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Rok w Tychach
LUTY. Na sesji Rady Miasta Tychy prezydent Andrzej Dziuba przedstawił plany dotyczące przyszłości Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach zarządzanego przez Megrez sp. z o.o. Tychy,
starostwo i gminy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podjęły decyzję
o finansowym wsparciu placówki.

michał giel

MAJ. Jak co roku Prezydent Andrzej Dziuba przyznał nagrody. Henryk Jan Botor, wybitny pianista, organista, kompozytor i aranżer, został tegorocznym laureatem nagrody w dziedzinie kultury. Nagrodę
w dziedzinie sportu otrzymał młody, ale już utytułowany Tyski Klub
Golfowy. Uroczystość odbyła się w Teatrze Małym.

CZERWIEC. W czerwcu ruszyła przebudowa placu Korfantego.
Po Rynku, placu Baczyńskiego i placu św. Anny to kolejne miejsce
w Tychach, które przechodzi gruntowną rewitalizację.

SIERPIEŃ. Z końcem lipca zakończył się remont 6-kilometrowego
tyskiego odcinka DK1. 11 sierpnia otwarte zostało rondo umożliwiające wyjazd z al. Niepodległości w kierunku Bielska i Katowic. Wciąż
trwały natomiast prace przy ukończeniu zjazdu z DK1 na al. Niepodległości. Te zakończyły się w październiku.

WRZESIEŃ. 13 września na tzw. dzikiej plaży nad Jeziorem Paprocańskim odbyła się impreza „Rock na Plaży”, która w zamyśle organizatorów ma być zaczątkiem cyklicznego festiwalu rockowego w Tychach.
Patronat nad „Rockiem na Plaży” objął Program 3 Polskiego Radia,
a koncerty poprowadził znany z anteny „Trójki” red. Piotr Baron.
Organizatorami byli: Miejskie Centrum Kultury i zespół Cree, który
obchodzi 20-lecie istnienia.

PAŹDZIERNIK. Zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji przy
jeziorze Paprocańskim – modernizacja części wschodniego brzegu
jeziora od plaży do restauracji i ośrodka kajakowego MOSiR. Zamontowane zostały efektowne drewniane tarasy, a przy nich – siłownia
plenerowa. Był to kolejny etap modernizacji tyskiego jeziora. Latem
na wodzie zamontowane zostały fontanny.

michał giel

leszek sobieraj

LIPIEC. Na terenie OW Paprocany odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Tychy w sieci możliwości – budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu”. Dzięki niemu w mieście
powstało 15 nowych hotspotów.

LISTOPAD. 16 listopada odbyły się wybory samorządowe. Andrzej
Dziuba wygrał je po raz czwarty i na kolejną kadencję został wybrany
Prezydentem Miasta Tychy. Rywali ubiegających się o fotel prezydenta
pokonał już w pierwszej turze, zdobywając 64 proc. głosów.

leszek sobieraj

sylwia witman

KWIECIEŃ. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego zakończył I etap
prac nad opracowaniem modelu Budżetu Partycypacyjnego. W pracach wzięło udział 55 osób. Członkiem Zespołu mógł zostać każdy
mieszkaniec, który w styczniu br. zgłosił chęć udziału. W ramach 6
spotkań Zespół wypracował zasady i tryb przeprowadzenia w Tychach
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015, które zostały ujęte w propozycji
uchwały. Na zdjęciu – czerwcowe warsztaty w Andromedzie.

MARZEC. 11 marca uroczyście został otwarty Pasaż Kultury Andromeda. W budynku po dawnym kinie znalazły siedzibę Miejska
Galeria Sztuki „Obok”, Arteteka, Laboratorium Sztuki, a także klub
i kilka sklepów.
michał giel

sylwia witman

STYCZEŃ. W Tychach ruszyła kampania społeczna „Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor”. Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na zbyt wczesny kontakt dzieci z tzw. wysokimi technologiami
– ekranem telewizora, komputera czy tabletu.

sylwia witman

arc/em

W Tychach w 2014 roku działo się wiele. Czas na podsumowanie.

GRUDZIEŃ. W grudniu Tychy odwiedził Jerzy Owsiak. Był gościem
zakładu Stora Enso, w którym produkowane są skarbonki dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do nich trafią datki podczas kolejnego
finału WOŚP, który odbędzie się 11 stycznia 2015 r.
Oprac. B

