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Budynek szkoły specjalnej, jak nowy. Dzięki termomodernizacji 

Po wakacjach o gruntownie od-
nowiony budynek poszerzy się 
kampus Wydziału Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Ślą-
skiej.

Modernizacja przedwojennego 
gmachu ruszyła latem 2010 
r. Na remont i wyposażenie 
obiektu Zabrze zdobyło unijną 
dotację w wysokości 13,5 mln 
zł. Całkowity koszt inwestycji 
to 16,5 mln zł.

-- W budynku przygotowywane 
są pomieszczenia seminaryj-
ne, sale wykładowe, labora-
toria dydaktyczne i pracownie 
komputerowe. Obiekt zostanie 
optymalnie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Będzie wyposażony w 
system bezpieczeństwa dla 
osób niepełnosprawnych City 
Tak. Przy budynku powstaną 
także nowe miejsca parkin-
gowe –  wylicza atuty nowej 

- Ten piękny obiekt ma już 
100 lat. Mury są ważne, ale 
jeszcze ważniejsze jest to, co 
w nich się dzieje. Cieszę się, 
że dzięki zaangażowaniu wie-
lu ludzi, wychowawcy mogą 
przekazywać wiedzę uczniom 
w tak pięknych miejscach - 
zaznaczyła prezydent Zabrza, 
Małgorzata Mańka - Szulik.

Prace na terenie szkoły trwa-
ły od lipca ubiegłego roku. 
Zakres robót obejmował ocie-

plenie ścian 
zewnętrznych 
budynku i dachu 
wraz z wymianą po-
szycia, zmianę kolorystyki, 
wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz instalacji cen-
tralnego ogrzewania. 

Rachunków za 
ogrzewanie szko-
ła na pewno bać 
już się nie musi. 

31.V-03.VI
17. Kondratowicza 3 
18. Kondratowicza 18 
19. Prężyny / Maszyńskiego  
20. B. Śmiałego 2  
21. Sobieskiego 24 
22. Czarnieckiego 28-30 
23. Żółkiewskiego 9  
24. Dąbrowskiego 31 
25. Londzina 8 
26. Jagielońska 2  
27. K. Miarki 17 (podwórko) 
28. Krakusa 3 
29. Tomeczka 6  
30. Cmentarna 7 
31. Rogoźnicka 30
 

 03-06.VI
32. Różańskiego 22 
33. Żeromskiego 18-20 
34. Konfederatów Barskich 2 
35. Konfederatów Barskich 21 
36. Fredry 2 
37. Czarnieckiego 44/ 
      Damrota 49 
38. Piłsudskiego 41 

39. Pl. Kopernika 10 
40. Warszawska 5 
41. Warszawska 40 
42. Z. Augusta 34 
43. Prudnicka 28 
44. Barlickiego 6-8 
45. Zjednoczenia 11-12 
46. Węgielna 9
 

 07-10.VI
47. Grottgera 25 
48. Webera 10 
49. Wyspiańskiego 2 
50. Pokoju 7 
51. Pokoju 42 
52. Ciupki 12 
53. Słowackiego 2 
54. Leszczynowa 15 
55. Kalinowa 1-3 
56. Kalinowa 11 
57. Korczoka 56 
58. Wieniawskiego 18 
59. Storczyków 4 
60. Łukasiewicza 36 
61. Działkowa 27

Tam 
wrzucisz 
coś dużego
Remontujesz dom lub mieszkanie i nie 
wiesz, co zrobić z gruzem albo starymi 
meblami? Sprawdź, czy na twojej ulicy 
będą podstawione kontenery na wieloga-
barytowe przedmioty. 

Coraz bliżej zakończenie remontu budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej w Zabrzu

Gaudeamus zabrzmi w dawnych koszarach
Jesienią zajęcia będą odbywały się już w nowym 
budynku. Ekipy pracujące przy remoncie i ada-
ptacji dawnych koszar wojskowych przy ulicy Ro-
osevelta na potrzeby uczelni nie zwalniają tempa. 

siedziby uczelni Kazimierz 
Ladziński, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu.

Wydział Organizacji i Zarządza-
nia Politechniki Śląskiej funk-
cjonuje w Zabrzu od kilkunastu 
lat. 

Absolwenci szkół 
średnich mają tu do 
wyboru pięć kierun-
ków studiów: zarzą-
dzanie, zarządzanie  

i inżynierię produk-
cji, administrację, so-
cjologię i logistykę. 
Mogą również skorzystać z sze-
rokiej  oferty  studiów podyplo-
mowych. Warto przypomnieć, 
że dzięki współpracy Politech-
niki Śląskiej z Urzędem Miej-
skim, wyremontowany został 
budynek po byłym hotelu robot-
niczym przy ul. Jagiellońskiej 
38A, który przekształcono w 
nowoczesny obiekt dydaktycz-
no-konferencyjny. 

(mar)

Oszczędnie, estetycznie. 
Idealnie!Kolejna placówka szkolna może cieszyć się 

z efektów prac termomodernizacyjnych. In-
westycję zakończono w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 42 przy ul. Sienkiewicza 43. 

- A w tych segmentach budyn-
ku, w których wiosną i latem 
było dość chłodno, jest w tej 
w chwili o wiele cieplej - do-
daje dyrektor szkoły Marzena 
Michalik. 

Wartość inwestycji to ponad 
1,2 mln zł - blisko 140 tys. 
zł pochodzi z dotacji, a kwo-

ta 521 tys. zł stanowi 
pożyczkę z Woje-

wódzkiego Fun-
duszu Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Katowicach. 

Obok prezy-
dent miasta, 

w przekaza-
niu budynku 

do użytku wziął 
udział przewodniczą-

cy Rady Miasta, Marian 
Czochara.

- W Polsce jest wiele miast, 
gdzie zamyka się szkoły.  
W Zabrzu nie tylko ich nie za-
mykamy, ale staramy się, aby 
były coraz piękniejsze - pod-
kreślił Czochara. 

Termomodernizacje szkół, 
przedszkoli i budynków uży-

teczności publicznej są jed-
nym z priorytetów zabrzań-
skiego samorządu. Według 
założeń, każdej kadencji, tego 
typu prace mają objąć po 30 
obiektów. 

(mar)

W uroczystości przekazania zmodernizowanego obiektu 
wzięli udział, m.in.: Marian Czochara (przewodniczący RM), 
Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza) oraz Marzena 
Michalik (dyrektor szkoły)

Sala gimnastyczna 
po remoncie wygląda imponująco

Zakres prac 
objął zmianę kolorystyki

Jesienią studenci przeprowadzą się 
do nowego budynku uczelni

Na potrzeby uczelni adaptowane 
są stare koszary wojskowe


