
Rewitalizacja to proces ożywiania miasta, dodania energii 
obszarom zagrożonym negatywnymi zjawiskami 

społeczno – gospodarczymi.

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Tychów! 

Chcesz mieć wpływ na to, 
jak wygląda miasto, 

w którym żyjesz?
Weź udział w konsultacjach społecznych 

dotyczących rewitalizacji

Szczegółowe informacje i terminy można znaleźć:

na stronie • www.umtychy.pl/rewitalizacja

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy • 
przy al. Niepodległości 49 i ul. Barona 30 
oraz w budynku przy ul. Budowlanych 59.

Informacji udziela

Wydział Rozwoju Miasta 
i Funduszy Europejskich 
Urzędu Miasta Tychy

telefon: 32/776 39 06

e-mail: rewitalizacja@umtychy.pl



Szanowni Państwo,

 w tym roku Miasto Tychy przystąpiło do prac nad programem 
rewitalizacji dla naszego miasta. Rewitalizacja to proces 
ożywiania, który ma na celu dodanie energii obszarom 
zagrożonym negatywnymi zjawiskami społeczno-gospodar-
czymi oraz obszarom zdegradowanym. Wspaniałym przykła-
dem działań dokonanych w tej dziedzinie do tej pory są plac 
św. Anny i plac Baczyńskiego, który stał się jednym z najpięk-
niejszych i najchętniej odwiedzanych przez tyszan miejsc. 

 Teraz chcemy zwrócić naszą uwagę na inne miejsca 
w Tychach, zaopiekować się z Państwa pomocą i zaangażowa-
niem takimi częściami miasta, które są w stagnacji, a mogłyby 
funkcjonować i wyglądać lepiej.

 Kto może wziąć udział w przywracaniu takich obszarów 
do życia? Właściwie wszyscy - mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, spółdzielnie itp. Chcemy zainspi-
rować osoby i grupy do aktywnego i twórczego zmieniania 
problemowych części miasta na lepsze, bardziej przyjazne 
miejsca do życia. Mam nadzieję, że zechcą Państwo wziąć 
udział w spotkaniach, dyskusjach i warsztatach nad projektami 
rewitalizacyjnymi, ale przede wszystkim w samym pisaniu 
projektów i pracach nad ich realizacją.

 Jednocześnie dziękuję Państwu za wypowiedzenie się 
w pierwszych sondażach, które odbyły się do tej pory
i zachęcam do wyrażenia swojego zdania w następnych oraz 
do czynnego udziału w pracach nad poprawieniem wizerunku 
i fukcjonowania zagrożonych osiedli.

 Tychy już dawno nie są tylko miastem-sypialnią. Nie pozo-
stawiajmy więc uśpionych obszarów, które mogą być piękną, 
tętniącą życiem ozdobą miasta.

P r e z y d e n t  M i a s t a  T y c h y


