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Zakończyły się dwutygodniowe konsul-
tacje społeczne w sprawie przystąpie-
nia Tychów do związku metropolitalne-
go. Za przystąpieniem opowiedziało się 
ponad 400 osób, głosów przeciwnych 
było 76. Konsultacje były kolejnym 
punktem procedury, która zakończy 
się złożeniem wniosku do Rady Mini-
strów o utworzenie metropolii, w skład 
której ma wejść ok. 40 gmin zamiesz-
kałych przez ponad 2,3 mln ludzi.

Górnośląski związek metropolitalny 
od lat zabiegał o stworzenie prawnych 
podstaw dla powstania metropolii. 
w kwietniu br. Prezydent rP andrzej 
duda podpisał ustawę metropolitalną 
dla województwa śląskiego, a następ-
nie sejmik województwa wyraził apro-
batę w sprawie jej powołania. Kolejnym 
formalnym krokiem będzie przygoto-
wanie wniosku o utworzenie związku 
metropolitalnego (zostanie on złożony 
przez radę miasta Katowice i rozpa-
trzony przez radę ministrów). zanim 
jednak to nastąpi, we wszystkich gmi-
nach objętych wnioskiem (jest ich około 
40) zostaną przeprowadzone konsulta-
cje społeczne.
w Tychach konsultacje trwały od 14 
do 27 kwietnia. w ponad 30 punktach 
konsultacyjnych (instytucjach miej-
skich, szkołach, przedszkolach) wy-
dano 1250 kart do głosowania. w su-
mie wypełniono 533 ankiety, z czego 
521 wyjęto z urn, a 12 wypełniono 
drogą elektroniczną i przesłano 
na adres: metropolia@umtychy.
pl.
ankieta zawierała pytanie „Czy 
jest Pani/Pan za wstąpieniem 
miasta Tychy do związku me-
tropolitalnego? ”. Twierdzą-
co odpowiedziało na nie 409 
mieszkańców, przeciw było 76 
osób. w sumie oddano także 
48 głosów nieważnych. Liczba 
osób uprawnionych do udzia-
łu w konsultacjach w Tychach 
wynosiła 123.814.

Po zakończeniu konsultacji w gminach 
rady poszczególnych miast będą mu-
siały podjąć uchwały w sprawie opinii 
co do przystąpienia do metropolii. w Ty-
chach sesja nadzwyczajna w tej sprawie 
odbędzie się 9 maja.
Kolejnym formalnym krokiem będzie 
przygotowanie wniosku o utworze-
nie związku metropolitalnego. znajdą 
się w nim m.in. informacje o nazwie 
związku, jego siedzibie, a także wyniki 
przeprowadzonych konsultacji z miesz-
kańcami w poszczególnych gminach. 
Następnie rada ministrów wyda rozpo-
rządzenia powołujące związek metropo-
litalny (pod warunkiem, że co najmniej 
70 proc. rad gmin, które mają wejść 
w skład związku metropolitalnego, po-
zytywnie zaopiniuje akces do metropo-
lii). rozporządzenie musi zostać wyda-
ne do 30 czerwca 2017 r., tak by związek 
metropolitalny został utworzony 1 lipca 
br., a realizację zadań mógł rozpocząć 
od 1 stycznia 2018 roku.
zgodnie z założeniami ustawy związek 
metropolitalny będzie wykonywał zada-
nia publiczne m.in. z zakresu: kształto-
wania ładu przestrzennego, publicznego 
transportu zbiorowego, współdziałania 
w ustalaniu przebiegu dróg krajowych 
i wojewódzkich. Budżet metropolii bę-
dzie zasilany z budżetu państwa dodat-
kowymi 5 proc. wpływów z podatku PIT 
(podatku dochodowego od osób fizycz-
nych) zamieszkałych na obszarze me-
tropolii. według szacunków to kwota 
ponad 250 milionów złotych.
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Skoro przyszedł maj, to najwyższa 
pora na doroczne nagrody prezy-
denta Tychów w dziedzinie kultury 
i sportu. O tym, kto będzie benefi-
cjentem tegorocznych wyróżnień, 
przekonamy się już 18 maja, pod-
czas koncertu promocyjnego w Te-
atrze Małym.

Idea nagród prezydenta miasta 
w dziedzinie kultury i sportu na-
rodziła się w drugiej połowie lat 
90. i przyjęła formułę dorocznego 
honorowania tych ludzi i instytu-
cji, którzy działając na obu niwach, 
promują Tychy poza jego granicami. 
Stąd w gronie laureatów w dziedzi-
nie kultury znajdujemy m.in. takie 
nazwiska jak: alina Gruszka (współ-
twórczyni i długoletni dyrektor arty-
styczny Śląskiej Jesieni Gitarowej), 
marek moś i orkiestra aukso, artyści 
malarze Stanisław mazuś, Eryk Pu-
dełko, Helena Golda-Błahut, a także 
maria Lipok-Bierwiaczonek (twór-
czyni i dyrektor muzeum miejskiego) 
czy zespoły dżem i Cree.
z kolei wśród uhonorowanych spor-
towców widzimy m.in.: Krzysztofa 

wielickiego, mariusza Czerkaw-
skiego, witolda Bańkę, pływaczkę 
Karolinę Hamer, himalaistę adama 
Bieleckiego, medalistkę olimpijską 
Karolinę Naję oraz drużyny hoke-
istów (wielokrotnie) i koszykarzy 
GKS Tychy czy członków Tyskiego 
Klubu Golfowego.
w ubiegłym roku stosowne czeki 
(bo nagroda ma konkretny wymiar 
finansowy) na scenie Teatru małe-
go z rąk prezydenta andrzeja dziuby 
otrzymali: artysta plastyk wojciech 
Łuka i zespół GKS Tychy – wicemi-
strzowie Polski w hokeju na lodzie 
i trzeci zespół Pucharu Kontynen-
talnego.
Kto dołączy do tego zacnego grona 
w tym roku? To na razie jeszcze ści-
śle strzeżona tajemnica, która od-
kryta zostanie w czwartek, 18 maja 
o godz. 18, gdy rozpocznie się koncert 
promocyjny, w którego drugiej czę-
ści wystąpią: Ireneusz Krosny, zespół 
wiano, Krzysztof Kulbicki & Bad Ha-
bits, mateusz Krzyżowski, wykonawcy 
przedstawienia „dziób w dziób” oraz 
Teatr Hom. Bilety w cenie 20 zł naby-
wać można w kasie teatru.

tyszanie za metropolią 

Dla kogo tegoroczne nagrody prezydenta?

filmy na miesiąc 
i inne nowości
Od końca kwietnia w Dziale Muzycznym 
i Książki Mówionej, mieszczącym się 
w siedzibie głównej Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mediatece, można 
wypożyczać także filmy. Okres wypo-
życzenia to 4 tygodnie.

zbiory filmowe liczą sobie w tej chwili 
ponad 120 tytułów na płytach dVd i suk-
cesywnie są powiększane. Pochodzą 
z darów czytelników oraz z zakupów 
bieżących i obejmują produkcje pol-
skie i zagraniczne.
Ponadto Czytelnia Główna uruchomiła 
ostatnio tzw. wypożyczanie weekendowe 
i nocne. Czytelnicy mogą na noc zabie-
rać do domu zbiory książkowe czytel-
ni, zaś na weekend – książki i czaso-
pisma.
w poniedziałek, 8 maja uroczyście za-
prezentowano także najważniejsze no-
wości w mediatece przy al. Piłsudskiego 
16 – całodobową wrzutnię, selfchecki 
oraz pierwszy w Polsce książkomat. 
Selfcheck to urządzenie do samodziel-
nego wypożyczania zbiorów bibliotecz-
nych, zaś całodobowa wrzutnia umoż-
liwia samodzielny zwrot książek, bez 
względu na godziny otwarcia placówki. 
można zatem zwrócić książki do biblio-
teki np. w drodze do pracy wczesnym 
rankiem, gdy mediateka jeszcze nie 
otwiera swoich podwoi.
Tyska mBP jest pierwszą w Polsce pla-
cówką, w której zainstalowany został 
biblioteczny książkomat, który umoż-
liwia samodzielny odbiór zamówionej 
wcześniej on-line książki. w tym przy-
padku także nie mają znaczenia godziny 
otwarcia biblioteki – wybrane i zamó-
wione pozycje odebrać można o każdej 
porze dnia i nocy. Czekać będą na od-
biór przez dwie doby. W

Wojciech Łuka otrzymał nagrodę w dziedzinie 
kultury w roku 2016.

Wrzutnia umożliwia oddawanie książek do bi-
blioteki przez całą dobę.
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