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WAKACYJNE REMONTY GMINNYCH PLACÓWEK SZKOLNYCH

    Jak każdego roku czas wakacji to czas odpoczynku dla uczniów, ale i wytężonych przygotowań do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego w szkołach. W tym okresie, dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Siewierz,  przeprowadzono  remonty  placówek  oświatowych  oraz  realizowano  nowe  inwestycje,  aby
uczniowie  mogli  zdobywać  wiedzę  w  jak  najlepszych  do  tego  warunkach,  w  nowoczesnych,  dobrze
wyposażonych i zadbanych obiektach.

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych po remoncie – jak nowy

    Dnia 9 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego prac remontowo-budowlanch wykonanych w budynku
Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Wojkowicach  Kościelnych.  Prace  były  wykonywane  w  oparciu  o
wykonaną wcześniej przez Gminę Siewierz dokumentację projektową, na podstawie Umowy zawartej z
Gminą dnia 6 marca br.   Zakres zleconych prac obejmował:  wykonanie remontu elewacji  budynku, 
wymianę pokrycia dachowego wraz dociepleniem dachu i wykonaniem nowego systemu odwodnienia,  
remont sali gimnastycznej (w tym cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana instalacji elektrycznej i
oświetlenia, wymiana siatek ochronnych i drabinek gimnastycznych oraz malowanie ścian i sufitu) a także
wykonanie  innych  drobniejszych  lecz  istotnych  dla  budynku,  zadań.  Prace  zostały  wykonane  przed
terminem, co pozwoliło Dyrekcji szkoły spokojnie przygotować się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Wartość inwestycji (łącznie z kosztem dokumentacji projektowej) wyniosła 521 161 zł i została pokryta z
budżetu Gminy. Wykonawca robót – Firma BAUTERM s.c.  -  wykonała prace remontowe na wysokim
poziomie technicznym – sądzimy, że budynek szkolny będzie, jeszcze długo, stanowił ładną  wizytówkę
naszej  Gminy,  także  z  racji  swojej  lokalizacji  -  przy  głównej  trasie  wlotowej  do  Gminy  od  strony
południowej.  Podkreślić należy, że w trakcie wykonywania robót, gdy okazało się, że pokrycie dachowe i
część elewacji budynku wymagają szerszego zakresu prac niż to było uwzględnione w umowie, Rada
Miasta  wraz  z  Burmistrzem  Miasta  i  Gminy  Siewierz  wykazali  dużą  elastyczność  i  zrozumienie  –
zwiększono środki finansowe na wykonanie tego zadania, co zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na jakość
i efektywność wykonania docieplenia stropu szkoły i remont elewacji ściany południowej.
 
    Ponadto  dzięki  wytężonej  pracy  pracowników obsługi  przeprowadzono  remont  w dwóch salach
lekcyjnych i sali przedszkolnej, aby uczniowie w nowym roku szkolnym mogli w komfortowych warunkach
zdobywać wiedzę. Prace te obejmowały cyklinowanie i malowanie parkietów w klasach młodszych oraz
wymianę nawierzchni podłogi w sali przedszkolnej, którą wymieniono na wysokiej klasy antypoślizgową
wykładzinę PCV. Remont przeprowadzono także w pomieszczeniach kuchni. Pomalowano szatnię, toaletę  i
dokonano miejscowej naprawy i malowania  korytarzy szkolnych. Odświeżono ponadto salę gimnastyki
korekcyjnej. Obecnie trwają prace porządkowe mające na celu przygotowanie obiektu do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. Naprawiono i odświeżono również plac zabaw.
 
Co nowego w ZSP w Żelisławicach?

    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach również trwały intensywne prace remontowe.
Priorytetem inwestycji  było  poprawienie  warunków pracy i  funkcjonowania szkoły.  Miejsca w szkole
przeznaczone do remontu oraz rewitalizacji  zostały wybrane po starannej analizie ich stanu, a także
stopnia  zniszczenia  podczas  wieloletniego  użytkowania.  Podczas  podjętych  prac  zwrócono uwagę na
wybór materiałów trwałych, które będą odporne na zniszczenia, niezagrażające w żaden sposób zdrowiu i
bezpieczeństwu uczniów,  będących  gwarancją  podniesienia  standardu  szkoły  również  pod  względem
technicznym.
 
    Pierwszy etap prac remontowych przewidzianych na ten rok przeprowadzono już w czasie  ferii
zimowych. W ich zakresie dokonano modernizacji górnego korytarza, polegającej na pomalowaniu sufitu i



ścian, zakupie siedzisk dla uczniów, wymianie wszystkich drzwi do sal lekcyjnych, wymianie starych,
drewnianych okienek na nowe z PCV oraz wymianie drzwi przejściowych do przedszkola. Dzięki tym
działaniom górny korytarz zyskał nowy wygląd.
 
    Od września w placówce rozpocznie naukę 171 uczniów, w tym 20 pierwszoklasistów. Podczas wakacji
przeprowadzone zostały m.in.  prace adaptacyjne, które przygotowały szkołę na przyjęcie najmłodszych
uczniów. W tym celu przeprowadzono kompleksowy remont pracowni nr 5, w której pomalowano sufit i
ściany,  zamontowano rolety,  przystosowano krzesła  i  stoliki  do  nowych  uczniów.  Pracownia  zyskała
również nową tablicę multimedialną, która zdecydowanie wpłynie na jakość i atrakcyjność kształcenia.
 
    Działania inwestycyjne objęły również kompleksowy remont dwóch sal przeznaczonych dla starszych
uczniów – polonistycznej i matematycznej. Pracownię nr 7 wyposażono w wygodne stoliki dla uczniów.
Wszystkie wykonane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prace remontowe przeprowadzone zostały z myślą
o bezpieczeństwie oraz poprawie warunków pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, ponadto znacząco
wpłynęły na estetykę budynku. Całość prac remontowych i modernizacyjnych w tym roku w naszej szkole
zamknęła się w kwocie 34 450 zł.
 
Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

    W  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Siewierzu  przeprowadzono  kompleksowy  remont  dachu.  Prace
remontowe  obejmowały:  obróbki  blacharskie,  naprawę  kominów  oraz  rozbiórkę  pokrycia  z  papy  a
następnie  pokrycie  papą  oraz  roboty  wykończeniowe.  Koszt  inwestycji  wyniósł:  38  921,34  zł.
Wyremontowano również salę  lekcyjną dla klasy VII.  Prace remontowe polegały na położeniu gładzi
gipsowej oraz malowaniu ścian i sufitu, a także wykonaniu podłogi typu tarkett. Koszt tego remontu
wyniósł 12 000,00 zł.
 
Prace konserwacyjne w Zespole Szkół w Brudzowicach

    W ramach prac konserwatorsko-porządkowych prowadzonych w Zespole Szkół zostały pomalowane
korytarze szkolne, dwie sale lekcyjne, przejście łączące szkołę z salą gimnastyczną i korytarz przy sali
gimnastycznej.  Naprawione zostały też uszkodzone stoliki i krzesła oraz uporządkowano teren wokół
szkoły.  Sprawdzono stan techniczny urządzeń na placu zabaw dla dzieci, pomalowano barierki, ławeczki i
krzesełka znajdujące się na jego terenie. Dzieci i uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w bezpiecznych,
schludnych i czystych pomieszczeniach . Wszystkie prace zostały wykonane we własnym zakresie przez
pracowników szkoły. Koszt użytych materiałów wyniósł 3200 zł.
 
Trwa budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu

    Wciąż prowadzone są intensywne prace budowlane przy realizacji inwestycji związanej z budową bazy
sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu.  Zostały już zamontowane urządzenia na nowym placu zabaw
Na terenie wokół szkoły wykonawca wykonał już roboty ziemne, drenaże i podbudowy pod przyszłe boiska
sportowe, a także prace związane z budową oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu terenu inwestycji.

    Zadanie obejmuje budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym: boiska o nawierzchni ze sztucznej
trawy do gry w piłkę nożną, dwóch boisk do gry w siatkówkę plażową o nawierzchni z piasku, boiska
wielofunkcyjnego dla dzieci starszych o nawierzchni sztucznej, boiska wielofunkcyjnego dla dzieci z klas
1-3 również o nawierzchni sztucznej, bieżni trójtorowej do biegu na 100 m, skoczni w dal oraz placu
zabaw. Ponadto wykonane będą ciągi pieszo-jezdne oraz nowy plac apelowy z kostki betonowej. W ramach
zadania wykonane będzie również ogrodzenie zewnętrzne działki szkolnej, zagospodarowanie terenu wraz
z  elementami  małej  architektury  i  zielenią  oraz  oświetlenie  terenu  bazy  sportowej  w  technologii
energooszczędnej, a także system monitoringu zewnętrznego wraz z centralą do sterowania i zarządzania.

Prace remontowe w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu



    Wakacje to również okres intensywnych prac remontowych w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu. Od
września 2017 roku powstanie nowy oddział dlatego głównym celem remontu było wygospodarowanie
nowej sali do zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz utworzenie toalety znajdującej się bezpośrednio
przy niej.  Sala została przystosowana do przyjęcia najmłodszych dzieci.  Nowe meble, stoliki,  krzesła,
biurko oraz zabawki, a także kolorowy dywan i nowo pomalowane ściany pozwolą dzieciom na spędzanie
miłych chwil w przedszkolu. Toaleta została wyposażona w niezbędne sprzęty sanitarny, dostosowany do
wieku dzieci. Remont objął także szatnię, która została pomalowana i wyposażona w dodatkowe szafki, a
także korytarz, który został przebudowany, powiększony oraz pomalowany. Dzięki remontowi przedszkole
zyska nowy wizerunek, a dzieci rozpoczną zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w odświeżonym otoczeniu, w
którym miło spędzą rok szkolny 2017/2018.                                                                                                    
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