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Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

K ompleks Zespołu Szkół 
Technicznych i Lice-

alnych przy ulicy Traugut-
ta w Czechowicach-Dzie-
dzicach to jeden z najwięk-
szych obiektów zarządza-
nych przez powiat bielski. 
Jest „trudny” nie tylko ze 
względu na swój wiek, ale 
też mało zwartą formę za-
budowy. Władze powiatu 
od lat modernizują go i uno-
wocześniają, wyposażając 
na przykład w nowoczesne 
warsztaty, z najwyższej ja-
kości sprzętem. Teraz przy-
szedł czas na modernizację 
dachu i elewacji, by nie do-
chodziło do przeciekania i 
by można było oszczędzić na 
niemałych kosztach ogrze-
wania obiektów, w których 
przede wszystkim mieszczą 
się dwie szkoły - popularna 
„Resortówka” (ZSTiL) i Ze-
spół Szkół Silesia.

Właśnie trwa pierwszy 
etap powiatowej inwestycji. 
- Wymieniane jest pokrycie 
całego dachu tego ogrom-
nego obiektu. Układana jest 
gruba warstwa twardego 
styropianu oraz dwie war-
stwy papy. Zagwarantuje to 
szczelność i dobrą izolację. 
Do tego są między innymi 
nowe okucia, kominy i ryn-
ny. Chcielibyśmy jeszcze przy 
okazji w tym roku wymienić 
kilkadziesiąt okien - informu-
je Stanisław Pięta, członek 
Zarządu Powiatu Bielskiego 
odpowiedzialny za oświatę. 
Wszystkie te prace mają po-
trwać do końca roku.

Na 2019 rok przewidzia-
no realizację drugiego eta-
pu, czyli termomoderniza-
cję ścian szkolnego kom-

pleksu. - Po zakończeniu 
obu tych zadań budynek bę-
dzie się nie tylko dobrze pre-
zentował, ale stanie się bar-
dziej ekologiczny i tańszy w 
utrzymaniu. Nowe okna, ele-
wacja i pokrycie dachu spra-
wią, że będzie można zużyć o 
wiele mniej energii do ogrza-
nia szkoły - cieszy się Stani-
sław Pięta.

Prace w „Resortówce” 
będą kosztować niespeł-
na cztery miliony złotych. 
Władze powiatu zapewniły 
na ten cel w budżecie 1,16 
miliona złotych. Co istotne, 
pozostała część kosztów zo-
stanie pokryta dzięki dotacji 
i pożyczce z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. - Dzięki 
środkom z Funduszu ostat-
nio udało się doprowadzić 
do termomodernizacji cze-
chowickiego Liceum Ogól-
nokształcącego. W tym roku 
na dodatek czeka nas termo-
modernizacja Domu Kultu-
ry przy Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 4 w Czechowi-
cach-Dziedzicach, na co też 
mamy środki z tego źródła. 
A jeszcze postaramy się o 
pieniądze na przeprowadze-
nie termomodernizacji sali 
„Sokoła” przy czechowic-
kim LO - wylicza członek 
Zarządu Powiatu Bielskie-
go. - Obecnie Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej to 
jedyne realne źródło pozy-
skiwania środków na inwe-
stycje sprzyjające ochronie 
środowiska. Dobrze, że ta 
instytucja istnieje i ciągle 
chce pomagać. Możemy się 

W niedzielę, 9 września, 
przy okazji Pikniku Rodzin-
nego „Przy Fontannie” w 
Czechowicach-Dziedzicach, 
zorganizowano pokaz eko-
logicznych technik palenia. 
Inicjatywa Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa w 
Urzędzie Miejskim spotkała 
się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Jak tłu-
maczono zebranym, na za-
nieczyszczenie powietrza, 
związane z działaniem przy-
domowych kotłowni, wpływ 
ma nie tylko jakość używa-
nego paliwa, ale i sposób pa-
lenia. Po chwili można było 
zobaczyć, jak prawidłowo 
załadować palenisko pieca, 
jak go rozpalić i jak palić w 
piecu metodą „od góry” tak, 
aby proces spalania był moż-
liwie najbardziej efektyw-
ny, a jednocześnie najmniej 
uciążliwy dla środowiska. Z 
komina załadowanego meto-
dą tradycyjną pieca wydoby-
wały się kłęby gęstego, gry-
zącego dymu. Z komina pie-
ca rozpalonego metodą „od 
góry” wydobywały się tym-

czasem trudne do zauważe-
nia, gorące spaliny, świad-
czące o dużo lepszym pro-
cesie spalania. W obu pie-
cykach użyto tego samego 
węgla.

- Prowadzący pokaz spe-
cjalista na bieżąco odpowia-
dał na pytania i wątpliwo-
ści obserwujących go miesz-
kańców, którym przekazano 
również ulotki zawierające 
instrukcje na temat technik 
ekologicznego palenia. Nic 
jednak nie wyglądało bar-
dziej przekonująco niż róż-

nica w spalinach wydobywa-
jących się z kominów użytych 
w pokazie piecyków - rela-
cjonują pracownicy ratusza.

Jak przypominają, po-
znanie prawidłowych tech-
nik palenia w piecu pozwa-
la na bardziej ekonomiczne 
i zarazem ekologiczne spa-
lanie węgla i drewna nawet 
w starszych typach pieców. 
Rozpalając palenisko metodą 
„od góry”, obniża się emisję 
pyłów nawet o 80 procent i 
oszczędza nawet jedną trze-
cią paliwa. (mk)

B ielska Spó łdzielnia 
Mieszkaniowa Strzecha 

kontynuuje modernizację in-
stalacji grzewczych i uzupeł-
nia docieplenia stropodachów 
w budynkach wielorodzin-
nych. Ciepło będzie teraz le-
piej wykorzystane, co pozwo-
li zaoszczędzić mieszkańcom 
na kosztach ogrzewania. Po-
życzkę na ten cel przekaże 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Strzecha od wielu lat z 
sukcesem sięga po środki 
z katowickiego Funduszu 
na inwestycje ekologiczne. 
„Kronika” informowała już 
między innymi o środkach 
pozyskanych na montaż no-
woczesnych wind wyposażo-
nych w mniej energochłonne 
urządzenia dźwigowe oraz 
takie, które potrafią odzy-
skiwać energię, dzięki cze-
mu istnieje na przykład moż-
liwość zasilenia oświetlenia 
klatki schodowej, oraz o licz-
nych przedsięwzięciach ter-
momodernizacyjnych w bu-
dynkach mieszkalnych i pa-

wilonach handlowo-usłu-
gowych.

Tym razem spółdzielnia 
otrzyma pożyczkę na prefe-
rencyjnych warunkach w wy-
sokości niemal 1,3 miliona 
złotych, która w 35 procen-
tach może zostać umorzona, 
pod warunkiem przeznacze-
nia  kwoty umorzenia na kolej-
ne ekologiczne inwestycje. Ta 
nowa pożyczka umożliwi sfi -
nansowanie modernizacji sys-
temu grzewczego aż w osiem-
nastu budynkach wielorodzin-
nych przy ulicach Piastów Ślą-
skich, Piastowskiej, Księcia 
Przemysława, Grunwaldzkiej, 
Konopnickiej, Jesionowej, 
Spółdzielców i Lajkonika. Z 
puli tej zostanie ponadto sfi -
nalizowana druga część tego-
rocznego zadania, polegające-
go na termoizolacji stropoda-
chów lub dachów w trzynastu 
budynkach przy ulicach Jesio-
nowej, Podchorążych, Skrzy-
dlewskiego, Trzech Diamen-
tów, Tańskiego, Regera, Laj-
konika i Mickiewicza.

Modernizacja systemu 
grzewczego - jak tłumaczy 

zastępca prezesa spółdziel-
ni Marek Drwiła - polega na 
wymianie części instalacji, 
montażu zaworów, układu 
sterowania dostawą ciepła i 
likwidacji tzw. centralnego 
odpowietrzania. Dzięki temu 
całość funkcjonuje oszczęd-
niej i o wiele bardziej efek-
tywnie oraz jest mniej podat-
na na awarie. Co szczególnie 
ważne pod względem eko-
logicznym, dzięki zamon-
towaniu systemu regulacyj-
nego będzie możliwe precy-
zyjne dopasowanie dostawy 
ciepła do bieżących potrzeb 
budynku, związanych z wa-
runkami pogodowymi. Zu-
żyta do ogrzania mieszkań 
woda jest mieszana z gorącą 
wodą i powtórnie wykorzy-
stana do ogrzewania. 

Wiceszef Strzechy doda-
je, że modernizacja stropoda-
chów pozwoli na zatrzyma-
nie ciepła w budynku i rów-
nież przyczyni się do zmniej-
szenia kosztów ogrzewania 
oraz poprawi komfort za-
mieszkiwania na ostatnich 
kondygnacjach. - Cieszymy 

się, że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach po raz kolejny docenił 
nasze starania o wsparcie 
ekologicznych inwestycji po-
prawiających lokalne środo-
wisko w Bielsku-Białej - pu-
entuje Marek Drwiła. - Ro-
bimy wszystko, aby - w sy-
tuacji, gdy kolejne podwyż-
ki energii są nieuniknio-
ne - mieszkańcy tego bole-
śnie nie odczuli. Gdyby nie 
podejmować takich inicja-
tyw, skutek podwyżek taryf 
dostawców ciepła dotknął-
by w całości mieszkańców. 
Dzięki ograniczeniu zbędne-
go zużycia oraz przeciwdzia-
łaniu przegrzewaniu budyn-
ków sytuację wzrostu cen cie-
pła udaje się w pewnej części 
złagodzić - mówi Jacek Żołu-
bak, prezes Strzechy. - Sko-
rzysta też na tym środowisko 
naturalne, gdyż energia bę-
dzie lepiej wykorzystana, a 
co za tym idzie - w ten spo-
sób zostanie także ograni-
czona emisja spalin i pyłów 
do atmosfery - dodaje. (mk)

>>> Modernizacja dzięki Funduszowi

„Resortówki”
nie poznacie
Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach czechowicka „Resortówka” zmieni się nie do 
poznania. Po wymianie pokrycia dachu i termomodernizacji szkoła będzie 
nie tylko piękna, ale i „eko”.

>>> Czechowice: szkolenie pod chmurką

Kotły dwa
Na czechowickim rynku stanęły dwa piece. Z jednego dymiło się jak ze sta-
rej lokomotywy, a z komina drugiego ledwo co można było zauważyć wydo-
bywające się spaliny.
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tylko cieszyć, że te pienią-
dze są. Świadomość możli-
wości ich pozyskania mobi-
lizuje samorządy do szuka-
nia środków na zapewnienie 
wkładu własnego i realiza-
cję ambitnych zadań. Szko-
da by było nie korzystać z ta-
kiej okazji - puentuje. (mk)

>>> Będzie cieplej i oszczędniej

„Strzecha” dostała 1,3 miliona

W tym roku „Resortówka” będzie miała nowe pokrycie dachu, a w przyszłym - 
nową elewację.


