
– Jest pięknie. Kolorowo, ciepło 
i nie kapie nam już na głowę – 
cieszy się Małgorzata Tyrała, 
dyrektor Przedszkola nr 47, które 
w ciągu kilku ostatnich miesięcy 
przeszło prawdziwą metamorfozę. 
W parterowym pawilonie wymie-
nione zostały wszystkie okna. Ge-
neralny remont objął nieszczelny 
dach. Pojawiła się nowa elewacja, 
a stare kaloryfery zastąpiono no-

woczesną instalacją centralnego 
ogrzewania. Do jednego ze skrzy-
deł budynku dobudowano również 
pomieszczenie, w którym znalazła 
się dodatkowa szatnia dla malu-
chów. Wszystkie prace pochłonęły 
około 700 tys. zł.
– Teraz jest u nas bardziej prze-
stronnie. A to ważne, bo mamy 
150 dzieci – zwraca uwagę dyrektor 
Małgorzata Tyrała. – Dzięki nowej 

instalacji CO i szczelnym oknom nie 
musimy się już dogrzewać. To ozna-
cza duże oszczędności – dodaje.
W ubiegłym tygodniu odnowione 
przedszkole zostało oficjalnie 
przekazane gospodarzom pla-
cówki. Z tej okazji maluchy przy-
gotowały program artystyczny. 
Były jasełka i specjalnie napisana 
piosenka, w której dzieciaki dzię-
kowały za prezent. 

– W 2007 roku podpisaliśmy  
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
umowę dotyczącą dużego projektu 
termomodernizacji. Dzięki temu  
w naszym mieście wypiękniało wie-
le szkół i przedszkoli. Ale gdy widzi 
się te roześmiane buzie, chce się 
robić jeszcze więcej. Chciałabym  
– podkreśla prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik. (hm)
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Kolorowa elewacja już z daleka przyciąga wzrok. O odpowiednią temperaturę wewnątrz dba 
nowe centralne ogrzewanie. Przedszkole nr 47 na Zaborzu to kolejna z zabrzańskich placówek 
oświatowych objętych programem termomodernizacji.

Zimowisko 
pełne atrakcji

Ferie w Mieście nie będą nudne

Finał aKcji „dZienniKa ZachOdniegO” 
w ZabrZańSKiM TeaTrZe nOwyM

Mikołaje 
na życzenie

Zaroiło się od Mikołajów 
w zabrzańskim Teatrze 
nowym. w miniony pią-
tek w naszym mieście 
zorganizowano bowiem 
finał kolejnej edycji za-
bawy „dziennika Za-
chodniego”.

Akcja „Wybierz sobie Mikoła-
ja” organizowana jest od 11 
lat. Stało się już więc pewną 
tradycją, że w grudniu czy-

telnicy „Dziennika Zachod-
niego” wybierają osobę, od 
której chciałyby dostać pre-
zent. Tym razem Mikołajów 
było ponad 40, wśród nich 
znane osoby ze świata kultu-
ry, nauki, biznesu i polityki.  
W Zabrzu pojawili się m.in. 
minister rozwoju regional-
nego elżbieta bieńkowska 
i były już szef Parlamentu 
Europejskiego prof. jerzy bu-
zek. Ci, którym poszczęściło 
się w losowaniu, odebrali  
w piątek podarunki.  (hm)

w tym roku kolejne remonty
Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Zabrzu

W tym roku na program termomodernizacji placówek oświatowych przeznaczono 8,5 miliona złotych. 
Około 5 milionów złotych z tej kwoty to środki własne, resztę stanowią dotacje Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace obejmą Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 46, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 14 oraz Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.

Zabawy sportowe, ta-
neczne, zręcznościowe, 
ciekawe propozycje pla-
styczne, a może wyciecz-
ki? Ferie w mieście nie 
muszą być nudne. by 
się o tym przekonać, wy-
starczy poznać ofertę za-
brzańskich 
szkół  oraz 
p l a c ó w e k 
kulturalnych 
i sporto-
wych, które 
przygotowały 
mnóstwo cie-
kawych pro-
pozycji.

– Uczniowie, któ-
rzy ferie spędzą 

w Zabrzu, z pewnością nie będą 
się nudzić. Czekają na nich cieka-
we zajęcia sportowe i plastyczne 
oraz sporo innych atrakcji. Życzę, 
by zimowa przerwa w nauce była 
dla wszystkich bardzo udana i po-
zwoliła na nabranie energii przed 
powrotem do szkolnych ławek – 
uśmiecha się prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.

Informator „Fe-
rie 2012” do-
stępny jest m.in.  
w zabrzańskich 
szkołach oraz in-
stytucjach kultury 
i obiektach spor-
towych. W wersji 
e lekt ronicznej 
można go również 
znaleźć na stronie 
internetowej Urzę-
du Miejskiego 
www.um.zabrze.
pl. (hm)

artystom 
przybyło piętro

w cZwarTeK OTwarcie gaLerii „caFé SiLeSia”

już w najbliższy czwar-
tek, po kilkumiesięcz-
nym remoncie, ponow-
nie otwarta zostanie 
galeria „café Silesia”. 
Teraz wystawy będzie 
można tu podziwiać za-
równo na parterze, jak  
i pierwszym piętrze.

Remont należącej do Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu galerii 
rozpoczął się pod koniec lip-
ca ubiegłego roku. W efekcie 
wykonanych prac dwukrotnie 
zwiększyła się przestrzeń wy-
stawiennicza. Zajmująca par-
ter kamienicy przy ul. 3 Maja 
6 galeria wkroczyła bowiem 
na piętro. Zaplanowanemu 
na najbliższy czwartek uroczy-
stemu otwarciu towarzyszyć 
będzie m.in. wernisaż wysta-

wy prac prof. Bogdana Króla. 
Przygotowano również eks-
pozycję „Zaborze – z dziejów 
dzielnicy”. (hm)

na piętrze powstała 
dodatkowa przestrzeń 
wystawiennicza

jednym  
z Miko-

łajów był 
prof. jerzy 

buzek

ZabrZańSKi PrOgraM TerMOMOderniZacji 
SZKół i PrZedSZKOLi nabiera TeMPa

ciepło 
i kolorowo

goście uroczystości obej-
rzeli przygotowane przez 
przedszkolaków jasełka

dzieciaki z przeję-
ciem czekały  
na występ

do przecięcia wstęgi 
ustawiła się kolejka 
przedszkolaków
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