
Jednym z poważniejszych 
projektów proekologicz-
nych realizowanych obec-
nie w mieście, a dotyczących 

obiektów użyteczności publicznej 
jest termomodernizacja placówek 
edukacyjnych. Kompleksowy projekt 
objął cztery szkoły różnego szczebla.  
W 2010 roku zrealizowano termo-
modernizację Szkoły Podstawowej 
nr 22 w Niedobczycach w osiedlu 
Wrębowa i Zespołu Szkół nr 3 w naj-
większym rybnickim osiedlu Nowi-
ny. W przyszłym roku prace termo-
modernizacyjne zostaną ukończone 
w Szkole Podstawowej nr 34 przy 
ul. Reymonta i w ekonomiku, czyli  
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych, jednej z największych szkół 
średnich w regionie. Projekt jest reali-
zowany w ramach IX osi prioryteto-
wej Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko „Infrastruktu-
ra energetyczna przyjazna środowi-
sku i efektywność energetyczna”. 

Rybnicki projekt będący przed-
miotem wniosku o dofinansowanie 
Unii Europejskiej wpisuje się bezpo-
średnio w działanie  9.3 „Termomo-
dernizacja budynków użyteczności 
publicznej”, którego głównym celem 
jest  zmniejszenie zużycia energii w 
sektorze publicznym. Cele jakościo-
we to poprawa jakości infrastruktu-
ry edukacyjnej na terenie miasta, a 
przez to poprawa wizerunku Rybni-
ka. Cele ilościowe to przede wszyst-
kim zmniejszenie zużycia energii nie-
zbędnej do ogrzewania budynków 
wszystkich czterech szkół, a przez 
to zmniejszenie ogólnych kosztów 
ich eksploatacji. Efektem dodatko-
wym będzie zmniejszenie emisji CO2 
do atmosfery przez kotłownie i elek-
trociepłownie zaopatrujące szkoły w 
ciepło.

W czerwcu tego roku realizowa-
ne w ramach projektu prace dobie-
gły końca w Szkole Podstawowej 
nr 22 w Niedobczycach w budyn-
ku wzniesionym w latach 1984-86.  
W ramach kompleksowej termomo-
dernizacji docieplono stropodach 
warstwą granulatu z wełny mineral-
nej, ocieplono dach sali gimnastycz-
nej płytami styropianowymi, zmniej-
szono otwory okienne oraz wymie-
niono stare, drewniane okna na 
okna z PCV, wyposażone w nawiew-
niki higrosterowalne. W sali gimna-
stycznej stare okna stalowe wymie-
niono na okna z profili aluminiowych, 
wyposażone również w nawiewni-
ki higrosterowalne, a stare drzwi 
zewnętrzne wymieniono na alumi-
niowe. Nie mniej istotnym elemen-
tem inwestycji była modernizacja 
instalacji centralnego ogrzewania,  
w ramach której stare grzejniki żeliw-
ne zastąpiono 199 grzejnikami pły-
towymi wraz z zaworami termo-
statycznymi. Wymieniono również 
wewnętrzną instalację centralnego 
ogrzewania; nowa składa się z 1614 
m rur stalowych i 125 m miedzianych 
gałązek przygrzejnikowych. 

W tym roku gruntownej termomo-
dernizacji poddano również Zespół 
Szkół nr 3 położony na skraju naj-
większego rybnickiego osiedla Nowi-
ny. Kompleks budynków powstał w 
latach 1980-82. W ramach termomo-
dernizacji zakończonej w październi-
ku tego roku stare okna wymieniono 
na okna z PCV ze szklanym wkła-
dem zespolonym i nawiewnikami 
higrosterowalnymi, drzwi zewnętrz-
ne wymieniono na drzwi z PCV, 
dach sali gimnastycznej docieplo-
no płytami z wełny mineralnej, a sta-
re, żeliwne grzejniki zastąpiono 353 
nowoczesnymi grzejnikami płyto-

wymi z zaworami termostatyczny-
mi. Podobnie jak w Niedobczycach 
wymieniono również wewnętrzną 
instalację centralnego ogrzewania. 
Obecnie liczy ona 33211 m i składa 
się 3081 m rur stalowych oraz 230 m 
rur miedzianych.

W przyszłym roku zgodnie z har-
monogramem zakończy się rozpo-
częta już termomodernizacja dwóch 
kolejnych rybnickich szkół. W lutym 
powinny się zakończyć prace w 
Szkole Podstawowej nr 34. Zakres 
objętych projektem robót objął tam 
wymianę okien przy jednoczesnym 
zmniejszeniu istniejących otworów 
okiennych, wymianę drzwi zewnętrz-
nych, ocieplenie stropodachu oraz 

ścian głównych segmentów budyn-
ku i ich łączników, których łączna 
powierzchnia wynosi 3352,92 m kw. 
Przeprowadzana jest tam również 
kompleksowa modernizacja syste-
mu centralnego ogrzewania. Zosta-
nie tam wykonana nowa instalacja z 
rur miedzianych, a 311 starych grzej-
ników zostanie zastąpionych nowy-
mi. Zostanie też zmodernizowa-
na istniejąca tam kotłownia gazo-
wa i wymiennikownia. Projekt objął 
również szkolną kuchnię, w której 
zostanie zainstalowana wentylacja 
mechaniczna. 

W październiku 2011 roku 
powinna się zakończyć termomo-
dernizacja ostatniej szkoły objętej 

projektem – Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Usługowych. Obecnie trwa 
tam ocieplanie ścian zewnętrznych 
kondygnacji naziemnych, ale pro-
jekt przewiduje również ocieplenie 
ścian zewnętrznych piwnic. Podob-
nie, jak w pozostałych trzech szko-
łach zaplanowano wymianę stolar-
ki okiennej i drzwi zewnętrznych, 
docieplenie stropodachu granula-
tem z wełny mineralnej i dachu pły-
tami styropianowymi. Zmodernizo-
wana zostanie także instalacja cen-
tralnego ogrzewania, w ramach któ-
rej zostanie wymienionych na nowe 
418 grzejników, a istniejący w szko-
le węzełcieplny zostanie zmoderni-
zowany.

Wartość całego projektu termo-
modernizacyjnego obejmującego 
wszystkie cztery szkolne placówki 
wynosi 7 506 522,38 zł; połowę tej 
kwoty będzie stanowić dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

Miasto Rybnik od wielu lat reali-
zuje politykę mającą na celu ogra-
niczenie tzw. niskiej emisji i zmniej-
szenie ilości emitowanych do atmos-
fery gazów w tym dwutlenku węgla. 
W różnych  dziedzinach podejmuje 
się bardzo konkretne przedsięwzię-
cia przynoszące wymierne rezultaty. 
Obecnie poprzez dofinansowywanie 
do montażu instalacji solarnych na 
budynkach prywatnych, promuje się 
tu odnawialne źródła energii.

Cieplejsza 
ekologia

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 zakończy się w przyszłym roku Nowa proekologiczna elewacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Rybniku Niedobczycach

W wyniku realizacji projektu poprawiają się nie tylko parametry energetyczne budynków, ale i ich estetyka, na zdjęciu SP-34

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


