Konsultacje społeczne planowanego projektu „Zagłębiowska Liga Zawodowców – przebudowa
obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP,
budynek nr 1”.
Projekt zaplanowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia
zawodowego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez
inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy).
Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017.
Charakterystyka uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia:
Obszar objęty projektem stanowią działki nr 19/5 i 20/3 km 46 będące własnością Powiatu
Będzińskiego. W chwili obecnej działki są zagospodarowane jednym z obiektów Powiatowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Krasickiego 17 Będzin. Projektowana
przebudowa budynku jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Będzina.
Stan istniejący
Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego, Powiatowego
Urzędu Pracy oraz obok budynku warsztatów szkolnych Powiatowego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego.
Powierzchnia zabudowy: 481,66 m2
Powierzchnia użytkowa: 305, 71 m2
Kubatura brutto: ok. 1806,23 m3

Stan projektowany
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmować będzie przeprowadzenie następujących prac:
1. Przebudowę pomieszczeń magazynowych istniejącego budynku na potrzeby pracowni
praktycznej nauki zawodu oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
2. Termomodernizację budynku
3. Roboty demontażowe i wyburzeniowe nieużytkowanych pomieszczeń magazynu od strony
południowej i dobudówki znajdującej się od strony wschodniej
4. Prace remontowe
5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej,
elektrycznej (kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych, zasilania maszyn i urządzeń),
wymiana części przyłącza co.
6. Wyposażenie obiektu w maszyny i urządzenia
Przebudowa obiektu z pomieszczeniami magazynowymi obejmować będzie dostosowanie
istniejącego obiektu na potrzeby pracowni do praktycznej nauki zawodu oraz przystosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyremontowanych pomieszczeniach powstaną 3 pracownie do nauki zawodu (warsztaty szkolne)
- nowoczesnych technik spawalnictwa dla zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych, ślusarz, monter elektronik, technik elektronik,
- izolacji budowlanych i obróbki drewna dla zwodu technik budownictwa, monter suchej
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,

- pomocniczej pracowni do pracowni spawalniczej i stolarskiej dla zwodu technik budownictwa,
monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter elektronik, technik
elektronik,
- pomieszczenia socjalne dla uczniów,
- sanitariaty oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe.
Z w/w infrastruktury będą korzystali uczniowie szkół zawodowych podlegających pod Powiat
Będziński. Zajęcia w pracowniach będą prowadzone przez nauczycieli PCKUiP.
W ramach projektu oprócz prac remontowych zostanie zakupiona część sprzętu specjalistycznego
pod potrzeby pracowni (min. stoły spawalnicze, kompaktowy półautomat spawalniczy do spawania
metodą MIG-MAG, spawarka do spawania metodą TIG, pilarka, frezarka, edukacyjny symulator
spawania).

