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Przedszkole po termomodernizacji
Kolejne zabrzańskie przedszkole, tym razem przy ul. Korczoka, przeszło gruntowną
termomodernizację. Kosztowała około 2,6 mln zł. Jest cieplej, nowocześniej i ładniej.

FOTOGRAFICZNA ZABAWA

Barwy jesieni
w obiektywie
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Przedszkolu nr 16 w Zaborzu, w ramach termomodernizacji, ocieplono ściany budynku, wymieniono stolarkę okienną
i ślusarkę drzwiową. - Budynek
zyskał m.in. nową instalację wewnętrzną c.o. i elektryczną. Częściowo wymieniono kanalizację
deszczową. Wykonano izolację termiczną poniżej poziomu terenu
oraz izolację przeciwwodną ścian
piwnicznych i fundamentowych,
wykonano gruntowne czyszczenie

Przedszkole nr 16 jest jednym
z ponad 40 budynków
oświatowych, które od 2009 r.
zostały objęte programem
termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej.
i docieplenie stropodachu, zamontowano nowe obróbki blacharskie,
rynny i rury spustowe, wymieniono wszystkie parapety okienne.
Budynek zyskał także nowe oświetlenie zewnętrzne oraz wyremontowane schody wejściowe - wyliczają miejscy urzędnicy.
Dodają, że termomodernizacja tej
placówki oświatowej była możliwa

Nowa elewacja to tylko zewnętrzny efekt gruntowej termomodernizacji, jaką przeszedł budynek Przedszkola nr 16 w Zaborzu. | Fot. arch. UM. Zabrze
dzięki pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 oraz środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Przedszkole nr 16 jest jednym
z ponad 40 budynków oświatowych, które od 2009 r. zostały objęte programem termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej.
Obecnie prace trwają w kolejnych.
Łączna wartość inwestycji sięga 80

mln zł. Dzięki programowi budynki zyskują na estetyce, a koszty ich
utrzymania spadają o jedną trzecią. Do atmosfery dostaje się także
mniej zanieczyszczeń, co oznacza
ograniczanie niezwykle groźnej dla
zdrowia niskiej emisji. /LOK/

Piękno jesiennego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze roku, ujęcia
z życia zwierząt - na takie
m.in. zdjęcia czekamy. Dla
autorów najciekawszych
ujęć ( wybierzemy cztery)
mamy drobne upominki.
Fo t o g r a f i e ,
wraz
z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl.
Wybrane zaprezentujemy
w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które ukaże się 22
listopada. Zapraszamy!
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