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Od 14 do 27 kwietnia mieszkańcy 
Tychów mają możliwość wypowie-
dzenia się na temat wejścia naszego 
miasta w skład tworzonego na tere-
nie województwa śląskiego związku 
metropolitalnego. Trwają konsultacje 
społeczne, w ramach których w kilku-
dziesięciu miejscach na terenie Tychów 
można oddać swój głos w tej kwestii.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku 
o związku metropolitalnym w wojewódz-
twie śląskim, o którą od wielu lat zabie-
gali śląscy samorządowcy, po podpisa-
niu przez Prezydenta rP weszła w życie. 
Kolejnym formalnym krokiem na dro-
dze do jego powstania, będzie złożenie 
do rady ministrów wniosku o utworze-

nie metropolii; zanim to jednak nastąpi, 
we wszystkich gminach objętych wnio-
skiem zostaną przeprowadzone konsul-
tacje społeczne.
Takie konsultacje od 14 kwietnia prze-
prowadzane są także w Tychach. Upraw-
nieni do udziału w nich są wszyscy 
mieszkańcy miasta. wystarczy na od-
powiednim formularzu konsultacyjnym 
udzielić odpowiedzi na jedno pytanie: 
„Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta 
Tychy w skład tworzonego na terenie 
województwa śląskiego związku me-
tropolitalnego, o którym mowa w art. 
1 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 9 mar-
ca 2017 r. o związku metropolital-
nym w województwie śląskim?”. 
wypełnione formularze należy 
do 27 kwietnia złożyć w specjal-
nie przygotowanych urnach (wy-
kaz miejsc, gdzie można wziąć 
udział w głosowaniu zamiesz-
czamy poniżej) albo wysłać tra-
dycyjną pocztą na adres Urzędu 
miasta Tychy (43-100 TYCHY, al. 
Niepodległości 49) lub pocz-
tą internetową (po uprzednim 
zeskanowaniu formularza) 
na adres: metropolia@umty-
chy.pl.
„Projekt powstania metropo-
lii ma charakter pionierski, 
otwiera nowy etap współ-
pracy pomiędzy miastami. 

dzięki finansowemu wsparciu z budżetu 
państwa i działaniu wszystkich zaanga-
żowanych gmin mamy szansę na stwo-
rzenie ośrodka metropolitalnego, który 
będzie definiował cały region i oddzia-
ływał na kraj. wykorzystajmy tę szan-
sę, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe 
w pojedynkę” – zachęca do poparcia idei 
Górnośląski związek metropolitalny. Sa-
morządowcy wymieniają też konkretne 
cele, jakie może osiągnąć metropolia, 
zwłaszcza w sferze publicznego trans-
portu zbiorowego (jeden tańszy bilet 
na całą komunikację, wspólne dzia-
łania na rzecz rozwoju infrastruktury 
rowerowej i możliwość planowania no-
woczesnej kolei), polityki przestrzennej 
(działania rewitalizacyjne, planowanie 
na rzecz zrównoważonego rozwoju me-
tropolii), promocja metropolii i przycią-
ganie do niej turystów, inwestorów i po-
tencjalnych mieszkańców oraz wspólne, 
kompleksowe działania na rzecz popra-
wy jakości życia w metropolii.
Jako przykład już realizowanego wspól-
nego przedsięwzięcia służyć może, pro-
wadzony przez Gzm już od pięciu lat, 
wspólny zakup energii, który dał wielo-
milionowe oszczędności.
metropolia może liczyć na dodatkowe 
środki z budżetu państwa, które szaco-
wane są na 250-300 milionów złotych 
rocznie, będzie miała także możliwość 
ubiegania się o wielkie dotacje unijne.

mieszkańcy w sprawie metropolii

Urząd miasta Tychy przy al. Niepod-•	
ległości 49,
wydział Komunikacji przy ul. Budow-•	
lanych 59,
wydział Spraw Społecznych i zdrowia •	
przy ul. Barona 30,
dzienny dom Pomocy Społecznej •	
„wrzos” przy ul. Batorego 57,
miejski ośrodek Pomocy Społecznej •	
przy ul. Budowlanych 59,
miejski ośrodek Sportu i rekreacji •	
przy al. marsz. Piłsudskiego 12,
miejski zarząd Komunikacji w Tychach •	
przy al. marsz. Piłsudskiego 12,
miejskie Centrum oświaty przy •	
al. marsz. Piłsudskiego 12,
Przedszkole nr 1 przy ul. myśliwskiej •	
102,
Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Har-•	
cerskiej 25,
Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Ka-•	
towickiej 102,

Szkoła Podstawowa nr 8 przy •	
ul. Cmentarnej 54,
zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 •	
przy ul. Jedności 51,
zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4 •	
przy ul. Pogodnej 37,
miejski zarząd Ulic i mostów przy •	
ul. Budowlanych 59,
miejskie Centrum Kultury przy ul. Bo-•	
haterów warszawy 26,
Klub mCK wilkowyje przy ul. Szkol-•	
nej 94,
muzeum miejskie w Tychach przy •	
ul. Katowickiej 9,
Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Bu-•	
dowlanych 59,
Teatr mały przy ul. kard. augusta •	
Hlonda 1,
Żłobek miejski w Tychach przy ul. Fi-•	
telberga 4,

miejski zarządu Budynków mieszkal-•	
nych przy ul. Filaretów 31 oraz rejony 
obsługi mieszkańców:
rom Nr I ul. arkadowa 9c,•	
rom Nr II ul. Budowlanych 41,•	
rom Nr III ul. Cyganerii 43,•	
rom Nr IV al. Niepodległości 76,•	
rom Nr V ul. Budowlanych 41,•	
miejska Biblioteka Publiczna przy •	
al. marsz. Piłsudskiego 16 oraz filie 
biblioteki: filia nr 1, pl. Św. anny 3, filia 
nr 3, ul. Batorego 9, filia nr 4, ul. Czy-
sta 27, filia nr 5, ul. dąbrowskiego 5, 
filia nr 6, ul. Edukacji 64, filia nr 9, ul. 
Edukacji 102 (w Szpitalu wojewódz-
kim), filia nr 10, ul. Przejazdowa 8, fi-
lia nr 11, ul. Kopernika 3, filia nr 12, 
ul. zaręby 31a, filia nr 13, al. Niepod-
ległości 110, filia nr 15, ul. Narcyzów 
24, filia nr 18, ul. Konfederatów Bar-
skich 17.

mEtroPoLIa to:
  2,3 tys. km kw. powierzchni – największy obszar metropolitalny w kraju 

zamieszkały przez 2,37 mln mieszkańców;
  Ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju;
  znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza;
  atrakcyjne tereny inwestycyjne;
  różnorodność szkół – dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki;
  Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;
  Unikalne atrakcje turystyczne.

Dwa miesiące do EUro
Dokładnie za dwa 

miesiące, 18 czerw-
c a  o  g o d z .  1 8 
na Stadionie Miej-
skim rozpocz-
nie się pierw-
szy „tyski” mecz 
mecz Mistrzostw 
Europy U21. Za-
równo obiekt, jak 
i  miasto są już 
na ostatniej pro-
stej przygotowań 

do turnieju.

– To drugie, biorąc pod 
uwagę rywalizację reprezentacji na-
rodowych, najważniejsze wydarzenie 
piłkarskie w Europie – mówi prezydent 
Tychów andrzej dziuba. – Tej rangi im-
prezę organizujemy w mieście po raz 
pierwszy, to dla nas ogromne wyróż-
nienie, ale i wyzwanie. dlatego zrobimy 
wszystko, by te czerwcowe dni upłynę-
ły w Tychach w atmosferze wielkiego 
piłkarskiego święta – zapewnia prezy-
dent, zapraszając przy okazji na me-
cze wszystkich fanów piłki, którzy ze-
chcą zobaczyć w akcji młode futbolowe 
gwiazdy i poznać emocje towarzyszące 
wielkiemu sportowemu wydarzeniu.
Przedsmak tej prestiżowej imprezy 
mogliśmy poczuć już w końcu ubiegłe-
go roku przy okazji towarzyskiego spo-
tkania młodzieżówek Polski i Niemiec. 
z kolei w marcu do Tychów przyjechał 
EuroTruck – ciężarówka promująca 
UEFa EUro U21 w Polsce, wewnątrz 
której nie tylko można było sobie zro-
bić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, 
ale również sprawdzić swoje piłkar-
skie umiejętności. Tego samego dnia 
w Pasażu Kultury andromeda z tysza-
nami spotkali się trener oraz czołowi 
reprezentanci czeskiej młodzieżówki, 
która wszystkie swoje mecze grupo-
we rozegra właśnie na stadionie przy 
ul. Edukacji.
wspomniany EuroTruck za kilka dni po-
jawi się w Tychach ponownie – w naj-
bliższą sobotę, przed meczem ligowym 
GKS – Stomil stanie w okolicach Sta-
dionu miejskiego. dodatkową atrakcją 
będzie możliwość zobaczenia z bliska 
pucharu, który po finale w Krakowie 
trafi w ręce najlepszej piłkarskiej mło-
dzieżówki na kontynencie.
z kolei 20 maja Tyska Galeria Sportu 
zaprosi na wielki Test wiedzy o pol-
skiej piłce nożnej tych, którzy o suk-
cesach i porażkach naszej reprezenta-
cyjnej i klubowej piłki wiedzą wszystko 
lub prawie wszystko.
Natomiast 17 czerwca, czyli w przed-
dzień pierwszego meczu turniejowego 
w Tychach (Niemcy – Czechy) otwar-
ta zostanie plenerowa wystawa, uka-
zująca historię Polonii – pierwszego 
klubu sportowego w nowym mieście; 
przy tej okazji zorganizowany zostanie 
dziecięcy turniej „małe EUro” oraz 
sportowy piknik na obiektach przy 
ul. andersa.

Wykaz jednostek, w których mieszkańcy mogą oddać głos w konsultacjach społecznych 
dotyczących wejścia miasta tychy do tworzonego związku metropolitalnego
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