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W tyskich szkołach trwają wyjątkowo 
pracowite wakacje. Rozpoczął się kolejny 
etap termomodernizacji w ramach pro-
jektu „Niskoenergetyczne budynki uży-
teczności publicznej w Tychach”. Wartość 
inwestycji to ok. 40 mln złotych, ale część 
tej kwoty – przeszło 12 mln zł – pocho-
dzi ze środków unijnych, z Regionalnego 
Programu Województwa Śląskiego 2014–
2020. Termomodernizacja i modernizacja 
przeprowadzona zostanie w pięciu przed-
szkolach i sześciu szkołach.

Projekt obejmuje termomodernizację 
i modernizację następujących placówek 
(w nawiasach wartość robót): zespół 
Szkół nr 5 (7,5 mln zł), zespół Szkół 
nr 6 (12 mln zł), zespół Szkół nr 7 (3 
mln zł), II Liceum ogólnokształcące (2,5 
mln zł), Szkoła Podstawowa nr 1 (3,6 
mln zł), Przedszkole nr 10 (2,2 mln zł), 
Przedszkole nr 11, (583 tys. zł), Przed-
szkole nr 12 (452 tys. zł), Przedszkole 
nr 17 (1,4 mln zł), Przedszkole nr 26 
(1,9 mln zł). do remontu szykuje się też 
zespół Szkół nr 1, jednak w tym przy-
padku wykonawca odstąpił od podpi-
sania umowy, więc ogłoszono kolejne 
postępowanie przetargowe.
Termomodernizacja oznacza w zasa-
dzie generalny remont, bowiem musi 
być przeprowadzona kompleksowo, 
zgodnie z wytycznymi audytu ener-
getycznego. oprócz ocieplenia ścian 
zewnętrznych, dachów, stropów i fun-
damentów, wymianie podlega też sta-
ra stolarka okienna, instalacja elek-
tryczna, oświetlenie wraz z wymianą 
opraw, remont instalacji c.o., wen-
tylacji itd.
wszystkie te prace przyniosą wymier-
ny efekt, bowiem roczne oszczędności 
energii cieplnej wyniosą z tego tytułu 
ponad 60 proc., a energii elektrycz-
nej – ponad 50 proc. o prawie 60 proc. 
zmniejszy się też emisja Co2 i pyłu.
z wyjątkiem zespołu Szkół nr 1 pra-
ce w placówkach oświatowych trwają 
i w zdecydowanej większości skończą 

się wraz z końcem wakacji. Najpo-
ważniejsza kwota – dokładnie 11 937 
178,78 złotych (dofinansowanie – 2 590 
929,07 zł) przeznaczona zostanie na re-
mont zespołu Szkół nr 6, ale i zakres 
prac jest bardzo duży. oprócz ocieple-
nia ścian zewnętrznych z tynkowaniem 
i malowaniem elewacji przeprowadzo-
na zostanie izolacja fundamentów, 
drenaż, nowa kanalizacja deszczowa 
i wentylacja. wymienione zostaną okna 
z parapetami i drzwi. w zakresie robót 
jest także remont pomieszczeń – ścian, 
sufitów i posadzek – oraz sanitaria-
tów, gdzie wymienione zostanie wy-
posażenie, a także klatek schodowych. 
wyremontowany zostanie dach wraz 
z wymianą rynien i rur spustowych 
oraz instalacja odgromowa, zostanie 

zainstalowane nowe oświetlenie, mo-
nitoring i system telewizji dozorowej, 
czujniki dymu i rolety.
ale na tym nie koniec wakacyjnych 
inwestycji, bowiem w kilku placów-
kach prowadzone będą prace wyni-
kające z planu remontowego. Najwię-
cej, bo 177 tys. zł kosztował będzie 
remont sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 3 oraz remont scho-
dów zewnętrznych w zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 – 149 tys. zł. Pozo-
stałe remonty to m.in.: wymiana okien 
na sali gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej nr 19 (65 tys. zł), remont scho-
dów wejściowych i dziedzińca w Szkole 
Podstawowej nr 13 (129 tys. zł) oraz 
remont sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 17 (129 tys. zł). LS

Praca w mZK
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach 
zaprasza do odpłatnego uczestnictwa 
w badaniach napełnień w środkach ko-
munikacji miejskiej.

Badania napełnień będą przeprowadzo-
ne w autobusach i trolejbusach w sieci 
mzK Tychy w okresie od 6 do 31 paź-
dziernika br.: w poniedziałki dla linii E-2 
i 33, we wtorki, środy, czwartki dla pozo-
stałych linii oraz w soboty i niedziele dla 
linii 1, 4, 14, 29, 33, 36, 45, 69, 82.
w badaniach mogą uczestniczyć wyłącz-
nie uczniowie, którzy ukończyli 18. rok 
życia oraz studenci, a także osoby pra-
cujące, których wynagrodzenie z tytułu 
stosunku pracy wynosi co najmniej wy-
nagrodzenie minimalne w Polsce.
wszystkich zainteresowanych mzK za-
prasza do swojej siedziby w Tychach przy 
ul. Piłsudskiego 12 (pokój 203) od po-
niedziałku do czwartku w godzinach 
od 7:00 do 13:00 oraz w piątek do go-
dziny 11:00. zainteresowani będą poin-
struowani o sposobie przeprowadzania 
badań i będą mogli pobrać stosowne ar-
kusze. Liczba miejsc jest ograniczona.
 KP

tyskie szkoły ładniejsze i oszczędniejsze

Kurtyny czekają na upał
Podobnie jak w ubiegłym roku na tere-
nie miasta zainstalowano tzw. kurtyny 
wodne, które mają ulżyć mieszkańcom 
w czasie letnich upałów.

dwa takie urządzenia stoją już na pla-
cu Baczyńskiego i w Parku miejskim 
– pod „żyrafą”. wytwarzają one chłod-
ną mgiełkę wodną, która w znacznym 
stopniu poprawia komfort funkcjono-
wania podczas gorących letnich dni.
Na razie kurtyny, z powodu czasowego 
ochłodzenia aury, nie działają. zostaną 
uruchomione, gdy temperatura powie-
trza przekroczy 26 stopni Celsjusza.
 WW

Wirtualne tychy w 3D
Od ubiegłego tygodnia użytkownicy 
strony www.wirtualne-tychy.pl, na któ-
rej umieszczone są panoramy sześciu 
charakterystycznych dla naszego mia-
sta miejsc, będą mieli okazję oglądać 
je w formacie trójwymiarowym.

Służą do tego specjalne okulary Vr 
oraz... własny smartfon, przy pomocy 
którego wejdziemy na stronę z pano-
ramami osiedla a, placu Baczyńskie-
go, Stadionu miejskiego, okolic media-
teki, Parku rodzinnego bł. Karoliny 
i Paprocan. Po otwarciu strony i wy-
braniu panoramy umieszcza się tele-
fon w specjalnej szufladce gogli Vr 
i już można delektować się pięknymi 
widokami Tychów w technologii 3d.

okulary są dostępne w muzeum miej-
skim, Tyskiej Galerii Sportu na stadio-
nie, głównej siedzibie miejskiej Biblio-

teki Publicznej oraz w Biurze obsługi 
Klienta Urzędu miasta. Korzystanie z tej 
atrakcji jest bezpłatne. WW

radio fest na żywo 
z Paprocan

W środę (18 lipca) w Ośrodku Wypo-
czynkowym w Paprocanach gościć bę-
dzie ekipa popularnego na Śląsku Ra-
dia Fest, która w godz. 11–13 nadawać 
będzie znad tyskiego jeziora audycję 
na żywo.

oprócz opowieści o mieście i rozmów 
dziennikarzy z wypoczywającymi nad 
jeziorem mieszkańcami i turystami ra-
dio Fest planuje także zorganizowanie 
minikoncertu popularnego śląskiego 
piosenkarza, mirka Szołtyska. mamy 
nadzieję, że pogoda i plażowicze do-
piszą. WW
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