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Szkoła wróci na młodzieżową
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Przez wiele lat w budynku przy ul. Mło-
dzieżowej funkcjonowała Szkoła Pod-
stawowa nr 21, później Gimnazjum nr 5 
im. Kazimierza Górskiego, przeniesio-
ne z końcem roku szkolnego 2013/14 
do Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej. 
Wiele wskazuje na to, że po pięciu latach 
przerwy do opuszczonego obiektu wróci 
szkolny gwar...

Gimnazjum zostało przeniesione 3,5 roku 
temu i włączone w skład zS nr 4 na skutek 
niżu demograficznego, który spowodował, 
że w ogromnej szkole przy ul. młodzieżo-
wej uczyła się raptem setka młodych ty-
szan. Utrzymanie dotychczasowego stanu 
rzeczy groziło zwolnieniami nauczycieli, 
stąd władze miasta podjęły tę trudną de-
cyzję, która pozwoliła pedagogom zacho-
wać zatrudnienie, a przy tym zmniejszyła 
koszty budżetu gminy związane z utrzy-
maniem deficytowej placówki. Po kilku 
latach, zmianie władz centralnych i wpro-
wadzeniu przez mEN zmian w systemie 
oświatowym, sytuacja wygląda inaczej.

Przepełnione „sąsiadki”
Po likwidacji gimnazjów i dołożeniu 
do istniejących podstawówek dodatko-
wych klas siódmych (a w perspektywie 
także ósmych), obłożenie szkół sąsiadu-
jących z dawną SP 21 stało się dokucz-
liwe. zarówno SP 5 z oddziałami Inte-
gracyjnymi, jak i SP 11 oraz SP 35 są 
przepełnione, co wymusza zmianowość 
tych placówek, niemile widzianą zwłasz-
cza przez rodziców najmłodszych dzieci. 
Stąd konsultowana z miejskim Centrum 
oświaty koncepcja władz miasta doty-
cząca stworzenia kolejnej podstawów-

ki (a de facto przywrócenie do życia SP 
21), która odciąży szkoły w najbliższym 
sąsiedztwie.
decyzję tę ułatwił Sąd apelacyjny, który 
wcześniej był zainteresowany przejęciem 
obiektu przy młodzieżowej i utworzeniem 
tam nowej siedziby tyskiego Sądu rejono-
wego. ostatecznie nie doszło to do skutku 
i można było podjąć działania zmierzają-
ce do reaktywacji SP 21.

Będzie drugi przetarg
w końcu ubiegłego roku wydział Przygo-
towania i realizacji Inwestycji Um założył 
pełny monitoring i alarm w obiekcie, zaś 
w styczniu 2018 roku ogłoszono przetarg 
na wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz robót budowlanych dla potrzeb „re-
montu budynku przy ul. młodzieżowej pod 

potrzeby szkoły podstawowej”. w swoim 
budżecie Tychy przeznaczyły na ten cel 
kwotę 2,5 miliona złotych.
otwarcie kopert, a ściślej koperty z ofertą 
(gdyż wpłynęła tylko jedna – od konsor-
cjum firm z siedzibą w Tychach) odbyło 
się 15 lutego br. Jak się okazało, kwota 
zaproponowana przez oferenta ponad 
dwukrotnie przekraczała to, co w budże-
cie zarezerwowano na ten cel i opiewała 
na 5,2 mln zł, co zmusiło Urząd miasta 
do unieważnienia przetargu.
Kolejne postępowanie przetargowe 
ma być ogłoszone w kwietniu br., ale na-
wet jeśli zakończy się powodzeniem, to – 
z uwagi na upływ czasu – pierwsi ucznio-
wie w zreaktywowanej i odnowionej SP 21 
pojawią się we wrześniu 2019 roku.

WW

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów, mimo okresu zimowego prowa-
dzone przez ten zakład budżetowy inwe-
stycje i remonty są w toku; w przypadku 
kilku trwa procedura przetargowa.

do zasadniczych prac, których start 
zaplanowano na okres wiosenny, przy-
gotowuje się wykonawca największej 
z inwestycji – przebudowy fragmentu 
dK44 i budowy bezkolizyjnego węzła 
w rejonie ul. Turyńskiej. Po zamknię-
ciu liczącego ponad kilometr odcinka ul 
Turyńskiej i zbudowaniu tymczasowego 
ronda umożliwiającego objazd placu bu-
dowy, wykonawca zakończył już rozbiór-
kę obiektów oraz wycinkę drzew w miej-
scu, gdzie stanie nowy węzeł drogowy. 
w trakcie realizacji są prace związane 
z przebudową infrastruktury technicznej 
– przebudowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej, teletechnicznej i elektrycznej oraz 
prace przy rozbiórce ogrodzeń. Pełną 
parą roboty na dK44 ruszą na wiosnę.
do jesieni br. mają się zakończyć prace 
przy rozbudowie ul. obywatelskiej, na od-
cinku od ul. mikołowskiej do Browarowej. 

Po wycięciu drzew kolidujących z zakre-
sem robót drogowych, wykonaniu tym-
czasowego oświetlenia odcinka od miko-
łowskiej do hal chłodniczych i wykonaniu 
tymczasowego obejścia dla pieszych, 
w tej chwili trwa przebudowa sieci.
Końca dobiegły (bądź dobiegają) remon-
ty nawierzchni bitumicznych na ul. Jed-
ności, Cielmickiej, Lokalnej, Strzelec-

kiej, Tischnera, murarskiej, malinowej 
i Źródlanej. do kwietnia ma się zakoń-
czyć remont chodników i dojść do bu-
dynku zespołu Szkół muzycznych przy 
al. Niepodległości, natomiast w toku są 
procedury przetargowe na przebudowę 
ul. Targiela, budowę parkingu przy ul. 
Borowej oraz zatoki autobusowej przy 
ul. Towarowej. WW

mimo zimy roboty w toku
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Na kwiecień zaplanowano drugi przetarg na remont budynku przy ul. Młodzieżowej.

Prezydent nagrodzony
Prezydent Tychów Andrzej Dziuba dwu-
krotnie w ciągu jednego dnia został uho-
norowany prestiżowymi wyróżnieniami 
samorządowymi.

1 marca w operze Śląskiej w Bytomiu 
swoje 25-lecie świętował wojewódzki 
Fundusz ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej w Katowicach. z tej oka-
zji władze Funduszu przyznały statuet-
ki EkoKarLIKa 25-lecia osobom, które 
w ciągu minionego ćwierćwiecza najbar-
dziej przysłużyły się dziełu ochrony śro-
dowiska w regionie. w tym gronie znalazł 
się prezydent andrzej dziuba, w imieniu 
którego wyróżnienie odebrał wiceprezy-
dent miłosz Stec.
Prezydent przebywał bowiem w tym cza-
sie w Żywcu, gdzie odbywało się zgroma-
dzenie ogólne związku miast Polskich. 
Podczas tego spotkania wręczono tytuły 
Samorządowca roku 2017, przyznawane 
przez pismo samorządu terytorialnego 
„wspólnota”. Tym razem to prestiżowe 
wyróżnienie przyznano 41 prezydentom, 
burmistrzom i wójtom gmin wchodzą-
cych w skład Górnośląsko-zagłębowskiej 
metropolii – za prowadzoną od wielu lat 
oddolną współpracę tych samorządow-
ców, ich skuteczny lobbing za ustawą, 
na podstawie której powołano metropo-
lię, szybkie i zgodne wyłonienie organów 
nowej instytucji oraz zdolność do wznie-
sienia się ponad lokalne partykularyzmy 
dla dobra wspólnego. WW

Pożegnanie z lodowiskami
Jeszcze tylko do końca tego tygodnia 
będzie można korzystać z sezonowych 
lodowisk w Tychach.

zbudowane przez moSir obiekty na pla-
cu pod Żyrafą, w ow Paprocany i przy ul. 
Brzozowej służyły tyszanom od pierw-
szych dni grudnia ub. roku. Teraz na dzie-
więć miesięcy trafią do magazynów, skąd 
poczekają do następnej zimy. – Planowali-
śmy zakończyć działalność lodowisk nieco 
wcześniej – powiedział dyrektor moSir 
marcin Staniczek. – ale skoro są jeszcze 
warunki pogodowe, postanowiliśmy o kil-
ka dni przesunąć ich rozbiórkę i do nie-
dzieli umożliwić mieszkańcom Tychów 
korzystanie ze ślizgawek. WW

Prezydent Andrzej Dziuba odbiera tytuł Sa-
morządowca Roku 2017. Podczas przebudowy DK44 kierowcy korzystają z tymczasowego ronda.
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