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Witaj szkoło!
Dla 23 tysięcy zabrzańskich uczniów
rozpoczął się nowy rok szkolny.
Z rogami obfitości pojawiło się
w szkołach 1,6 tysiąca pierwszoklasistów.
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na dobry początek
We wrześniu będziemy świętować 91. rocznicę nadania Zabrzu praw miejskich

Nasze miasto obchodzi urodziny

foto: UM Zabrze

będzie narzekał na nudę. – Program imprezy to bogata mieszanka tradycji, nauki i rozrywki na wysokim poziomie. Będzie można
posłuchać Górniczej Orkiestry Dętej Makoszowy pod batutą Henryka Mandrysza oraz
zobaczyć legendarnego Skarbnika. Poznamy laureatów skarbnikowych konkursów.
Na dużej scenie wystąpią młodzi, zdolni zabrzańscy artyści, w tym laureaci Festiwalu
Tańca Przedszkolaków „Igraszki 2012” oraz
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. im.
Norberta Kroczka. Przygotowaliśmy wiele
atrakcji dla dzieci. Będą warsztaty artystyczne, programy edukacyjne na wesoło, pokazy szczudlarskie, atrakcje sportowe z Górnikiem Zabrze. Najmłodszych zabierzemy na
„Wyprawę na wyspę piratów”, do wesołego
miasteczka oraz polecimy w kosmos z „Ba-

Prezydent Zabrza i goście z miast partnerskich podczas ubiegłorocznych obchodów

Już 91 lat mija od momentu, gdy Zabrze z największej wsi Europy stało się miastem. Rocznicę nadania praw miejskich świętować będziemy
w ostatni weekend września. Podczas Skarbnikowych Godów ulicami
przejdzie barwny korowód. W parku przy ulicy Dubiela będziemy się bawić na rodzinnym pikniku. Zwieńczeniem obchodów będzie niedzielny

– Nie zabraknie konkursów z nagrodami
– podkreśla Katarzyna Flak z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu. – Wszystkich
uczestników parady zachęcamy do udziału
w konkursie na najpiękniejsze przebranie
nawiązujące do historii śląskiej Zabrza. Natomiast pasjonatów fotografii zapraszamy
do trzeciej edycji internetowego konkursu fotograficznego „Skarbnikowy pstryk”,
w którym można wygrać aparat fotograficzny oraz inne atrakcyjne nagrody – dodaje.
Uczestnicy Skarbnikowych Godów przejdą
do parku przy ul. Dubiela, gdzie zorganizowany będzie Piknik Rodzinny. Czekają liczne atrakcje: koncerty, pokazy, zabawy, gry
i warsztaty. Nikt w tym dniu z pewnością nie

foto: UM Zabrze

– Zapraszam wszystkich mieszkańców do
wspólnego świętowania urodzin naszego
miasta. Jestem przekonana, że wśród różnorodnych atrakcji każdy znajdzie coś dla
siebie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Urodzinowa impreza tradycyjnie rozpocznie się od barwnej parady, która w sobotę, 28 września, o godz. 11 wyruszy z placu Wolności. W korowodzie wezmą udział
uczniowie, przedszkolaki, przedstawiciele
zabrzańskich firm i instytucji, placówek kulturalnych i stowarzyszeń. Będą zabytkowe
samochody i pojazdy militarne. Swój udział
w Skarbnikowych Godach zapowiedzieli goście z partnerskich miast Zabrza.

Piknik rodzinny w parku przy ul. Dubiela przyciąga zawsze tłumy zabrzan

foto: UM Zabrze

koncert galowy w Domu Muzyki i Tańca.

Barwny korowód prowadzi Skarbnik

broszkami”. Dodatkowymi atrakcjami będą
stoiska edukacyjno-kulturalne, gdzie prezentują się zabrzańskie placówki kulturalne
i oświatowe – wylicza Katarzyna Flak.
Publiczność bawić się będzie podczas występu zespołu „Ramolsi”, który przypomni
największe polskie przeboje. Zaplanowano
energetyczny spektakl Fire Show znanej
grupy Los Fuegos. Gwiazdą wieczoru będzie
tym razem popularna wokalistka Ania Dąbrowska, która na scenie pojawi się o godzinie 20.30. Impreza zakończy się pokazem
sztucznych ogni.
Atrakcyjnie zapowiada się niedzielny koncert galowy w Domu Muzyki i Tańca. Zagra
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, a towarzyszyć jej będzie światowej
sławy trębacz – Gary Guthman. Publiczność
usłyszy m.in. utwory George’a Gershwina
i Glenna Millera. Podczas koncertu wręczone
zostaną Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury, a akt nadania honorowego
obywatelstwa miasta odbierze były premier
i przewodniczący Parlamentu Europejskiego
profesor Jerzy Buzek. 
MM
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Bezpiecznie, cicho i bez kołysania`

Pierwszoklasiści i ich rodzice wkraczają w mury Szkoły Podstawowej nr 43

Pierwszy dzwonek
zadźwięczał
Dla ponad 23 tysięcy uczniów i 2,3 tysiąca nauczycieli zabrzańskich
szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok pełen ambitnych wyzwań
i pod wieloma względami wyjątkowy. Trwają termomodernizacje
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– Na oświatę przeznaczana jest co trzecia
złotówka z budżetu miasta. Sama subwencja nie wystarcza. Miasto dokłada prawie
90 milionów złotych. Coraz większe środki
przeznaczamy też na inwestycje, dzięki któ-
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Ciepłe i estetyczne
foto: Igor Cieślicki
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Pierwsze rozmowy po wakacjach
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rym nasze dzieci mogą się uczyć w coraz
lepszych warunkach. Myślę, że efekty tego
już są widoczne – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Do pieniędzy z ministerstwa i budżetu miasta swoją
cegiełkę dokładają też same szkoły, aplikując o dofinansowanie w ramach różnych
projektów unijnych. To kolejne miliony zainwestowane w oświatę, by nasi uczniowie
coraz lepiej się rozwijali. W efekcie możemy
być dumni z laureatów licznych olimpiad
i konkursów. To bardzo cieszy i jest jednocześnie dowodem na to, że nasza praca jest
realizowana we właściwym kierunku – dodaje pani prezydent.
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Sporo uczniów rozpoczęło we wrześniu
naukę w odnowionych budynkach. W kolejnych prace trwają. – Na program termomodernizacji obiektów użyteczności

wokół nas

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

publicznej przeznaczono do tej pory około
45 milionów złotych, a prace objęły prawie 40 budynków – wylicza Leszek Szczygielski, naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Aktualnie ocieplane są Szkoła Podstawowa
nr 14 i 24 oraz I i II Liceum Ogólnokształcące. Wrażenie robią zwłaszcza
prace prowadzone w pochodzącym z lat 20. ubiegłego wieku
gmachu I LO przy ul. Wolności.
– Wydawałoby się, że to prosty obiekt, ale zanim przystąpiliśmy do właściwych prac
budowlanych, poświęciliśmy
bardzo dużo czasu na drobiazgowe badania laboratoryjne.
Prace na dachu zabytkowego gmachu
Dotyczyły one między innymi
Jedna z odnowionych już ścian ZSO przy ul. Wolności
składu chemicznego i uziarnienia
tynku. Wszystko po to, by dobrać
6-latków, czyli
odpowiednie parametry materiałów
Takie są liczby:
około 250 dzieci –
i przywrócić budynek do stanu z momentu
jego powstania – tłumaczy Marek Bartman
wylicza Andrzej Gąska,
23.333
z Zakładu Remontowo-Budowlanego PLA- naczelnik Wydziału Oświaty UM w Zabrzu.
ST-BUD w Gliwicach, kierownik budowy. W tym roku naukę w pierwszych klasach
uczniów uczęszcza w tym roku
Nakładane na elewację tynki wykań- rozpoczęło w Zabrzu 209 sześciolatków.
szkolnym do zabrzańskich szkół
czane są błyszczącą w słońcu miką. Od- W szkołach podstawowych funkcjonują
twarzane będą płaskorzeźby i portale, również oddziały przedszkolne. Obecnie
5.136
które zostaną podświetlone. – Myślę, przyjęto do nich 197 dzieci 6-letnich. Przypodzieci objętych jest
że uzyskany efekt pozytywnie zaskoczy mnijmy, że przy ul. Lipowej w Mikulczycach
opieką przedszkolną
mieszkańców – mówi Marek Bartman. trwa aktualnie budowa przedszkola, w któW budynku w 70 procentach wykonane są rym opieką zostanie objętych 200 dzieci.
już prace w obrębie dachu. Zakończono pra- Zmiany zachodzą również w obszarze szkół
254 mln zł
gimnazjalnych. – Obserwujemy poce izolacyjne. Nowa elewacja pojawiła
przeznaczono
w tegorocznym
się też na jednej ze ścian. Roboty
wrót do zawodów górniczych, co
budżecie miasta na oświatę
mają się zakończyć w kwietniu
spotkało się z dużym zainteprzyszłego roku.
resowaniem wśród uczniów.
Młodzi zabrzanie mogą kształ- szkół” (kadra pedagogiczna), „Mam zawód
cić się w tym kierunku w Cen- – mam pracę w regionie” (szkoły ponadtrum
Kształcenia Ogólnego gimnazjalne), „Comenius” (szkoły podstaZ unijnym wsparciem
i Zawodowego oraz w Zespole wowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).
Szkół nr 3 – zwraca uwagę na- – W projekcie „Comenius” naszymi partRozpoczęty właśnie rok szkolny jest wyjątkowy, ponieważ po
czelnik Andrzej Gąska. nerami będą: Malta, Rumunia, Portugaraz ostatni do pierwszych klas
Zabrzańska oświata lia i Islandia. Z kolei w ostatnim tygodniu
poszły sześciolatki. Za rok
to również pod- września, w ramach programu „Młodzież
mają to być już malunoszące
jakość w działaniu”, będziemy gościć młodych
chy o rok młodsze.
k s z t a ł c e n i a ludzi z Ukrainy. Wraz z nimi nasi licealiliczne projek- ści oraz uczniowie Gimnazjum nr 12 będą
– Od dłuższego
ty
unijne. pracować nad przedstawieniem w kulturze
czasu Poradnia
Na ten rok hip-hopu. Jako placówka jesteśmy również
Psychologiczszkolny za- beneficjentami innego ciekawego unijneno-Pedagogiczp l a n o w a - go programu pod nazwą „Kształcenie pełna
prowadzi
no
m.in. ne wyobraźni”, do którego przystąpiliśmy
szereg działań
r e a l i z a c j ę z inicjatywy naszej nauczycielki historii Ewy
skierowanych do
p r o g r a m ó w Olejarz-Dyduch. Nawiązała ona kontakt
rodziców uczniów,
„Dobry start z Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnezachęcających
do
– lepsza przy- ra w Krakowie, w efekcie czego przedmioty
sprawdzenia w specjalnym
szłość”
(gimna- uzupełniające, takie jak przyroda, historia
badaniu, czy dane dzieczjum), „Dziś nauka i społeczeństwo, będą realizowane w oparko osiągnęło dojrzałość
– jutro zawód” (gim- ciu o program tej uczelni – wylicza Lidia
szkolną. W ubiegłym roku
nazjum), „Innowacje Szafrańska, dyrektor Zespołu Szkół Ogóldo zabrzańskich szkół popedagogiczne i ich nokształcących, w ramach którego działają
szło 16 procent populacji
wpływ na rozwój I LO i Gimnazjum nr 1. 
MM, GOR
Kierownik Marek Bartman
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Nasze miasto rywalizuje w Turnieju Europejskim „Śląskie do przodu”

Z unijnymi funduszami w tle
Osiemnaście śląskich gmin, które
mogą się pochwalić najbardziej
skutecznym sięganiem po fundusze unijne, rywalizuje w Turnieju
Europejskim „Śląskie do przodu”.
W sierpniu nagrywany był odcinek
zentacji Zabrza. Będzie można go zobaczyć 4 listopada
na antenie TVP 3 Katowice.

Oglądaj!
9.25
a, godz. 1
d
a
p
to
s
li
4
wice
TVP 3 Kato

Turniej Europejski „Śląskie do przodu” jest
jednym z wydarzeń promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013. Jego organiza-

foto: Jerzy Przybysz

programu z udziałem repre-

Uczestnicy rywalizacji rzucali lotkami do specjalnie przygotowanej tarczy

torami są Wydział Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego oraz katowicki oddział Telewizji
Polskiej. Zmagania reprezentacji poszcze-

gólnych gmin mają postać gier plenerowych,
przy okazji których prezentowane są projekty
dofinansowane z RPO, zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej oraz ciekawostki tury-

Największe zabrzańskie projekty dofinansow
Kompleksowe uzbrojenie
terenu inwestycyjnego
przy ul. Handlowej
Wartość projektu: 12.685.567,65 zł
Dofinansowanie: 10.782.732,50 zł

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na terenie gminy wraz
z adaptacją na cele kulturalne,
turystyczne i oświatowe
Wartość projektu: 24.563.133,27 zł
Dofinansowanie: 12.590.708,72 zł

Przebudowa boiska
GKS Walka Makoszowy
Wartość projektu: 3.030.431,77 zł
Dofinansowanie: 1.999.619,27 zł

Adaptacja budynku biblioteki
Donnersmarcków na potrzeby
Filharmonii Zabrzańskiej
Wartość projektu: 8.049.987,63 zł
Dofinansowanie: 5.798.497,94 zł

Rewitalizacja budynku
Łaźni Łańcuszkowej
Wartość projektu: 6.840.493,88 zł
Dofinansowanie: 3.787.654,90 zł

Modernizacja gospodarki
cieplnej i montaż kolektorów
słonecznych w Miejskim
Zakładzie Kąpielowym

Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 na potrzeby dydaktyczne
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Wartość projektu: 6.585.356,26 zł

Wartość projektu: 13.171.940,93 zł

Przebudowa sceny
i widowni Teatru Nowego
Wartość projektu: 2.575.473,02 zł
Dofinansowanie: 2.074.169,44 zł
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Dofinansowanie: 4.189.676,27 zł
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Dofinansowanie: 9.734.296,95 zł

Takie są liczby:
41 – projektów zrealizowano w Zabrzu
przy dofinansowaniu w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013

193,1 mln zł
to łączna wartość projektów

127,5 mln zł
to łączna kwota przyznanego
dofinansowania
styczne. Każdą z gmin reprezentuje 4-osobowy zespół składający się z przedstawicieli
samorządu, organizacji pozarządowych, studenta oraz przedsiębiorcy. Zabrzański odcinek programu nagrywany był w Kopalni
Guido, na placu Teatralnym, na dziedzińcu
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta oraz
w Miejskim Zakładzie Kąpielowym. To m.in.

te miejsca w Zabrzu zmieniły się w ostatnich latach dzięki pozyskanemu unijnemu
wsparciu. – Dzięki funduszom unijnym możliwe jest budowanie dobrej marki Zabrza.
Miasta, z którym coraz bardziej identyfikują
się mieszkańcy. Miasta coraz atrakcyjniejszego dla inwestorów i turystów – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Turniejowe zmagania, które rozpoczęły gminy wiejskie, można śledzić na antenie TVP3
Katowice już od czerwca. – To rywalizacja
pół żartem, pół serio. Trochę na sportowo,
ale wiedzą też trzeba się wykazać – zwraca
uwagę prowadzący program Marek Durmała.
Drużyna Zabrza odpowiadała na pytania
dotyczące funduszy europejskich i krajów
należących do UE. Zawodnicy rzucali lotkami do specjalnie przygotowanej tarczy. Na
każdym z pięciu stanowisk było do zdobycia
10 punktów. Zabrzańska drużyna zgromadziła ich łącznie 36. – Na co dzień członkowie drużyny nie zajmują się zagadnieniami
związanymi z pozyskiwaniem funduszy
unijnych. Oczywiście przed konkurencjami
przygotowywaliśmy się, ale nasza wiedza

wane z Regionalnego Programu
Termomodernizacja dwóch
budynków Szpitala Klinicznego
nr 1 wraz z montażem
kolektorów słonecznych

foto: Jerzy Przybysz
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Marek Durmała i maskotka Górnika

jest raczej hobbystyczna, więc uzyskany wynik bardzo cieszy – mówi Sławomir Gruszka
z Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu
Miejskiego w Zabrzu, jeden z zawodników.
– Ten turniej to supersposób na ciekawe
spędzenie czasu i jednocześnie poznanie
różnych ciekawostek dotyczących Unii Europejskiej – uważa należąca również do zespołu studentka Sandra Rybińska.
Emisję programu z udziałem naszej reprezentacji oraz drużyny Żor zaplanowano
na antenie TVP 3 Katowice na 4 listopada
o godzinie 19.25. Po emisji każdego odcinka
uruchamiane jest głosowanie SMS-owe dla
widzów. Wsparcie uzyskane w ten sposób
jest wliczane do generalnej punktacji,
która decyduje o dalszych losach gminy w turnieju. Zwycięzcę w kategorii gmin miejskich poznamy 18
listopada. 
GOR

Wartość projektu: 5.465.609,00 zł

Przebudowa i wyposażenie części
budynku Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii na potrzeby
Laboratorium Technologicznego
Pracowni Sztucznego Serca
Wartość projektu: 1.404.259,81 zł
Dofinansowanie: 568.909,15 zł

Dofinansowanie: 4.644.722,15 zł

Przebudowa budynku
Domu Muzyki i Tańca
Wartość projektu: 4.043.895,46 zł
Dofinansowanie: 2.790.986,08 zł

Przebudowa hali sportowej
„Pogoń” i przygotowanie bazy
dydaktycznej dla Akademii
Wychowania Fizycznego
Wartość projektu: 5.056.427,41 zł
Dofinansowanie: 3.848.682,82 zł

Budowa drogi dostępowej
do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Zabrzu

Budowa Zabrzańskiej
Szerokopasmowej Sieci
Światłowodowej (II i III etap)
wraz z punktem hot-spot

Demontaż i utylizacja płyt
acekolowych oraz termomodernizacja bloków Zabrzańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Broniewskiego

Wartość projektu: 7.878.518,58 zł

Wartość projektu: 25.907.235,70 zł

Wartość projektu: 3.178.125,97 zł

Dofinansowanie: 3.866.875,31 zł

Dofinansowanie: 22.021.150,34 zł

Dofinansowanie: 914.071,67 zł
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Zakończył się remont torowiska tramwajowego w Biskupicach

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Bezpiecznie, cicho i bez kołysania

Gładkie torowisko wzdłuż ul. Bytomskiej

Demontaż tymczasowych rozjazdów

Odetchnąć mogą zarówno pasażerowie tramwajów, jak i kierowcy.
Ci pierwsi, bo wagony poruszają
się teraz zdecydowanie bardziej
komfortowo. Drudzy, bo nie muszą omijać licznych dziur w jezdni.
W sierpniu zakończyła się wymiana

ło to nieprzyjemne kołysanie wagonów
i do minimum zmniejszyło wywoływany
przez jadący tramwaj hałas. – A to odczuwają również okoliczni mieszkańcy. Teraz
w upalne dni można śmiało otwierać szeroko okna! – uśmiecha się Andrzej Zowada.
Biskupice to jedna z trzech dzielnic Zabrza
objętych modernizacją torowisk. Prace prowadzone są jeszcze w Maciejowie i wzdłuż
ul. 3 Maja, gdzie nowe torowisko pojawi się
na odcinku od ul. Lutra do ul. Makoszowskiej. W sierpniu w rejonie skrzyżowań
z obiema tymi ulicami trwało już układanie
nowych płyt torowych i montaż torowiska.
Związaną z wymianą torowiska poprawę
komfortu jazdy odczują również kierowcy.
– Po obu stronach torowiska, na odległość
1,2 metra, pojawi się nowa nawierzchnia –

zapowiada Kazimierz Ladziński, dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Nawierzchnia nie zostanie wymieniona na całej szerokości drogi, ponieważ wiązałoby się to z przebudową
infrastruktury podziemnej. A to oznaczałoby
wydatek kilkudziesięciu milionów złotych.
– Jeśli chodzi o prace wzdłuż ulicy Wolności,
od ulicy Kondratowicza do granicy z Gliwicami, za wykonawcą jest duża część najbardziej czasochłonnych i najmniej efektownych
robót, czyli demontaż starego torowiska,
prace ziemne oraz przebudowa instalacji
średniego napięcia. W tej chwili rozpoczęły
się prace związane z odwodnieniem i przebudową kolizji z infrastrukturą gazową. Po
zakończeniu tych prac rozpoczną się prace
związane z budową podbudowy i układaniem torowiska – tłumaczy Andrzej Zowada.
Zarówno prace na ul. 3 Maja, jak i w Maciejowie prowadzi firma ZUE S.A. – Oba zadania objęte są jedną umową, zgodnie z którą termin zakończenia prac to 25 stycznia
2014 roku. Jak jednak widać, prace w ulicy
3 Maja mogą zakończyć się nieco przed
terminem – podkreśla Andrzej Zowada.
Przebudowa torowisk w Zabrzu to element
dużego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w regionie. Przedsięwzięcie,
którego wartość sięga 800 mln zł, w połowie dofinansowane jest z unijnego Funduszu Spójności. Remont torowiska wzdłuż ul.
3 Maja pochłonie 12,6 mln zł. Modernizacja
torów wzdłuż ul. Bytomskiej to koszt 3,4
mln zł. Około 7,7 mln zł kosztować będzie
z kolei wymiana torów wzdłuż ul. Wolności.
W kosztach partycypuje również zabrzański
samorząd. 
GOR

torowiska wzdłuż ulicy Bytomskiej
w Biskupicach. Prace nadal trwają

– Odcinek nowego torowiska na ulicy Bytomskiej, między ulicami Drzymały a Chrobrego, przeszedł odbiory techniczne i został dopuszczony do ruchu – informuje
Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje
Śląskie. Tym samym z drogi zniknęły tymczasowe rozjazdy, a w miejscu wahadłowego przywrócony został właściwy ruch
samochodów. Torowisko zostało ułożone
na nowych płytach, a szyny poprowadzono w gumowych otulinach. Wyeliminowa-
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foto: Igor Cieślicki

w śródmieściu i Maciejowie.

Prace trwają aktualnie m.in. w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Lutra
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Zabrzański dworzec kolejowy coraz bardziej przyjazny dla pasażerów

Peron zmienia oblicze
Zdemontowane zostało zużyte torowisko, wymieniane są rozjazdy
i sieć trakcyjna, a robotnicy czyszzabrzańskiego dworca kolejowego
praca wre. Roboty są częścią dużego projektu rewitalizacji linii kole-

foto: Igor Cieślicki

czą metalową wiatę. Na peronie

jowych łączących Gliwice, Zabrze
i Sosnowiec Jęzor.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Krzysztof Szablicki urodził się
w Zabrzu, ale od 20 lat mieszka
w Niemczech. Gdy w sierpniu odwiedził rodzinne miasto, pojawił
się również na dworcu. – Chcę
W ramach projektu wymieniane jest torowisko
wybrać się pociągiem do Krakowa,
więc mam okazję, żeby zobaczyć,
jak tu teraz wygląda – tłumaczy pan
Dokładne pomiary to podstawa
Krzysztof. – Muszę przyznać, że jestem
pod wrażeniem. Jeszcze dwa, trzy lata
lejowych łątemu to była katastrofa. Teraz nie ma się
czących Gliwice,
czego wstydzić. Zwłaszcza jeśli chodzi o toalety. Są czyściutkie, a przy tym bezpłatne. Zabrze i Sosnowiec Jęzor. – Inwestycja
Pod tym względem przebijają ubikacje na obejmuje opracowanie dokumentacji proniemieckich dworcach, gdzie zwykle trzeba jektowej oraz wykonanie robót budowzapłacić euro – uśmiecha się mężczyzna. lanych, polegających między innymi na
Przeprowadzony niedawno gruntowny re- przebudowie nawierzchni kolejowej, wymont toalet to tylko jeden z elementów mianie rozjazdów w stacji Zabrze i Gliwice,
modernizacji zabrzańskiego dworca. Prace rewitalizacji obiektów inżynieryjnych, w tym
ruszyły w 2011 r. po tym, jak gmina wy- peronu wyspowego w stacji Zabrze – tłumadzierżawiła obiekt od kolei. Od tego czasu czy Maciej Dutkiewicz, rzecznik spółki PKP
odnowione zostały elewacja i główny hol, Polskie Linie Kolejowe. – W ramach prac
w którym pojawiły się nowe lampy i ławki. zostanie również kompleksowo przebudoWyremontowano prowadzący na peron tunel. wana sieć trakcyjna w stacji Zabrze oraz
Krzysztof Szablicki z córką Virginią
Od kilku tygodni intensywne prace trwają na szlaku Chorzów Batory – Ruda Chebzie.
na peronie i torowisku. Roboty są elemen- Ponadto zaplanowano prace w branżach i elektroenergetyki. Rewitalizacja pozwoli
tem dużego projektu rewitalizacji linii ko- automatyki kolejowej, telekomunikacji na przywrócenie parametrów technicznoeksploatacyjnych infrastruktury kolejowej
oraz prędkości rozkładowej 100-120 kilometrów na godzinę – dodaje Maciej Dutkiewicz.
Wartość wszystkich prac to około 90 mln zł.
Termin zakończenia robót to listopad tego
roku. – Bardzo się cieszę, że po tym, jak udało nam się zmienić wizerunek zabrzańskiego dworca, prace objęły peron i infrastrukturę torową. Dworzec kolejowy to bardzo
ważna przestrzeń w mieście. Dzięki podjętym wspólnie z koleją wysiłkom ta przestrzeń staje się coraz bardziej przyjazna dla
mieszkańców i przyjeżdżających do naszego
miasta turystów – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR
Wiata na peronie jest dokładnie czyszczona, robotnicy szlifują ją i piaskują
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Rada Dzielnicy Rokitnica wprowadziła się do nowej siedziby

Komisja Budżetu i Inwestycji
12.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.09. godz. 16.00 – informacje z wykonania
budżetu za I półrocze 2013 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
10.09. godz. 16.00 – analiza wykonania budżetu za I półrocze; propozycje do planu budżetu 2014; sprawy bieżące, organizacyjne
i wolne wnioski.
12.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

foto: Jerzy Przybysz

Komisja Kultury i Dziedzictwa
11.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.09. godz. 18.00 – aktualizacja informacji
o cennych obiektach zabytkowych w Zabrzu
– stan obecny, zamierzenia.
Komisja Oświaty i Wychowania
11.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, bieżące
i organizacyjne.
18.09. godz. 16.00 – organizacja nowego
roku szkolnego: końcowy nabór do szkół
i przedszkoli, liczebność oddziałów, zatrudnienie nauczycieli.

Poświęcenie nowego pomieszczenia przygotowanego dla Rady Dzielnicy Rokitnica

Jeszcze pachnie farbą

Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
9.09. godz. 16.00 – działalność Zabrza w temacie porządkowania praw własności.
12.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.

Wprawdzie to przeprowadzka zaledwie o kilka pokojów, to jednak

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
11.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.09. godz. 16.00 – Miejski Ogród Botaniczny jako forma rekreacji a edukacja ekologiczna. Komisja wyjazdowa.

pomieszczenia w tym samym gmachu.

Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
11.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, bieżące
i organizacyjne oraz wolne wnioski.
19.09. godz. 16.00 – weryfikacja realizacji
wniosków Komisji Prawa i Bezpieczeństwa
Publicznego od początku bieżącej kadencji.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
12.09. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
26.09. godz. 14.00 – informacja z realizacji
zabrzańskich programów z zakresu polityki społecznej. Komisja wyjazdowa MOPR
w Zabrzu.
Komisja Rewizyjna
12.09. godz. 14.00 – kontrola wybranych inwestycji drogowych i wydatków bieżących
na utrzymanie dróg.
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różnica jest istotna. Rokitnicka Rada Dzielnicy od 27 sierpnia ma własną siedzibę. Wcześniej radni korzystali z Sali Witrażowej dawnego
ratusza przy ul. Jordana 2. Teraz pełni ona rolę świetlicy dzielnicowej, a radni przenieśli się do osobnego, gruntownie odnowionego,

foto: Jerzy Przybysz

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

– Nareszcie możemy się spotkać
w
odnowionym,
pachnącym jeszcze
farbą i przestronnym pomieszczeniu, które powstało
z połączenia dwóch
mniejszych. Myślę,
że
jednorazowo
zmieści się tu nawet pięćdziesiąt osób –
mówi Ewa Zakrzewska (na zdj. obok), przewodnicząca Rady Dzielnicy Rokitnica.
Zanim pomieszczenie przekazano dzielnicowym radnym, przeprowadzono w nim szereg prac remontowych. Wymieniono m.in.
pion wodno-kanalizacyjny wraz z grzejnikami i fragmentami instalacji, rozebrano
stare ścianki działowe z cegieł i postawiono
nowe kartonowo-gipsowe. Przeprowadzono renowację stolarki okiennej i drzwiowej,
wymieniono instalację elektryczną. Koszt
robót to ponad 36 tys. zł.
Rokitnicka Rada Dzielnicy spotyka się
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
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Członkowie Rady dyżurują w te dni już od
godz. 17 i każdy może przyjść w tym czasie
ze swoim problemem. Ostatnio radni pomagali mieszkańcom Rokitnicy przy wypełnianiu deklaracji związanych z wejściem
w życie nowej ustawy śmieciowej. Te konsultacje cieszyły się sporym powodzeniem.
Teraz przyszedł czas na dalsze działania.
Inauguracyjne posiedzenie Rady w nowej siedzibie zaplanowano na 2 września.

WG

Dyżury radnych
Urząd Miejski
ul. Powstańców Śl. 5-7
pok. 222
pn. 15-16, czw. 10-11

WRZESIEŃ

Krzysztof Partuś
Krystian Jonecko
12 (czw.) Gerd Piernikarczyk
Stanisława Mikulak
16 (pn.) godz. 13.00 – Jerzy Wereta
19 (czw.) Anna Solecka-Bacia
23 (pn.) Łucja Chrzęstek-Bar
30 (pn.) Krzysztof Partuś
9 (pn.)

wokół nas
Radni zwiedzili budowę Stadionu im. Ernesta Pohla

Kolos rośnie przy Roosevelta
To największa pod względem kubaturowym inwestycja w powojennej historii Zabrza. I równie
wielkie robi wrażenie. Przekonali
się o tym radni, którzy w sierpniu
zwiedzili budowę Stadionu im.
Ernesta Pohla. Spotkanie było
foto: Igor Cieślicki

okazją do zaprezentowania postępu poszczególnych prac.
Kolos powstający przy ul. Roosevelta z miesiąca na miesiąc robi coraz większe wrażenie. I to zarówno, gdy patrzy się na dwa poziomy zadaszonych trybun, jak i z zewnątrz,
na ażurową konstrukcję elewacji obiektu.
– Wykonawca kończy aktualnie montaż
konstrukcji, na której mocowane będzie
zadaszenie obiektu. Równocześnie od strony północnej wykonywana jest zabudowa
zewnętrznej fasady stadionu – tłumaczy
Tadeusz Dębicki, prezes spółki „Stadion
w Zabrzu”. – Wykonano i zaizolowano stropy żelbetowe zamykające podziemne kondygnacje garażu znajdującego się pod płytą
placu wejściowego od strony ulicy Damrota. Powstały też konstrukcje kas w centralnej części placu – dodaje.
Wewnątrz ocieplane są w tej chwili ściany.
Wykonywana jest izolacja stropów. Budowlańcy prowadzą też prace instalacyjne. –
Ułożono już większość kabli stanowiących
zasilanie obiektu. Obecnie trwają przygotowania do posadowienia głównej stacji
transformatorowej zasilającej stadion.
Trwają prace przy montażu wind oraz fasady aluminiowej znajdującej się w pasażu
handlowym od strony ulicy Roosevelta i na
drugiej kondygnacji wokół stadionu –
informuje prezes Tadeusz Dębicki.
Zgodnie z umową zawartą z firmą Polimex Mostostal S.A.,
pierwszy etap budowy
stadionu ma się
zakończyć do
30 listopada

o:

t
fo

Koszt budowy stadionu
w przeliczeniu na jedno
miejsce:
Gdańsk – 3.690 euro
Poznań – 3.974 euro
Warszawa – 6.615 euro
Wrocław – 4.208 euro
tego roku. – Ta data nie jest jednoznaczna z otwarciem obiektu, ponieważ kolejne dwa, trzy miesiące potrwają procedury
odbiorowe – zastrzega Tadeusz Dębicki.
W ramach pierwszego etapu budowy na
stadionie udostępnionych zostanie 24 tysiące miejsc. Docelowo będzie ich 32 tysiące. Ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych
stanowić będą powierzchnie
komercyjne. Na stadionie działać
b ę d ą

sklepy, punkty gastronomiczne, Nie zabraknie też muzeum Górnika Zabrza.
– Mamy w mieście wiele budów, ale ta
jest największa kubaturowo w powojennej historii Zabrza. To ogromna inwestycja,
przy której nie da się uniknąć rozmaitych
problemów, ale prace postępują zgodnie
z planem. Na ich zakończenie czeka wielu
mieszkańców. Wierzę, że uda się utrzymać
zarówno wysokie miejsce Górnika w tabeli,
jak i tempo robót na budowie – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– To obiekt wyjątkowo ważny dla miasta.
Jestem przekonany, że już niedługo będziemy się nim cieszyć. A naprawdę jest czym
– podsumowuje przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara. 
GOR

ki

lic

ieś

C
or

Pamiątkowa fotografia na jednej z trybun budowanego obiektu

Ig
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wokół nas
Zabrzańscy strażnicy miejscy obchodzili w sierpniu swoje święto

Jesteśmy po to, żeby pomagać
Liczba kierowanych do nich próśb
tora tysiąca. Jako nieliczni w kraju dyżurują przez 24 godziny na
dobę. Zabrzańscy strażni-

foto: Igor Cieślicki

o interwencję rośnie co roku o pół-

cy miejscy obchodzili
29 sierpnia swoje
święto.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Ta data nie
jest
przypadkowa. Właśnie tego
dnia, w 1997 roku,
została
przyjęta
ustawa precyzująca
Uroczystość odbyła się w komendzie zabrzańskiej straży miejskiej
zadania naszej forGratulacje odbiera Jarosław Rajda
macji – zwraca uwagę
i Rudy Śląskiej. Byli przed- li zmienić kolor munduru, zapraszam –
stawiciele policji, straży uśmiecha się mł. insp. Dariusz Wesołowski.
Jarosław Rajda, komenpożarnej, wojska, prokuratury Podczas uroczystości nominacje na wyższe
dant straży miejskiej w Zai sądu. Goście z zabrzańskich firm, stopnie otrzymało 22 zabrzańskich strażnibrzu. – Nasze główne zadanie to pomoc mieszkańcom i na tym się skupiamy. instytucji i Urzędu Miejskiego. – W Zabrzu ków. Obchody Dnia Strażnika Miejskiego
Po aparat represji sięgamy w ostateczności. nie zdarzyło się, by ktoś podnosił tezę, by uświetnił występ Górniczej Orkiestry Dętej
Liczba kierowanych do nas zgłoszeń rośnie oszczędzać na bezpieczeństwie mieszkań- „Makoszowy” pod dyrekcję Henryka ManGOR
każdego roku o półtora tysiąca. Ale inter- ców poprzez oszczędzanie na straży miej- drysza. 
wencje podejmujemy nie tylko na podsta- skiej. Liczby i osiągane przez straż miejską
wie zgłoszeń. W 2012 roku interweniowali- wyniki są ważne, ale równie ważne jest to, REKLAMA
śmy prawie 40 tysięcy razy. To liczby, które co o naszych strażnikach mówią mieszkańpozwalają nam czuć, że jesteśmy potrzebni. cy. A ci w dużej mierze ich chwalą – mówi wiW Zabrzu nikt nie zadaje pytania czy straż ceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski.
miejska ma być, ale jaka ma być. Nie było- Młodszy inspektor Dariusz Wesołowski,
by tego, gdyby nie pomoc ze strony wielu komendant miejski policji w Zabrzu, podosób, którym serdecznie dziękuję. Dziękuję, kreśla, że jest szczęśliwy i dumny, mogąc
że jesteście, bo lepiej razem niż osobno – kierować garnizonem w mieście, gdzie straż
podkreśla szef zabrzańskich strażników. miejska funkcjonuje na tak wysokim poNa zorganizowanych w komendzie obcho- ziomie. – Dziękuję za codzienne wsparcie.
dach pojawili się koledzy po fachu z Gliwic Mam 40 wakatów. Gdyby koledzy chcie-

Obchody uświetnił występ Górniczej Orkiestry Dętej „Makoszowy”
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Zabrzanie zadowoleni z mieszkania w swoim mieście

Przez turystykę do satysfakcji
Zabrze w czołówce polskich miast,
w których żyje się najlepiej! Ranking, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród mieszkańców, przygotował zespół pod
kierunkiem znanego psychologa
społecznego z Uniwersytetu Warszawskiego,

profesora

Janusza

Czapińskiego. Zabrze znalazło się
foto: Igor Cieślicki

w skali kraju na 12. miejscu, wyprzedzając takie miasta, jak Opole, Szczecin czy Bydgoszcz.
Zdaniem dr. Tomasza Słupika, politologa
z Uniwersytetu Śląskiego, wysoka pozycja
Zabrza to zasługa znalezienia dla miasta
pomysłu, jakim jest rozwój turystyki przemysłowej. – Są tego efekty. Opinia, że miasto umiera, już nie funkcjonuje – podkreśla
dr Tomasz Słupik w rozmowie z „Gazetą
Wyborczą”, która opublikowała ranking.

Turystyka przemysłowa stała się już znakiem rozpoznawczym Zabrza

ne są ankiety. Im więcej jest wskazań
„jestem bardzo zadowolona/zadowolony” z mieszkania w danym mieście, tym
wyższa jest jego pozycja w zestawieniu.
W najnowszej diagnozie, spośród śląskich
miast, wysoko ocenione zostały również
Gliwice i Katowice. Na pierwszym miejscu
zestawienia znalazła się Gdynia. 
MM

Ogólnopolskie badanie „Diagnoza społeczna” prowadzone jest co dwa lata przez
zespół ekspertów pod kierunkiem prof.
Janusza Czapińskiego, psychologa społecznego z Uniwersytetu Warszawskiego.
Ma ono na celu wykazanie, w których polskich miastach żyje się najlepiej. W tym
celu wśród mieszkańców przeprowadza-

W Zabrzu po raz 20. sierpień obchodzony był jako miesiąc trzeźwości

Przez cały sierpień trwały w Zabrzu obchody miesiąca trzeźwości. W naszym mieście zorganizowane one zostały już po raz dwudziesty. W programie znalazły się
festyny, spotkania, wspólne wyjazdy i nabożeństwa.
Uroczysta inauguracja obchodów odbyła się
3 sierpnia. W dzielnicowych punktach Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Nowe Życie”
organizowano spotkania dla członków i sympatyków organizacji. Były wyjazdy sprzyjające integracji rodzin dotkniętych uzależnieniem. Obchody podsumowano 31 sierpnia.
W kościele św. Wojciecha odprawiono uroczystą mszę, a tuż po niej uczestnicy spotkali
się w ogrodzie parafialnym. Były muzyczne
akcenty i wspólne biesiadowanie. Spotkanie
sprzyjało też rozmowom.

– Takie przedsięwzięcia są bardzo potrzebne.
Alkoholizm to choroba. Podziwiam te osoby
za wytrwałość. Wiem, z jakiego piekła wyszły
i mam świadomość tego, ile je to kosztowało. Jestem sympatykiem wspólnoty. Cztery
lata temu związałam się z człowiekiem, który
zmaga się z tym uzależnieniem. Mój partner
znalazł w sobie siłę, żeby o siebie zawalczyć.
Od roku wspólnie z nim uczestniczę w otwartych mityngach. Tu, na tym spotkaniu, są
dziś moi przyjaciele, ludzie, z którymi można
szczerze porozmawiać, którzy wiedzą, czym
jest wyrozumiałość i tolerancja – opowiadała
pani Beata.
– Sam nikt się nie wyleczy. Takie inicjatywy
powinny być kontynuowane, ponieważ dają
ludziom uzależnionym siłę do dalszej walki
o każdy dzień przeżyty w trzeźwości – podkreślała pani Halina, która na festyn przyszła
z 4-letnią wnuczką.
O tym, jak trudna to walka, wie z pewnością
pan Adam, który z problemem alkoholowym
zmaga się od wielu lat. Nie pije od 11 lat.

foto: Jerzy Przybysz

Pomagają znaleźć w sobie siłę

Festyn w ogrodzie parafialnym

Przez kilka lat mieszkał w Domu Pokora przy
ul. Pawliczka, należącym do Stowarzyszenia
„Żyj i daj żyć”. Dziś ma mieszkanie, stara
się prowadzić normalne życie. – Najgorsze
są pierwsze trzy miesiące, potem jest już
łatwiej. Ja po roku miałem załamanie, zdarzyła mi się wpadka. Trzeźwość jest stanem,
do którego dochodzi się dzień pod dniu, nie
jest dana nam na zawsze. Cieszę się każdym
dniem przeżytym w trzeźwości, doceniam
smak życia – zapewnia pan Adam. 
MM
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Projekt rekultywacji terenów położonych nad Bytomką nabiera tempa

Do rekreacji i wypoczynku
Umowy

dotyczące

rekultywacji

trzech kolejnych terenów zlokalizowanych nad Bytomką zostały podpisane w sierpniu w ratuszu. Prace
obejmą nieużytek w rejonie boiska
Orlik w Maciejowie, wyrobisko po
eksploatacji gliny w rejonie Miejskiego Ogrodu Botanicznego i hałdę

– Prace związane z rewitalizacją terenów
zdegradowanych prowadzimy już od 24 lat,
czyli od momentu powstania naszej firmy.
Za nami szereg projektów realizowanych
w wielu śląskich miastach. Śląsk to region
bardzo zielony, ale brakuje nam ciągów komunikacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych. Stąd też inicjatywa Zabrza, zmierzająca do oczyszczania terenów wzdłuż rzeki,
jest godna polecenia miastom sąsiednim, by
te szlaki nie kończyły się na granicy Zabrza –
podkreśla Michał Haller, prezes firmy Haller
S.A., która poprowadzi prace w Biskupicach
i Maciejowie. W tej ostatniej dzielnicy prace
obejmą oczyszczenie i wyrównanie terenu,
usunięcie odpadów, wymianę i wzmocnienie gruntu, sadzenie drzew i krzewów
oraz wysiew traw. Wytyczone zostaną tra-

foto: UM Zabrze

„Ruda” w Biskupicach.
Tak ma wyglądać po rekultywacji hałda „Ruda” w Biskupicach

sy pieszo-rowerowe i ścieżki dydaktyczne.
Licząca około 40 hektarów hałda „Ruda”
w Biskupicach została już wcześniej ugaszona. – Prowadzony monitoring wykazuje,
że nie ma już ognisk zapalnych. Wykonawca
musi odpowiednio dobrać roślinność, by nie
spowodować zagrożenia ponownego pożaru hałdy – mówi Olga Klemczuk z Wydziału
Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Prace
będą też prowadzone w rejonie Miejskiego
Ogrodu Botanicznego. Położone tu stawy
zostaną oczyszczone z odpadów, znikną
wiatrołomy i uschnięte drzewa, wzmocnione zostaną skarpy. Projekt rekultywacji
obszarów nad Bytomką obejmuje łącznie
osiem terenów o łącznej powierzchni 179,8

ha. Obecnie znajdują się tam składowiska
odpadów poprzemysłowych, zapadliska,
pozostałości nieczynnych już obiektów.
W wielu miejscach zanieczyszczona jest
gleba. Wartość przedsięwzięcia sięga 48
mln zł. Prawie 41 mln zł z tej kwoty stanowi pozyskane przez zabrzański samorząd unijne dofinansowanie. Prace mają
potrwać do czwartego kwartału 2015 r.
– Dzięki temu projektowi zdegradowane
w wyniku wieloletniej działalności przemysłowej tereny będą mogły znów służyć
mieszkańcom naszego miasta jako atrakcyjne miejsca do wypoczynku i rekreacji –
podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
MM

W Grzybowicach tradycyjnie odbędą się miejskie dożynki

Barwne podziękowanie za plony
W sobotę, 7 września, w Grzybowicach odbędą się tradycyjne dożynki.
Zainauguruje je o godzinie 13 msza
w kościele Matki Bożej Różańcowej.

w korowodzie jak co roku mobilizuje mieszkańców, którzy nie szczędzą wysiłków, by
wypaść jak najlepiej. Bawią się wszyscy.
I dorośli, i dzieci. Dożynkowy festyn to także muzyczne akcenty. W tym roku wystąpi

zespół „Mały Śląsk”, kabaret biesiadny KGB
oraz duet Simona&Denis. Będzie też loteria
fantowa. W programie znalazły się konkursy, gry i zabawy. Impreza taneczna zakończy
się pokazem sztucznych ogni. 
MM

Godzinę później barwny korowód
wymaszeruje na stadion przy ulicy

Na stadionie przedstawiciele zabrzańskiego
samorządu zostaną obdarowani chlebem
upieczonym z tegorocznych plonów. Nie
zabraknie atrakcji dla uczestników dożynkowych obchodów. Konkurs na najładniej
przystrojoną posesję oraz pojazd i osobę
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foto: Jerzy Przybysz

Traktorzystów.

W programie dożynek zaplanowano m.in. konkurs na najładniej przystrojoną posesję
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Przed nami XIX Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Śląskie symbole jakości
Dom Muzyki i Tańca w kategorii „Kultura” i dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej Sławomir Chrzanowski w kategorii „Osobowość Roku” nominowani zostali w tym roku do tytułu
foto: Jerzy Przybysz

„Marka – Śląskie”. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 7 września podczas XIX Gali Regionalnej Izby Prze-

To już czwarta edycja konkursu „Marka
– Śląskie”, który organizowany jest przez
RIPH, Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Dziennik Zachodni. Przedsięwzięcie
ma na celu wyłonienie i wypromowanie
produktów, firm i przedsięwzięć, które ze
względu na swoją jakość, unikatowe walory
i związki z województwem śląskim, reprezentują nieprzeciętny i godny naśladowania
poziom. Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu działających. Pokazuje zmiany dokonujące się
w województwie, zwraca uwagę na to, co
o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa
i świat.
W ubiegłym roku nagrodę specjalną „SuperMarka – Śląskie” otrzymał wybitny kompozytor Wojciech Kilar. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się również dyrektor
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Jan Sarna,
Kompleks Parkowy „Paprocany” w Tychach,
Opera Śląska w Bytomiu, dyrektor Śląskiego

Koncerty w Domu Muzyki i Tańca od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów

Centrum Chorób Serca prof. Marian Zembala
i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
W tym roku nagrody tradycyjnie zostaną
przyznane w kategoriach: „Gospodarka”,
„Nauka”, „Kultura”, „Sport, turystyka i rekreacja”, „Produkt”, „Usługa”, „Zdrowie”,
„Organizacje pozarządowe”, „Dziedzictwo
kulturowe regionu”, „Społeczna odpowiedzialność biznesu” i „Osobowość Roku”.
Kto zasłużył na zaszczytny tytuł, dowiemy
się 7 września podczas XIX Gali Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
– Od wielu lat w Gali udział biorą przedstawiciele wszystkich kluczowych dziedzin życia
politycznego, społecznego i gospodarczego,
znamienici goście reprezentujący największe
organizacje biznesowe regionu, postacie ze
świata nauki, kultury i sztuki oraz liczne grono śląskich przedsiębiorców – mówi Wiktor
Pawlik, prezes RIPH. – Uroczystość stwarza
zaproszonym gościom niepowtarzalną okazję nie tylko do nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami czy pozyskania

nowych inwestorów, ale również do dyskusji i wymiany myśli związanych z aktualnymi
wydarzeniami w sferze gospodarki i polityki.
Firmom zaangażowanym do jej organizacji
daje szerokie możliwości prezentacji i reklamy swych produktów i usług przed gronem
znakomitych gości, co może dać podstawę
do zbudowania nowych relacji biznesowych – podsumowuje Wiktor Pawlik. GOR

foto: Andrzej Drożdżal

mysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Nominowany Sławomir Chrzanowski

Prestiżowe wyróżnienie dla Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

Zabrzańska fundacja zasłużona dla regionu
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu została uhonorowana prestiżową odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Wyróżnienie wręczono w Dąbrowie Górniczej podczas konferencji naukowej
„Serce twoim dobrem”.
Konferencję zorganizował śląski oddział
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
oraz Fundacja Śląskiego Centrum Chorób
Serca. Uczestniczyło w niej blisko 120 lekarzy, w tym wybitni specjaliści z zabrzańskiej placówki kardiologicznej oraz Szpi-

tala Psychiatrycznego w Rybniku. Złotą
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” z rąk przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
przy Sejmiku Województwa Śląskiego
Małgorzaty Ochęduszko-Ludwik odebrała

Alicja Chachaj z zarządu Fundacji ŚCCS.
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2004 r. prowadzi działalność polegającą na ochronie i promocji
zdrowia, nauki i edukacji. Wspiera działalność ŚCCS w zakresie podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia,
prowadzenia prac rozwojowych i badań
naukowych. Wspiera także osoby dorosłe
i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

WG
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Budowa krytej pływalni na osiedlu Kopernika ruszyła pełną parą

Dynamicznie na budowie basenu

Około 80 robotników uwija się
pływalni na osiedlu Kopernika.
W sierpniu wylali m.in. posadzki na
poziomie piwnicy i rozpoczęli mon-

foto: Igor Cieślicki

każdego dnia na budowie krytej

taż poszczególnych instalacji.
A już w pierwszych dniach
września rozpocząć się
ma montaż zewnętrzfoto: Igor Cieślicki

nej zjeżdżalni.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Aktualnie trwa wylewanie posadzek na poziomie
Na budowie pływalni pracuje każdego dnia około 80 osób
Trwa wylewanie posadzek
piwnic. We wrześniu te prace
niem elewacji bubędą kontynuowane na pardynku, w tym jej przeterze i pierwszym piętrze – mówi
szklonej części – dodaje.
Wojciech Ryguła z Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego,
Na ogromnym placu przy obiekcie
kierownik budowy. – Równolegle monto- widać już zarysy przyszłych dróg dojazdowane są instalacje elektryczna, centralnego wych i parkingu. W wąskich rowach, wykonyogrzewania, wodno-kanalizacyjna i związana wanych przez niewielką koparkę, układane
z technologią wody basenowej. Na zewnątrz są kable zasilające latarnie. – Z początkiem
prowadzone są prace związane z dokończe- września ruszy montaż zewnętrznej zjeżdżalni. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W tej chwili na budowie pracuje
Prace izolacyjne na poziomie piwnicy
około 80 osób, ale już wkrótce, gdy rozpoczną się kolejne etapy robót, będzie ich ponad
dwa razy tyle – zapowiada Wojciech Ryguła. stycję przejęła gliwicka „przemysłówka”.
Wyraźne przyspieszenie na budowie ba- – Podobne obiekty realizujemy od dawna.
senu z pewnością ucieszy zabrzan, którzy Zbudowaliśmy pływalnie między innymi
na krytą pływalnię z prawdziwego zda- w Żorach, Pile i Paniówkach. Dysponujemy
rzenia czekają od dawna. Cieszyliby się sprawdzonymi fachowcami i jestem przekonią już teraz, gdyby nie finansowe kło- nany, że budowa będzie postępować sprawpoty poprzedniego wykonawcy, który je- nie – zapewnia wiceprezes GPBH Jerzy Burda.
sienią ubiegłego roku ogłosił upadłość. Budowa kompleksu ma się zakończyć
Powstają parking i drogi dojazdowe
W wyniku ponownego przetargu inwe- w grudniu. Kolejne dwa miesiące zajmą
niezbędne odbiory techniczne. – Oddanie pływalni do użytku będzie możliwe
na przełomie stycznia i lutego przyszłego
roku – zapowiada Agnieszka Bober, dyrektor Miejskiego Zakładu Kąpielowego.
W obiekcie na osiedlu Kopernika będzie
można korzystać z dwóch basenów. Sportowy będzie miał wymiary 25 na 16 metrów
i widownię dla ponad stu osób. W mniejszym, rekreacyjnym, powstaną grota sztucznej fali i powietrzny gejzer. Do dyspozycji
gości będą bar, sauny, jacuzzi i sporo innych
wodnych atrakcji. Mocniejsze wrażenia zapewni 70-metrowa zewnętrzna zjeżdżalnia.
Na parkingu przygotowane zostaną miejsca
dla około 130 samochodów. 
GOR
Przy basenie sportowym dostępna będzie widownia dla ponad stu osób
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Wznowione zostały roboty rewitalizacyjne w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

Prace trwają pod i na ziemi

W rejonie szybu „Carnall” do wyglądu z czasów świetności przywracany jest budynek nadszybia
oraz hale sprężarek i rozdzielni.
Sporo dzieje się również pod ziece związane z udrożnieniem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W ostatnich dniach ruszył też

foto: Igor Cieślicki

mią, gdzie wznowione zostały pra-

przetarg na wyłonienie wykonawcy Parku 12C, czyli interaktywnej plenerowej
wystawy

dotyczącej
foto: Igor Cieślicki

zagadnień związanych

foto: Igor Cieślicki

z węglem i energią.

Na budowie turystycznego
Kierownik budowy Jerzy Janys w budynku nadszybia
kompleksu sporo dzieje się
zwłaszcza w rejonie szybu
t e c h - podnoszącego poziom bezpieczeństwa, czy„Carnall” przy ul. Wolności. –
n
o l o g i i li czujniki i nowoczesne aparaty ucieczkowe
Montaż konstrukcji dachu
Aktualnie montujemy konstrukcję
–
wyja- – wyjaśnia Andrzej Mitek.
dachu nad halą sprężarek i dwiema
śnia
Jerzy Prace budowlane i rewitalizacyjne w Główhalami rozdzielni. Trwają również roJanys. Po za- nej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej prowaboty konserwatorskie ścian zewnętrznych
kończeniu prac kon- dzone są aktualnie od strony szybu „Car– tłumaczy Jerzy Janys z prowadzącego ro- serwatorskich na zewnątrz budowlańcy nall”. Polegają na udrożnieniu południowej
boty Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budow- przeniosą się do wnętrz budynków, gdzie nitki sztolni i chodnika w pokładzie 510. Do
nictwa Przemysłowego, kierownik budowy. zajmą się m.in. czyszczeniem tzw. bok- sierpnia udrożnionych zostało około 150
Piaskowane są również ściany i stalowe sów, czyli żelbetowej konstrukcji szaf na metrów wyrobiska.
elementy konstrukcji budynku nadszybia. urządzenia rozdzielni. Dawny blask odzy- Przypomnijmy, że kompleks turystyczny
– Tutaj dach będzie montowany w drugiej skają także wewnętrzne ściany i posadzki. oparty o Główną Kluczową Sztolnię Dziekolejności, ponieważ jest wykonany w innej Przygotowane zostaną pomieszczenia do dziczną obejmować będzie zespół tras
obsługi ruchu turystycznego. Termin zakoń- opartych na 4 km wyrobisk. Niesamowitą
czenia prac to druga połowa marca 2014 r. podróż turyści rozpoczną od szybu „CarW sierpniu podpisana została umowa na nall”, gdzie zjadą w podziemia windą panokontynuację robót budowlanych przy ul. ramiczną. Zwiedzanie obiektu rozpoczną od
Sienkiewicza 43. – Ponadto ogłoszone zo- pokonania 550-metrowego odcinka sztolni
stały postępowania przetargowe na wyko- łódkami z napędem akumulatorowym. Po
nanie Parku 12C, czyli plenerowej wystawy, drodze będą mijać trójwymiarowe insceniktóra nawiązywać będzie do zagadnień zacje i przysłuchiwać się dobiegającym z kozwiązanych z węglem i energią – mówi An- palnianych chodników dźwiękom maszyn.
Na trasie zwiedzania znajdzie się również
drzej Mitek z Kopalni Guido.
Po przerwie związanej z zatruciem górników m.in. datowany na 1820 r. chodnik wykuty
udrażniających zabytkowe wyrobisko wzno- w pokładzie węgla. To najstarsze tego typu
wione zostały prace w Głównej Kluczowej zachowane wyrobisko. A atrakcji czekająSztolni Dziedzicznej. – Przed wznowieniem cych na turystów będzie znacznie więcej.
prac zostały wykonane modernizacja ukła- Stworzenie unikatowego na skalę europejdu wentylacyjnego i system monitoringu ską kompleksu to koszt około 70 mln zł.
składu powietrza, zgodnie z zaleceniami Na realizację projektu zabrzański samorząd
Okręgowego Urzędu Górniczego. Dodatko- zdobył 41 mln zł unijnej dotacji. Wielkie
wo został zakupiony duży pakiet sprzętu otwarcie planowane jest na 2015 r.  GOR
W rejonie szybu „Carnall” praca wre
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Zabrze odwiedzili uczestnicy I Śląskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych „Old Timers Garage”

Ach, co to były z
Choć wiele z nich miało już dobre

Czteroletniemu Oskarowi najbardziej podobał się amerykański wóz strażacki z lat 30.

kilkadziesiąt lat, wyglądały tak, jak
gdyby dopiero co wyjechały z fabryki. Wypieszczone przez swoich
właścicieli wzbudzały westchnienia zachwytu miłośników motoryzacji. I to niezależnie od wieku
i płci. I Śląski Zlot Pojazdów Zabyt-

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

kowych „Old Timers Garage”, któ-

Sędziwa warszawa budziła wśród zwiedzających wiele wspomnień
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ry 24 sierpnia zagościł w Zabrzu,
przyciągnął tłumy.
– Nawet nie przypuszczałem, że amerykańskie samochody są aż tak wielkie. Przecież
tam bez problemu weszłoby z dziesięć
osób – kręcił z niedowierzaniem głową
Zygmunt Wijatyk z Zabrza, który na zlocie pojawił się

wokół nas

foto: Igor Cieślicki
foto: Igor Cieślicki

Magdalena Grządziel w czerwonym cadillacu

Stefan Arendarczyk i jego bmw 309

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

z 4-letnim wnuczkiem Oskarem. Chłopcu
najbardziej przypadł do gustu amerykański wóz strażacki z lat 30. minionego wieku. – Bo jest duży i czerwony – tłumaczył
Oskar. – Fajnie tu jest – podkreślał malec.
Ale impreza robiła wrażenie nie tylko na najmłodszych. Fani filmu „Powrót do przyszłości” chętnie pozowali do zdjęć przy znanym
z ekranu modelu DeLorean DMC-12 z 1981 r.
W Zabrzu pojawił się również „występujący” m.in. w cyklu filmów o Fantomasie citroen ds. Byli też „aktorzy” drugoplanowi.
– Przyjechałem autem, które w 1975 roku
zostało wyprodukowane dla prezesów
działającej w branży odzieżowej niemieckiej firmy „Horten”. Po latach
odkupiła go firma zajmująca się
efektami kaskaderskimi, między
innymi w serialach „Medicopter”
i „Kobra 11”. Samochód miał zostać zniszczony w jednej ze scen,
ale udało mu się wyjść prawie bez
szwanku i tak w 1994 roku ja go kupiłem – uśmiecha się Henryk Robakowski
z Bytomia, właściciel niebieskiego mercedesa klasy „S” sprzed prawie 40 lat. Samochodów z gwiazdą pojawiło się w Zabrzu
całkiem sporo. Ale nie tylko. W słońcu lśniły
amerykańskie krążowniki szos, w tym corvetty, chevrolety i złoty buick riviera z 1972
r. Błyszczał również poczciwy maluch z karoserią wyklejoną... jednogroszówkami. – Nawet nie wiem ile ich jest. Wyklejanie trwało
dwa tygodnie – mówiła Paulina Kozłowska, która przyjechała oryginalnym fiatem.
Czerwonym bmw 309 z 1939 r. dotarł na
zlot Stefan Arendarczyk, szef zabrzańskiego Muzeum Pojazdów Zabytkowych. – Silnik nie jest za mocny. Auto rozpędza się
do 80 kilometrów na godzinę, ale można
ściągnąć w nim dach, więc to pojazd w sam
raz na taką pogodę – tłumaczył Stefan
Arendarczyk, przyznając, że jest pod wrażeniem imprezy. – Cieszy mnie, że organizacją zajęli się młodzi ludzie. Zaskoczyła
mnie liczba aut. A wśród nich są bardzo
ciekawe egzemplarze, które rzadko się widuje – zwracał uwagę Stefan Arendarczyk.
I Śląski Zlot Pojazdów Zabytkowych trwał
dwa dni. Jego uczestnicy odwiedzili Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Tychy i Zabrze. W naszym mieście pojawili się
na placu Warszawskim i w Kopalni Guido.

GOR

foto: Igor Cieślicki

za samochody...

Granatowy „mercedes” zagrał w filmie

Wyklejony jednogroszówkami maluch
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Setne urodziny obchodził w sierpniu mieszkający w Zabrzu Karol Kot

Najważniejsza jest normalność

Karol Kot świętował setne urodziny wśród najbliższych i przyjaciół

Jest zawsze pełen życia i w dobrym humorze. Pozytywnej energii i werwy
mógłby mu pozazdrościć niejeden nastolatek. Tymczasem urodził się 23
sierpnia 1913 roku. Pan Karol Kot w otoczeniu najbliższych świętował
w tym roku swoje setne urodziny. Pytany o receptę na długowieczność
w tak dobrej formie, podkreśla, że w życiu najważniejsza jest normalność.

20

ła się w Zabrzu. Pan Karol ma troje dzieci
(dwóch synów i córkę), pięcioro wnuków
(dwie wnuczki i trzech wnuków) i pięcioro
prawnucząt (jednego prawnuka i cztery prawnuczki). – Najważniejsze, że dziadkowi dopisuje zdrowie. Praktycznie wcale nie cho-

foto: Jerzy Przybysz

– Jaki jest tata na co dzień? Przede wszystkim bardzo gadatliwy, kontaktowy, wesoły. Lubi opowiadać dawne dzieje. I „dyrektorować”. Przez wiele lat pracował, był
inżynierem hutnikiem, prowadził bardzo
aktywne życie, dużo wyjeżdżał. Trudno go
było w domu zatrzymać – opowiada Urszula
Diaków, córka jubilata.
Kiedyś jego odskocznią od pracy był ogródek. Dziś pan Karol najchętniej odpoczywa
przed domem, w ulubionym fotelu. Dwadzieścia lat temu, po śmierci żony, zamieszkał z jedną ze swoich córek – panią Urszulą i jej rodziną. Lubi wiedzieć co dzieje się
w świecie, więc chętnie ogląda telewizję
i słucha radia. – Kiedyś czytałem też wszystkie gazety, dziś trochę mniej, bo wzrok
mi się męczy. Uważam, że najważniejsze
jest to, by przeżyć swe życie normalnie,
jak trzeba. Przepracowałem w tym samym
zawodzie wiele lat. W domu było nas sześcioro, ja byłem trzeci. I tak jak ojciec, poświęciłem się hutnictwu – mówi pan Karol.
Sam też doczekał się sporej rodziny. Swoją
przyszłą żonę poznał w wieku 18 lat. Siedem
lat później wzięli ślub. Potem rodzieliła ich
wojna, a po jej zakończeniu rodzina osiedli-

ruje. Nie bierze żadnych tabletek, poważnie
chorował w latach 50. XX wieku. Je wszystko. Nie ma żadnej diety, nie grymasi przy
jedzeniu. Ważna jest dla niego regularność.
Dziadek zawsze dużo pracował i był bardzo
aktywny. Oczywiście, wiek narzuca już pewne ograniczenia, ale nadal ma dobrą kondycję. Dokładnie dziesięć lat temu, w wieku 90
lat, na piechotę poszedł z nami do Morskiego Oka. Teraz już nam zapowiedział, że po
swoich urodzinach chciałby znów wybrać
się do Zakopanego. Lubi pouczać młodsze
pokolenie, porządzić. Uwielbia opowiadać.
Jak zacznie opowieść i ma wolnego słuchacza, to ciężko mu przerwać – śmieje się Jacek Diaków, wnuk.
– Zawsze w centrum uwagi, pełny życia, aktywny. Podtrzymywał rodzinne tradycje, był
bardzo dobry dla rodziny – mówi Edeltrauda Kot, synowa. Bliscy zdradzają, że jedną
ze słabości pana Karola były... spacery do
banku. Dlaczego? – Bo pracują tam atrakcyjne panie – śmieją się krewni solenizanta.
Z okazji niezwykłego jubileuszu pan Karol
przyjmował życzenia nie tylko od rodziny,
ale też od przyjaciół. Byli goście z Urzędu
Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego. – Znamy się od dwudziestu lat. Humor dopisuje
mu od zawsze. To człowiek na poziomie.
Dziś obchodzi szczególną rocznicę urodzin,
więc trzeba to uczcić – podkreśla Jan Rudek,
znajomy solenizanta. – Będę dziś świętować
razem z pradziadkiem. Chciałabym, żeby żył
jak najdłużej i żeby dopisywało mu zdrowie
– podsumowuje 8-letnia Roksana. 
MM

Pan Karol chętnie odpoczywa w ogrodzie, tym razem w towarzystwie gości
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Galeria Zabrze coraz mocniej tętni życiem miasta

Na zakupy i do tańca
foto: Igor Cieślicki

Zapraszają sklepy, szkoła tańca
i kręgielnia. W sierpniu zorganizowane zostały pokazy miss, a panie
mogły skorzystać z porad ekspertów od wizażu. Dzięki powstaniu
Galerii Zabrze zagospodarowana
została niewykorzystana wcześniej przestrzeń w centrum, a sam
foto: Igor Cieślicki

obiekt, zgodnie ze swoim hasłem,
coraz mocniej tętni życiem.
„Dzień Mody z Miss Polka 2013” zorganizowany został w Galerii Zabrze 17 sierpnia.
W programie znalazła się akcja „Metamorfozy”, w ramach której dwie panie mogły
zmienić swój styl w zakresie fryzury, makijażu i stroju. Były prezentacja półfinalistek
konkursu z woj. śląskiego i pokaz kolekcji
klubowej Górnika Zabrze. Z kolei w ostatnim dniu sierpnia w Galerii otwarty został

Galeria Zabrze znakomicie wkomponowała się w krajobraz miasta

supermarket. A to tylko jeden ze sklepów,
które przybyły tu w ostatnim czasie.
– Chcemy nadawać rytm miastu, dlatego
twórczo łączymy rozrywkę z handlem – podkreśla Tomasz Sekuła, dyrektor ds. marketingu Galerii Zabrze. – Udało nam się wprowadzić
marki, które dotąd nie były obecne w Zabrzu,

a industrialna architektura naszego obiektu
zapewnia niepowtarzalny klimat – dodaje.
To właśnie zastosowane rozwiązania architektoniczne sprawiają, że nowy budynek
nawiązuje do poprzemysłowych obiektów
Zabrza i bardzo dobrze wpisuje się w rewitalizowaną przestrzeń miasta.
GOR

REKLAMA
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Rowerzyści świętowali w sierpniu trzecie urodziny Zabrzańskiej Masy Krytycznej

foto: Jerzy Przybysz

Jubileusz na dwóch kołach

Anna i Dariusz Kalinowscy przyjechali ze swoimi pociechami: Krzysiem i Madzią

spotkań jak najliczniejszej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania odbywają się pod hasłem „My
nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem”
i mają na celu zwrócenie uwagi na potrzeby
i prawa rowerzystów znajdujących się na
drodze. Pierwsza Masa odbyła się w 1992 r.
w San Francisco. Potem idea ta trafiła na podatny grunt i została przeniesiona do innych
miast w USA, a także Europy, Australii i kilku
miast w Azji. Obecnie Masa Krytyczna odbywa się w kilkuset miastach na całym świecie.
– Mamy za sobą kolejne „przejechane” urodziny Masy. Tak się bowiem składa, że byliśmy na wszystkich poprzednich. Nie zawsze
możemy wszyscy wziąć udział w rowerowym
spacerze po mieście. Najczęściej uczestniczy
w nich mąż, ale na jubileuszowe imprezy już
jeździmy całą rodziną i bardzo nam się to
podoba. Robi się to naszą rodzinną tradycją

W sierpniu minęły trzy lata od momentu, gdy w Zabrzu zagościła
rowerowa Masa Krytyczna. Urodzinowe przyjęcie zorganizowane zostało 9 sierpnia w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Kolarski peleton

foto: Jerzy Przybysz

Zabrzańska Masa Krytyczna wyruszyła
w sierpniu już po raz 37. Ponad stu rowerzystów, w asyście policyjnych motocykli,
przejechało ulicami miasta, by dotrzeć do
Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Właśnie tu uczestnicy przedsięwzięcia świętowali swój mały jubileusz. Był bigos,
herbaty z różnych stron świata i związany z nimi konkurs w... rzucie piłeczką do
metalowego czajnika. Rowerzyści rywalizowali także w zmianie dętki na czas.
– W Masie Krytycznej jadę już piąty raz,

Karina i Dariusz Fojcikowie z córkami
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foto: Jerzy Przybysz

przejechał tam z placu Wolności.

Kolarski peleton eskortowała policja

w zabrzańskiej po raz drugi. Teraz ta impreza jest atrakcją dla całej naszej rodziny,
ponieważ dzieci są na tyle duże, że mogą
z nami jechać. To bardzo fajny sposób promocji poruszania się na rowerze na świeżym
powietrzu, a przede wszystkim uświadomienia innym użytkownikom drogi, że znajdują
się na niej także rowerzyści, którzy też mają
swoje prawa – podkreśla Dariusz Kalinowski, który na Masę przyjechał z żoną Anną
oraz dwójką maluchów – Krzysiem i Madzią.
Masa Krytyczna polega na organizowaniu
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– przyznaje Karina Fojcik, której towarzyszyli mąż Dariusz oraz córki Wiktoria i Weronika.
Przejazdy Zabrzańskiej Masy Krytycznej
organizowane są niezależnie od pogody
w każdy drugi piątek miesiąca. Start o godzinie 18 z placu Wolności. Najbliższy wspólny
przejazd odbędzie się 13 września. 
WG

wokół nas
Piątkowe plenerowe wieczory z dobrą muzyką przyciągały tłumy zabrzan

Muzyczne Lato za nami
Za nami kolejna edycja Muzycznego Lata. Choć tegoroczne wakacyjne spotkania z dobrą muzyfoto: Jerzy Przybysz

ką i zabawą pod gołym niebem
na Śląskim Ranchu przeszły już
do historii, to jednak ich uczestnicy długo jeszcze nucić będą
i wspominać niezwykły klimat
wieczornych koncertów.

foto: Jerzy Przybysz

usłyszane z estrady przeboje

Zespół Manchester

foto: Jerzy Przybysz

Magdalena Porębska na scenie

foto: Jerzy Przybysz

The Beatlman, czyli polscy Beatlesi

Mocny rock w wykonaniu grupy 4 Szmery

foto: Jerzy Przybysz

To było dziewięć naprawdę upojnych
wieczorów z prawdziwymi hitami. Tego
roku stali i nowi bywalcy koncertów
w ramach Muzycznego Lata mogli posłuchać na żywo takich zespołów, jak
Bracia, Tabu, Loka, Najlepszy Przekaz
w Mieście, 4 Szmery, Manchester, The
Beatlman oraz Bajery.
Nie brakowało zatem zarówno energetycznego rocka, ekspresyjnego hip-hopu,
karaibskiego reggae, jak i szalonego
popu oraz rubasznego śląskiego country.
Tego lata każdy, kto przyszedł w piątkowy wieczór na Śląskie Rancho przy ul.
Webera, mógł znaleźć coś ciekawego dla
siebie, przeżyć niezapomniane chwile
i zabrać do domu sporą porcję muzycznych wrażeń.
Wakacyjny muzyczny maraton zakończyła w ostatni piątek sierpnia plenerowa
dyskoteka, podczas której poznaliśmy
laureatkę tegorocznego plebiscytu na
„Dziewczynę lata”. Została nią 15-letnia
Magdalena Porębska. Gratulujemy!  WG

Na koncertach w ramach Muzycznego Lata co piątek bawiły się tłumy

Nasze Zabrze Samorządowe 9/2013

23

wokół nas
Zabrzańscy działkowcy świętowali w sierpniu okrągły jubileusz

Na działki od 90 lat

Obchody 90-lecia ruchu działkowego w Zabrzu odbyły się 31 sierpnia na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Biała Róża”. To najstarszy z działających w naszym
foto: Jerzy Przybysz

mieście ogrodów. Jego początki
sięgają 1923 r. Po oficjalnej części uroczystości działkowcy bawili się na festynie. Nie brakowało
młodszych uczestników imprezy.

foto: Jerzy Przybysz

– „Biała Róża” liczy 734 działki, mamy 1380
członków. Dla nas to oaza ciszy i spokoju.
Znakomicie się tu odpoczywa, można spotykać się z przyjaciółmi i rodziną, jest czas
na rozmowę i wypoczynek. Część działkowców uprawia warzywa, sadzi kwiaty. Młodzi

foto: Jerzy Przybysz

atrakcji i dla starszych, i tych nieco

Prawie jak w Holandii...

jest „Biała Róża”. To miejsce wypoczynku,
bo przecież nie każdy może sobie pozwolić na wczasy – zwraca uwagę Czesław Talarczyk, kierownik delegatury Polskiego
Związku Działkowców w Zabrzu.
Przy jednej z alejek w „Białej Róży” z daleka
uwagę przyciągają wiatraki. A to tylko jedna
z ozdób działki. – To trzeba po prostu lubić.
Od dziecka lubię wieś, gdybym miała taką
okazję, to chętnie bym się tam przeprowadziła. A tak to tutaj przychodzimy z mężem
posiedzieć sobie, podelektować się ciszą.
Praca na działce to odskocznia od codziennych obowiązków. Proszę spojrzeć, jak pięknie kwitną azalie, po raz drugi zakwitła nam
magnolia. Moje ulubione kwiaty to hortensje
i róże. Kupuję książki ogrodnicze, dużo czy-

ludzie, którzy coraz chętniej decydują się
na działki, przestawiają je z kolei na rekreację. Ja działkę mam od 1980 roku. W moim
ogrodzie można znaleźć wszystkie warzywa, mam szklarnię, owocowe krzaki. Żona
podziela moją ogrodniczą pasję – podkreśla
Piotr Maślanka, prezes „Białej Róży”.
Dużo czasu na działce spędza również Krystyna Szymborska. – Lubię kwiaty, mam też
malutkie poletko, na którym uprawiam truskawki, szczypiorek, sałatę. To doskonała
forma rekreacji. Nawet ta praca, którą trzeba wykonać, żeby ogród pięknie wyglądał,
jest formą relaksu, dającą ogromną satysfakcję – przekonuje pani Krystyna.
– Zabrze to jedno z miast, gdzie ogrodnictwo
się rozpoczęło. Znajduje się tu 31 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Najstarszym
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foto: Jerzy Przybysz

Piotr Maślanka i Czesław Talarczyk

Krystyna Szymborska z rodziną
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Irena Łukomska na swojej działce

tam,
żeby wiedzieć jaka ziemia
jest potrzebna, co mogę zrobić, by ogród
był jeszcze piękniejszy. Mamy też część
warzywną, są winogrona, chcemy posadzić
maliny. Mąż wynajduje egzotyczne rośliny,
jego pasją są wiatraki, stale wymyśla coś
nowego. Mamy też mały staw, w którym są
ozdobne ryby. Ogród to fantastyczna sprawa – zapewnia Irena Łukomska.
Kazimierz Kowalik jest działkowcem
z 30-letnim stażem. – Jako działkowiec przechodziłem w ciągu tych lat przez różne etapy. To, co pozostało niezmienne, to miłość
do ogrodu. Pracy jest wiele, to fakt. Ale jaka
satysfakcja z efektów. W tej pracy dzielnie
towarzyszy mi żona. Śmiało mogę powiedzieć, że to ona jest głową i szyją – śmieje się pan Kazimierz. – Działka to świetne
miejsce sprzyjające rodzinnym spotkaniom
– dodaje.
Czesław Krakowski jest zapalonym działkowcem od 14 lat. – Pomysły na zagospodarowanie pojawiały się wraz z postępującymi
pracami na działce. Teraz spędzamy tu trzy
czwarte roku. W soboty i niedziele gotujemy
obiady. Nie wyobrażam sobie ogrodu bez
świeżych warzyw. W tym roku moją dumą
są piękne pelargonie – podsumowuje pan
Czesław.

MM

pasja, talent, sukces

lekcja historii

Szkolą się w strzelaniu, uczą historii i uświetniają ważne uroczystości

Barwne życie kurkowych braci

To tradycja sięgająca w naszym
kraju XIII wieku. Kiedyś strzegli
grodów, walczyli z pożarami. Dziś,
ćwicząc się w strzelaniu z zabytkowej broni, przybliżają średniowieczne zwyczaje i uczą szacunku
do minionych czasów. Bracia Kurkowi, bo o nich mowa, od kilkunastu lat działają też z powodzeniem

Kurkowi bracia w Zabrzu

w licznych zawodach strzeleckich, również
na arenie międzynarodowej.
– Najważniejszymi zawodami pozostaje
dla nas tradycyjne strzelanie do kura. Dziś
nie jest to już prawdziwy kur, a wygranym
zostaje ten, kto trafi w podtrzymującą go
drewnianą tyczkę. Za taki wyczyn wyborowy strzelec otrzymuje zaszczytny tytuł Króla
Kurkowego – mówi Adam Majchrzak, szef
zabrzańskiego stowarzyszenia, który ma na
koncie III miejsce w Mistrzostwach Europy

Członkowie Bractwa Kurkowego podtrzymują wielowiekowe tradycje

w Strzelectwie z Broni Historycznej. – W tej
rywalizacji nie wynik jest najważniejszy.
Bardziej chodzi o integrację, spotkania
naszych braci i dobrą zabawę – dodaje.
Dumą zabrzańskiego Bractwa jest artyleria, a szczególnie efektowna kartaczownica,
czyli działo o wielu lufach oraz zabytkowy
moździerz wiwatowy. Niegdyś strzał z takiego moździerza obwieszczał początek
Wielkanocy, ale tradycja ta z biegiem lat
zanikła i teraz urządzenie hukiem i dymem
obwieszcza rozpoczęcie wielu miejskich imprez plenerowych.
– Bractwo to jedna wielka rodzina, wielokulturowa, apolityczna. W zeszłym roku
w Tucholi mieliśmy zjazd braci z całego
kontynentu. Przyjechało ponad osiem tysięcy osób. Wszyscy w tradycyjnych dla swojego regionu strojach. Były – pochód, pokazy
broni, pieśni i dobra zabawa. To była doskonała okazja do poznania tradycji innych
krajów, towarzyskich spotkań, gawęd przy
ognisku i… podszczypywania dziewczyn, bo
to też tradycja bractwa – śmieje się Adam
Majchrzak.
Żeby stać się członkiem bractwa, trzeba
mieć ukończone 14 (kadeci) lub 18 lat (dorośli) i mieć osobę wprowadzającą. Kandydat musi odbyć regulaminowy staż,
który trwa jeden rok, jeden miesiąc, jeden
tydzień i jeden dzień. Potem szyje mundur,
składa przysięgę i otrzymuje patent bracki.
Efektowne wystrzały uświetniły w Zabrzu
m.in. rozpoczęcie budowy Stadionu im. Ernesta Pohla. Możliwości moździerza mogli-

śmy poznać podczas nagrania zabrzańskiego odcinka Turnieju Europejskiego „Śląskie
do przodu”. Bractwo zaprezentuje się we
wrześniu podczas dożynek w Grzybowicach
i Gwarków w Tarnowskich Górach. Planowany jest tam przegląd Bractw okręgu śląskiego, któremu towarzyszyć będzie barwny korowód. W najbliższym czasie Bractwo
Kurkowe Grodu Zabrzańskiego planuje również poświęcenie swojego sztandaru.  WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Tradycja bractw kurkowych znana jest w całej Europie i liczy sobie ponad 850 lat. W naszym kraju, po latach działalności, Bractwo
zostało w 1951 r. zdelegalizowane przez
Sejm. Pozostał tylko oddział krakowski,
mający raczej „cepeliowy”, niż zgodny z tradycją wizerunek. Bractwo Kurkowe Grodu
Zabrzańskiego powstało ponownie w naszym mieście w 1996 r., a jego członkowie
(jest ich siedemnastu) w barwnych strojach
z różnych epok biorą udział z sukcesami

foto: arch. Bractwa Kurkowego

w Zabrzu.

Wystrzał inaugurujący budowę stadionu
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lekcja historii
Losy drewnianego kościoła św. Wawrzyńca

foto: ze zbiorów Stanisława Czerwińskiego

Świątynia dwóch miast

Kościół św. Wawrzyńca po przeniesieniu
do Bytomia (1930 r.).

Jeszcze 200 lat temu w krajobrazie
Zabrza i okolic nie górowały wieże
kopalnianych szybów i kominy fabryk, lecz niewysokie wieże drewnianych kościołów. Na terenie miasta funkcjonowały wówczas trzy
drewniane świątynie: św. Andrzeja w Zabrzu, św. Jana Chrzciciela
w Biskupicach i św. Wawrzyńca
w Mikulczycach.
Dwie pierwsze zniknęły z krajobrazu jeszcze
w XIX stuleciu. Mikulczycka świątynia przetrwała dłużej i od początku XX wieku eksponowana była jako zabytek architektury
ludowej w bytomskim parku miejskim, na
stałe wpisując się w pejzaż tegoż miasta. Ta
ważna dla Zabrza i Bytomia budowla była
w bardzo dobrym stanie, przeszła wiele prac
konserwacyjnych i pewnie doczekałaby nawet dnia dzisiejszego, gdyby nie tajemniczy
pożar z 14 listopada 1982 r., który w 85 procentach strawił jego konstrukcję i tragicznie zakończył niemal 500-letnią historię.

Średniowieczne początki
Najstarszy zapis o mikulczyckim kościele
pochodzi z 1326 r. W spisanym 18 listopada
tegoż roku protokole poboru świętopietrza
zanotowano, że pleban z Mikulczyc (de Niculticz) zapłacił na rzecz św. Piotra półtora
skojca. Oczywiście, jest to tylko pierwsza
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wzmianka i nie mówi nic o budowie kościoła, lecz jedynie potwierdza jego istnienie. Wydaje się, że sama świątynia została
w Mikulczycach wzniesiona na przełomie
XIII/XIV wieku.
Pierwotna świątynia, wzniesiona na
wzgórzu kościelnym, uległa zniszczeniu
w początkach XVI wieku. Na jej miejscu,
z fundacji starosty toszeckiego Daniela Ziemięckiego, wybudowano więc nową świątynię, również drewnianą. Dokładna data
jej powstania nie jest znana. Większość
historyków sugeruje I połowę XVI wieku
(około 1530 r.), choć nie brakuje i głosów
mówiących, że powstała dopiero w II połowie stulecia. Na pewno jednak funkcjonowała już w latach 90. XVI w. Wiadomo
bowiem, że w 1592 r. właśnie w kościele
św. Wawrzyńca Anna Ziemięcicka wyszła
za Stanisława Stadnickiego herbu Szreniawa, polskiego szlachcica, awanturnika,
zapamiętanego w historii jako „Diabeł
z Łańcuta”.
Mikulczycka świątynia była w tych czasach
zarządzana przez duchownych sympatyzujących z ruchami protestanckimi, którym sprzyjali również Ziemięccy. Świadczy o tym m.in. zapis wizytacji biskupiej
z 1598 r., w której czytamy, że administratorem parafii był niejaki Szymon, apostata,
uciekinier z zakonu w Koprzywnicy.
XVI-wieczny kościół św. Wawrzyńca był
niewielką budowlą o konstrukcji słupowej.
Bryłę kościoła tworzyły nawa o rozmiarach
11 na 10 m i trójbocznie zwieńczone prezbiterium o rozmiarach 10 na 8 m. Najbardziej
charakterystycznym elementem konstrukcji była wieża zbudowana na planie kwadratu o boku 6,3 m, o zwężanych ku górze
ścianach. Charakterystycznymi elementami były także przedsionek prowadzący do
wieży oraz otaczające kościół soboty. Co
ciekawe, wieża osadzona była na osobnej
konstrukcji słupowej i z nawą połączona
była tylko za pomocą przejścia krytego
daszkiem. Kościół wykonany był z drewna
modrzewiowego, a wieża z sosnowego. Jedynym elementem murowanym była przylegająca do prezbiterium zakrystia.
Dość dobrze znane są również elementy
dawnego wyposażenia kościoła. Różnego
rodzaju dokumenty wizytacyjne wspominają m.in. o ambonie z 1580 r., starej
chrzcielnicy i drewnianych rzeźbach. Znane
są również ozdobne płyciny z tego okresu,
wykonane z masy papierowej. Prawdopo-
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dobnie na początku XVII wieku wykonano
w kościele skromne polichromie.
W następnych latach kościół powrócił
w ręce katolików, a także poddawany
był wielu remontom zarówno wnętrz, jak
i bryły. Z tego okresu pochodziły m.in.
zdobione ołtarze. W 1749 r. dokonano
przebudowy dachu, który pokryto nowymi gontami. Wówczas też dobudowano
sygnaturkę, czyli małą, krytą blachą wieżyczkę nad prezbiterium. Również w połowie XVIII wieku przeprowadzono renowację ołtarzy i obrazów.

Cudowny wizerunek
Skoro już o obrazach mowa, nie sposób
pominąć uznawanego za cudowny wizerunku Matki Boskiej, od miejsca eksponowania zwanej Mikulczycką. Wizerunek
ten pojawił się w kościele św. Wawrzyńca
prawdopodobnie w połowie XVII wieku
z fundacji Wołczyńskich (nowych właścicieli Mikulczyc), stając się wyposażeniem
ołtarza głównego. Do dziś nie wiadomo
kiedy i w jakich okolicznościach obraz ten
uznano za cudowny. Jeszcze w dokumentach wizytacji biskupiej z 1720 r. nie wspomina się o pątnikach. Jednakże już z protokołu ks. Walentego Andlauffa z 1791 r.
wiemy, że obraz Matki Boskiej zdobiony
był złotem, koroną i złotymi wotami dziękczynnymi. Koronami ozdobiono także inne
obrazy i rzeźby zgromadzone w kościele,
który stał się celem licznych pielgrzymek
i modlitw dziękczynnych. Ks. Rajmund Bigdon, badający dzieje cudownego obrazu,
wspominał o pątnikach z Zabrza, Sośnicy,
ziemi gliwickiej, tarnogórskiej, a nawet
grupach z terenów Węgier. Ruch pątniczy
w Mikulczycach trwa do dnia dzisiejszego,
a szczególnie liczny był w okresie I wojny
światowej, kiedy na adorację obrazu miało
przybywać czasem nawet do 1000 wiernych.
Dzięki licznym darom pielgrzymów, kościół
św. Wawrzyńca, w odróżnieniu od sąsiednich świątyń, pozostawał w dobrym stanie
technicznym i remontowany był na bieżąco.
Jednak mimo tego, dla dynamicznie rosnącej liczy parafian (co związane było z rozwojem przemysłowym tych okolic) stawał
się z czasem po prostu za mały. W 1892 r.
rozpoczęto więc budowę nowego, zdecydowanie większego kościoła z cegły, w sty-
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Przygotowana w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa wystawa poświęcona
niezachowanym drewnianym kościołom
Zabrza otwarta zostanie 13 września
o godzinie 18 w Czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zabrzu.

Tak było, tak jest, czyli Zabrze na dawnej i współczesnej fotografii

Zniknęła wieżyczka
i jedna z kamienic
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły.
Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś.
Tym razem przenieśmy się na Kronprinzenstrasse, czyli obecną ulicę Wolności...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Na czarno-białej fotografii Kronprinzenstrasse widoczne są od lewej budynki nr 336,
338 i 340. Pierwszy z nich pozbawiony jest już dziś widocznej na archiwalnym zdjęciu
wieżyczki. Z kolei pierwszy z prawej został wyburzony i na stałe zniknął z krajobrazu
miasta. Niewiele zmienił się jedynie środkowy budynek, przed którym „wyrosła” wiata
przystanku tramwajowego.
GOR

Na archiwalnej fotografii obok siebie stoją jeszcze trzy budynki

foto: Jerzy Przybysz

lu neogotyckim. Budowę zakończono po
czterech latach, a wraz z konsekracją nowej świątyni zamknięto drewniany kościółek i zaprzestano odprawiania w nim mszy
i przyjmowania pielgrzymów. Ze względu
na ich protesty, obraz Matki Boskiej przeniesiono w 1902 r. do nowej świątyni.
Dawny, drewniany kościółek tymczasem
stał się obiektem zainteresowania miłośników historii. Aby uchronić go przed
zniszczeniem i zachować jako zabytek,
postanowiono dokonać transferu: wpierw
do Wrocławia, a kiedy uniemożliwiły to
warunki finansowe, wybór padł na sąsiedni Bytom. I tak w 1901 r. kościółek został
zakupiony przez bytomski magistrat i przeniesiony do parku miejskiego. Bardzo szybko, bo już 14 września 1901 r., gotowa była
konstrukcja (dokonano wymiany zniszczonych belek na nowe), natomiast rok później został on oddany do użytku. Od 1921 r.
organizowano w nim wystawy. Charakter
kościoła zmienił się w latach 30. XX w. Wewnątrz, naprzeciwko ołtarza, władze Bytomia postanowiły ulokować pomnik (katafalk) poświęcony mieszkańcom miasta
poległym w I wojnie światowej.
Drewniany obiekt szczęśliwie przetrwał
wojnę, a nowe władze – po usunięciu niemieckiego pomnika – popierały dalsze eksponowanie go jako pomnika polskiego budownictwa ludowego na Śląsku. W latach
1962-1963 dokonano kapitalnego remontu
połączonego z szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi. Odnowiony i oświetlony w nocy kościółek odkupiło w 1971 r.
Muzeum Górnośląskie w celu organizacji
wystaw czasowych, a z czasem przekształcenia w oddział Muzeum. Kilka z tych
przedsięwzięć udało się nawet zrealizować.
Niestety, wspomniany pożar (prawdopodobnie podpalenie), całkowicie zniweczył
ambitne plany muzealników. I choć niemal
natychmiast po pożarze przystąpiono do
starań o rekonstrukcję kościoła (w 1985
r. sporządzono dokładną koncepcję odbudowy wraz z kosztorysem), to jednak brak
środków finansowych uniemożliwił ich realizację. W ten oto sposób jedna z piękniejszych i bogatszych świątyń drewnianych
na Górnym Śląsku, ozdoba Zabrza i Bytomia, podzieliła los ponad 800 śląskich kościołów drewnianych, które na przestrzeni
wieków zniknęły z krajobrazu...

Damian Halmer

Po latach w miejscu jednego z budynków pozostał plac
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Zagrali dla ludzi zasłużonych dla rozwoju zabrzańskiego sportu

Piłkarska sobota na osiedlu
Sześć jedenastoosobowych drużyn wystartowało w spartakiadzie piłkarskiej zorganizowanej z inicjatywy Rady Osiedla Młodego Górnika oraz stowarzyszenia „Pokolenia” w Zabrzu. Turniej odbył się 31 sierpnia.
Podczas zawodów wszystkie mecze rozgrywano w systemie każdy z każdym. W ostatecznej klasyfikacji najlepsza na boisku
okazała się ekipa KWK Sośnica-Makoszowy. Za nią na podium znalazły się zespoły
reprezentujące Zakład Remontowo-Usługowo-Budowlany Mikulczyce oraz firmę
Art-Reno. Zwycięzcom futbolowych zmagań
nagrody wręczyli przewodniczący zarządu
Rady Osiedla Młodego Górnika Alojzy Cieśla, przewodniczący stowarzyszenia „Pokolenia” Jerzy Wereta oraz Danuta Telenga,
dyrektor biura eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego Adama Gierka. Po finałowym meczu odbył się festyn z udziałem
zawodników i mieszkańców osiedla.
Zawody rozegrane zostały w ramach przygotowań do konferencji „Sportowa Polska lat
70.”, którą zaplanowano na 5 października
w Teatrze Nowym. Podczas tej swoistej sesji

wspomnieniowej spotkają się w Zabrzu byli
i obecni zawodnicy, działacze różnych związków sportowych i sekcji, trenerzy, a także
sędziowie. Krótko mówiąc, ludzie, którzy
współtworzyli niegdyś podwaliny polskiego
sportu. Honorowy patronat nad konferencją

W zawodach wzięło udział sześć drużyn

REKLAMA
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objęli prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik oraz eurodeputowany prof. Adam
Gierek. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został były lekkoatleta Górnika
Zabrze, poseł na Sejm II, III i IV
kadencji Jan Chojnacki,
który dla zwycięzców spartakiady
ufundował pamiątkowe puchary.  WG

sport
Zabrzańscy szczypiorniści rozpoczynają we wrześniu rywalizację w supelidze

Na początek z mistrzem Polski

foto: Jerzy Przybysz

niezłej grze. Zabrzanie rozegrali także sparing z TG Muenden, ulegając rywalom jedną
bramką.
– Nie jestem zadowolony z wyników osiągniętych w turnieju w Niemczech, ale
głównym naszym celem było zaistnienie
tam jako drużyna. Dużo dowiedziałem się
o swoich podopiecznych i to jest dla mnie
najważniejsze przed startem ligi. Graliśmy w
Niemczech przeciwko bardzo dynamicznym
zespołom, ich zawodnicy poruszali się po
parkiecie bardzo szybko i to wszystko obnażyło nasze braki. Teraz wiemy, że szczególnie musimy poprawić grę z kontrataku –
mówił po turnieju trener Patrik Liljestrand.
Cały cykl sparingowy zabrzanie zakończyli
pod koniec sierpnia meczami z Wisłą Orlen
Płock oraz Azotami Puławy. Górnik Zabrze
Zabrzańscy szczypiorniści podczas meczu z Vive Targami Kielce w poprzednim sezonie

Po intensywnym okresie przygotowań zabrzańscy piłkarze ręczni ruszają do walki o punkty w rozgrywkach superligi. W tym sezonie po
guracyjnym spotkaniu zmierzą się z aktualnymi mistrzami Polski Vive
Targi Kielce. Czy legenda piłkarskiego Górnika pomoże im w zwycięstwie? Przekonamy się już 8 września.

Zawodnicy trenowali m.in. w siłowni

w pierwszej rundzie nowego sezonu superligi zmierzy się 8 września na wyjeździe
z aktualnym mistrzem Polski Vive Targi
Kielce. Ten zapowiadający się jako hit kolejki mecz transmitować będzie stacja Polsat
Sport. Początek o godz. 20.30. 
WG
foto: Handballzabrze

Ze składu dawnego NMC Powen Zabrze
odeszło po zakończeniu poprzedniego
sezonu kilku znanych zawodników: Kazimierz Kotliński, Remigiusz Lasoń, Grzegorz
Garbacz, Piotr Adamczak i Sebastian Kicki.
Jednocześnie zabrzanie uzupełnili kadrę
zespołu o nowe twarze. W biało-niebieskoczerwonych barwach występować będą
teraz Mateusz Kornecki, Sebastian Suchowicz, Kamil Borawski, Adam Twardo, Michał
Bednarczyk (wrócił z wypożyczenia do Olimpii Piekary Śląskie) oraz Michał Kubisztal
i Robert Orzechowski. Szczególnie ci dwaj
ostatni szczypiorniści to istotne wzmocnienie Górnika Zabrze, bowiem mają za sobą
występy w reprezentacji kraju. Gdy do pełni sił wrócą kontuzjowani Mariusz Jurasik
(operacja łokcia) i Patryk Kuchczyński (uraz
stawu skokowego), ekipa z Zabrza będzie
mogła nawiązać walkę z najlepszymi zespołami superligi.
A zabrzanie do nowego sezonu superligi
przez całe lato przygotowywali się bardzo
solidnie. Trenowali w swojej hali „Pogoń”,
ale często też widywano ich w siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.

foto: Handballzabrze

raz pierwszy występować będą pod szyldem Górnika Zabrze. W inau-

Kadra Górnika Zabrze
na sezon 2013/2014:
Szwedzki trener Patrik Liljestrand

Matejki, gdzie nie szczędzili potu, by wypracować formę dającą im szansę na dobry
wynik. Nieodzownym elementem każdego okresu przygotowawczego są sparingi,
więc i tych nie brakowało. Górnik wpierw
dwukrotnie wygrał na wyjeździe z odwiecznym ligowym rywalem Chrobrym Głogów
(25:23 i 23:20), a potem pojechał na turniej
do niemieckiego Hildesheim. Tam zabrzanie zmierzyli się z gospodarzami zawodów
Eintrachtem Hildesheim oraz TV Grosswalstadt, przegrywając nieznacznie po całkiem

bramkarze: 1 Mateusz Kornecki,
12 Sebastian Suchowicz, 16 Artur Banisz,
20 Kamil Borawski
skrzydłowi: 4 Adrian Niedośpiał,
10 Patryk Kuchczyński, 17 Aleksandr
Bushkov, 23 Tomasz Kapłon
rozgrywający: 3 Robert Orzechowski,
6 Vitalij Nat, 7 Kamil Mokrzki, 8 Łukasz
Stodtko, 11 Michał Kubisztal, 13 Mariusz
Jurasik, 14 Michał Bednarczyk, 24 Adam
Twardo
obrotowi: 21 Daniel Żółtak, 26 Łukasz
Kandora, 69 Tymoteusz Piątek,
79 Dariusz Mogielnicki
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Następcy Łukasza Piszczka wygrali XII Międzynarodowy Turniej Juniorów im. Ernesta Pohla

Gwarek na szczycie podium
Sześć drużyn, w tym ekipy z ukraińskiego Iwano Frankiwska i słowackiej

Trnawy,

uczestniczyło

w XII Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej Juniorów Starszych
im. Ernesta Pohla, który na początku sierpnia rozegrany został w Zabrzu. Zwyciężyli młodzi piłkarze
foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Gwarka, którzy w finale spotkali
się z gospodarzami imprezy – Górnikiem Zabrze
W decydującym spotkaniu Gwarek pokonał Górnika 1:0. Zwycięskiego gola strzelił
Michał Szczurek. – Przegraliśmy finał, ale
chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy dopiero
w okresie przygotowawczym do sezonu, co
miało spory wpływ na wynik. Nie wykorzystaliśmy kilku dogodnych sytuacji bramkowych
i straciliśmy gola po indywidualnym błędzie.
Chciałbym podziękować moim zawodnikom
za zaangażowanie – mówił po meczu trener
juniorów starszych Górnika Tomasz Gorczyk.
Finałowe spotkanie na obiekcie Walki Makoszowy oglądała spora grupa kibiców,
w tym świetni gracze Górnika sprzed lat,
jak Stanisław Oślizło, Jan Banaś, Henryk
Latocha czy Jan Kowalski. Ten ostatni jest
teraz członkiem zarządu Gwarka. Przypomnijmy, że właśnie w tym klubie futbolową karierę rozpoczynał obecny zawodnik Borussi Dortmund Łukasz Piszczek.
W meczu o trzecie miejsce o krok od sprawienia sporej niespodzianki byli juniorzy
ukraińskiej Prykarpatti, którzy po zaciętym
boju ulegli Piastowi Gliwice dopiero w rzutach karnych. Piąte miejsce zajęła Wisła
Kraków, a szóste Lokomotiva Trnava. Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano
strzegącego bramki Górnika Marcina Płoskonkę, królem strzelców z pięcioma trafieniami na koncie został Arkadiusz Czapla
z Gwarka, a zaszczytny tytuł najlepszego
zawodnika turnieju i okazały puchar zabrał
do domu piłkarz Prykarpatti Mykoła Kaszci.
Prezes Górnika Artur Jankowski zapowiada,
że obsada przyszłorocznego turnieju będzie
jeszcze mocniejsza. Do rywalizacji mają się
bowiem włączyć juniorzy Bayeru Leverkusen, czyli obecnego klubu Arkadiusza Milika.

WG
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Zwycięska ekipa z pamiątkowym pucharem
REKLAMA
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sport
Zabrzanie udanie rozpoczęli nowy sezon rozgrywek ekstraklasy

Górnik pokazuje plecy rywalom
Ta jesień może być jeszcze bardziej udana od ubiegłorocznej. Po
pierwszych kolejkach tej rundy rozgrywek Górnik wspiął się na szczyt
tabeli. Sukces jest o tyle istotny, że
ostatnio taka sytuacja miała miej-

Przed rokiem zabrzanie jesienną rundę spotkań zakończyli na piątym miejscu. Teraz
wiele wskazuje na to, że może być jeszcze
lepiej. Górnicy grają może nie błyskotliwie,
ale skutecznie. Na boisku są dobrze zorganizowani, kondycja im dopisuje. Bardzo
udane występy zaliczają m.in. Radosław
Sobolewski, Prejuce Nakoulma czy Paweł Olkowski, który wśród komentatorów
zyskał nawet przydomek „króla asyst”.
Podopieczni trenera Adma Nawałki sezon
rozpoczęli w Krakowie, gdzie zremisowali bezbramkowo z tamtejszą Wisłą. Górnik
ma już od dłuższego czasu swój patent na
dobry wynik z krakowianami, więc i tym
razem nie dał się ograć pod Wawelem
i przywiózł do domu cenny punkt na dobry
ligowy początek. A zabrzanom szło jeszcze lepiej. W Bielsku-Białej pokonali Podbeskidzie 2:1, a potem u siebie groźnego
ostatnio Piasta Gliwice 2:1. Zwycięstwo dał
Górnikowi Radosław Sobolewski, którego
niezwykle efektowny, zdobyty z przewrotki, gol został uznany za bramkę kolejki.

foto: Jerzy Przybysz

sce... dziewiętnaście lat temu!

Mistrz asyst Paweł Olkowski w akcji

Bardzo dobrze zabrzanie będą wspominać
również wyjazdowe spotkanie z Widzewem. Górnik wygrał w Łodzi aż 3:0 i było
to pierwsze zwycięstwo w tym miejscu od
prawie dziesięciu lat. To wszystko sprawiło, że już po czterech kolejkach zabrzanie
usadowili się na szczycie tabeli. Pozostali
tam również po 99. Wielkich Derbach Śląska, choć te zakończyły się remisem po
tym, jak w doliczonym czasie gry padła
w dość kuriozalnych okolicznościach wyrównująca bramka dla Ruchu Chorzów.
– Bramka była kuriozalna, ale chorzowia-

Zostań akcjonariuszem Górnika
Sympatykom Górnika przypominamy, że
trwa sprzedaż akcji 14-krotnego mistrza
Polski. Każdy kibic, który zakupi akcję
wraz z certyfikatem do końca października 2013 r., zostanie uhonorowany w wydanym z okazji 65. rocznicy powstania
klubu albumie – jego imię i nazwisko
oraz numer akcji zostaną umieszczone w specjalnej zakładce. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad sprzedaży
akcji można znaleźć na stronie internetowej www.gornikzabrze.pl.

foto: Jerzy Przybysz

Piłkarze Górnika dynamicznie rozpoczęli nowy sezon rozgrywek

nie na nią zapracowali. Wcześniej mieli
dwie groźne sytuacje i parli w końcówce
do przodu. Dla widowiska lepiej byłoby,
gdyby Ruch wyrównał nie w doliczonym
czasie gry, ale wcześniej, bo być może doczekalibyśmy się jeszcze odpowiedzi Górnika. Bramkarzowi zabrzan wypada natomiast zwyczajnie współczuć, bo przez
90 minut gry bronił dość pewnie – mówił
po spotkaniu obecny w Zabrzu selekcjoner kadry narodowej Waldemar Fornalik.
Wyjątkowy okazał się mecz szóstej kolejki,
w którym Górnik zmierzył się na wyjeździe
z Lechią Gdańsk. To był prawdziwy mecz
na szczycie, bowiem oba kluby mogły się
pochwalić identycznym dorobkiem punktowym i bramkowym. W dodatku był to mecz
nr 1600 Górnika w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co ciekawe, mecz nr 1500 Górnik rozegrał również z Lechią Gdańsk w sezonie 2008/09. Zabrzanie wygrali wówczas
2:0 po golach Mariusza Magiery i Dariusza
Kołodzieja. Tym razem był remis.
WG
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Poziomo: 1 – potężne drzewo z Afryki,
5 – konkurencja narciarska, 8 – plakat,
9 – umowny znak, 10 – np. major lub
kapitan, 11 – kolekcja, 12 – Indianie
zatruwali nią strzały, 14 – nie zawsze
zgadza się z praktyką, 16 – egzotyczna
przyprawa o żółtym kolorze, 19 – górskie lub... włosów, 21 – zimnokrwisty
koń pociągowy, 22 – wódka własnej
produkcji, 23 – na półkach w aptece, 24
– jezioro na granicy USA i Kanady, 26 –
pomnik w formie wysokiego słupa, 28 –
skrzydlata istota duchowa, 29 – warzywo,
30 – pszenny lub razowy, 33 – twardy do
zgryzienia, 35 – plazma, płynny składnik
krwi, 37 – w nim zdjęcia, 38 – obibok, 39
– bokobrody, 40 – tarcza Zeusa, 41 – biega z tacą, 42 – nadchodząca pora roku.

20
25

26

27

21
28

29
5
30

31

32

16
33

34

35

12

36

8

26

29

37

38

39
13

7

9
40
2

41

27
42

23

25

19

18

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Polityka
psuje charakter”, nagrody otrzymują: Renata Wyględa – poczęstunek w McDonald’s
oraz Jolanta Namysł i Waldemar Głowacki – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Po
odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 września.

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon
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3
4
5

(imię i nazwisko)
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F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz

Rozwiązania nr 9 (220)

2

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 23 września pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17.

Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują: Irena Szczotka – poczęstunek w McDonald’s i Paulina Orłowicz – usługa w Kodak Studio.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Gladiola, autorem cytowanego wiersza jest Jan Kasprowicz, a myśl Ignacego Krasickiego brzmi: „Umiesz być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Pionowo: 1 – lekkie ciasto bez tłuszczu,
2 – na dwoje wróżyła, 3 – autor „Komedii
ludzkiej”, 4 – słodka wódka, 5 – krótkie
spodenki, 6 – zawiadomienie o przesyłce,
7 – topiona na pożegnanie zimy, 13 –
twierdzi, że najwięcej witaminy mają
polskie dziewczyny, 15 – o rudej dziewczynie, 17 – rozjaśnia twarz, 18 – forma
muzyczna utożsamiana ze Scottem
Joplinem, 20 – uparte zwierzę, 21 – dodatek, np. do umowy, 25 – kąt w ringu,
27 – niepotrzebny łysemu, 30 – modrak,
31 – miasto z KUL-em, 32 – największy
port zachodnich Indii, 34 – najważniejszy
w kinie, 36 – np. słupek lub szpilka.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 9/2013

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
obok miejsce? W losowaniu nagród będą brały
udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 23
września. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41-800
Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia fragment Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nagrody otrzymują: Joanna Majchrzak – poczęstunek
w restauracji Stara Szkoła oraz Piotr Boroń –
poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 23 września.

rozrywka
3

Dar

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

Centrum handlowe M1

STARA
SZKOŁA

tel. 32 275-27-70

Z 13 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko
autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać na kupon i dostarczyć lub przesłać do
redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 września.

Restauracja Niezłe Ziółko
ul. Franciszkańska 8, 41-819 Zabrze
www.niezle-ziolko.com.pl

4
1

1 – gorący, podawany
po polowaniu,
2 – alotropowa odmiana
tlenu,
3 – dawna waluta Niemców,
4 – ze szczeblami,
5 – chronologiczny zapis
wydarzeń,
6 – wyparła je zapalniczka,
7 – pod prześcieradłem,
8 – zwarta grupa kolarzy.

2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od
góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom
Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 23 września.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Heinricha Heinego, a następnie
wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 września.
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SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

kultura
Zabrze włącza się w obchody 80. urodzin wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego

Premierowy Penderecki w Zabrzu
W Kopalni Guido usłyszeć będzie
można polską premierę dzieła
Krzysztofa Pendereckiego „Kartki
z niezapisanego dziennika”. Koncert zainauguruje wyjątkowe wydarzenie artystyczne, jakim będzie
„Poziom 320 – Międzynarodowy
Festiwal im. Krzysztofa Penderec-

Festiwal zainaugurowany zostanie 22 października. W Parku Hutniczym, z udziałem
państwa Pendereckich, posadzonych zostanie 80 japońskich wiśni. Na poziomie 320
Kopalni Guido zaplanowano z kolei polską
premierę dzieła „Kartki z niezapisanego
dziennika”. Taki jest również tytuł pierwszej edycji festiwalu. Goście koncertu będą
mogli wysłuchać rozmowy z Krzysztofem
Pendereckim, którą przeprowadzi na żywo
dyrektor festiwalu Jerzy Dybał. W programie
znalazło się również wmurowanie kamienia
węgielnego festiwalu. Nastąpi to przy wejściu do sali koncertowej na Poziomie 320.
Na 24 października zaplanowano w Kopalni Guido przedstawienie audiowizualne
„Święto wiosny – przerwana myśl”. Trzecia
odsłona festiwalu przygotowywana jest
26 października w Filharmonii Zabrzańskiej. To koncert „Moc przeznaczenia”.
Uczcie muzycznej towarzyszyć będą też inne
wydarzenia artystyczne. W Kopalni Guido
i gmachu Filharmonii Zabrzańskiej podziwiać będzie można wystawę „Sonorystyka
barw”. Znajdą się na niej obrazy i instalacje
artystyczne oraz sztuka audiowizualna inspirowane muzyką Krzysztofa Pendereckiego i Witolda Lutosławskiego, którego setna
rocznica urodzin przypada w tym roku.
Krzysztof Eugeniusz Penderecki urodził
się 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Początkowo uczył się grać na skrzypcach, ale
pobierał też lekcje kompozycji, którą studiował w latach 1955-1958 w Państwowej

Profesor Krzysztof Penderecki

Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Po
raz pierwszy wystąpił publicznie na arenie
międzynarodowej w 1959 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Warszawska
Jesień, gdzie zostały wykonane „Strofy”,

foto: Igor Cieślicki

sta potwierdził już sam Mistrz.

foto: Akumiszcza / wikipedia.org

kiego”. Przyjazd do naszego mia-

jeden z trzech utworów, za które otrzymał
pierwsze nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Kompozytorów ZKP.
W tym samym roku Krzysztof Penderecki
skomponował słynny „Tren ofiarom Hiroszimy”, uhonorowany nagrodą UNESCO.
W latach 1968-1969 Penderecki napisał pierwszą operę, „Diabły z Loudun”.
W 1972 r. został mianowany rektorem krakowskiej Akademii Muzycznej. Rozpoczął
też karierę dyrygencką. Prowadził największe orkiestry świata. W 1999 r. otrzymał
dwie Nagrody Grammy: za najlepszą kompozycję współczesną (II Koncert skrzypcowy) oraz nagranie płytowe tego koncertu
z Anne-Sophie Mutter i London Symphony
Orchestra pod jego batutą. W grudniu 2005
r. został uhonorowany najwyższym polskim
odznaczeniem – Orderem Orła Białego.
Zabrzański festiwal będzie swoistym preludium do organizowanego w listopadzie
w Warszawie Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego. Zostanie on zainaugurowany na
Zamku Królewskim. Kolejnych koncertów
będzie można wysłuchać w Filharmonii Narodowej. 
WG, GOR

Wyjątkowych koncertów będzie można posłuchać w Kopalni Guido

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, Waldemar Grudzień. Projekt i skład: DMiT. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki 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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TWOJA REKLAMA
w NASZYM ZABRZU SAMORZĄDOWYM
tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e-mail: marketing@dmit.com.pl

Dołącz do nas na

Facebooku

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
zaprasza:

Postrzyżyny, czyli Jubileusz Jerzego Kryszaka
12 listopada, godz. 19.00

ar Malicki
wcipu i Waldem
Filharmonia Do
0
.0
17
.
dz
, go
20 października

13 listopada, godz. 18.00

7 listopada, godz. 19.00

Grzegorz TURNAU z Zespołem,
Sebastian Karpiel-Bułecka i Zakopower „PO DRODZE”
13 listopada, godz. 18.00

BILETY: kasa DMiT, tel.: (32) 271 66 22 i online: www.dmit.com.pl
Nasze Zabrze Samorządowe
9/2013
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a
17
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PoPrawa gosPodarki wodno-ściekowej w ZabrZu. etaP ii

Kontrakt 5 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice

Trwają przygotowania do wznowienia
robót związanych z poprawą gospodarki
ściekowej w Biskupicach. W lipcu Miasto
Zabrze i ZPWiK Sp. z o. o. zawarły umowę
z nowym Wykonawcą Kontraktu 5.
Podpisanie umowy miało
miejsce na terenie Oczyszczalni Ścieków Śródmieście
w Zabrzu, 10 lipca br.
– W świetle dotychczasowych problemów z realizacją Projektu w Biskupicach,
tym bardziej cieszy nas, że
mamy nowego Wykonawcę
Kontraktu 5. Wchodzicie Państwo w tryb prac do tej pory
prowadzonych, otwarci na
współpracę, z dużym kapitałem doświadczeń, co – ma-

NFOŚiGW

my nadzieję – będzie dobrą
przesłanką dla zakończenia
tego Kontraktu w terminie
– powiedział, witając zebranych, Piotr Niemiec, Dyrektor
Naczelny, Prezes Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.

cy znajdowała się w upadłości układowej, nie poradziła sobie z tym zadaniem.

W trosce o bezpieczeństwo
kontraktu i w konsekwencji całego projektu pod koniec stycznia 2013 roku wypowiedziano umowę Wodrolowi. Nowe postępowanie przetargowe było prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, a więc
według krótszej procedury,
niż poprzednio, kiedy wybór wykonawcy zajął prawie rok. Ostatecznie za realizację Projektu w Biskupicach
będzie odpowiedzialne konsorcjum firm: Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak Andrzej Duda Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa – Lider Konsorcjum; Reminstal
Sp. z o.o.; Zakład Usługowy
Wielobranżowy Jacek Pikuła; Zakład Instalacyjny Waldemar Szostak; Zakład Budowlano-Inżynieryjny Jan
Wilczak.
– W naszym konsorcjum spotkały się firmy gliwickie z dużym, ponad 20-letnim doświadczeniem, wspólnie zatrudniające około 150 osób.
Chciałbym podkreślić, że nie
jest to pierwsze spotkanie
naszych firm na terenie bu-

dowy kanalizacji, od lat realizujemy tego rodzaju przedsięwzięcia, m.in. dla Wodociągów Gliwickich. Dołożymy wszelkich starań, żeby z tego zadania wywiązać
się należycie – zapewnił Andrzej Duda, Prokurent Zakładu Instalacji Budowlanych
W. Szostak A. Duda Sp. z o.o.
Sp. komandytowej.
Kontrakt 5 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice to w szczególności:
• przebudowa kanalizacji
sanitarnej – ok. 4 km
• budowa kanalizacji
deszczowej – ok. 4,9 km
• przebudowa sieci
wodociągowej
– ok. 4,2 km
• odtworzenie/budowa
nawierzchni drogowych
– ok. 26 tys. m2
Okres realizacji:
12 miesięcy + 12-miesięczny Okres Zgłaszania Wad +
36-miesięczny Okres Rękojmi za Wady
Wartość Kontraktu:
9.015.590,48 PLN

Nowy przetarg na wykonanie robót budowlanych
w dzielnicy Biskupice był koniecznością. Poprzedni Wykonawca, tj. firma Wodrol
S.A., która od wielu miesię-

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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