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Reprezentacja Gimnazjum nr 5 zwyci´˝y∏a
w finale szóstej edycji mi´dzyszkolnego kon-
kursu „Moje miasto Tychy”, który 24 listopa-

da odby∏ si´ w Zespole Szkó∏ Muzycznych.
W konkursie, organizowanym przez Rad´
Osiedla Stare Tychy, tyskie ko∏o Zwiàzku Gór-
noÊlàskiego i Szko∏´ Podstawowà nr 1, wzi´-
∏o udzia∏ siedem dru˝yn reprezentujàcych
uczniów klas szóstych szkó∏ podstawowych
i pierwszej klasy gimnazjum. W najlepszej
trójce znalaz∏y si´ tak˝e gimnazja nr 10 i 6.

Poziom uczestników by∏ bardzo wyrówna-
ny, a niektóre pytania sprawi∏yby z pewnoÊcià
k∏opot niejednemu doros∏emu tyszaninowi.
Zwyci´skie dru˝yny otrzyma∏y cenne nagrody,
zaÊ nagrodà Grand Prix by∏ puchar ufundo-
wany przez Prezydenta Miasta.

(ml)

Metropolita katowicki arcybiskup  Damian
Zimoƒ zosta∏ pierwszym Honorowym Oby-
watelem Miasta Tychy. Uroczysta sesja Rady
Miasta, podczas której arcybiskup zosta∏ uho-

norowany tym tytu∏em, odby∏a si´ 7 grudnia.  
Damian Zimoƒ, który w latach 50. praco-

wa∏ w Tychach jako wikary, do dziÊ pozosta∏
z naszym miastem g∏´boko zwiàzany. W cza-
sie swojej pos∏ugi biskupiej zawsze intereso-
wa∏ si´ sprawami Tychów, pozostawa∏ w sta-
∏ym kontakcie z w∏adzami miasta, popiera∏
wszelkie prospo∏eczne inicjatywy duszpaste-
rzy i uczestniczy∏ w wielu istotnych dla lokal-
nej spo∏ecznoÊci wydarzeniach, jak np. co-
roczne Êwi´to patronalne Tychów w dniu Êw.
Krzysztofa.

Tytu∏ Honorowego Obywatela Miasta Tychy
nadaje Rada Miasta w dowód uznania dla
wybitnych tyszan oraz innych osób o szcze-
gólnych zas∏ugach dla Tychów. Kandydatów
do tytu∏u majà prawo zg∏aszaç radni - wnio-
sek musi poprzeç co najmniej po∏owa usta-
wowego sk∏adu rady lub mieszkaƒcy, po
zebraniu co najmniej tysiàca podpisów.

Podczas sesji wr´czono równie˝ stypendia
samorzàdu miasta Tychy „Quid discis, tibi dis-
cis” dwudziestu wybitnym studentom.

(AC)

Moje miasto Tychy 

Honorowy obywatel 
22 listopada zosta∏o otwarte na terenie

browaru w Tychach pierwsze w Polsce mu-
zeum piwowarstwa. Uroczystemu otwar-
ciu tego imponujàcego obiektu towarzy-
szy∏o przekazanie miastu przez Kompani´
Piwowarskà budynku, w którym swà sie-
dzib´ b´dzie mia∏o Muzeum Miejskie w Ty-
chach. Jego otwarcie planowane jest na
poczàtek przysz∏ego roku.

Przez ponad pó∏ roku mieszkaƒcy Ty-
chów przekazywali na rzecz powstajàcego
muzeum cenne pamiàtki zwiàzane z histo-
rià miasta. Sà to dokumenty, przedmioty
codziennego u˝ytku, stroje, zdj´cia. Jak
mówi Maria Lipok-Bierwiaczonek - odpo-
wiedzialna za utworzenie muzeum - naj-
cenniejszà pamiàtkà jest obraz z po∏owy
XIX wieku, podarowany przez rodzin´ re-
patriantów ze Lwowa.

Podczas otwarcia Tyskiego Muzeum Pi-
wowarstwa goÊcie mogli zobaczyç cz´Êç
zbiorów tworzonego muzeum miejskiego
w ramach wystawy „100 lat z ˝ycia miasta.
Tychy i tyszanie w XX wieku”. Z koncertem
wystàpi∏ wybitny pianista Leszek Mo˝d˝er
z towarzyszeniem AUKSO Orkiestry Kame-
ralnej Miasta Tychy.

(AC)

Budynek
przekazany

Do tego numeru „Twojego Mia-
sta” do∏àczamy prezent dla Czytel-
ników - ksià˝eczk´ „Legendy o Ty-
chach”. Znajdziecie w niej prace na-
grodzone w konkursie literackim
„Tworzymy w∏asnà legend´”, zorga-
nizowanym przez Miejskà Bibliote-
k´ Publicznà z okazji 70-lecia nada-
nia praw miejskich Tychom.



Ka˝da osoba, której prawo jazdy zosta∏o
wydane przed 1 maja 1993 roku, musi do
koƒca roku wymieniç je na nowe. Od nowe-
go roku dokumenty wydane wczeÊniej stracà
wa˝noÊç. 

Nale˝y zaznaczyç, i˝ wa˝ny jest czas wyda-
nia dokumentu, nie zaÊ data uzyskania
uprawnieƒ. Nowe prawo jazdy kosztuje
76,50  z∏ (w tym 5,50 z∏ op∏aty skarbowej i 1
z∏ op∏aty ewidencyjnej). 

W∏aÊciciele praw jazdy wydanych od 1 ma-
ja 1993 roku do 30 czerwca 1999 roku majà

obowiàzek wymieniç swoje doku-
menty do 30 czerwca 2006 roku. 

Do koƒca 2007 roku zachowujà
wa˝noÊç ksià˝eczkowe dowody oso-
biste. Jednak˝e, do koƒca tego roku
dowody powinni wymieniç ci, którzy
majà dokumenty wydane w latach
1973-1980, a w przysz∏ym roku do
Wydzia∏u Spraw Obywatelskich
Urz´du Miasta Tychy powinny zg∏osiç
si´ osoby, których dowody zosta∏y
wydane w latach 1981-1991.   (AC)
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Prezydent Miasta Tychy

Dokumenty do wymiany

Okres Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego
Roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumo-
waniom i planowaniu dzia∏aƒ na przysz∏oÊç. 

Koƒczàcy si´ rok by∏ dla Tychów dosyç
trudny ze wzgl´du na ograniczone mo˝liwo-
Êci bud˝etu. Mimo to wiele rzeczy uda∏o si´
zrobiç, m.in. dzi´ki Êrodkom pozyskanym
z zewnàtrz. W Tychach pojawili si´ nowi in-
westorzy, spad∏o bezrobocie. W ostatnich ty-
godniach miasto otrzyma∏o pi´kny obiekt,
w którym niebawem zacznie funkcjonowaç
muzeum miejskie. W ten sposób spe∏niajà si´
marzenia bardzo wielu osób o muzeum
w Tychach. Wa˝nym wydarzeniem by∏o tak˝e
przyznanie honorowego obywatelstwa Ty-
chów arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi -
wielkiemu przyjacielowi naszego miasta.

Przysz∏y rok up∏ynie pod znakiem przygo-
towaƒ do ogromnego przedsi´wzi´cia, jakim
b´dzie budowa systemu kanalizacji w mie-
Êcie. Do koƒca 2008 roku spe∏nià si´ kilku-
dziesi´cioletnie oczekiwania mieszkaƒców
obrze˝nych dzielnic Tychów. Prace budowla-
ne rozpocznà si´ na poczàtku roku 2006.
W przysz∏ym roku przystàpimy do budowy
hali sportowej przy Zespole Szkó∏ Municypal-
nych. Jestem przekonany, ˝e przybli˝y nas to
do rozwiàzania bolesnego problemu ZSM.

Korzystajàc z okazji, ˝e po raz ostatni
w tym roku mam okazj´ zwróciç si´ do Paƒ-
stwa za poÊrednictwem „Twojego Miasta”
˝ycz´ wszystkim mieszkaƒcom Tychów na-
dziei, spokoju i rodzinnej atmosfery w okresie
Bo˝ego Narodzenia oraz wiele szcz´Êcia, suk-
cesów i spe∏nienia marzeƒ w Nowym Roku.

Mi´dzygminne Przedsi´biorstwo Gospo-
darki Odpadami „Master” z Tychów zaj´∏o
pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkur-
sie zbiórki szk∏a, zorganizowanym przez
miesi´cznik bran˝owy „Przeglàd Komunal-
ny”. Nagroda zosta∏a wr´czona podczas
najwi´kszych targów ekologicznych w Pol-
sce - POLEKO 2004, które odby∏y si´ w dni-
ach 15-18 listopada w Poznaniu.

Ponadto spó∏ka „Master” zdoby∏a pierw-
szà nagrod´ w wysokoÊci 25 tys. z∏ w kon-
kursie zorganizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach za zebranie najwi´k-
szej iloÊci surowców wtórnych w wojewódz-
twie Êlàskim. W tegorocznej edycji konkursu
zebrano ok. 1130 ton szk∏a, 353 tony maku-
latury i 603 tony tworzyw sztucznych.  (ml)

Najzdolniejsi uczniowie tyskich gimna-
zjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych otrzymali
stypendia Prezydenta Miasta Tychy. Aby zo-
staç stypendystà nale˝y uzyskaç wysokà

Êrednià ocen (gimnazjaliÊci - 5,6 a ucznio-
wie szkó∏ ponadgimnazjalnych - 5,3), byç
uczestnikiem mi´dzynarodowych lub ogól-
nopolskich konkursów i olimpiad przedmio-
towych, sportowych lub artystycznych i an-
ga˝owaç si´ w prac´ spo∏ecznà na rzecz
szko∏y lub Êrodowiska.

Ze 141 spe∏niajàcych kryteria uczniów,
zg∏oszonych w tym roku przez dy-
rektorów szkó∏ lub rodziców, komi-
sja stypendialna wy∏oni∏a 40 gimna-
zjalistów i 56 uczniów szkó∏ ponad-
gimnazjalnych. Ka˝dy z nich otrzy-
ma∏ stypendium wysokoÊci od 700
do 1200 z∏.

(AC)

Stypendia prezydenta

Master nagrodzony
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Kontynuujàc prezentacje miast partnerskich Tychów za-
praszamy tym razem do Huddinge, miasta po∏o˝onego na
po∏udniu Szwecji, zaledwie 15 minut jazdy metrem od cen-
trum Sztokholmu. Ka˝dy, kto kocha przyrod´, jazd´ na nar-
tach czy szaleƒstwo robienia zakupów nie b´dzie si´ tam
nudzi∏.

Huddinge jest siedemnastym co do wielkoÊci miastem Szwecji. Li-
czy 88 tys. mieszkaƒców, którzy sà przedstawicielami stu ró˝nych
narodowoÊci. Jak podajà miejskie statystyki, oko∏o 20 proc. jego
mieszkaƒców urodzi∏o si´ poza granicami Szwecji. SpoÊród nich naj-
wi´cej jest Finów, Turków, Irakijczyków, Polaków, Norwegów i Chiƒ-
czyków. Warto zaznaczyç, ˝e jeszcze przed 1860 rokiem Huddinge
by∏o typowo wiejskà osadà, której liczba mieszkaƒców nie przekra-
cza∏a 1800 osób. Dopiero kolej przyczyni∏a si´ do szybkiego rozwo-
ju miasta. 

Tu warto studiowaç

Dzisiaj miasto jest znaczàcym oÊrodkiem akademickim. Znajduje
si´ tu Södertörn University College, do którego ucz´szcza oko∏o 10
tys. studentów. Uczelnia zosta∏a utworzona w 1996 roku i dziÊ
kszta∏ci m∏odych ludzi na wielu kierunkach uniwersyteckich. Mo˝na
tutaj uzyskaç dyplom z zakresu nauk spo∏ecznych, jak równie˝ bio-
logii, fizyki, chemii, ochrony Êrodowiska. Warto podkreÊliç, ˝e uczel-
nia specjalizuje si´ w problematyce Europy Ârodkowej i Wschodniej.
W mieÊcie znajdujà si´ równie˝ wydzia∏y jednej z najwi´kszych
w Europie uczelni medycznych - Karolinska Institutet oraz szpital
uniwersytecki, w którym stosuje si´ najnowoczeÊniejsze metody le-
czenia i prowadzi badania kliniczne na Êwiatowym poziomie.
W Huddinge kszta∏ci si´ tak˝e in˝ynierów i architektów na wydzia-
∏ach Kungliga Tekniska Högskolan (Królewskiej Wy˝szej  Szko∏y In˝y-
nieryjnej). W sumie w mieÊcie studiuje 15 tys. m∏odych ludzi.

Najwi´cej mieszkaƒców Huddinge pracuje w szpitalu uniwersy-
teckim, samorzàdzie lokalnym, w licznych oÊrodkach badawczych
zajmujàcych si´ biotechnologià i biologià molekularnà oraz w zloka-
lizowanych w po∏udniowo-wschodniej dzielnicy miasta - Länna Cor-
porate Estate - zak∏adach reprezentujàcych ró˝ne ga∏´zie przemys∏u.
Wielu mieszkaƒców za∏o˝y∏o w∏asne firmy (w mieÊcie dzia∏a ich oko-
∏o 1500), zajmujàce si´ przede wszystkim obs∏ugà turystów i stu-
dentów.  

Do Huddinge na narty i zakupy

Huddinge odwiedza co roku od pi´ciu do dziesi´ciu milionów
goÊci. Wielu z nich bierze udzia∏ w kongresach i sympozjach orga-
nizowanych przez szko∏y wy˝sze i oÊrodki badawcze. Jednak najwi´-
cej osób przyje˝d˝a tutaj po prostu na zakupy - miasto posiada bo-
wiem jedno z najwi´kszych w Szwecji centrów handlowych. To w∏a-
Ênie tutaj znajduje si´ najwi´kszy na Êwiecie sklep sieci IKEA. Zaku-
py to nie jedyna atrakcja Huddinge. Wielu mieszkaƒcom regionu
sztokholmskiego miasto kojarzy si´ z bia∏ym szaleƒstwem. Co roku
wiele osób przyje˝d˝a tutaj, by pojeêdziç na nartach na Êwietnie
przygotowanych stokach. Miasto posiada wiele interesujàcych
miejsc, gdzie mo˝na odpoczywaç i uprawiaç sport. Do najbardziej

znanych nale˝à dwa wielkie centra rekreacji. Pierwsze to Flottsbro,
gdzie oprócz narciarstwa mo˝na uprawiaç wspinaczk´ i kolarstwo
górskie, graç w golfa, koszykówk´, p∏ywaç, ∏owiç ryby. Drugie miej-
sce, równie ch´tnie odwiedzane, to Sundby, gdzie w cieplejsze dni
mieszkaƒcy i turyÊci mogà urzàdziç piknik, pojeêdziç konno, pójÊç
na spacer, a zimà oczywiÊcie pojeêdziç na nartach. 

nasze miasto
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Zapraszamy do Huddinge



Prawdziwi ekolodzy

Huddinge to nowoczesne miasto, którego mieszkaƒcy ogromnà
wag´ przywiàzujà do ochrony Êrodowiska naturalnego - na jego te-
renie ustanowiono a˝ siedem rezerwatów przyrody. Ich g∏ównym
zadaniem jest  ochrona bioró˝norodnoÊci. Rezerwaty obejmujà
przede wszystkim lasy sosnowe, Êwierkowe i mieszane. Przesz∏o 50
proc. powierzchni miasta zajmujà tereny zielone, w tym 15 malow-
niczych jezior.  Dlatego byç mo˝e wielu mieszkaƒców Huddinge to
zapaleni ornitolodzy. Bardzo cz´sto w porze lunchu zamiast w sto-
∏ówkach i restauracjach mo˝na ich spotkaç nad jeziorami, obserwu-
jàcych ˝ycie ptaków. Utworzono nawet stron´ internetowà, na któ-
rej umieszczane sà aktualne informacje o interesujàcych gatunkach
ptaków, które w∏aÊnie odwiedzi∏y Huddinge. Bardzo modne wÊród
mieszkaƒców jest organizowanie wycieczek do lasu, które oprowa-
dza biolog doskonale znajàcy tajniki przyrody. Prawie codziennie
wyruszajà na „zwiedzanie” lasu dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli. Nie dziwi
wi´c, ˝e w Huddinge znajduje si´ szko∏a, która zosta∏a wpisana na
list´ Ekologicznych Szkó∏ Europy. W kwietniu tego roku przedstawi-
ciele rzàdu szwedzkiego wr´czyli uczniom i nauczycielom szko∏y zie-
lonà flag´ oznaczajàcà, ˝e placówka z powodzeniem realizuje euro-
pejskie programy edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiór-
ki odpadów, oszcz´dzania energii i wody. W programach edukacyj-

nych przewidziano równie˝ wspó∏prac´ z rodzicami: organizowane
sà np. specjalne dy˝ury rodziców, którzy zamiast dowoziç swoje
dzieci do szko∏y samochodami, odprowadzajà je pieszo. Równie˝
w pozosta∏ych szko∏ach i przedszkolach przywiàzuje si´ du˝à wag´
do edukacji ekologicznej. Ka˝dy przedszkolak w Huddinge uczy si´,
jak prawid∏owo segregowaç Êmieci. 

To trzeba zobaczyç

Miejscem, z którego mieszkaƒcy miasta sà szczególnie dumni, jest
otwarte w 1996 roku Muzeum Sztuki Dziecka. Mo˝na tu oglàdaç
prace dzieci z ca∏ego Êwiata, wykonane ró˝nymi technikami pla-
stycznymi, zaskakujàce doborem tematów, niekonwencjonalnymi
rozwiàzaniami kompozycyjnymi i kolorystycznymi. Otwarcie kolejnej
wystawy to zawsze w Huddinge wielkie wydarzenie. Ostatnio zorga-
nizowano wystaw´ portretów wykonanych przez dzieci z Tanzanii.
Muzeum to równie˝ miejsce, gdzie mali mieszkaƒcy Huddinge
w wieku od 4 do 10 lat mogà uczestniczyç w specjalnie dla nich
przygotowanych warsztatach artystycznych. 

Lokalna polityka

W Radzie Miasta zasiada 61 radnych reprezentujàcych
osiem partii. Koalicj´ wi´kszoÊciowà, która jest odpowiedzial-
na za strategiczne decyzje podejmowane w mieÊcie, tworzy
31 radnych z Partii Socjaldemokratycznej, Partii Lewicowej
oraz Partii Zielonych. Przewodniczàcym RM jest  Bo Beckman,
natomiast funkcj´ burmistrza pe∏ni Ann-Marie Högberg -
oboje reprezentujà Parti´ Socjaldemokratycznà.  

(AB)

nasze miasto
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OÊrodek Informacji Europejskiej Urz´du Miasta Tychy roz-
poczà∏ kampani´ informacyjnà dotyczàcà programu Unii Eu-
ropejskiej „M∏odzie˝”. 

Program ten jest jednym z projektów z zakresu edukacji niefor-
malnej. Ma na celu promowanie idei zjednoczonej Europy, umo˝li-
wia nawiàzanie ciekawych kontaktów mi´dzynarodowych, posze-
rzenie wiedzy oraz zdobycie cennych doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci
przydatnych m∏odemu cz∏owiekowi w przysz∏ej pracy zawodowej.
Przygotowuje tak˝e do aktywnego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym
paƒstw europejskich. Mogà w nim wziàç udzia∏ kreatywne osoby
w wieku 15-25 lat.

Program stwarza mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ, poglàdów,
zach´ca do realizowania ciekawych pomys∏ów. Promuje indywidual-
ny rozwój m∏odych ludzi, a dodatkowo wspiera finansowo i meryto-
rycznie interesujàce, oryginalne inicjatywy m∏odzie˝y.

W ramach kampanii informacyjnej na temat programu w Tychach

zorganizowane zostanà na poczàtku stycznia 2005 roku spotkania
informacyjne pod nazwà „M∏odzi w Europie”, nast´pnie wybrana
w drodze konkursu grupa ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w realizacji
programu zostanie przeszkolona i przygotowana do z∏o˝enia wnio-
sku. Podczas spotkaƒ zostanà szczegó∏owo omówione zasady
uczestnictwa w programie, priorytety oraz zasady uzyskania unijne-
go dofinansowania projektów. Poprowadzà je specjaliÊci z Regional-
nego OÊrodka Programu „M∏odzie˝” (Forum Edukacji Europejskiej)
z Katowic. Partnerem kampanii jest tak˝e Stowarzyszenie Biuro Ini-
cjatyw Spo∏ecznych w Tychach.

Wszystkich zainteresowanych wzi´ciem udzia∏u w spotkaniach in-
formacyjnych serdecznie zach´camy i zapraszamy do skontaktowa-
nia si´ do 31 grudnia z OÊrodkiem Informacji Europejskiej przy ul.
Grota Roweckiego 44 (pokój 102), tel. 227 20 41 w.581, e-mail:
oie@umtychy.pl.

(MZ)
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Szwedzki Leonardo

Program „M∏odzie˝”

porady porady porady porady porady

porady

W lutym tego roku Urzàd Miasta Tychy opracowa∏ i z∏o˝y∏
do Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci projekt,
który przewidywa∏ tygodniowy pobyt w szwedzkim Huddin-
ge oÊmioosobowej grupy pracowników instytucji zajmujà-
cych si´ problematykà aktywizacji osób poszukujàcych za-
trudnienia. W wymianie udzia∏ wzi´li pracownicy Urz´du
Miasta Tychy oraz pracownicy Powiatowych Urz´dów Pracy
z Tychów, Katowic i Miko∏owa. Projekt otrzyma∏ najwy˝szà
ocen´ i zosta∏ zakwalifikowany do dofinansowania w ra-
mach programu.

Wybór Szwecji jako kraju docelowego nie by∏ przypadkowy. Sytu-
acja na szwedzkim rynku pracy jest bardzo stabilna. W lipcu 2004
roku przeci´tna stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosi∏a 9
proc., natomiast w Szwecji tylko 6,4 proc. Szwecj´ charakteryzuje
równie˝ wysoka stopa zatrudnienia, wynoszàca 74 proc. Istotne
z punktu widzenia obywatela polskiego jest tak˝e to, ˝e po 1 maja
tego roku Szwecja nie wprowadzi∏a okresu przejÊciowego na za-
trudnianie cudzoziemców. W praktyce oznacza to, ˝e polscy obywa-
tele mogà wyjechaç do Szwecji, przebywaç tam przez trzy miesiàce
i podejmowaç prac´ bez specjalnego zezwolenia. Przebywanie
w tym kraju przez okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce zwiàzane jest z ko-
niecznoÊcià uzyskania zezwolenia na pobyt. Wnioski o takie zezwo-
lenie mo˝na sk∏adaç w Ambasadzie Szwecji w Warszawie (ul. Baga-
tela 3, 00-585 Warszawa, tel. (022) 640 89 00, e-mail:  ambassa-
den.warszawa@foreign.ministry.se) lub w Konsulacie Generalnym
w Gdaƒsku (ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdaƒsk, tel. (058) 300
95 00, e-mail:  generalkonsulat.gdansk@foreign.ministry.se). Wnio-
ski takie, jako obywatele Unii Europejskiej mo˝emy sk∏adaç tak˝e po

wjeêdzie do Szwecji w lokalnych oddzia∏ach Urz´du Migracji
(www.migrationsverket.se). 

Zaplanowana wizyta odby∏a si´ w paêdzierniku. Partnerem projek-
tu, a zarazem instytucjà przyjmujàcà by∏ Urzàd Miasta Huddinge.
W trakcie pobytu uczestnicy odwiedzili lokalne instytucje samorzà-
dowe zajmujàce si´ problematykà rynku pracy. Zapoznali si´ tak˝e
z przebiegiem realizacji kilku projektów wspó∏finansowanych ze
Êrodków europejskich. 

Liczne spotkania, prezentacje programów oraz dyskusje pozwoli-
∏y nie tylko poznaç metody pracy z bezrobotnymi, stosowane narz´-
dzia aktywizacji i motywacji tej grupy, ale tak˝e szwedzkà kultur´
pracy, która ró˝ni si´ znacznie od polskiej. 

Efektem wymiany doÊwiadczeƒ w ramach programu Leonardo da
Vinci b´dzie mi´dzy innymi opracowany przez uczestników „Prze-
wodnik poruszania si´ po szwedzkim rynku pracy”, w którym ka˝dy
zainteresowany znajdzie niezb´dne informacje. Przewodnik dost´p-
ny b´dzie bezp∏atnie od lutego 2005 roku w OÊrodku Informacji Eu-
ropejskiej Urz´du Miasta Tychy oraz w Powiatowych Urz´dach Pracy:
w Tychach, Katowicach i Miko∏owie (z siedzibà w ¸aziskach Górnych).

(MZ)



Miejski Zarzàd Ulic i Mostów w Tychach dzia∏a obecnie jako jed-
nostka bud˝etowa i podlega Prezydentowi Miasta Tychy, który spra-
wuje nadzór i kontrol´ na jego dzia∏alnoÊcià.

Obszar dzia∏alnoÊci MZUiM to zarzàdzanie i administrowanie dro-
gami publicznymi na terenie miasta Tychy. Do g∏ównych zadaƒ jed-

nostki nale˝y utrzymywanie dróg i zieleni oraz innych elementów in-
frastruktury znajdujàcych si´ w pasie drogowym, ich remontowanie,
a tak˝e planowanie i realizacja inwestycji drogowych oraz wydawa-
nie uzgodnieƒ zwiàzanych z zaj´ciem terenu w pasie drogowym.

Tak zwane roboty utrzymaniowe wykonywane przez MZUiM to
przede wszystkim bie˝àca konserwacja nawierzchni bitumicznych,

remonty chodników, konserwacja dróg gruntowo-˝u˝lowych, kon-
serwacja poboczy wzd∏u˝ ulic, oznakowanie pionowe i poziome,
utrzymanie i konserwacja sygnalizacji Êwietlnych na drogach i uli-
cach w mieÊcie.

Co roku MZUiM prowadzi „Akcj´ Zima”, której celem jest zapew-
nienie nale˝ytego poziomu utrzymania dróg w okresie, kiedy warun-
ki atmosferyczne sà najtrudniejsze dla u˝ytkowników. O skali przed-
si´wzi´cia mogà Êwiadczyç iloÊci Êrodków zu˝ywanych do posypy-
wania dróg: w sezonie 2003/2004 zu˝yto oko∏o 4,5 tys. ton soli dro-
gowej oraz 3,4 tys. ton piasku.

MZUiM zarzàdza drogami ró˝nych kategorii na terenie Tychów. Sà
to trzy drogi krajowe (DK-1, DK-86 i DK-44) o ∏àcznej d∏ugoÊci 22,5
km, 45 dróg powiatowych o d∏ugoÊci 74,4 km oraz a˝ 295 dróg
gminnych o d∏ugoÊci 157,8 km. Dodatkowo MZUiM zarzà-
dza kilkudziesi´cioma obiektami mostowymi - mostami,
wiaduktami, tunelami, k∏adkami dla pieszych, przejÊciami
podziemnymi.

MZUiM utrzymuje równie˝ 24 sygnalizacje Êwietlne,
z czego 14 znajduje si´ na skrzy˝owaniach ulic, a pozosta-
∏e s∏u˝à jako sygnalizacje przejÊç dla pieszych i ostrzegaw-
cze. Miejski Zarzàd Ulic i Mostów obs∏uguje tak˝e strefy
p∏atnego parkowania.

(JP)

Mówi Wojciech ¸yko
dyrektor Miejskiego Zarzàdu Ulic i Mostów

- Naszym priorytetem jest
bezpieczeƒstwo i porzàdek
w obr´bie pasa drogowego.
Dlatego te˝ wspó∏pracujemy
z Wydzia∏em Komunikacji
Urz´du Miasta, Stra˝à Miejskà
i policjà w zakresie poprawy
bezpieczeƒstwa na drogach. 

Efektem tych dzia∏aƒ jest
wybudowanie ostatnio na

przejÊciach dla pieszych dwunastu wysepek dla pieszych,
zwanych te˝ azylami (pisaliÊmy o nich we wrzeÊniowym nu-
merze „Twojego Miasta” - przyp. red.) czy monta˝ barier
energoch∏onnych.

y

Jeêdziç bezpiecznie
prezentacje

Miejski Zarzàd Ulic i Mostów 
jednostka bud˝etowa

Rok powstania - 1969
Siedziba - ul. Budowlanych 59
Zatrudnienie - 37 osób
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Kampani´ „Stop narkotykom” rozpocz´∏a 25 paêdziernika
konferencja prasowa w pubie Corrida

Koszulki z logo przypad∏y do gustu muzykom wspierajàcym
akcj´ - koncert w pubie Scrubs

wydarzenia

Tychy powiedzia∏y

Prawdziwe rockowe granie - Sebastian Riedel z zespo∏em
Cree

7 listopada, podczas fina∏owego koncertu na lodowisku 
w Tychach, nie zabrak∏o atrakcji dla publicznoÊci

Wyst´p gwiazdy wieczoru - zespó∏ Sistars Tyska publicznoÊç nie zawiod∏a - lodowisko p´ka∏o w szwach


