
 

 

 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku Sali 

gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy 

Al. Wojska Polskiego 2-5 w Strzegomiu 

 

W szkołach jest już cieplej 
 

Zakończono termomodernizację dwóch szkół podstawowych w gminie 

Strzegom. W Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie oraz w sali 

gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu jest 

zdecydowanie cieplej! 



W obu placówkach oświatowych nastąpiła diametralna poprawa warunków 

nauczania. 

- Czekaliśmy na to wiele lat i w końcu udało się. Termomodernizacja była dla naszej 

szkoły bardzo potrzebna. Nie ukrywam swojej wielkiej satysfakcji, podobnie jak grono 

pedagogiczne i rodzice. Najważniejsze, że nasze dzieci są zadowolone i jest im ciepło 

- zaznacza dyrektor Beata Jankiewicz z PSP Jaroszów. Ciepła i ładniejsza szkoła to nie 

jedyne prezenty świąteczne dla małych Jaroszowian. Dzięki Radzie Rodziców 

pozyskano środki finansowe na zakup zewnętrznego stołu do ping-ponga i stolików do 

gier planszowych - m. in. do chińczyka, szachów czy warcabów. Będą one 

posadowione przed budynkiem szkoły. W planach dyrekcji szkoły jest zakup kilku 

ławeczek, by temu miejscu nadał piękny i estetyczny wygląd. 

W PSP nr 4 już od wielu lat - w zimie - nie można było przeprowadzać zajęć 

wychowania fizycznego. Temperatura w sali gimnastycznej spadała nawet do 10-11 

stopni Celsjusza. Problem ten należało więc w końcu rozwiązać, by lekcje wf-u 

odbywały się w miejscu do tego przeznaczonym. - W ciągu ostatnich 8-10 lat nasi 

uczniowie ćwiczyli w świetlicy szkolnej i w swoich klasach. Nie było to zbyt dobre 

rozwiązanie, dlatego teraz tak bardzo cieszymy się, że jest o wiele cieplej. W zimie 

będziemy mogli organizować wiele różnych imprez, wcześniej nie było to w ogóle 

możliwe - podkreśla Janina Klonowska, dyrektor PSP nr 4 w Strzegomiu. Dodajmy, że 

ocieplony został także korytarz obok sali gimnastycznej, a w styczniu 2015 r. zostanie 

pomalowana sala od wewnątrz. 

 

 

 

 

Trwa termomodernizacja gminnych szkół 

W ramach przedsięwzięcia realizowane są aktualnie dwa zadania 

polegające na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w wsi 

Jaroszów nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 4 przy al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu. 

W budynku PSP w Jaroszowie wykonano już ocieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplono stropodach, wymieniono stolarkę okienną, instalację odgromową i drzwi 

zewnętrzne, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i wykonano obróbki 

blacharskie. W zakresie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej PSP nr 4 w 

Strzegomiu zrealizowano już ocieplenie ścian zewnętrznych od strony ulicy (na razie 

bez wyprawy tynkarskiej), wymianą stolarki okiennej i zmodernizowano instalacją 

centralnego ogrzewania. - Termin zakończenia obu zadań z dokonaniem odbioru 

technicznego to koniec listopada br. Wartość przedsięwzięcia to ok. 800 tys. zł - 



informuje Irena Kowalska z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w 

Strzegomiu. 

 

 

 

 

Termomodernizacja szkół 

Rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszowie i sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. 

Złożony przez gminę Strzegom do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny formalnej oraz został 

pozytywnie oceniony pod względem oceny merytorycznej, uzyskując 84,72% 

możliwych do uzyskania punktów. W dniu 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego - po dokonaniu oceny strategicznej uchwałą Nr 6063/IV/14 - dokonał 

wyboru projektów do dofinansowania. Gminie Strzegom przyznano dofinansowanie w 

wysokości 666 631,98 zł, co stanowi 84,99% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 898 900,94 zł. 

W ramach zadania zrealizowane zostaną 2 przedsięwzięcia budowlane 

polegające na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we wsi 

Jaroszów nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

przy al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu. 

Zakres prac przewiduje: wymianę grzejników wraz z zaworami 

termostatycznymi, roboty dociepleniowe, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej poziomu terenu płytami 

styropianowymi, wykonanie elewacji cienkowarstwowej z tynku mineralnego wraz z 

malowaniem. Dodatkowo w budynku PSP we wsi Jaroszów nr 98 wymieniona 

zostanie sieć doprowadzająca ciepło z kotłowni zlokalizowanej w innym budynku oraz 

nastąpi kompleksowa wymiana instalacji c. o. - rurociągów. Wykonane zostaną 

również prace nie związane bezpośrednio z termomodernizacją budynku, jednak 

niezbędne w celu poprawy funkcjonalności i estetyki obiektów. 

 

Strzegom startuje z termomodernizacją szkół, kiedy inne gminy już ją finalizują, 

ponieważ w poprzedniej kadencji nie skorzystano z pieniędzy zewnętrznych  

 



Będzie cieplej w szkole i w sali 

W roku 2013 gmina Strzegom zadbała o projekty termomodernizacji 

sześciu swoich placówek oświatowych. Przygotowanie dokumentacji technicznej i 

kosztorysowej okazało się strzałem w dziesiątkę, bo Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego ogłosił w marcu 2014 konkurs na 85% 

dofinansowanie tych działań. Dzięki temu jeszcze w tym roku zostanie wykonana 

termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie i sali 

gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. 

W obu tych placówkach termomodernizacja jest koniecznością. W Jaroszowie 

trzeba wymienić okna oraz ocieplić dach i ściany. Dyrektor Beata Jankiewicz bardzo 

liczy na tę inwestycję, bo jak mówi, sanepid już wielokrotnie przesuwał termin 

wykonania tych działań. 

W okresie zimowym w sali gimnastycznej trudno jest prowadzić zajęcia 

wychowania fizycznego, bo sali nie można ogrzać. - Próbowaliśmy różnymi 

sposobami ocieplić i dogrzać ją, ale bezskutecznie - mówi dyrektor Janina Klonowska. 

- Dlatego bardzo liczę na ten remont i cieszę się, że sprawa jest już tak daleko 

posunięta - dodaje. W obu budynkach przewidziane jest wykonanie elewacji 

poprzedzone ociepleniem. Istotnym jest fakt, że pieniądze wydane na inwestycje 

termomodernizacyjne szybko się zwracają w eksploatacji budynku w kolejnych latach. 

Strzegomski wniosek przeszedł już pierwszy merytoryczny etap. - Zostaliśmy 

zaproszeni do drugiego etapu i 12 maja 2014 r. złożona została pełna dokumentacja 

konkursowa - informuje burmistrz Zbigniew Suchyta. - Zainteresowanie samorządów 

tym konkursem jest bardzo duże, ale cieszy fakt że pula środków przeznaczonych na 

to działanie zwiększa się - dodaje. 

Warunkiem złożenia dokumentów do drugiego etapu było wprowadzenie do 

budżetu gminy zadania i środków na realizację inwestycji. Tak też się stało w dniu 8 

maja 2014 r. - radni przegłosowali zmiany w budżecie, gdzie na wniosek burmistrza 

znalazła się kwota jeden milion pięćdziesiąt tysięcy zł, z czego ponad 850 tys. zł to 

dotacja. 

Pozostały jeszcze cztery projekty (Publiczne Przedszkole nr 2, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2 oraz Gimnazja nr 1 i 2). W nowych środkach unijnych duża kwota 

zapisana została na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, co daje 

nadzieję na dalsze modernizacje naszych placówek. Z tych środków planowana jest 

także budowa nowego przedszkola nr 4. 















 


