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Jak co roku o tej porze w mieście ru-
sza kampania „zostaw 1% w Tychach”. 
Jej celem jest zachęcenie mieszkań-
ców do przekazywania jednego procenta 
swojego podatku na rzecz tyskich orga-
nizacji pożytku publicznego.
– Trwa okres rozliczeń podatkowych. 
Tradycyjnie już zachęcamy do tego, 
by swoje pieniądze z jednego procenta 
zostawiać w naszym mieście. zachęca-
my do wspierania naszych organizacji 
pożytku publicznego – mówi Krystyna 
rumieniuch, naczelnik wydziału Spraw 
Społecznych i zdrowia Urzędu miasta 
Tychy i dodaje, że z roku na rok wzrasta 
świadomość społeczna w tym zakre-
sie. – Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że działalność organizacji pożytku pu-
blicznego jest potrzebna. Stanowią one 
uzupełnienie instytucji publicznych. 
różnorako wzbogacają życie społecz-
ności lokalnych. dlatego tak chętnie im 
pomagamy. Coraz więcej tyszan decy-
duje się przekazać swój jeden procent 

na rzecz wybranej oPP. Taka postawa 
bardzo cieszy – przyznaje.
zakres działalności tyskich oPP jest 
bardzo szeroki. I tak mamy organizacje 
zajmujące się ochroną i promocją zdro-
wia, profilaktyką i walką z uzależnie-
niami, pomocą chorym i ich rodzinom, 

edukacją, promocją sportu i kultury, 
pomocą zwierzętom i wiele innych. – 
Każdy z pewnością znajdzie taką organi-
zację, której działalność jest mu bliska 
i zechce ją wesprzeć – podsumowuje 
Krystyna rumieniuch.

ES

Budowa tunelu pod DK-1 
rozliczona

dobiega końca rozliczenie inwestycji, 
której przedmiotem była budowa tunelu 
pod dK-1, lokalnej sieci drogowej, bu-
dowa ronda na skrzyżowaniu ul. Skot-
nica i ul. Goździków oraz przebudowa 
sieci infrastruktury. realizacja przed-
sięwzięcia przyczyniła się do poprawy 
jakości komunikacji między dzielnica-
mi wartogłowiec, Czułów, Jaroszowice 
i wygorzele, umożliwiła dojazd to te-
renów aktywności gospodarczej. Po-
nadto, zdecydowanie zmniejszyła się 
liczba zdarzeń drogowych na wcze-
śniejszym skrzyżowaniu ul. Beskidz-
kiej z ul. dzwonkową i Goździków.
zakres robót obejmował: budowę prze-
jazdu pod dK-1 (tunel), budowę urzą-
dzeń poprawiających bezpieczeństwo 
ruchu drogowego (chodniki, ścieżki ro-
werowe, przystanki autobusowe), bu-
dowę nowego fragmentu ul. Skotnica, 
przebudowę części ul. Skotnica i ul. 
Cmentarnej, budowę ronda na skrzy-
żowaniu ul. Skotnica z ul. Goździków, 
przebudowę drogi serwisowej, budowę 
murów oporowych na dojazdach do tu-
nelu, budowę kanalizacji deszczowej 
dla odwodnienia powstałego układu 
drogowego, przebudowę infrastruktury 
kolidującej z układem drogowym (wo-
dociąg, gazociągi, sieci elektroenerge-
tyczne i teletechniczne), budowę oświe-
tlenia drogowego, budowę przyłącza 
elektrycznego przepompowni.
Projekt został zrealizowany latach 
2013–2014. w lipcu 2015 roku miasto 
Tychy złożyło wniosek o dofinansowa-
nie przedsięwzięcia w ramach regio-
nalnego Programu operacyjnego wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007–2013, 
Priorytet VII Transport. Uchwałą nr 
1997/71/V/2015 z dnia 20 października 
2015 r. zarząd województwa Śląskie-
go przyjął listy rankingowe projektów 
i wybrał przedsięwzięcie do dofinan-
sowania. Umowa o współfinansowanie 
przedsięwzięcia ze środków Europej-
skiego Funduszu rozwoju regional-
nego została podpisana w dniu 30 li-
stopada 2015 r., a aneks do umowy 11 
stycznia 2016 r.
wartość dofinansowania wynosi 
4 113 024,83 zł (tj. 31,56% kosztów 
kwalifikowanych), a koszty całkowite 
przedsięwzięcia 13 677 931,30 zł.

Jeden procent, duże możliwości

Tyskie organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzy-
mania 1% podatku za rok 2015:

Stowarzyszenie Na rzecz Pomocy i rozwoju Integracyjnej •	
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tychach „Piątka dzieciom” KRS 
0000009415 
Polskie Stowarzyszenie Na rzecz osób z Upośledzeniem •	
Umysłowym Koło w Tychach KRS 0000013377 
Komitet Pomocy dla zwierząt •	 KRS 0000015352 
Stowarzyszenie Na rzecz Pomocy I rozwoju Gimnazjum Nr •	
11 w Tychach „Tredecima” KRS 0000032329 
Społeczne Stowarzyszenie „Hospicjum Im. Św. Kaliksta I” •	
KRS 0000039927
Stowarzyszenie Na rzecz dzieci z Porażeniem mózgowym •	
„Bliżej Nas” KRS 0000050510
Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” •	 KRS 0000065590 
Społeczne Towarzystwo oświatowe Samodzielne Koło Tere-•	
nowe Nr 30 w Tychach KRS 0000076897 
Tyski związek osób Niepełnosprawnych ruchowo•	  KRS 
0000077314 
Stowarzyszenie Sportowe oks Juwe Tychy-Jaroszowice•	  KRS 
0000122161 
Stowarzyszenie Sportowe osiedlowy Klub Sportowy „zet” •	
Tychy KRS 0000144240
Stowarzyszenie Sportowe Nobel Sport •	 KRS 0000180789
Stowarzyszenie otwartych Ludzi „Sol”•	  KRS 0000192921
Stowarzyszenie Na rzecz Ludzi w Podeszłym wieku „dar •	
Serca” KRS 0000207821 
Stowarzyszenie „SFora” •	 KRS 0000225039
Ludowy Klub Sportowy „ogrodnik” w Tychach•	  KRS 
0000252544
abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” •	 KRS 0000279721
Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Tychy •	 KRS 0000294460
Tyski Chór mieszany Presto Cantabile •	 KRS 0000302337
Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzciciel” •	
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szkół Gimnazjal-
nych I Podstawowych – Integracyjnych KRS 0000313803
Fundacja „razem” •	 KRS 0000313924 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 4 Im. Kardynała •	
Stefana wyszyńskiego w Tychach KRS 0000321327
Fundacja Śląskie Hospicjum dla dzieci •	 KRS 0000324984
Fundacja orle Gniazdo •	 KRS 0000329894
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa” •	 KRS 
0000331449 
Fundacja „Cicha-Nadzieja” •	 KRS 0000331965 
Stowarzyszenie „Szarak Polski”•	  KRS 0000335511
akademia Piłki Nożnej GKS Tychy •	 KRS 0000531207
Tyski Sport Spółka akcyjna•	  KRS 0000383275
Fundacja Caritas Katowice•	  KRS 0000291119, cel szczegóło-
wy: Caritas archidiecezji Katowickiej ośrodek św. Faustyna 
w Tychach,
Fundacja Caritas Katowice •	 KRS 0000291119, cel szczegóło-
wy: Caritas archidiecezji Katowickiej dom Pomocy Społecznej 
św. anna w Tychach
Fundacja Internationaler Bund Polska•	  KRS 0000231494, cel 
szczegółowy: CIS Tychy
Polski Czerwony Krzyż •	 KRS 0000225587, cel szczegółowy: 
rejonowa rada HdK Tychy
Polski związek Niewidomych okręg Śląski•	  KRS 0000012847, 
cel szczegółowy: Koło Tychy
Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie rozsiane Ich opie-•	
kunów I Przyjaciół KRS 0000025638, cel szczegółowy: od-
dział Tychy
Światowy związek Żołnierzy armii Krajowej okręg Śląski •	 KRS 
0000113420, cel szczegółowy: oddział Tychy
Towarzystwo Przyjaciół dzieci Śląski oddział regionalny •	
KRS 0000131323, cel szczegółowy: oddział miejski Tychy
związek Kombatantów rzeczpospolitej Polskiej I Byłych •	
więźniów Politycznych KRS 0000106108, cel szczegółowy: 
Koło miejskie Tychy.
związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska•	  KRS 
0000273051, cel szczegółowy: Hufiec ziemi Tyskiej im. 
wojska Polskiego
Fundacja For animals•	  KRS 0000265307, cel szczegółowy: 
Koło miejskie Tychy.

Dla kogo 1%?
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