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Szpitalny Oddział Ratunkowy,
czyli szybka i skuteczna pomoc w Zabrzu
Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów
powstanie przy Szpitalu Miejskim w Biskupicach.
To pierwszy taki obiekt w tej części województwa śląskiego.

WOKÓŁ NAS
W MAJU ZAINAUGUROWANE ZOSTANIE XI METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY

Fot. Tomasz Jodłowski

Otwieramy serca dla rodzin

Organizatorzy chcą promować wartości, jakie niesie ze sobą rodzina

Piotr Rubik i zaproszeni przez niego soliści wystąpią na scenie Domu
Muzyki i Tańca podczas koncertu inaugurującego Metropolitalne
Święto Rodziny. Jedenasta już edycja wyjątkowego przedsięwzięcia
rozpocznie się 19 maja i potrwa do pierwszych dni czerwca. Hasłem
przewodnim tegorocznych obchodów są zaczerpnięte z adhortacji
papieża Franciszka słowa „Rodzina – radość miłości”.
– Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny to kolejna szansa, by podjąć refleksję
nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie i naszym społeczeństwie. To kolejna
szansa, by docenić dar małżeństwa i miłości rodzinnej oraz wspomóc budowanie
solidnych i trwałych ognisk rodzinnych
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która przed laty zainicjowała Metropolitalne Święto Rodziny

wraz ze śp. Krystyną Bochenek. – Z roku
na rok przybywa pomysłów, działań i ludzi, którzy chcą pracować dla rodziny. Po
tylu latach nie tylko nie wypaliliśmy się, ale
wciąż rozpalamy nowe serca – dodaje.
W program ubiegłorocznej edycji święta
wpisało się około 170 różnorodnych inicjatyw. Były koncerty, wykłady, wystawy,
spektakle, kiermasze, festyny, pikniki
rodzinne, konkursy, imprezy sportowe

i wydarzenia religijne. Równie wiele propozycji szykuje się w tym roku. Obchody oficjalnie zostaną zainaugurowane
19 maja w Domu Muzyki i Tańca. Na
zabrzańskiej scenie z koncertem „Moja
historia” wystąpią Piotr Rubik i jego goście: Agnieszka Przekupień, Marta Moszczyńska, Michał Gasz i Grzegorz Wilk.
W niedzielę 20 maja o godzinie 12 w katowickiej katedrze odbędzie się z kolei
liturgiczna inauguracja obchodów.
W Zabrzu Miejska Biblioteka Publiczna
oraz Klub Inteligencji Katolickiej zaproszą
24 maja na konferencję „Zabrzanie razem
dla Rodziny – Rodzina Radość Miłości”.
W sobotę 26 maja w Miejskim Ogrodzie
Botanicznym odbędzie się impreza plenerowa „W Rodzinę warto inwestować”.
W kaplicy św. Barbary na poziomie 170
Kopalni Guido odprawiona zostanie
1 czerwca o godzinie 18 msza, po której
wystąpi Kapela Dobrej Woli. Ważnym
wydarzeniem będzie z pewnością pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do
sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej,
gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum pątników: mężów, ojców
i synów. Uroczyste zakończenie XI Metropolitalnego Święta Rodziny zaplanowano
3 czerwca w sali koncertowej Instytucji
Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
Szczegółowe informacje dotyczące programu obchodów można znaleźć na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl.
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Uczestnicy konferencji zwiedzili kompleks Sztolnia Królowa Luiza

Turystyczna marka Zabrze
O tworzeniu i promowaniu marek turystycznych rozmawiali uczestnicy XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, która w dniach 12–13 kwietnia zorganizowana
została w Zabrzu. Polscy i zagraniczni eksperci mieli również okazję do zapoznania się z turystycznymi atrakcjami
naszego miasta. Wzięli też udział w otwarciu towarzyszących konferencji targów turystycznych.
– Ta konferencja jest wspaniałą okazją
do wymiany myśli, dobrych praktyk i doświadczeń. Sprawia, że szlakiem turystyki
industrialnej idziemy razem i możemy się
wzajemnie inspirować – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przypomnijmy, że w Zabrzu działało
sześć kopalń. Teraz mamy jedną zabytkową i jedną prywatną. Chcemy więc to, co

jeszcze przed chwilą wydawałoby się przekleństwem tej ziemi, przekuć na sukces
i stworzyć obiekty, które mogą zainteresować turystów – dodaje.
Temat tegorocznej konferencji dotyczył
tworzenia terytorialnych marek turystycznych z wykorzystaniem naturalnych bogactw ziemi. O doświadczeniach
i obecnych trendach w tej dziedzinie mó-
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Alberto Salas Barahona,
ambasador Republiki Peru
w Polsce

Olga Piekarzewska,
Ministerstwo Sportu
i Turystyki

– Jest wiele powodów, które sprawiają,
że takie konferencje i targi jak w Zabrzu mają bardzo duże znaczenie. Pozwalają one zaprezentować zasoby,
jakimi szczyci się dany region. Dają
także możliwość umacniania więzi
między krajami.
Ten rok jest dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy 95-lecie współpracy
polsko-peruwiańskiej.
Przygotowaliśmy prezentacje i liczne atrakcje
związane z tańcem, muzyką czy kuchnią. Mam nadzieję, że sprawią one, iż
mieszkańcy Zabrza i Śląska zainteresują się naszym krajem. Mamy ocean,
wspaniałe góry, jeziora. Kiedy w Polsce
trwa zima, w Peru jest lato, dlatego tym
bardziej warto nas wtedy odwiedzić.

– Zabrze należy do liderów, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych
przeznaczanych na rozwój turystyki.
W perspektywie finansowej na lata
2007–2013 zabrzański projekt dotyczący rozbudowy oferty Kopalni Guido
zajął drugie miejsce, a trzeba podkreślić, że miał bardzo silnych rywali.
Na jedno miejsce przypadało 17 projektów. Z całej Polski wybraliśmy ich
tylko 21, a zabrzański projekt był tak
dobrze przygotowany, że komisja jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu
mu wysokiej lokaty.

korzyści ze swojej ziemi i przekazać ją
kolejnym pokoleniom dużo bardziej przyjazną i dostosowaną do współczesnych
wymagań – dodaje.
Międzynarodowe konferencje poświęcone turystyce dziedzictwa przemysłowego organizowane są w Zabrzu
od 2004 r. Przedsięwzięcie wspierają
Światowa Organizacja Turystyczna oraz
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zasięg
i znaczenie konferencji zwiększają się

– Historia jest bardzo ważna w budowaniu produktu turystycznego.
Turystyka industrialna ma w tej chwili
zielone światło, ponieważ coraz więcej
obiektów poprzemysłowych przygotowuje się do tego, by przyjmować
turystów. Mamy z tym do czynienia
w wielu województwach, natomiast
na Śląsku tego typu atrakcji jest najwięcej. Mamy już Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego,
co roku organizowana jest Industriada. Te wszystkie wydarzenia sprawiają, że Śląsk nie jest już kojarzony
z przemysłem, ale właśnie z turystyką.

z roku na rok. W przedsięwzięciu od lat
uczestniczą instytucje Unii Europejskiej,
Rady Europy, OECD i UNESCO, a także
organizacje pozarządowe, takie jak Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego czy też Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego.
MM

Fot. Igor Cieślicki

wili m.in. Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej, Agnieszka Puszczewicz z Narodowego Ośrodka Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji i Adam
Hajduga z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. O tworzeniu
marek terytorialnych w Republice Peru
opowiadał ambasador tego kraju w Polsce – Alberto Salas Barahona.
– Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że
możemy być tutaj obecni. Między naszymi
krajami istnieje wiele silnych relacji. Zarówno dla Polski, jak i dla Peru bardzo istotna jest tradycja. W Zabrzu bardzo mi się
podoba. Jestem przekonany, że spotkamy
się również w przyszłym roku, żeby wzmacniać łączące nas więzi – zwraca uwagę
ambasador Alberto Salas Barahona.
Podczas konferencji nie zabrakło gości
z włoskiego Rovereto, z którym Zabrze
łączy już długoletnia współpraca. – Nasze kontakty są stałe od dziesięciu lat
i wierzę, że będą one nadal umacniane
– zaznacza Maurizio Tomazzoni, wiceprezydent Rovereto. – Zabrze i Rovereto
łączy ogrom wykonanej pracy. Nasze miasta starają się wyciągnąć jak największe

Jacek Janowski,
dyrektor Departamentu
Produktu Turystycznego
i Współpracy Regionalnej
Polskiej Organizacji
Turystycznej

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i ambasador Peru Alberto Salas Barahona
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WOKÓŁ NAS
ZA NAMI JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ

Zabrze rozkwita

na turystycznym szlaku
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Fot. Igor Cieślicki
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Na targach nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych zwiedzających

Fascynujące makiety, prezentacje wyjątkowych obiektów
i rzemieślników wykonujących zanikające już zawody można było zobaczyć podczas zorganizowanych w Zabrzu już po
raz dziesiąty Międzynarodowych Targów Turystycznych. Krajem partnerskim tegorocznej imprezy było Peru.
czym. Mamy kopalnie miedzi, złota, srebra. Naszym zadaniem jest wymiana dobrych praktyk. To, że tutaj się spotykamy,
pozwala to realizować. Bardzo dziękuję
za zaproszenie do Zabrza. Konferencja

Fot. Igor Cieślicki

– Historia przyjaźni polsko-peruwiańskiej
jest bardzo długa – podkreśla Alberto
Salas Barahona, ambasador Republiki
Peru w Polsce. – Mamy wiele wspólnego,
ponieważ Peru również jest krajem górni-

Stoisko Górnośląskiego Parku Etnograficznego
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i targi to ważne inicjatywy, które pozwalają zaprezentować zasoby, jakimi szczyci
się dany region. Pozwalają też umocnić
więzi łączące nasze kraje – dodaje.
Tegoroczna edycja targów przyciągnęła
ponad stu wystawców wystawców, którzy 13 i 14 kwietnia prezentowali swoją
ofertę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki. Do Zabrza
przyjechali goście z Czech, Słowacji, Węgier, Grecji, Włoch, a nawet dalekiej Japonii. – Bardzo nam się tu podoba. Przygotowaliśmy pokazy japońskiej kaligrafii,
parzenia herbaty czy też sztuki jedzenia pałeczkami – mówią państwo Ikumi i Kimiaki
Tonogawa, którzy na co dzień przybliżają
kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 14.
– Naszą największą atrakcją jest termalne kąpielisko lecznicze. Mamy też pyszne
wina. Nasza miejscowość oferuje typowo
rodzinny wypoczynek. Jesteśmy pełni po-

WOKÓŁ NAS

wa dla nadpobudliwych dzieci – uważa
Małgorzata Bassara.
Tegorocznej imprezie towarzyszył rajd
pojazdów klasycznych. Zorganizowano
także grę miejską w stylu escape room.
O swoich przygodach opowiadał były
górnik Mieczysław Bieniek, śląski podróżnik, znany pod pseudonimem Hajer. Odwiedził on kilkadziesiąt krajów na
czterech kontynentach. Wybrał się m.in.
w trwającą kilka miesięcy podróż do Dalajlamy w Indiach. W 2010 roku została
wydana jego pierwsza książka „Hajer
jedzie do Dalajlamy”.
– W naszym myśleniu turystyka nadal kojarzy się często z przemierzaniem z plecakiem górskich ścieżek lub spacerami
brzegiem morza. Tymczasem turystyczną
pasję można z powodzeniem realizować
na szlaku dziedzictwa przemysłowego i to
podczas naszych targów staramy się pokazać – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przez te dziesięć lat

Fot. Igor Cieślicki

Sztukę japońskiej kaligrafii przybliżali państwo Ikumi i Kimiaki Tonogawa

Marek Krusiec z Nowego Sącza

przez nasze miasto przewinęło się wielu
wspaniałych ludzi z bardzo interesującymi propozycjami – dodaje.

MM

Stoisko Republiki Peru

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

dziwu dla tego, jak Zabrze potrafiło wykorzystać swoją industrialną przeszłość.
Gratulujemy osiągnięć w dziedzinie turystyki oraz przedsięwzięcia na tak wysokim
poziomie – podkreśla Edit Csendesne
Farkas, burmistrz węgierskiego miasta
Bogacs.
W programie targów znalazły się występy artystyczne, konkursy z nagrodami
i degustacje regionalnych potraw. Można było pobawić się w poszukiwaczy
złota, zobaczyć, jak działa krosno lub
jak przed wiekami czerpało się papier.
Nie zabrakło wystawców z różnych regionów Polski. Atrakcje Kopalni Guido
i Sztolni Królowa Luiza przybliżało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Trasy i obiekty turystyczne z Dolnego
Śląska prezentowało stowarzyszenie
Turystyczna Trzynastka.
– Gościmy na targach już trzeci rok z rzędu. Dla nas to świetna forma integracji.
Wśród przygotowanych przez nas atrakcji
jest między innymi wypłukiwanie złota –
uśmiecha się Marek Borowiec z kopalni
złota w Złotym Stoku.
Zwiedzający mogli spróbować swoich
sił w tkaniu oraz rzeźbieniu w drewnie.
– Do rzeźbienia potrzebna jest przede
wszystkim cierpliwość i koncentracja.
Najpierw trzeba narysować to, co ma powstać w drewnie. Wbrew obiegowej opinii
młodzi ludzie interesują się tym rzemiosłem, więc jest szansa, że tradycja nie zginie. Prowadzę szkółkę i mam paru wychowanków, którzy już mnie przerośli – mówi
Marek Krusiec z Nowego Sącza.
– Jestem tu pierwszy raz. W Nowym Sączu tkactwo jest bardzo popularne, są
szkoły tkackie. Mam tu miniaturowe
krosno, więc każdy chętny może spróbować coś utkać pod moim okiem. Tkanie
uspokaja, dlatego jest to fajna alternaty-

Mali poszukiwacze złota w akcji
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WOKÓŁ NAS
TRWAJĄ STARANIA O WPISANIE OBCHODÓW BARBÓRKI NA LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Niezwykły rejs pod centrum Zabrza

Pierwsi pasażerowie w łodziach zacumowanych u wylotu sztolni przy ul. Miarki

Pierwsi pasażerowie przepłynęli w kwietniu łodziami pod centrum Zabrza. Premierowa przeprawa Sztolnią Królowa Luiza towarzyszyła uroczystościom związanym ze staraniami o wpisanie Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
– Istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego Śląska jest cześć oddawana
świętej Barbarze, patronce górników.
Dlatego, mając na względzie kultywowanie wielowiekowych zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie,
miasto Zabrze oraz Muzeum Górnictwa
Węglowego podjęło inicjatywę wpisania Barbórki na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego – mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Otaczająca nas rzeczywistość
dynamicznie się zmienia,
a dzięki takim aktom
wartości nasze i tej ziemi
przetrwają dla kolejnych
pokoleń – dodaje.
Zorganizowane 21 kwietnia uroczystości zainaugurowała msza, którą metropolita katowicki arcybiskup Wiktor
Skworc odprawił w kaplicy św. Barbary
na poziomie 170 Kopalni Guido. Właśnie tu znajduje się ekspozycja dotycząca patronki górników. W kaplicy
odbywają się cykliczne msze z okazji
Barbórki oraz okolicznościowe występy orkiestr górniczych.

8

– Warto, aby to dziedzictwo zostało upamiętnione i wpisane na listę skarbów tej
ziemi – podkreśla abp Wiktor Skworc.
– Ten fakt będzie zobowiązujący dla
nas, mieszkańców tej ziemi, którzy się
o to staramy, do tego, żeby szerzyć kult
świętej Barbary. Dla
innych
będzie
Fo
t. M
GW
zwr óceniem
uwagi na

Barbórka obchodzona jest już od
ponad 160 lat. Górnicy rozpoczynali ten dzień od krótkiej modlitwy
przed ołtarzami św. Barbary znajdującymi się w kopalnianych cechowniach. Nasi przodkowie przygotowywali się do wyjścia na msze
święte i nabożeństwa na placach
kopalń, gdzie formował się szyk
kolumny marszowej. W odpowiedniej kolejności ustawiał się poczet
sztandarowy, orkiestra, dyrekcja,
sztygarzy, za którymi do kościołów
szli pracownicy świętujący jubileusz
zawodowy. Po powrocie z nabożeństw odbywał się uroczysty obiad
dla jubilatów i dyrekcji, natomiast
pozostali uczestnicy mszy i nabożeństw wracali do domu, by tam,
przy świątecznym posiłku, świętować z rodziną. Barbórka stała się
dniem wręczania nagród za długoletnią pracę. W jej obchody wpisały
się przemarsze górniczych orkiestr,
karczmy piwne, gwarki czy babski
comber.
tę wielką postać, która jest czczona na
Górnym Śląsku i ma tutaj szczególne
znaczenie nie tylko religijne, ale również
społeczne – dodaje.
W Łaźni Łańcuszkowej odbyła się następnie zorganizowana pod patronatem ministra energii Krzysztofa Tchó-

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski i uczestnicy panelu dyskusyjnego
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DWA WIEKI TRADYCJI

WOKÓŁ NAS

Abp Wiktor Skworc i dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego Bartłomiej Szewczyk

rzewskiego konferencja „Dziedzictwo
niematerialne – lokalna tożsamość –
wspólne dziedzictwo”. Na temat dziedzictwa niematerialnego rozmawiali
prof. Wojciech Świątkiewicz i dr Kinga
Czerwińska z Uniwersytetu Śląskiego, Adam Kowalski z Regionalnego
Instytutu Kultury oraz Agata Mucha
z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Zwieńczeniem konferencji było
uroczyste podpisanie wniosku o wpis
obchodów Barbórki na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa. Swoje
podpisy na dokumencie złożyli m.in.
przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, duchowieństwa oraz związków
zawodowych.
– Żyjemy w czasach, kiedy pewne rzeczy
zaczynają nam umykać. To, co na Śląsku
wydaje nam się oczywiste, nie jest już tak
oczywiste dla mieszkańców innych regionów kraju czy Europy – zwraca uwagę
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
energii odpowiedzialny za górnictwo.
– Wykonaliśmy pierwszy krok, przed
nami kolejne – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. – Chodzi między
innymi o ustanowienie wzoru obchodów
Barbórki i to będziemy się starali zrobić
w tym roku. Wniosek zawiera też nasze
zobowiązanie, że będziemy w przyszłości Barbórkę chronić – dodaje. Wniosek
trafi teraz pod obrady rady działającej

przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tego samego dnia abp Wiktor Skworc
poświęcił Sztolnię Królowa Luiza, którą
już niedługo turyści będą mogli przepłynąć łodziami pod centrum Zabrza.
Pierwsza oficjalna przeprawa odbyła
się właśnie 21 kwietnia. Do ruchu turystycznego trasa, której długość wynosi
około jednego kilometra, ma zostać
oddana przed wakacjami. Podziemnemu rejsowi będą towarzyszyć zaskakujące efekty audiowizualne.

GOR

Realizację wspólnych projektów
badawczych, współpracę w zakresie promocji oraz popularyzację
najnowszych osiągnięć naukowych
zakłada porozumienie zawarte
między Uniwersytetem Śląskim
a Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
W hali sprężarek Sztolni Królowa
Luiza dokument podpisali prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. Michał Daszykowski oraz dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk. Umowa przewiduje m.in.
realizację wspólnych projektów
w zakresie szeroko pojętych badań
dotyczących górnictwa, współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do
środowiska akademickiego oraz
zwiedzających muzeum, popularyzację najnowszych osiągnięć naukowych.
– Liczymy, że ta umowa bardzo szybko zacznie być realizowana – podkreśla dyrektor Bartłomiej Szewczyk. – Rozpoczynamy aktualnie
program badań związanych z górnictwem, jego historią i technikami.
Prowadzimy również badania dotyczące kultury górniczej. Ze swej strony oferujemy zatem uczelni nasze
doświadczenie praktyczne. Ze strony
uniwersytetu liczymy natomiast na
naukowe know-how – dodaje.
Uniwersytet Śląski to kolejna
uczelnia, z którą współpracuje
Muzeum Górnictwa Węglowego.
Podobne porozumienie zostało już
wcześniej zawarte z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Fot. MGW

Fot. MGW

DOŚWIADCZENIE
W PARZE Z NAUKĄ

Uroczyste poświęcenie sztolni odbyło się 21 kwietnia
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Komisja Budżetu i Inwestycji
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.05 godz. 16.00 – ocena stanu realizacji programu e-Zabrze. Strategia
Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020+.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
8.05 godz. 16.00 – stan realizacji
inwestycji dotyczącej hermetyzacji
procesów kompostowania odpadów
w zakładzie A.S.A w Zabrzu.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
9.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.05godz. 9.00 – miejska przestrzeń
dla kultury – miejsca relaksu i odpoczynku. Dobre inspiracje dla Zabrza.
Komisja wyjazdowa.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Oświaty i Wychowania
7.05 godz. 16.30 – współpraca zabrzańskich szkół i przedszkoli z miastami partnerskimi
– projekty wymiany młodzieży, e-learnig, organizacja praktyk zawodowych.
9.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.05 godz. 16.00 – ocena stanu realizacji programu e-Zabrze. Strategia
Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020+
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
7.05 godz. 15.00 – prowadzenie
rozpoznania zagrożeń pożarowych
i wodnych na terenie miasta. Ocena
działalności Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu za 2017 r.
9.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
10.05 godz. 14.30 – rozpatrywanie
sprawozdania finansowego miasta za
rok 2017. Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za rok 2017. Sprawy
organizacyjne i bieżące.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
9.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
15.05 godz. 16.00 – realizacja projektów rekreacyjnych na terenie Zabrza
w ramach budżetu partycypacyjnego.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.05 godz. 17.30 – dostęp mieszkańców miasta do najmu mieszkań
komunalnych i socjalnych.
30.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
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ZA NAMI KWIETNIOWA SESJA RADY MIASTA

Fot. Jerzy Przybysz

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS

Sala sesyjna zabrzańskiego ratusza

Obwody głosowania wyznaczone
O podziale miasta na obwody głosowania zdecydowali
zabrzańscy radni podczas kwietniowej sesji Rady Miasta.
Uchwała ma związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Odbędą się one jesienią.
W naszym mieście wyznaczonych zostało 77 obwodów do głosowania. Ich
dokładne granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych można
znaleźć na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej.
Radni zdecydowali o ogłoszeniu jednolitego tekstu uchwały z 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz
nabywania nieruchomości przez gminę
oraz warunków udzielania bonifikat. Do
uchwały tej wprowadzone były bowiem
później zmiany.
Podczas kwietniowej sesji radni przyjęli
również zmiany wprowadzone do tegorocznego budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Zabrze na lata 2018–2046. Ma to m.in.
związek z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 26 tys. zł na realizację „Zielonych pracowni” w Szkole
Podstawowej nr 16, Specjalnej Szkole
Podstawowej nr 38 oraz Zespole Szkół
Ogólnokształcących. O ponad 150 tys.
zł zwiększone zostały wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej. Efektem terminowych spłat przez spółki zobowiązań
objętych poręczeniem miasta jest z kolei zaoszczędzenie 360 tys. zł.
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Do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wprowadzono nowe przedsięwzięcia,
wśród których znalazł się m.in. Kompleksowy program wsparcia dla rodzin
„Za Życiem”. Jego celem jest pomoc
w integracji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Program ma być realizowany w latach 2018–2021, a na jego
stworzenie przeznaczono prawie milion złotych. 

GOR

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, pn. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

MAJ
7 (pn.)

Łucja Chrzęstek-Bar
Dariusz Walerjański
10 (czw.) Jan Dąbrowski
Bogusław Znyk
17 (czw.) Elżbieta Adach
21 (pn.) Rafał Marek
Joachim Wienchor
24 (czw.) Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
28 (pn.) Mirosław Dynak
Czesława Kowalczyk

WOKÓŁ NAS
POCZĄTEK MAJA TO CZAS, GDY SZCZEGÓLNIE PAMIĘTAMY O DATACH ISTOTNYCH W NASZEJ HISTORII

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Pod znakiem ważnych rocznic

Dzień Flagi RP ustanowiony został
w 2004 r. Obchodzimy go 2 maja, czyli
pomiędzy dwoma świętami państwowymi: Świętem Pracy oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja. Z okazji Dnia Flagi Muzeum Miejskie organizuje w Galerii
Café Silesia warsztaty, których uczestnicy będą wykonywać flagi, kokardy patriotyczne i inne akcesoria w barwach
narodowych. Prowadzący przypomną,
skąd wywodzą się nasze barwy i symbole narodowe oraz jak należy prawidłowo
wieszać flagi. Warsztaty odbędą się 2 i 3
maja w godzinach 11–13.
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia w 1791 r.
Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji
w nowożytnej Europie, a drugiej po Stanach Zjednoczonych na świecie. W pro-

Warsztaty z okazji Dnia Flagi w Muzeum Miejskim

gramie zabrzańskich obchodów Święta
Narodowego Trzeciego Maja znajduje
się zawsze msza w intencji Ojczyzny, odprawiana w kościele św. Anny. Po nabożeństwie pod tablicą „Pamięci tych, co
grobów nie mają” na placu kościelnym
składane są kwiaty. Zabrzanie mogą także wziąć udział w świątecznym pikniku
i posłuchać koncertu orkiestry dętej pod
dyrekcją Henryka Mandrysza. W tym
roku wystąpi ona w Miejskim Ogrodzie
Botanicznym. Święto Pracy obchodzone
jest 1 maja od 1890 r. Wprowadziła je II
Międzynarodówka dla upamiętniania
wydarzeń, do jakich doszło w 1886 r.
w Chicago. Po strajku i zwolnieniu
wszystkich pracowników jednego z zakładów doszło wówczas do zamieszek.
1 maja to również rocznica wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Nasz kraj do-

łączył do tej europejskiej rodziny w 2004 r.,
będąc w grupie dziesięciu państw przyjętych wówczas do wspólnoty.
Początek maja to także czas, gdy wspominamy śląskich powstańców. W nocy
z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło bowiem
III powstanie śląskie, które było odpowiedzią na niekorzystne dla Polski wyniki plebiscytu przeprowadzonego na
Górnym Śląsku. Był to największy zbrojny zryw Ślązaków w XX wieku. Powstanie trwało do 5 lipca 1921 r.

WG

Fot. Igor Cieślicki

Uroczystości związane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja i rocznicy
wejścia Polski do Unii Europejskiej towarzyszą nam
nieodłącznie w pierwszych
dniach maja. Ten okres to
również Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Święto Pracy.

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Trzeciomajowe uroczystości na placu przy kościele św. Anny

Orkiestra Henryka Mandrysza
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym
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WOKÓŁ NAS
ROZPOCZĘŁA SIĘ PRZEBUDOWA POPULARNEGO SKWERU W CENTRUM ZABRZA

Fot. Igor Cieślicki

Plac Teatralny z fontanną
i bardziej zielony

Plac przed Teatrem Nowym opanowały ekipy budowlane

Spacerując lub jadąc przez Zabrze, trudno nie natknąć się na plac budowy. Jeden z nich powstał
w rejonie ulic Bytomskiej i Mikulczyckiej. Od kilku
miesięcy trwa tu rozbudowa Centrum Handlowego Platan. W kwietniu budowlańcy wkroczyli także na pobliski plac Teatralny.
Do tej pory ukończono już prace przy
konstrukcji nowej części galerii oraz
trzykondygnacyjnego parkingu. Zmiany widoczne są także wewnątrz obiektu.
Równolegle rozpoczęła się przebudowa
sąsiadującego z kompleksem placu Teatralnego. To wspólne przedsięwzięcie
właściciela centrum oraz miasta.
– Nowy wizerunek sprawi, że plac stanie
się bardziej funkcjonalny i przyciągnie tu
nie tylko mieszkańców Zabrza, ale i regionu – zapewnia Tomasz Górski z firmy
NEPI Rockcastle, która jest właścicielem
Platana.
W pierwszym etapie robót wymieniona
będzie nawierzchnia drogi wewnętrznej
pomiędzy CH Platan a placem Teatralnym. Dzięki temu zostanie utrzymana ciągłość ruchu, a także dojazd do
budynków zlokalizowanych wzdłuż ul.
Park Hutniczy. Centralnym punktem
placu Teatralnego stanie się fontanna
w formie podświetlanych dysz posadzkowych. Teren zyska nowe oświetlenie
oraz zieleń.
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wizualizacja: CH Platan

– Konsekwentnie rewitalizujemy obiekty na
terenie naszego miasta, tworząc przestrzeń
przyjazną dla mieszkańców i naszych gości.
„Kwartał Sztuki”, w który wpisuje się plac
Teatralny, to miejsce, w którym funkcjonują
Teatr Nowy i Filharmonia Zabrzańska. Inwestycja związana z przebudową Platana
z pewnością przyczyni się do tego, że miejsce to zyska nowy blask i będzie przyciągało
zarówno mieszkańców, jak i osoby odwiedzające Zabrze – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Centrum Handlowe Platan istnieje
w Zabrzu od 2003 r. Na powierzchni
nieco ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych funkcjonuje tu około 80
sklepów i punktów usługowych. Po
rozbudowie galerii pojawi się około 40
kolejnych. Spółka NEPI Rockcastle sfinalizowała już transakcje z takimi markami, jak: RESERVED, Cropp, House,
Pepco, Neonet, Martes Sport, Planet
Cinema oraz Just Gym. Efektem ostatniej umowy będzie stworzenie siłowni
o powierzchni ponad 2,2 tys. metrów
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kwadratowych. Z myślą o najmłodszych
klientach powstanie Bajkowy Labirynt,
czyli duży plac zabaw dla dzieci w wieku
od trzech do dziesięciu lat. W rozbudowanym Platanie pojawi się także multimedialna strefa wypoczynkowa. Ma być
to idealna przestrzeń na krótką przerwę w zakupach. W planach jest ściana
interaktywna, umożliwiająca klientom
dostosowanie „klimatu” panującego
w strefie relaksu do ich nastroju poprzez odpowiednie oświetlenie sali, dobór muzyki czy wyświetlanych obrazów.
W strefie wypoczynku przewidziano
także przestrzeń coworkingową, która
zostanie wyposażona w szereg udogodnień, takich jak przyłącza prądowe
i niezbędne elementy biurowe.
Docelowo całe centrum „urośnie” do
ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, stając się jedną z największych
galerii handlowo-usługowych w regionie. Szacowany koszt inwestycji wynosi
około 40 mln euro.

GOR

WOKÓŁ NAS
RUSZYŁY PIERWSZE PRACE W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACJI KOLEJNYCH OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Powstaje nowe serce maszyny parowej

Fot. Igor Cieślicki

– Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego,
od lat konsekwentnie nadajemy nowe funkcje przestrzeniom postindustrialnym w naszym mieście. Pielęgnujemy historię regionu,
a zarazem pokazujemy naszym gościom
jego wyjątkowość. Cieszy mnie bardzo, że
dzięki porozumieniu samorządów będziemy
współpracować na rzecz dalszego udostępniania tego dziedzictwa – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dla Chorzowa to zaszczyt, ale i wyzwanie,
bo to nasza najdroższa inwestycja w kulturę. Pozyskane środki pozwolą stworzyć
unikatowe muzeum na industrialnej mapie
Śląska – mówi prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2019 r. 
GOR

TAKIE SĄ LICZBY:
Nowa kotłownia powstanie w przybudówce hali mieszczącej zabytkową maszynę parową

Przy ul. Wolności ruszyły już pierwsze
roboty. Pochłoną one prawie 2,3 mln zł.
Uruchomienie maszyny parowej to element gigantycznego przedsięwzięcia
dotyczącego udostępnienia turystom
kolejnych obiektów na szlaku zabytków
techniki. Wspólny projekt Chorzowa i Zabrza, którego wartość sięga 84 mln zł,
otrzymał najwyższą ocenę i znalazł się na
pierwszym miejscu listy opublikowanej
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wysokość przyznanego
obu miastom dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020 to ponad 58 mln
zł. Prawie 43,5 mln zł z tej kwoty trafi do
Zabrza, 15 mln zł otrzyma Chorzów.
W ramach projektu w Zabrzu odrestaurowanych i zaadaptowanych do nowych
potrzeb zostanie szereg obiektów należących do kompleksu Sztolnia Królowa
Luiza. Chodzi m.in. o budynek dawnej
maszynowni szybu „Prinz Schoenaich”.
Po renowacji powstanie tam wystawa
poświęcona katastrofom górniczym
i górnikom, którzy nieśli pomoc poszkodowanym. Pomieszczenia ekspozycyj-

ne powstaną także w dawnej skraplarni
powietrza. Mają się tam odbywać m.in.
pokazowe zajęcia edukacyjne z zakresu
konserwacji muzealiów. Kompleksowy
remont obejmie także budynek dawnej
cechowni przy ul. Wolności. W Chorzowie z kolei powstanie pierwsze w Polsce
muzeum hutnictwa. Będzie ono zlokalizowane w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej.

84,5 mln zł

to całkowita wartość projektu

62,7 mln zł

to wartość zabrzańskiej
części projektu

21,7 mln zł

to wartość chorzowskiej
części projektu

43,5 mln zł

to wartość
dofinansowania dla Zabrza

15 mln zł

to wartość dofinansowania
dla Chorzowa

Pochodząca z 1915 r. maszyna to najcenniejszy ruchomy zabytek Muzeum Górnictwa Węglowego
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Fot. Tomasz Kiełkowski / Archifoto

Kotłownia parowa powstanie w przybudówce budynku
dawnej maszynowni szybu „Carnall” przy ul. Wolności. Inwestycja zapewni stałe źródło zasilania w parę najcenniejszego ruchomego zabytku Muzeum Górnictwa Węglowego,
jakim jest zabytkowa parowa maszyna wyciągowa z 1915 r.

WOKÓŁ NAS
OD KWIETNIA W NASZYM MIEŚCIE DZIAŁA NOWY ŻŁOBEK

Maleństwa pod troskliwą opieką

W żłobku przygotowano 40 miejsc dla maluszków

Czterdzieści miejsc przygotowano w nowym żłobku, który w kwietniu został otwarty przy ul. Majnusza. Już w maju ta liczba ma się
podwoić. Monitorowana, dysponująca własną kuchnią i wyposażona w nowoczesny sprzęt placówka powstała z myślą o maluchach w wieku od roku do trzech lat.
Żłobek Bożego Miłosierdzia powstał w budynku dawnej przychodni przy ul. Majnusza. – W 2016 roku przejęliśmy ten obiekt
w dzierżawę. Podjęliśmy decyzję, że stworzymy tutaj kolejne miejsce dla zabrzańskich
dzieci – mówi Krystian Bajer, dyrektor
Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej.
Jasne, kolorowe sale dostosowane zostały
do potrzeb maluchów w zależności od ich
wieku i zapewniają przyjazną atmosferę. –
Staramy się spełniać prośby rodziców. Dbamy

o to, żeby panowała u nas rodzinna atmosfera, żeby maluchy przychodziły do nas z uśmiechem, w radosnym nastroju spędzały tu czas
i żeby wychodziły stąd zadowolone. Czujemy
ogromną odpowiedzialność, jaka w związku
z tym na nas spoczywa – podkreśla Patrycja
Wilk-Maksym, kierownik zespołu żłobków.
Jak podkreśla, placówka ma również dodatkowy atut. – Wyróżnia nas przede wszystkim to, że rodzice mają prawo wejść na salę
w pierwsze dni ze swoim maluszkiem, poznać
otoczenie, zobaczyć, jakie warunki u nas pa-

Oficjalne otwarcie

go kłopotu nie ma, chociaż będziemy otwierać kolejne placówki, by zwiększyć konkurencyjność – mówi wiceprezydent Krzysztof
Lewandowski. – W tym żłobku dopłacamy
500 złotych do każdego dziecka i oczywiście
budynek jest komunalny. Są także programy
rządowe, jak program „Maluch”, który jest
w Zabrzu realizowany, i mamy środki unijne
na ten cel. Przy wsparciu środków z Unii Europejskiej będziemy przykładowo realizować
ośrodek żłobkowy przy ulicy Niedziałkowskiego – dodaje. MM

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Podzielą się dobrymi praktykami
Już po raz siedemnasty Zabrze włączyło się do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Tegoroczna odsłona akcji zainaugurowana została 12 kwietnia
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
– Młody człowiek, aby wyruszyć w świat,
musi zdobyć pewne umiejętności. Nie chodzi tylko o umiejętności praktyczne, ale
również o sztukę nawiązywania relacji
społecznych z innymi ludźmi. To właśnie
one budują jakość naszego życia. Dlatego
nasza kampania od lat skoncentrowana
jest na tym, żeby poprawiać umiejętności
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społeczne, emocjonalne, psychiczne młodych zabrzan – mówi Urszula Koszutska,
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. – Chcemy rozmawiać z nauczycielami i rodzicami o tym,
jak budować odporność psychiczną własnego dziecka. Będziemy też uczyć młodych ludzi, na co należy zwrócić uwagę,
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by zyskać impuls do lepszego funkcjonowania w świecie – dodaje.
W ramach kampanii prowadzone będą
zajęcia warsztatowe, odbędą się konkursy plastyczne i ankiety. – W tej kampanii nie skupiamy się na negatywach.
Mówimy o rzeczach dobrych i koncentrujemy się na pozytywnych aspektach. Można uprawiać sport, rozwijać swoje pasje,
szanować się nawzajem, nie stosować
przemocy. Oczywiście samo pozytywne
myślenie to za mało. To jeden z czynników, który wsparty dobrymi praktykami
może uchronić młode pokolenie przed zagrożeniami – podsumowuje Jan Szulik,
koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. 
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Fot. Tomasz Jodłowski

Fot. Tomasz Jodłowski

nują, a przede wszystkim poznać opiekunki.
Mogą dowiedzieć się wszystkiego przed załatwieniem formalności. Spędzamy dużo czasu
rozmawiając z rodzicami, rozwiewając ich wątpliwości, opowiadając jak dziecko spędziło dzień
– zwraca uwagę Patrycja Wilk-Maksym.
Jak podkreśla wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski, w Zabrzu powstawać będą kolejne tego typu placówki. – Pani
prezydent postawiła przed nami zadanie, że
mamy w stu procentach zapewnić miejsca
w żłobkach i ten program realizujemy. Można
powiedzieć, że w zasadzie w Zabrzu już takie-

WOKÓŁ NAS
PARK IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA PRZEJDZIE METAMORFOZĘ

Zabytkowy park zyska na atrakcyjności

Fot. Igor Cieślicki

– W ramach inwestycji odbudowany
zostanie wodotrysk z niecką i brodzik
fontanny. Przygotowana zostanie nowa
instalacja elektryczna zapewniająca
oświetlenie parku oraz zasilanie podczas imprez plenerowych – tłumaczy
Sławomir Gruszka, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Prace
rozpoczną się w maju i potrwają kilka
miesięcy. Park będzie w tym czasie dostępny dla mieszkańców, ale korzystanie
z niego będzie możliwe w ograniczony
sposób – dodaje.

Plenerowa siłownia w parku

Rewitalizacja parku przy ul. Dubiela,
której koszt sięga 700 tys. zł, wpisuje się w duży projekt poprawy jakości
terenów zielonych w Zabrzu. Wartość
przedsięwzięcia to 8,4 mln zł, a na
jego realizację miasto pozyskało ponad 7 mln zł unijnego dofinansowania. Projekt obejmie ogółem 21 obszarów o łącznej powierzchni prawie
40 hektarów. Oprócz popularnych
parków to m.in. tereny w rejonie ulic

Fot. Igor Cieślicki

Nowe oświetlenie i fontanna pojawią się w parku im. Poległych
Bohaterów przy ul. Dubiela.
W ramach ruszających w maju
prac wyremontowane zostaną
również schody przy wejściu
oraz mur oporowy. Rewitalizacja parku to element dużego
projektu zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

W ramach modernizacji odnowione zostanie m.in. wejście do parku

Bytomskiej, Cmentarnej, Gdańskiej,
Ofiar Katynia i Szkubacza.
– Łącznie na działania związane
z ochroną środowiska przeznaczyliśmy
w ostatnich latach ponad dwieście milionów złotych. Dzięki tym środkom
między innymi realizowany jest program termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej, właściciele domów jednorodzinnych mogą korzystać
z dofinansowania w ramach programu
ograniczania niskiej emisji, a zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej obszary nad Bytomką stały
się terenami rekreacyjnymi, z których
chętnie korzystają mieszkańcy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

GOR

TAKIE SĄ LICZBY:

8,4 mln zł

to wartość projektu
poprawy jakości terenów
zielonych w Zabrzu

7,1 mln zł

to wysokość
pozyskanego przez miasto
dofinansowania

700 tys. zł

to koszt rewitalizacji parku
przy ul. Dubiela

UNIKAT NA SKALĘ EUROPEJSKĄ
Zabrzański park im. Poległych Bohaterów jest unikatem w skali europejskiej.
Jego początki sięgają lat 20. minionego stulecia. Kompleks na planie wydłużonego prostokąta zaprojektował znany berliński architekt parków i zieleni prof.
Gustaw Allinger. W parku uwzględniono strefy rekreacyjno-spacerowe, przestrzenie do zabaw, przygotowano stoły do gry w skata. Kilka lat temu park został
wpisany na listę zabytków województwa śląskiego.
Park przy ul. Dubiela jest bardzo chętnie odwiedzany przez mieszkańców Zabrza.
Dostępna jest tu m.in. plenerowa siłownia, odbywają się też liczne imprezy, jak
np. Majowe Granie, Dzień Nauki czy też rodzinny piknik z okazji Święta Miasta.

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2018

15

WOKÓŁ NAS
UCZCILIŚMY PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Śp. Grzegorz Dolniak

Mieli wielkie serce dla Zabrza...
W parku im. Poległych Bohaterów odbyły się 10 kwietnia uroczystości z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W kościele św. Kamila odprawiona została wcześniej
msza w intencji ofiar obu tragedii.
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W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele klas mundurowych
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21 760 oficerów, policjantów, urzędników państwowych, a także ludność cywilną.
10 kwietnia 2010 r. w drodze
do Smoleńska rozbił się samolot, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób
udających się na obchody
70. rocznicy tej tragedii.
Zginęli m.in. prezydent
RP Lech Kaczyński z małżonką, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent

RP na uchodźstwie, parlamentarzyści,
przedstawiciele instytucji państwowych, dowódcy Sił Zbrojnych RP. Wśród
ofiar były osoby mocno związane z Zabrzem: Krystyna Bochenek, Grzegorz
Dolniak i Maciej Płażyński. W naszym
mieście o tragedii przypominają tablice i symboliczne dęby zasadzone
w parku im. Poległych Bohaterów.


GOR

y
rz

Zabrzanie zebrali się we wtorkowy poranek przy pamiątkowych tablicach
w parku im. Poległych Bohaterów przy
ul. Dubiela. W uroczystości, którą rozpoczęło odegranie hejnału miasta,
uczestniczyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, instytucji
miejskich, organizacji pozarządowych
oraz szkół. Przy tablicach złożono kwiaty i zapalono znicze. Okolicznościową
modlitwę odmówił ojciec Wojciech Węglicki, proboszcz parafii św. Kamila.
– W Zabrzu potrafimy docenić złożoną
w służbie ojczyzny ofiarę drugiego człowieka. W kalendarzu są chwile uniesień,
ale są też chwile zadumy. 10 kwietnia to
właśnie taki wyjątkowy moment, w którym powinniśmy się zastanowić skąd wychodzimy i dokąd idziemy i tak naprawdę, co chcemy zrobić. Cieszę się, że w tych
uroczystościach uczestniczy tak dużo
młodych ludzi, bo to przecież oni będą
przejmowali sztafetę pokoleń i będą pracowali dla naszego miasta i kraju – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że 5 marca 1940 r. funkcjonariusze NKWD rozpoczęli rozstrzeliwanie polskich jeńców, którzy trafili do
sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 r.
Z ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej
wynika, iż rozstrzelano nie mniej niż

Śp. Maciej Płażyński

Fot.UM Zabrze

Śp. Krystyna Bochenek

WOKÓŁ NAS

Adrienne Körmendy, konsul generalny Węgier

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

W KWIETNIU NASZE MYŚLI BYŁY WYJĄTKOWO BLISKO ŚW. JANA PAWŁA II

Chór Męski św. Efraima wystąpił w kaplicy św. Barbary Kopalni Guido

Dwunaste Dni Papieskie w Zabrzu

Zabrzańskie Dni Papieskie trwały od 2
do 8 kwietnia. Ich elementem była m.in.
przygotowana w kościele Matki Bożej
Różańcowej wystawa „A przecież nie cały
umieram”. Zaprezentowano na niej materiały prasowe z okresu śmierci św. Jana
Pawła II. W Multikinie odbył się „Przegląd
filmów z przesłaniem”. Zabrzanie mieli
okazję zobaczyć pięć części „Dekalogu”
w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
W Teatrze Nowym zorganizowana została tradycyjna „Kawiarenka z oknem
na świat”. Uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym, co można w życiu lepszego
robić, niż się przydać. – Z punktu widzenia lekarza, odpowiedź na pytanie, czy
można do czegoś się przydać, powinna
brzmieć: trzeba robić wszystko, by przydać się skutecznie. I na tym powinniśmy
się koncentrować pomagając innym –
mówi prof. Jan Duława.
– Człowiek jest takim stworzeniem, że ma
rozum i wolność. Jeżeli używa rozumu i odczytuje swoją wolność prawidłowo, to znaczy, że to jest wolność do czegoś, a nie od
czegoś, to jest w stanie ten sens odnaleźć
i to nie tylko w tym potocznym znaczeniu,
ale i sięgając do najgłębszych pokładów –
zwraca uwagę ks. Arkadiusz Wuwer.
– Spotykamy się w ramach Dni Papieskich
po pierwsze, żeby przypomnieć wielkiego

Fot. wikipedia.org

Okolicznościowa wystawa, przegląd filmów, wieczór literacki inspirowany twórczością św. Jana Pawła II i tradycyjna
„Kawiarenka z oknem na świat” wpisały się w program zorganizowanych w Zabrzu już po raz dwunasty Dni Papieskich.
Ich zwieńczeniem były weekendowe koncerty w Kopalni
Guido oraz w Grzybowicach.

Papież Jan Paweł II

i wspaniałego Polaka, ale również przypomnieć wybitnego księdza i filozofa. Niezwykle istotne jest to, aby przybliżać naukę głoszoną przez św. Jana Pawła II i rozmawiać
na te tematy – zaznacza wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski.
– Przypominanie nauk papieskich jest
z roku na rok coraz ważniejsze. Wydaje mi
się, że w tym świecie, w którym zatracamy
podstawowe wartości, ta jego postawa
nabiera jeszcze ważniejszego wymiaru –
mówi Marek Twaróg, redaktor naczelny
Dziennika Zachodniego.
W programie Dni Papieskich nie zabrakło również akcentów muzycznych.
W kaplicy św. Barbary na poziomie
170 Kopalni Guido odbył się koncert „Mo-

dlitwa dzwonów” w wykonaniu budapesztańskiego Chóru Męskiego św. Efraima pod dyrekcją Tamása Bubnó. Występ
podziwiali m.in. Adrienne Körmendy,
konsul generalny Republiki Węgierskiej,
oraz dr János Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.
W programie koncertu znalazły się kompozycje Zoltána Kodály’ego, Béli Bartóka,
Ferenca Liszta, Jána Levoslava Belli, Leoša
Janáčka, Krzysztofa Pendereckiego, László Sáry’ego, Romualda Twardowskiego,
Tamása Bubnó i Witolda Lutosławskiego.
Nie zabrakło również dość rzadkiej w polskich salach koncertowych muzyki ludowej, pieśni żołnierskich oraz improwizacji
na saksofon.
Chór Męski św. Efraima został założony
w 2002 r. i stał się najbardziej popularnym zespołem wokalnym na Węgrzech.
W swoim repertuarze kładzie duży akcent na prezentację kompozycji europejskiej muzyki współczesnej, mając
również bogaty wybór polskich utworów. Chór św. Efraima regularnie bierze
udział w festiwalach organizowanych
w Europie. W ciągu ostatnich pięciu lat
wielokrotnie występował w Berlinie,
Bratysławie, Brukseli, Buenos Aires,
Lubjanie, Montevideo, Moskwie, Paryżu, Rzymie, Sankt Petersburgu, Tiranie,
Wiedniu, Warszawie.
Dopełnieniem Dni Papieskich w Zabrzu
było wielopokoleniowe spotkanie muzyczne „Dzwonili od rana”, zorganizowane w niedzielę w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury w Grzybowicach. Wystąpił chór „Legato”, zespół bluesowo-rockowy „Blue Dragonfly” oraz dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.

MM
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W ZABRZU ODBYŁA SIĘ JUBILEUSZOWA GALA KATOWICKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Rzemieślnicy przyznali
prestiżowe wyróżnienia
TAKIE SĄ LICZBY:

18

przedsiębiorstw otrzymało
tytuł „Firmy z Jakością”

4

przedsiębiorstwa
nagrodzono w kategorii
„Firma z Przyszłością”

4

Fot. Igor Cieślicki

firmy wyróżniono
statuetką „Wiarygodny
Lider Biznesu”

7

Już po raz 25. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach nagrodziła najlepsze
firmy z regionu. Jubileuszowa
gala odbyła się 21 kwietnia
w Domu Muzyki i Tańca.
– Nasza coroczna gala to największa rzemieślnicza impreza w regionie – podkreśla
Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej
w Katowicach. – Od kilku lat zapraszamy
dwa tysiące gości do Domu Muzyki i Tańca,
gdzie wyróżniamy najlepsze przedsiębiorstwa, wręczając im statuetki „Firma z Jakością”, „Firma z Przyszłością” oraz „Wiarygodny Lider Biznesu”. W tym roku po raz trzeci
uhonorowaliśmy nagrodami „Firma Rodzinna” wielopokoleniowe rodziny prowadzące
na Śląsku swoje firmy, które nie tylko dają
miejsca pracy, ale są również wizytówką naszego regionu – dodaje.
– Cieszę się, że możemy spotykać się w Zabrzu i wzajemnie ubogacać – mówi Michał
Wójcik, wiceminister sprawiedliwości,
wcześniej przez lata związany z katowicką

18

Izbą Rzemieślniczą. – Coroczna gala, w której uczestniczą ważne postacie ze świata gospodarczego, politycznego, kulturalnego czy
sportu, to okazja do nagrodzenia wyróżniających się firm – dodaje.
„Firm z Jakością” było w tym roku 18, statuetek „Firma z Przyszłością” oraz „Wiarygodny Lider Biznesu” przyznano po
cztery. Izba Rzemieślnicza wyróżniła też

firm rodzinnych
uhonorowano podczas gali
siedem firm rodzinnych. Wśród laureatów
nie zabrakło firm związanych z Zabrzem.
Statuetki trafiły do salonów fryzjerskich
FryzStyle oraz Impuls, Piekarni Ciastkarni
Kłos oraz zajmującej się sprzedażą stali
firmy Nowax.

Honorową statuetkę w kategorii „Firma Rodzinna” otrzymał stworzony przez braci zespół Pectus
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Fot. Igor Cieślicki

Szablę im. Jana Kilińskiego otrzymał Tadeusz Donocik
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Fot. Igor Cieślicki

Karol Kohlbrenner
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– To ukoronowanie mojej ciężkiej
15-letniej pracy,
motywacja
do
dalszego działania i ciągłego podnoszenia jakości
– mówi Agnieszka
Kuczera ze Studia
Fryzjerskiego Impuls.
– Czuję się zaszczycona. To
bardzo duże wyróżnienie dla mnie
i mojej firmy – podkreśla Agnieszka Barton z Salonu Fryzjerskiego FryzStyle.
Rzemieślnicy nagrodzili także Telewizję
Zabrze, która za promowanie rzemiosła
oraz popularyzację wiedzy na temat sektora małej i średniej przedsiębiorczości
otrzymała „Rzemieślniczy mikrofon”.
Statuetkę „Firma z Jakością”, przyznaną
Polskiemu Związkowi Narciarskiemu,
odebrał jego prezes Apoloniusz Tajner. –
System sportu w Polsce jest taki, że małe kluby sportowe są biedne – przyznaje Apoloniusz Tajner. – Wszędzie są one wspierane
przez lokalnych sponsorów. To ma bardzo
ścisły związek ze sportem już na najwyższym
poziomie. Tu chodzi o wszystkie dyscypliny

znaczenie rzemieślnicze, odebrali prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik oraz Antoni
Wojciechowski, Starszy Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu.
Zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku 2017
zdobył prowadzący serwis klimatyzacji
Karol Kohlbrenner z Dąbrowy Górniczej.
Muzyczną gwiazdą wieczoru była grupa
Pectus. Zespół, który tworzy czterech braci,
został nagrodzony przy tej okazji honorową statuetką w kategorii Firma Rodzinna.
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Fot. Krajowy Cech Fotografów
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sportu. Dlatego życzę przedsiębiorcom, tym mniejszym i tym
większym, żeby udawało im się
podwajać, potrajać zyski, bo wiem,
że wtedy będą również wspierać polski sport tam, gdzie tego najbardziej
potrzebuje – dodaje.
– Bardzo się cieszę, że możemy gościć w Zabrzu ludzi oddanych
Fo
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naszemu
regionowi.
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Gratuluję wszystkim
wyróżnionym podczas XXV Wielkiej
Gali – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik.
Podczas
XXV
Wielkiej
Gali
Szablę imienia
Jana Kilińskiego,
czyli najwyższe od-

„Rzemieślniczym mikrofonem” została nagrodzona Telewizja Zabrze
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WOKÓŁ NAS
W ZABRZAŃSKIM SZPITALU MIEJSKIM POWSTANIE ODDZIAŁ RATUNKOWY Z LĄDOWISKIEM DLA HELIKOPTERÓW

fot. Igor Cieślicki

Błyskawiczna pomoc (nie

Umowa z wykonawcą podpisana została w Sali Historycznej ratusza

Takiego oddziału nie ma jeszcze w tej części województwa śląskiego. Zabrze wypełni tę lukę. W Szpitalu Miejskim
w Biskupicach powstanie w ciągu roku oddział ratunkowy
z lądowiskiem dla helikopterów. Koszt inwestycji, która zapewni całodobową pomoc m.in. osobom poszkodowanym
w wypadkach, sięga 26 milionów złotych.
Aż 35 tysięcy pacjentów trafia co roku do
Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Biskupicach. Wszystko wskazuje na to, że już
za rok będzie ich znacznie więcej. A to za

sprawą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego budowa właśnie rusza.
– Inwestycje w ochronę zdrowia to jeden
z priorytetów dla naszego samorządu –

Lądowisko powstanie ponad 22 metry nad ziemią
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podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Konsekwentnie modernizujemy Szpital Miejski, poprawiając jakość
leczenia pacjentów. W tym właśnie celu
przeprowadziliśmy termomodernizację budynku oraz zbudowaliśmy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Mieszkańcy Zabrza
i regionu mają dzięki temu do dyspozycji
nowoczesną placówkę, w której pracują
uznani specjaliści. Budowa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego to kolejny etap rozwoju naszego szpitala. Inwestycja umocni
markę miasta na medycznej mapie aglomeracji i kraju – dodaje prezydent Zabrza.
W ramach ruszającego właśnie przedsięwzięcia powstanie Szpitalny Oddział
Ratunkowy, nad którym górować będzie
zlokalizowane około 22 metrów nad ziemią lądowisko dla helikopterów. Rozbudowany zostanie Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Medycznej, a istniejąca Izba Przyjęć będzie przebudowana. Koszt projektu sięga ponad 26 mln
zł, a na jego realizację szpital pozyskał
dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 8,5 mln zł w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Inwestycja zostanie zrealizowana również w oparciu o kredyt bankowy i przy wsparciu miasta.
Umowa w sprawie dofinansowania
między Szpitalem Miejskim a Mini-

Nowy pawilon ma być gotowy za rok

WOKÓŁ NAS

tylko) dla ofiar wypadków
TAKIE SĄ LICZBY:

26 mln zł

to planowany całkowity
koszt projektu

8,5 mln zł

to wysokość
dofinansowania
pozyskanego
z Ministerstwa Zdrowia

14,5 mln zł

to wysokość objętego
wsparciem miasta kredytu
sterstwem Zdrowia zawarta została 13
kwietnia, a już 18 kwietnia podpisano
umowę z generalnym wykonawcą, którym została firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego. Prace mają się zakończyć do końca marca przyszłego roku.
– Zabrzański szpital spełnił wszystkie kryteria wymagane do udzielenia dofinansowania – mówi Małgorzata Iwanicka-Michałowicz z Ministerstwa Zdrowia,
zwracając jednocześnie uwagę na tem-

po, w jakim jest realizowana inwestycja. – Minął zaledwie tydzień od podpisania
umowy z ministerstwem, a już jesteśmy
świadkami podpisania umowy z wyłonionym wcześniej wykonawcą – dodaje.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zabrzu
zapewni mieszkańcom regionu większe
bezpieczeństwo. Podobnego obiektu
nie ma bowiem w okolicznych miastach.
Warto przy tym pamiętać, że zabrzański
szpital usytuowany jest pomiędzy autostradami A1 i A4 oraz Drogową Trasą
Średnicową i drogą krajową nr 88. Poszkodowani w wypadkach będą więc mogli liczyć na błyskawiczną pomoc. Z lądowiska ma również korzystać usytuowane
w pobliżu Śląskie Centrum Chorób Serca.
– Można powiedzieć, że stworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to przysłowiowe postawienie kropki nad „i”, jeśli
chodzi o zmiany zachodzące od 2011 roku

w naszym szpitalu – mówi dr Mariusz
Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego
w Zabrzu.
Uruchomienie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w miejsce dotychczasowej Izby Przyjęć wiąże się ze zmianą
filozofii funkcjonowania szpitala. – Pacjent nie będzie transportowany w różne
miejsca szpitala. To specjaliści różnych
dziedzin będą w jednym miejscu udzielać
pomocy pacjentowi. Na miejscu będą blok
operacyjny i sale obserwacyjne – podkreśla prezes Mariusz Wójtowicz.
Po otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tylko jeden krok będzie
dzielił Szpital Miejski od przekształcenia w pełne centrum urazowe. Chodzi
o stworzenie oddziału neurochirurgii,
ale docelowo ten również ma powstać
w placówce.

GOR

INWESTYCJE W SZPITALU MIEJSKIM W LATACH 2011–2017:
– budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – 41 mln zł
– termomodernizacja budynków szpitala – 5,8 mln zł
– wprowadzenie e-usług – 3 mln zł
– nowa apteka szpitalna – 1,7 mln zł
– przebudowa klatki schodowej i połączenie CZKiD ze szpitalem – 642 tys. zł
– budowa publicznych punktów dostępu do Internetu – 613 tys. zł

SOR powstanie w pobliżu dotychczasowej Izby Przyjęć

wizualizacje: Szpital Miejski w Zabrzu
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ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
60 LAT ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA TLE RYSU HISTORYCZNEGO POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Sześć dekad dla mieszkańców
Jubileusz 60-lecia obchodzi w tym roku Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. To okazja do przypomnienia jej historii, rozwoju i podejmowanych z myślą
o mieszkańcach wyzwań.
Spółdzielczość narodziła się w Anglii
w 1844 r. w miasteczku Rochdaily. Tam
powstała pierwsza spółdzielnia spożywców. To było 174 lata temu. Trzy lata
później, bo w 1847 r., w Polsce powstała pierwsza spółdzielnia wytwórcza. Tę
wiadomość kierujemy do tych, którzy
poznali jedyną, szeroko propagowaną
przez media, informację, że spółdzielnie to twór PRL-owski, komunistyczny.
Oczywiście, nic podobnego. Już od 1920 r.
w Polsce zaczęła obowiązywać ustawa
o spółdzielniach będąca, w zgodnej opinii historyków i prawników, jedną z najnowocześniejszych
regulacji
prawnych
dla spółdzielni w Europie. W 1921 r.
powstała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, najbardziej znana spółdzielcza inicjatywa mieszkalnictwa tamtego okresu.

JAK KSZTAŁTOWAŁA SIĘ
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
MIESZKANIOWA
NA PRZESTRZENI LAT
W latach 1918–1938 w naszym kraju zintensyfikował się rozwój spółdzielczości mieszkaniowej, ale nie wpłynęło to na poprawę warunków
mieszkaniowych, gdyż udział mieszkań spółdzielczych wynosił jedynie 0,8 proc. ogólnej
liczby mieszkań w miastach. To okres skrajnie
rynkowej polityki mieszkaniowej. Natomiast
bardzo istotny był dorobek teoretyczny spółdzielczości, wypracowanie koncepcji osiedla
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społecznego oraz mieszkania społecznie najpotrzebniejszego.
W latach 1945–1956 rozbudowano spółdzielczość i włączono ją do ogólnonarodowego systemu gospodarki planowej. To okres skrajnie
administracyjno-dotacyjny w polityce mieszkaniowej. Mieszkanie miało stać się dobrem
socjalnym, którego dostępność nie będzie
ograniczona barierami cenowymi. Osoby
uzyskujące przydziały mieszkań nie ponosiły żadnych kosztów budowy. Szybko okazało
się, że państwo nie jest w stanie dać wszystkim darmowych mieszkań.
Od 1957 r. rozpoczął się proces stopniowego
przekształcania administracyjno-dotacyjnego modelu polityki mieszkaniowej w model
akumulacyjno-interwencyjny przez zwiększenie osobistego udziału obywateli w pokrywaniu kosztów budowy i utrzymania
mieszkań. To okres intensywnego rozwoju
spółdzielczości mieszkaniowej, która od 1965 r.
stała się główną formą zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych ludności w miastach. Własność spółdzielczą uznano za formę własności społecznej, obok własności państwowej,
a spółdzielnie zaliczono do tzw. jednostek gospodarki uspołecznionej. Wiązało się to ze stałym wzrostem obciążeń członków spółdzielni
wydatkami mieszkaniowymi, przy nieracjonalnie niskim i niesprawiedliwym społecznie
poziomie czynszów w mieszkaniach państwowych (komunalnych).
Spółdzielnie poradziły sobie doskonale z realizacją powierzonych im zadań społeczno-gospodarczych w ramach systemu nakazowo-rozdzielczego:
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połączyły rolę bezpośredniego inwestora
budownictwa mieszkaniowego z rolą zarządcy powstałych nieruchomości,
były inwestorem dużych zespołów urbanistyczno-architektonicznych obejmujących
nie tylko budynki mieszkalne, ale również
obiekty handlowo-usługowe i infrastrukturę techniczną,
rozwinęły własne służby wykonawstwa
remontów, konserwacji powstałych budynków,
rozwinęły na szeroką skalę działalność społeczną i kulturalną w środowisku zamieszkania (powstały liczne kluby osiedlowe
prowadzące nieodpłatnie zajęcia dla dzieci,
młodzieży, emerytów, były one miejscem
spotkań mieszkańców danych osiedli).

Zmiana ustroju naszego kraju w 1989 r.
przewartościowała po raz kolejny zasady sektora mieszkaniowego w kierunku modelu rynkowego. Uznano, że mieszkanie jest towarem,
który uzyska ten, kogo na to stać, aby pokryć
pełne koszty budowy i utrzymania mieszka-

nia. Wprowadzono reguły wolnego rynku.
Państwo wycofało się z finansowego wspomagania sektora mieszkaniowego. W 1992 r.
wydatki budżetu państwa na wspomaganie
mieszkalnictwa wyniosły 6,1 proc., by w 2008
r. spaść do 0,4 proc. Zlikwidowano preferencyjne kredyty dla budownictwa mieszkaniowego, a głównym źródłem jego finansowania
stały się środki własne ludności oraz kredyty
komercyjne zabezpieczone hipoteką. Zlikwidowano budownictwo spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Próba zastąpienia ich budową mieszkań na wynajem przez Towarzystwo
Budownictwa Społecznego nie powiodła się,
nie dała równoważnych efektów w liczbie budowanych mieszkań, a koszty wynajmu były
zbyt wysokie dla mieszkańców. W konse-

ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
kwencji obecnie poprawa warunków mieszkaniowych odnosi się jedynie do najzamożniejszej grupy społecznej.
Państwo zdecydowało się na całkowitą destrukcję ruchu spółdzielczego, co stało się
widoczne w 1990 r. po wejściu w życie specustawy. W wyniku tych działań w 2005 r. pozostało jedynie 50 proc. dawnego potencjału
spółdzielczego. Zlikwidowano związki spółdzielcze, wymuszano podział spółdzielni.

W TĘ HISTORIĘ KRAJOWEJ
SPÓŁDZIELCZOŚCI
WPISUJE SIĘ ZABRZAŃSKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA, KTÓRA
W TYM ROKU KOŃCZY 60 LAT

W nowym ustroju, pomimo tak trudnych dla
spółdzielczości mieszkaniowej czasów, jest
ona najtańszym inwestorem budownictwa
mieszkaniowego oraz najefektywniejszym
i wiarygodnym zarządcą nieruchomości i, co
najważniejsze, działa non profit.

Pierwsze działania w 1958 r. były skromne,
lecz dzięki aktywności spółdzielców, przychylności włodarzy miasta i rozwijającego się
w naszym regionie przemysłu Spółdzielnia
zapoczątkowała na terenie Zabrza rozwój budownictwa mieszkaniowego. Powstały zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta nowe
bloki i osiedla spółdzielcze wzdłuż ulic: gen.
de Gaulle`a, następne w rejonie Opolskiej,
Cieszyńskiej, Mehoffera, Krasińskiego i Kowalczyka. Powstało osiedle przy ul. Kowalskiej i św. Barbary. Budynki przy rogu ulic Sądowej i Wallek-Walewskiego, ulicy Reymonta
i Anieli Krzywoń. Niska zabudowa w osiedlu
Ślęczka i Matejki, os. XX-lecia, powszechnie
dziś znane jako Janek. W Mikulczycach przy
ul. Gogolińskiej, na Zaborzu przy ul. Olchowej
i Kawika, w Rokitnicy przy ul. Budowlanej.
Lata 70. i 80. to okres dynamicznego rozwoju
budownictwa spółdzielczego. Powstają wypo-

sażone w pełną infrastrukturę techniczną,
liczące kilka tysięcy mieszkań, osiedla przy
ulicach: Armii Ludowej (obecnie Klonowa), Tuwima, Sobieskiego, Broniewskiego
i Pośpiecha, następnie Gdańskiej z Franciszkańską, Tatarkiewicza i Kotarbińskiego,
Wolności-Zachód, Hermisza, Marii Skłodowskiej-Curie, w rejonie dzielnic: Helenka
(os. Baczyńskiego), Zaborze (ulice Struzika,
Janika, Modrzewiowa, Leszczynowa i południowa część ul. Wolności).
Spółdzielczemu budownictwu towarzyszyło
wdrażanie nowych technologii. Osiedla wyposażono w obiekty handlowo-usługowe oraz
ośrodki kulturalno-oświatowe: Klub Kwadrat,
Skrzat, U Stasia, Kalina, Pastel i świetlice środo-

wiskowe. Była to także nauka życia w nowym,
przestronnym otoczeniu, zagospodarowanym
terenami zielonymi, placami zabaw dla dzieci i pełną gamą usług. Początek lat 90. to czas
transformacji ustrojowej i uwolnienia gospodarki. Spółdzielnia oddała do użytku ostatnie
osiedle mieszkaniowe – Kopernika.
Bożena Olesińska
Członek Zarządu
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH W KRAJU
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa to znaczący podmiot gospodarczy, posiadający osobowość prawną. Jest jedną z największych spółdzielni
na Górnym Śląsku i w kraju. Zrzesza ok. 14 tysięcy
członków, a w zasobach Spółdzielni, znajdujących
się w sześciu rejonach Zabrza, zamieszkuje ok. 30
tys. mieszkańców.
Określony w statucie przedmiot działalności
Spółdzielnia realizuje przez Zarząd, jako organ wykonawczy, w oparciu o kluczowe decyzje organów
samorządowych, tj. Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej. W skład Zarządu wchodzą
Włodzimierz Bosowski (Prezes – Dyrektor Naczelny,
Ilona Wilczek (Zastępca Prezesa – Zastępca
Dyrektora ds. ekonomicznych, główna księgowa)
i Bożena Olesińska (Członek Zarządu – kierownik
działu prawnego).
Spółdzielnia kompleksowo zarządza nieruchomościami przy równoległym prowadzeniu działalności
gospodarczej, zatrudniając wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę pracowniczą w liczbie prawie

A R T Y K U Ł

trzystu osób, w tym prowadzi Zakład Budowlano-Remontowy.
Spółdzielnia zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo prawne, pomimo zawirowań prawnych
wiążących się z niestabilnym prawem dotyczącym
szczególnie sektora spółdzielczości mieszkaniowej.
Czyni starania w kierunku wypracowania rozwiązań
zmierzających do zniwelowania do minimum
negatywnych dla członków skutków tych zmian.
Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości spółdzielczych, prowadzi stabilną politykę
ekonomiczno-finansową, dbając o wspólne dobro
mieszkańców. Spółdzielnia zaspokaja nie tylko potrzeby mieszkaniowe i gospodarcze, ale również, co
spółdzielczość wyróżnia spośród innych zarządców,
potrzeby społeczne i kulturalno-oświatowe. Prowadzi dwa prężnie działające kluby – Kwadrat i Pastel.
Potencjał kadrowy, zasoby finansowe i zaplecze techniczne, jakim dysponuje Spółdzielnia,
tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju
oraz podnoszenia jakości świadczonych usług.

Sprzyja temu wdrożony i utrzymywany od
2004 r. System Zarządzania Jakością i posiadany w tym zakresie certyfikat jakości. Wdrożone
standardy jakości przynoszą efekty na coraz
bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku
zarządzania nieruchomościami, gdyż Zabrzańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa jawi się jako rzetelny
partner i przedsiębiorca, o stabilnej gospodarce
ekonomicznej, trwałej strukturze finansowania
zadań społeczno-gospodarczych jej powierzonych. Potencjał ekonomiczny i wysokie standardy
obsługi zostały dostrzeżone przez szereg instytucji, czego dowodem są liczne wyróżnienia i godła
promocyjne.
Prowadzone przez Spółdzielnię intensywne działania termomodernizacyjne, przy udziale środków
unijnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, w tym rekultywacja terenów zielonych, wpływają na energooszczędność, a przede
wszystkim wizerunek Zabrza i samopoczucie jego
mieszkańców.

P R O M O C Y J N Y
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WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSCY EMERYCI I RENCIŚCI SPOTKALI SIĘ W CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Seniorzy przygotowali spektakl

Seniorzy wybrali nowe władze związku...

Przygotowany przez siebie spektakl zaprezentowali zabrzańscy
seniorzy, którzy 20 kwietnia zebrali się w Centrum Organizacji
Pozarządowych. Podczas spotkania wybrano także nowe władze
rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Około półtora tysiąca członków zabrzańskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów reprezentowało prawie 40 delegatów. Na kolejną
pięcioletnią kadencję prezesem oddziału rejonowego PZEiR w Zabrzu wybrano Ryszarda Chabrzyka, który funkcję tę będzie pełnił już po raz trzeci.

– Niewiele można by na co dzień zrobić,
gdybym nie miał do pomocy innych zaangażowanych osób. W siedmioosobowym
prezydium z poprzedniej kadencji zostałem ja, skarbnik i jeden członek zarządu.
Kadencja trwa pięć lat, więc będzie co robić. Oby tylko zdrowie dopisało – uśmiecha się Ryszard Chabrzyk.

...i zaprezentowali spektakl

Zabrzański Związek Emerytów i Rencistów to 1470 osób skupionych w dwunastu kołach terenowych na terenie
całego miasta. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu, ale są koła, w których seniorzy spotykają się co tydzień.
Szczególnym powodzeniem cieszą się
organizowane przez związek wycieczki i rajdy, ale sporo osób uczęszcza na
równie częste zabawy taneczne. Efektem spotkań był m.in. zaprezentowany
w kwietniu spektakl.

WG

W MAJU W ZABRZU ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TAŃCA

Najlepsi tancerze z kilkunastu krajów Europy zaprezentują się 13 maja w hali „Pogoń” podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca. Widzowie zobaczą zarówno dostojne walce, jak i gorące samby czy rumby.
– Nasz turniej jest jedynym na Śląsku
i jednym z trzech w Polsce, których uczestnicy we wszystkich grupach wiekowych
zdobywają punkty do światowych list
rankingowych. W tym roku mamy aż jedenastu zagranicznych jurorów, co jest
pewnym rekordem – mówi Andrzej Dominiak z komitetu organizacyjnego
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Międzynarodowego Festiwalu Tańca.
Pary rywalizować będą zarówno w tańcach standardowych (walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep),
jak i gorących latynoamerykańskich,
wśród których są brazylijska samba, kubańska rumba, hiszpańskie paso doble
oraz jive i cha-cha.
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Taneczne popisy w hali „Pogoń”

Festiwal rozgrywany jest w najwyższej
klasie tanecznej WDSF. Wieczorną finałową galę z udziałem najlepszych par (początek o godzinie 18) poprowadzi znana
tancerka i jurorka Iwona Pavlović.  WG

Fot. Jerzy Przybysz

Parkiet wirujących par

WOKÓŁ NAS
POZNALIŚMY LAUREATÓW PIĄTEJ EDYCJI KONKURSU „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”

Głowy pełne dobrych pomysłów

Kilkadziesiąt osób rywalizowało w piątej już edycji konkursu
„Zabrzański Biznesplan”. Najlepsze pomysły na własną firmę poznaliśmy podczas gali zorganizowanej w hotelu Diament.
Pula nagród wyniosła w tym
roku ponad 150 tys. zł.
Zwycięzcą piątej edycji konkursu
„Zabrzański Biznesplan” został
Łukasz Paszkowski (na zdjęciu),
który zaprezentował projekt
„Pracownia projektowa wzornictwa
przemysłowego”.
– Zanim założyłem własną
działalność
gospodarczą,
brałem udział w szkoleniach
organizowanych przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Dzięki
temu dowiedziałem się wielu
cennych rzeczy, które, mam nadzieję, pomogą mi w prowadzeniu swojego
biznesu – podkreśla Łukasz Paszkowski.
Konkurs „Zabrzański Biznesplan” po
raz pierwszy ogłoszony został w 2013 r.
Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz pobudzanie aktywności mieszkańców w kierunku podej-

TAKIE SĄ LICZBY:

50

firm i instytucji wsparło
do tej pory konkurs
„Zabrzański Biznesplan”

35

partnerów konkurs
miał w tym roku

150 tys. zł
600 tys. zł

wyniosła pula nagród od
początku organizacji konkursu

Fot. UM Zabrze

to wartość nagród w tegorocznej
edycji przedsięwzięcia

mowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.
Od pierwszej edycji cieszy się zainteresowaniem nie tylko
zabrzan. Swoje pomysły biznesowe zgłosili mieszkańcy
m.in. Katowic, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Wrocławia,
Bydgoszczy, a także województwa pomorskiego. Z roku na
rok przybywa firm i instytucji wspierających konkurs. Do tej
pory ich liczba sięgnęła już 50. Łączna pula nagród przekroczyła 600 tys. zł. Wśród nich, oprócz nagród pieniężnych, co
roku są m.in. wynajem biura za symboliczną złotówkę,
obsługa prawna i księgowa, szkolenia, kursy językowe czy sprzęt biurowy.
– Te pięć lat pokazuje, jak cenną inicjatywą było stworzenie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Warto
pracować dla przedsiębiorców, ludzi
kreatywnych, z głowami pełnymi pomysłów. To wielki powód do dumy,
że nasze miasto jest tak silne przedsiębiorczością i młodymi przedsiębiorcami – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Gratuluję wszystkim laureatom i składam
podziękowania firmom oraz instytucjom, które wsparły organizację
przedsięwzięcia – dodaje.
– Ideą konkursu „Zabrzański Biznesplan” jest wybieranie takich pomysłów, które w ocenie kapituły mają
szansę na przetrwanie. Nie chodzi
tylko o to, żeby firmę otworzyć, ale
o to, żeby ona rzeczywiście na rynku lokalnym, regionalnym, a nawet
międzynarodowym z powodzeniem zaczęła funkcjonować
– zwraca uwagę
Ewa Weber, sekretarz miasta.
W
tegorocznym
konkursie II miejsce zajął Piotr Proba
(„Firma projektowa
oraz przestrzeń inicjatyw twórczych –
morphing design”),
a III miejsce Justyna
Musioł („Pasieka Szlachecka”). Kapituła przyznała także trzy wyróżnienia. Trafiły one do Szymona Ratki (QualiTees
– „Projektowanie, produkcja oraz sprzedaż drewnianych i akrylowych akcesoriów”), Macieja Wężykowskiego (Rendart
– „Mieszkania3D”) oraz Karoliny Ochabowicz („Silesia Guide”). 
GOR
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2018

25

WOKÓŁ NAS
REKORDOWA LICZBA MALUCHÓW WZIĘŁA UDZIAŁ W VII OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TAŃCA IGRASZKI

Tego jeszcze nie było! Aż 998 małych artystów wzięło udział w zorganizowanym w kwietniu VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
Igraszki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także 64. już
edycja Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka.
– Podczas tegorocznych przesłuchań
gościliśmy rekordową liczbę tańczących
dzieci. Na naszej scenie wystąpiło łącznie 998 maluchów – wylicza Katarzyna
Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zabrzu. Taneczne zmagania,
w przygotowaniu których brało udział
aż 74 choreografów, trwały ponad
sześć godzin. Jurorzy oceniali łącznie
81 prezentacji.
– W festiwalu bierzemy udział już kolejny
raz. Na scenie widać radość dzieci z tańca. Dla nas to przede wszystkim świetna
zabawa – mówi Anna Słomka z Przedszkola nr 40 w Gliwicach.
– Jest trochę stresu, ale przede wszystkim jest fajnie. Lubimy tańczyć i występować na scenie. Można poznać nowe
koleżanki. Żeby dobrze tańczyć, trzeba
przede wszystkim bardzo dużo i ciężko
ćwiczyć – przekonywały Nadia i Emilka, uczestniczki festiwalu.
Festiwal Igraszki organizowany jest
od 2012 r. Dzisiaj to jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych skierowanych do najmłodszych dzieci.
Impreza przyciąga małych artystów
z przedszkoli publicznych i niepublicznych, w tym placówek z oddziałami
integracyjnymi, szkół podstawowych,
szkół tańca i ośrodków kultury. Do
konkursu można zgłaszać solistów,
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duety oraz zespoły. – W festiwalu biorą udział dzieci w wieku od trzech do
ośmiu lat. Charakter konkursu pozwala nawiązać do tradycji tanecznych poszczególnych regionów Polski, docenić
charakterystykę strojów oraz inspiracje
muzyczne – tłumaczy Katarzyna Flak.
Swoje umiejętności taneczne, aktorskie i wokalne prezentowali z kolei
nieco starsi już uczestnicy 64. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka. – Wystąpiło mnóstwo fantastycznych artystów. Poziom

...i bardzo dynamicznie
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Było melancholijnie...

Fot. MOK

Mali tancerze przygotowali efektowne stroje

był bardzo wysoki. Jesteśmy dumni,
że mamy w naszym mieście takie artystyczne dusze – podkreśla Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury nr 2.
– Śpiewanie to jedna z moich największych pasji. Ważne, żeby na scenie być
autentycznym i szczerym – uśmiecha
się Gosia Handke, laureatka Grand
Prix Festiwalu.
– Pierwszy raz brałam udział w festiwalu i jestem pod wrażeniem. Świetny
klimat. Choć to festiwal, nie ma napięcia, wszystko odbywa się na luzie.
Dostałam wyróżnienie. Myślę, że jak
na pierwszy raz to duże osiągnięcie –
mówi Marta Bryła, jedna z tegorocznych uczestniczek.

MM

Fot. MOK

Fot. MOK

Przedszkolaki i uczniowie na scenie

WOKÓŁ NAS
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU OBCHODZI JUBILEUSZ 20-LECIA

Ważny punkt na kulturalnej mapie miasta

Fot. MOK

W ciągu dwóch ostatnich dekad MOK
przeszedł wielką metamorfozę. – Kiedy
przyszedłem tu do pracy w maju 1998
roku, nie było tu dosłownie niczego. Nie
było na czym usiąść, nie było na czym
pisać – wspomina Wiesław Śmietana,
pierwszy dyrektor placówki, obecnie dyrektor Domu Muzyki i Tańca.
– W budynku działał wcześniej dom kultury kopalni „Makoszowy”. Kiedy kopalnia w wyniku restrukturyzacji przekazała go miastu, pojawił się pomysł, żeby
stworzyć tu właśnie Miejski Ośrodek Kultury – dodaje.
W obchody jubileuszu wpiszą się m.in.
zaplanowany na 19 maja turniej skata oraz tegoroczna edycja Majowego
Grania, która czeka nas 26 maja na
promenadzie Areny Zabrze. – Z okazji
jubileuszu planujemy wydać pamiątkowy album, w którym pokażemy historię
miejsca oraz dwudziestoletnią działalność MOK-u na kulturalnej mapie Zabrza
– zapowiada Katarzyna Flak.

MM

Wystawa „20 lat minęło” w Miejskim Ośrodku Kultury

„20 lat minęło” to tytuł ekspozycji, jaka 4 kwietnia otwarta została
w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Wystawa wpisuje
się w obchody przypadających w tym roku 20. urodzin placówki.
– Jesteśmy przekonani, że wystawa ta stała
się bliska sercom wszystkich mieszkańców
Zabrza. Przedstawiliśmy na niej historię na-

szego budynku, zaprezentowaliśmy unikatowe zdjęcia z licznych organizowanych imprez – mówi Katarzyna Flak, dyrektor MOK.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 PO RAZ TRZECI ZAPROSIŁ NA DZIEŃ JAPOŃSKI

W klimatach Kraju Kwitnącej Wiśni

W wydarzenie zaangażowała się młodzież z wielu śląskich szkół, biorąca
udział w dwóch organizowanych przez
szkołę konkursach: II Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym Mangaka’s Art
„Manga po polsku” oraz IV Wojewódzkim Konkursie „Spotkanie z Sakurą – co
Ty wiesz o Japonii?”. Goście mieli okazję
nauczyć się wybranych słów w języku japońskim oraz wspólnie zaśpiewać piosenkę. Był pokaz sztuki walki i warsztaty
z japońskiej kaligrafii, które przygotowali państwo Kimiaki i Ikumi Tonogawa.
Na co dzień goście z Japonii, w ramach
wolontariatu, prowadzą w szkole zaję-

cia z kaligrafii, kultury oraz
języka japońskiego. Należące do ZSO nr 14 VIII Liceum
Ogólnokształcące od kilku
już lat umożliwia uczniom
naukę japońskiego, jako
drugiego obowiązkowego
języka obcego.
Ale japońskich akcentów jest w Zabrzu
więcej. Szczególnie o tej porze roku
warto wybrać się do Parku Hutniczego,
by zobaczyć w pełnej krasie kwitnące
japońskie wiśnie, które zostały tu zasadzone kilka lat temu.

MM

Fot. Rafał Kobos

Warsztaty japońskiej kaligrafii oraz konkursy związane z Krajem Kwitnącej Wiśni znalazły się w programie
Dnia Japońskiego, jaki po raz trzeci już zorganizował
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14. Imprezę objęła
honorowym patronatem ambasada Japonii w Polsce.

Zachwycające wiśnie w Parku Hutniczym

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2018
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WOKÓŁ NAS
W ZABRZU ODBYŁ SIĘ OGÓLNOPOLSKI FINAŁ VII OLIMPIADY BUDOWLANEJ „BUDUJ Z PASJĄ”

Młodzi budowlańcy w akcji

Część praktyczna olimpiady obejmowała malowanie i tapetowanie

Żadnych tajemnic nie miało tapetowanie
i malowanie przed uczestnikami Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, której finał
centralny odbył się w kwietniu w Zabrzu. Rywalizujący w dwuosobowych zespołach uczniowie musieli wykazać się również wiedzą teoretyczną.
Zorganizowany w siedzibie Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu finał olimpiady trwał od
9 do 11 kwietnia. Wzięło w nim
udział szesnaście dwuosobowych zespołów. – Tematyka tej olimpiady
to prace budowlane
– finał odbywa się
w dwóch etapach.
Pierwszy z nich
ma
charakter
praktyczny. Tym
razem obejmował
tapetowanie i malowanie. W części
teoretycznej uczestnicy piszą testy – tłumaczy Ryszard Gruca,
dyrektor CKPiU w Zabrzu.
– Organizujemy olimpiadę od
siedmiu lat. Odbywa się w każdej szkole
kształcącej w zawodach budowlanych.
Założyliśmy, że olimpiada będzie miała
również cel poznawczy. To, co zobaczą
uczestnicy w Zabrzu, jest unikalne. Jednocześnie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dysponuje najnowo-
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cześniejszymi pomocami dydaktycznymi
i to kolejny argument za zorganizowaniem finału właśnie w Zabrzu – podkreśla Krzysztof Lewicki, prezyFot. C
dent Krajowej Federacji
K Pi
U
Edukacji Zawodowej
i Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą
w Kielcach.

W finale olimpiady wzięło udział szesnaście dwuosobowych ekip z całej Polski
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Fot. CKPiU

Fot. Magdalena Mionc

c

Wyłonieni w kwalifikacjach młodzi ludzie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. prowadzenia dokumentacji
budowlanej, podstaw budownictwa,
technologii oraz przepisów bhp. Precyzja oceniana była w części praktycznej
rywalizacji. – Od dziecka lubiłam majsterkować. Najbardziej lubię robić rzeczy
związane z drewnem. Pierwszy raz
Fot. M
biorę udział w takiej olimpiadzie,
a gd
ale
na
M
ale zadania nie zaskoczyły
io
n
mnie. Doświadczenie, które zdobywam w szkole,
na pewno przyda mi
się w przyszłości, którą planuję związać
z
budownictwem
– mówi Weronika
Ziarno ze Staszowa,
jedna z uczestniczek
olimpiady.
– Budownictwo to moja
pasja. Zawsze ciekawiło
mnie, w jaki sposób powstają różne konstrukcje. Stąd wybór
szkoły i kierunku. Już teraz domownicy
mogą liczyć na moją pomoc w remontach –
uśmiecha się Jakub Bąk, inny z finalistów.
W budowlanej rywalizacji najlepsi okazali się Sebastian Sowa i Adrian Krawczyk z Zespołu Szkół Zawodowych im.
Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii. Wyniki ogłoszone zostały podczas
uroczystości przygotowanej w Łaźni
Łańcuszkowej. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny Zdziesiątkowani
z Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu. 
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WOKÓŁ NAS
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO ZAPRASZA NA NIEZWYKŁĄ WYSTAWĘ

Malarstwo intuicyjne w Sztolni Królowa Luiza

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

Obrazy można oglądać w hali sprężarek Sztolni Królowa Luiza...

...i w Łaźni Łańcuszkowej

Efekty IX Konkursu Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza
podziwiać można w Łaźni Łańcuszkowej oraz hali sprężarek
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Przedsięwzięcie przyciągnęło ponad 80 artystów, którzy przygotowali 145 prac.
Tematem konkursu, który zorganizowało Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu oraz Stowarzyszenie „Barwy Śląska”, był obraz przemysłowy
Śląska – kopalnie, sztolnie górnicze
i inne zakłady. Przedsięwzięcie podsumowano 19 kwietnia w Łaźni Łańcuszkowej.

W konkursie wzięły udział 82 osoby. Artyści przygotowali ogółem 145
prac, które zostały wykonane w różnych technikach malarskich, takich
jak akryl, olej, akwarela, ołówek czy
pastele.
Wernisażowi pokonkursowej wystawy towarzyszyło wręczenie nagród

autorom najlepszych obrazów. Jury
przyznało dwie pierwsze nagrody.
Otrzymali je Krzysztof Webs za obraz „Wygasła Hermina” oraz Marian
Ilga za „Śląsk”. Przyznano także dwa
drugie i dwa trzecie miejsca. Zajęli je
odpowiednio Andrzej Karpiński i Jerzy Skiba oraz Jadwiga Fastnacht i Jacek Depta. Nagrodę specjalną otrzymał Igor Żmudzki za obraz „Kopalnia
w blasku księżyca”, a nagrodę dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego
Marta Kołodziej za „Sen Noe”. Wystawę można oglądać do końca maja. 
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W GALERII CAFÉ SILESIA OGLĄDAĆ MOŻNA PRACE NORMANA LETO

Na pograniczu sztuk
Norman Leto, a właściwie Łukasz Banach, urodził się 23 sierpnia 1980 r. w
Bochni. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Tworzy na pograniczu fabularnej fikcji,
filozofii oraz nauk ścisłych. Jego twórczość stanowią obrazy, fotografie, prace wideo, obiekty i instalacje zarówno
w przestrzeni rzeczywistej, jak i wirtualnej. We wczesnym etapie twórczości

Leto współpracował m.in. ze Zdzisławem Beksińskim.
Obecnie Norman Leto postrzegany jest
przez krytyków sztuki jako jeden z najbardziej oryginalnych i interesujących
artystów młodego pokolenia. W czerwcu 2017 r. twórca pojawił się w wideoklipie „I promise” słynnej brytyjskiej grupy Radiohead. Za swój pełnometrażowy

Fot. Igor Cieślicki

Prace malarskie Normana Leto, polskiego artysty wizualnego, filmowca oraz pisarza młodego pokolenia, oglądać można
w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Na 19 maja w muzeum zaplanowano
spotkanie z Normanem Leto

film „Photon” otrzymał Paszport Polityki 2017 w kategorii Sztuki wizualne.

GOR
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LEKCJA HISTORII
W MIEJSCU DZISIEJSZEGO TARGOWISKA POD RATUSZEM FUNKCJONOWAŁA PRZED LATY HUTA SZKŁA

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Ponad wiek historii zaklętej w szkle

Huta szkła Wilhelma Eisnera (z lewej) sfotografowana z wysokości 400 m (Oberschlesien im Bild)

Powstała w miejscu, gdzie dziś funkcjonuje popularne
Targowisko Pod Ratuszem. Produkowano w niej butelki
i szkło okienne. Założona przez Wilhelma Eisnera huta szkła
wpisała się w krajobraz Zabrza na ponad sto lat.
W połowie 1862 r. z Raciborza do Zabrza przeprowadził się kupiec Wilhelm
Eisner. Urodził się 1 listopada 1832 r.
w Ujeździe, w rodzinie kupca Mosesa
Eisnera i Ernestine Eisner z domu Toblauer. W chwili przyjazdu do Zabrza już
od ponad pięciu lat ożeniony był z Henriette Sonntag, urodzoną ok. 1835 r.
we Wrocławiu.
Jesień 1862 r. była dla niego tragiczna.
4 października zmarła jego dwuletnia
córka Paulina. 21 października, dwa dni
po urodzeniu drugiej córki Henrietty,
zmarła jego żona. Malutka Henrietta
zmarła w wieku sześciu tygodni 21 listopada 1862 r. Jedynym dzieckiem z tego
małżeństwa, które osiągnęło wiek dorosły, był syn Adolf.
W początku 1863 r. Wilhelm Eisner
ożenił się z Friederike Böhm, urodzoną 3 października 1839 r. w Gliwicach.
Jej rodzicami byli kupiec Moritz Böhm
i Jettel Böhm z domu Fischer. Wilhelm
i Friederike doczekali się jedenaściorga
dzieci, z których Joseph, Olga i Ernestine zmarły w dzieciństwie, a Siegfried
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w wieku 25 lat. Max, Emil i Fritz zostali
lekarzami. Max zginął w 1942 r. w Theresienstadt, los Emila i Fritza nie jest
nam znany. Linna p.v. Pollack również
zginęła w 1942 r. w Theresienstadt, zaś
Rosa p.v. Pinkus została zamordowana
przez nazistów w bliżej nieokreślonych
okolicznościach. Hugo i Louis Eisner pojawią się w dalszej części artykułu.
* * *
W 1866 r. Wilhelm Eisner wybudował w ówczesnym Małym Zabrzu hutę
szkła. Taka data pojawia się na wcześniejszych papierach firmowych. Co
ciekawe, na dwóch wzorach papierów
firmowych z lat 30. XX wieku hutę postarzono o dwa lata, podając jako datę
jej powstania rok 1864. Pod koniec XIX
wieku ulicę, przy której hutę wybudowano, nazwano Hermannstraße (obecna ul. Piastowska), a posesji nadano nr
4. Od samego początku w hucie produkowano butelki do wina, piwa i wód
gazowanych oraz szyby ze szkła gład-
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kiego i żłobkowanego. W pierwszym
roku istnienia huty wyprodukowano
w niej 600 tys. butelek i 25 tys. m kw.
szkła okiennego. W latach 1888–1891
hutę rozbudowano. W 1900 r. powstało
w niej 1,8 mln butelek i 240 tys. m kw.
szkła. Produkowano także kominki do
lamp naftowych.
Wilhelm Eisner zaangażowany był w życie zabrzańskiej społeczności żydowskiej.
W 1870 r. wziął udział w zebraniu założycielskim żydowskiego towarzystwa pogrzebowego Chewra Kadischa, zaś rok
później znalazł się w gronie 47 członków
gminy, którzy podjęli decyzję o budowie
w Zabrzu synagogi. W następnych latach został członkiem Kolegium Reprezentantów Gminy Żydowskiej w Zabrzu.
Zmarł w Małym Zabrzu 31 października
1892 r. Pochowany został na tutejszym
cmentarzu żydowskim.
Po jego śmierci właścicielami huty zostali jego żona Friederike i ich syn Hugo.
W 1902 r., oprócz huty, byli oni również
właścicielami cegielni. W następnych latach dołączył do nich młodszy z synów,
Louis. Wszyscy mieszkali w narożnej,
dwupiętrowej kamienicy przy Hermannstr. 10, wybudowanej naprzeciw bramy prowadzącej na teren huty. Jako
jedna z nielicznych ulic w Zabrzu Hermannstr. nie miała podziału na stronę
nieparzystą i parzystą, lecz posiadała
numerację ciągłą, co zresztą pozostało do dzisiaj. Przy ul. Piastowskiej stoją
obok siebie budynki nr 9, 10 i 11.
Na parterze kamienicy mieścił się sklep
detaliczny, w którym oferowano wyroby szklane, porcelanę, serwisy do
kawy i zastawy stołowe, a także części
do lamp gazowych, elektrycznych i naftowych. Przy „Wilhelm Eisner Glas-Fabrik” działała również hurtownia, która
oprócz produktów własnych huty miała
na składzie sprowadzane z innych wytwórni lustra i kryształy. W 1920 r. produkcja huty wyniosła 2,4 mln butelek
i 360 tys. m kw. szkła okiennego.
Dwa lata później, 7 kwietnia 1922 r.,
zmarła Friederike Eisner. Od tej pory
hutą zarządzali jej synowie. Hugo Eisner
urodził się 15 sierpnia 1873 r. w Małym
Zabrzu. W 1899 r. ożenił się z Martą Kaiser, córką właściciela browaru Michaela Kaisera i Berty Kaiser z domu Böhm,
urodzoną 11 czerwca 1878 r. w Starym

LEKCJA HISTORII

W latach 1928–1929 nastąpiła kolejna
rozbudowa huty, w wyniku której zamontowano cztery maszyny systemu
Fourcaulta do ciągłej produkcji szkła
okiennego. Mogły one produkować tafle szklane o grubości od 1,8 do 7 mm,
szerokości od 1,5 do 2 metrów i nieograniczonej niczym długości. Poza tym na
wyposażeniu huty znajdowało się dziesięć innych maszyn. W 1930 r. produkcja wyniosła 10 mln butelek i 1,2 mln m
kw. szkła okiennego. Po dojściu NSDAP
do władzy w Niemczech, w 1933 r.,
huta szkła pozostała jeszcze przez pewien czas w rękach Hugona i Louisa
Eisnerów. A ponieważ byli oni Żydami,
w 1939 r. przeprowadzono aryzację
huty, a z nazwy usunięto imię i nazwisko założyciela. Obaj bracia, a szczególnie Hugo, nadal interesowali się swoją
byłą własnością. Zdenerwowany tym
powiernik i kierownik huty doniósł we
wrześniu 1940 r. na Hugo Eisnera do
zabrzańskiego Gestapo. Czy były jakieś
konsekwencje tego donosu, nie wiemy.
Dwa lata później, 13 kwietnia 1942 r.,
Hugo Eisner uwięziony został w obozie
koncentracyjnym Auschwitz, w którym
przeżył tylko cztery dni. Zamordowany
został 17 marca. Jego żona Marta i córka Alice oraz brat Louis i jego żona Käte
zamordowani zostali w czasie Holokaustu. Syn Hugona, Wilhelm, wyjechał do
Boliwii, zaś dzieci Louisa – Anni oraz
Hans z żoną Gerdą Grünberg, wyjechali
do Wielkiej Brytanii.
W latach II wojny światowej przy hucie funkcjonował obóz dla robotników
wschodnich. Białorusini i Ukraińcy więzieni byli w dwóch barakach wybudowanych przy Turmstr., czyli obecnej ul.
św. Andrzeja Boboli.
Po przyłączeniu Zabrza do Polski zakład
uruchomiono jako Państwową Hutę
Szkła. Została ona zamknięta w 1973 r.

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

Zabytkowy park odzyska
swą atrakcję
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w popularnym parku w centrum miasta.
Park im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela powstawał w dwóch etapach. Pierwszy z nich, który rozpoczęto w 1924 r., trwał sześć lat. Kolejny był
realizowany po 1930 r. W tym czasie zaczęto odchodzić od typowo pałacowego charakteru parków na rzecz obiektów dostępnych ogółowi mieszkańców. W parku powstało m.in. oczko wodne. Teraz ma być ono odtworzone
w ramach ruszającej właśnie rewitalizacji zabytkowego kompleksu. GOR

Archiwalna fotografia oczka wodnego w parku przy ul. Dubiela

Obecnie w tym miejscu znajduje się kamienny krąg, ale oczko wodne wkrótce powróci
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

* * *

TAK BYŁO, TAK JEST, CZYLI ZABRZE NA DAWNEJ
I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII

Fot. Jerzy Przybysz

Zabrzu. Hugo i Marta Eisner doczekali
się dwójki dzieci urodzonych w Małym
Zabrzu – Wilhelma (ur. 12.08.1900) i Alice
Berthy (ur. 11.07.1903). Louis Eisner urodził się 2 sierpnia 1877 r. w Małym Zabrzu.
Jego żoną została Käthe Fröhlich urodzona 1 września 1891 r. w Koźlu w rodzinie Josepha Fröhlicha i Reginy Fröhlich
z domu Loewe. W związku tym urodziło się troje dzieci: Hans (ur. 28.02.1914
w Zabrzu), Anni Henriette (ur. 25.11.1915
w Zabrzu), Günther (ur. 3.06.1920 we
Wrocławiu zm. 17.10.1930 w Zabrzu).
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PIŁKARZE RĘCZNI GÓRNIKA ZABRZE NA OSTATNIEJ PROSTEJ TEGOROCZNEGO SEZONU ROZGRYWEK

Szczypiorniści w ćwierćfinale
ną głową, bo daliśmy z siebie wszystko.
W pierwszej połowie nawet prowadziliśmy
czterema bramkami, a to nieczęsto zdarza się w meczach z Kielcami. Wszystko
było dobrze gdzieś do 45. minuty, gdy Vive
doprowadziło do remisu. Nam zabrakło
wtedy trochę zimnej krwi, wykończenia
niektórych sytuacji, a także po prostu
zwykłego boiskowego szczęścia. W sumie
pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć nawet z Kielcami – mówił po meczu
skrzydłowy Górnika i jego kapitan Bartłomiej Tomczak.

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Mecz z PGE Vive Kielce był niezwykle emocjonujący

Nie zawodzą swoich kibiców piłkarze ręczni Górnika Zabrze. Chociaż
17 kwietnia musieli uznać wyższość drużyny PGE Vive Kielce, to ambicją i postawą w konfrontacji z utytułowanym rywalem zaimponowali
widzom. W swojej grupie zabrzanie zajęli drugie miejsce, a w ramach
ćwierćfinałów PGNiG Superligi zmierzą się z Gwardią Opole.
Kibice, którzy 17 kwietnia zasiedli na
trybunach hali „Pogoń”, liczyli na dobry
mecz i się nie zawiedli. Były momenty,
gdy zabrzanie raz po raz punktowali przeciwnika. W pewnym momencie
gospodarze mieli nawet kilka bramek
przewagi i grali jak równy z równym.

Górnik, który w grupie granatowej zajął drugie miejsce za PGE Vive Kielce,
zmierzy się z trzecią w grupie pomarańczowej Gwardią Opole. Pierwsze starcie
zaplanowano na 29 kwietnia. Rewanż rozegrany zostanie 6 maja w hali „Pogoń”.

WG

Dopiero kwadrans przed upływem regulaminowego czasu gry Vive dopięło
swego i na tablicy wyników pojawił się
remis. Ostatecznie kielczanie wygrali
spotkanie 35:29, ale Górnik pozostawił
po sobie naprawdę korzystne wrażenie.
– Schodziliśmy z parkietu z podniesio-

RUSZA MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO GWAREK

Baza dla kolejnych sukcesów
W ramach remontu wyrównana zostanie podbudowa nawierzchni, wykonane
będą także fundamenty pod urządzenia
sportowe. Przekazanie placu budowy
wykonawcy, którym została firma SOLID-STET ze Szczecina, nastąpiło pod
koniec kwietnia. Koszt przedsięwzięcia
to nieco ponad pół miliona złotych. Prace mają potrwać trzy miesiące.
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Przypomnijmy, że Szkolny Klub Sportowy Gwarek Zabrze szkoli utalentowaną młodzież już od ponad 40 lat.
Z jego szeregów wywodzą się m.in. Łukasz Piszczek, Kamil Kosowski, Michał
Probierz i Adam Danch, a zabrzański
klub to uznana marka na sportowej
mapie Polski.

GOR
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Fot. Jerzy Przybysz

W kwietniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją
kompleksu boisk SKS Gwarek w Biskupicach. Obejmą one
m.in. wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na nową.

Kompleks boisk SKS Gwarek

SPORT
PIŁKARZE GÓRNIKA ZABRZE WALCZĄ O JAK NAJWYŻSZĄ POZYCJĘ W GRUPIE MISTRZOWSKIEJ

Fot. Igor Cieślicki

Trójkolorowi w decydującej fazie rozgrywek

Bramka Rafała Kurzawy z rzutu wolnego dała wyrównanie w meczu z Legią

Starcie z Wisłą Płock
Fot. Jerzy Przybysz

LUBAŃSKI NA CZELE
PLEBISCYTU

– W kwietniu poznaliśmy wyniki plebiscytu,

zorganizowanego

z

okazji

przypadających w tym roku 70. urodzin
Górnika Zabrze, na najlepszych, najpopularniejszych i najbardziej lubianych piłkarzy w historii klubu. Pierwsze
miejsce zajął Włodzimierz Lubański. Na
kolejnych stopniach podium znaleźli się
Ernest Pohl i Stanisław Oślizło. Wizerunki 25 wybranych w plebiscycie gwiazd
Górnika zawisną w tym roku w Galerii
Sław, jaka powstaje na Arenie Zabrze.

Ostatnie mecze piłkarze Górnika Zabrze rozgrywali ze zmiennym szczęściem. Remisem 1:1 zakończyło się
3 kwietnia pierwsze z półfinałowych
spotkań Pucharu Polski. Starcie Górnika Zabrze z Legią Warszawa na
stadionie przy ul. Roosevelta obserwował z trybun komplet widzów. – Zabrze zawsze czeka na takie mecze, bo
to wielkie święto i taka atmosfera towarzyszyła nam od początku tego spotkania – podkreślał Marcin Brosz, trener
Górnika.
Poza atmosferą Trójkolorowi z pewnością będą wspominać dający wyrównanie piękny strzał z rzutu wolnego Rafała Kurzawy. Reprezentant
Polski przymierzył w okienko, nie dając bramkarzowi Legii najmniejszych
szans na obronę.
Rozgrywany 18 kwietnia w Warszawie
rewanż zapowiadał się bardzo obiecująco. Trójkolorowi objęli bowiem
prowadzenie. Niestety, po dość niefortunnej interwencji Tomasza Loski
sędzia odesłał naszego bramkarza do
szatni, a Legioniści wyrównali z rzutu wolnego. Bramkę na wagę finału
Pucharu Polski zdobył w 97. minucie
Jarosław Niezgoda.

W rozgrywkach ekstraklasy przełamał się Igor Angulo, który po dłuższej przerwie strzelił w Białymstoku
dwie bramki aspirującej do tytułu mistrza Polski Jagiellonii. Później przyszła porażka 0:1 na własnym boisku
z Wisłą Płock.
Do końca sezonu pozostało już zaledwie kilka spotkań. W ostatniej kolejce, która rozpocznie się 20 maja o godzinie 18, Trójkolorowi podejmować
będą na własnym boisku Wisłę Kraków. Trzymamy kciuki!

GOR, WG

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Odrobiny szczęścia zabrakło piłkarzom Górnika Zabrze,
by na Stadionie Narodowym wystąpić w finale Pucharu Polski. Po efektownej i ambitnej grze Trójkolorowi ulegli w półfinale Legii Warszawa. Teraz zawodników czekają ostatnie
mecze tegorocznego sezonu rozgrywek ekstraklasy. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy 20 maja.

W Zabrzu piłkarze grają przy pełnych trybunach
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Fot. Jerzy Przybysz

GÓRNIK ROZEGRAŁ WPISUJĄCY SIĘ W OBCHODY JUBILEUSZU KLUBU MECZ Z HAJDUKIEM SPLIT

Mecz z Hajdukiem Split dostarczył sporo emocji

Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika

Urodzinowe emocje przy pełnych trybunach
Choć mecz miał charakter towarzyski, piłkarskich emocji z pewnością nie brakowało. Pełne były również trybuny, na których, pomimo niskiej temperatury, zasiadło ponad 21 tysięcy osób. Rozegrane 24 marca spotkanie z Hajdukiem Split wpisało się w obchody
przypadającego w tym roku jubileuszu 70-lecia Górnika Zabrze.
Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmiał
punktualnie o godzinie 19.48. Było
to nawiązanie do daty powstania zabrzańskiego klubu. – Zaskoczeniem była
dla mnie frekwencja. Liczyłem na 13–14
tysięcy widzów. Był to mecz towarzyski,
za ciepło też nie było. Nasi kibice jednak
po raz kolejny pokazali, że są wyjątkowi.
Dwadzieścia tysięcy ludzi na tego typu
meczu to wynik fantastyczny. Atmosfera
kapitalna, wszyscy wybornie się bawili.
Miało być święto kibiców i było – uśmiecha się Stanisław Oślizło, legendarny
obrońca Górnika Zabrze.
– Dziękuję wszystkim. To był naprawdę
bardzo fajny czas. Myślę, że kibice powinni być zadowoleni z tego, co zobaczyli na
boisku – mówił po meczu Żeljko Kopic,
trener Hajduka.
Mecz z Hajdukiem był doskonałą okazją, by zaprosić na stadion piłkarzy,
którzy grali w Górniku przed laty.
Wśród nich byli m.in. Jan Urban, Andrzej Iwan, Krzysztof Bukalski, Zygmunt Anczok, Henryk Latocha czy Ireneusz Jeleń. Przyjechał trener Zdzisław
Podedworny, który siadł przy stoliku
ze swoimi podopiecznymi z początku
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lat 80. To Henryk Zimkowski, Piotr Preifer i Edward Socha.
– Widząc gola straconego w trzeciej
minucie, myślałem, że Hajduk poradzi
sobie bez większego problemu. Zobaczyłem jednak, że Marcin Brosz ma w rękawie kolejnych młodych chłopaków.
Wielkie brawa – podkreślał Andrzej
Iwan. Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika 3:2. Bramki dla Trójkolorowych zdobyli Łukasz Wolsztyński,
Igor Angulo i Daniel Liszka.

GOR
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GALERIA SŁAW SIĘ ZAPEŁNIA
Przed rozpoczęciem meczu nastąpiła uroczysta inauguracja
Galerii Sław Górnika Zabrze. Nad
trybuną północną zawisł wizerunek legendarnego Ernesta Pohla,
pierwszej z 25 gwiazd Górnika,
których zdjęcia w tym roku znajdą swoje stałe miejsce na stadionie przy ul. Roosevelta.

ZAPRZYJAŹNIONE KLUBY
Zaprzyjaźniony z Górnikiem Hajduk Split to klub liczący się na piłkarskiej
mapie Europy i jeden z najbardziej zasłużonych klubów byłej Jugosławii. Siedem mistrzostw tego nieistniejącego już kraju robi wrażenie. Podobnie jak
jedenaście tytułów wicemistrzowskich i dziewięć wywalczonych pucharów
kraju. W niepodległej Chorwacji Hajduk osiem razy wywalczył mistrzostwo,
po sześć razy puchar i superpuchar Chorwacji.
Historia klubu sięga 13 lutego 1911 r., a nazwa wywodzi się od hajduków,
którzy walczyli z imperium osmańskim. Hajduk dwa razy grał w półfinałach
europejskich pucharów – z Leeds i Tottenhamem. Dwa razy występował też
w ćwierćfinale Pucharu Mistrzów.

SPORT
W NASZYM MIEŚCIE RUSZYŁ PILOTAŻOWY PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WYPOŻYCZANIE ROWERÓW

Na siodełku przez Zabrze

TAKIE SĄ LICZBY:

28 km

to długość ścieżek
rowerowych w Zabrzu

14,5 km

to długość tras
dla pieszych i rowerzystów
stworzonych w efekcie
rekultywacji terenów
nad Bytomką
Fot. Igor Cieślicki

57,5 km

to długość szlaku
prowadzącego
wokół miasta

Już kilka lat temu wokół Zabrza został wytyczony szlak rowerowy liczący prawie 60 km

– To pełnowartościowa próbka oferty,
która umożliwi zebranie wiedzy odnośnie tego, jak docelowo system powinien
funkcjonować w Zabrzu – mówi Tomasz
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska,
operatora Zabrzańskiego Roweru
Miejskiego. – Rower miejski to nie tylko
sposób na rekreację, ale również wygodny, ekologiczny i szybki środek codziennego transportu. W połączeniu z tradycyjnymi środkami komunikacji publicznej
jest doskonałą konkurencją dla transportu samochodowego. Cieszymy się, że Zabrze dołącza do innych miast metropolii,
których mieszkańcy mogą już korzystać
z tej oferty – dodaje.
W ramach pilotażu w Zabrzu uruchomione zostały cztery stacje, w których
można wypożyczyć rower. Do dyspozycji mieszkańców są łącznie 32 jednoślady, w tym 27 rowerów miejskich, jeden
familijny, pozwalający na bezpieczną
jazdę nawet z czwórką dzieci, dwa tandemy i dwa rowerki dziecięce.
Stacje pojawiły się w rejonie dworca
kolejowego oraz w pobliżu obiektów
położonych na zabrzańskim szlaku turystyki przemysłowej. To Kopalnia Guido, Łaźnia Łańcuszkowa oraz budynek
Sztolni Królowa Luiza przy ul. Miarki.
– Stacje zostały tak usytuowane z dwóch
powodów – tłumaczy Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Wę-

glowego w Zabrzu. – Po pierwsze, turyści
będą mogli łatwiej przemieszczać się między naszymi obiektami. Po drugie, inne
osoby, wypożyczając rower, będą mogły
przy okazji zobaczyć, co nowego pojawiło
się w naszym kompleksie – dodaje.
– W Zabrzu podejmujemy z myślą o rowerzystach szereg działań. Powstają
kolejne ścieżki, stworzony został prowadzący wokół miasta szlak rowerowy. Uruchomienie programu Zabrzański Rower
Miejski to kolejny etap tworzenia przy-

jaznych rozwiązań dla miłośników jazdy
na rowerze. Bardzo się cieszę, że udało
się go wkomponować w działania podejmowane na szlaku turystyki industrialnej – podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Fot. Nextbike Polska

Ponad 30 rowerów będzie dostępnych dla mieszkańców
od 27 kwietnia do końca czerwca w ramach pilotażowego programu Zabrzański Rower Miejski. Jednoślady można wypożyczać korzystając z czterech stacji zlokalizowanych na terenie miasta.

Rower w wersji cargo

JAK WYPOŻYCZYĆ ROWER?
By skorzystać z oferty, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej
ZabrzanskiRowerMiejski.pl, przez aplikację mobilną, terminal umiejscowiony przy każdej stacji wypożyczeń lub infolinię. Należy również wnieść (przy
użyciu karty płatniczej lub kredytowej) 10 zł opłaty inicjalnej, z której finansowane będą późniejsze wypożyczenia. W systemie nie muszą się rejestrować osoby, które posiadają już konto Nextbike założone w innym mieście.
Mogą one z niego korzystać, wypożyczając rower również w Zabrzu. Pierwsze 15 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Za czas do godziny zapłacimy 1 zł, za dwie godziny – 2 zł, trzy godziny – 3 zł, a czwarta i każda
kolejna to koszt 4 zł. Maksymalny czas jednego wypożyczenia to 12 godzin.
Aby wypożyczyć rower, wystarczy wpisać na terminalu stacji wypożyczeń
swój numer telefonu i kod PIN, który otrzymujemy podczas rejestracji oraz
numer wypożyczanego roweru, a potem wypiąć rower z elektrozamka.
Można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nextbike. Nie wymaga ona każdorazowego logowania w systemie. Wystarczy wpisać numer
roweru lub zeskanować kod QR. Trwa to zaledwie kilka sekund.
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – wakacyjny miesiąc, 5 –

1

dawny pielgrzym, 8 – filmowy bohater
w czarnej masce, 9 – brednia, niedorzeczność, 10 – w Zabrzu jest Górnictwa Węglowego i Miejskie, 11 – łagodzi
kaszel, 12 – korekta zdjęcia, 14 – padlinożerca, który lata nad Andami, 16 –
dychawica, 19 – pracuje pod wodą, 21
– polowe lub piętrowe do zasłania, 22
– rzeźnia, 23 – Edith, legenda francuskiej piosenki, 24 – mądry pohukujący
ptak, 26 – znawca piękna, 28 – szczegół, 29 – zorganizowane działanie, 30
– góralskie ognisko, 33 – rzut rożny,
35 – w dłoni malarza, 37 – wygląda jak
koń w piżamie, 38 – ptak lub dawna kozacka łódź, 39 – służył mu giermek, 40
– religijny odłam, 41 – cierpi na niedokrwistość, 42 – zmartwienie, zgryzota.
Pionowo: 1 – plątanina korytarzy, 2 –
auto z Japonii, 3 – część spadochronu, 4
– na tej górze wylądowała arka Noego,
5 – do roweru lub… ćwiczenie gimnastyczne, 6 – dwanaście sztuk, 7 – stroik
muzyczny, 13 – na plecach pierwszoklasisty, 15 – najwyższy wymiar kary w Polsce, 17 – Alina dla Balladyny, 18 – ekran
komputera, 20 – szklanka na piwo, 21
– pańska na pstrym koniu jeździ, 25 –
nauka, 27 – epilepsja, 30 – krzyk, 31 – ty-

F o t o z a g a d k a
2

toń do niuchania, 32 – telefoniczny, słuchowy, fotograficzny, 34 – dzierżawa,
36 – …nie śpi.
Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z POPRZEDNIEGO NZS
1. Cicha woda brzegi rwie
2. Przedszkole nr 6
Fot. Jerzy Przybysz

3. Bukszpan
4. Rainer Maria Rilke
5. Ukryte piękno jest lepsze
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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ROZRYWKA
3

Do lekarza psychiatry
przychodzi kobieta
i mówi:
– Panie doktorze,
z moim mężem dzieje
się coś dziwnego. Jak
wypije kawę, wpada w szał i zjada całą
filiżankę. Zostawia tylko uszko.
– A to faktycznie dziwne, bo uszko jest
najlepsze.

W blaskach zachodu
W blaskach zAchodu pożółkł świat,
Czule kwietniowy chłód się skrAda.
SpóźNiłeś się o tyle lat,
A jedNak jestem tobie rAda.
Siądź bliżej, usiądź przy mnie tuż
I uśmiecHając się oCzami,
Na ten niebieski zeszyT spójrz Dziecinny zeszyt mój z wierszaMi.

– Panie doktorze, swędzi mnie całe ciało.
– A próbował się pan kąpać, jak mówiłem?
– Tak, wykąpałem się. Dwa tygodnie był
spokój, a teraz znów swędzi…

PrzebAcz, że tonąc w smutku złym
Cieszyć się słOńcem nie umiałam.
Przebacz i to, że W życiu mym
Innych za ciebie często brAłam.

Rozmawia dwóch psychologów.
– Wiesz, to dziwne – mówi pierwszy –
wystarczy krzyknąć „Aaaaa!” w bibliotece,
a wszyscy się na ciebie gapią w milczeniu.
– A próbowałeś zrobić to samo
w samolocie? – pyta drugi. – Wtedy wszyscy
się przyłączają.

Aby poznać autorkę zamieszczonego wiersza,
należy z 13 liter wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jej imię i nazwisko.

Chirurg budzi pacjenta po operacji.
– Już po wszystkim. Operacja się udała,

4

niepotrzebnie pan tak protestował przed
zabiegiem. Skąd takie zachowanie?

1. klęska kojarzona z arką
Noego,
2. nim przeprawa na drugą
stronę rzeki, gdy nie ma mostu,
3. piernikowe miasto,
4. bliższa ciału w przysłowiu,
5. gwiżdże w kuchni,
6. duma atlety,
7. ruskie lub z mięsem,
8. na czele wydziału
na uniwersytecie.

1
2
3
4
5
6
7

– Bo ja tu przyszedłem umyć okna…
Lekarz zwraca się do pacjenta:
– Nie może pan jeść już do końca życia.
– Przecież to niemożliwe! – krzyczy pacjent.
– Spokojnie, te dwie godziny jakoś pan
wytrzyma.
Przyszła zezowata baba do zezowatego

Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

lekarza.
– Nie przyjmujemy parami – mówi lekarz.
A na to baba:
– To dobrze, bo ja do tego obok.

5
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KULTURA
ZABRZE PO RAZ KOLEJNY GOŚCIŁO WIELKANOCNY FESTIWAL LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Artyści z Izraela na scenie Domu Muzyki i Tańca

Ponad dwadzieścia koncertów wpisało się w program tegorocznej edycji Wielkanocnego Festiwalu
Ludwiga van Beethovena. Jeden z nich odbył się w Zabrzu.
W Domu Muzyki i Tańca wystąpiła 25 marca Israel Camerata Orchestra
Jerusalem pod dyrekcją Avnera Birona oraz pianista Konrad Skolarski. Artyści zaprezentowali m.in. utwory Beethovena i Mozarta.
Wielkanocne Festiwale Ludwiga van
Beethovena organizowane są od 1997 r.
przez Stowarzyszenie Ludwiga van
Beethovena. Przez lata koncertów można było słuchać w Warszawie i Krakowie. Dzięki staraniom prezydent Zabrza
Małgorzaty Mańki-Szulik i przychylności
dyrektor Festiwalu Elżbiety Pendereckiej na trasie wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego po raz czwarty
znalazło się Zabrze.
– Nad zaproszeniem Israel Camerata Orchestra Jerusalem pani Elżbieta Penderecka pracowała kilka lat. W tym roku przypada 70. rocznica utworzenia państwa
Izrael i nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, zatem
okazja nasunęła się sama – mówi Elżbie-

ta Chojnowska ze Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ten najlepszy kameralny
zespół Izraela mógł przyjechać do Polski.
Ten koncert jest swoistym pomostem kul-

Fot. Jerzy Przybysz

Fot. Jerzy Przybysz

Muzyczny początek wiosny

turowym między naszymi krajami, ponieważ mamy izraelską orkiestrę, dyrygenta
i polskiego pianistę – dodaje.
– To już tradycja, że wiosnę rozpoczynamy
w Zabrzu muzycznie i refleksyjnie. Myślę,
że ten festiwal pomaga lepiej poczuć klimat Świąt Wielkanocnych – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Israel Camerata Orchestra Jerusalem została założona w 1983 r. przez Avnera
Birona, który od tego czasu jest
Fot. Je
rzy
Prz
yb
jej dyrektorem muzycznym
ys
z
i stałym dyrygentem. Orkiestra wykonuje ponad sto koncertów
rocznie w Izraelu i za
granicą. Repertuar
zespołu obejmuje
muzykę od baroku
po współczesność.
Avner Biron karierę
muzyczną rozpoczął
jako flecista. Dzięki intensywnej i inspirującej
pracy doprowadził orkiestrę do najwyższych standardów izraelskiego życia muzycznego
i zdobył uznanie na całym świecie.
Konrad Skolarski jest adiunktem Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Naukę gry na fortepianie rozpoczął
w wieku czterech lat pod kierunkiem
prof. Marka Mizery. Wielokrotnie występował jako młody wirtuoz w Filharmonii
Narodowej. W wieku 13 lat został laureatem Konkursu Młodych Pianistów im.
prof. Ludwika Stefańskiego.

GOR

Zabrze po raz czwarty znalazło się na trasie festiwalu

WIĘCEJ O KULTURZE CZYTAJ NA WWW.POKLADYKULTURY.PL
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT.
Zdjęcie na okładce: Szpital Miejski w Zabrzu. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl
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DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIE USŁUGOWO-HANDLOWE
KONTAKT: TEL. 504 742 524

PIECZYWO
CIASTA
WARZYWA I OWOCE
RYBY MROŻONE
I ŚWIEŻE
NABIAŁ
SŁODYCZE

ODZIEŻ DAMSKA,
MĘSKA I DZIECIĘCA
OBUWIE
GALANTERIA SKÓRZANA
AGD
DROBNE UPOMINKI

WWW.ZARI.COM.PL

Targowisko

POD
RATUSZEM
Zabrze,
ul. św. A. Boboli

ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ
PLENEROWĄ „GRILLOWANIE
NA STRAGANIE”!
12 maja 2018 r.
godz. 9.00-15.00
CZEKAJĄ
LICZNE ATRAKCJE!

WWW.FACEBOOK.COM
/TARGOWISKOPODRATUSZEM/

