
TYSKI Informator SamorządowY Nr 21/548

u
m

 t
y

c
h

y

Niebawem ogłoszony zostanie przetarg 
na termomodernizację dzielnicy Osada. 
Projekt ten jest dofinansowany w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 – Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt 
inwestycji to ok. 8 mln zł, z czego do-
finansowanie wyniesie ok. 5,9 mln zł. 
Planowany termin zakończenia inwe-
stycji przewidziany jest na koniec roku 
2020.

w budynkach zlokalizowanych przy 
ul. Katowickiej znajduje się 101 miesz-
kań socjalnych oraz świetlica środowi-
skowa. Budynki objęte projektem sta-
nowią własność Gminy miasta Tychy. 
Celem działań prowadzonych w ramach 
Programu rewitalizacji dla miasta Ty-
chy jest poprawa warunków miesz-
kaniowych oraz wizerunku i atrakcyj-
ności osiedla. I rzeczywiście – biorąc 
pod uwagę zakres prac, jaki zostanie 
wykonany w 10 budynkach, można po-
wiedzieć, że osada będzie jak nowa. 
w tym przypadku chodzi bowiem nie 
tylko o docieplenie ścian zewnętrznych 
i stropów oraz wymianę okien i drzwi. 
wewnątrz mieszkań wykonane zosta-
ną poszczególne instalacje – gazowa 
z montażem dwufunkcyjnych kotłów ga-
zowych; elektryczna z oprawami świet-
lnymi w pomieszczeniach wspólnych 
oraz instalacja centralnego ogrzewa-
nia i centralnej ciepłej wody. remont 
wymagał będzie także wykonania wie-
lu dodatkowych prac. w celu ochrony 
przed dewastacją w dzielnicy został 

zamontowany system monitoringu ze-
wnętrznego z 26 kamerami.
Prace potrwają ponad dwa lata, w związ-
ku z tym konieczne jest znalezienie loka-
li zastępczych dla osób, które mieszkają 
w remontowanych budynkach. obecnie 
trwa wyprowadzka rodzin. w pierwszej 
kolejności jest to 10 rodzin zasiedlają-
cych budynek przy ul. Katowickiej 229 
oraz 4 rodziny przy Katowickiej 207. 
w pierwszym przypadku wszystkie ro-
dziny, wobec których miasto Tychy było 
zobowiązane zapewnić lokale zamien-
ne, otrzymały wskazania do zawarcia 
umów najmu lokali zamiennych, nato-
miast w drugim przypadku jedna rodzi-

na otrzymała już wskazanie do zawar-
cia umowy najmu lokalu zamiennego, 
a z pozostałymi rodzinami wydział Go-
spodarki Lokalowej Urzędu miasta jest 
w stałym kontakcie w tej sprawie.
warto dodać, iż położenie lokali zamien-
nych uzależnione jest od uprawnienia 
do lokalu socjalnego lub pełnostandar-
dowego, co uzależnione jest od wysoko-
ści aktualnych dochodów.
Kolejne przeniesienia mieszkańców do-
tyczyć będą osób zamieszkałych w bu-
dynkach przy ul. Katowickiej 225 i 231 
(IV kwartał 2018) i ul. Katowickiej 233 
i 237 (III kwartał 2019).
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Dobiegają końca prace związane z mon-
tażem zabytkowej mozaiki Franciszka 
Wyleżucha na terenie Zespołu Szkół 
nr 4 im. Janusza Groszkowskiego, zwa-
nego szkołą ZEG-owską. Zabezpiecze-
nie, demontaż i przewiezienie ważącej 
ponad 36 ton mozaiki było bardzo trud-
ną i skomplikowaną operacją – udało 
się ją jednak wykonać i prace związane 
z montażem mozaiki w nowym miej-
scu (przy al. Bielskiej 100) zakończą 
się w czerwcu.

obecnie trwają prace konserwatorskie, 
ściąganie warstwy ochraniającej, która 
została nałożona na mozaikę na czas 
transportu, uzupełnianie fug, płytek 
itp. do końca czerwca wszystko ma być 
gotowe. – mozaika wygląda naprawdę 
bardzo dobrze, ale na początku mieli-
śmy obawy o to, czy cała operacja się 
uda. Przeniesienie jej w inne miejsce 
było bardzo trudnym zadaniem, robi się 
to niezwykle rzadko, ale podjęliśmy się 
tego, bo zależało nam na ocaleniu moza-
iki. dorobek tyskiego artysty Franciszka 
wyleżucha został wpisany do rejestru 
zabytków – mówi Igor Śmietański, za-

stępca prezydenta Tychów ds. gospo-
darki przestrzennej.
Prace nad programem prac konserwa-
torskich, jego zatwierdzeniem, progra-
mem funkcjonalno-użytkowym, uzyska-
niem decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, opracowaniem dokumenta-
cji i otrzymaniem pozwolenia na budowę 
trwały od kwietnia 2017 roku. Pierwsze 
cięcie mozaiki Franciszka wyleżucha 

na budynku zakładu Elektroniki Górni-
czej w Tychach zostało wykonane w pią-
tek, 4 listopada.
– z uwagi na koniec roku zdecydowa-
liśmy podzielić zadania na dwa eta-
py. Pierwszy etap zawierał: wykonanie 
fundamentu żelbetowego, przeniesienie 
i montaż mozaiki, roboty wykończeniowe 
muru oraz instalację monitoringu mo-
zaiki – dodaje Igor Śmietański.

w drugim etapie zaplanowano wykonanie 
zagospodarowania terenu (prace wykoń-
czeniowe i porządkowe), prace budowla-
ne wykończeniowe (tynkowanie boków 
muru oraz malowanie tyłu i boków muru), 
montaż 4 lamp ledowych oraz pulpitu in-
formacyjnego. Całość prac związanych 
z zabezpieczeniem i przeniesieniem mo-
zaiki o wymiarach 15,34 x 3 metry wynio-
sła blisko 280 tys. złotych.
Początkowo mozaika miała trafić 
do dawnej budowlanki, czyli zespołu 
Szkół nr 5 im. Hanny i Kazimierza wej-
chertów. ostatecznie postanowiono za-
montować ją w obrębie zespołu Szkół 
nr 4 im. Janusza Groszkowskiego przy 
alei Bielskiej. wnioskował o to dyrektor 
zS nr 4, zygmunt marczuk.
Tyskie mozaiki powstawały w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w. głównie na elewacjach budyn-
ków użyteczności publicznej. Na ty-
skim mozaikowym szlaku znajdziemy 
dzieła Franciszka wyleżucha, Stanisła-
wa Kluski, Janusza włodarczyka, Leona 
Swadźby. Te barwne kompozycje ożywia-
ją i stanowią charakterystyczny element 
przestrzeni miejskiej Tychów. RP

Senioriada po raz drugi
W najbliższą sobotę, 9 czerwca plac 
Baczyńskiego zapełni się tyszankami 
i tyszanami, którzy mimo upływu lat 
nadal są ciekawi świata, towarzyscy 
i aktywni. Już po raz drugi zorganizo-
wane zostanie tyskie święto seniorów, 
czyli „Senioriada”.

Jak informuje Urszula Polubiec, prze-
wodnicząca organizującej imprezę Ty-
skiej rady Seniorów, spotkanie na pla-
cu Baczyńskiego rozpocznie się o godz. 
15 i trwać będzie do godzin wieczornych. 
– zakończenie planujemy o godz. 21.30, 
a przez całe popołudnie zapraszać będzie-
my wszystkich mieszkańców Tychów, nie 
tylko seniorów, do udziału w przygotowa-
nym programie – mówi Urszula Polubiec. 
– Będą występy artystyczne i wokalne grup 
seniorskich działających w klubach i or-
ganizacjach pozarządowych, planujemy 
pokazy taneczne, zajęcia ruchowe w ple-
nerze, a na koniec zabawę przy muzyce 
i wspólne śpiewanie – zachęca.
Nie zabraknie też wystaw prezentujących 
prace tyskich seniorów, a także stoisk 
oferujących porady z zakresu bezpie-
czeństwa, ekologii itp. WW

osada będzie jak nowa

mozaika prawie gotowa

Czułowska Osada już wkrótce zmieni się nie do poznania.

Mozaikę w pełnej krasie będzie można oglądać jeszcze w czerwcu.
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