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Dobiega końca budowa Centrum Usług 
Społecznościowych w Tychach. W budyn-
ku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edu-
kacji 11 znajdą się m.in. mieszkania ko-
munalne, mieszkania chronione, Dzienny 
Dom Seniora i Klub Seniora. Centrum bę-
dzie także miejscem spotkań, kształcenia 
oraz aktywizacji społecznej najstarszych 
mieszkańców miasta.

Prace w obiekcie trwają od lipca 2018 
roku. – zakres zadania obejmuje m.in. 
wykonanie na „nowo” dwóch klatek scho-
dowych wraz z wyburzeniem istniejących, 
wykonanie nowych nadproży, budowę 
ścian działowych, wykonanie nowych 
instalacji wewnętrznych, uzupełnienie 
tynków, malowanie, montaż sufitów pod-
wieszanych, wykonanie nowych posa-
dzek, płytkowanie ścian sanitariatów, 
montaż białej armatury i nowej stolarki 
okienno-drzwiowej, docieplenie budynku, 
zagospodarowanie terenu oraz zmianę 
sposobu użytkowania sal dydaktycznych 
na pomieszczenia Centrum Usług Spo-
łecznościowych na parterze i wydzielenie 
trzech mieszkań chronionych na piętrze 
budynku – mówi Hanna Skoczylas, dy-
rektor mzBm w Tychach.
wykonawca ma czas do końca sierpnia, 
by wywiązać się ze zobowiązań zawartych 
w umowie. CUS rozpocznie działalność 
w pierwszym kwartale 2020 r. w sumie 
zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i bę-

dzie świadczył usługi dla około 30 tyskich 
seniorów, znajdą się w nim także 3 miesz-
kania chronione (w tym jedno rotacyjne) 
dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komu-
nalnych. obecnie trwają prace zespołu, 
który dokładnie określi zasady funkcjo-
nowania placówki. dziś wiemy na pewno, 
że z oferty Centrum będą mogły korzystać 
osoby powyżej 60. roku życia, które zakoń-
czyły już aktywność zawodową.
– Będą one mogły spędzać w Cen-
trum co najmniej osiem godzin dziennie 
(od poniedziałku do piątku) oraz korzystać 
z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług 
opiekuńczych, zajęć edukacyjnych, kultu-
ralnych czy rekreacyjnych – mówi magdale-
na ziętek-Pierzchała z Urzędu miasta.
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, a zapracowa-
ne, zagonione dzieci nie zawsze mają dla 
nich czas. dzięki uczestnictwu w zaję-
ciach organizowanych w CUS-ie osoby 
starsze będą miały możliwość nawią-
zania nowych kontaktów, pełniejszego 
uczestnictwa w życiu społecznym, a do-
datkowo dzięki bardzo atrakcyjnej ofercie 
możliwość aktywnego spędzania wolne-
go czasu – mówi maciej Gramatyka, za-
stępca prezydenta ds. społecznych.

Centrum Usług Społecznościowych to je-
den z priorytetów w zakresie polityki 
społecznej na najbliższe lata.
– osoby w wieku 60+ stanowią coraz licz-
niejszą grupę w społeczeństwie i to nie 
tylko w Polsce, ale i w innych krajach 
europejskich (obecnie co 4 mieszkaniec 
Tychów ma więcej niż 60 lat). Jak wska-
zują dane demograficzne – ta tendencja 
w najbliższych 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 działań 
wspierających seniorów w naszym mie-
ście, jednym z przykładów jest powstają-
ce właśnie Centrum Usług Społecznoś-
ciowych – dodaje andrzej dziuba.
Budowę Centrum Usług Społecznościo-
wych (koszt ponad 4,5 miliona złotych) 
miasto sfinansuje w 85 procentach ze 
środków pozyskanych w ramach progra-
mu zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych regionalnego Programu opera-
cyjnego województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. mieszkania komunalne na-
tomiast są dofinansowane w ramach od-
rębnego projektu ze środków Banku Go-
spodarstwa Krajowego. w październiku 
2017 r. została podpisana umowa z ban-
kiem o udzielenie finansowego wsparcia 
ze środków Funduszu dopłat na pokrycie 
części kosztów przedsięwzięcia (ponad 
500 tys. złotych). RU

Zestawienie przygotowała grupa eks-
pertów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Przeanalizowali oni finanse 
ponad 2400 gmin i przeszło 300 powia-
tów, biorąc pod uwagę siedem wskaź-
ników. Autorzy rankingu, jak sami pod-
kreślają, chcieli w nim zaprezentować 
liderów, którzy mogą być przykładem 
dla innych samorządów.

Eksperci przeanalizowali finanse gmin 
i powiatów pod kątem następujących 
wskaźników: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem, relację nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem, obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, udział środków europej-
skich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), 
relację zobowiązań do dochodów ogółem 
oraz udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach bieżących. osta-
tecznie, uwzględniając te wszystkie wskaź-
niki, eksperci wybrali po 10 jednostek sa-
morządu terytorialnego w każdej z pięciu 
kategorii. w kategorii miast na prawach 
powiatu Tychy zajęły wysokie 8 miejsce.
– w czasach, gdy samorządom dokłada 
się coraz więcej zadań, a w ślad za tym 
nie idzie ich finansowanie, bardzo trudno 
utrzymać wysokie tempo rozwoju, a tym 

samym dobre wyniki finansowe. Tym 
bardziej cieszy fakt, że Tychy zostały tak 
wysoko ocenione w rankingu, to w dużej 
mierze zasługa moich współpracowni-
ków – świetnych fachowców, z jakimi mam 
przyjemność pracować. Nie zamierzamy 
zwalniać tempa – podsumował wyniki ran-
kingu prezydent Tychów andrzej dziuba.
w tej kategorii w pierwszej dziesiątce 
oprócz Tychów znalazły się: warszawa, 
Sopot, Siemianowice Śląskie, Gdańsk, 
Poznań, zielona Góra, Bielsko-Biała, Ka-
towice i wrocław. rok temu w tej kate-
gorii wygrały Gliwice (dziś poza pierw-
szą dziesiątką), na kolejnych miejscach 
uplasowały się: Poznań, Bielsko-Biała, 
warszawa, Gdańsk, Sopot, wrocław, Ka-
towice, Tychy, Częstochowa.
Jeśli chodzi o powiaty, to najlepsze oka-

zały się: powiat poznański, wrocławski, 
pruszkowski, bydgoski, legionowski, 
rybnicki, warszawski zachodni, policki, 
gdański i polkowicki.
– z kondycją finansową samorządów 
nie jest najgorzej. Świadczą o tym dane, 
które wynikają ze sprawozdań za rok 
2018. Przy planowanym deficycie ponad 
22 mld zł budżety jednostek samorzą-
du terytorialnego zamknęły się deficy-
tem znacznie niższym, bo na poziomie 
7 mld zł – mówi Grażyna wróblewska, 
przewodnicząca Krajowej rady regio-
nalnych Izb obrachunkowych i zarazem 
prezes rIo w Poznaniu.
wyniki rankingu zostały przedstawione 
podczas odbywającego się w ICE Cen-
trum Kongresowym w Krakowie V Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów.

Centrum Usług Społecznościowych już prawie gotowe 

tychy ósme w rankingu finansowym Samorządu terytorialnego

Konsultacje planu
Prezydent Miasta Tychy zaprasza 
wszystkich mieszkańców miasta 
do konsultacji projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru pomiędzy ulicami: 
Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, 
Kościuszki, ks. Kapicy, Sienkiewicza, 
Boczną, kard. Hlonda i bp. Bursche-
go – etap II.

Projekt planu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko będzie wyłożony 
do publicznego wglądu do 24 kwietnia 
w wydziale Planowania Przestrzennego 
i Urbanistyki Um (al. Niepodległości 49, 
VII piętro, p. 701) i na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej, 
w zakładce „zamierzenia władzy/ob-
wieszczenia”.
do wyłożonego projektu planu można 
do 8 maja wnosić uwagi, które zostaną 
przeanalizowane przez zespół projek-
towy i rozpatrzone przez Prezydenta 
miasta. WW
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rocznicowe fotografie
1 maja w całym kraju, w tym także w Ty-
chach, świętować będziemy 15. rocznicę 
wejścia Polski do Unii Europejskiej.

wśród wielu atrakcji, które będą miały 
miejsce m.in. na placu Baczyńskiego, 
odbędzie się również wystawa fotogra-
ficzna zorganizowana przez Urząd mia-
sta wspólnie z Tyskim Towarzystwem 
Fotograficznym. – wszystkich miesz-
kańców zachęcamy do nadsyłania swo-
ich zdjęć wraz z opisami obrazującymi 
zmiany, jakie nastąpiły w Tychach oraz 
w kraju, a także w życiu codziennym 
Polaków – mówią organizatorzy. Prace 
można jeszcze przez kilka dni nadsyłać 
na adres: promocja@umtychy.pl.
Jedna osoba może nadesłać maksymal-
nie 10 prac, a najlepsze fotografie, wy-
brane przez członków TTF, pojawią się 
na wystawie. WW
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