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Rozpoczęła się budowa Centrum Usług 
Społecznościowych w Tychach. W bu-
dynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. 
Edukacji 11 znajdą się m.in. mieszka-
nia komunalne, mieszkania chronione, 
sala do rehabilitacji i świetlica. Centrum 
ma także stać się miejscem spotkań, 
kształcenia oraz aktywizacji społecz-
nej najstarszych mieszkańców miasta. 
Wszystko ma być gotowe do końca lu-
tego 2019 roku.

12 lipca miejski zarząd Budynków miesz-
kalnych przekazał obiekt wykonawcy.

Trzy mieszkania dla seniorów
– zakres zadania obejmuje m. in.: 
wykonanie „na nowo” dwóch klatek 
schodowych wraz z wyburzeniem ist-
niejących, wykonanie nowych nadproży, 
budowa ścian działowych, wykonanie 
nowych instalacji wewnętrznych, uzu-
pełnienie tynków, malowanie, montaż 
sufitów podwieszanych, wykonanie 
nowych posadzek, płytkowanie ścian 
sanitariatów, montaż białej armatury 
i nowej stolarki okienno-drzwiowej, 
docieplenie budynku, zagospodaro-
wanie terenu oraz zmiana sposobu 
użytkowania sal dydaktycznych na po-
mieszczenia Centrum Usług Społecz-
nościowych na parterze i wydzielenie 
trzech mieszkań chronionych na pię-
trze budynku – mówi Hanna Skoczylas, 
dyrektor mzBm w Tychach.
wykonawca ma czas do 28 lutego 2019 
roku, by wywiązać się ze zobowiązań za-
wartych w umowie. Po tym terminie CUS 
ma rozpocząć działalność. w sumie zaj-
mie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie 
świadczył usługi dla około 30 tyskich se-
niorów, znajdą się w nim także 3 miesz-
kania chronione (w tym jedno rotacyjne) 

dla około 22 osób oraz 5 mieszkań ko-
munalnych.
– z oferty Centrum będą mogły ko-
rzystać osoby powyżej 60. roku życia, 
które zakończyły już aktywność zawo-
dową. Będą one mogły spędzać w Cen-
trum co najmniej osiem godzin dziennie 
(od poniedziałku do piątku) oraz korzy-
stać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie 
usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, 
zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy 
rekreacyjnych – mówi Bożena Nowak 
z Urzędu miasta w Tychach.

Nie zostaną sami
Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać 
z porad psychologicznych i prawnych. 
CUS zajmie się także aktywizacją spo-
łeczną (m.in. poprzez wolontariat mię-
dzypokoleniowy).
– Żyjemy w czasach, w których seniorzy 
czują się często samotni; zapracowane, 
zagonione dzieci nie zawsze mają dla 
nich czas. dzięki uczestnictwu w za-
jęciach organizowanych w CUS osoby 
starsze będą miały możliwość nawią-
zania nowych kontaktów, pełniejsze-
go uczestnictwa w życiu społecznym, 
a dodatkowo, dzięki bardzo atrakcyjnej 
ofercie, możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu – mówi prezydent miasta 
andrzej dziuba.
Centrum Usług Społecznościowych to – 
obok rewitalizacji miasta – jeden z prio-
rytetów w zakresie polityki społecznej 
na najbliższe lata.
– osoby w wieku „60 plus” stanowią co-
raz liczniejszą grupę w społeczeństwie 
i to nie tylko w Polsce, ale i w wielu in-
nych krajach europejskich. obecnie 
co czwarty mieszkaniec Tychów ma wię-
cej niż 60 lat i jak wskazują dane demo-
graficzne – ta tendencja w najbliższych 

latach, a nawet dziesięcioleciach raczej 
się nie zmieni. Będzie też rosło zapotrze-
bowanie na usługi dla osób starszych, 
dlatego podjęliśmy już wiele miesięcy 
temu decyzję o realizacji szeregu dzia-
łań wspierających seniorów w naszym 
mieście. Jednym z nich jest powstające 
właśnie Centrum Usług Społecznościo-
wych – dodaje andrzej dziuba.

Koperty Życia i DPS
oprócz tego w październiku 2016 roku 
w Europejskim dniu Seniora rozpoczę-
to w mieście akcję wręczania seniorom 
„Tyskich Kopert Życia”. akcja skierowa-
na jest do osób starszych i samotnych, 
polega na umieszczeniu w plastikowej 
oznakowanej kopercie karty zawiera-
jącej m.in. informacje na temat przyj-
mowanych leków, uczuleń, przebytych 
operacji i urazów oraz informacje o kon-
taktach do osób najbliższych. miasto 
przejęło także od archidiecezji Kato-
wickiej Kościoła rzymskokatolickiego 
nieruchomość w Kobiórze, w której po-
wstanie dom pomocy społecznej.
Budowę Centrum Usług Społecznoś-
ciowych (koszt ponad 4,5 miliona zło-
tych) miasto sfinansuje (w 85 procen-
tach) ze środków Unii Europejskiej 
pozyskanych w ramach programu zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
regionalnego Programu operacyj-
nego województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. mieszkania komunalne na-
tomiast są dofinansowane w ramach 
odrębnego projektu ze środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego. w paździer-
niku 2017 roku została podpisana umo-
wa z bankiem o udzielenie finansowego 
wsparcia ze środków Funduszu dopłat 
na pokrycie części kosztów przedsię-
wzięcia (ponad 500 tys. złotych).  RP

Plac Konstytucji 3 maja 
będzie zagospodarowany

W ubiegłym tygodniu gminna spółka 
Śródmieście pozyskała drogą zamiany 
z prywatnym właścicielem działkę przy 
placu Konstytucji 3 Maja, przylegają-
cą do administrowanego przez MZUiM 
parkingu przy kościele pw. Jana Chrzci-
ciela. 

w ten sposób cały plac znalazł się we wła-
daniu miasta Tychy, co pozwoli podjąć prace 
nad jego zagospodarowaniem.
Na najbliższej sesji rady miasta w sierp-
niu radni głosować będą nad przekaza-
niem środków na przygotowanie projek-
tu zagospodarowania placu Konstytucji 
3 maja.  WW

tychy w sieci
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 
informuje, że rozpoczęła się dodatkowa 
rekrutacja beneficjentów do projektu „Ty-
chy w sieci możliwości”. Celem rekrutacji 
jest uzupełnienie listy beneficjentów pro-
jektu o 4 osoby, które otrzymają sprzęt 
komputerowy i dostęp do sieci.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie cy-
frowemu wykluczeniu i skierowany jest 
do osób będących w trudnej sytuacji mate-
rialnej, rodzin wielodzietnych, zastępczych 
oraz do osób niepełnosprawnych, które nie 
posiadają komputera w swoim gospodar-
stwie domowym. Udział w projekcie jest 
w pełni bezpłatny – zarówno korzystanie 
z komputera, jak i z internetu nie wiąże 
się z żadnymi opłatami dla użytkowników 
przez cały okres trwania projektu.
Szczegółowe informacje oraz formula-
rze zgłoszeniowe dostępne są na stro-
nie www.tychywsieci.pl, w punkcie in-
formacyjnym w Urzędzie miasta Tychy, 
w miejskim ośrodku Pomocy Społecznej, 
w Powiatowym zespole ds. orzekania 
o Niepełnosprawności oraz w Centrum 
Usług wspólnych miasta Tychy. dodat-
kowe informacje można również uzyskać 
pod numerami telefonów: 32 43 82 004 
oraz 32 43 82 030.
osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie zapraszamy do wypełnienia sto-
sownego formularza oraz do jego złoże-
nia wraz z wymaganymi załącznikami we 
wskazanych powyżej punktach do dnia 
3 sierpnia 2018 r. do godz. 13. WW

Centrum Usług Społecznościowych w tychach

Przenosiny punktu obsługi
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Tychy informuje, że znaj-
dujący się dotychczas na parterze bu-
dynku UM punkt obsługi interesantów 
Wydziału został przeniesiony do pokoju 
numer 511 na V piętrze.
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W budynku przy ul. Edukacji 11 rozpoczęły się prace adaptacyjne. W przyszłym roku powstanie tam CUS.
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