
– Za-
b r z e 

stawia na 
rozwój, dla-

tego inwestujemy 
w infrastrukturę czy spe-

cjalną strefę ekonomiczną. Ale nie 
ma nic ważniejszego od inwestycji 
w młodego człowieka. To najlepiej 
wydane pieniądze – podkreśla pre-
zydent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik.
Przedszkole przy ul. Lipowej w Mikul-
czycach stanie w miejscu placówki 
wyburzonej przed kilku laty. – To był 
XIX-wieczny budynek, który nie speł-

niał już standardów. Teraz stanie tu 
nowoczesne przedszkole dla dwu-
stu dzieci – mówi Ewa Wolnica, za-
stępca naczelnika Wydziału Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Budowa i wyposażenie nowej pla-
cówki będą kosztować około 8 mln 
zł. Za wszystko zapłaci samorząd. 
Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu 
prace mają się zakończyć w czerw-
cu 2014 r. Na otwarcie przedszkola 
z niecierpliwością czekają już malu-
chy, które od czasu wyburzenia sta-
rego budynku korzystają z gościn-
ności Szkoły Podstawowej nr 26. 
– Żeby było dużo zabawek! Traktory 
i kombajny! I żeby można było ryso-
wać! – mówiły o swoich wyobraże-
niach nowego przedszkola dzieciaki, 

które w ubiegłym tygodniu przyszły 
zobaczyć przyszły plac budowy.
Ale budowa w Mikulczycach to nie je-
dyne przedsięwzięcie podejmowane 
w Zabrzu z myślą o najmłodszych. 
W ubiegłym tygodniu zakończył się 
kolejny etap remontu w Przedszko-
lu nr 48 przy ul. Kotarbińskiego. 
W budynku wyremontowane zo-
stały łazienki i sale zabaw. Prace 
kosztowały pół miliona złotych. – 
Dzięki uruchomieniu dwóch nowych 
oddziałów mogliśmy w tym roku 
zwiększyć nabór o 50 dzieci. W tej 
chwili mamy 230 maluchów, którym 
możemy zaoferować warunki odpo-
wiadające standardom XXI wieku  – 
podsumowuje Jolanta Kosczielny, 
dyrektor Przedszkola nr 48. (hm)
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Zakończył się re-
mont elewacji za-
bytkowego hotelu 
przy ulicy Wolności. 
„Monopol” przycią-
ga teraz wzrok.

Monopol w nowej szacie

>> 11

Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii po-
dziękowała swoim 
dobroczyńcom 
podczas koncertu 
„Serce za serce”.

Koncert od serca

>> 11

Uścisk dłoni 
z prezydent 
miasta

Wyremontowane 
pomieszczenia 
w Przedszkolu nr 48

Podopieczni wyburzo-
nego przedszkola 
korzystają na razie 
z gościnności SP nr 26

DLA NAJMŁODSZYCH ZABRZAN PRZYBYWA 
MIEJSC W PRZEDSZKOLACH

Będzie nowe 
przedszkole!

W wyremontowanym Przedszkolu nr 48 utworzone zostały kolejne oddziały dla maluchów. 
Przy ulicy Lipowej w Mikulczycach ruszyła z kolei budowa całkowicie nowej placówki, która 
za półtora roku przyjmie dwie setki dzieciaków. A to tylko niektóre z działań podejmowa-
nych w Zabrzu, by dla najmłodszych mieszkańców nie brakowało miejsc w przedszkolach.

R E K L A M A . . . . . . . . .

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


