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Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 11 przy ul. Sienkiewi-
cza to kolejna z zabrzańskich 
placówek oświatowych, która 
dzięki prowadzonemu w mie-
ście programowi termomoder-
nizacji całkowicie zmieniła ob-
licze. – Nowe okna i grzejniki 
zrobiły swoje. Jest zdecydo-
wanie cieplej niż w poprzed-
nich latach – przyznaje Ewa 
Chodacz, kierownik gospo-
darczy szkoły. – A odnowiona 
elewacja naprawdę robi wraże-
nie. Widzimy, jak przechodnie 
się zatrzymują i ją podziwiają  
– uśmiecha się Ewa Chodacz.

W ramach trwającego od czerw-
ca ubiegłego remontu w szkole  
i położonym tuż obok budynku 
sali gimnastycznej wymieniona 
została instalacja centralnego 
ogrzewania. Pojawiły się nowe 
okna i drzwi wejściowe, docieplo-
no poddasze i wymieniono pokry-
cie dachu. - Wyczyściliśmy efek-
towną ceglaną elewację od strony 
Skansenu Górniczego „Królowa 
Luiza”. Na pozostałych ścianach 
budynku położony został nowy 
tynk – tłumaczy Leszek Królicki 
z Wydziału Inwestycji i Remon-
tów Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
– Prace były podzielone na dwa 

etapy. Łącznie kosztowały 2,5 mi-
liona złotych – dodaje.
W ostatnich dniach w szkole 
trwały jeszcze prace wykończe-
niowe. Malowane były klasy, 
w odnowionej auli układany 
był parkiet. Wszystko po to, 
by zdążyć przed zaplanowaną 
na najbliższy piątek uroczystą 
akademią.
Termomodernizację szkoły wsparł 
finansowo Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. – W 2007 roku 
podpisaliśmy z Funduszem umo-
wę dotyczącą dużego projektu 
termomodernizacji. Dzięki temu  

w Zabrzu wypiękniało już wiele 
szkół i przedszkoli, a kolejne zo-
staną wyremontowane w najbliż-
szym czasie – podkreśla prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
– Widząc takie efekty prac, nabie-
ramy energii do dalszych działań  
– dodaje pani prezydent.
– W tym roku na termomoder-
nizacje placówek oświatowych 
wydamy około 8,5 miliona zło-
tych. Środki miasta to 5 milio-
nów złotych, reszta pochodzi  
z WFOŚ – wylicza Leszek 
Szczygielski, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Remontów 
UM w Zabrzu. (hm)

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 dobiega końca 
trwająca od pół roku termomodernizacja

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza
W ramach prowadzonego w naszym mieście programu termo-
modernizacji nowe oblicze zyskało już kilkanaście szkół i przed-
szkoli. Dzięki temu zajęcia mogą być prowadzone w znacznie 
bardziej komfortowych warunkach, a szkoły sporo zaoszczędzą 
na kosztach ogrzewania. Istotny jest również osiągnięty efekt 
estetyczny. W tym roku przeprowadzone zostaną modernizacje 
kolejnych placówek.

Komfort i oszczędności

Ciepło już nie 
ucieknie z klas

Pięknie odnowiona elewacja przyciąga wzrok przechodniów. Dzięki nowym oknom i grzejni-
kom w środku nikt nie marznie. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 trwają jeszcze 
prace wykończeniowe. W najbliższy piątek placówka zaprezentuje się w pełnej krasie.

TuTaj TerMOMODernIZacje 
ruSZą W TyM rOKu:

Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 46
Zespół Szkół  
Ogólnokształcących nr 14
Zabrzańskie centrum  
Kształcenia Ogólnego  
i Zawodowego

Po usunięciu starej farby drzwi szkolnego skle-
piku będą lepiej pasować do klimatycznych pod-
ziemi budynku

Przestronna i jasna 
aula to piękna 

wizytówka szkoły

Wyremontowany budynek sali gimnastycznej


