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Kto nie widział 
jeszcze polskiej 
wersji musicalu 
„Tarzan”, wkrótce 
będzie miał do 
tego okazję.

Tarzan i Jane zachwycą
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KOLEJNA ZABRZAŃSKA SZKOŁA WYPIĘKNIAŁA 
DZIĘKI PROWADZONEMU W MIEŚCIE PROGRAMOWI 

TERMOMODERNIZACJI

Nowiutka elewacja z daleka przyciąga wzrok, a panująca wewnątrz budynku temperatura pozwala, 
by nawet w środku zimy uczniowie siedzieli w klasach w krótkich rękawkach. W ubiegłym tygodniu 
zakończyła się termomodernizacja Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. 

– Komfort jest teraz nieporówny-
walny. W całym budynku jest rów-
na temperatura, nie ma miejsc, 
które byłyby niedogrzane. Nie mu-
simy się też obawiać awarii – mówi 
Marzena Wiercigroch, dyrektor 
Zabrzańskiego Centrum Kształ-

cenia Ogólnego i Zawodowego. 
W ramach trwających od połowy 
ubiegłego roku prac w budynku 
przy ul. Piłsudskiego wymieniono 
okna oraz docieplono zewnętrz-
ne ściany i dach. Wokół gmachu 
wykonana została nowa izolacja. 

Starą instalację centralnego ogrze-
wania zastąpił nowy system, któ-
rego sercem jest zlokalizowana 
na najniższej kondygnacji wymien-
nikownia ciepła. Wszystkie prace 
pochłonęły około 2,7 mln zł.
- Ciągle marzymy o piękniejszym 
Zabrzu. Jeśli do tych marzeń do-
kładamy determinację i pracę, mo-
żemy podziwiać takie efekty, jak 
tutaj. Dziękuję wszystkim osobom, 
które podjęły to wyzwanie – pod-
kreśla prezydent Zabrza Małgorza-
ta Mańka-Szulik.
Dyrektor Marzena Wiercigroch ob-
licza, że zgodnie z przeprowadzo-
nym audytem koszty ogrzewania 
szkoły powinny spaść teraz o jed-
ną czwartą. Z podobnych oszczęd-
ności cieszy się już około 30 za-
brzańskich szkół i przedszkoli, któ-

re w ostatnich kilku latach 
zostały objęte programem 
termomodernizacji.
– Do tej pory mamy 100-pro-
centową skuteczność w po-
zyskiwaniu dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Oznacza to, że wszystkie 
złożone przez nas wnioski 
o dofinansowanie zostały 
zaakceptowane. Mamy tez 
100-procentową skutecz-
ność w umarzaniu dających 
taką możliwość pożyczek 
– podsumowuje Małgorza-
ta Juchniewicz z Wydziału 
Strategii i Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Za-
brzu. (hm)

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

ŻANETA GIERS 
I ALEKSANDRA 
KUBACKA
uczennice ZCKOiZ
Nasza szkoła wygląda 
teraz dużo lepiej niż 
kiedyś. A w środku jest 
naprawdę ciepło. 
W poprzednich latach 
nie było tak przyjemnie. 
Teraz możemy chodzić 
po budynku w krótkich 
rękawkach.

Na uczniów spę-
dzających ferie 
w mieście czeka 
bogata oferta zajęć 
rekreacyjnych i ar-
tystycznych.

Ferie w mieście 
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Z okazji 
zakończenia 

remontu 
uczniowie 

przygotowali 
jasełka

W gmachu 
szkoły wymieniono 

okna i ocieplono 
zewnętrzne 

ściany

Nowa wymienni-
kownia ciepła
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Z Markiem 
Kondratem 
rozmawiamy 
nie tylko 
o winach...
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