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Michał Caputa 
pokazuje jedno 
z mieszkań

PRZEBUDOWA 
DAWNEGO 
HOTELU 
ROBOTNICZEGO 
PRZY ULICY 
HAGERA 
NA PÓŁMETKU

Mieszkania 
nabierają 
kształtów

NA WAKACYJNĄ NUTĘ
Były liryczne ballady i moc-
ne rockowe kawałki. W pią-
tek w Zabrzu wystąpił Seba-
stian Riedel i zespół Cree. 
Tym samym tegoroczne Mu-
zyczne Lato znalazło się na 
półmetku.

Za nami już cztery koncerty 
w ramach tegorocznej edycji 
Muzycznego Lata. Na Śląskim 
Rancho przy ul. Webera zapre-
zentowali się Oddział Zamknię-
ty, Mrozu oraz artyści Estrady 
Beskidzkiej Artos z programem 
Magic of ABBA and Boney M. 
W miniony piątek dołączyli do 
nich Sebastian Riedel i zespół 
Cree. Muzycy zaprezentowali 
w Zabrzu swoje największe prze-
boje. Nie zabrakło efektownych 
solówek na gitarze basowej 
i perkusji. Rozgrzana publicz-
ność bawiła się znakomicie.

W tym tygodniu nie lada gratka 
szykuje się dla fanów disco polo. 
Na zabrzańskiej scenie wystąpi ze-
spół Basta. W kolejne wakacyjne 
piątki bawić się będziemy przy mu-

zyce grup Golden Life i Raggafaya. 
W piątek 24 sierpnia zagra Wesoły 
Masorz, a tegoroczne Muzyczne Lato 
podsumuje plenerowa dyskoteka za-
planowana na 31 sierpnia.   (hm)

SEBASTIAN RIEDEL I ZESPÓŁ CREE ZAGRALI W ZABRZU

Sebastian Riedel i Cree na scenie

Piątkowy koncert zachwycił publiczność

W dawnym hotelu powstanie 
łącznie 40 mieszkań o śred-
niej powierzchni 45 metrów 
kwadratowych. Połowa z nich 
będzie dwupokojowa, resztę 
będzie stanowił pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką. 
– Wykonaliśmy już instala-

cje wodno-kanalizacyjną 
i elektryczną wewnątrz 
budynku. W tej chwili sta-
wiane są ścianki działowe 
w poszczególnych miesz-
kaniach – tłumaczy Mi-

chał Caputa z Zakładu 

Budowlano- Instalacyjnego 
„Alfa”, kierownik robót. 
Robotnicy uwijają się rów-
nież na zewnątrz budynku, 
gdzie w miejscu wyburzonej 
części stawiają nowy seg-
ment. Istniejąca część gma-
chu podwyższana jest z kolei 
o jedną kondygnację. Dzięki 
temu nowy blok będzie miał 
trzy piętra. Wszystkie kondy-
gnacje mają być gotowe do 
końca tego roku. Na przy-
szły rok zaplanowano prace 
wykończeniowe, docieplona 

i pomalowana będzie elewa-
cja. Wokół budynku pojawią 
się plac zabaw, chodniki 
i trawniki. - Przyjęty harmono-
gram prac nie jest zagrożony 
– mówi Leszek Szczygielski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów Urzędu Miejskie-
go w Zabrzu.
Koszt przebudowy byłego 
hotelu robotniczego na blok 
mieszkalny to około 4,5 mln 
zł. Miejską inwestycję wspie-
ra finansowo Bank Gospo-
darstwa Krajowego. - Lokale 

w budynku przy ulicy Hagera 

4 będą wchodziły w skład 

mieszkaniowego zasobu gmi-

ny. Będą mogły ubiegać się 

o nie osoby ujęte na liście 

oczekujących na mieszkanie 

komunalne. Planujemy, że 

pierwsi lokatorzy wprowadzą 

się do nowych  mieszkań la-

tem 2013 roku – zapowiada 

Anna Wyleżoł, naczelnik Wy-

działu Zarządzania Nierucho-

mościami UM w Zabrzu. (hm)

Rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku przebudowa dawnego hotelu robot-
niczego przy ulicy Hagera jest już na półmetku. W górę rośnie nowy segment 
budynku, a wewnątrz kształtu nabierają kolejne mieszkania. Latem przyszłego 
roku wprowadzą się do nich pierwsi lokatorzy.
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40
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