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mediateka – zmiany na zewnątrz, nowości w środku
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Kilka dni temu rozpoczęły się prace 
nad zagospodarowaniem terenu wo-
kół Mediateki przy al. Piłsudskiego. 
Przed końcem roku wszystko ma być 
gotowe.

obiekt mediateki stanowi część ogrom-
nej inwestycji, która dwie dekady temu 
powstawała z myślą o zespole Szkół mu-
nicypalnych. Na skutek szeregu różnych 
perturbacji jeszcze przed rokiem 2000 
budowę wstrzymano i przez lata niedo-
kończona inwestycja straszyła swoim 
wyglądem. decyzją prezydenta andrze-
ja dziuby najpierw skończono i oddano 
do użytku halę sportową (w maju 2008 
roku), a w styczniu 2016 roku uroczyście 
otwarto mediatekę. do zagospodarowa-
nia pozostała jeszcze środkowa część 
obiektu.

Dla czytelników i melomanów
mediateka, choć kojarzona głównie z salą 
koncertową i siedzibą orkiestry aUKSo, 
jest przede wszystkim na wskroś nowo-
czesną siedzibą miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. I właśnie z myślą nie tylko o es-
tetyce otoczenia budynku, ale i o jego 
funkcjonalności dla czytelników i bywal-
ców koncertów, podjęto prace nad jego 
właściwym zagospodarowaniem.
Inwestycję prowadzi miejski zarząd Bu-

dynków mieszkalnych, który jest admi-
nistratorem mediateki. – Projekt, który 
zaczęliśmy wdrażać, obejmuje zago-
spodarowanie terenu od strony fron-
towej mediateki, wzdłuż drogi przeciw-
pożarowej przebiegającej równolegle 
do al. Piłsudskiego – informuje dyrek-

tor mzBm Teresa Janeczko. – Pojawią 
się tam m.in. szklane wiaty, ławki, sto-
jaki na rowery, donice z roślinnością, 
a także oczko wodne – dodaje. wyglą-
da zatem na to, że od wiosny będzie 
można w bardzo przyjemnym otoczeniu 
poczekać na koncert czy nawet poczy-
tać wypożyczoną wcześniej z biblioteki 
książkę.

Dla najmłodszych i... leniuszków
zmiany zajdą też od południowej stro-
ny budynku mediateki, gdzie znajdują 
się pomieszczenia miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Pojawi się tam plac zabaw 
dla dzieci z bezpiecznymi urządzeniami 
dla najmłodszych tyszan, a także strefa 
wypoczynku z parasolami i leżakami. Te-
ren wokół obiektu ma dzięki temu szan-
sę stać się miejscem spotkań i spędza-
nia wolnego czasu przez mieszkańców 
miasta.
Całość ma kosztować ok. 650 tys. złotych 
i być gotowa do końca 2017 roku.
równolegle z działaniami objętymi pro-
jektem zagospodarowania sąsiedztwa 
obiektu przy al. Piłsudskiego 16 została 
opracowana koncepcja systemu infor-
macji wizualnej budynku i terenu wokół 
niego. w sposób jednolity oznakowane 
zostaną wejścia do mediateki, nazwy po-
mieszczeń itp. WW

najlepsi absolwenci są 
z tychów

20 listopada w auli im. Kazimierza 
Lepszego w rektoracie Uniwersytetu 
Śląskiego odbędzie się uroczystość 
wręczenia dyplomów najlepszym absol-
wentom roku akademickiego 2016/2017. 
Są wśród nich tyszanki.

absolwenci, którzy zostaną wyróżnie-
ni, zostali wskazani przez dziekanów 
wydziałów oraz dyrektorów jednostek 
UŚ m.in. za bardzo wysoką średnią 
ocen z całego okresu studiów, wybitne 
osiągnięcia naukowe, sportowe lub ar-
tystyczne.
w gronie wyróżnionych absolwentów 
znalazła się trójka tyszanek: anne-So-
phie Basta-Szczygieł (absolwentka wy-
działu Filologicznego), Karolina Nogas 
(absolwentka Kolegium Indywidualnych 
Studiów międzyobszarowych) oraz Kry-
spina Parwicka (absolwentka wydziału 
Prawa i administracji).
Natomiast tyszanin Jakub Saniternik jest 
jednym z kandydatów do tytułu „absol-
went z Pasją roku 2017” i już niebawem 
będzie walczył o zwycięstwo w głosowa-
niu internetowym. WW

miejska Biblioteka Publiczna proponuje na jesienne i zimowe 
popołudnia moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin:

rodzINa Na PLaNSzY – rodzinne rozgrywki gier planszo-•	
wych w każdy poniedziałek o godz. 17;
zaBawa zE SzTUKą – kreatywne zajęcia plastyczne •	
dla dzieci w wieku szkolnym – dwa wtorki w miesiącu 
o godz. 17;
LEGo-CrEaTorzY i maLI LIGo-CrEaTorzY – propozycja •	
dla małych i nieco starszych pasjonatów klocków – dwa 
wtorki w miesiącu o godz. 17;
TaBLETomaNIa – zajęcia dla dzieci w wieku od 9 lat, które •	
pozwolą uczestnikom oderwać się od gier komputerowych, 

a wprowadzą ich do krainy wyobraźni, wiedzy, pomysłowo-
ści, twórczości i radosnej zabawy – dwie środy w miesiącu 
o godz. 17;
warSzTaTY ŚwIąTECzNE – oferta dla dzieci od lat 7, które •	
mBP zaprasza 4 i 8 grudnia o godz. 17;
mIKoŁaJ w BIBLIoTECE – spotkanie z brodatym świętym •	
odbędzie się 6 grudnia o godz. 16 i 17.30. 

Szczegóły i zapisy na spotkania oraz warsztaty:  
tel. 32 227 83 11. 
Nowa USŁUGa! w dziale muzycznym i Książki mówionej od li-
stopada można wypożyczać filmy i bajki dla dzieci.

Powietrze w telefonie
Od 9 listopada bieżące informacje doty-
czące jakości powietrza w Tychach można 
sprawdzić w telefonie, dzięki bezpłatnej 
mobilnej aplikacji Treespot Tychy.

Treespot Tychy działa od pięciu lat i cały 
czas się rozwija. To już nie tylko mobli-
ny przewodnik po mieście i jego atrak-
cjach. – w ubiegłym roku został wzboga-
cony o usługę „zgłoś usterkę” i stał się 
narzędziem do komunikacji z urzędem, 
co razem z rozkładami jazdy i aktualno-
ściami tworzy aplikację ułatwiającą życie 
na co dzień – mówi Iwona Ciepał, naczelnik 
wydziału Informacji, Promocji i współpra-
cy z zagranicą Urzędu miasta.
od minionego czwartku (9.11) za pośred-
nictwem aplikacji Treespot Tychy miesz-
kańcy mogą sprawdzać jakość powie-
trza, a konkretnie stężenie pyłów Pm10 
i Pm2,5 zbierane z dziesięciu czujników 
zlokalizowanych na terenie miasta. Jest 
już bowiem dostępna bezpłatna aktuali-
zacja aplikacji na ios i android.
Jak informują tyscy urzędnicy, w drugiej 
połowie listopada aplikacja Treespot Ty-
chy będzie wysyłać do użytkowników po-
wiadomienia, gdy jakość powietrza stanie 
się bardzo zła.
Te wszystkie dane można też zna-
leźć na miejskiej stronie internetowej 
www.umtychy.pl. Informacja o średniej 
ze wszystkich tyskich czujników mie-
rzących jakość powietrza wyświetlana 
jest na stronie głównej, a po kliknięciu 
w szczegóły przechodzimy do informa-
cji zawierającej dane z poszczególnych 
miejskich czujników. WW

atrakcje na jesień i zimę
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Tak jeszcze w tym roku ma wyglądać główne wejście do Mediateki.

Z południowej strony do budynku przylegać będzie plac zabaw dla dzieci i strefa 
wypoczynku.
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