
– Rok 2012 zapisze się w hi-
storii naszej szkoły jako rok 
spełnienia marzeń – uśmiecha 
się Alicja Szostek, dyrektor 
ZSO nr 14. - Nasz budynek 
był już w bardzo złym stanie. 
Dzięki naprawie dachu, wy-
mianie okien i ociepleniu ele-
wacji przestał straszyć. Ale 
termomodernizacja to nie tylko 
poprawa estetyki. W naszej 
szkole jest teraz znacznie cie-
plej. Szacujemy, że rachunki za 
ogrzewanie spadną nam o oko-
ło 40 procent – wylicza pani 
dyrektor.

Remont placówki kosztował 
1,8 mln zł i prawie w całości 
został sfinansowany dzięki 
zdobytemu przez zabrzański 
samorząd dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
– Kilka lat temu podjęliśmy 
ogromne wyzwanie, jakim jest 
program termomodernizacji 
zabrzańskich placówek oświa-
towych. Bardzo się cieszę, że 
na liście wyremontowanych 
szkół pojawił się kolejny pięk-
ny obiekt. Ta szkoła daje nam 

dużo powodów 
do dumy i sa-
tysfakcji. Cieszą 
nas osiągane przez 
uczniów wyniki egzami-
nów i konkursów przedmio-
towych. Teraz zajęcia będą się 
odbywały w znacznie lepszych 
warunkach – podkreśla prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik. 
W ramach programu termomo-
dernizacji w Zabrzu wypięknia-
ło już kilkanaście szkół i przed-
szkoli. Tylko w tym roku swe 
nowe oblicze zaprezentowały 
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Ogólnokształcą-

cych nr 11, Przedszkole nr 1 
czy Przedszkole nr 47. Wkrót-
ce dołączą do nich kolejne 
placówki. Na ukończeniu są 
prace w Zabrzańskim Centrum 
Kształcenia Ogólnego i Zawo-
dowego, a niedawno ruszył 
remont w Szkole Podstawowej 
nr 43.  (hm)
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Kilkaset osób przy-
ciągnął zorganizo-
wany w Domu Mu-
zyki i Tańca casting 
do popularnego 
show telewizji TVN.

Szukając czynnika „X”

>> 11

Górnicy z kopalni 
„Sośnica-Makoszo-
wy” świętowali 
w sobotę tradycyjną 
Barbórkę. Były od-
znaczenia i awanse.

Święto górniczej braci

>> 11

Goście akademii dostali 
od uczniów efektownie 

zapakowane jabłka

W ZSO nr 14 
wymieniono okna 

i ocieplono elewację

DZIĘKI PROWADZONYM TERMOMODERNIZACJOM KOLEJNE 
SZKOŁY W ZABRZU ZYSKUJĄ NOWE OBLICZE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 to kolejna placów-
ka oświatowa w Zabrzu, która całkowicie zmieniła swoje 
oblicze. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budy-
nek zyskał nowy blask, a rachunki za ogrzewanie mają 
spaść prawie o połowę.
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Rośnie estetyka, 
spadają rachunki

SYLWIA 
KRAKOWIAK
mama 5-letniej Ani 
i 7-letniego Bartka
Mój synek chodzi tu-
taj do pierwszej klasy. 
Szkoła wygląda pięknie. 
Stała się ozdobą nasze-
go osiedla. W budynku 
jest też zdecydowanie 
cieplej.

mama 5-letniej Ani mama 5-letniej Ani 

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


