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Bilety na UEfa EUro U21 
w sprzedaży

Od dzisiaj, czyli od wtorku, 21 lutego 
ruszyła internetowa sprzedaż bile-
tów na mecze finałowego turnieju Mi-
strzostw Europy U21, które w czerwcu 
rozegrane zostaną w sześciu polskich 
miastach, w tym w Tychach.

Sprzedaż biletów prowadzona jest za po-
średnictwem portalu bilety.u21.poland.
com, gdzie można znaleźć także wszel-
kie informacje na temat turniejowych me-
czów. Przypomnijmy, że ceny wejściówek 
na mistrzostwa rozpoczynają się od 15 
złotych, więc nie są zaporą nawet dla 
najmłodszych kibiców, którzy chcieliby 
zobaczyć obecne i przyszłe gwiazdy fut-
bolu na żywo.
w Tychach na Stadionie miejskim roze-
grane zostaną w czerwcu trzy spotka-
nia „naszej” grupy C: Niemcy – Czechy 
(18.06), Czechy – włochy (21.06) i Czechy 
– dania (24.06) oraz jeden z dwóch półfi-
nałów (27.06).
Jak poinformowali organizatorzy UEFa 
EUro U21, polski turniej cieszy się spo-
rym zainteresowaniem kibiców drużyn-fi-
nalistów. do UEFa wpłynęły zamówienia 
na tysiące biletów dla kibiców zagranicz-
nych – najwięcej ze Szwecji, Słowacji, 
anglii, Czech, danii, Serbii i debiutującej 
na wielkiej imprezie macedonii. WW

nowe tyskie ulice
Od 16 lutego trzy nowe tyskie ulice mają 
swoje nazwy. Na czwartkowej sesji Rada 
Miasta zaakceptowała propozycje prezy-
denta i odtąd droga wewnętrzna boczna 
pod ul. Goździków będzie nosić nazwę 
ul. Cynamonowej; wewnętrzna boczna 
od ul. Czarnej nazywa się ul. Cytryno-
wą, a boczna od ul. Mysłowickiej – Ko-
ralową.

rada miasta miała na tej sesji zająć się 
także uchwałą ws. nadania nowemu ron-
du, wybudowanemu na osiedlu Żwaków 
(w rejonie ul. myśliwskiej), zaproponowa-
nej przez jedną z radnych nazwy „ron-
do imienia Sługi Bożego księdza Pawła 
Kontnego”. z uwagi jednak na to, iż tego 
samego ronda dotyczy inna, rozpatrywa-
na aktualnie w Um propozycja („imienia 
Tadeusza mazowieckiego”), stosowną 
uchwałę zdjęto z porządku obrad i spra-
wę przełożono na inny termin. WW

Na lutowej sesji tyscy radni jednogło-
śnie przegłosowali uchwały w sprawie 
dostosowania sieci tyskich szkół do no-
wego ustroju szkolnego wprowadzonego 
przez Prawo oświatowe.

25 stycznia weszła w życie ustawa Pra-
wo oświatowe wprowadzająca nowe 
przepisy. I tak z dniem 1 września 2017 
roku każda 6-letnia szkoła podstawo-
wa przekształci się w 8-letnią szkołę 
podstawową. Podobnie od 1 września 
tego roku likwidacji poprzez wygasza-
nie ulegną gimnazja. Nowe uregulo-
wania nakazują również przekształcić 
zasadnicze szkoły zawodowe w bran-
żowe szkoły I stopnia, zaś od wrze-
śnia 2019 roku trzyletnie licea w czte-
roletnie, a dotychczasowe czteroletnie 
technika w szkoły pięcioletnie.
miejskie Centrum oświaty przygoto-
wało projekt planu sieci publicznych 
szkół prowadzonych przez miasto Ty-
chy, do czego zobowiązał go ustawo-
dawca. wszystkie gimnazja wchodzące 
w skład zespołów szkół lub funkcjo-
nujące w jednym budynku ze szko-
łą podstawową, zostały dołączone 
do podstawówek lub szkół ponadgim-
nazjalnych.
I tak: Gimnazjum nr 3 włącza się 
do Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Bo-
rowa 123); Gimnazjum nr 4 włącza 
się do SP 37 (ul. Konecznego 1); Gim-
nazjum nr 6 do SP 7 (ul. Tołstoja 1); 
Gimnazjum nr 8 do SP 23 w zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Jed-
ności 51); Gimnazjum nr 5 do Techni-
kum nr 3 (al. Bielska 100); Gimnazjum 
nr 10 do IV Liceum ogólnokształcącego 
(ul. wejchertów 20); Gimnazjum Spe-
cjalne nr 13 do Szkoły Podstawowej 
nr 12 (ul. Edukacji 21).
z kolei Gimnazjum nr 12 w zespole 
Szkół nr 2 (ul. Elfów 9) będzie stop-
niowo wygaszane, po czym z dniem 
1 września 2019 zespół przekształci 
się w Technikum nr 2. zmiany doty-
czą również Gimnazjum dla dorosłych, 
jakie funkcjonuje w zespole Szkół nr 
5 (ul. Edukacji nr 11). zostanie ono 
przekształcone w Szkołę Podstawo-
wą dla dorosłych prowadzącą klasy 
VII i VIII. Gimnazjum nr 2 w zespo-
le Szkół z oddziałami Integracyjny-
mi włącza się do Szkoły Podstawowej 
nr 5, a zespół z mocy prawa rozwiązu-
je się i przekształca w podstawówkę. 
Gimnazjum Sportowe nr 9 w zespole 
Szkół Sportowych włącza się do Szkoły 
Podstawowej Sportowej nr 19, a zespół 
rozwiązuje się i przekształca w pod-
stawówkę.
Gimnazja zajmujące samodzielne bu-
dynki zostały przekształcone w szkoły 
podstawowe. Tym samym w Tychach 
od 1 września 2017 działalność roz-
poczną dwie nowe podstawówki. Gim-
nazjum nr 1 zostanie przekształcone 
w Szkołę Podstawową nr 14 z oddzia-
łami dwujęzycznymi (ul. Brzozowa 24), 
a Gimnazjum nr 11 w Szkołę Podsta-
wową nr 13 z oddziałami dwujęzycz-
nymi (al. Niepodległości 108).

w roku szkolnym 2017/2018 – przy na-
borze do klas pierwszych – do wszyst-
kich podstawówek na terenie miasta 
będzie obowiązywała rejonizacja. wy-
jątek stanowią szkoły sportowe i arty-
styczne, tutaj granice obwodu, zgod-
nie z przepisami, nie zostały ustalone. 
do szkoły podstawowej  poza rejonem 

będą mogły zostać przyjęte tylko dzie-
ci, których rodzeństwo już uczęszcza 
do tej placówki. Inaczej wyglądać bę-
dzie sytuacja w dwóch nowych podsta-
wówkach: nr 13 i nr 14. Tutaj nabór 
prowadzony będzie do klas 1, 4 i 7 dla 
chętnych z terenu całego miasta.

EWa Strzoda

nowa sieć szkół przegłosowana

Daria Szczepańska, zastępca prezydenta ds. społecznych:
wprowadzenie reformy sprawia, że na nowo musieliśmy stworzyć obwody dla szkół 
podstawowych, przekształcić dotychczasowe publiczne gimnazja w ośmioletnie szkoły 
podstawowe (gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 14, Gimnazjum nr 11 w Szkołę 
Podstawową nr 13), określić warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do szkół 
podstawowych, liceów czy techników. Przygotowując się do tego, kierowaliśmy się 
chęcią stworzenia komfortowych warunków do nauki dla dzieci z różnych roczników, 
dlatego w szkołach będą wydzielone strefy, powstaną klasy dwujęzyczne, a w SP nr 14 
będzie klasa mundurowa. Najważniejsze jest jednak to, że nie stwarzamy żadnych 
sztywnych reguł – to rodzice podejmą ostatecznie decyzję o przejściu dzieci do bu-
dynku gimnazjum czy też o ich pozostaniu w obecnej szkole. w najbliższym czasie 
dyrektorzy będą się spotykać z rodzicami i rozmawiać na ten temat.

Chcesz zmienić swoje podwórko i sprawić,  
by miasto było bardziej zielone? 

Przyjdź na spotkanie 23 lutego o godzinie 17.00, s.102 w Urzę-
dzie miasta, a potem złóż projekt w nowym programie „zie-
lone podwórka”. w sumie do wydania jest milion złotych! 

zapraszam 
Daria Szczepańska,  

zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych 
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