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Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpoczął 
prace związane z poprawą bezpieczeń-
stwa ruchu. Na tyskich przejściach dla 
pieszych już pojawiają się nowe azyle dla 
pieszych (wysepki). Całość prac powin-
na zakończyć się na przełomie sierpnia 
i września, a wartość umowy podpisanej 
z wykonawcą to około 620 tys. zł.

– azyle drogowe stanowią bufor dla pie-
szych, dzięki któremu mogą oni przejść 
przez ulicę „na dwa razy”. Ponadto uspa-
kajają ruch w rejonie przejścia i uniemoż-
liwiają wyprzedzanie czy niebezpieczne 
sytuacje na drodze – komentuje agniesz-
ka Kijas, rzecznik prasowy mzUim.
Trzy nowe azyle pojawią się na ulicy an-
dersa – dwa w rejonie placu św. anny 
i jeden przy ul. arctowskiego, tyle też po-
wstanie na ul. Budowlanych (jeden w re-
jonie przystanku Tychy Carboautomatyka 
oraz dwa przy skrzyżowaniu z ul. Biblio-
teczną). Trzy obiekty staną na ul. Cygane-
rii – jeden przy skrzyżowaniu z ul. Curie-
Skłodowskiej oraz dwa przy skrzyżowaniu 
z ul. Czystą. Nowy azyl pojawi się na jezd-
ni ul. Edukacji – przy skrzyżowaniu z ul. 
Fitelberga oraz na ul. Harcerskiej przy 

skrzyżowaniu z ul. Hetmańską. ostatnie 
trzy wysepki mają powstać na ul. Hlonda 
– dwa przy skrzyżowaniu z ul. Brzozo-
wą i jeden przy skrzyżowaniu z ul. wie-
czorka.

– Nasze pracę będą powodowały miej-
scowe utrudnienia. Kierowców prosi-
my o ostrożną jazdę i stosowanie się 
do znaków – dodaje rzecznik prasowy 
mzUim. RM

Urząd Miasta Tychy wyszedł począt-
kującym przedsiębiorcom naprzeciw 
i zorganizował „Dzień przedsiębiorcy”, 
na który zaprosił specjalistów z Okręgo-
wej Izby Przemysłowo-Handlowej, Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzę-
du Skarbowego, Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz Podstrefy Tyskiej Katowi-
ckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Frekwencja pokazała, że takie spotkania 
są potrzebne. wzięło w nim udział ponad 
150 przyszłych przedsiębiorców.
wydarzenie było przeznaczone dla 
wszystkich chcących otworzyć swoją 
działalność gospodarczą lub posiadają-
cych już firmę i szukających porady od-
nośnie jej prowadzenia. związane było 
z przypadającym na 21 czerwca, usta-
nowionym przez Sejm, ogólnopolskim 
„dniem przedsiębiorcy”. – wyszliśmy 
naprzeciw tym, którzy prowadzą jedno-
osobową działalność gospodarczą lub 
działają w formie spółki cywilnej i są wpi-
sani do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o działalności Gospodarczej, bądź planują 
rozpoczęcie działalności w takiej formie. 
Tylko w ubiegłym roku do bazy wpisali-
śmy ponad 800 nowych firm. Statystyki 
pokazują, że liczby te rosną z roku na rok 
– mówił Jerzy Gospodarek, naczelnik wy-
działu Ewidencji działalności Gospodar-
czej Urzędu miasta w Tychach.
Specjaliści pomagali wypełniać wnio-
ski potrzebne do założenia działalności 
i zachęcali do założenia profilu zaufa-
nego, dzięki któremu można załatwić 
sprawy urzędowe przez internet. Tłu-
maczyli, jaką formę opodatkowania wy-

brać oraz jakie ulgi w opłacaniu składek 
zUS wprowadziła Konstytucja Biznesu: 
„Ulgę na start”, preferencyjne składki, 
„mały zUS”, działalność nieewidencjo-
nowaną, czyli możliwość prowadzenia 
biznesu bez rejestracji. Pracownicy PUP 
odpowiadali na pytania dotyczące zasad 
przyznawania dotacji na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej i dofinansowa-
nia zatrudnienia bezrobotnych. – Sporo 

osób przychodziło już z konkretnymi 
pytaniami. Trzeba przyznać, że przed-
siębiorcza świadomość społeczna roś-
nie, co pokazuje, jak bardzo potrzeb-
ne są takie spotkania – mówiła agata 
majchrzak, kierownik inspektoratu zUS 
w Tychach.
Jak dowiedzieliśmy się u organizatorów, 
w przyszłości takie spotkania mają być 
organizowane częściej. KaMil Peszat

nowe azyle dla pieszych

mały krok w duży biznes

Na ul. Cyganerii już powstały pierwsze azyle.

Do specjalistów ustawiały się kolejki potencjalnych przedsiębiorców.

nowe tyskie ulice
Na czerwcowej sesji Rady Miasta tyscy 
radni nadali stosownymi uchwałami na-
zwy trzem nowym ulicom.

w dzielnicy Czułów jedna z wewnętrz-
nych ulic bocznych od ul. Leszczynowej 
otrzymała nazwę ul. Cedrowa.
Nadano też nazwy dwóm ulicom we-
wnętrznym, bocznym od ul. Żorskiej 
w dzielnicy Żwaków. Po upływie 14 
dni od ogłoszenia uchwał w dzienni-
ku Urzędowym województwa Śląskiego 
uzyskają one nazwy: Żubrów i Żaków.
 WW

Wybory do rad osiedli 
we wrześniu

Rada Miasta w Tychach podjęła 
27 czerwca uchwałę w sprawie zarzą-
dzenia wyborów do dziewiętnastu ty-
skich Rad Osiedli.

wybory odbędą się w niedzielę, 29 wrześ-
nia na terenie następujących tyskich 
osiedli: anna, Cielmice, Czułów, F-6, Fa-
mily, Glinka 1, Jaroszowice – Urbanowi-
ce – wygorzele, mąkołowiec, ogrodnik, 
Paprocany, Paprotka, r-2, Stare Tychy, 
Suble-Glinka, wartogłowiec, wilkowyje, 
z, z-1 i Żwaków.
do poszczególnych rad mieszkańcy 
osiedli wybierać będą 15 osób. Termin 
zgłaszania miejskiej Komisji wyborczej 
kandydatów na członków ro upływa 
8 września. do tego dnia zgłaszać tak-
że należy kandydatów do osiedlowych 
komisji wyborczych.
w wyborczą wrześniową niedzielę bę-
dzie można głosować w wyznaczonych 
na terenie osiedla lokalach w godz. od 8 
do 18. WW
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Ciąża bez alkoholu
Miasto Tychy, wzorem ostatnich ponad 
dziesięciu lat, włącza się w prowadzoną 
przez Państwową Agencję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych ogól-
nopolską kampanię edukacyjną „Ciąża 
bez alkoholu”.

wyniki badań są bowiem alarmujące. 
Pomimo realizowanych od lat działań 
edukacyjnych zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i lokalnym, spożycie alko-
holu wśród kobiet w wieku rozrodczym 
wzrasta, a ponad połowa ginekologów 
nie informuje swoich pacjentek, u któ-
rych stwierdza ciążę, o konieczności 
zaprzestania picia alkoholu w tym 
okresie.
Szerzej o kampanii napiszemy w jed-
nym z najbliższych numerów tygodnika.
 WW
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