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Sezonu grzewczego na 
pewno nie boją w Przed-
szkolu nr 48. Budynek 

przy ulicy Kotarbińskiego 
przeszedł w ubiegłym roku 
gruntowny remont. Wewnątrz 
ocieplono ściany oraz stropy 
nad ostatnimi kondygnacjami, 
wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, instalację cen-
tralnego ogrzewania, wokół 
budynku wykonano drenaż, 
usunięto także płyty azbesto-
wo - cementowe. 

Prace modernizacyjne obję-
ły likwidację tarasów wzdłuż 
elewacji południowej oraz 
zabudowę tarasów na par-
terze w północnej elewacji. 
Inwestycja kosztowała gmi-
nę blisko 1,8 mln zł. Nie była 
jedyną, zakończoną w ubie-
głym roku. Za kwotę ponad 
1,3 mln zł, termomoderniza-
cję przeprowadzono w Szko-
le Podstawowej nr 7. Ter-
moizolacji poddano ściany 
zewnętrzne, dach, wymienio-

no stolarkę okienną i drzwio-
wą, przebudowano instalację 
burzową. 
W Zespole Szkół nr 18 zakres 
wykonanych prac objął: mo-
dernizację kotłowni, wymia-
nę okien i drzwi, docieplenie 
stropu budynku głównego  
i sali gimnastycznej, docie-
plenie ścian obiektu, wy-
mianę instalacji centralnego 
ogrzewania, instalację od-
gromową. Koszt inwestycji to 
1,8 mln zł. 

INWeSTycje, KTóre dBają o NaSZe KIeSZeNIe

Skuteczny sposób na oszczędzanie 

Wartość projektu wyniosła blisko 11 mln zł, z czego 5,5 mln zł pochodzi-
ła z dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Mowa o 
projekcie termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy 
Zabrze. W ramach jego realizacji roboty termomodernizacyjne przepro-
wadzono w 10 budynkach oświatowych.

Beata Roman (28 lat),  
mama 7-letniego oliwera:

Wizerunek szkół i przedszkoli w mieście  
z każdym kolejnym rokiem poprawia się.  
To dobry prognostyk.

Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

Gwarancja  
zasobniejszego portfela 

Przeprowadzenie termomodernizacji jak najwięk-
szej ilości budynków użyteczności publicznej jest 
jednym z inwestycyjnych priorytetów zabrzańskie-
go samorządu. chcemy w ten sposób wspomóc 
dyrektorów instytucji edukacji i oświaty. Termomo-
dernizacja nie tylko znacznie ogranicza ponoszone 
przez nie koszty użytkowania budynków. Prowadzone dodatkowo prace moderniza-
cyjne poprawiają estetykę tych miejsc, a co za tym idzie zwiększają ich komfort.

Placówki oświatowe  
objęte programem:

1.      Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 12, ul. Andersa 64, 
41-908 Zabrze

2.      Zespół Szkół Nr 18, ul. Sitki 
55, 41-800 Zabrze,

3.      Przedszkole Nr 33, ul. Sobie-
skiego 5A, 41-800,

4.      Szkoła Podstawowa Nr 6, 
ul. Klonowa 23, 41-800 
Zabrze,

5.      Przedszkole Nr 35, ul. Chopi-
na 26, 41-807 Zabrze,

6.      Gimnazjum Nr 24, ul. Zamen-
hoffa 56, 41-813 Zabrze,

7.      Szkoła Podstawowa Nr 7,  
ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze,

8.      Przedszkole Nr 48, ul. Kotar-
bińskiego 16, 41-819 Zabrze,

9.      Zespół Szkół Specjalnych  
Nr 42,ul. Sienkiewicza 43,  
41-800 Zabrze,

10.  Szkoła Podstawowa Nr 15, 
ul. Czołgistów 1, 41-800 
Zabrze.

Zespół Szkół nr 18
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