
W nowych „sza- tach” pre-
zentują się m.in. Zabrzańskie 
Centrum Kształcenia Ogólnego 
i Zawodowego przy ul. Piłsud-
skiego oraz Szkoła Podstawowa 
nr 17 przy ul. Korczoka. Tutaj 
prace, których wartość przekra-

cza 3 mln zł, jeszcze 
trwają. Gotowe jest 
Przedszkole nr 1 przy 

ul. Reymonta, gdzie 
kosztem kilkuset ty-

sięcy złotych odnowiono 
elewację i wyremontowano 

taras.
– Aktualnie dobiega końca remont 
łazienek i sal w Przedszkolu nr 48 
przy ulicy Kotarbińskiego. W tym 
budynku termomodernizacja zo-
stała wykonana już dwa lata temu 
– tłumaczy Leszek Szczygielski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu. Na liście remontowa-

nych placówek znalazły się rów-
nież Gimnazjum nr 16 i Szkoła 
Podstawowa nr 25.
– Na oświatę przeznaczana jest 
co trzecia złotówka z budżetu 
Zabrza, ale to inwestycja, która 
się opłaca. Młode pokolenie to 
nasza przyszłość – mówi prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik. – Życzę wszystkim 
uczniom i nauczycielom sukce-
sów. Jestem przekonana, że tak 
jak każdego roku, za dziesięć mie-
sięcy będziemy mogli podziwiać 
kolejnych laureatów olimpiad 
i konkursów przedmiotowych – do-
daje pani prezydent, która u progu 

nowego roku szkolnego spotkała 
się w Miejskim Ośrodku Kultury 
z dyrektorami zabrzańskich pla-
cówek oświatowych. Omówiono 
m.in. najważniejsze wyzwania 
stojące w najbliższych miesią-
cach przed szkołami. Chodzi 
o upowszechnianie wiedzy z histo-
rii miasta, wspieranie rozwoju za-
interesowań sportowych uczniów 
oraz poprawę wyników sprawdzia-
nów i egzaminów zewnętrznych.
W Zabrzu rok szkolny zainauguro-
wano w prawie 150 publicznych 
placówkach oświatowych dla dzie-
ci i młodzieży. Swoją szkolną dro-
gę rozpoczęło1639 pierwszokla-

sistów. Wśród nich jest ponad 
250 sześciolatków. Łącznie 
w szkołach podstawowych 
zdobywać wiedzę będzie 
w tym roku 9,2 ty-
siąca uczniów. 
W Zabrzu mamy 
aktualnie 5,2 tysią-
ca gimnazjalistów i 
5,8 tysiąca uczniów 
szkół ponadgim-
nazjalnych. Opieką 
przedszkolną obję-
to z kolei 4,5 tysią-
ca maluchów.  (hm)
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Zachwycił śląską pu-
bliczność wiosną. Te-
raz powraca! Polską 
wersję musicalu „Tar-
zan” można zobaczyć 
juz w tym tygodniu.

Tarzan wraca na scenę
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Mieszkańcy Zabrza 
wytwarzają w ciągu 
roku 80 tys. ton od-
padów. Tylko ich se-
gregacja uchroni nas 
przed zalewem śmieci.

Nieodzowna segregacja
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WAKACJE BYŁY OKRESEM TERMOMODERNIZACJI KOLEJNYCH SZKÓŁ

ul. Reymonta, gdzie 
kosztem kilkuset ty-

sięcy złotych odnowiono 
elewację i wyremontowano 

taras.
– Aktualnie dobiega końca remont 
łazienek i sal w Przedszkolu nr 48 

Spotkanie prezydent miasta 
z dyrektorami 

szkół

Nowy rok w nowych murach
Zabrzańskie Centrum Kształcenia 
Ogólnego i Zawodowego Przedszkole nr 1 Szkoła Podstawowa nr 17

Dla ponad 20 tysięcy zabrzańskich uczniów rozpoczął się nowy rok szkolny. 
W części szkół uroczyste inauguracje odbyły się w odnowionych budynkach. 
Wakacje były bowiem czasem termomodernizacji kolejnych placówek 
oświatowych w mieście.

W pierwszych klasach 
rozpoczęło w Zabrzu naukę 

ponad 1,6 tys. uczniów

Specjalne menu 
z 50-procentową 
zniżką zaoferuje 
w weekend 15-16 
września kilkadzie-
siąt zabrzańskich 
restauracji.

Rozsmakuj się w Zabrzu
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Życzę powodzenia w nauce
Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej 

Przed kilkoma dniami miałam okazję spotkać się w Zabrzu z uczniami, nauczy-
cielami i pracownikami oświaty. Zapoznałam się ze stanem przygotowań do 
rozpoczęcia roku szkolnego na przykładzie Zespołu Szkół nr 10 i Przedszkola 
nr 35 w Mikulczycach. Przyglądałam się także wakacyjnym zajęciom orga-
nizowanym na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 30 w dzielnicy Helen-
ka. Uważam, że dzieciom i młodzieży stworzono dobre warunki zarówno do 
nauki, jak i edukacji sportowej. Życzę więc, aby rok szkolny 2012/2013 
był czasem radosnego zdobywania wiedzy, szlifowania talentów i efektyw-
nego wyzwalania potencjału tkwiącego w młodych ludziach. 


