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Debata o metropolii
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Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 
jest organizatorem cyklu debat pod ha-
słem „Tu Metropolia”, które co dwa tygo-
dnie odbywają się w miastach i gminach 
członkowskich. W najbliższy czwartek, 
15 lutego debata z udziałem władz G-ZM, 
włodarzy miasta, ekspertów i mieszkań-
ców odbędzie się w Tychach.

Podczas spotkań poruszane są ważne 
kwestie metropolitalne – transport pu-
bliczny, rozwój gospodarczy i społeczny, 
kształtowanie przestrzeni, promocja 
całego obszaru metropolii, a także za-
gadnienia związane ze specyfiką miast 
i gmin, w których odbywają się spotka-
nia. – Tematy te omawiane są przez 
członków zarządu G-zm, przedstawi-
cieli władz miast i gmin członkowskich 
oraz zaproszonych gości, ekspertów, 
społeczników i dziennikarzy. Spotka-
nia, ze względu na swój otwarty charak-
ter, są także okazją do zabrania głosu 
przez mieszkańców – zachęca Urszula 
Żbikowska z departamentu Promocji 
i Komunikacji Społecznej G-zm. – Cały 
cykl prowadzi doświadczony w tematyce 
metropolitalnej dziennikarz dziennika 
zachodniego – red. marcin zasada.
w spotkaniu w Tychach wezmą udział: 
Przewodniczący zarządu G-zm Kazi-
mierz Karolczak, Prezydent Tychów 
andrzej dziuba, prof. Krzysztof wo-
darski, a także tyscy radni oraz zapro-
szeni dziennikarze, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, społecznicy 
i mieszkańcy.

– Powołaliśmy metropolię, żeby wspól-
nie rozwiązywać pewne problemy, żeby 
wspólnie organizować życie mieszkań-
ców lepiej. oprócz transportu, energe-
tyki, wspólnej promocji, zdrowia, także 
w oświacie będziemy mogli dzięki me-
tropolii pewne rozwiązania, korzystne dla 
mieszkańców, proponować i realizować. 
zdaję sobie sprawę, że to proces, który 
trwał będzie kilka, czy nawet kilkanaście 
lat zanim nauczymy się metropolii na tyle, 
by działało wszystko tak, jak chcemy. ale 
warto, drobnymi krokami, zaczynając 
od spraw, które ludzi bolą najbardziej, 

podążać w tym kierunku – mówi andrzej 
dziuba, prezydent Tychów.
w czasie debaty tyskiej mowa bę-
dzie m.in. o roli Tychów w metropolii; 
czy jako jedno z najbogatszych miast 
mogą być jej filarem, jakie korzyści 
dostrzegają Tychy w przynależności 
do G-zm, a jakie wiążą z tym obawy. 
Poruszona zostanie także kwestia po-
lityki spójności metropolitalnej w kon-
tekście Funduszu Solidarności.
Spotkanie rozpocznie się 15 lutego 
o godz. 16.30 w Pasażu Kultury andro-
meda przy placu Baczyńskiego 2.

Punkt konsultacyjny dla nGo
W poniedziałek, 12 lutego w budyn-
ku Balbina Centrum przy ul. Barona 
30 został otwarty Punkt Konsultacyj-
ny dla tyskich organizacji pozarzą-
dowych.

Prowadzony przez Fundację rozwoju 
Ekonomii Społecznej FrES punkt czyn-
ny będzie w poniedziałki w godz. 10–
16, środy w godz. 14–18 i w czwartki 
w godz. 10–14. Poza doradztwem (ogól-
nym, prawnym, księgowym czy marke-
tingowym) tyskie NGo-sy będą mogły 
liczyć na możliwość korzystania z ksero 
i drukarki, bezprzewodowego interne-
tu, a po wcześniejszej rezerwacji także 
na wynajęcie salki szkoleniowej.
w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści 
się w pokoju 209, organizowane będą 
także szkolenia, warsztaty i spotkania 
animacyjne. WW

Prezydent powołał komitet
Zarządzeniem z 30 stycznia 2018 roku 
prezydent Tychów Andrzej Dziuba po-
wołał miejski Komitet Obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komitet ma stanowić forum współpracy 
i dialogu w sprawach dotyczących koor-
dynowania przygotowań (w tym opraco-
wania kalendarza obchodów) i realizacji 
cyklu wydarzeń patriotycznych, eduka-
cyjnych i kulturalnych związanych z uro-
czystymi obchodami 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Na czele komitetu stoi sam prezydent, 
zaś funkcję koordynatora pełni alek-
sandra matuszczyk, dyrektor muzeum 
miejskiego. Poza nimi w gronie, któ-
re będzie odpowiadać za organizację 
obchodów w mieście, znajdują się dy-
rektorzy miejskiego Centrum oświaty 
i miejskiego Centrum Kultury, naczel-
nicy trzech wydziałów Urzędu miasta, 
przewodniczący Komisji Kultury i Sportu 
rady miasta oraz po jednym przedsta-
wicielu każdego klubu radnych. WW

Miasto Tychy podejmuje wiele działań – 
w tym edukacyjnych – w obszarze wal-
ki z niską emisją. Jednym z nich jest 
udział w konkursie pn. „Powietrze bez 
śmieci”, w którym wygrać można jedną 
z pięciu Naukowych Stacji Zabaw.

Konkurs organizowany jest przez Fun-
dację Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa w ramach społecznej 
kampanii edukacyjnej „rodzice i dzie-
ci! Powietrze bez śmieci”. Celem pro-
jektu jest szeroko rozumiana edukacja, 
a działania skierowane są do lokal-
nych społeczności oraz najmłodszych 
uczniów szkół podstawowych. organiza-
torzy zachęcają mieszkańców do głoso-
wania na wybrane lokalizacje, by zdobyć 
Naukową Stację PGNiG oraz do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych w oparciu 
o przygotowane materiały, w których 
nagrodą jest wyposażenie pracowni 
przyrodniczej.
Tychy jako miejsce zlokalizowania Na-
ukowej Stacji zabaw wskazały Park 
Niedźwiadków. do tego, by Fundacja 
PGNiG zbudowała tam Stację, potrzeb-
ne są głosy mieszkańców, które od-
dawać można na stronie www.powie-
trzebezsmieci.pl. wystarczy wyszukać 

wybraną lokalizację i odpowiedzieć 
na bardzo proste pytanie; codziennie 
można oddać jeden głos. warto się 
pospieszyć, bo głosowanie trwa tylko 
do 28 lutego.

Informacje na temat pozostałych pro-
gramów i kampanii prowadzonych przez 
miasto znajdują się na stronie www.
umtychy.pl/niskaemisja.

WW

tychy walczą o naukową Stację Zabaw

powietrzebezsmieci.pl
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Dzień otwarty w „muzycznej”
Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa 
Rybickiego organizuje w najbliższy pią-
tek, 16 lutego Dzień Otwarty.

Szkoła zaprasza do swojej siedziby przy 
al. Niepodległości 53 na godz. 18. Jak 
zapewnia dyrektor zSm Tomasz Giedwił-
ło, oprócz zwiedzania placówki zapla-
nowane są spotkania z nauczycielami, 
prezentacje wyposażenia szkoły, nie wy-
łączając możliwości spróbowania swoich 
sił na wybranym instrumencie muzycz-
nym. WW
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