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Europejska Mediateka

Przed obradami prezydenci Tychów i Gliwic, Zygmunt Frankiewicz i Andrzej Dziuba spotkali się z dziennikarzami na briefingu prasowym.
W piątek, 12 maja w hotelu Arena w Tychach
odbyło się posiedzenie zarządu Związku
Miast Polskich – ogólnopolskiej organizacji
samorządowej, która reprezentuje interesy prawie 300 samorządów zamieszkałych przez około 72 proc. ludności miejskiej
kraju. Zadaniem Związku jest wspieranie
samorządności poprzez politykę lokalną
i decentralizację. Tychy do Związku przystąpiły 15 lipca 1993 roku.
Zarząd ZMP spotyka się raz w miesiącu
w różnych miastach członkowskich, tym
razem wybrano Tychy. Obradom przewodniczył Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, który jednocześnie piastuje
funkcję przewodniczącego ZMP.
Członkowie zarządu ZMP zajęli m.in.
stanowisko w sprawie projektu zmian
w pobieraniu opłat za parkowanie samochodów, opiniowali rządowe projekty
prawa wodnego, ustawę o spółdzielniach
mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych czy o utworzeniu Krajowej Rady
Mieszkaniowej. 
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W tyskiej Mediatece odbędą się Dni
Otwarte Funduszy Europejskich. Impreza, pełna atrakcji dla całych rodzin,
będzie promować inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane dzięki funduszom unijnym.
Mediateka, w której mieści się centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz sala koncertowa Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO, zaprasza
20 maja zarówno tych, którzy jeszcze
nie mieli okazji jej odwiedzić, jak i stałych bywalców. Podczas Dni Otwartych
Funduszy Europejskich będzie można
zwiedzić obiekt, przyjrzeć się działaniu
nowoczesnych rozwiązań wprowadzonych niedawno do biblioteki (jak książkomat, wrzutnia, selfcheck) i wziąć
udział w zabawach i konkursach.
Będzie to jedno z kilkuset wydarzeń,
które w dniach 18–21 maja odbywać
się będą w całej Polsce. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to coroczne wydarzenie prezentujące projekty
zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Takim projektem jest tyska
Mediateka XXI wieku, której budowa została sfinansowana z pożyczki JESSI-

CA w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007–2013. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła ponad 33 mln zł,
z czego 22 mln pochodziło z pożyczki
JESSICA.
– W programie imprezy przewidziane
są atrakcje dla całych rodzin, od dzieci
po seniorów – mówi Magdalena ZiętekPierzchała z Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Europejskich UM Tychy. –
Będzie to zwiedzanie biblioteki i sali
koncertowej, bajkoteka, zabawa w „łowienie Funduszaków” czy warsztaty
tworzenia eko-instrumentów z przedmiotów codziennego użytku.
Tego dnia w Mediatece dostępne będzie
też stoisko związane z Programem Rewitalizacji dla miasta Tychy, w ramach
którego – również dzięki funduszom
unijnym – będą realizowane rozmaite
projekty na osiedlach zakwalifikowanych do programów (są to osiedla A,
N i O, H i Ł, Czułów-Osada).
– Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć
się, jakie projekty planujemy zrealizować na osiedlach objętych programem
rewitalizacji – dodaje Magdalena Ziętek-Pierzchała. – Chcemy wykorzystać

tę okazję, jaką są Dni Otwarte Funduszy Europejskich, by rozmawiać o tym
z mieszkańcami.
Głównymi organizatorami Dni Otwartych Funduszy Europejskich są Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego
i Ministerstwo Rozwoju. Ze strony miasta imprezę przygotowuje Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
oraz Mediateka.
SW

Dni Otwarte Funduszy
Europejskich
sobota, 20 maja, godz. 11–15
W programie:
• To brzmi eko! – warsztaty tworzenia ekoinstrumentów
• Łowimy Funduszaki – animacje
z nagrodami
• Bajkoteka
• Kiermasz Książki
• Loteria Fantowa i gry planszowe
dla dzieci
• Fotobudka
Wstęp wolny.

Piłkarska noc w Tyskiej Galerii Sportu
Podczas kolejnej Nocy Muzealnej (20
maja) atrakcji w Tychach nie zabraknie. Wyjątkowo też zapowiada się ona
w Tyskiej Galerii Sportu, oddziale Muzeum Miejskiego.
Wcześniej, bo 19 maja o godz. 18 w siedzibie TGS (Stadion Miejski Tychy) odbędzie się spotkanie z Jerzym Dudkiem
i piłkarzami Sokoła Tychy. W spotkaniu udział zapowiedzieli także Krzysz-

tof Bizacki, Bogdan Prusek, Zbigniew
Konieczko, Janusz Nawrocki i Marek
Piotrowicz.
Następnego dnia Piotr Zawadzki zaprasza na spacer po Stadionie Miejskim
Tychy. Będzie można obejrzeć najciekawsze i zwykle niedostępne miejsca na
stadionie (m.in. szatnie, loże honorowe,
strefę VIP), a także wystawę stałą w TGS
„Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie”.

O godz. 20 rozpocznie się Wielki Test
Wiedzy o Polskiej Piłce Nożnej. Pytania
będą dotyczyć m.in. kariery Lewandowskiego, Bońka i Lubańskiego, wielkich
meczów reprezentacji na MŚ i EURO,
pucharowych sukcesów Górnika, Legii
czy Widzewa. Na zwycięzców i uczestników testu czekają nagrody. Zapisy: testpolskapilka@tgs.tychy.pl. Szczegóły:
www.tgs.tychy.pl.
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Koncert Promocyjny już
w czwartek
Już w tym tygodniu dowiemy się, kogo
prezydent Tychów Andrzej Dziuba
postanowił uhonorować tegorocznymi nagrodami w dziedzinie kultury
i sportu.
Nagrody zostaną uroczyście wręczone
podczas organizowanego co roku Koncertu Promocyjnego, na który Miejskie
Centrum Kultury zaprasza w czwartek,
18 maja o godz. 18 do Teatru Małego.
Po ceremonii wręczenia nagród na scenie
pojawią się wykonawcy związani z Tychami: Ireneusz Krosny, Mateusz Krzyżowski, Krzysztof Kulbicki & Bad Habits oraz
zespół Wiano. Prezentacje te przeplatane będą fragmentami spektakli „Dziób
w dziób” (wyprodukowanego przez MCK)
i „Monsieur Charlie” Teatru HoM.
Bilety na koncert w cenie 20 zł nabywać
można w kasie Teatru Małego.
W

W ubiegłorocznym Wielkim Teście Wiedzy o GKS Tychy wystartowali głównie panowie.
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