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Jeśli relaks, to w Aquariusie!
Od 6 lutego czynny będzie Zabrzański
Kompleks Rekreacji „Aquarius KOPERNIK”.
Na gości nowego obiektu czeka kilka basenów,
zewnętrzna zjeżdżalnia i atrakcje SPA.

Dołącz do nas na

Facebooku

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
zaprasza:

JOHN MAYALL
80th ANNIVERSARY
TOUR
19 lutego, godz. 20.00
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na dobry początek
Jastrzębska Spółka Węglowa ulokowała w naszym mieście swoje najnowsze przedsiębiorstwo

Szczegóły dotyczące połączenia przedstawiono podczas konferencji prasowej

W Zabrzu zlokalizowana została siedziba utworzonej na początku stycznia spółki JSW Koks. Powstałe w efekcie połączenia Kombinatu Koksochemicznego Zabrze i Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej przedsiębiorstwo będzie w stanie wyprodukować nawet cztery miliony ton koksu
rocznie, stając się liderem na rynku.
– Nasza spółka będzie światowym potentatem w produkcji koksu, gdyż Polska
wytwarza go już więcej nawet niż Chiny
– podkreśla Jarosław Zagórowski, prezes
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest
właścicielem prawie 96 procent udziałów
w nowym przedsiębiorstwie. Potencjał produkcyjny nowej spółki szacuje się na blisko 4 mln ton koksu rocznie. Żeby wyprodukować taką ilość, potrzebne jest ponad
5 mln ton węgla koksowego. To oznacza,
że spółka JSW Koks będzie największym
odbiorcą węgla koksowego z kopalń JSW
i jej największym zakładem przetwórczym. Produkcja JSW
Koks będzie kierowana

nie tylko na europejskie rynki zbytu, ale
również do odbiorców na całym świecie.
Połączenie Koksowni Przyjaźń i Kombinatu
Koksochemicznego Zabrze było przygotowywane od dawna. – Powstanie JSW Koks
to zwieńczenie wielomiesięcznego procesu
integracyjnego, realizowanego w myśl planu rozwoju Grupy JSW na lata 2010–2013
dla segmentu koksowniczego – zwraca
uwagę Edward Szlęk, prezes zarządu JSW
Koks SA. – Podczas procesu łączenia koksowni udało się nam uporządkować usługi pomocnicze, takie jak transport, usługi
laboratoryjne czy informatyczne. Celem
jest racjonalizacja organizacyjna i kosztowa działalności pomocniczej, jak również

odciążenie zakładów produkcyjnych od jej
bezpośredniego nadzorowania. Koksownie
mogą w ten sposób skoncentrować się na
produkcji wysokiej jakości koksu – dodaje.
– Dzięki temu posunięciu koksownie, które
są naszą własnością i które zaopatrują się
w jastrzębskich kopalniach, nie będą konkurowały ze sobą, bo byłoby to nieracjonalne – zaznacza prezes Jarosław Zagórski.
Połączenie Koksowni Przyjaźń oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, w którego skład wchodzą Koksownia Dębieńsko,
Koksownia Radlin i Koksownia Jadwiga, to
pierwszy etap planowanego procesu integracji koksowni należących do Grupy JSW.
W kolejnym etapie do spółki JSW Koks
mają zostać przyłączone należące również
do JSW Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
„Victoria”.
Spółka JSW Koks SA zatrudnia prawie 2,6
tys. osób. Jej siedziba znajduje się przy ul.
Pawliczka w Zabrzu. – Nasze miasto przestało być już kojarzone z ciężkim przemysłem, ale to nie oznacza, że całkowicie zrywamy z tą gałęzią gospodarki. Grupa JSW
wzbudza uznanie bogatymi tradycjami, pozycją rynkową, skutecznym zarządzaniem
i otwarciem na podejmowanie ambitnych
wyzwań biznesowych. Wypracowane porozumienie dotyczące lokalizacji przedsiębiorstwa nawiązuje
zarówno do górniczych
tradycji,
jak też aktualnego
potencjału naszego
miasta – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
SOR
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foto: Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”

foto: UM Zabrze

Koksowniczy potentat w Zabrzu

wokół nas
Od 6 lutego rusza nowy kompleks sportowo-rekreacyjny na osiedlu Kopernika
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bót i zakończyło budowę w terminie. A to oznacza, że Aqua-rius
KOPERNIK przyjmie na początku lutego pierwszych miłośników kąpieli. Ale atrakcji czeka tu dużo więcej!
– Ogromnie się cieszę, że po trudnościach
związanych z upadłością pierwszego wykonawcy, udało się doprowadzić tę inwestycję
do finału – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – O nowoczesnej krytej pływalni zabrzanie marzyli już od wielu
lat. Teraz to marzenie się spełniło – dodaje.
Aquarius KOPERNIK, bo tak nazywa się

Godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota 
niedziela 

– 6.00–22.00
– 9.00–22.00

Cennik:
Oglądaj
na nowym
kanale

140
w sieci Vectra

4

Bilet normalny
pn.-pt. – godz. 6.00–16.00 – 7 zł/godz.
pn.-pt. – godz. 16.00–22.00 – 9 zł/godz.
sobota – niedziela 
– 9 zł/godz.
Bilet ulgowy
pn.-pt. – godz. 6.00–16.00 – 4 zł/godz.
pn.-pt. – godz. 16.00–22.00 – 5 zł/godz.
sobota – niedziela 
– 5 zł/godz.
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kompleks zbudowany u zbiegu al.
Korfantego i ul.
Bruno, otwarty zostanie 6
lutego. – Dla
pierwszych gości przygotowaliśmy
upominki – zapowiada
Agnieszka
Bober,
dyrektor
Miejskiego Centrum Rekreacji,
w ramach którego działają teraz zarówno nowy obiekt,
jak i basen przy placu Krakowskim. Ten
ostatni zmienił jedynie nazwę z Miejskiego Zakładu Kąpielowego na Aquarius.

Elektroniczne czytniki
W obiekcie funkcjonować będzie Elektroniczny System Obsługi Klienta. Każdy z gości, kupując bilet, otrzyma zakodowany
pasek na rękę. Będzie on umożliwiać m.in.
wejście do kompleksu SPA czy otwarcie
szafki. Co ciekawe, paska nie trzeba będzie

foto: Igor Cieślicki

Wokół nas

zbliżać do drzwiczek konkretnej szafki, tylko
do czytnika zamontowanego na ścianie ciągu szafek. Automatycznie otworzy się wtedy
skrytka przypisana do konkretnego klienta.
– Klient przy wejściu płaci za pierwszą godzinę. Pozostały czas rozliczany jest minutowo
przy wyjściu – wyjaśnia Agnieszka Bober.
W ciągu tygodnia i w soboty kompleks będzie otwierany już o godzinie 6 rano. Z saun
będzie można korzystać od godziny 14. Ich
kompleks nieczynny będzie w poniedziałki ze względu na niezbędną dezynfekcję.
Z kompleksu na osiedlu Kopernika będą
mogli korzystać uczniowie zabrzańskich
szkół w ramach lekcji wychowania fizycznego. – Jest spore zainteresowanie ze strony
dyrektorów szkół – mówi Agnieszka Bober.
– W tygodniu, w godzinach od 8 do 16, na
zajęcia wuefu zarezerwowane będą cztery
tory basenu sportowego. Dwa pozostałe
tory będą ogólnodostępne. Aktualnie opracowywany jest grafik zajęć dla poszczególnych szkół – dodaje.

foto: Igor Cieślicki
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Basen sportowy ma wymiary 16 na 25 metrów

Misy do moczenia stóp

Kompleks saun w części SPA

foto: Igor Cieślicki

Przypomnijmy, że Aquarius KOPERNIK
oferuje swym gościom basen sportowy
z sześcioma torami o wymiarach 16 na
25 metrów. Powstała przy nim widownia
z ponad setką miejsc. Tuż obok przygotowana została część rekreacyjna z grotą
sztucznej fali i wodnym gejzerem. Najmłodsi będą mogli
korzystać z brodzika
z fontanną i efektownym pingwinkiem. W głównej
hali basenowej
powstały także
dwa baseny jacuzzi. W części
SPA
relaksować się można
w saunach parowych i suchych.
Do dyspozycji są
leżanki i misy do moczenia stóp. Latem korzyCieślicki
or
Ig
:
to
stać
będzie można także z zefo
wnętrznego ogródka. Parking przy
budynku pomieści około 130 samochodów.
Aquarius KOPERNIK kosztował około 30
mln zł. Jego budowę dokończyło Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które przejęło inwestycję latem ubiegłego roku po tym, jak w stanie upadłości
znalazł się wybrany w pierwszym przetargu
Budus S.A. – Największym wyzwaniem było
dla nas zmieszczenie się w bardzo napiętym
harmonogramie robót. To się udało! – podsumowuje Wojciech Ryguła z GPBP, kierownik budowy. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Do pływania i relaksu

W części rekreacyjnej czeka sporo wodnych atrakcji
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wokół nas
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już po raz 22. przyznała swoje wyróżnienia

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Umiejętności i kompeten

Najcenniejszy laur odebrał w tym roku profesor Krzysztof Penderecki

Pisarz Józef Hen na scenie DMiT

Na co dzień z pasją, zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności
pracują na wspólną przyszłość. Dzięki ich staraniom nasz region i Polska
rosną w siłę na arenie międzynarodowej. W styczniu grono laureatów
wyróżnień przyznawanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach powiększyło się o 80 osób i instytucji. Gala wręczenia Laurów Umie-

– Po raz kolejny z radością gościmy w Zabrzu szacownych laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji. Te prestiżowe wyróżnienia trafiają do osób, firm, instytucji
i organizacji społecznie odpowiedzialnych,
które w szczególny sposób wyróżniają
się aktywnością, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz zaangażowaniem
społecznym. Wszystkim tegorocznym nagrodzonym składam najserdeczniejsze
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.

Diamentowe wyróżnienia
W tym roku najcenniejsze wyróżnienie, czyli Diamentowy Laur Umiejętności
i Kompetencji, otrzymał profesor Krzysztof
Penderecki, znakomity kompozytor i dyrygent, którego muzyka od lat zachwyca
melomanów na całym świecie. Obchodzą-

6

cy w ubiegłym roku jubileusz 80. urodzin
artysta gościł w Zabrzu w październiku.
Wziął wówczas udział w gali inaugurującej
Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa
Pendereckiego.
– Profesor Krzysztof Penderecki to postać
niezwykle utalentowana, która na stałe
wpisała się w historię światowej muzyki.
Dzięki jego przełomowej i wybitnej twórczości świat usłyszał o polskiej muzyce –
podkreśla Tadeusz Donocik, prezes RIG. –
Mistrz Penderecki wszystkie swoje dzieła
tworzy z ogromną precyzją oraz dbałością
o każdy szczegół. Stanowią one bezcenny
wkład w nasze dziedzictwo kulturowe –
dodaje.
– Trudno wygłaszać laudację dla jednego
z najwybitniejszych twórców naszych czasów, artysty sławnego na obu półkulach,
któremu Ojczyzna już przed laty dała swe
najwyższe odznaczenie: Order Orła Białego
– zwraca uwagę Joanna Wnuk-Nazarowa,
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foto: Jerzy Przybysz

jętności i Kompetencji odbyła się 18 stycznia w Domu Muzyki i Tańca.

Kompozytor wita się z publicznością

dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
– Słyszeliśmy tu moją muzykę. Myślę,
że to jest najważniejsze. Ja nigdy nie potrafiłem opowiadać o muzyce tak, jak ją
pisać. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Przeglądnąłem nazwiska tych,
którzy dostali wcześniej tę samą nagrodę.
Wśród nich jest papież Jan Paweł II, który już wkrótce zostanie świętym, premier
Jerzy Buzek i wiele innych, znakomitych
postaci. Bardzo się cieszę, że mogę do

wokół nas

Laury dla Zabrza
Wśród 80 nagrodzonych w tym roku osób
osób i instytucji znaleźli się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz,
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Augustyn Kubik, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Gabriela Lenartowicz, Czesko-Polska Izba
Przemysłowo-Handlowa w Ostrawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz
wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska i Janusz Piechociński.
W gronie laureatów nie zabrakło również
osób związanych z Zabrzem. Nagrodę Specjalną „Orła Piastów Śląskich” otrzymał
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Wyróżnienie przyznane zostało m.in. za utworzenie zespołu lekarzy, którzy są największą wartością
placówki i każdego dnia z wielkim poświęceniem ratują życie i pomagają chorym, za
wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia do codziennej praktyki medycznej,

zgłębianie wiedzy, ciągłe poszukiwanie
jeszcze bardziej skutecznych sposobów
leczenia oraz za promocję i rozsławianie
osiągnięć polskiej medycyny na świecie.
– Przyjmuję to wyróżnienie w pokorze. To
wyraz uznania dla środowiska medycznego
i zauważenie naszego szpitala z jego 1250
zatrudnionymi. To nobilitacja dla Zabrza, dla
Śląska – zaznaczał prof. Marian Zembala.
Związany z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. Jan Kaźmierczak, poseł na Sejm RP, otrzymał Złoty
Laur „Nauka i Innowacyjność” za wkład w
rozwój nauki i nowoczesnych technologii,
dzięki którym przedsiębiorstwa mają szansę być bardziej innowacyjne i z powodzeniem konkurować na międzynarodowych
rynkach. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji otrzymało Złoty
Laur „Udana Inwestycja” za stały rozwój
i inwestowanie w modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz za efektywne wykorzystanie środków
unijnych dla poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Zabrza.
Działający od lat w Zabrzu Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM został uhonorowany Platynowym Laurem „Medycyna
i Inżynieria Biomedyczna” za działalność
na rzecz podwyższenia konkurencyjności
oraz innowacyjności polskiej gospodarki,
wysokospecjalistyczne prace naukowobadawcze w dziedzinie techniki i aparatury
medycznej oraz efektywne wykorzystanie
funduszy unijnych przez realizację innowacyjnych projektów badawczych.
W części artystycznej gali wystąpił Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata
Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak – tegoroczny laureat Platynowego Lauru w kategorii „Kultura i Media”. 
MM

foto: Jerzy Przybysz

Platynowe Laury „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” wręczone

Z lewej prezes ZPWiK Piotr Niemiec

foto: Jerzy Przybysz

nich dołączyć – mówił na scenie Domu
Muzyki i Tańca Krzysztof Penderecki.
W tym roku po raz pierwszy przyznano
Kryształowy Laur z Diamentem. Otrzymał
go wybitny pisarz i publicysta Józef Hen.
Pisarz, który w listopadzie ubiegłego roku
obchodził swoje 90. urodziny, debiutował
80 lat temu w „Małym Przeglądzie” założonym przez Janusza Korczaka. – Na próżno
się to nie daje, za darmo się to nie daje.
Widocznie to, co napisałem, było coś warte – skomentował otrzymanie nagrody pisarz. – W przeciwieństwie do niektórych
laureatów, ja nie uważam swojej nagrody
za zbiorową – dodał z humorem.

foto: Jerzy Przybysz

ncje nagrodzone laurami

Nagrodę odbiera prof. Marian Zembala

foto: Jerzy Przybysz

Prof. Jan Kaźmierczak (z prawej) z laurem „Nauka i Innowacyjność”
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Za nami 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zabrzańskie serca otwarte dla Orkiestry

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

letu, każdy pasażer natomiast mógł wrzucić
pieniądze do puszki WOŚP. Ciekawie było
również w Kopalni Guido, gdzie na Poziomie 320 postanowiono pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Koncertów można było posłuchać w Rokitnicy.
Były pokazy przygotowane przez ratowników medycznych i strażaków.
– Gramy już tak naprawdę od środy. Zaczęliśmy koncertem i dyskoteką w liceach.
W piątek też odbywały się koncerty, a i sobota obfitowała w wydarzenia – podkreślał Przemysław Grygiel ze sztabu
Stowarzyszenia
Kartel
Kulturalny.
Koncert główny 22. Finału WOŚP odbył się na terenie Śląskiego Rancha.
– Zaprosiliśmy zespoły grające różne gatunki muzyki. W programie
znalazły się pokazy grup
Wieczorny ognisty pokaz
militarnych, pojazdów mi-

Kwesta na ulicach miasta
foto: Jerzy Przybysz

Ponad 230 wolontariuszy

kwesto-

wało 12 stycznia
na ulicach Zabrza
podczas 22. Finału
Wielkiej

Orkiestry

Świątecznej

Pomo-

Mateusz Szkucik z dzieciakami

cy. W naszym mieście
zebrano w tym roku prawie 71 tysięcy złotych. Pieniądze
zostaną przeznaczone na zakup
foto: Jerzy Przybysz

specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
– Jest trochę zimno, ale pogoda nie jest
w stanie pokrzyżować orkiestrowych planów. Ludzie bardzo chętnie wrzucają datki
do puszek. Każdy ma świadomość, że te
fundusze idą na szczytny cel. Ja po raz pierwszy biorę udział w orkiestrze jako wolontariuszka. W poprzednich latach kwestowały
moje siostry i znajomi. W tym roku siostry
nie mogły, więc postanowiłam je w jakimś
stopniu zastąpić – uśmiecha się 17-letnia
Kinga Janik. – Życzę Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy jak najlepiej. Zawsze
staram się wspierać tę akcję. Jurek Owsiak
to człowiek o wielkiej charyzmie, któremu
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Atrakcje w ramach 22. Finału WOŚP przygotowano m.in. na Śląskim Ranchu

udało się przez te wszystkie lata zachęcić
tylu ludzi do pomocy. Cel jest bardzo ważny. To wspaniałe, że ludzie otwierają się na
pomoc innym. Całym sercem kibicuję tej akcji – mówi Alina Januszewska.
W Zabrzu utworzono w tym roku dwa sztaby: Wielkiej Floty Zjednoczonych Sił oraz
Stowarzyszenia Kartel Kulturalny. W ramach przygotowanych imprez na trasie
Gliwice Zajezdnia – Zaborze Pętla kursował
wypełniony śpiewem i muzyką Tramwaj Kulturalny. Nie trzeba było kasować w nim bi-
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litarnych i formacji tanecznych. Na scenie
prowadzone były aukcje gadżetów – opowiadała o przygotowanych atrakcjach Anna
Tamas z Wielkiej Floty Zjednoczonych Sił.
O godzinie 20 zapalone zostało tradycyjne
światełko do nieba. Gwiazdą wieczoru był
ABRADAB. – Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to wielka i bardzo potrzebna inicjatywa – podkreślał Mateusz Szkucik, który
wraz dziećmi Michałem, Marcinem i Kajtkiem odwiedził w niedzielne popołudnie
Śląskie Rancho. 
MM

wokół nas
Zakończył się remont przychodni przy ul. Paderewskiego

Kolejny budynek po termomodernizacji

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

wstało także przyłącze do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja pochłonęła łącznie 176 tys.
zł. Pieniądze pochodziły z kasy miasta oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zadowolenia z remontu nie kryją pacjenci.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z opieki w tej
przychodni, a jeśli na lepsze zmieniają się
jeszcze warunki lokalowe, to w ogóle jest super – uśmiecha się Grzegorz
Junak, tata 4-letniej Martynki, jednej z małych
pacjentek. – Budynek wygląda
dużo lepiej i na
pewno będzie
w nim teraz
cieplej. A to
istotne,
bo
Odnowiony budynek przychodni prezentuje się bardzo efektownie
przecież dzieci
przychodzą tu
Swoje nowe oblicze zaprezentowała w styczniu przychodprzeziębione
–
Mała Martynka podczas badania
dodaje.
nia UNIMED przy ul. Paderewskiego. W budynku ocieplone
Prowadzonym
zostały ściany i dach, wymieniono okna i zmodernizowano kow Zabrzu od kilku lat
tłownię. To kolejny obiekt użyteczności publicznej w Zabrzu objęty
programem termomodernizacji
zostało
już objętych około 50 obiekprogramem termomodernizacji. Łącznie jest ich już prawie 50.
tów. W większości to szkoły i przedszkola.
– Do tej pory to wszystko było w sferze na- starsze – podkreśla Danuta Roszkowska- – Dzięki wykonanym pracom poprawia się
szych marzeń. Teraz te marzenia się speł- Konieczny, kierownik przychodni UNIMED. estetyka budynków i spadają koszty ich
niły, za co w imieniu pacjentów i pracow- Termomodernizacja przychodni rozpoczę- utrzymania. Zaoszczędzone w ten sposób
ników bardzo dziękuję. W gabinetach jest ła się w lipcu ubiegłego roku. Prace objęły pieniądze możemy przeznaczać na kolejne
dużo cieplej, a to bardzo ważne, bo duża docieplenie ścian i dachu, wymianę okien przedsięwzięcia – zwraca uwagę prezydent
część naszych pacjentów to dzieci i osoby i rynien oraz modernizację kotłowni. Po- Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
GOR

Zabrzańscy policjanci wzbogacili się o dwa nowiutkie radiowozy

Jeden z nich trafił do drogówki, drugi – do prewencji. W styczniu zabrzańscy policjanci otrzymali dwa nowe radiowozy. Samochody zostały ufundowane przez lokalny samorząd i Komendę Wojewódzką Policji
w Katowicach.
– To kolejny moment, w którym samorząd
wspomaga nasze działania. Jesteśmy za to
bardzo wdzięczni – podkreślał podczas oficjalnego przekazania radiowozów młodszy
inspektor Dariusz Wesołowski, komendant
miejski policji w Zabrzu. Szef zabrzańskiego
garnizonu przypomniał, że dzięki dofinansowaniu z kasy miasta możliwy stał się również remont komendy i najbardziej znisz-

foto: Igor Cieślicki

Dla poprawy bezpieczeństwa
Kluczyki wręcza komendant Wesołowski

czonych komisariatów. – Prace, które objęły
cztery obiekty, już trwają. W ciągu dwóch lat
zobaczymy ich efekty – mówił komendant.
Przekazane w styczniu samochody to
oznakowane radiowozy marki Kia Ceed
z benzynowymi silnikami 1,6. Każdy z nich
kosztował 75 tys. zł. – To dla nas ogromny
zaszczyt, że możemy wzmacniać działania
służące poprawie bezpieczeństwa miesz-

kańców – zaznacza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Jak zapowiada aspirant sztabowy Marek
Wypych, rzecznik zabrzańskiej policji, do
naszej jednostki ma trafić jeszcze sześć
kolejnych aut, w tym dwa nieoznakowane.
Wszystko wskazuje, że funkcjonariusze dostaną je do dyspozycji w tym roku. 

GOR
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Komisja Budżetu i Inwestycji
13.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.02. godz. 16.00 – Kardio-Med Silesia Sp.
z o.o. – sytuacja bieżąca spółki i plany na
przyszłość.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
11.02. godz. 16.00 – informacje dotyczące
akcji Zima; gospodarka odpadami w oparciu o nowe rozwiązania.
13.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
12.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.02. godz. 16.00 – jakie przedsięwzięcia
perspektywiczne, związane z zabytkowymi
osiedlami patronackimi (jako atrakcją turystyczną miasta), znajdą się w aktualizowanej Strategii Rozwoju Zabrza do 2020 r.
Komisja Oświaty i Wychowania
12.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.02. godz. 18.00 – analiza wykonania budżetu za rok 2013 w zakresie oświaty, które
z zamierzeń udało się zrealizować: inwestycje, remonty, wyposażenia; najważniejsze
zadania inwestycyjne w roku 2014.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
10.02. godz. 16.00 – Zabrzańskie Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości – przedstawienie prac po pierwszym roku działalności.
13.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
13.02. godz. 14.00 – kontrola funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego
w Zabrzu w zakresie zadań Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
centrum nadzoru wizyjnego.
Komisja Rewizyjna
13.02. godz. 14.00 – kontrola funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego
w Zabrzu w zakresie zadań Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
centrum nadzoru wizyjnego.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
12.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.02. godz. 16.00 – Miejski Zakład Kąpielowy – realizacja zadań za ostatnie trzy lata.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
13.02. godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
20.02. godz. 16.00 – Kardio-Med Silesia Sp.
z o.o. – sytuacja bieżąca spółki i plany na
przyszłość.
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Za nami XLVII sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miejskiej

z życia nas
wokół
samorządu

Działalność MZDiII przybliżył podczas sesji dyrektor jednostki Kazimierz Ladziński

Pod znakiem dróg i informatyzacji
Prezentacja podsumowująca dwa lata działalności Miejskiego Zarządu
Dróg i Infrastruktury Informatycznej była elementem styczniowej sesji Rady Miasta. Radni przyjęli też między innymi uchwałę zmieniającą
nazwę i statut dotychczasowego Miejskiego Zakładu Kąpielowego oraz
ustalili wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zarządza 297 kilometrami dróg
publicznych o łącznej powierzchni ponad
2,4 mln metrów kwadratowych. Do tego
dochodzą 93 obiekty inżynieryjne. W 2013
utrzymanie infrastruktury drogowej kosztowało 5,84 mln zł (drogi), 834 tys. zł (zieleń), 3,85 mln zł (czystość i „Akcja Zima”)
oraz 1,65 mln zł (kanalizacja deszczowa).
– W 2013 roku zakończono prace nad Szerokopasmową Siecią Bezprzewodową, Systemem Informacji o Mieście oraz pierwszy
etap budowy Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej. Aktualnie trwają prace w ramach drugiego i trzeciego etapu budowy
sieci, która obejmie swym zasięgiem wszystkie dzielnice Zabrza. Długość sieci światłowodowej w naszym mieście będzie wynosiła łącznie 96,3 kilometra – mówił podczas
sesji Kazimierz Ladziński, dyrektor MZDiII.
Radni przyjęli w styczniu uchwałę dotyczącą przekazania środków na modernizację
apteki przyszpitalnej Szpitala Miejskiego
w Biskupicach. – Przepisy ściśle określają
warunki dotyczące funkcjonowania aptek
przyszpitalnych. Miejsce, w którym obecnie
funkcjonuje nasza apteka, nie spełnia ich.
Bez przeprowadzenia koniecznych prac apteka zostałaby zamknięta przez nadzór farmaceutyczny, a to przecież element niezbędny
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dla funkcjonowania szpitala – tłumaczył Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego.
W styczniu radni określili zasady zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalych, które miasto zamierza wyemitować
w 2014 r., przyjęli również program osłonowy
w zakresie dożywiania na lata 2014–2020
oraz uchwałę, zgodnie z którą opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wynosi 280 zł. GOR
Usłyszane na sesji:
– To w ramach policji sesyjnej powinno zostać uregulowane.

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

LUTY
Jarosław Więcław
Elżbieta Adach
Stanisława Mikulak
17 (pn.) godz. 13.00 – Jerzy Wereta
Jarosław Więcław
20 (czw.) Jan Urban
Anna Solecka-Bacia
24 (pn.) Krzysztof Partuś
Rafał Marek
27 (czw.) Gerd Piernikarczyk
3 (pn.)
10 (pn.)

wokół nas
Po raz siódmy maturzyści zatańczyli poloneza na placu Warszawskim

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Tanecznym krokiem ku maturze
wspomnienia z młodości. Od razu przychodzi mi na myśl moja własna studniówka,
gdzie w skromniejszej oprawie tańczyliśmy
poloneza. Uważam, że organizacja tego
przedsięwzięcia na placu Warszawskim to
znakomity pomysł podkreślający wagę wydarzenia, jakim jest egzamin dojrzałości
i wejście w dorosłe życie. Młodzi będą mieli co wspominać – podkreślała
pani Janina.
Podczas plenerowej imprezy
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przekazała
zabrzańskim

Efektowne stroje maturzystów z daleka przyciągały wzrok

Prawie ośmiuset maturzystów spotkało się 16 stycznia w południe na

Łukasz i Karolina z VIII LO

placu Warszawskim, by wspólnie
zatańczyć tradycyjnego poloneza.
To już siódma edycja plenerowej
imprezy, która rozpoczyna wielkie

foto: Jerzy Przybysz

– Sześć lat temu, gdy zaczynaliśmy, zatańczyło na placu Warszawskim ponad dwustu
maturzystów. Przed rokiem było ich już ponad sześciuset, a w tym roku udział w przedsięwzięciu zadeklarowało około ośmiuset
uczniów – wylicza Ewa Wolnica, zastępca
naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W tym roku spotykamy
się wcześniej niż do tej pory. Taki był postulat młodzieży i dyrektorów szkół – dodaje.
Tegorocznemu polonezowi przewodziło
VIII Liceum Ogólnokształcące. Jak tradycja
nakazuje, pierwsze pary tańczyły w szlacheckich strojach, które zostały wypoży-

Plac Warszawski udekorowano balonami

foto: Jerzy Przybysz

odliczanie do matury.

Maturzyści podarowali prezydent miasta oryginalny tort w kształcie torebki

czone m.in. z Teatru Nowego. – Układ nie
jest aż tak bardzo skomplikowany. Robimy kółeczko, rozchodzimy się na dwie
części, robimy tunele, schodzimy się na
czwóreczki, ponownie się rozchodzimy –
opisywał Łukasz Kucharzewski z VIII LO.
– Poloneza mieliśmy już okazję zatańczyć na
studniówce, więc jako taniec nie jest nam
obcy. Dziś będziemy wykonywać go w większym gronie, więc musimy szczególnie
uważać, zwłaszcza, że tegoroczna impreza
odbywa się w dziennym świetle, więc każde
nasze potknięcie będzie widoczne – śmiała się Karolina Trzósło z tej samej szkoły.
Mieszkańcy, którzy tego dnia licznie pojawili się na placu Warszawskim, z dużym
zainteresowaniem obserwowali taneczne
zmagania maturzystów. – Przyciągnęła
mnie tu piękna muzyka, która wywołuje

maturzystom prezent. Każdy z uczniów
będzie mógł przez trzy godziny korzystać
z atrakcji pływalni „Aquarius-Kopernik” na
osiedlu Kopernika. Z kolei pani prezydent
otrzymała od uczniów tort w formie torebki ze zwiniętym w rulon świadectwem dojrzałości. – Bardzo się cieszę, że młodzież
w Zabrzu nie tylko chce się uczyć, ale potrafi też wspaniale się bawić – mówiła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Od lat
obserwuję wasz entuzjazm. Jestem spokojna o wyniki matur, bo już dziś jesteście na
siódmym miejscu w województwie. Miejskiego poloneza zaliczyliście na szóstkę.
Życzę, by te szóstki powtarzały się teraz
wielokrotnie – zaznaczyła pani prezydent.
Ukoronowaniem styczniowej imprezy był
występ znanego z programu X Factor duetu
Aicha i Asteya. 
MM
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wokół nas
W Teatrze Nowym odbył się finał kolejnej edycji akcji Dziennika Zachodniego

Scena pełna Mikołajów
Ta trzynastka nie była pechowa!
A już z pewnością dla uczestników zabawy Dziennika Zachodniego, którym poszczęściło się
w losowaniu. W zabrzańskim Teatrze Nowym odbył się finał trzynastej już edycji akcji „Wybierz

				

foto: UM Zabrze

Ta zabawa od lat cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem czytelników. W końcu
prezent można otrzymać od swojej ulubionej postaci ze świata kultury, nauki czy polityki. W tym roku w role Mikołajów wcielili
się m.in.: wicepremier Elżbieta Bieńkowska,
były premier i szef Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca prof. Marian Zembala, prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Piotr Litwa, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, popularny akordeonista Marcin
Wyrostek czy pisarz Marek Szołtysek. Łącznie 30 osób. Obdarowujący i obdarowani
spotkali się w Teatrze Nowym 10 stycznia.
– Nie ma chyba nic przyjemniejszego niż
obdarowanie innej osoby. A jeśli jeszcze
prezent jest trafiony, to już pełen sukces
i ogromna satysfakcja – mówi Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
– Co roku obdarowuję kogoś moimi książkami, które są o Śląsku i ci, którzy mnie
wybierają na Mikołaja, dobrze wiedzą, jaki

foto: UM Zabrze

sobie Mikołaja”.

Prezent wręcza prof. Marian Zembala

będzie prezent. Jeżeli będą mnie wybierać
dalej, to znaczy, że z naszą rodzimą kulturą
nie jest jeszcze tak źle – uśmiecha się Marek
Szołtysek. W Mikołajowym worku można
było w tym roku znaleźć również komputery, aparaty fotograficzne czy atrakcyjne wy-

Jubileusz świętuje Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

W urodzinowych klimatach
Formalnie przypada w lutym, ale wydarzenia wpisujące się w program
obchodów jubileuszu trwają już od kilku miesięcy i potrwają do lipca.
Działające w Zabrzu Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk świętuje 60. urodziny.
Obchody rozpoczęły się już w zeszłym roku.
We wrześniu naukowcy wzięli udział w Dniu
Nauki, a ich stanowisko, na którym prezentowano różnorodne doświadczenia, zostało
ocenione najwyżej. – Zorganizowaliśmy też
Dni Otwarte, w których uczestniczyła mło-
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dzież szkolna. Przygotowaliśmy pokazy,
opowiadaliśmy o działalności Centrum. Pozwoliliśmy naszym gościom zobaczyć prawdziwe laboratoria – mówi odpowiedzialna
za obchody 60-lecia Barbara Trzebicka.
Dni Otwarte cieszyły się tak dużym zainte-
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Marek Szołtysek na scenie Teatru Nowego

cieczki. – Dla mnie największym prezentem
jest to, że mogłam osobiście spotkać się
z tak mądrym i odważnym człowiekiem – zapewnia Anna Jesionek z Bytomia, która prezent odebrała z rąk prof. Mariana Zembali.
– Zarówno rola Mikołaja, jak i gospodarza, są
bardzo miłe i dają mnóstwo satysfakcji. Zawsze cieszę się, że możemy w Zabrzu gościć
akcję Dziennika Zachodniego – podkreśla
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która
ufundowała laptop. Jego właścicielką została zabrzanka Helena Kukawska, która niestety nie mogła odebrać prezentu osobiście.
Finałową galę uświetnił recital aktora Jacka
Borkowskiego. 
WG
resowaniem, że zostaną zorganizowane ponownie na początku marca. Na kwiecień zaplanowano z kolei prezentację działalności
ośrodka podczas uroczystego posiedzenia
Sejmiku Śląskiego. Gala z okazji jubileuszu
odbędzie się natomiast 24 kwietnia w Filharmonii Zabrzańskiej. – Kulminacją obchodów
będzie międzynarodowa konferencja naukowa, która odbędzie się na przełomie czerwca i lipca – zapowiada Barbara Trzebicka.
Warto przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN otrzymało Polską
Nagrodę Innowacyjności 2013. Nagroda
ma charakter honorowy i jest docenieniem
dotychczasowych działań. Również w listopadzie Centrum otrzymało tytuł EURO SYMBOL 2013 w kategorii Innowacyjność.  SOR

wokół nas
Pierwszy blok nowego osiedla przy ul. Żywieckiej zaczął tętnić życiem

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Nowe mieszkania już z lokatorami

Mirosław Bednarek odbierał klucze do nowego mieszkania z synkiem Igorem

Jego budowa trwała zaledwie czternaście miesięcy, choć dla przy-

Idealna lokalizacja

szłych lokatorów ten czas i tak dłużył się pewnie w nieskończoność.
Przy ul. Żywieckiej oddany został do użytku wielorodzinny budynek,

Franciszek Paśmionka, prezes
MTBS w Tarnowskich Górach

w którym przygotowano szesnaście mieszkań. To pierwszy blok powstającego w tym miejscu nowego osiedla Międzygminnego Towarzy-

– Budowę tego bloku rozpoczęliśmy
jesienią 2012 roku. Prace trwały czternaście miesięcy. Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, że realizacja inwestycji była możliwa w takim
tempie. Nowy budynek dzieli zaledwie
4,5 minuty jazdy od autostrady A4.
Równie blisko jest do centrum. Jednocześnie okolica jest bardzo spokojna
i cicha. Mam nadzieję, że nowi lokatorzy spełnią tutaj swoje marzenia.
Lokalizacja z pewnością temu sprzyja.
Mamy pewne możliwości finansowe
i w 2014 roku planujemy rozpoczęcie
budowy kolejnego bloku.

stwa Budownictwa Społecznego.

Grzegorz Czerwiński i Izabela Siemiątkowska

Mirosław Bednarek w nowym bloku zamieszka z żoną i 3-letnim synkiem. – Gdy tylko usłyszeliśmy o tych mieszkaniach, od razu
się zdecydowaliśmy – mówi pan Mirosław.
– Do tej pory mieszkaliśmy w przedwojennej kamienicy. Nawet trudno porównywać te
dwa budynki. To niebo i ziemia – przekonuje.
Dwupiętrowy blok przy ul. Żywieckiej to
pierwszy z kilkunastu budynków, jakie zamierza tu postawić Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Tarnowskich Gór. Znalazło się w nim szesnaście
mieszkań o powierzchni od 37 do prawie 69
metrów kwadratowych.
Łącznie na osiedlu ma być 156 mieszkań.
– Wszystkie zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu. Odbiegają od standardowych rozwiązań, gdzie przechodzi się
z pomieszczenia do pomieszczenia. Są
jednoprzestrzenne, co umożliwia aranżację
dostosowaną do potrzeb – tłumaczy Walenty Wróbel, architekt. Nowy blok kosztował
3 mln zł. Ponad połowa tej kwoty pochodziła z kasy Zabrza. – Głód mieszkań na Śląsku
jest ogromny. Dlatego robimy wszystko, by
nasi mieszkańcy nie szukali swojego miejsca gdzie indziej – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Otwarciu bloku towarzyszyło symboliczne
zapalenie lampek na choince ustawionej na
skwerze przed budynkiem. Nowe mieszka-

nia poświęcił proboszcz miejscowej parafii
Bożego Ciała. – To najpiękniejszy prezent
na święta. Cieszę się, że mogę witać nowych
parafian – mówi ks. Andrzej Żmuda.  GOR

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Zamierzamy się pobrać, a nowe mieszkanie na pewno pozwoli na przyśpieszenie
naszych planów – podkreślają Izabela Siemiątkowska i Grzegorz Czerwiński z Zabrza,
którzy do tej pory wynajmowali kawalerkę
w centrum. – Teraz mamy dwa pokoje i prawie 60 metrów kwadratowych. Do tego lokalizacja jest super. Nie ma dużego ruchu,
jest gdzie spacerować – wyliczają zalety
swojego „M” nowi lokatorzy, którzy jako
jedni z pierwszych odebrali klucze.

Jedno z mieszkań w nowym bloku
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Nie brakowało ciekawych propozycji dla uczniów spędzających zimowisko w Zabrzu

Ferie w mieście pod znakiem atrakcji
Zimowe ferie już za nami. Uczniowie zabrzańskich szkół, którzy
nigdzie nie wyjechali, nie mogli
narzekać na nudę. Tradycyjnie już
szeroki wachlarz ciekawych propozycji przygotowały dla nich szkoły,
miejskie instytucje kultury i kluby

		

Warsztaty kulinarne przygotowane w Miejskim Ośrodku Kultury
foto: Górnik Zabrze

matyce górniczej czy
też pogadanki o historii znanych rodów
powiązane z tworzeniem genealogii
własnych rodzin przez
uczestników.

foto: Jerzy Przybysz

Podczas ferii z pewnością nie próżnował
Jorguś, czyli klubowa maskotka Górnika
Zabrze. Jorguś odwiedził m.in. Przedszkole
nr 33, gdzie wzbudził duże zainteresowanie
wśród najmłodszych. Spotkania
z gośćmi z Górnika Zabrze
organizowane były także
w Muzeum Miejskim.
Uczniowie mogli poznać historię klubu
i obejrzeć jubileuszową wystawę „Każdy
to powie: czternastokrotni mistrzowie! Górnik Zabrze 1948–2013”.

foto: Jerzy Przybysz

sportowe.

Zajęcia dla maluchów w ramach akcji „Zima w bibliotece – 2014”

Przygotowano również zajęcia „Zimowe
baśnie i opowieści”, podczas których mali
zabrzanie mogli nie tylko poznać baśnie,
ale też wziąć udział w grze edukacyjnej.
Czas najmłodszym zagospodarowało także
w okresie ferii Muzeum Górnictwa Węglowego. Jak co roku w placówce odbyły się
warsztaty (tym razem recytatorskie i aktorskie), gry i zabawy, projekcje animacji o te-
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Ciekawe były również ferie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury. Dzieci mogły uczestniczyć m.in. w widowisku edukacyjnym
„W drodze do gwiazd”. Była to dla nich
nie tylko świetna zabawa, ale także niezapomniana lekcja astronomii. Znakomicie
bawili się też mali uczestnicy warsztatów
kulinarnych „Wybuchowa kuchnia” prowadzonych przez master szefa Tomka.

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2014

– Co zdecydowało o wyborze akurat tych
zajęć? Wnuczka bardzo lubi gotować, więc
dlatego postanowiłyśmy tu przyjść – mówiła Grażyna Wagstyl, babcia 5-letniej Magdy.
– Było bardzo fajnie. Każdy musiał na przykład pokazywać jakiś owoc. Ja pokazywałam truskawkę, bo bardzo lubię te owoce.
Jedliśmy dobre rzeczy: galaretkę, budyń –
wyliczała 5-latka.
– Myślę, że zajęcia można zaliczyć do bardzo
udanych. Przygotowywaliśmy tu potrawy,
w których można było „przemycić” warzywa, które zazwyczaj są przez dzieci nielubiane, a bardzo zdrowe. Takim przykładem jest
seler, który dodawaliśmy do soków. Kiedy
spytaliśmy czy lubią brukselkę, to zaskoczyły nas, bo okazało się, że zabrzańskie dzieci chętnie jedzą to warzywo. Były kanapki
z warzywami i owocowy deser. Dzieci ochoczo uczestniczyły w zajęciach – podkreślał
prowadzący warsztaty Tomasz Nowak.
„Zima w bibliotece – 2014” prowadzona była
w tym roku w dziesięciu filiach. Oprócz zajęć
zorganizowanych we współpracy z Muzeum
Miejskim, każda z filii przygotowała własny
program. Dzieci brały udział w quizach, konkursach, zabawach, zajęciach ruchowych
oraz plastycznych. – Dziś mamy inscenizację
bajek. Wcześniej mieliśmy zajęcia z dogoterapii – wyliczała Wiesława Basczok, bibliotekarka z Filii nr 19 MBP. – Jak oceniam ferie
w bibliotece? Bardzo dobrze. Nie nudzimy
się, mamy okazję uczestniczyć w różnych
zajęciach. Poza tym ja lubię czytać i lubię tu
przychodzić – podkreślała 9-letnia Nikola.

MM

wokół nas
Zabrzańską Kopalnię Guido odwiedziło już pół miliona turystów

Niespodzianka na powierzchni
Gdy 14-letnia Katarzyna Chadryś
z Częstochowy zjeżdżała w styczniu w podziemia Kopalni Guido, nie
miała pojęcia, jaka niespodzianka
będzie na nią czekała po powrocie
na powierzchnię. Dziewczyna okazała się półmilionową osobą odwiedzającą zabrzańską perełkę turystyczną. Kasia dostała pamiątkowe
koszulki, biały sztygarski kask oraz
zestaw upominków, które będą jej
cie w podziemiach Guido.

foto: Igor Cieślicki

Kasia, uczennica II klasy gimnazjum, przyjechała do Kopalni Guido z wycieczką zorganizowaną przez przyszkolny oddział PTTK.
– Byłam bardzo ciekawa tego miejsca. Na
dole mogłam zobaczyć wszystkie maszyny,
przekonać się, w jakich warunkach pracowali górnicy. Praca górnika jest bardzo ciężka. Żaden film o kopalni nie jest w stanie
odwzorować tego szczególnego klimatu,
który dało się odczuć w tym miejscu – podkreśla Kasia.

Dziewczyna pokazuje otrzymaną koszulkę

foto: Igor Cieślicki

przypominały o wyjątkowej wizy-

Zaskoczona Kasia Chadryś odbiera sztygarski kask z okolicznościowym napisem

Informację o tym, że gimnazjalistka z Częstochowy jest półmilionową turystką, udało
się zachować w tajemnicy do samego końca. Kiedy grupa wyjechała na powierzchnię,
Kasia nie kryła ogromnego zaskoczenia.
Na półmilionową turystkę czekała bowiem
spora grupa dziennikarzy i „uzbrojeni”
w zestaw ciekawych upominków pracownicy Kopalni Guido.
– Fajnym prezentem jest zwłaszcza biały
kask sztygarski. Turyści takich kasków nie
dostają, więc jest to wyjątkowy prezent,
który naszą wspaniałą turystkę będzie wyróżniał. Kasia otrzymała też kalendarz, album o górnictwie i pamiątki związane z kopalnią, by jej przypominały o tej przygodzie.
Może też liczyć na darmowe wycieczki, jak
tylko przyjdzie do nas w swoim pamiątkowym kasku – podkreśla Andrzej Mitek
z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
którego częścią jest Kopalnia Guido. – Węgla już tutaj nie wydobywamy, więc talonu
na węgiel nie mogliśmy przekazać. Ale być
może podczas wycieczki Kasia schowała do
kieszeni jakąś grudkę. To już pozostanie dla
nas tajemnicą – śmieje się Andrzej Mitek.
Opiekująca się grupą Anna Bronkiewicz, nauczycielka z Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie, wylicza, że w zabrzańskiej kopalni
jest już trzeci raz. – A tu taka niespodzianka
– uśmiecha się pani Anna. – Kasia jest bardzo spokojną dziewczynką i do wszystkiego
podchodzi ze stoickim spokojem. Ale udało

się ją zaskoczyć. Myślę, że znów tu przyjedziemy, a rodzina Kasi na pewno – dodaje.
– W końcu mamy półmilionową turystkę –
nie kryje zadowolenia Ryszard Woźniak,
przewodnik, który oprowadzał po podziemiach częstochowską wycieczkę. – To duża
frajda dla mnie, bo zawsze marzyłem o tym,
żeby na Śląsku można było żyć nie tylko z samego węgla. Dzisiaj nasza kopalnia nie daje
już węgla. Żyjemy jako kopalnia kultury. Zapraszam do Kopalni Guido, bo jest tu co oglądać i jest o czym opowiadać. W podziemiach
turyści są bardzo zdziwieni tym, jak wyglądała na przestrzeni lat praca na dole. Jesteśmy najgłębszą kopalnią węgla kamiennego przygotowaną do zwiedzania w Europie
i staliśmy się pewnego rodzaju perełką na
mapie Europy. To trzeba docenić – dodaje.
Jak wylicza Andrzej Mitek, w 2013 r. Kopalnię
Guido odwiedziła rekordowa ilość 121 tysięcy turystów. – To oznacza wzrost o 18 tysięcy
osób wobec roku 2012. Cieszymy się bardzo,
że turystów jest coraz więcej. Dokładamy
na co dzień wszelkich starań, by ta znakomita tendencja została zachowana również
w tym roku. Dziękujemy i zapraszamy do Kopalni Guido! – podsumowuje Andrzej Mitek.
Oferta Zabrza z dziedziny turystyki przemysłowej już wkrótce poszerzy się o kolejny,
niezwykle ciekawy obiekt. Trwają bowiem
prace nad udostępnieniem zwiedzającym
unikatowej w sali świata Głównej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej. 		
MM

Nasze Zabrze Samorządowe 2/2014

15

wokół nas
Nowoczesna winda w gmachu Akademickiego Centrum Stomatologii

Na piętra już bez przeszkód
Koniec z barierami dla niepełnosprawnych w budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy placu Traugutta 2. W gmachu
mieszczącym dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym oraz Akademickie Centrum Stomatologii oddano

Winda kosztowała ponad 720 tys. zł. Inwestycję, przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
sfinansował zabrzański samorząd. – Pamiętam studentkę, dziś już absolwentkę, która
poruszała się na wózku i miała zdawać egzamin na czwartym piętrze. Zorganizowaliśmy go w barku na dole, bo inaczej trzeba
by ją wnieść po schodach. W tej chwili takie
sytucje zostały wyeliminowane – podkreśla
prof. Maciej Misiołek, dziekan wydziału. –
Dziękujemy miastu za tę inwestycję. Bo chociaż o konieczności budowy windy w tym
miejscu mówiło się od dawna, teraz udało
się wykonać ten ostatni krok – dodaje.
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Przemysław Jałowiecki zwraca uwagę,
że winda będzie służyć nie tylko niepełnosprawnym. – Każdego dnia przez budynek

przewija się kilkaset osób. Winda przysłuży
się każdemu – mówi prof. Przemysław Jałowiecki.
Budowa windy, której pion stanął w głównym holu budynku, trwała cztery miesiące.
– To nie było łatwe zadanie. Mieliśmy do
czynienia z obiektem zabytkowym, o nie
do końca znanej konstrukcji, ze stropami,
których grubość przekraczajała 60 centymetrów – zaznacza Lech Bocheński z firmy,
która była wykonawcą prac.
– Bardzo się cieszę, że samorządy coraz
lepiej rozumieją, że otwartość na potrzeby
wszystkich mieszkańców, w tym oczywiście również osób niepełnosprawnych, jest
kluczem do tego, by nasze miasta coraz
lepiej się rozwijały. Ta winda będzie służyć wszystkim. Bo to właśnie jest zasada
projektowania uniwersalnego. My zabie-

foto: Jerzy Przybysz

w styczniu do użytku nowoczesną windę.

Teraz łatwo dostać się na wyższe piętra

gamy o dobre funkcjonowanie każdego
obywatela, nie tylko niepełnosprawnego –
podsumowuje Jan Zieliński, pełnomocnik
marszałka województwa śląskiego ds. osób
niepełnosprawnych. 
MM

Zabrzańskie wodociągi wprowadziły kolejną nowinkę dla klientów

Nie będzie wody? Dostaniesz SMS-a!
Usługę polegającą na informowaniu za pośrednictwem SMS-ów o awariach i wyłączeniach wody w danym rejonie miasta wprowadziło Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. To kolejna, po elektronicznej fakturze, nowinka techniczna dla klientów.
W ramach nowego systemu każdej z dzielnic Zabrza przypisany został osobny dwucyfrowy prefix. Należy wybrać odpowiedni,
a następnie wysłać SMS o treści np.: „zapisz 10” na numer 664 071 500. – Koszt to
cena wysłania jednego SMS-a i jest uzależniony od operatora. Wszystkie SMS-y
wysyłane od nas do klientów są bezpłatne – podkreśla Marcin Radoń, dyrektor ds.
ekonomicznych ZPWiK.
Osoby zarejestrowane w serwisie będą
otrzymywały informacje dotyczące ewentualnej awarii, czyli jej miejsca, ulic, przy
których może nie być wody oraz przewidywanego czasu usunięcia. Osoby, które
mieszkają na granicy dzielnic, mogą zapi-
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sać się do kilku grup. Żeby zrezygnować
z otrzymywania powiadomień, wystarczy
wysłać SMS o treści np.: „wypisz 10”.

Wcześniej w ofercie spółki pojawiła się
elektroniczna faktura. Korzysta z niej już
około tysiąca odbiorców. Aby otrzymywać
e-faktury, wystarczy wypełnić formularz
dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub na
stronie internetowej spółki. Podpisany dokument należy dostarczyć do siedziby spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty.

GOR

Prefiksy poszczególnych dzielnic:
Maciejów 
Biskupice 
Rokitnica 
Helenka 
Zaborze Południe
Zaborze Północ 
Centrum Północ 
Centrum Południe 
Grzybowice 
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Rozpoczął się Międzynarodowy Rok Rodziny

Rodzina wielka miłością
Program „Rodzina na 5+”, Metropolitalne Święto Rodziny czy niedawna ogólnopolska debata poświęcona sposobom wspierania rodzin
– to tylko niektóre z przykładów
działań podejmowanych w naszym
mieście z myślą o rodzinach. Ten
rok będzie okazją do dalszego ich
dów Zjednoczonych ogłosiła bowiem rok 2014 Międzynarodowym
Rokiem Rodziny.

foto: UM Zabrze

wzmocnienia. Organizacja Naro-

Pierwsze rodziny odebrały karty „Rodzina na 5+” na początku ubiegłego roku

Minister Irena Wóycicka w DMiT

ONZ chce przede wszystkim zwracać uwagę
na problem ubóstwa, marginalizacji społecznej oraz relacji międzypokoleniowej.
Rodzinie postanowiła również poświęcić
ten rok Międzyobrządkowa Konferencja Biskupia w Bułgarii. Ma to związek ze zwołaniem przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów na
ten temat. W metropolii górnośląskiej Rok
Rodziny będziemy przeżywać pod hasłem
„Rodzina Miłością Wielka”.
Po zakończonym w Kościele Powszechnym
Roku Wiary, chcemy w naszej górnośląskiej
metropolii więcej uwagi poświęcić właśnie

rodzinie. Ten rok niech będzie czasem naszego – jeszcze większego – otwarcia się
na sprawy dzisiejszej rodziny, jej potrzeby
i stojące przed nią wyzwania – czytamy w liście pasterskim przygotowanym przez arcybiskupa Wiktora Skworca oraz biskupów
Andrzeja Czaję i Jana Kopca.
W Zabrzu Rok Rodziny będzie oznaczał dalsze wzmocnienie działań, które w naszym
mieście podejmowane są już od dawna.
Wystarczy wspomnieć o programie „Rodzina na 5+”, który oferuje szereg zniżek rodzinom, w których wychowuje się co najmniej
trójka dzieci. Do akcji włączyło się do tej
pory około 30 firm i instytucji.
Wśród nich są placówki kulturalne, sklepy
czy zakłady usługowe. – Do tej pory wpłynęło do nas prawie trzysta wniosków od
rodzin. Wydaliśmy ponad półtora tysiąca
kart uprawniających do korzystania ze zniżek – wylicza Czesława Winecka, naczelnik
Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Sposoby wspierania rodzin były jednym
z tematów ogólnopolskiej debaty, jaka
w październiku ubiegłego roku zorganizowana została w Domu Muzyki i Tańca.
Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem prezydent RP Bronisław Komorowski.
W debacie uczestniczyli m.in. Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP, arcybiskup Wiktor Skworc, wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Młodzi ludzie często nie potrafią dziś ze
sobą rozmawiać. Trzeba ich tego dialogu
nauczyć. Problemem jest również brak stabilizacji, trudna sytuacja na rynku pracy.

Dlatego ważny jest sygnał, że państwu zależy na rodzinie – mówił podczas debaty abp
Wiktor Skworc.
– Dziś niż demograficzny to nasz największy
przeciwnik. Dlatego musimy więcej mówić
i robić dla rodziny – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Mija dokładnie 20 lat od momentu, gdy
ONZ po raz pierwszy ogłosiło Rok Rodziny. W 2014 r. to znów rodzina znalazła się
w centrum uwagi. Ta rocznica będzie dobrą
okazją do przeanalizowania roli rodziny
w rozwoju społecznym oraz aktualnych kierunków rozwoju polityki rodzinnej – czytamy na oficjalnej stronie organizacji.

Arcybiskup Wiktor Skworc

Okazją do tego będzie m.in. zbliżająca się
siódma już edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Przedsięwzięcie zainicjowane
przez prezydent Zabrza i tragicznie zmarłą
wicemarszałek Senatu Krystynę Bochenek
z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu. Przed rokiem do obchodów włączyła się m.in. diecezja opolska. 
SOR
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Przed nami kolejne miesiące pod znakiem przedsięwzięć zmieniających oblicze naszego miasta

To będzie inte
Kierowcy odliczają już dni do
otwarcia kolejnego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Kibice
tęsknym wzrokiem spoglądają na
budowę Stadionu im. Ernesta Pohla. W najmniejsze pokłady cierpliczekają na oddanie do użytku krytej pływalni na osiedlu Kopernika.
Rok 2014 w Zabrzu będzie oznaczał
zakończenie wielu ważnych inwestycji. Ale istotnych wydarzeń szykuje się w nim dużo więcej.
Do końca zmierzają już prace na budowie
ostatniego z zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. – Zaawansowanie
robót sięga w tej chwili około 80 procent. Zamierzamy zakończyć budowę do maja, a to
oznacza, że po przeprowadzeniu wszystkich
procedur odbiorowych droga mogłaby zostać otwarta dla ruchu pod koniec czerwca
– zapowiada Rafał Zasowski z firmy Eurovia
Polska, kierownik budowy.

Średnicówka na finiszu
Przypomnijmy, że na liczącym 2,95 km długości fragmencie drogi od węzła z ul. gen.
de Gaulle'a do granicy z Gliwicami drogowcy
wykonali m.in. tunel wzdłuż ul. Jaskółczej,
most nad potokiem Guido, wiadukt nad torami kolejowymi oraz węzeł łączący trasę
z ul. Roosevelta. Koszt budowy ostatniego
z zabrzańskich odcinków DTŚ to 184,1 mln zł.
Po tym, jak spółka „Stadion w Zabrzu” zde-

foto: Igor Cieślicki

wości muszą uzbroić się ci, którzy

Na budowie Drogowej Trasy Średnicowej trwa aktualnie montaż ekranów akustycznych

cydowała się na rozwiązanie umowy z firmą
Polimex-Mostostal S.A., trwają przygotowania do ogłoszenia nowych przetargów na
dokończenie budowy Stadionu im. Ernesta
Pohla. Aktualnie dobiegają końca prace
związane z inwentaryzacją wykonanych do
tej pory robót. Nowe przetargi mają zostać
podzielone na poszczególne branże, co ma
zapewnić sprawne kontynuowanie budowy.
– Nie widzę na razie przeszkód, które uniemożliwiłyby zakończenie budowy stadionu
w tym roku – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Ubolewamy, że
termin oddania obiektu do użytku z powodu
kłopotów głównego wykonawcy się przesunął, ale, jak widzimy, Polimex Mostostal nie
tylko przez nas został odsunięty od prac budowlanych. Także w przypadku autostrad nie
wywiązał się z umów. Nowe przetargi są już
przygotowywane i po wejściu nowych firm
na plac budowy prace uda się zakończyć w
ciągu kilku miesięcy – dodaje pani prezydent.
Tymczasem już w lutym miłośnicy kąpieli
będą mogli skorzystać z atrakcji oferowanych przez kompleks „Aquarius KOPERNIK”.

Tak już za kilka miesięcy będzie wyglądało Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
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Dla dzieci i ich mam
Na sierpień 2014 r. planowane jest oddanie
do użytku budowanego na terenie Szpitala
Miejskiego w Biskupicach Centrum Zdrowia
Kobiety i Dziecka. W tej chwili obiekt gotowy jest mniej więcej w połowie. Nowy pawilon będzie miał powierzchnię prawie pięć
tysięcy metrów kwadratowych. Przeniosą
się tu oddziały, które do tej pory funkcjonowały w drugim szpitalnym budynku przy
placu Traugutta. Ginekologiczno-położniczy
zostanie rozdzielony na dwa niezależne
oddziały. Funkcjonować będą oddział neonatologiczny oraz nowo utworzony oddział
patologii ciąży. Łącznie ma się na nich znaleźć 78 łóżek. Lekarze będą mieli do dyspozycji salę operacyjną do cięć cesarskich oraz
drugą – laparoskową. Na miejscu będzie
pracownia RTG. Nowy pawilon połączony
będzie z kompleksem szpitalnym przy ul.
Zamkowej dwukondygnacyjną przewiązką.
Szpitalne oddziały uzupełni bardzo rozbudowana część ambulatoryjna. W Centrum
działać będą poradnie położniczo-ginekologiczna i diagnostyki prenatalnej, konsultacji diabetologicznych dla kobiet w ciąży,
laktacyjna, leczenia endometriozy i neonatologii. Swoją siedzibę znajdzie tu również
szpitalna szkoła rodzenia. Pacjentki będą
mogły skorzystać ze wszystkich dostępnych
metod znieczulenia.
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie
najnowocześniejszą placówką tego typu
w regionie. Na jej stworzenie zabrzański samorząd przeznaczył 41 mln zł. – W nowym
szpitalu pacjentki będą miały znakomitą
opiekę i komfortowe warunki. Bardzo się

wokół nas

ensywny rok!
cieszę, że budowa przebiega do tej pory
wzorcowo – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Wiosną zakończyć się ma prowadzona od
kilku miesięcy termomodernizacja szpitalnych budynków. Prace termomodernizacyjne obejmą także kolejne szkoły. Przypomnijmy, że do tej pory na liście obiektów
użyteczności publicznej wyremontowanych
w ramach prowadzonego w mieście programu termomodernizacji znalazło się już prawie 50 budynków. Koszty ich utrzymania
spadły o jedną trzecią.
– Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze
możemy przeznaczać na kolejne przedsięwzięcia – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Kolejne premiery przygotowuje Teatr Nowy.
Najbliższą z nich będziemy mogli podziwiać
już 1 marca. Jesień tradycyjnie upłynie pod
znakiem kolejnej edycji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”, który z roku na rok cieszy się coraz
większym uznaniem. W program uroczystości związanych z kanonizacją papieża Jana
Pawła II wpisze się wyjątkowy koncert przygotowywany przez Filharmonię Zabrzańską.
A muzycznych propozycji będzie dużo więcej.
Na spektakularne koncerty tradycyjnie zaprasza Dom Muzyki i Tańca. Wydarzeniem
tej wiosny będzie bez wątpienia występ grupy Skunk Anansie. Warto przypomnieć, że
DMiT i Teatr Nowy świętować będą w tym
roku jubileusze 55-lecia.

cki
Cieśli

Rok 2014 to również kontynuacja prac zmierzających do poszerzenia oferty z dziedziny
turystyki przemysłowej. Chodzi głównie
o udostępnienie zwiedzającym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Z kolei Kopalnia
Guido wzbogacić się ma o naziemny kompleks hotelowo-gastronomiczny, na którego
stworzenie miasto pozyskało unijne dofinansowanie. To ważne m.in. z uwagi na rozszerzaną ciągle ofertę kulturalną placówki.
W ubiegłym roku w Kopalni Guido zainaugurowany został Międzynarodowy Festiwal
im. Krzysztofa Pendereckiego. Jego kolejna edycja planowana jest w tym roku.
Lada dzień w nowej siedzibie rozpocznie
funkcjonowanie Muzeum Miejskie. Placówka przenosi się do wyremontowanego
gmachu przy ul. Powstańców Śląskich
3, który dzielić będzie z Zabrzańskim
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

– W ciągu kilku lat budżet Zabrza zwiększył się
w części dochodowej z niespełna 494
milionów złotych w 2006 roku do blisko
miliarda w roku ubiegłym. W ramach
różnych programów pozyskaliśmy
z Unii Europejskiej aż 369 milionów złotych. Dla mieszkańców realizujemy także program ograniczenia niskiej emisji,
w ramach którego z dopłat skorzystało już prawie dwa tysiące gospodarstw
domowych. Trwa rewitalizacja terenów wokół Bytomki, budujemy przedszkole przy ulicy Lipowej i mieszkania
w ramach budownictwa społecznego.
Termomodernizujemy obiekty użyteczności publicznej. A to tylko kilka przykładów działań, dzięki którym zmienia
się oblicze naszego miasta i możliwy
jest jego zrównoważony rozwój.

Igor

W kulturalnych klimatach

Rozpoczęty właśnie rok będzie również
czasem dokonywania ważnych wyborów.
W maju czekają nas wybory do Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji. W ich wyniku
wybranych zostanie 751 eurodeputowanych. Głosować będą mieszkańcy 28 krajów
wchodzących w skład UE. Najwcześniej, bo
już 22 maja, do urn pójdą Holendrzy i Brytyjczycy. W Polsce, podobnie jak w większości
krajów, wybory odbędą się w niedzielę, 25
maja. Naszemu krajowi przypada w udziale
51 mandatów. Jesień to czas wyborów samorządowych. Radnych, wójtów,
burmistrzów i prezydentów
naszych miast będziemy wybierać 16
listopada.
GOR

Małgorzata
Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza

foto:

Prof. Krzysztof Penderecki na Guido

foto: Igor Cieślicki

Dwukrotnie do urn

Zrównoważony
rozwój miasta

Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokończenie budowy stadionu
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W Domu Muzyki i Tańca odbyły się castingi do czwartej edycji programu X Factor

W poszukiwaniu gwiazd

foto: Igor Cieślicki

– Będę reagować na scenę i człowieka, który
będzie się na niej pojawiał. Na emocje, na
spontaniczne sytuacje, na improwizację, bo
myślę, że w tym tkwi siła – mówiła w Zabrzu
Ewa Farna.
Zwiększenie liczby jurorów związane jest ze
zmianą regulaminu programu. Do tej pory
w kolejnym etapie oglądaliśmy zmagania
uczestników podzielonych na trzy grupy:
najmłodszych, tych nieco starszych i zespołów. Teraz najmłodsi wokaliści i wokalistki
będą oceniani osobno.
– Rozszerzyliśmy kategorię młodszych wykonawców, bo tam zwykle są największe
talenty – wyjaśnia Wojciech Iwański,
reżyser programu. W czwartej edycji show telewizji TVN będą
zatem kategorie: zespoły,
25+, 16-24
chłopcy
o r a z
16-24

Do jurorów dołączyła Ewa Farna

Kolejny raz X Factor zawitał do
Domu Muzyki i Tańca. Wyłonieni
podczas precastingów wokaliści przyjechali do Zabrza, by
rywalizować o przychylność jurorów, których
grono powiększyło się
tym razem do czterech osób. Do Tatiany
wódzkiego i Czesława
Mozila dołączyła bowiem

foto: Igor Cieślicki

Zespół OUTline z Częstochowy w komplecie

foto: Igor Cieślicki

Ewa Farna.

foto: Igor Cieślicki

Okupnik, Kuby Woje-

Miłość do rocka próbowali zaszczepić muzycy z Sold My Soul
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Niektórzy z wykonawców potrafili skutecznie rozruszać jury

Iga Piorun przyjechała z Warszawy

dziewczęta. Nowością jest również dopuszczenie do rywalizacji zespołów muzycznych.
Wcześniej mogły to być jedynie grupy wokalne. Z tej zmiany skorzystał m.in. zespół
Operate, który na przesłuchania przyjechał
z Łodzi. – To szansa na zaprezentowanie
naszej twórczości i pokazanie się szerszej
publiczności. Liczymy na wygraną i kontrakt
płytowy – nie ukrywa Adam Zajdel, kompozytor. Miłość do rocka postanowili zaszczepić młodzieży członkowie grupy Sold My

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki
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Członkowie łódzkiej grupy Operate nie ukrywali, że liczą na kontrakt płytowy

Soul. – Wiedzieliśmy, że będziemy tu odstawać, ale nie sądziliśmy, że aż tak bardzo –
śmieją się artyści, których sceniczny image
kojarzył się bardziej z Przystankiem Woodstock czy festiwalem w Jarocinie. – Chcemy
zaprezentować muzykę, która jest prawdziwa i szczera, a nie plastikowa – podkreśla 29-letni Łukasz Łuczkowski, wokalista.
– Próbowałam swoich sił już we wszystkich
poprzednich edycjach. Niestety, nie udawało mi się. Tym razem miałam więcej szczę-

ścia i zakwalifikowałam się do występu
przed jurorami – ekscytowała się 19-letnia
Iga Piorun w Warszawy. Podczas castingów
w Zabrzu jurorzy ocenili 400 występów.
Najlepsi z uczestników przejdą do kolejnego etapu, którym będą występy w tzw.
domach jurorskich. Dotychczasowe edycje
programu X Factor wygrywali Gienek Loska,
Dawid Podsiadło i Klaudia Gawor. Kto pójdzie w ich ślady? Przekonamy się już niebawem... 
RS

REKLAMA
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Na Drogowej Trasie Średnicowej będzie jeszcze bezpieczniej i bardziej komfortowo

Wspólnie zadbają o średnicówkę
Koniec z różnicami w utrzymaniu
Drogowej Trasy Średnicowej na terenie poszczególnych miast. Od lutego odśnieżaniem i dbaniem o czystość trasy na odcinku od Chorzowa
do Zabrza zajmie się jedna firma.
foto: Igor Cieślicki

To efekt porozumienia zawartego
przez gminy w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
– Dzięki zawartej umowie kierowcy jadący
z Chorzowa w kierunku Zabrza i odwrotnie
będą mogli bezpiecznie przejechać po jednakowo odśnieżonych i przygotowanych
według najwyższych standardów odcinkach.
Poza sezonem zimowym firma, która wygrała przetarg, ma odpowiadać za czystość
na trasie oraz utrzymywać w odpowiednim stanie pasy zieleni – tłumaczy Dawid
Kostempski, przewodniczący GZM i prezydent Świętochłowic. Przetarg na utrzymanie 27 kilometrów trasy (łącznie z węzłami
i zjazdami) wygrała firma Zakład Usługowy

Od lutego utrzymaniem 27 km średnicówki zajmuje się jedna firma

Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z Bytomia. Bytomska firma miała już
okazję odśnieżać odcinki Drogowej Trasy
Średnicowej w Zabrzu, Świętochłowicach,
Chorzowie i Katowicach. Teraz kompleksowo zadba o większość średnicówki. Umowa z nowym wykonawcą, która opiewa na
prawie milion złotych, ma obowiązywać do
października tego roku. Dzięki wspólnemu
przedsięwzięciu udało się uzyskać cenę
niższą o około 300 tys. zł od dotychczasowych łącznych wydatków czterech miast na

utrzymanie średnicówki. Zabrze w wyniku
porozumienia zaoszczędzi około 135 tys. zł.
Na razie do porozumienia nie przystąpiły
Katowice, ponieważ miasto podpisało już
wcześniej umowę na utrzymanie dróg, która obowiązuje do końca tego roku. Również
Gliwice, w których dopiero trwa budowa
Drogowej Trasy Średnicowej, nie przystąpiły do umowy. – Wierzę, że w następnych
latach oba miasta dołączą do tego porozumienia – podsumowuje Dawid Kostempski.

SOR

Przedsiębiorca z Zabrza sfinansował budowę nowej ulicy w Maciejowie

Droga dobrej współpracy

deszczowa. Nowa droga umożliwia dojazd
do garaży i budynku przy ul. Wolności 67B
bez konieczności korzystania z wewnętrznej drogi biegnącej wokół terenów spółki.
– Budowa drogi przyczynia się do poprawy
Ma niespełna dwieście metrów długości, ale znacznie poprawia układ koukładu komunikacyjnego naszego
miasta i świadczy o podejmunikacyjny w rejonie budynku przy ul. Wolności 67B w Maciemowaniu przez lokaljowie. Pod koniec stycznia do użytku została oddana w tym
nych przedsiębiorców współpracy
miejscu nowa droga. Jej budowę sfinansowała prowaz samorządem
dząca tu salon samochodowy spółka Dąbrowscy.
dla
dobra
publicznego – mówi
– Od wielu lat myśla- W y k o n a łem o wybudowaniu na z kostki
prezydent
tej drogi, ale dopiero b e t o n o w e j
Zabrza
ma
z obecnymi władzami droga
MałgorzaZabrza doszliśmy do 190 metrów
ta
Mańkonkretnego porozu- długości i 4,5
ka-Szulik.
szemienia. Ta inwestycja metra
– Inwestybędzie służyć zarów- rokości. Rówcja służąca
no naszej firmie, jak nolegle popromieszkańcom
Nowa droga ułatwi m.in. dojazd do garaży
został
i mieszkańcom miasta. Bardzo mnie cieszy, wadzony
jest doskonałym
że udało się ją zrealizować – podkreśla Piotr chodnik i ścieżka
przykładem
spoWykonana
łecznej odpowiedzialDąbrowski (na zdjęciu), właściciel firmy, rowerowa.
ności biznesu – dodaje. WG
która była inwestorem przedsięwzięcia. została również kanalizacja
foto: UM Zabrze
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Przedstawiamy Rady Dzielnic nowej kadencji. Tym razem Centrum Południe

Na styku historii i nowoczesności
Nieczęsto się zdarza, żeby na terenie jednej dzielnicy toczyły się największe budowy w mieście i znajdowało się tak wiele kojarzonych
z Zabrzem obiektów. A tak właśnie
jest w dzielnicy Centrum Południe.
Ale tutejsza Rada Dzielnicy zamierza zadbać o to, żeby oprócz ogromnych, wielomilionowych inwestycji,
nie zabrakło również drobnych, ale
foto: Rada Dzielnicy

istotnych dla mieszkańców zmian
na ich ulicach.

foto: Rada Dzielnicy

Dzielnica Centrum Południe rozciąga się
od torów kolejowych w kierunku Guido, do
ronda Sybiraków, przez odcinek Drogowej
Trasy Średnicowej, do osiedla Wyzwolenia
i wiaduktu na Piłsudskiego. To oznacza,
że budowy, które przyciągają największą
uwagę mieszkańców, znajdują się właśnie
tu. Kibice obserwują zmieniający się stadion Górnika Zabrze, a kierowcy czekają
na postępy w budowie Drogowej Trasy
Średnicowej. Tutaj znajdują się Miejski
Ogród Botaniczny, Dom Muzyki i Tańca,
hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
hufiec ZHP, Politechnika Śląska, Powiato-

Zajęcia dla najmłodszych mieszkańców

Członkowie Rady Dzielnicy Centrum Południe zorganizowali m.in. turniej siatkówki

wy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie. I tak można by wymieniać dalej...
Radni dzielnicy nie mają wątpliwości, że to
dość wyjątkowy i bardzo różnorodny obszar,
który zamieszkuje około 40 tysięcy mieszkańców. – Nasza dzielnica jest zróżnicowana w zakresie budownictwa, bo posiadamy
budynki z ostatnich lat, są domy z lat 80.
oraz starsze, niskie i wysokie, w zależności
od miejsca, w które pójdziemy. Dodatkowo
są tereny zielone, parki, place zabaw, skwery, obiekty sportowe. To wszystko sprawia,
że ta dzielnica jest bardzo ciekawa. Stare
łączy się tu z nowym – podkreśla Grażyna
Żmijewska-Domżol, przewodnicząca Rady
Dzielnicy Centrum Południe.
Radni złożyli w Urzędzie Miejskim dziesięć
wniosków inwestycyjnych, które dotyczą
modernizacji ulic: Sobieskiego, Armii Krajowej, św. Józefa, Wolności, Brysza, Wandy, Piłsudskiego i Sobieskiego. Wnioskowali też o wykonanie drogi dojazdowej
pomiędzy ulicami Struga i Lenartowicza
oraz budowę chodnika pomiędzy Roosevelta i Przelotową. Wśród wniosków znalazł się też pomysł na utworzenie siłowni
na świeżym powietrzu na skwerze przy
ulicy Roosevelta, Tuwima i Klonowej oraz
przy ulicy Piłsudskiego. Analizą propozycji zajmują się odpowiednie wydziały UM.
Radni byli współorganizatorami konkursów,
zorganizowali też spotkanie z Mikołajem dla
dzieci ze świetlic środowiskowych. – Współorganizowaliśmy turniej piłki siatkowej dla
dziewcząt i kobiet z dzielnic Centrum Południe, Centrum Północ, Mikulczyce i Za-

borze. Zawody odbyły się tuż przed świętami. Był to pierwszy taki turniej o puchar
Rady Dzielnicy, chcemy go kontynuować
– zapowiada Grażyna Żmijewska-Domżol.
– Naszym dużym sukcesem, który miał miejsce w zeszłym roku, było wygranie konkursu inicjatyw Rad Dzielnic i Osiedli, w ramach
którego zbudowano siłownię pod chmurką
przy szkole specjalnej. Jest to kontynuacja
działań poprzedniej Rady – dodaje Dariusz
Genge, przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
Wśród planów na ten rok pojawił się pomysł cyklicznych spotkań w sprawie bezpieczeństwa z przedstawicielami policji i straży
miejskiej. Radni zastanawiają się, co zrobić
z terenem w pobliżu budowy Drogowej Trasy Średnicowej. – Kiedy sprzęt i maszyny
opuszczą ten teren, będziemy myśleć o zagospodarowaniu go. Jest tam sporo miejsca, a chcielibyśmy, żeby ten zielony teren,
z którym mieszkańcy są związani, służył
im – snuje plany Dariusz Dragon, skarbnik
Rady. Pojawił się również pomysł przeprowadzenia konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy. 
SOR

Dyżury radnych:
Z radnymi dzielnicy Centrum Południe
można się spotkać w każdy czwartek,
w godzinach od 17 do 18, w siedzibie
Rady mieszczącej się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy
ul. Brodzińskiego 4.
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wokół nas

foto: Bogusław Makar

Pochodził ze Lwowa, ale był, jak sam o sobie mówił, Ślązakiem z wyboru. Pozostał nim do końca...

Koncert w kościele św. Anny został zorganizowany z okazji 80. urodzin kompozytora

Powody, dla których mógłby się wywyższać,
trudno nawet zliczyć. Już od najmłodszych
lat podbijał festiwale muzyki współczesnej. W 1947 r. zdobył drugą nagrodę na
konkursie Młodych Talentów za własne
miniatury dziecięce. Kolejnych wyróżnień
były dziesiątki, a ich zwieńczeniem stało
się najważniejsze polskie odznaczenie, czyli
przyznany mu w 2012 r. Order Orła Białego.
Pisał muzykę do najważniejszych filmów
w dziejach polskiej kinematografii i do hitów
rodem z Hollywood. Łącznie do ponad 150
dzieł. Współpracował z Andrzejem Wajdą,
Krzysztofem Zanussim, Romanem Polańskim i Kazimierzem Kutzem. Muzyka Wojciecha Kilara brzmiała w takich obrazach,
jak „Sami swoi”, „Rejs”, „Przygody pana
Michała” czy „Trędowata”. Polonez Kilara
z „Pana Tadeusza” na dobre wyparł ze studniówek wykorzystywany wcześniej utwór
Ogińskiego. Sławę za oceanem przyniosła
mu m.in. „Dracula” Francisa Forda Coppoli.
– Kilar swoją muzyką nadawał filmom roz-

Pożegnaliśmy
Wojciecha Kilara
O współpracę z nim zabiegali najwięksi twórcy z Hollywood. Otworem
stał przed nim cały świat. On, niezwykle skromny i wyciszony, nigdy nie
opuścił ukochanego Śląska. Wolał żyć i tworzyć w Katowicach. Z sentymentem wracał także do Zabrza, gdzie przed laty gabinet lekarski miał
jego ojciec. W styczniu pożegnaliśmy Wojciecha Kilara, jednego z najwy-

Wojciech Kilar został pochowany obok swojej zmarłej w 2007 roku żony
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bitniejszych polskich kompozytorów.

wokół nas
mach, właściwe brzmienie. Tak było też
z „Panem Tadeuszem”. Wtedy pierwszy raz
zdarzyło mi się, że robiłem film pod wcześniej
napisaną muzykę. Ale było też odwrotnie.
Chociażby z „Ziemią obiecaną”. Do tego nieobliczalnego filmu, mieszaniny scen śmiesznych i tragicznych, muzykę mógł napisać tylko Kilar. I zrobił to. Nadał filmowi konkretny
rozmach – wspomina Andrzej Wajda.

Ślązak z wyboru

Charakter państwowy
Wiadomość o chorobie przyszła kilka miesięcy temu. Diagnoza nie dawała żadnych
szans. Guz mózgu. Wojciech Kilar zmarł nad

ranem, 29 grudnia. Uroczystości pogrzebowe, którym nadano charakter państwowy,
odbyły się 4 stycznia w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Uczestniczyli w nich
m.in. małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, wicepremier Elżbieta Bieńkowska,
minister kultury i dziedzictwa narodowego
Bogdan Zdrojewski, wicemarszałek Sejmu
Marek Kuchciński i były przewodniczący
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Zabrze reprezentowali m.in. prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej Sławomir Chrzanowski
i prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca. Wojciech Kilar został pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza obok swojej ukochanej żony, która
odeszła w 2007 r.
– Pożegnaliśmy człowieka wielkiego formatu, wybitnego kompozytora i twórcę muzyki
filmowej. W Zabrzu z nostalgią wspominamy Koncert Oratoryjny Missa Pro Pace
autorstwa Wojciecha Kilara w wykonaniu
Filharmonii Zabrzańskiej i Chóru Młodzieżowego Resonans con tutti, którego wysłuchaliśmy w czerwcu 2012 roku w kościele
św. Anny. Udział mistrza sprawił, że koncert
miał niezwykłą atmosferę. Koncertem tym
wyraziliśmy głęboki szacunek dla jego twórczości, znaczącej dla świata, Polski i Śląska
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Antoni Wit, dyrygent i były szef Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach, zwraca uwagę, że dorobek
Wojciecha Kilara na zawsze pozostanie
w światowej kulturze muzycznej.
– Jego „Krzesany” to arcydzieło budzące zachwyt w świecie od 40 lat, także w takich
krajach, jak Japonia czy Brazylia – zaznacza
Antoni Wit.
– Z godnością znosił chorobę. Był z nią pogodzony. Kochał życie, ale z drugiej strony
traktował je jako wstęp do wieczności... –
podsumowuje prof. Andrzej Jasiński, znakomity pianista i pedagog. 
WG

foto: UM Zabrze

Ogromne sukcesy, jakie odnosił Wojciech
Kilar, kontrastowały z jego niebywałą
skromnością. – Gdyby tylko chciał, mógłby
mieszkać w Hollywood i opływać w dostatki.
Jednak pozostał w Katowicach. Dokarmiał
wszystkie koty w swojej okolicy i martwił
się, że nie jest w stanie zabrać ich do domu
– mówiła na łamach „Gazety Wyborczej”
Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach.
Artysta często powtarzał, że jego zawód
uprawia się w ciszy. Dlatego najlepiej czuł
się w swoim domu. W Katowicach. Chociaż urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwowie, to właśnie tutaj osiadł w 1948 r. Tutaj
zdobywał wykształcenie. Ukończył m.in.
Państwowe Liceum Muzyczne, w którym
poznał przyszłą żonę Barbarę. Studia podjął w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, a dyplom jej ukończenia (z wyróżnieniem) uzyskał w 1955 r.
Na życiowej drodze kompozytora ważnym
przystankiem było również Zabrze. – Moja
znajomość ze Śląskiem zaczęła się właśnie
od Zabrza – wspominał półtora roku temu
w naszym mieście Wojciech Kilar. Artyści
Filharmonii Zabrzańskiej oraz chóru Resonans con tutti wykonali wówczas w kościele św. Anny jego słynne dzieło „Missa
pro pace”. – Po wojnie mój ojciec tutaj się
osiedlił. Zanim przenieśliśmy się do Warszawy, mieszkaliśmy przy ulicy Wolności, gdzie
ojciec miał gabinet. Przyjeżdżałem tu także

często, gdy mieszkałem w Rzeszowie i Krakowie. Można zatem powiedzieć, że to jest
miasto, które zawsze wiązało się z moją rodziną. Na Śląsku zawsze dobrze się czułem,
a kiedyś powiedziałem nawet, że Śląsk jest
jak Ameryka, czyli taka kraina, która przyjmuje ludzi z różnych stron Polski, bo jest
przyjazna, tolerancyjna, wielokulturowa –
mówił w Zabrzu wzruszony Wojciech Kilar.
– Uderzyło mnie, że często Wojciech Kilar
mówił, jak dobrze przyjął go Śląsk po tym,
gdy opuścił Lwów. Zawsze podkreślał cechy
ludzi żyjących tutaj, ich moralność, pracowitość. Dobrze rozumiem te uczucia, bo kiedyś
też opuściłam Bieszczady i przyjechałam na
Śląsk. W swoim życiu ten wspaniały artysta
miał wiele propozycji zmiany miejsca zamieszkania, ale tu pozostał na stałe. Urzekło mnie to, że był człowiekiem niezwykle
skromnym, traktującym z szacunkiem każdego, niezależnie od jego pozycji społecznej,
a przecież równocześnie był wielkim artystą
i wielkim Polakiem – podkreśla Anna Solecka-Bacia, przewodnicząca Komisji Kultury
i Dziedzictwa zabrzańskiej Rady Miasta.
– Z Wojciechem Kilarem po raz pierwszy
spotkałem się osobiście podczas Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, gdzie
występowaliśmy z orkiestrą. Podszedł wtedy
do mnie i pogratulował wykonania utworu.
Ostatni raz spotkałem go przy okazji jego
wizyty w Zabrzu i koncertu w kościele św.
Anny. Wieczorem, po kolacji, przy papierosku, mieliśmy okazję porozmawiać, tak
szczerze, o muzyce, religii, życiu we współczesnym świecie. Noszę tę rozmowę w sobie
do dziś i wspominałem podczas uroczystości
pogrzebowych – mówi Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej.

Zabrzanie w kondukcie pogrzebowym

W ceremonii uczestniczyła m.in. żona prezydenta RP Anna Komorowska
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lekcja historii
Muzeum Miejskie w Zabrzu przeniosło się do nowej siedziby

Od Wienskowitza do „Supersamu”
Z początkiem lutego Muzeum Miejskie w Zabrzu przenosi się do budynku dawnego „Supersamu” przy
ul. Powstańców Śląskich 3. Pod koniec tego roku minie 50 lat, odkąd
do mieszkań położonych nad sklepem wprowadzili się pierwsi lokafoto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

torzy. Dotychczasowe badania nad
historią tego miejsca pozwalają
nam się cofnąć o kolejne 100 lat.
Na zachowanym w oddziale gliwickim Archiwum Państwowego w Katowicach planie Zabrza Careyacsa z 1867 r. znalazł się
interesujący nas odcinek obecnej ul. Wolności (Kronprinzenstr.), pomiędzy ul. Jagiellońską (Noahstr., później Gustloffstr.) a ul.
Powstańców Śląskich (Hüttenstr., później
Peter-Paulstr.). Zaznaczono na nim dwa budynki – na rogu ulic Wolności i Powstańców
Śląskich oraz przy ul. Wolności, pod późniejszym numerem 282. Pierwszy z nich należał
do Heinricha Haendlera (1836-1886), właściciela zabrzańskiego młyna, drugi do Noa
Glasera (1824-1898), na którego cześć nazwano z czasem dzisiejszą ul. Jagiellońską.

Galanteria i cygara
Na początku lat 90. XIX wieku H. Haendler sprzedał dom wraz z posesją kupcowi
Benno Wienskowitzowi (1853-1916). Ten
zaś pod koniec XIX wieku wyburzył parterowy dom i przystąpił w tym miejscu do
budowy czteropiętrowej kamienicy z przylepioną doń od strony ul. Wolności mniejszą kamienicą trzypiętrową. Parter obu
przeznaczony był na działalność handlową.
Najlepszy z lokali, narożny, zajęła firma
„Krüger & Oberbeck” z Hamburga, Berlina
i Bremy, zajmującą się importem cygar i innych wyrobów tytoniowych. Jej sąsiadem
od strony ul. Wolności był sklep z towarami
kolonialnymi i łokciowymi samego B. Wienskowitza, który przede wszystkim zajmował się działalnością ubezpieczeniową.
Z drugiej strony sąsiadował z nim sklep
z artykułami galanteryjnymi firmy „Anton
Januschowski”. Już w 1874 r. założyła ją
Marianne Januschowski (1815-1882), która
przybyła do Zabrza z Góry św. Anny. Jej mąż,
Anton I, był stolarzem. Po śmierci matki prowadzenie firmy przejął Anton Januschowski
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Tak okolica obecnej siedziby Muzeum Miejskiego prezentowała się przed laty

II (1839-1893), z zawodu szklarz. Kolejnymi właścicielami byli: najpierw jego żona
Maria z domu Walloschek, a następnie ich
syn, mistrz szklarski Anton Januschowski III
(ur. 1874). W 1909 roku przeniósł on sklep
do lokalu od strony ul. Wolności. Działalność handlowa była na tyle opłacalna, że
w 1919 r. A. Januschowski odkupił od Sary
Wienskowitz (1856-1927), wdowy po Benjaminie, całą tę narożną kamienicę. W jego rękach pozostała do końca II wojny światowej.
Spośród innych długoletnich dzierżawców
lokali sklepowych w tej kamienicy wypada
wymienić Maksa Goldsteina, handlującego
przez ponad 30 lat garderobą męską. Protest
dziewięciu właścicieli zabrzańskich sklepów
obuwniczych wywołało wynajęcie jednego
ze sklepów „Bacie”, znanej czeskiej fabryce obuwia. Zarzucili oni „Bacie” nieuczciwą
konkurencję jako równocześnie producentowi i sprzedawcy detalicznemu. Protest
nie dał spodziewanego przez nich rezultatu
i przez ponad dekadę neon „Bata” świecił
na głównym zabrzańskim skrzyżowaniu.
W sąsiedniej trzypiętrowej kamienicy przy
ul. Wolności 284 najdłużej utrzymał się sklep
z końcówkami różnego rodzaju materiałów
tekstylnych, wyrobami rękodzielniczymi oraz
dywanami i firankami. W 1906 r. otworzył go
Eugen Herzka (1877-1940), który rok później
ożenił się z Gertrud Wienskowitz (18831957), córką Benjamina i Sary. Po 1938 r.
E. i G. Herzka wyjechali do Peru. Obie te kamienice splądrowane i spalone zostały przez
żołnierzy radzieckich na początku 1945 r.
Po śmierci Noa Glasera właścicielami posesji przy ul. Wolności 282 zostali destylator
i kupiec Samuel Kosterlitz (1862-1909) oraz
jego żona Olga Glaser (1856-1942), córka
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Noa i Evy Glaser. Jeszcze w lipcu 1898 r.
S. Kosterlitz uzyskał koncesję na prowadzenie tam restauracji. Dodatkowo urządził
tam destylarnię alkoholi. Po śmierci męża
Olga Kosterlitz zarządzała restauracją przez
następnych 10 lat, a w 1920 r. sprzedała ją
kupcowi Salo Bandmannowi (1874 – zginął
w obozie w Majdanku). Ten z kolei w 1934 r.
sprzedał lokal Bernhardowi Scheffzekowi, właścicielowi parowej fabryki likierów
i hurtownikowi wina w Bytomiu. Oprócz
restauracji w budynku był lokal sklepowy.
Budynek przetrwał zdobycie Zabrza przez
Armię Czerwoną, po wojnie mieścił się
w nim lokal „Wyszynk – Restauracja Pod
Powstańcem”, a następnie „Centralna”.
Lokale sklepowe zajmowała kolektura Polskiego Monopolu Loteryjnego oraz „Komis”.

Trzy dekady Supersamu
Ostatnia z interesujących nas kamienic znajdowała się przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Na początku lat 70. XIX wieku H. Haendler
wybudował na niej restaurację nazwaną
„Felsenkeller”. W 1892/93 r. sprzedał ją
Georgowi Gerstelowi (1861-1898). W 1901 r.
właścicielem kamienicy wraz z restauracją został rzeźnik Siegmund Sorsky. Do
restauracji przylegał ogród, w którym od
maja do września odbywały się koncerty.
W 1907 r. S. Sorsky przebudował kamienicę, a 14 marca 1909 r. Arthur Pieper otworzył w niej atelier fotograficzne „Frappant”.
Kolejnymi właścicielami atelier byli: Paul Simon (maj-październik 1910) i Otto Goldbach.
Ten ostatni zmienił nazwę zakładu na „Germania”, a na początku 1935 r. przeprowadził
się do lokalu przy ul. Wolności 223. I w kamie-

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

Nowe budynki
zasłoniły kopułę
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 róg ulic Powstańców Śląskich i Wolności sprzed
prawie 70 lat...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia została wykonana w 1945 r. Przedstawia zniszczenia wojenne
w tej części miasta. W szczytowej części budynku z lewej strony widać siedem niewielkich okien Urzędu Miejskiego, które dziś są zasłonięte przez postawiony w późniejszych latach blok. W tle widać także fragment charakterystycznej kopuły wieńczącej
gmach dyrekcji dawnej huty Donnersmarcków, a obecnie ratusza. Dziś również ona
jest zasłonięta.
GOR

Zniszczenia wojenne u zbiegu dzisiejszych ulic Wolności i Powstańców Śląskich

foto: Igor Cieślicki

nicy Sorsky’ego znajdował się lokal sklepowy. Od 1894 r. J. Hausdorff sprzedawał w nim
w detalu i hurcie produkty mączne, zbożowe
i spożywcze. W 1908 r. lokal sklepowy zajmował Philipp Glaser handlujący meblami.
W 1924 r. nazwę restauracji zmieniono na
„Reichshallen”, żona Siegmunda, Eva Morgenstern (1873-1941), prowadziła sprzedaż
zakąsek, a Max Herzberg handlował tekstyliami. I ten budynek przetrwał II wojnę światową. Tak, jak i dom przy ul. Wolności 282,
wyburzono go na początku lat 60. XX wieku.
W ich miejsce zaczęto stawiać budynek
mieszkalno-usługowy. Jako pierwszą, w listopadzie 1964 r., oddano do użytku część
mieszkalną. Przydziały otrzymali: „...m.in. lekarze i nauczyciele (z puli Prez. WRN i MRN
[Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
i Miejskiej Rady Narodowej]), rodziny wykwaterowane z domków jednorodzinnych
oraz rodziny, które znajdują się na rozdzielniku na rok 1964”. Dodatkowo trochę
mniejszych mieszkań zamierzano przeznaczyć dla osób zajmujących nadmiernie duże
mieszkania w starym budownictwie, które
to mieszkania planowano przebudować
na co najmniej dwa oddzielne mieszkania.
Sklepy miały być początkowo otwarte w lipcu, a następnie w grudniu 1965 r. Ostatecznie
otwarto je w sobotę, 5 lutego 1966 r. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
władz partyjnych i miejskich. „Supersam
– Delikatesy” miał całkowitą powierzchnię
prawie 1500 metrów kwadratowych i był
drugim w tym czasie pod względem wielkości sklepem delikatesowym w Polsce. Powierzchnia sklepowa (650 metrów kwadratowych) podzielona została na dwie części.
Od strony ul. Powstańców Śląskich umieszczono stoiska ze sprzedażą tradycyjną: pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, wędliny,
wyroby garmażeryjne, wyroby cukiernicze.
Od strony ul. Wolności znalazły się samoobsługowe „Delikatesy” i kawiarnia. Dodatkowo, w przyziemiu od strony ul. Jagiellońskiej,
urządzono „Cocktail-Bar”, który w okresie zimowym miał się przemieniać w kawiarenkę.
Przez następne trzy dekady „Supersam”
radził sobie raz lepiej, raz gorzej. Po jego
zamknięciu część powierzchni po sklepie
samoobsługowym zajmują obecnie banki. Z kolei pomieszczenia od strony ul. Powstańców Śląskich zajmował przez pewien
czas sklep „Komfort” specjalizujący się
w wykładzinach podłogowych. To właśnie
te pomieszczenia podzielono pomiędzy Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego oraz Muzeum Miejskie w Zabrzu.
To ostatnie otrzymało także pomieszczenia
w przyziemiu budynku mieszkalnego, w którym przygotowano magazyny zbiorów.

Piotr Hnatyszyn

Budynek Urzędu Miejskiego został zasłonięty przez wybudowany później blok
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Juniorzy Górnika nie dali szans rywalom w halowym turnieju piłkarskim

Puchar został w Zabrzu
Młodzi zawodnicy Górnika Zabrze wygrali XXII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej
Juniorów o Puchar Prezydenta
Miasta. Zabrzanie w finałowym
meczu pokonali Raków Częstochowa 2:0 i tym samym zdobyli
foto: UM Zabrze

okazały puchar, główne trofeum
zawodów rozgrywanych 18 i 19
stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Górnicy zwyciężając w imprezie poprawili
swój ubiegłoroczny wynik, kiedy to uplasowali się na trzecim miejscu. Wygrał wtedy
czeski Frydek Mistek. Tym razem już w fazie
grupowej zabrzanie pozbawili złudzeń co
do dobrej lokaty rywali z francuskiego ESC
Longeau (Górnik wygrał 7:0), a potem zespół Stadionu Śląskiego Chorzów (3:0).
W ostatnim pojedynku grupowym zabrzanie
uporali się z Piastem Gliwice (2:0) i wywalczyli sobie prawo gry w finale ze zwycięzcą
drugiej grupy – Rakowem Częstochowa. Będący na wysokiej fali „górnicy” nie dali w tym
meczu gościom za wiele pograć na boisku

Oba turnieje rozegrano w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki

i pewnie ich wypunktowali 2:0 po bramkach
Dawida Maciaszczyka i Mateusza Gruszki.
Cały turniej wygrali bez straty gola.
– Bardzo cieszymy się z pierwszego miejsca w turnieju. Można powiedzieć, że przełamaliśmy fatum, z jakim borykaliśmy się
w ostatnich latach. Nie potrafiliśmy bowiem
wygrać. Nareszcie udało się nam przełamać
złą passę. I to w turnieju stojącym na tak
wysokim poziomie – podkreśla trener juniorów Górnika Tomasz Gorczyk. Trójkolorowi
zdobyli także dwa indywidualne tytuły. Najlepszym bramkarzem został Patryk Procek,
a królem strzelców – Jarosław Potoniec.

foto: Jerzy Przybysz

Zdobywcy pucharu prezydenta, czyli juniorska drużyna Górnika Zabrze
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Najlepszym zawodnikiem turnieju okrzyknięto Dominika Budzika z Piasta Gliwice.
Tydzień później młodzi piłkarze rywalizowali
w hali MOSiR-u o puchar przewodniczącego
Rady Miasta Zabrze. XVIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy wygrali piłkarze reprezentacji Śląska. Podokręg to również triumfator imprezy z zeszłego roku. Zabrzanie,
wywodzący się m.in. ze Stali, MKS Zaborze
i Promotora, mimo ambitnej postawy musieli uznać wyższość rywala i zadowolić się
drugą lokatą. Miejsce na podium wywalczyła
też ekipa SFV Opawa, która w bezpośrednim
starciu pokonała Cracovię Kraków. 
WG

sport
Pochodzący z Zabrza tenisista dotarł do finału mistrzostw świata par mieszanych

Australijski sen Grzegorza Panfila
To jeden z największych sukcesów w historii polskiego tenisa!
Pochodzący z Zabrza Grzegorz
Panfil wystąpił z Agnieszką Radwańską w finale Pucharu Hopmana. Rozgrywany w Australii
turniej uznawany jest za tenisowe mistrzostwa świata par mie-

foto: Grzegorz Panfil

– To było dla mnie niesamowite przeżycie –
przyznaje Grzegorz Panfil. – Gdy zadzwonił
do mnie trener z propozycją zagrania w tym
turnieju, nie zastanawiałem się długo. Błyskawicznie zmieniłem plany, szybko załatwiłem formalności i poleciałem. Z Agnieszką grało mi się fantastycznie. Zresztą znamy
się już od dwunastego roku życia – dodaje.
Grzegorz Panfil urodził się w 1988 r. w Zabrzu. Pochodzi z bardzo usportowionej rodziny. Obecnie jest zawodnikiem Górnika

Wspólny trening z Agnieszką Radwańską

Bytom, ale wiele razy uczestniczył w turniejach na kortach Mostostalu Zabrze. W styczniu 2006 r., w parze z Błażejem Koniuszem,
wygrał konkurencję debla juniorów w wielkoszlemowym Australian Open. Była to
pierwsza wygrana polskiej pary deblowej
w juniorskim Wielkim Szlemie. W sierpniu
2006 r. zadebiutował w turnieju z cyklu ATP
(Orange Prokom Open). W singlu odpadł
w I rundzie, ale w deblu, w parze z Michałem
Przysiężnym, osiągnął półfinał. W 2008 r.,
po wygranych meczach kwalifikacji, doszedł
do ćwierćfinału challengera w Poznaniu.
– Grzegorz nie był nigdy naszym zawodnikiem, ale rozegrał wiele turniejów na mostostalowskich kortach. Przyjeżdża do nas

foto: Grzegorz Panfil

szanych.

Grzegorz Panfil na korcie w australijskim Perth

zresztą nadal. Cieszy nas jego sukces, bo
to wspaniała promocja polskiego tenisa –
podkreśla Alojzy Mierzwa, dyrektor klubu
Mostostal Zabrze.
Zdaniem wielu znawców sportu Grzegorz
Panfil to największa sportowa niespodzianka początku 2014 r. Do tej pory znany tylko
garstce zapaleńców 26-latek trafił nagle na
tenisowe salony. W australijskim turnieju
Grzegorz Panfil, który w tenisowym rankingu znajduje się pod koniec trzeciej setki, zastąpił Jerzego Janowicza. Wraz z Agnieszką
Radwańską, obecnie naszą najlepszą zawodniczką, stworzyli wspaniały duet, pokonując
w drodze do finału m.in. faworyzowanych
gospodarzy – duet Samantha Stosur, Bernard Tomic. W ostatnim meczu turnieju polska para nie sprostała jedynie Francuzom –
Alize Cornet, Jo-Wilfriedowi Tsondze.
Co istotne, leworęczny Grzegorz dobrze wypadł też w klasyfikacji singla. Udało mu się
bowiem na australijskim korcie wygrać z jedenastą rakietą świata Milosem Raonicem,
a także urwać seta Tsondze.
To wszystko trzeba postrzegać w kategoriach bardzo optymistycznych, a dla zabrzanina może to być przełomowy moment w karierze i wyraźny skok w rankingach. Taki,
jaki niedawno zanotował Jerzy Janowicz.
– W tenisie można liczyć tylko na własne
siły, wierzyć we własne możliwości i być
gotowym do ich przekraczania. Teraz nie
ma dla mnie drogi powrotnej. Mogę iść
tylko do przodu – uśmiecha się Grzegorz
Panfil. – Od czasu powrotu z Australii wciąż
mam fantastyczny nastrój. Przede mną
następne turnieje, tym razem w Europie.

Mam nadzieję, że wypadnę w nich dobrze.
Może kiedyś, w niedalekiej przyszłości, uda
mi się spotkać na korcie z Rogerem Federerem, który w tenisie zdobył już wszystko, ale gra nadal i nie ma dość. To byłoby
dopiero wyzwanie – mówi nasz tenisista.
Znakomite występy w Pucharze Hopmana
były dla Grzegorza Panfila swoistym prezentem urodzinowym. Zawodnik 26 lat skończył
bowiem 1 stycznia. – To wszystko jest trochę
jak niesamowity, wspaniały sen. Nie mogłem
sobie wyobrazić lepszego początku sezonu –
podsumowuje Grzegorz Panfil. 
WG

Co to za turniej?
Puchar Hopmana to międzynarodowy
drużynowy turniej tenisowy odbywający
się co roku na przełomie grudnia i stycznia w australijskim mieście Perth. Uznawany jest za nieoficjalne mistrzostwa
świata zespołów mieszanych. W rywalizacji bierze udział osiem zespołów narodowych, podzielonych na dwie grupy.
Potyczki reprezentacji poszczególnych
krajów składają się z meczu gry pojedynczej kobiet, meczu gry pojedynczej
mężczyzn i meczu gry mieszanej. Przynajmniej dwa wygrane spotkania dają
zwycięstwo w konfrontacji. Zwycięzcy
obydwu grup spotykają się w finale.
Tegoroczna edycja zawodów, która
była już 26. w historii, rozgrywana była
od 28 grudnia do 4 stycznia. W zawodach zwyciężyła Francja, która w finale
pokonała Polskę 2-1.
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Szczypiorniści Górnika Zabrze ruszają do walki o kolejne punkty

foto: Jerzy Przybysz

Patryk Kuchczyński z córeczką

Ciężkie treningi we własnej hali,
udział w sparingach, grach kontrol-

Tomczak, który został najlepszym strzelcem.
– To nie był najgorszy turniej w naszym
wykonaniu, ale brakowało mi większej motywacji i nastawienia na walkę ze strony
moich podopiecznych – mówił po turnieju
trener Patrik Liljestrand.
Podczas przygotowań o pechu mogli mówić
bramkarze Górnika. Urazy dotykały ich tak
często, że na niektórych treningach w bramce stawał... trener Liljetsrand, notabene były
reprezentant Szwecji i olimpijczyk.
Artur Banisz przeszedł na początku stycznia
artroskopię kolana, Sebastian Suchowicz
również nie może trenować, bo ma problem
z palcem u nogi, a Mateusz Kornecki po turnieju narzekał na ból barku.
– Nie było wyjścia, sam trener musiał trochę
pobronić – tłumaczy fizjoterapeuta Górnika
Rafał Biliński. Przypomnijmy, że zabrzanie
REKLAMA

nych i mocno obsadzonym turnieju
noworocznym – to styczniowa rzeczywistość piłkarzy ręcznych Górnika Zabrze. Kilku z nich miało również
okazję zabłysnąć podczas rozgrywanych w Danii Mistrzostw Europy.
Niesamowitych emocji dostarczył nam
przede wszystkim rozegrany 21 stycznia
mecz ze Szwecją. Polacy pokonali aktualnych mistrzów olimpijskich i czterokrotnych mistrzów Europy aż 35:25, a trzy
bramki z rzutów karnych zdobył występujący na co dzień w barwach Górnika Zabrze
Patryk Kuchczyński. Do reprezentacji powołani zostali również Robert Orzechowski
i Michał Kubisztal, który dołączył do kolegów przed meczem z Chorwacją.
Tymczasem na własnym podwórku zabrzanie przygotowania do rundy rewanżowej
zaczęli 7 stycznia. Zmian w kadrze jest niewiele. Cieszyć może m.in. powrót, po ponad
półrocznej przerwie, poważnie kontuzjowanego Daniela Żółtaka, który już wznowił
treningi z kolegami. W połowie miesiąca
nasi szczypiorniści uczestniczyli w turnieju
noworocznym z udziałem czterech drużyn
superligi. Zajęli w nim drugą lokatę, przegrywając w finale z Azotami Puławy 30:35.
Trzecie miejsce przypadło Gwardii Opole,
a czwarte Chrobremu Głogów. Dobrą formą błysnął skrzydłowy zabrzan Bartłomiej
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W pogoni za podium

Kibice czekają na wznowienie rozgrywek

zakończyli jesienną rundę na piątej pozycji,
ze stratą siedmiu punktów do zajmującej
trzecie miejsce Pogoni Szczecin. Zapowiada się zatem sportowa pogoń za „pudłem”.
Pierwszy sprawdzian 1 lutego w starciu
z Wisłą Płock. 
WG

sport
Górnik Zabrze przygotowuje się do wznowienia rozgrywek ekstraklasy

foto: Jerzy Przybysz

Forma rośnie nad Bosforem

Wiadomość o przedłużeniu kontraktu Mateusza Zachary bardzo ucieszyła kibiców

Do 7 lutego piłkarze Górnika Zabrze szlifują formę na zgrupowaniu w Turcji. Pierwszy mecz rundy wiosennej rozegrają 16 lutego z Zagłębiem Lubin.
Tymczasem niezwykle dynamiczna jest sytuacja, jeśli chodzi o skład drużyny z Roosevelta. O ile do 2017 r. przedłużony został kontrakt Mateusza
Zachary, to wszystko wskazuje, że po zakończeniu tego sezonu Zabrze
opuści Paweł Olkowski.

foto: Jerzy Przybysz

Podopieczni trenera Ryszarda Wieczorka przygotowania do wiosennej
rundy rozgrywek rozpoczęli od zgrupowania w Zakopanem. Sporo
sensacji wzbudziło tam pojawienie się w drużynie testowanego Dawida Jarki. Napastnik,
który był gwiazdą Górnika w sezonie 2007/2008, najwyraźniej
obniżył jednak loty i do Zabrza
póki co nie wróci.
Zawodnikiem Górnika stał się
z kolei ponownie Robert Jeż. Słowak wrócił do Zabrza po dwóch latach. Wcześniej, po tym, jak został
zaatakowany przez pseudokibiców, rozwiązał kontrakt z Zagłębiem Lubin. Robert Jeż podpisał
z Górnikiem dwuletni kontrakt
i wszystko wskazuje, że zastąpi na
boisku Krzysztofa Mączyńskiego,
którego z kolei pozyskał klub z odle-

głych Chin. Po zakończeniu jesiennej
rundy rozgrywek jedno z kluczowych
pytań dotyczyło przyszłości czołowego strzelca Górnika, czyli Mateusza Zachary. Nasz napastnik
zdobył jesienią dziesięć goli,
ustępując prowadzącemu
w klasyfikacji strzelców
Pawłowi Brożkowi tylko
o jedno trafienie. Kibice
odetchnęli, gdy okazało
się, że kontrakt Mateusza
Zachary został przedłużony
do 2017 r.
– Mateusz bardzo dobrą postawą jak najbardziej zasłużył na nowy kontrakt. Jego
gra spowodowała powołanie do reprezentacji Polski,
w której ostatnio debiutował. Głęboko wierzymy
w to, że wiosną będzie

się prezentował równie korzystnie, jak jesienią. Górnik Zabrze jest obecnie najlepszą
opcją dla Mateusza, jeśli chodzi o jego rozwój sportowy – przekonuje wiceprezes Górnika Krzysztof Maj.
Pod koniec stycznia nadal nie było wiadomo, jak skończy się transferowa saga z Prejucem Nakoulmą w roli głównej. Ostatnio na
horyzoncie pojawił się kolejny klub (siedemnasty, jak wyliczyli dziennikarze ogólnopolskiej prasy) zainteresowany pozyskaniem
prezesa. Chodzi o turecki Besiktas Stambuł.
Pojawiły się spekulacje, że jeśli dojdzie do
sprzedaży, Prejuce nie wróci już do Zabrza
z tureckiego zgrupowania.
Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już niebawem. Na razie wszystko
wskazuje, że ostatnie występy w barwach
Górnika są przed Pawłem Olkowskim. Czołowy obrońca, który na koncie ma również
sporo asyst, podpisał pod koniec stycznia
kontrakt z niemieckim FC Koeln, w którym
występują również Sławomir Peszko i Adam
Matuszczyk. Olkowski miałby przejść do
niemieckiej drużyny w lipcu, po wygaśnięciu kontraktu z Górnikiem. Na razie wrócił
przed czasem do Zabrza z powodu kontuzji
kolana, jakiej się nabawił w Turcji. 
WG
REKLAMA

Do Zabrza wrócił, po dwuletniej przerwie, Robert Jeż
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rozrywka
1

1

2

4

3

5

6
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Poziomo:
1 – kończy pierwszy kwartał, 5 – w nim notatki z lekcji, 8 – docelowy port promu ze
Świnoujścia, 9 – śląskie miasto, przez które
płynie Ruda i Nacyna, 10 – druga strona
medalu, 11 – może być kupna-sprzedaży lub
o pracę, 12 – obraźliwe określenie, wyzwisko,
14 – twórca teorii ewolucji, 16 – pierwotniak,
19 – jesienny kwiat, 21 – skąpy Brytyjczyk,
22 – miś z dobranocki, 23 – wystaje nad
podłogę, 24 – najwyższe w Europie, 26 – papierowy pieniądz, 28 – po nich porusza się
tramwaj, 29 – amerykański Edek, 30 – do
przecedzania, 33 – pokrywa garnki z Olkusza,
35 – wyścigi jachtów, 37 – część naboju, 38
– urojenie, złuda, 39 – grzyby rosnące pod
ziemią, 40 – stojące lustro, 41 – usterka, uszkodzenie maszyny, 42 – odmiana pinczera.

27

Pionowo:
1 – masa z migdałów i cukru, 2 –
przeciwieństwo nadiru, 3 – silna trucizna,
4 – wymagane na bal przebierańców, 5 –
przejście na stronę nieprzyjaciela, 6 – upał,
7 – nostalgia, 13 – umowa przedślubna, 15
– internetowa encyklopedia, 17 – marzenia, których nie można zrealizować, 18 –
mniejszy od czekolady, większy od cukierka,
20 – gra z owalną piłką, 21 – ...park – miejsce
dla deskorolkarzy, 25 – jedno ze zbóż, 27 –
10 centymetrów, 30 – masłowa lub lodowa,
31 – do opiekania chleba, 32 – mówca, 34 –
błękit, 36 – od niego płacony podatek.
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Przybieżeli do Betlejem”, nagrody otrzymują: Grzegorz Kania – poczęstunek w McDonald’s, Urszula Palka-Lempart i Witold Proskurnicki – poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko oraz Marek Kiklica i Rafał Frelek – poczęstunek w restauracji Balaton. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 21 lutego.

Rozwiązania nr 2 (225)
Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1
2
2
3
4
5

(imię i nazwisko)
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Za prawidłowe rozwiązanie łamigłówek z poprzedniego numeru nagrody otrzymują:
Sylwia Walessa – poczęstunek w McDonald’s, Dariusz Bolacki – usługa w Kodak Studio oraz Józef Lebek i Krystyna Kaczmarczyk – poczęstunek w restauracji Balaton.
Rozwiązanie zagadki brzmiało: Pasterka, autorem cytowanego wiersza jest Ernest
Bryll, a myśl Marka Twaina brzmi: „Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać”.

2

F o t o k o n k u r s

foto: Jerzy Przybysz
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które
należy wpisać na kupon i nadesłać lub
dostarczyć do 21 lutego pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul.
gen. de Gaulle’a 17.

Nasze(adres)
Zabrze Samorządowe 2/2014

Gdzie w Zabrzu znajduje się prezentowane
obok miejsce? W losowaniu nagród będą brały
udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 21
lutego. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca, 41–800
Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia fragment budynku I LO przy ul. Wolności. Nagrody
otrzymują: Barbara Kowol – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła oraz Janusz Kluszczyński –
poczęstunek w pizzerii Niezłe Ziółko. Zwycięzców
prosimy o kontakt z redakcją do 21 lutego.

rozrywka
3

Emigracja
Centrum handlowe M1

Na paryskim poddaszu huczy wiec wygnańczy,
Siedzą starzy wodzowie w wspomnień dym zasnuci,
Podkówki krzeszą ognia, cała sala tańczy,
Biała panna wspomina kogoś, kto nie wróci.

ul. plut. R. Szkubacza 1

Za oknem deszcz mży cicho, listów z kraju nie ma,
W oddali kulawego milknie krok żołnierza.
I tylko to zostaje, co w dźwiękach zatrzyma
Ten, co teraz u krawca modny frak przymierza.
Z 9 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 21 lutego.

tel. 32 275–27–70

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

4

1

1 – trofeum Indianina,
2 – kwiat z kolcami,
3 – do smarowania
pieczywa,
4 – do opalania mieszkania,
ale nie piec,
5 – koń z ludzkim torsem
i głową,
6 – wyjeżdża z pogotowia
do chorego,
7 – film o Dzikim Zachodzie,
8 – gdy kłamał, rósł mu nos.

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 21 lutego.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Oscara Wilde’a, 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 21 lutego.
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kultura
Pochodząca z Zabrza była ambasador RP w Tokio uhonorowana przez rząd Japonii

foto: Andrzej Lek

Order Wschodzącego Słońca dla pani ambasador

Order został wręczony podczas uroczystości w ambasadzie Japonii

Mamy powody do dumy! Pochodząca z Zabrza Jadwiga

– Dorobek zawodowy i wrażliwość społeczna pani ambasador budzą uznanie i ogromny szacunek. Organizowane w naszym
mieście Dni Kultury Japońskiej to inicjatywa, która pogłębi wzajemne zrozumienie
historii i obyczajów obu krajów. Symbolem
naszej przyjaźni są drzewka kwitnącej wiśni
zasadzone w centrum miasta, jako dar narodu japońskiego dla zabrzan – dodaje pani
prezydent.
Jadwiga Rodowicz-Czechowska ukończyła w 1977 r. japonistykę na Uniwersytecie
Warszawskim. Studia doktoranckie kontynuowała na Uniwersytecie Tokijskim.
Pracowała w Instytucie Orientalistycznym
UW, uzyskując w 1982 r. stopień naukowy
doktora nauk filologicznych.
Specjalizuje się w historii dramatu
japońskiego i myśli te-

Rodowicz-Czechowska, była ambasador RP w Tokio,
otrzymała Order Wschodzącego Słońca. To jedno
z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez
rząd Japonii. Uroczystość wręczenia go odbyła się
w styczniu w japońskiej ambasadzie w Warszawie.
Order Wschodzącego Słońca został ustanowiony w 1875 r. przez cesarza Mutsuhito.
To trzecie w kolejności najważniejsze japońskie odznaczenie. Początkowo mógł być
przyznawany jedynie mężczyznom. Dopiero
w 2003 r. cesarz Akihito wyraził zgodę na
przyznawanie Orderu Wschodzącego Słońca także kobietom.
Jadwiga Rodowicz-Czechowska została doceniona m.in. za to, że jako autorka sztuki
„Stroiciel fortepianu”, opartej na motywach
życia Fryderyka Chopina, przyczyniła się do
pogłębienie wzajemnego zrozumienia kultur obu krajów. Po wielkim trzęsieniu ziemi
we wschodniej Japonii włączyła się w działalność na rzecz pomocy poszkodowanym.
Była jednym z organizatorów wizyty w Polsce 30 dzieci, które ucierpiały w wyniku
kataklizmu. Napisała poświęconą ofiarom

sztukę „Ukojenie dusz”. Dołożyła starań na
rzecz powstania
Instytutu Polskiego w Japonii. Aktywnie działała na rzecz
promocji w Polsce języka oraz kultury japońskiej.
Przykładem tego na gruncie
zabrzańskim były zorganizowane
jesienią ubiegłego roku Dni Kultury Japońskiej, których inicjatorką była właśnie pani
ambasador.
– Jestem dumna, że zabrzanka wniosła tak
istotny wkład w rozwój stosunków polskojapońskich – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, która uczestniczyła w uroczystości wręczenia orderu.

atrol o gicznej.
W dyplomacji
pracuje od początku lat 90. W latach 2008–2012
pełniła funkcję ambasadora RP w Japonii.
Obecnie jest radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W Zabrzu gościła ostatnio w listopadzie
2013 r. Uczestniczyła w obchodach jubileuszu 55-lecia Międzyszkolnego Klubu Koszykówki, w którym kiedyś trenowała.  WG

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała de Gaulle’a 17,
tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny, Magdalena Mionc, Helena
Pisarczyk, Renata Strączyńska, 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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POPRaWa gOSPODaRKI WODnO-ŚCIEKOWEJ W ZabRZu. EtaP II
Kontakt 6: Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce

Mikulczyce z kanalizacją
W Mikulczycach zakończyły się roboty związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.
Obok skanalizowanego niedawno Osiedla
Wyzwolenia i zmodernizowanej Oczyszczalni
Ścieków Śródmieście to już trzeci z wykonanych w ramach projektu kontraktów.
Kilka lat temu, w pierwszym etapie budowy
kanalizacji w Mikulczycach, prace modernizacyjne objęły północno-zachodnią część
dzielnicy. Dzięki funduszom unijnym możliwe stało się przebudowanie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej, a także budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
oraz wymiana sieci wodociągowej w rejonach planowanej przebudowy kanalizacji. Drugi etap, skoncentrowany tym razem
w południowo-zachodniej części Mikulczyc,
pozwolił zakończyć porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w całej dzielnicy.

– Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, wraz z przebudową układu drogowego w Zabrzu Mikulczycach, zostały zakończone 18 grudnia 2013 roku, zgodnie z terminem umownym – mówi Michał Kloc,
przedstawiciel konsorcjum wykonawczego Kontraktu 6 – Obecnie na terenie
budowy trwają prace porządkowe oraz
usuwanie drobnych usterek tak, aby przygotować się do odbiorów końcowych.

Jerzy Siwicki z firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o., Inżynier Rezydent
Projektu, dodaje, że Kontraktowi w Mikulczycach towarzyszyło stosunkowo mało
Roboty na terenie Mikulczyc prowadzo- problemów, a Wykonawca był otwarty na
ne były etapowo, zgodnie z zatwierdzo- współpracę.
nymi projektami organizacji ruchu. Podczas realizowania Kontraktu zdarzały się – Dużą rolę w kształtowaniu społecznego klikwestie sporne i protesty mieszkańców, matu i relacji w trakcie wykonywania robót
spowodowane najczęściej brakiem cza- w ramach wszystkich Kontraktów odgrywa
sowego dojazdu do posesji czy utrud- inicjatywa Wodociągów Zabrzańskich, czyli
nieniami związanymi z utrzymaniem cykliczne, odrębne dla każdej z dzielnic, spoporządku w czasie opadów deszczu.
tkania z mieszkańcami i Radami dzielnic.
To właśnie na tych spotkaniach mieszkań– Przy dużym zaangażowaniu Wykonaw- cy mogli przedstawić swoje uwagi, umówić
cy, Zamawiającego oraz Inżyniera Kon- się na indywidualne spotkania w Jednostce
traktu sprawy sporne udawało się szyb- Realizującej Projekt – w ten sposób nierzadko rozwiązywać. Wykonawca, reagując ko znajduje się konstruktywne rozwiązania
na otrzymywane sygnały, wielokrotnie problemów – dodaje Jerzy Siwicki.
dostosowywał projekt do uzasadnionych
potrzeb mieszkańców, przy współpracy Po końcowych odbiorach w Mikulczyz Zamawiającym oraz Projektantem tak, cach przez dwanaście kolejnych miesięcy
aby wykonywana infrastruktura mogła będzie można zgłaszać ewentualne wady,
jak najlepiej i jak najdłużej służyć miesz- czy różnego rodzaju usterki, następnie rozkańcom – podkreśla Michał Kloc.
pocznie się 3-letni okres rękojmi za wady.

KontaKt 6: PoPrawa gosPoDarKi ścieKowej w Dzielnicy MiKulczyce
zrealizowano: budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej – ok. 4,7 km,
budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej – ok. 5,2 km, przebudowę sieci
wodociągowej – ok. 6,9 km, odtworzenie/budowę nawierzchni – ok. 38 tys. m2.
czas realizacji: 18 miesięcy od podpisania Umowy
Prace obejmowały następujące ulice: Boya-Żeleńskiego, Fryderyka
Chopina, Drobną, Gajową, Leśną, Ligonia, Łowiecką, Mickiewicza, Moniuszki,
Nowodworską, Ogórka i Ossowskiego.
wykonawca: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów Sp. z o.o. Partnerzy – Hydroinstalmet Sp. z o. o., ZIB Szostak, Duda
Sp. J., Reminstal Sp. z o. o., MPGK Sp. z o. o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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