
– Nasi 
p odop i e c zn i 
skorzystają na tej przeprowadzce 
– uważa Zbigniew Gurnacz, dyrek-
tor MOPR-u. – Nowa siedziba poło-
żona jest blisko dworca autobuso-
wego, łatwiej będzie dojechać do 
nas tramwajem. Pojawi się więcej 
miejsc parkingowych dla niepełno-
sprawnych, nie będzie barier archi-
tektonicznych wewnątrz. A z win-
dy, dzięki wykonanemu przejściu, 
będą mogli korzystać również pa-
cjenci sąsiadującej z nami poradni 
przy ulicy Floriana – dodaje.

A d a p t a c j a 
budynku po 
szkole, która 
przeniosła się 

z kolei na ulicę 
Wolskiego, idzie 

już pełną parą. 
– Z obecnego gma-

chu pozostaną ze-
wnętrzne mury i strop 

nad piwnicą, cała reszta 
zostanie wymieniona. Będzie 

nowa konstrukcja dachu, elewa-
cja, okna i drzwi – wylicza Herbert 
Kopiec, inspektor nadzoru inwe-
storskiego. Ale to nie wszystko. Za 
pomocą przeszklonego łącznika 
budynek zostanie połączony z wy-
budowanym od strony podwórza 
nowym segmentem
Prace potrwają do maja przyszłego 
roku i pochłoną 7 mln zł. Pieniądze 
wykłada miejska spółka ZBM-TBS, 
która zaciągnęła na ten cel kredyt. 
– Będziemy go spłacać z czynszu 
płaconego przez MOPR – wyjaśnia 

Janusz Krisz, wiceprezes spółki, 
która zarządza miejskimi budyn-
kami.
Stanisław Potoczak, właściciel 
prowadzącej roboty firmy z mało-
polskiej Skawy, podkreśla, że to 
jego pierwszy kontrakt w Zabrzu 
i nasze miasto już zrobiło na nim 
jak najlepsze wrażenie. – Widzę 
ogromne zainteresowanie ze stro-
ny władz samorządowych. To nie-
spotykane, by prezydent miasta 
pojawił się już na przekazaniu pla-
cu budowy – podkreśla Stanisław 
Potoczak.
Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik podkreśla, że dzię-
ki przedsięwzięciu MOPR zyska 
siedzibę z prawdziwego zdarzenia, 
a miastu przybędzie architekto-
nicznych perełek. – Drugie życie 
ma szansę otrzymać zarówno była 
szkoła, jak i modernizowany tuż 
obok budynek Miejskiego Zakładu 
Kąpielowego – podsumowuje pani 
prezydent. (hm)
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Dzień Strażaka oraz 
jubileusz 20-lecia 
istnienia Państwowej 
Straży Pożarnej świę-
towali w czwartek za-
brzańscy ratownicy. 

Bez wahania na ratunek

>> 11

Orkiestr górniczych 
z różnych miast 
regionu mogliśmy 
posłuchać podczas 
VIII Festiwalu im. 
Edwarda Czernego. 

Artyści rodzimi i zza 
oceanu zaprezento-
wali się przed pu-
blicznością podczas 
XVIII JAZ Festiwalu 
Muzyki Improwizo-
wanej. 

Marszowe dźwiękiUczta dla melomanów
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu będzie miał nową siedzibę

Z dawnej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 pozostaną jedynie mury. Wnętrze zostanie całkowicie przebu-
dowane, a do starego gmachu dobudowana będzie nowa część. Wiosną przyszłego roku do budynku wprowadzi się 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który swą dotychczasową siedzibę przy ulicy Roosevelta opuści z związku z roz-
budową kampusu Politechniki Śląskiej i zlokalizowaniem w naszym mieście kolejnego wydziału uczelni.
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– Nasi 

z kolei na ulicę 
Wolskiego, idzie 

już pełną parą. 
– Z obecnego gma-

chu pozostaną ze-
wnętrzne mury i strop 

nad piwnicą, cała reszta 
zostanie wymieniona. Będzie 

Przeprowadzka za pasem

Prezydent Zabrza i dyrek-
tor MOPR-u (w środku) 

na placu budowy

Gotowe są już fundamenty 
dobudowywanej części gmachu


