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Po oddanym przed niespełna rokiem 
Stadionem Miejskim, Tychy mają 
ogromną szansę wzbogacić się o ko-
lejny obiekt sportowy z prawdziwe-
go zdarzenia. Wiele wskazuje na to, 
że jeszcze w tym roku może ruszyć 
budowa areny lekkoatletycznej przy 
ul. Edukacji.

19 maja wydane zostało pozwolenie 
na budowę, a mniej więcej w tym samym 
czasie do Urzędu miasta dotarła infor-
macja, że ministerstwo Sportu i Tury-
styki wpisało naszą inwestycję do planu 
rocznego 2016, co w praktyce oznacza, 
że resort dofinansuje budowę areny.
wniosek o ujęcie w planie wieloletnim 
budowy stadionu lekkoatletycznego 
z ośmiotorową 400-metrową bieżnią, 
skocznią do skoku w dal i trójskoku, 
rzutnią do pchnięcia kulą, rzutu oszcze-
pem, dyskiem i młotem oraz skocznia-

mi do skoku wzwyż i o tyczce, został 
złożony w ministerstwie w listopadzie 
2014 roku. w sierpniu ubiegłego roku 
przyszła informacja, że inwestycja zo-
stała ujęta w planie wieloletnim, a przed 
dwoma tygodniami – że weszła do planu 
na rok bieżący.
– oznacza to, że możemy złożyć wniosek 
o dofinansowanie budowy areny, które 
może wynieść około 6 milionów złotych. 
Bez ujęcia naszego wniosku w planie 
na ten rok, nie moglibyśmy tego zro-
bić – mówi Bożena Nowak, naczelnik 
wydziału rozwoju miasta i Funduszy 
Europejskich.
wniosek trzeba złożyć do 15 czerwca, 
potem mSiT ma trzy miesiące na jego 
rozpatrzenie. Jeśli wyda pozytywną de-
cyzję, prace przy budowie tego nowo-
czesnego obiektu powinny rozpocząć 
się jeszcze w tym roku.
– Tyska arena będzie obiektem lek-

koatletycznym kategorii IIIa, co ozna-
cza, że spełnia wymagania Polskiego 
związku Lekkiej atletyki oraz między-
narodowego Stowarzyszenia Fede-
racji Lekkoatletycznych IaaF. dzięki 
temu w Tychach będą mogły się roz-
grywać m.in. oficjalne mityngi lekko-
atletyczne, zawody do rangi mistrzostw 
Polski o pełnym programie konkuren-
cji, a także mityngi międzynarodowe 
– twierdzi prezydent Tychów andrzej 
dziuba.
oprócz bieżni, rzutni i skoczni, na te-
renie obiektu znajdzie się także teren 
rozgrzewkowy, specjalna wiata lub wie-
ża dla sędziów i komentatorów oraz – 
co najważniejsze dla kibiców – trybuna 
na 1000 miejsc siedzących.
Szacowany koszt inwestycji, którą Polski 
związek Lekkiej atletyki uznał za ważną 
i strategiczną dla rozwoju tego sportu 
w Polsce, to ok. 15 milionów zł.

arena lekkoatletyczna coraz bliżej

 razem rewitalizujemy tychy 
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Badania i porady w plenerze
5 czerwca, w godz. 13–18, na placu Ba-
czyńskiego odbędzie się kolejny Dzień 
Zdrowia. To doskonała okazja, by skorzy-
stać z bogatej oferty darmowych badań, 
porad i konsultacji.

organizatorzy jak zwykle przygotowali wie-
le atrakcji dla maluchów. Będą warsztaty 
plastyczne, pokazy aikido, konkursy, ćwi-
czenia ruchowe i wiele innych. Poza tym 
na Baczyńskiego będzie można zobaczyć 
nowoczesną karetkę wojewódzkiego Pogo-
towia ratunkowego. ratownicy medyczni 
będą przeprowadzać pokazy z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na Baczyńskiego będzie można skorzy-
stać z następujących bezpłatnych badań 
i konsultacji: porad psychiatry i seksuolo-
ga, porad lekarskich, dietetycznych, pielę-
gniarskich, psychologicznych, badań cukru 
we krwi, badania słuchu w audiobusie, ba-
dania ostrości widzenia, spirometrii, po-
miarów ciśnienia krwi, konsultacji fizjo-
terapeutycznych: w tym diagnostyki wad 
postawy, badania stóp, konsultacji i oceny 
postawy dziecka, samobadania piersi, po-
rad antynikotynowych, porad dotyczących 
szczepień tropikalnych. w programie rów-
nież ćwiczenia profilaktyczne z użyciem 
alkogogli i narkogogli, pomiary zawartości 
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, 
podstawowy serwis okularów i wiele in-
nych. Na placu Baczyńskiego będą tak-
że firmy, które zajmują się dobieraniem 
i sprzedażą sprzętu medycznego.  E

Miasto opracowało roboczą wersję Pro-
gramu Rewitalizacji zawierającą propo-
zycje działań wypracowaną przez sektor 
publiczny. Wersja ta zostanie poddana 
w czerwcu br. szerokim konsultacjom 
społecznym, m.in. podczas warsztatów 
organizowanych na terenie wybranych 
osiedli.

Najpilniejsze potrzeby
Na podstawie przeprowadzonej szczegó-
łowej diagnozy miasta wytypowano cztery 
osiedla, w których występuje ponadprze-
ciętne nasilenie problemów społecznych. 
Są to: osiedle a, Czułów ze zwierzyńcem 
zachodnim (w tym osiedle osada), osie-
dla H i Ł oraz osiedla N i o. To właśnie 
wokół tych terenów skupiają się zało-
żenia powstającego programu rewita-
lizacji.
osoby biorące udział w badaniu jako naj-
większe potrzeby wskazywały: wsparcie 
w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc w po-
prawie sytuacji ekonomicznej i prawnej, 
zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej 
i usług społecznych, poprawę komunika-
cji i zagospodarowanie tzw. przestrzeni 
wspólnej, która sprzyjałaby integracji 
mieszkańców. Na osiedlu a i w Czułowie 
– osadzie mieszkańcy podkreślali potrze-
bę organizacji festynów i imprez, z kolei 
na śródmiejskich blokowiskach (osiedla 
H i Ł oraz N i o) jako problem wskazano 
brak integracji mieszkańców, trudności 
w samoorganizowaniu się oraz potrze-
bę uporządkowania terenów pomiędzy 
blokami i stworzenia z nich atrakcyjnych 
miejsc spotkań. Pojawiły się między in-
nymi pomysły organizacji zajęć dla se-
niorów, uruchomienia centrum aktywno-
ści sportowej i obywatelskiej, stworzenia 
ogólnodostępnego ogrodu miejskiego, 
gdzie mieszkańcy sami mogliby uprawiać 
rośliny i spędzać wolny czas.
– warto przypomnieć, iż rewitalizacja 

jest często rozumiana tylko w odniesie-
niu do infrastruktury, jako remontowanie 
budynków, czy przestrzeni w mieście – 
mówi Bożena Nowak, naczelnik wydziału 
rozwoju miasta i Funduszy Europejskich. 
– do takiego rozumienia przyzwyczaiły 
nas takie realizacje jak np. rewitaliza-
cja placu Baczyńskiego. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że oprócz przebudowy, 
nowej nawierzchni i elewacji budynków, 
na placu wydarzyło się coś jeszcze – za-
czął on żyć, stał się miejscem spotkań 
i wydarzeń kulturalnych. Ta przestrzeń 
zyskała nową tożsamość. To jest właśnie 
prawdziwy sens rewitalizacji i do takie-
go jej rozumienia staramy się przekonać 
mieszkańców.
Program rewitalizacji, tworzony przez 
samorząd wspólnie z mieszkańcami, 
ma koncentrować się na szeroko rozu-
mianej aktywizacji społeczności lokalnej: 
zawodowej, społecznej i obywatelskiej. 
ma tworzyć przestrzeń i warunki sprzy-
jające przedsiębiorczości, integracji oraz 
samoorganizowaniu się.

Porozmawiajmy o rewitalizacji
aktualnie nadszedł czas na aktywne 
włączenie się wszystkich zaintereso-
wanych w proces tworzenia programu. 
możliwości jest kilka: uczestnictwo 
w planowanych na czerwiec br. warsz-
tatach terenowych (harmonogram obok), 
zgłaszanie swoich propozycji projektów 
oraz uwag do roboczej wersji programu 
drogą mailową (rewitalizacja@umtychy.
pl) lub osobiście do wydziału rozwoju 
miasta i Funduszy Europejskich (al. Nie-
podległości 49, pokój 903).
Pierwsze spotkanie informacyjne dla za-
interesowanych odbędzie się 7 czerwca 
o godz. 17.00 w sali 102 w Urzędzie mia-
sta Tychy. w spotkaniu uczestniczyć bę-
dzie m.in. daria Szczepańska – zastępca 
Prezydenta ds. Społecznych.

Tworzony obecnie program to już drugi 
program rewitalizacji dla miasta Tychy. 
Pierwszy był realizowany w latach 2007–
2013. Jak podkreśla Bożena Nowak, jest 
to dokument, który ułatwi pozyskiwa-
nie środków zewnętrznych na realizację 
wielu projektów wpisujących się w pro-
gram rewitalizacji.

Sylwia witman

Spotkania i warsztaty

„Porozmawiajmy o rewitalizacji w Ty-
chach” – spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców miasta odbędzie się 
7 czerwca o godz. 17.00 w sali 102 
w Urzędzie miasta Tychy.
warsztaty terenowe połączone z atrak-
cjami dla całej rodziny (zabawy dla 
dzieci, dmuchańce)
11 czerwca – osiedla N i o. Teren przy 
SP nr 35, godz. 15.00 -18.00
12 czerwca – osiedla H i Ł. Park Ja-
worek, godz. 16.00 -19.00
18 czerwca – osiedle a. Plac św. anny 
godz. 15.00 -18.00
19 czerwca – osiedle Czułów i zwierzy-
niec zachodni. Czułów – osada, godz. 
15.00 -18.00
do udziału w warsztatach zaproszeni 
są wszyscy mieszkańcy, a także spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
organizacje pozarządowe i przedsię-
biorcy. wszyscy mogą zgłosić swoje 
pomysły i wnioski do programu rewi-
talizacji.

tychy z perłą
Nasze Miasto wygrało drugą edycję ran-
kingu „Samorządowa Perła Internetu”, 
w której oceniano gminne serwisy in-
ternetowe. Strona www.umtychy.pl oce-
niona została jako najlepsza w kategorii 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców

Jak informuje redakcja „dziennika Gazety 
Prawnej”, która jest organizatorem współ-
zawodnictwa, Tychy nagrodzono „docenia-
jąc użyteczność serwisu samorządowego 
połączoną z estetyką. obecność platformy 
ePUaP i biuletynu BIP pozwala mieszkań-
com na szybkie załatwienie wielu spraw 

przez internet. dla 
zainteresowanych 
dostępny jest m.in. 
profil zaufany czy 
możliwość pobrania 
druków. Przejrzysta, 
responsywna strona 
z czytelną nawigacją 
umożliwia też korzy-
stanie osobom głu-
chym oraz niedowi-
dzącym”. do udziału 
w rankingu „Samo-
rządowa Perła Inter-
netu” zgłosiło się 61 
gmin.  w
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