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29 stycznia 2015r.  
 
 
DWIE SZKOŁY Z POWIATU GARWOLIŃSKIEGO PRZECHODZĄ KOMPLEKSOWĄ 
TERMOMODERNIZACJĘ   
 
Młodzież uczęszczająca do dwóch szkół ponadgimnazjalnych w Miętnem oraz Garwolinie będzie 
uczyć się w lepszych warunkach. Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich, placówki 
poddane zostały kompleksowej termomodernizacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, 
inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości ponad 3,6 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dziś umowę w tej sprawie 
podpisali Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Elżbieta Lanc oraz władze 

powiatu Garwolińskiego Starosta Marek Chciałowski i Wicestarosta Urszula Zadrożna. 
 
- Dzisiejsze wydarzenie, to przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Jeśli działa się razem, 

można budować wspaniałe obiekty i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość – przywitał gości Starosta 

Marek Chciałowski – Odkąd istnieje powiat garwoliński, udało nam się pozyskać ze środków zewnętrznych  

162 mln zł, z czego 72,7 mln zł to środki unijne. Mamy dobrą ekipę, która potrafi realizować założone cele – 
podkreślał Starosta Chciałowski. 
 
- Niewątpliwie Powiat Garwoliński świetnie się rozwija ponieważ ludzie pracujący w Starostwie i w mieście, 

to świetnie przygotowane merytorycznie osoby, potrafiące pozyskiwać środki zewnętrzne – powiedziała 

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i dodała – widać tutaj ogromną troskę o każdą dziedzinę życia, o 

ludzi, o nowe miejsca pracy, o edukację oraz dbanie o ochronę środowiska. 
 
- Środki kierowane na oświatę są bardzo ważne i zaprocentują w przyszłości. Samorząd województwa 

wspiera takie projekty, bo wie, jak ważna jest edukacja oraz zapewnienie dogodnych warunków do nauki – 
dodała Członek Zarządu Elżbieta Lanc – Zarządzanie w powiecie jest godne naśladowania, jesteście 
aktywni i znajdujecie się w czołówce samorządów. Powiat bardzo się zmienił, widać tu życzliwość i dobrą 
energię. 

 

Priorytetowym celem rozpoczętej, kompleksowej termomodernizacji placówek dydaktycznych jest poprawa 
jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycja realizowana jest w Zespole Szkół Rolniczych – Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem oraz w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych – Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. 
 
W ramach projektu, już zostały wykonane następujące prace: termomodernizacja ścian budynków w obu 
zespołach szkół, termomodernizacja stropodachu obiektów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
modernizacja oraz częściowa instalacja nowoczesnego systemu C.O. 
 
 
 



                                                 

                                                   

                                                             
                                                      

                                                            

  

 

 

Przed beneficjentem, do wykonania są jeszcze następujące działania w Zespole Szkół Rolniczych w 
Miętnem: częściowa modernizacja i instalacja nowoczesnego systemu C.O., montaż instalacji odpylania 
spalin do czterech kotłów, wymiana komina o wysokości względnej 70 m oraz montaż instalacji solarnej w 
celu podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej. 
 
Po zakończeniu projektu, ograniczone zostanie  zużycie energii cieplnej spowodowane stratami ciepła 
poprzez złą termoizolację budynków. Istotne będzie także zmniejszenie o blisko 50% emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery oraz zwiększenie udziału OZE (odnawialnych źródeł energii) w produkcji energii.  
 
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów  dydaktycznych  szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński 
Nazwa Beneficjenta: Powiat Garwoliński 
Całkowita wartość projektu: 6 209 626,16 zł 
Kwota dofinansowania: 3 659 585,62 zł  
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 
 
Edyta Al-Tawil 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
Tel. 22 542 25 62 
e-mail: media@mazowia.eu 
 

Biuro Prasowe 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974 

e-mail: rzecznik@mazovia.pl 
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