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Sukcesem Tychów zakończył się zorga-
nizowany wspólnie przez „Gazetę Wy-
borczą” i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego plebiscyt „Miasto/
gmina życzliwe Długowiecznym”.

Spośród 60 gmin, które odpowiedziały 
na pytania m.in. o możliwości spędzania 
przez seniorów czasu wolnego, infrastruk-
turę wolną od barier i programy prozdro-
wotne wybrano 15 najlepszych, a miesz-
kańcy regionu zdecydowali, że to Tychy 
robią najwięcej dla najstarszych miesz-
kańców województwa. drugie i trzecie 
miejsce w rankingu zajęły kolejno: Świę-
tochłowice i Częstochowa.
rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpiło 
17 października podczas spotkania z senio-
rami na Stadionie Śląskim, podsumowu-
jącego akcję długowIECzNI. wzięli w nim 
udział m.in.: wojciech Saługa, marszałek 
województwa Śląskiego, kardiochirurg 
prof. andrzej Bochenek, Krzysztof Hanke 
z Kabaretu raK czy dJ wika, działaczka 
społeczna zaangażowana w sprawy se-
niorów.
w ramach prowadzonej od trzech lat akcji 
organizatorzy razem z seniorami zasta-
nawiali się, jak przystosować otaczającą 
nas rzeczywistość do potrzeb starzejącego 
się społeczeństwa. – Na zakończenie pro-
jektu postanowiliśmy poszukać dobrych 
praktyk w gminach naszego regionu i na-
grodzić miejscowości, które dla starszych 
mieszkańców robią najwięcej – mówią or-
ganizatorzy.
w tym celu do wszystkich 167 gmin z wo-
jewództwa śląskiego rozesłało ankiety, 
na które odpowiedziało 60 gmin. Spośród 
nich przedstawiciele Urzędu marszałkow-
skiego województwa Śląskiego, regional-
nego ośrodka Pomocy Społecznej i Ślą-
skiej rady ds. Seniorów wybrali 15 takich, 
w których ich zdaniem seniorom żyje się 
najlepiej. z tej grupy wyłoniono zwycięz-
ców – gminy, które najczęściej wskazywali 
mieszkańcy regionu, odpowiadając na py-
tanie: Które miasto/gmina waszym zda-
niem najbardziej zasługuje na tytuł „mia-
sto/Gmina życzliwe długowIECzNYm”?.

Myślenie z perspektywą

– Co czwarty mieszkaniec Tychów 
dziś ma więcej niż 60 lat. myślę 
że w innych miastach wygląda 
to podobnie. demografia jest nie-
ubłagana, dlatego, planując i reali-
zując różne projekty, coraz bardziej 
musimy uwzględniać potrzeby se-
niorów. w Tychach już teraz myśli-
my o tym, co będzie za 10 czy 20 lat. 
Stąd decyzja m.in. o budowie pięk-
nie położonego domu Pomocy Spo-
łecznej, a następnie na tym terenie 
także mieszkań chronionych dla se-
niorów oraz obecnie realizowana in-
westycja – Centrum Usług Społecz-
nościowych, które będzie miejscem 
spotkań i aktywizacji najstarszych 
mieszkańców miasta. To tylko przykłady, 
bo tych działań jest znacznie więcej i cie-
szę się, że zostały dostrzeżone i tak do-
brze oceniają je seniorzy w województwie. 
To dla nas duże wyróżnienie, ale i moty-
wacja do dalszego wysiłku, by seniorom 
w Tychach żyło się jeszcze lepiej – mówi 
prezydent Tychów andrzej dziuba.

Ośrodki, programy i UTW

Tychy jako pierwsze regionie w 2012 
roku wprowadziły program „aktyw-
ni 60+”. Uczestnik programu otrzymuje 
kartę uprawniającą do ulg i rabatów u 95 
partnerów projektu. w celu zwiększenia 
atrakcyjności programu dla jego uczest-
ników odbywają się zajęcia zumby oraz 
slim body.
w mieście funkcjonują trzy ośrodki wspar-
cia prowadzone przez tyskie organizacje 
pozarządowe. działają przy placówkach 
wsparcia dziennego dla dzieci, dając 
możliwość integracji międzypokolenio-
wej. Spotkania odbywają się zarówno 
z okazji spotkań okolicznościowych, jak 
i w trakcie codziennych zajęć. w 2010 
roku Tychy w ramach konkursu „Samo-
rząd przyjazny seniorom” uzyskały wyróż-
nienie za stworzenie zintegrowanej sieci 
ośrodków wsparcia dla osób starszych. 
w 2015 roku Światowa organizacja zdro-
wia wybrała tę tyską inicjatywę jako jed-

ną z siedmiu z całego świata, stanowią-
cą przykład dobrych praktyk w zakresie 
organizacji działań kierowanych do osób 
w podeszłym wieku.
w ramach cyklu warsztatów prowadzo-
nych przez animatora oraz spotkań pro-
wadzonych przez seniora-wolontariusza, 
grupa muzyczna Klubu Seniora,, Platyna” 
przygotowuje tematyczne programy arty-
styczne, prezentowane nieodpłatnie dla 
seniorów z innych ośrodków i instytucji 
senioralnych.
od 2016 r. na terenie Tychów realizowa-
ny jest program profilaktycznych szcze-
pień przeciwko grypie dla osób powyżej 
65. roku życia.
Ponadto od 2001 roku realizowany jest 
program edukacyjno-integracyjno-reha-
bilitacyjny dla osób starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych. w jego ramach or-
ganizowane są m.in. wyjazdy integracyjne 
oraz zajęcia plenerowe, zajęcia edukacyjne 
z zakresu profilaktyki zdrowia. w ramach 
programu odbywają się również zajęcia 
komputerowe i rehabilitacyjne, zgodne 
z zainteresowaniami uczestników i sta-
nem ich zdrowia.
Tyski Uniwersytet Trzeciego wieku jest 
jednym z najliczniejszych w kraju. Ponad 
1300 słuchaczy uczestniczy m.in. w wykła-
dach, spotkaniach, zajęciach sportowych, 
językowych czy zajęciach śpiewu. RP

17 października wiceprezydent Tychów 
Igor Śmietański spotkał się w Mediate-
ce ze studentami Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, któ-
rzy wzięli udział w projekcie „Koncepcje 
Urbanistyczne Przestrzeni Stanowią-
cej Przedpole i Otoczenie tzw. Zespołu 
Szkół Municypalnych”.

w ramach projektu powstało 14 prac, 
które od 21 września do 30 październi-
ka wystawione są w holu mediateki. wi-
ceprezydent wręczył podziękowania oraz 
wyróżnił dwie prace – roksany węgrzyn 
wraz z markiem Paluchem oraz Grzegorza 
wicioka wraz z dawidem Kątnym.
w spotkaniu udział wzięła kadra dydak-

tyczna Politechniki Śląskiej oraz przedsta-
wiciele wydziału Planowania Przestrzen-
nego i Urbanistyki Urzędu miasta Tychy.
Projekt zaczął się w lutym tego roku i trwał 
do końca lipca, wzięło w nim udział 38 stu-
dentów. Podzielony był na część analityczną 
i projektową, a jego założeniem było przed-
stawienie różnorodnych projektów gospo-
darujących przedpolem, trawnikiem oraz 
mieszczącym się za mediateką parkiem. 
wiele projektów podjęło próbę integracji 
tych dwóch przestrzeni, niektóre projekty 
poszły tak daleko, że wyburzały niezago-
spodarowaną część centralną lub zupeł-
nie odważnie proponowały nowe budynki 
z funkcjami usługowymi, oferujące przej-
ścia podziemne do części mieszkalnych.

– Postanowiliśmy zaprosić studentów 
do wspólnej pracy, gdyż uważamy, że mło-
de umysły mogą lepiej wczuć się w ducha 
młodego miasta. Te 14 prac jasno poka-
zują, że tak też się stało – stwierdził wice-
prezydent Igor Śmietański.  KP

tychy miastem najbardziej przyjaznym seniorom

Stypendia dla studentów
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
Tychy VII kadencji wręczono stypendia 
tyskiego samorządu „Quod discis, tibi 
discis” („Czegokolwiek się uczysz, dla 
siebie się uczysz”) .

w tym roku złożonych zostało 18 wnio-
sków, pozytywnie rozpatrzono 8. Przy-
pomnijmy, iż stypendia przyznawane są 
studentom, którzy osiągnęli wybitne wy-
niki w nauce oraz angażują się w pra-
cę na rzecz rozwoju i promocji Tychów. 
Stypendium wynosi 1800 zł.
w tym roku otrzymali je: alicja Gońda, 
mateusz Kawa, Paulina Lewandowska, 
Klaudia Pierzchała, Piotr Pudełko, Ka-
tarzyna Tyśkiewicz, małgorzata warcaba, 
dominika wiewióra.  LS

Bezpłatna tomografia płuc
Centrum Medyczne EPIONE w Katowi-
cach jest wykonawcą, w ramach Naro-
dowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych, bezpłatnych badań 
tomografii komputerowej klatki pier-
siowej, którym mogą poddać się także 
tyszanie w wieku 50-70 lat.

warunkiem jest data urodzenia pomię-
dzy 1948 a 1968 rokiem, zamieszkanie 
na terenie miasta Tychy oraz spełnienie 
co najmniej jednego z dwóch warunków: 
długoletniego (minimum 20 lat) palenia 
dużej liczby papierosów lub tzw. narażenia 
środowiskowego (życie w mieście przemy-
słowym, kontakt z czynnikami rakotwór-
czymi, promieniowanie jonizujące).
Badania (niskodawkowe bez podania 
kontrastu, wraz z opisem lekarskim) 
wykonywane są w Przychodni EPIoNE 
przy ul. zawiszy Czarnego 7a w Kato-
wicach (osiedle Tysiąclecia) – tel. (32) 
254 53 84. Program realizowany jest do 
19 grudnia br. lub do wyczerpania przy-
dzielonej puli badań, decyduje kolejność 
zgłoszeń. WW

Spotkanie ws. budżetu
Urząd Miasta zaprasza na spotkanie 
wszystkich, którzy zamierzają starać 
się o środki w ramach Budżetu Party-
cypacyjnego na rok 2020.

Spotkanie, podczas którego zostaną omó-
wione propozycje zmian w regulaminie 
Budżetu Partycypacyjnego, odbędzie się 
w czwartek, 25 października o godz. 17 
w Pasażu Kultury andromeda. WW
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Prezydent Andrzej Dziuba (w środku) z nagrodą dla Mia-
sta Tychy.

 Wyróżnieni młodzi architekci.

Wyróżnienia dla architektów
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