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Budynek, w którym mieści się obecnie
jaroszowicka szkoła, wzniesiono w latach
70. XIX wieku. 100 lat później powiększono
szkołę o salę gimnastyczną, bibliotekę,
a w latach 90. XX wieku – o łącznik między
budynkiem szkolnym i salą gimnastyczną.
Miniony rok także wpisał się w historię
placówki, jednak nieszczęśliwym
zdarzeniem – zawaliła się jedna ze ścian
sali gimnastycznej.

M

ieszkańcy Jaroszowic od dawna
czekają na nową
placówkę i w tym
roku zacznie się jej budowa.
– Szkoły i przedszkola w Jaroszowicach i Urbanowicach funkcjonują w obiektach historycznych,
które nie zaspokajają obecnych
potrzeb – mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów.
– Zapotrzebowanie na miejsca
w przedszkolach jest większe niż
możliwości obu przedszkolnych
placówek w tej części miasta. Dlatego już od dawna zdawaliśmy sobie sprawę, że nowa placówka obu
dzielnicom jest potrzebna. Teraz
przyszedł czas na realizację tych
planów. Umowa została już podpisana, obecnie trwa projektowanie, a cały obiekt ma być gotowy
za dwa lata.
Wcześniej w jaroszowickim
Zespole Szkół miała być szkoła
podstawowa i gimnazjum, będzie jednak szkoła podstawowa
i przedszkole. Jak wyjaśnia wiceprezydent Szczepańska, obec-

nie wytyczne ministerstwa dopuszczają łączenie przedszkoli
ze szkołami podstawowymi,
a gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
– Obawiam się więc, że gdybyśmy chcieli połączyć szkołę podstawową i gimnazjum,
to moglibyśmy nie otrzymać
na to zgody ministerstwa. Poza
tym wciąż mamy w Tychach
dużo wolnych miejsc w gimnazjach, nie ma więc potrzeby
tworzenia kolejnych. Chcemy,
by obiekt był w pełni wykorzystany, a biorąc pod uwagę fakt,
że zwiększa się dostępność coraz młodszych dzieci do opieki przedszkolnej, zastosowane
przez nas rozwiązanie pozwoli
to osiągnąć. Korzystamy z doświadczeń zdobytych w działającym od 2004 roku Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
które pokazują, że ważne jest
także zachowanie ciągłości, łagodne przejście na wyższy stopień edukacji dzieci. Połączenie
umożliwi także pełną realizację

zadań MEN dotyczące obowiązku organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej – dodaje.
Projektowanie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego już się
rozpoczęło. Projekt wykonuje firma, która wygrała przetarg – PPiU
Concret.
– Według programu funkcjonalno-użytkowego szkoła
projektowana jest na 18 oddziałów szkoły podstawowej oraz 9
oddziałów przedszkola – wyjaśnia Zbigniew Boczkowski, prezes PPiU Concret. – Do szkoły
i przedszkola uczęszczać będzie
łącznie 729 dzieci. Oprócz budynku dydaktycznego w szkole
będzie sala gimnastyczna z trybunami (30x18 m), mała sala (50
m2), przy szkole powstaną place
zabaw dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych, a także zespół boisk sportowych (boiska: do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, bieżnia czterotorowa 60 m,
skocznia do skoku w dal). W projekcie znajdą się także parkingi, chodniki, place manewrowe
oraz tereny zielone z elementami
małej architektury (ławki, kosze
itp.). Całość będzie ogrodzona,
oświetlona i objęta monitoringiem. Warto dodać, że obiekt
zostanie zaprojektowany i wybudowany zgodnie z programem
niskoemisyjności i oszczędności
energii, bo takie zresztą wymagania stawia program LEMUR,
z którego miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie. Dzięki

michał giel

Dla uczniów
i przedszkolaków

Starą szkołę w Jaroszowicach wybudowano w latach 70. XIX w. Za dwa lata uczniowie
rozpoczną naukę w nowym budynku.

temu utrzymanie i koszty użytkowania szkoły w zakresie ogrzewania i wentylacji powinny być
na minimalnym poziomie. Całość
prac łącznie z projektowaniem
prowadzi nasza firma. Zgodnie
z umową inwestycja musi się zamknąć w 24 miesiącach, z czego
na wykonanie prac projektowych
i otrzymanie pozwolenia na budowę przewidziano 8 miesięcy.
Ten etap planujemy jednak skrócić i zmieścić się w 6 miesiącach.
Prace budowlane planujemy rozpocząć w sierpniu, aby w okresie
zimowym prowadzić prace wykończeniowe.

W ciągu ponad 20 lat działalności na rynku budowlanym
Concret wzniósł kilkanaście
obiektów oświatowych. Ostatnio – w czerwcu ubiegłego roku
– oddano do użytku Przedszkole
– „Centrum Edukacji Przyrodniczej” w Mikołowie oraz Przedszkole dla kadry Arcellor Mitall
w Dąbrowie Górniczej. Obie inwestycje wykonano w systemie
„projektuj i buduj”, podobnie
jak to będzie w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego
w Jaroszowicach. Ponadto firma
ma na koncie realizację kilku
sal i hal sportowych, remonty

i modernizacje obiektów szkolnych m.in. Zespołu Szkół Muzycznych, Szkół Podstawowych
37 i 6 w Tychach oraz szkoły
w Cielmicach.
Miasto rozpocznie starania
o dofinansowanie jaroszowickiej
inwestycji z programu LEMUR,
realizowanego przez NFOŚiGW.
Wniosek można złożyć, kiedy
będzie gotowy projekt szkoły.
Następnie będzie on analizowany i zapadnie decyzja o ewentualnym dofinansowaniu.
Jak już informowaliśmy, koszt
inwestycji to 22.619.700 zł.
Leszek Sobieraj

POWSTAJE NOW Y KLIP PROMUJĄC Y MIAS TO

Tychy są „Happy”

W tyskim filmie wystąpiło około 100 osób, m.in. drużyna Falcons Tychy (z lewej).

Tychy podążyły za nową internetową modą
– na fali światowej popularności teledysku
Pharella Williamsa „Happy” zrealizowano
jego tyską wersję.

Z

djęcia do tyskiego wideoklipu powstawały
w miniony weekend na terenie tyskich osiedli
i miejsc najbardziej charakterystycznych dla miasta.

W filmie wystąpiło w sumie około 100 osób, w tym
hokeiści GKS Tychy i zawodnicy drużyny futbolu
amerykańskiego Tychy Falcons. Realizacji projektu
podjęli się młodzi filmowcy z agencji artystycznej
i reklamowej AT Vision.
Swoje teledyski „Happy” zrealizowały już m.in.
Warszawa, Kraków czy Trójmiasto. Skąd wzięła się
ta moda na pokazywanie innym jak jesteśmy szczęśliwi

w naszych miastach? – Wszystko zaczęło się od pomysłu
Pharella Williamsa, by zrobić pierwszy na świecie 24godzinny klip składający się z filmików zrealizowanych
w różnych miejscach na świecie – wyjaśnia Tomasz
Gońda z agencji AT Vision. – Pomimo, że Tychy są
mniejszym miastem, to na pewno mamy co pokazać
i jeżeli chodzi o poziom szczęścia to możemy konkurować z Poznaniem, Warszawą, a nawet Paryżem czy

Londynem, które też zrobiły swoje wideoklipy. Stąd
inicjatywa Urzędu Miasta Tychy i nasza, by ten film
powstał.
Tyski wideoklip „Happy” będzie trwał nieco ponad
4 minuty. Już w tym tygodniu będzie można go zobaczyć
w internecie (youtube.com) oraz na portalach społecznościowych miasta Tychy i firmy AT Vision.
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