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Prokuratura pod nowym adresem

Już za cztery miesiące, 16 czerwca nastąpi start najważniejszej piłkarskiej imprezy tego roku w Polsce – Mistrzostw Europy U21, do której przygotowują się też
Tychy, jedno z sześciu miast-gospodarzy UEFA EURO U21. W ostatnich dniach
Polski Związek poinformował, że sprzedaż biletów na tę imprezę ruszy
21 lutego.

Prokuratura Rejonowa w Tychach
od 25 stycznia ma nową siedzibę – budynek przy ul. Wojska Polskiego 8 o powierzchni ponad 1500 mkw, w którym
poprzednio mieściło się Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych, a dawniej
szkoła podstawowa. Obiekt przeszedł
gruntowny remont.

Do otwartej sprzedaży trafi 62% kart
wstępu, dodatkowe
15% przeznaczono
dla dzieci i młodzieży ze szkółek, akademii i klubów piłkarskich.
Bilety dostępne w sprzedaży
otwartej będzie można nabyć za pośrednictwem strony internetowej bilety.u21poland.com. Jedna osoba będzie mogła zakupić maksymalnie 8 biletów na każde
spotkanie mistrzostw, przy czym obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy, ten
lepszy”.
Udostępnione w sprzedaży bilety zostały podzielone na dwie kategorie. Do kat. 1
należeć będą miejsca wzdłuż linii bocznych
boiska, zaś do kat. 2 – miejsca za bramkami i w narożnikach trybun. Od kategorii
miejsca zależy cena biletu, która została
określona na – jak się wydaje – dość przystępnym poziomie, jak na rangę imprezy.
Wiadomo już zatem, że za bilet na mecz
fazy grupowej trzeba będzie zapłacić 25 zł
(kat. 1) lub 15 zł (kat. 2). Na mecze półfinałowe można będzie wejść odpowiednio
za 30 zł lub 20 zł, zaś za obejrzenie finału
w Krakowie trzeba będzie wysupłać 40 zł
(kat. 1) lub 30 zł (kat. 2).
Przypomnijmy, że w Tychach odbędą się
trzy spotkania grupy C turnieju: Niemcy –
Czechy (18.06.), Czechy – Włochy (21.06.),
Czechy – Dania (24.06.) oraz jeden z półWW
finałów (27.06.).
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Bilety od 21 lutego

Porozumienie w sprawie nowej siedziby
dla prokuratury zostało podpisane pomiędzy Miastem Tychy i Prokuratorem Okręgowym w Katowicach już w 2014 r. Ówczesna siedziba Prokuratury Rejonowej przy
ul. Bałuckiego była już zbyt ciasna zarówno dla pracowników jak i interesantów.
W myśl zawartego porozumienia, miasto
zobowiązało się do przeprowadzenia remontu i adaptacji budynku przy ul. Wojska
Polskiego 8, który od 2011 r. stał pusty
(wówczas wyprowadziło się stamtąd Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych).
Wcześniej, 31 października 2013 r. Rada
Miasta Tychy podjęła uchwałę o wydzierżawieniu nieruchomości prokuraturze
na okres 20 lat. W trakcie trwania umowy
dzierżawy Prokuratura Okręgowa w Katowicach ma prawo pierwokupu budynku.
Prace remontowe trwały blisko półtora
roku i zakończyły się 22 grudnia. Budynek
zyskał zupełnie nowy układ funkcjonalny.
Wyburzono stare ściany działowe i postawiono nowe. Wykonany został szyb windowy, wymieniono wszystkie instalacje,
posadzki, stolarkę okienną i drzwiową.
Strop nad ostatnią kondygnacją i ściany
zewnętrzne zostały ocieplone. Przeprowadzono gruntowny remont dachu: naprawę
więźby i wymianę pokrycia. Wykonano naprawę stropów, pogrubienia ścian, zabezpieczenia antykotrozyjne, wzmocnienia.
Budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Schody w strefie wejściowej wyburzono,
a dodatkowe schody zostały wykonane

z poziomu drugiego piętra na poziom
poddasza oraz z poziomu parteru na poziom piwnic.
W otoczeniu budynku powstał nowy parking i elementy małej architektury.
Wszystkie prace w nowym obiekcie, począwszy od etapu opracowania dokumentacji projektowej były wykonywane
pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponieważ budynek wraz z całym zespołem osiedla A podlega ochronie konserwatorskiej, prace wykonano
ze szczególną dbałością o zachowanie
historycznych i architektonicznych walorów obiektu. Podobnie jak w przypadku
pozostałych budynków w obrębie Placu Świętej Anny do ocieplenia budynku
nie użyto styropianu, ale tynków izolacyjnych.

Policji w Tychach mł. insp. Sławomirowi Wojtylakowi porozumienia, na mocy
których gmina przekaże w roku 2017
kwotę 400 tys. złotych na pomoc stróżom prawa.
Połowa tej kwoty przeznaczona zostanie
na remont sali narad w budynku KMP,
a pozostałe 200 tys. zł pójdzie na: zakup
trzech samochodów ekologicznych (hybrydy lub elektryczne, na które po 1/3 złożą się Miasto, Komenda Główna Policji
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach); pokrycie kosztów
służb ponadnormatywnych i nagród dla
policjantów oraz wydatki bieżące tyskiej
komendy.
Komendant Wojewódzki Policji insp.
Krzysztof Justyński złożył na ręce Andrzeja Dziuby podziękowania za wsparcie policjantów i podkreślił wkład pracy Urzędu
Miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców. 
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Prezydent Andrzej Dziuba poinformował, że miasto wspomoże policję w roku 2017
kwotą 400 tys. zł.

Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 2, a ostatnio Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych przeszedł gruntowny remont i zyskał nowego gospodarza.
Miejski Konserwator Zabytków nadzorował też konserwację płaskorzeźby nad
wejściem do budynku.
Koszt remontu i adaptacji budynku wyniósł
(po pomniejszeniu o odzyskany podatek
od towarów i usług) 6 229 007,39 zł.
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W miniony piątek, 3 lutego, w siedzibie Straży Miejskiej odbyła się narada
roczna, podsumowująca pracę Komendy
Miejskiej Policji w 2016 roku. Mówiono
nie tylko o ubiegłorocznych sukcesach
tyskich funkcjonariuszy i priorytetach
w walce z przestępczością w roku 2017,
ale także podsumowano współpracę Policji z Miastem Tychy.
Oprócz kierownictwa tyskiej komendy
i Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego, w spotkaniu udział wzięli także:
prezydent Tychów Andrzej Dziuba, zastępca prokuratora rejonowego w Tychach Leonard Synowiec oraz komendanci Państwowej Straży Pożarnej (st.
brygadier Kazimierz Utrata) i Straży Miejskiej (Ryszard Polcyn).
Podczas narady prezydent Andrzej Dziuba przekazał p.o. Komendanta Miejskiego
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