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Niebawem ma nastąpić otwarcie Centrum Usług Społecznościowych, które mieści 
się przy ul. Edukacji 11. znajdują się tutaj m.in. mieszkania komunalne, miesz‑
kania chronione, sala do rehabilitacji i świetlica. Centrum będzie miejscem spot‑
kań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta. 
Przeznaczone jest dla osób powyżej 60 roku życia, które zakończyły już aktyw‑
ność zawodową. Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin 
dziennie (od poniedziałku do piątku) i korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w za‑
kresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych.

Jednym z najciekawszych przedsięwzięć senioralnych ostatniego czasu jest wy‑
danie specjalnej książki kucharskiej – przepisów kulinarnych tyskich seniorek. 
To efekt projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, roz‑
woju i opieki „SErio”. Projekt ten otrzymał grant z Urzędu miasta, ze środków 
pochodzących z konkursu „miasto/gmina życzliwe długowiecznym” Gazety wy‑
borczej i Urzędu marszałkowskiego. 18 października w mediatece odbędzie się 
prezentacja tej wyjątkowej książki, której autorkami jest 26 pań.

wybrana na drugą kadencję Tyska rada Seniorów koordynuje działalność na rzecz 
środowiska senioralnego. Spraw jest tak dużo, że rada postanowiła dyżurować 
nie raz w miesiącu, ale cztery razy. dyżury odbywają się co wtorek, w godz. 16‑18, 
w pokoju nr 209 budynku Balbina Centrum przy ul. Barona 30.

Nie w Krakowie, w warszawie czy we wrocławiu, ale w Tychach działa największy 
Uniwersytet Trzeciego wieku w Polsce. obecny rok akademicki rozpoczęło1450 
słuchaczy, tj. o 130 więcej niż ostatni. zostali podzieleni na 86 grup i uczestniczą 
w kilkunastu różnych zajęciach (począwszy od nauki języka po brydża i taniec). 
Inauguracja pierwszego roku na UTw w Tychach odbyła się 1 października 2007 
roku, w zajęciach wzięło wówczas udział 600 seniorów.
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