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Wakacyjne modernizacje szkolnych obiektów sportowych

Na czerwcowej sesji radni powołali
nową jednostkę organizacyjną Miasta. Centrum Usług Wspólnych – bo tak
brzmi jej nazwa – formalnie rozpocznie
funkcjonowanie 1 sierpnia.

Wakacje to dla uczniów odpoczynek
od szkoły, a dla szkół – czas remontów, modernizacji i inwestycji. W tym
roku prym wiodą prace związane z infrastrukturą sportową.

Celem powołania CUW jest obsługa
miejskich instytucji w zakresie księgowości, administracji i spraw kadrowych, a w perspektywie być może także
w innych kwestiach. Na początek CUW
obsługiwać będzie wszystkie działające w Tychach samorządowe jednostki
kultury (Teatr Mały, Miejską Bibliotekę
Publiczną, Muzeum Miejskie, Orkiestrę
AUKSO i Miejskie Centrum Kultury) oraz
Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności.
Aktualnie każda z tych jednostek
ma swoją księgowość, administrację
i komórkę zajmującą się sprawami personalnymi. Od września ich kompetencje przejmie Centrum Usług Wspólnych,
co pozwoli na optymalizację zatrudnienia, a ponadto zdejmie z dyrektorów obsługiwanych instytucji odpowiedzialność
za tzw. sprawy papierkowe i pozwoli
na większe zaangażowanie się w działalność merytoryczną.

W dziewięciu tyskich szkołach na wakacje zaplanowane są remonty boisk
i sal gimnastycznych, a nawet budowa
zupełnie nowych obiektów. Wśród nich
są inwestycje wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Łączna wartość tych zadań to ponad
1,7 mln zł, a najdroższe spośród nich
będzie kosztować 593 390,00 zł – będzie
to budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4.
W trakcie realizacji są następujące zadania:
– remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 (wykonawca –
REMSTOL, wartość – 193 110,00 zł);
– remont nawierzchni boiska do koszykówki w Liceum Ogólnokształcącym
nr 2 (wykonawca – CHEC, wartość –
89 540,03 zł);
– remont sali gimnastycznej w Zespole
Szkół nr 5 (wykonawca – REMSTOL,
wartość – 104 550,00 zł);
– remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 (wykonawca – REMSTOL,
wartość – 109 470,00 zł);
– modernizacja nawierzchni boiska przy
Szkole Podstawowej nr 1 (wykonawca: STYL ROTOPROFI, wartość: 114
950,00 zł);
– remont sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 3 (wykonawca – REMSTOL,
wartość: 207 255,00 zł);

Już wkrótce zamieszka w Tychach kolejna rodzina repatriantów.
Rada Miasta przychyliła się do wniosku
Prezydenta Miasta Tychy i jednogłośnie
podjęła uchwałę, umożliwiającą osiedlenie na terenie miasta, w ramach repatriacji, rodziny narodowości polskiej,
aktualnie zamieszkującej na terytorium
obecnych: Republiki Armenii, Republiki
Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki
Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
Gmina zobowiązała się do zapewnienia
rodzinie repatriantów (od 4 do 5 osób)
m.in. komunalnego lokalu mieszkalnego z wyposażeniem, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, w miarę potrzeb opieki
przedszkolnej oraz podjęcia nauki.

Głosuj na siłownię od Nestlé
Przypominamy – wyłącznie od aktywności internautów zależy, gdzie pojawi się
16 siłowni terenowych ufundowanych
w ramach jubileuszowego programu
„Nestlé porusza Polskę”.
Tychy zgłosiły Park Południowy – pomiędzy ulicą Uczniowską, Tischnera i Sikorskiego. Głosowanie trwa do 6 lipca. Każdego dnia można oddać jeden głos. Pełna
lista lokalizacji znajduje się na www.NestlePorusza.pl. 
ES

Za prawie 600 tysięcy złotych przy Zespole Szkół nr 4 wybudowany zostanie
kompleks lekkoatletyczny.
– b udowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 (wykonawca –
GRUMIX, wartość: 195 800,00 zł);
– budowa kompleksu lekkoatletycznego
przy Zespole Szkół nr 4 (wykonawca –
DROMAR, wartość: 593 390,00 zł);
– b udowa placu atrakcji sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 10 (wykonawca – CELMAR, wartość: 132
700,00 zł).

Planowany termin zakończenia
większości powyższych inwestycji
i remontów to sierpień. Pojedyncze
obiekty (np. plac atrakcji sportowych
przy SP nr 10 lub nowa nawierzchnia
boiska przy SP nr 1) zostaną oddane do użytku we wrześniu lub październiku.
Sylwia Witman


Zrealizowano kolejne przedsięwzięcia
pod hasłem: Tychy – Dobre Miejsce dla
Rowerzystów. Przed Urzędem Miasta
powstał „kolorowy” parking, na którym zamontowano siedem efektownych stojaków na rowery.

i klucza płaskiego, śrubokręta z różnymi
końcówkami, łyżki do opon oraz pompki powietrza z adapterem na wszystkie
zawory rowerowe. Narzędzia są trwale przymocowane do stacji i chronione
przed deszczem. Aby naprawa jednośla-

du była łatwiejsza, można go zawiesić
na specjalnych wspornikach.
Koszt instalacji stacji to blisko 40 tys. zł
– dostarczyła je i zamontowała firma
Ibombo z Leszna.

W mieście systematycznie poprawia
się infrastruktura rowerowa. Do nowych i modernizowanych tras rowerowych, sieci parkingów, stojaków dołączyły teraz stacje naprawy rowerów.
Jest ich osiem. Są ogólnodostępne, samoobsługowe i bezpłatne. Będzie mógł
z nich skorzystać każdy rowerzysta
i to zarówno w sytuacjach awaryjnych,
jak i przy drobnych naprawach. Dwie
stanęły na Paprocanach, dwie na parkingach wielopoziomowych (przy bezpłatnej strefie Bike&Ride) oraz pojedyncze stacje przy ul. Sikorskiego (blisko
budowanego Parku Wodnego), a także na ulicach Edukacji, Piłsudskiego
i Katowickiej.
Wszystkie stacje wyposażone są w wysokiej jakości narzędzia, które umożliwią
podstawowy serwis. Na miejscu można
skorzystać m.in. z klucza nastawnego

Te kolorowe stojaki na rowery już służą mieszkańcom przyjeżdżającym załatwiać
sprawy w Urzędzie Miasta.

Stacje napraw i nowe stojaki
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