
Sezonu grzewczego na pewno 
nie boją się w Przedszkolu nr 
48. Budynek przy ulicy Kotar-
bińskiego przeszedł w ubie-
głym roku gruntowny remont. 
Wewnątrz ocieplono ściany 
oraz stropy nad ostatnimi 
kondygnacjami, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, 
instalację centralnego ogrze-
wania, wokół budynku wyko-
nano drenaż, usunięto także 
płyty azbestowo -- cemento-
we. 

-- Mamy za sobą ogromną, 
czasochłonną inwestycję, ale 
warto było czekać. Tym bar-
dziej, że już przynosi nam wy-
mierne korzyści. Co prawda 
sezon grzewczy jeszcze trwa, 
ale według wstępnych wyli-
czeń na samym tylko ogrze-
waniu jesteśmy w stanie 
zaoszczędzić 15-20 procent 
dotychczas ponoszonych 
kosztów -- wylicza Jolanta 
Kosczielny, dyrektor przed-
szkola.

W ten sposób w budżecie pla-
cówki miesięcznie pozostanie 
średnio 2 tysiące złotych. To 
sporo, zważywszy że potrzeby 
przedszkoli są duże, często 
przekraczające ich możliwo-
ści finansowe. 

Prace modernizacyjne w 
Przedszkolu nr 48 prócz już 
wymienionych, objęły także 

Termomodernizacja to jedyny skuteczny sposób, by rachunki za ogrzewanie nie pustoszyły i tak często skromnych 
budżetów szkół, czy przedszkoli

Ładniej, cieplej 
i oszczędniej

-- A inwestować w termomo-
dernizację warto, bo to po 
prostu się opłaca. Znacznie 
obniża koszty eksploatacji 
budynków - podkreśla Kazi-
mierz Ladziński, naczelnik 
wydziału inwestycji zabrzań-
skiego magistratu. 

W kolejce 
do rozpoczęcia komplekso-
wych prac modernizacyjnych 
i termomodernizacyjnych cze-
kają kolejne obiekty. W tym 
roku ich przeprowadzenie 

likwidacje tarasów wzdłuż 
elewacji południowej oraz 
zabudowę tarasów na par-
terze w północnej elewacji. 
Inwestycja kosztowała gminę 
blisko 1,8 mln zł. Bynajmniej 
nie była jedyną, która została 
w ubiegłym roku zakończona. 
Za kwotę ponad 1,3 mln zł, 
termomodernizację przepro-
wadzono także. w Szkole 

Nie tylko poprawia estetykę budynku, ale przede wszystkim 
ogranicza koszty jego użytkowania. W praktyce ma więc prze-
łożenie na zasobność portfela. To podstawowe atuty termo-
modernizacji. Jednak, by zaoszczędzić, trzeba wpierw zainwe-
stować. Władze Zabrza zakładają, że w ciągu  każdej kadencji 
uda się przeprowadzić 30 dużych termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej. Dzięki temu dyrektorzy 
instytucji, które mają w nich swoje siedziby, nie 
będą drżeli w oczekiwaniu na rozpoczęcie kolej-
nego sezonu grzewczego.

Przeprowadzenie termo-
modernizacji jak najwięk-
szej ilości budynków uży-
teczności publicznej jest 
jednym z inwestycyjnych 
priorytetów zabrzańskiego 
samorządu. Dotyczy to 
przede wszystkim szkół i 
przedszkoli, gdzie potrze-
by są największe. 
Chcemy w ten sposób 
wspomóc instytucje edu-
kacji i oświaty. Termo-
modernizacja nie tylko 
znacznie ogranicza pono-
szone przez nie koszty 
użytkowania budynków. 
Prowadzone dodatkowo 
prace modernizacyjne po- 
prawiają estetykę tych 
miejsc, a co za tym idzie 
zwiększają ich komfort.  

Gabriel Hasterok, tata 
Patryka uczęszczającego 
do Przedszkola nr 48:
- Budynek po remoncie 
pod względem wizualnym 
prezentuje się bardzo 

atrakcyjnie. Do tego 
jest funkcjonalny. 
Najważniejsze jednak, 
że nasze dzieci czują 

się w przedszkolu 
dobrze i chodzą 

do niego z 
przyjemnością. 

Na remont SP nr 18 miastu udało się po-
zyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

Opłacalna
modernizacja

Z korzyścią dla nauczy-
cieli, pedagogów i dzieci. 
Przebywanie w odnowio-
nym, ładnym budynku jest 
poza tym dużo przyjmniej-
sze.

Podstawowej nr 7. Termo-
izolacji poddano ściany ze-
wnętrzne, dach, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, 
przebudowano instalację bu-
rzową. Z kolei na inwestycję 
w Szkole Podstawowej nr 18, 
gminie udało się zdobyć środ-
ki zewnętrzne z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodar-
ki Wodnej 
w 

Kato -
w i c a c h . 
Zabrze otrzymało 
na ten cel blisko 126 tys. zł 
dotacji i prawie 192 tys. zł 
pożyczki, przy czym realizacja 
inwestycji jest jednocześnie 
gwarancją umorzenia nawet 
połowy tego zobowiązania. 

zaplanowano w budynkach 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 
42 (ul. Sienkiewicza) i Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 39 (ul.  
3 Maja), Zespole Szkół Ogól-

nokształcących nr 11 
(ul. Sienkiewicza), 

Zespole Szkolno- 
P r z eds zko l n ym 
w Pawłowie oraz 
Przedszkolu nr 
47 (ul. Kalinowa). 
Wszystko wska-

zuje, że najwięk-
szą inwestycją będą 

prace, obejmujące rów-
nież termomodernizację, 

budynku przy ulicy Jodłowej, 

który zostanie zaadaptowany 
na potrzeby Europejskiego 
Ośrodka Kultury Technicznej  
i Turystyki Poprzemysłowej. In-
tegralną jego częścią finalnie 
stanie się Główna Kluczowa 
Sztolnia Dziedziczna, która 
po połączeniu ze skansenem 
górniczym Królowa Luiza ma 
w niedalekiej przyszłości stać 
się nową wizytówką turystycz-
ną Zabrza. Miasto na realiza-
cję tego projektu otrzymało  
z unijnej kasy aż 41,5 mln zł. 
Podziemne szlaki będziemy 
mogli zwiedzać w 2013 roku.

(mar)

Termoizolacja ścian zewnętrznych 
i dachu budynku 

SP nr 7


