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Z oczywistych względów, 
najwięcej środków prze-
znacza się na szkoły pod-
stawowe i przedszkola – 

w tym roku wartość remontów 
tych placówek to łącznie 2,2 mln 
zł. Gimnazja otrzymają 335 tys. zł, 
szkoły zawodowe – ok. 272 tys. zł, 
przedszkola specjalne – 187 tys. zł, 
a licea – prawie 69 tys. zł.

Duże inwestycje doty-
czą m.in. obiektów sportowych 
przy szkołach. Dobiegł końca 
przetarg na budowę obiektów 
lekkoatletycznych w Zespole 
Szkół Sportowych (310 tys. zł), 
toczy się postępowanie prze-
targowe związane z budową 
boiska przy Zespole Szkół nr 4 
(500 tys. zł). Zadań jednak jest 
znacznie więcej – m.in. na re-
mont węzła cieplnego i instala-
cji c.o. w SP nr 7 i Gimnazjum 6 
planuje się przeznaczyć 470 tys. 
zł, zakończyła się przebudowa 
klatki ewakuacyjnej w ZS 6 (107 
tys. zł), w lipcu i sierpniu prze-
prowadzony zostanie remont 
parteru Przedszkola nr 1 (140 
tys. zł), trwa przetarg na wyko-

nanie dojścia do budynku i pla-
cu manewrowego w Przedszkolu 
nr 5 (200 tys. zł), a w Przedszkolu 
nr 8 zaplanowano remont insta-
lacji wodnej oraz elewacji (230 
tys. zł). Remontu instalacji elek-
trycznej z malowaniem doczeka 
się też SP 1, a w SP 3 przepro-
wadzony zostanie remont zabyt-
kowego ogrodzenia. 350 tys. zł 
przeznaczono na remont dachu 
SP nr 3.

Z obywatelskiego 
budżetu

Część remontów i inwestycji 
zapisano w budżecie partycypa-
cyjnym, m.in. przy II LO i SP 35 
ma powstać siłownia plenerowa, 
wielofunkcyjne boisko – przy SP 
nr 22, zmodernizowane zostaną bo-
iska w Gimnazjum nr 4 i SP 37.

Szkoła w JUW-e
Trwa budowa Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego dla 
JUW-e. W ubiegłym roku na tę 
inwestycję przeznaczono 3,1 mln 
zł, w 2015 – najwięcej, bo pra-
wie 15 mln zł. Inwestycja, którą 

realizuje firma Concret, ma być 
gotowa do końca stycznia przy-
szłego roku. Jej koszt to 22,6 mln 
złotych. Szkoła i przedszko-
le budowane są dla 729 dzieci 
w wieku 3–13 lat z trzech dziel-
nic – Jaroszowce, Urbanowice 
i Wygorzele.

Miliony 
na wyposażenie

W czasie wakacji, szkoły do-
posażane są w pomoce dydaktycz-
ne, sprzęt i meble, ale Miejski Za-
rząd Oświaty ma rozpisany plan 
na całe drugie półrocze. Dzięki 
środkom pozyskanym z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, pozyskano 2,7 mln zł 

na projekt „Wyposażenie pracowni 
do nauki przedmiotów matema-
tyczno – przyrodniczych oraz ję-
zyków obcych” (dodatkowo wkład 
własny miasta ok. 477 tys. zł). 
Dzięki temu do końca 2015 r., 36 
szkół wszystkich typów i zespołów 
szkół otrzyma pomoce i urządze-
nia dydaktyczne i wyposażenie. 
Doposażenie będzie obejmo-
wać m.in. 120 pracowni – matema-
tycznych, językowych, biologicz-
no-chemicznych, chemicznych, 
fizycznych, fizyko-chemicznych 
i geograficznych. Ponadto zaku-
pionych zostanie 3.450 pomocy 
naukowych i urządzeń dydaktycz-
nych, jak mapy, laboratoria języ-
kowe (do pracowni językowych), 

tablice interaktywne, specjalistycz-
ny sprzęt dydaktyczny, digestoria, 
komputerowe programy edukacyj-
ne i graficzne oraz 4.450 kompute-
rów, urządzeń wielofunkcyjnych, 
drukarek, projektorów, ekranów, 
rzutników, telewizorów, odtwa-
rzaczy dvd, radiomagnetofonów, 
dyktafonów, słuchawek i głośni-
ków, meble, a także elementy 
wyposażenia, jak rolety, żaluzje, 
krzesła i stoliki, biurka, szafy, szaf-
ki i regały, półki. Z doposażenia 
w roku szkolnym 2015/2016 sko-
rzysta 13.500 uczniów.

Kolejne wnioski
Miejski Zarząd Oświaty w Ty-

chach złożył również wnioski o do-

datkowe środki dla szkół podsta-
wowych prowadzących edukację 
włączającą uczniów niepełnospraw-
nych, na wyposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomo-
cy przedlekarskiej oraz na sprzęt 
szkolny. Kolejne wnioski dotyczy-
ły zakupu pomocy dydaktycznych 
do przeprowadzania egzaminów 
praktycznych, potwierdzających 
kwalifikacje w zawodach, w któ-
rych szkoły te dotychczas nie pro-
wadziły takiego kształcenia oraz za-
kupu książek do bibliotek szkolnych 
w szkołach podstawowych. Łącznie 
22 szkoły otrzymają 52 tys. zł na za-
kup nowych książek, które nie są 
lekturami szkolnymi.

LeSZeK SobieraJ

Wydział Planowania Prze-
strzennego i Urbanistyki 
Urzędu Miasta Tychy przy-
gotował projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Parku 
Suble w Tychach. Dokument 
określa rozmieszczenie te-
renów o różnych funkcjach, 
w tym zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, zieleni urzą-
dzonej, a także sposób ich za-

gospodarowania oraz zasady 
ochrony środowiska.

Zgodnie z obwieszczeniem 
umieszczonym na stronie in-

ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy 
projekt planu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko będzie 
wyłożony do publicznego wglą-
du do 11 sierpnia 2015 r. Z tymi 
dokumentami będzie się można 

zapoznać w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Urbanistyki (al. 
Niepodległości 49, VII piętro, po-
kój 701 – w poniedziałek, wtorek 
i środę w godzinach 7:30 – 15:30, 
w czwartek w godzinach 7:30 – 
17:30 oraz w piątek w godzinach 
7:30 – 13:30) oraz na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Tychy.

Do wyłożonego projektu pla-
nu można wnosić uwagi w ter-

minie do dnia 25 sierpnia 2015 r., 
podając imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, a także 
adres i oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy. Pisma 
można złożyć w formie:
a) tradycyjnej – do Prezydenta 
Miasta Tychy, al. Niepodległości 
49, 43–100 Tychy,
b) elektronicznej:
– opatrując bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu, wysyłając na adres 
urbanistyka@umtychy.pl,
– poprzez platformę ePUAP,
– za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej.

Zebrane uwagi zostaną prze-
analizowane przez zespół projekto-
wy i rozpatrzone przez Prezydenta 
Miasta w formie zarządzenia, które 
zostanie opublikowane na stronie 
internetowej BIP UM Tychy. Osta-

tecznie uwagi nieuwzględnione 
rozstrzygnie Rada Miasta Tychy 
w trakcie uchwalania planu.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydzia-
łu przez cały okres trwania wy-
łożenia. Odpowiedzą również 
na wszystkie pytania zadawane 
telefonicznie pod numerem (32) 
776 37 01 lub kierowane na ad-
res mailowy: urbanistyka@umty-
chy.pl.

Z o b a c Z  p r o j e k t  i . . .

Zadaj pytanie, zgłoś uwagi

pracowite wakacje 
w oświacie

RusZyły wakacyjne Remonty w placówkach 
oświatowych. w tym Roku, podobnie jak 
w ostatnich latach, miasto pRZeZnacZy 

na nie około 3 miliony Złotych. śRodki 
na modeRniZację sZkół i pRZedsZkoli 
w ciągu Roku są ocZywiście ZnacZnie 

więksZe, ponadto obecnie RealiZowana 
jest jedna Z najwięksZych inwestycji 

oświatowych – budowa Zespołu sZkolno – 
pRZedsZkolnego dla dZielnic jaRosZowice, 

uRbanowice, wygoRZele.

budowa szkoły w dzielnicy JUW-e ma zakończyć się w styczniu przyszłego roku.
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