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Cieplej i bardziej ekologicznie
W ciągu najbliższych miesięcy ma zakończyć się termomodernizacja czterech budynków szkolnych, dwóch mieszkalnych i siedziby
administracji Teatru Nowego. Pieniądze na ten cel dał Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Z

abytkowa Szkoła Podstawowa nr
24 przy ul. Tarnopolskiej w Mikulczycach pięknieje z dnia na dzień.
Jej elewacja jest starannie czyszczona, uzupełnione zostały ubytki
w cegłach. Ale ten elegancki wygląd
to tylko zewnętrzny, dodatkowy efekt
gruntownej termomodernizacji, która prowadzona jest w tej mikulczyckiej placówce. Ocieplono już dach,
wymienione zostały okna i drzwi,
modernizowane jest centralne ogrzewanie. Szkoła przy Tarnopolskiej jest
jedną z czterech zabrzańskich, publicznych placówek, w których w tym
roku wykonywane są prace termoizolacyjne. Prócz SP nr 24, remonty
trwają w I LO przy ul. Wolności, w II
LO przy ul. Piłsudskiego oraz w SP nr
14 przy ul. Gdańskiej.
– Zabrze na ten cel ma pieniądze
z kilku źródeł; z własnego budżetu,
z bezzwrotnych dotacji oraz z pożyczek w Narodowym oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W tym roku również otrzymaliśmy 720 tys. zł, z programu „Zielone Inwestycje”, które wydamy na termomodernizację podstawówki przy ul. Gdańskiej oraz dwóch
budynków szkoły w Mikulczycach,
a także budynku administracji Teatru
Nowego – mówiła nam Małgorzata
Juchniewicz, koordynator programu
termomodernizacji obiektów użytecz-

ności publicznej w Urzędzie Miejskim
w Zabrzu. Dodaje, że warto starać się
o te preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo prócz tego, że są niskooprocentowane, to po spłacie połowy
można ubiegać się o umorzenie pozostałych 40 procent. Z takich kredytów
miasto korzysta od lat, łącznie złożono
już 13 wniosków o umorzenia.
Największą sumę, bo aż 517 925 zł
preferencyjnej pożyczki z katowickiego WFOŚiGW oraz 175 174 zł bezzwrotnej dotacji pochłonie kompleksowa termomodernizacja II LO przy
ul. Piłsudskiego. Ocieplone zostaną
ściany, strop nad ostatnią kondygnacją, wymienione będą drzwi i bramy.
Obiekt zyska nową elewację. Na termomodernizację budynku I LO, przy
ul. Wolności, miasto pozyskało 75 596
zł pożyczki oraz 35 037 zł bezzwrotnej
dotacji. Przeznaczono je na ocieplenie
stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki drzwiowej. Katowicki WFOŚiGW na remont związany
z termomodernizacją podstawówki
w Mikulczycach przekazał 388 948
zł pożyczki i 7 952 zł dotacji. Na termomodernizację w podstawówce przy
ul. Gdańskiej pozyskano 214 896 zł
pożyczki i 47 122 dotacji. – Do tych
prac dołożył się też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przekazując dotację w wysokości 30 procent

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Tarnopolskiej w Mikulczycach. | fot. K. Włodarczyk
kosztów związanych z termomodernizacją budynków – wyjaśnia Małgorzata Juchniewicz.
Co ważne, we wszystkich remontowanych szkołach zainstalowano nowoczesne systemy ogrzewania. Szacuje się, że rachunki za ogrzewanie

w każdej z nich będą mniejsze o około 30 procent.
Po raz pierwszy miasto dostało dotację na termomodernizacje dwóch komunalnych budynków mieszkalnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał

104 618 zł, w formie niskooprocentowanej pożyczki na ocieplenie budynku
przy ul. 11 Listopada 110 oraz 201 420
zł na remont domu w centrum miasta,
przy ul. Roosevelta 73 – 75. Prace już
trwają, mają zakończyć się w tym roku.
KATARZYNA WŁODARCZYK

Wodą malowane Eko sesja

Laury za
w podziemiach ogrody

„Zabrze wodą malowane” to hasło konkursu
fotograficznego i filmowego, adresowanego do
zabrzańskich gimnazjalistów i uczniów szkół
19 tys. zł dostało Muzeum Górnictwa Węglowego
ponadgimnazjalnych.
na organizację seminariów i konferencji
la autorów najlepszych prac są (zapisane na płycie CD lub DVD jako ekologicznych. Pieniądze dał Wojewódzki
dwa tablety oraz sprzęt elektro- plik JPG lub tiff). Uczniowie, którzy
D
niczny i sportowy.
chcą stworzyć film, muszą swoje ar- Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.
Warto się pospieszyć, bo organizatorzy na zdjęcia i filmy czkają jeszcze
kilka dni, do poniedziałku 30 września, do godz. 15.30. Można je dostarczyć osobiście do pokoju nr 10,
w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 8. Można też przesłać je pocztą, ale wtedy decyduje data wpływu.
Każdy zabrzański uczeń może
przesłać tylko jedną pracę, musi wykonać ją samodzielnie. Ci, którzy
zdecydują się na fotografię powinni dostarczyć ją zarówno w postaci
papierowej, w formacie 15 na 20 cm,
jak również w wersji elektronicznej

tystyczne wizje zmieścić w maksymalnie 3-minutowym obrazie. Zapisać je należy na płycie CD lub DVD
w formacie umożliwiającym odtwarzanie z DVD/DivX. Do prac trzeba
dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wodociagi.zabrze.pl) oraz oświadczenie
autora i zgodę osób występujących
na zdjęciu i w filmie na jego prezentację w mediach.
Konkurs „Zabrze wodą malowane”
organizuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu.
/KW/

W

arto dodać, że propozycja zabrzańskiego Muzeum Górnictwa Węglowego zyskała największe
uznanie funduszu, przyznano jej
niemal połowę z puli 45 tys. zł przeznaczonych na seminaria, sympozja i konferencje organizowane w naszym województwie. Prócz MGW
dofinansowanie przyznano jeszcze
czterem innym instytucjom, zajmującym się ekologią.
Pierwsze seminarium w ramach
projektu pn. „Od paliw kopalnych
do energii odnawialnej” odbędzie się

już jutro, 27 września, w Zabytkowej
Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią. Dotyczyć będzie poprawy efektywności
energetycznej obiektów oświatowych.
Prelegenci mówić będą o zabrzańskim
programie termomodernizacji, a także o projektach ekologicznych realizowanych w zabrzańskich szkołach.
Potem uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji z udziałem ekspertów
z dziedziny analiz energetycznych.
Początek o godz. 9.00, zakończenie
około godz.12.00.
/KW/

Aż

114 zieleńców, ogródków
działkowych oraz ukwieconych balkonów zgłoszono do tegorocznej edycji miejskiego konkursu „Zielone Zabrze”.
Jurorzy mieli nie lada kłopot, by
wybrać najpiękniejsze. Wczoraj, 25
września, nagrodzono 30 właścicieli najbardziej zadbanych terenów.
– Konkurs w tym roku odbył się już
po raz osiemnasty. Najliczniej reprezentowani byli działkowicze, co jest
o tyle zrozumiałe, że w Zabrzu mamy
7650 działek. Rodzinne ogrody działkowe, a jest ich w naszym mieście 31,
zajmują prawie 350 ha, a same działki ponad 280 ha, czyli powierzchnię,
na której zmieściłoby się niemal 50
Miejskich Ogrodów Botanicznych –
poinformowano nas w Wydziale Kontaktów Społecznych UM w Zabrzu.
Laureaci oprócz okolicznościowych
dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe i upominki. 
/KW/
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