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Choć Program Rewitalizacji dla Miasta Tychy do roku 
2023 (w skrócie nazywany PRT) został formalnie 
uchwalony przez Radę Miasta w końcu listopada 2017 
roku, to jednak działania w jego ramach podejmowa-
no już wcześniej – przez cały miniony rok. Niedawno 
Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich UM pod-
sumował ubiegłoroczne dokonania.

Przypomnijmy, że po przeprowadzeniu szczegółowych 
analiz do Programu wytypowano cztery obszary, które – 
w opinii samorządu – najbardziej potrzebują ożywienia, 
głównie w sferze społecznej, ale także przestrzenno-
funkcjonalnej i gospodarczej. rewitalizacji poddawane 
są zatem osiedle a, dzielnica Czułów osada, osiedla H 
i Ł oraz osiedla N i o.

Budynki jak nowe
rzecz jasna najbardziej przemawiającymi do mieszkań-
ców rewitalizowanych obszarów efektami działania Pro-
gramu są te, które można zobaczyć, a więc działania re-
nowacyjne i modernizacyjne. Najwięcej poczyniono ich 
w ubiegłym roku na pierwszym tyskim osiedlu.

mieszkańcy osiedla a cieszą się zatem z termomoderniza-
cji jednego z budynków przy ul. andersa, zakończenia re-
montów i modernizacji chodników przy asnyka i arkadowej, 
schodów w ciągu ul. arctowskiego, a nawet modernizacji 
wiat śmietnikowych. a to jeszcze nie koniec, bo realizacja 
projektu nadzorowanego przez miejski zarząd Budynków 
mieszkalnych zaplanowana jest do 2022 roku.

Świetlica i monitoring
zmiany widać też na czułowskiej osadzie. do najważ-
niejszych należy rozbudowa świetlicy środowiskowej 
i stworzenie tam Centrum animacji Społeczno-Kultu-
ralnej. Choć pierwotnie projekt przewidziany był do re-
alizacji na lata 2017–2018, to jednak całość prac remon-
towych udało się zakończyć w roku minionym. dzięki 
temu mieszkańcy osady, zwłaszcza ci najmłodsi, już 
od kilku miesięcy korzystają z odnowionych i przebu-
dowanych pomieszczeń świetlicy wyposażonej w nowe 
instalacje, podjazd dla niepełnosprawnych i sprzęt nie-
zbędny do prowadzenia zajęć.
ważnym dla mieszkańców osiedla zagadnieniem jest 
też bezpieczeństwo, stąd w przygotowanej na potrze-
by Programu diagnozie uwzględniono m.in. instalację 
osiedlowego monitoringu. w 2017 roku na ośmiu bu-
dynkach przy ul. Katowickiej zamontowano 26 kamer 
wraz z osprzętem, które służą poprawie bezpieczeństwa 
w tym rejonie.

Potańcówki hitem
Jednak Program rewitalizacji dla miasta Tychy, to nie 
tylko „twarde” działania inwestycyjne. w czasie rozmów 
z mieszkańcami i przeprowadzanych na objętych Pro-
gramem obszarach ankiet, często słyszano, że „u nas 
nic się nie dzieje”. Stąd też idea organizowania imprez, 
festynów rodzinnych i innych przedsięwzięć, służących 
nie tylko zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkań-
ców, ale też ich integracji.

z uznaniem odebrali tyszanie organizowaną przez miej-
skie Centrum Kultury akcję pn. „Kultura osiedla – osie-
dle Kultury” – w festynach, które odbyły się na osadzie 
i osiedlach a, H/Ł oraz N/o wzięły udział setki miesz-
kańców, dzieci znakomicie się bawiły, a dorośli mieli 
okazję do wspólnego spędzenia wolnego popołudnia. 
Program rewitalizacji zakłada, że festyny powtarzane 
będą także w kolejnych latach, podobnie jak służące 
wzajemnemu poznaniu się dni Sąsiada, organizowane 
wspólnie przez wydział zdrowia i Spraw Społecznych 
oraz wydział rozwoju miasta i Funduszy Europejskich 
tyskiego ratusza.
Jednakże prawdziwym hitem okazały się zabawy taneczne, 
które dla mieszkańców osiedla a (lecz nie tylko) wymyśliło 
i zorganizowało muzeum miejskie. Letni dancing z okazji 
imienin anny i plenerowa potańcówka na placu imienia pa-
tronki osiedla spotkały się z tak dużym zainteresowaniem 
tyszan, że muzeum podjęło temat i w miesiącach jesien-

no-zimowych zapropono-
wało taneczne spotkania 
w Szkole Podstawowej nr 
3, na których przy „kawie 
i poleczce” bawią się nie 
tylko seniorzy.

Seniorzy i rodziny w centrum uwagi
a skoro już o najstarszych mieszkańcach mowa, to trzeba 
wspomnieć także o działaniach Bazy aktywnych Seniorów, 
w ramach których tylko w roku 2017 zorganizowano ponad 
750 godzin zajęć animacyjnych i tematycznych, ponad sto 
godzin spotkań z ekspertami z różnych dziedzin, z których 
porad chętnie korzystało wielu starszych tyszan. Na bieżą-
co problemy seniorów rozwiązywano także podczas cyklicz-
nych dyżurów eksperckich oraz dyżurów animatorów.

Nie zapomniano także o rodzinach, dla których stwo-
rzono Bazę rozwoju rodzin, w ramach której od kwiet-
nia do grudnia ub.r. działały m.in. Klub rodzica, Klub 
mam i malucha, mlekoteka, Klub Prolife i odbywały się 
na terenie osiedli kiermasze czy międzypokoleniowe 
kursy samoobrony.

Jest co robić
To i tak nie wszystkie działania, jakie zaplanowano i choć 
w części już zrealizowano w ramach Programu rewitali-
zacji. wszak nie można zapomnieć o projektach Powia-
towego Urzędu Pracy, który zorganizował praktyczne 
warsztaty dla poszukujących zatrudnienia i spotkania 
z psychologiem. w trakcie realizacji jest też Centrum 
Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych, 
na które Urząd miasta uzyskał w ub. roku unijne dofi-
nansowanie w kwocie prawie 4 milionów złotych.
To był dobry rok dla Programu rewitalizacji dla miasta 
Tychy, bowiem udało się zrealizować lub rozpocząć re-
alizację aż połowy projektów w nim zapisanych. drugą 
połowę i ich efekty poznamy w kolejnych latach. WW

miasto rewitalizowane

Zostań Lokalnym Liderem rewitalizacji
W związku z realizacją Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy Urząd Miasta organizuje nabór na Lokalnych 
Liderów Rewitalizacji na czterech obszarach: osiedle A, Osiedle H i Ł, osiedle N i O, Czułów i Zwierzyniec Za-
chodni.
ratusz zaprasza do współpracy osoby, które działają społecznie i chciałyby zaangażować się w proces rewita-
lizacji na swoim obszarze. Praca Liderów ma wymiar społeczny, ma umożliwić lepszą komunikację pomiędzy 
Urzędem miasta a lokalną społecznością.
do zadań Lokalnych Liderów rewitalizacji należeć będzie bieżąca współpraca z wydziałem rozwoju miasta 
i Funduszy Europejskich Um przy realizacji projektów ujętych w Programie poprzez: uczestniczenie w posie-
dzeniach zespołu ds. rewitalizacji, inicjowanie kontaktów pomiędzy osobami, grupami, organizacjami podej-
mującymi przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczo-kulturalnej, promowanie projektów, 
informowanie mieszkańców o planowanych działaniach i zgłaszanie rekomendacji dotyczących dalszych działań 
na poszczególnych osiedlach.
zainteresowane osoby powinny do końca czerwca br. złożyć w Um lub drogą elektroniczną formularz zgłosze-
niowy, który znaleźć można na stronie www.umtychy.pl w zakładce „aktualności”. dodatkowych informacji 
zasięgnąć można w wydziale rozwoju miasta i Funduszy Europejskich – tel. 32 776 39 07 lub 32 776 39 08.

Murki na os. A przed i po remoncie.

Zabawa taneczna w SP 3.

Festyn rodzinny na pl. św. Anny.

Dzień Sąsiada integruje mieszkańców.
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