usterkę” 
Treespot stał się także narzędziem 
do komunikacji z urzędem. mieszkańcy 
mogą za jego pośrednictwem zgłaszać 
problemy i usterki, z jakimi na co dzień 
się spotykają – np. dziury w chodnikach, 
zepsute oświetlenie itp.

Nowa funkcjonalność
w listopadzie miejska aplikacja mobil-
na zyska kolejną funkcję. dzięki niej ty-
szanie będą mogli sprawdzać aktualną 
jakość powietrza w Tychach. Treespot 
w przystępnej formie będzie udostęp-
niać informacje z miejskich czujników 
mierzących stężenie pyłów Pm10 i Pm2,5 
w powietrzu.
dodanie modułu zmieni układ graficzny 
aplikacji – na stronie głównej użytkownik 
będzie miał sześć głównych ikon: miej-
sca, wydarzenia, Komunikacja, aktual-
ności, zgłoś usterkę oraz nową: Smog 
alarm. aplikacja będzie również wysy-
łać powiadomienia, gdy jakość powie-
trza będzie bardzo zła. Tak więc każdy 

mieszkaniec, który zainstaluje na swoim 
smartfonie Treespot Tychy, zyska narzę-
dzie informujące go na bieżąco o zagro-
żeniach związanych ze smogiem.
Smog alarm będzie nowością, którą w tym 
sezonie użytkownicy i administratorzy do-
piero zaczną testować. Natomiast usługa 
„zgłoś usterkę” funkcjonuje w Tychach 
od ponad roku. Jak się sprawdza?

Dziury w jezdni, dzikie wysypiska
– rok funkcjonowania usługi przyniósł 
pierwsze podsumowania i pomysły 
na usprawnienie jej działania – mówi 
Iwona Ciepał z wydziału Informacji, Pro-
mocji i współpracy z zagranicą Urzędu 
miasta. – zmiany dla użytkowników będą 
w zasadzie kosmetyczne, ale mamy na-
dzieję, że w znaczny sposób usprawnią 
funkcjonowanie usługi.
dzięki usłudze można zgłaszać uster-
ki w miejskiej infrastrukturze, takie 
jak dziura w jezdni, niesprawna latar-
nia czy dzikie wysypisko śmieci. miesz-
kańcy chętnie korzystają z tej możliwo-
ści. warto jednak przypomnieć, że aby 
zgłoszenie przyniosło oczekiwany efekt 
– czyli naprawę usterki – trzeba moż-
liwie najdokładniej ją opisać i wskazać 
jej lokalizację.
Przy zgłoszeniu należy podać adres ma-
ilowy. To ważne, ponieważ na ten adres 
osoba zgłaszająca otrzymuje link do po-
twierdzenia zgłoszenia. Należy też za-
znaczyć miejsce usterki na mapie oraz 
dołączyć zdjęcie i krótki opis. warto przy 
tym zwrócić uwagę, czy zdjęcie obejmuje 

otoczenie lub punkty charakterystyczne, 
które ułatwią odpowiednim służbom od-
nalezienie usterki. Samo tylko zbliżenie 
np. dziury w chodniku może być niewy-
starczającą wskazówką.
– Najwięcej trudności w podejmowaniu 
zgłoszeń mieszkańców nastręcza wła-
śnie niedokładna lokalizacja usterki oraz 
źle wykadrowane zdjęcia – mówi Iwona 
Ciepał. – dlatego też na poziomie zgła-
szania usterek przez mieszkańców za-
mierzamy wprowadzić zapisy podkreśla-
jące wagę tych dwóch czynników.
– w ciągu roku działania modułu zgło-
szono 313 usterek – dodaje Iwona Ciepał 
– Spora ich część, bo aż 218 zgłoszeń, do-
tyczyła infrastruktury miejskiej. Niedziała-
jące oświetlenie, uszkodzona jezdnia lub 
chodnik to najczęściej zgłaszane przez 
mieszkańców problemy. w następnej ko-
lejności mamy opuszczone samochody, 
dzikie wysypiska i zalegające odpady ko-
munalne. Część zgłoszeń nie dotyczyła 
infrastruktury miejskiej i w takim wypadku 
mieszkańcy otrzymują komunikaty o prze-
kazaniu zgłoszenia do jednostki odpowie-
dzialnej za daną usterkę.
aplikacja Treespot Tychy jest bezpłatna 
i dostępna na urządzeniach z systema-
mi android, ioS i windows Phone. Nową 
zaktualizowaną wersję będzie można 
pobrać ze sklepów Google Play i app-
Store w listopadzie.
System zgłoszeniowy „zgłoś usterkę” 
dostępny jest na stronie internetowej: 
www.zglosusterke.umtychy.pl
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Znamy już wyniki głosowania w edycji 
Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok. 
Lista projektów, które zostały wybrane 
przez mieszkańców i zostaną zrealizo-
wane, jest dostępna na stronie razem-
tychy.pl.

Skwery osiedlowe, półkolonie dla dzie-
ci, zajęcia aktywizujące mieszkańców, 
remonty ulic i chodników, doposażenie 
placów zabaw, stacje naprawy rowerów, 
oświetlenie i monitoring – takie zadania 
były najczęściej zgłaszane, a następnie 
zostały wybrane przez mieszkańców róż-
nych części miasta w tej edycji Budżetu 
Partycypacyjnego. ale są też zupełnie 
oryginalne pomysły. mieszkańcy jedne-
go z okręgów zdecydowali się przezna-
czyć część pieniędzy na przetłumaczenie 
z języka niemieckiego pisanej gotykiem 
kroniki starej szkoły...
wśród 55 projektów, które będą zreali-
zowane w 2018 roku, znalazło się sześć, 
które zostały wprowadzone na listę 
w nagrodę za wysoką frekwencję w gło-

sowaniu w danym okręgu konsultacyj-
nym. Najwyższą frekwencją w głoso-
waniu (trwającym od 8 do 22 września) 
może poszczycić się okręg wartogło-
wiec i zwierzyniec – wschód. Tam głosy 
oddało ponad 30 proc. uprawnionych. 
Licznie wzięli udział w głosowaniu także 
mieszkańcy okręgów: Cielmice i osie-
dle ogrodnik (28,08 proc.), osiedla z i z1 
(22,31 proc.), Żwaków (21,52 proc.), Ja-
roszowice, Urbanowice i wygorzele 
(18,57 proc.) i wilkowyje (18,33 proc.). 
Te okręgi zostały nagrodzone przyzna-
niem środków (niewykorzystanych w in-
nych okręgach) na realizację dodatko-
wych projektów.
wysoka frekwencja (około 18 proc.) była 
także na osiedlach a, B i r. Najmniej 
chętnie głosowali mieszkańcy osiedli 
d i G (niewiele ponad 4 proc.).
„wolne” środki, przeznaczone jako bo-
nus za wysoką frekwencję, pochodziły 
z okręgów, gdzie projekty wybrane przez 
mieszkańców nie wyczerpywały całej puli 
pieniędzy (tak było np. na osiedlach T i w) 
lub gdzie nie było do wyboru żadnych pro-
jektów do realizacji (taka sytuacja była na 
osiedlu Balbina). dzięki takiemu syste-
mowi podziału środków – nagradzające-

mu aktywność mieszkańców – udaje się 
w maksymalny sposób wykorzystać całą 
pulę Budżetu Partycypacyjnego – czyli 5 
mln zł rocznie. SW

ogród na finiszu
Budowa ogrodu sensorycznego przy 
Zespole Szkół Specjalnych powoli do-
biega końca. Realizowana przez Urząd 
Miasta jedna z czterech stref jest już 
po odbiorze.

Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, 
warta 400 tys. zł inwestycja składać 
się ma z czterech stref: cichej ogrod-
niczej, cichej z elementami przyrody, 
głośnej i sensorycznego placu zabaw. 
Ten ostatni został w miniony piątek, 6 
października, odebrany. – Teraz czas 
na działania szkoły – informuje Kata-
rzyna Kopij z Um. – wiemy, że gotowe są 
już donice, kompostownik i inne drobne 
elementy wyposażenia ogrodu.
do tej pory tzw. sale doświadczania świa-
ta, pomagające osobom niepełnospraw-
nym intelektualnie poznawać otaczającą 
rzeczywistość, zlokalizowane były w za-
mkniętych pomieszczeniach. ogród sen-
soryczny przy zespole Szkół Specjalnych 
będzie pierwszym w mieście tego typu 
obiektem plenerowym. WW
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Budżet Partycypacyjny: mieszkańcy wybrali

Szczepienia dla seniorów
Od początku września mieszkańcy 
Tychów liczący sobie przynajmniej 65 lat 
mogą się bezpłatnie zaszczepić przeciw 
grypie. Skorzystało z tej możliwości już 
ok. 350 osób, akcja prowadzona będzie 
do 19 grudnia.

Szczepienia najnowocześniejszą czte-
rowalentną szczepionką przeciw grypie 
prowadzone są w Centrum medycznym 
„Paprocany” (ul. Sikorskiego 101), które 
może zaszczepić 200 osób oraz w Nzoz 
„Hipokrates” przy ul. de Gaulle’a 49 (2000 
osób). Jak więc widać, sfinansowanych 
w stu procentach przez gminę działań 
profilaktycznych wystarczy jeszcze dla 
wielu seniorów z terenu miasta.
– wiadomo, że grypa jest niebezpieczną 
chorobą wirusową, która może spowo-
dować wiele powikłań – ostrzega dr Kry-
styna rumieniuch, naczelnik wydziału 
zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
miasta. – dlatego osoby starsze, prze-
wlekle chore, które są bardziej narażone, 
winny zadbać o swoje bezpieczeństwo 
i stosować szeroką profilaktykę, m.in. 
poprzez zaszczepienie – dodaje.
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Gry planszowe przy Szkole Podstawowej 
nr 35 zrealizowane w ramach Budżetu  
Partycypacyjnego.
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