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PRZEDSZKOLE
MIRIADA
Od ponad 20 lat specjalizujemy się w pracy z dziećmi:
• ze spektrum autyzmu
• z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnością sprzężoną
W ramach kształcenia specjalnego
W ofercie m.in.:
oraz wczesnego wspomagania
indywidualne podejście do każdego
rozwoju oferujemy m.in.:
dziecka
oddziały integracyjne
bezpieczne i komfortowe warunki
oddział specjalny
zabawy i nauki
terapię logopedyczną
realizacja podstawy programowej
terapię behawioralną
na wysokim poziomie
terapię ręki
j. angielski
opiekę psychologiczną
j. hiszpański
zajęcia indywidualne ze specjalistami
zajęcia rytmiczne
integrację sensoryczną
zajęcia artystyczno-ceramiczne (oddział
arteterapię z elementami sensoplastyki Zabrze)
dogoterapię
zajęcia z elementami sensoplastyki
gimnastykę mózgu P. Dennisona
przedszkole czynne cały rok
komunikację wspierającą
kalendarzowy
logorytmikę
ogród przedszkolny z placem zabaw
MDS – metodę dobrego startu
wsparcie terapeutów, psychologa,
metodę aktywności Knillów
logopedy
metodę Weroniki Sherborne
bogaty kalendarz zajęć oraz imprez
muzykoterapię
i uroczystości przedszkolnych
wycieczki
Oraz zajęcia dodatkowo płatne:
taniec robotyka judo
szachy joga/medytacje
Serdecznie zapraszamy
Zabrze, ul. Park Hutniczy 12, tel. 32 271 68 79
Bytom – Stroszek, ul. Strzelców Bytomskich 200, tel. 32 778 34 54
Bytom – Centrum, ul. Strzelców Bytomskich 16a, tel. 32 280 10 55

www.miriada.edu.pl
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ODRESTAUROWANY OBIEKT PRZY UL. ZAMOYSKIEGO ZACZYNA TĘTNIĆ ŻYCIEM

Biegacze na wieży
Tego jeszcze nie było! Setka zawodników i zawodniczek wzięła udział w niezwykłym wydarzeniu sportowym – biegu na odrestaurowaną wieżę ciśnień przy ul. Zamoyskiego. Śmiałkowie mieli do pokonania siedem pięter i ponad 130 stopni.

Biegacze mieli do pokonania 7 pięter

Z

wykłe biegi wszędzie się odbywają. Tutaj powstało coś nowego – podkreśla Adam Bieniek,
współorganizator imprezy „Ciśniemy na wieżę”. – Bieg jest krótki, ale
dosyć męczący i daje bardzo dużą
satysfakcję – dodaje.
– Było ciężko. Trzeba było uważać na zakrętach. To bardzo fajne
urozmaicenie dla osób, które biegają – dzielili się wrażeniami po biegu
uczestnicy imprezy, którzy jako jedni
z pierwszych mieli okazję zwiedzić
zrewitalizowaną wieżę ciśnień i spojrzeć na panoramę Zabrza z prze-

W imprezie wzięło udział około stu osób

Fot. UM Zabrze (2)

szklonego tarasu widokowego mieszczącego się ponad 20 metrów nad
ziemią. To jedna z atrakcji obiektu,
który już niebawem zostanie udostępniony zwiedzającym. Na gości
czekać będzie również wystawa
„Carboneum” poświęcona zagadnieniom związanym z węglem. Przypomnijmy, że wieża ciśnień przy ul. Zamoyskiego powstała w 1909 r. jako
element miejskiej sieci wodociągowej. Ma 46 metrów wysokości i 23,3
metra średnicy. Jeszcze niedawno
niszczejącej wieży groziła rozbiórka.
Miasto kupiło i odrestaurowało

obiekt. Wyremontowane zostały
wnętrza, a obok wieży stanęła przeszklona klatka schodowa z windą.
– To przepiękny obiekt i tak naprawdę świadek zabrzańskiej historii – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Rewitalizacja wieży ciśnień była trudnym zadaniem, projekt wymagał
ogromnych wysiłków, ale jego
efekty są niesamowite. Myślę, że
będziemy się tu często spotykać,
a wieża stanie się jednym z ulubionych miejsc odwiedzanych w naszym mieście – dodaje.
GOR

TAKIE SĄ LICZBY

34,2 mln zł
to wartość projektu
rewitalizacji
wieży ciśnień

23,7 mln zł
to wysokość pozyskanego
przez miasto unijnego
dofinansowania
Odrestaurowana wieża ciśnień w całej okazałości
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Fot. UM Zabrze
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręcza mieszkańcom słoneczniki Fot. UM Zabrze

MIESZKAŃCY BAWILI SIĘ NA SKARBNIKOWYCH GODACH

Zabrze zapros
Były koncerty, pokazy i mnóstwo innych atrakcji czekających na świeżym powietrzu. W parku przy ul. Dubiela odbyły się 2 października Skarbnikowe Gody. Plenerowa impreza przygotowana z okazji 99. urodzin Zabrza przyciągnęła
tłumy mieszkańców.

B

awimy się świetnie. Jest wspaniała atmosfera. To fajne wydarzenie i dla dzieci, i dla rodziców. Można super spędzić razem
czas – mówili uczestnicy rodzinnego pikniku.
W parku przy ul. Dubiela bawiliśmy się już od południa. O urodzinową atmosferę zadbały mażoretki i Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Były warsztaty
artystyczne, malowanie twarzy,
piłkarski tor przeszkód, gigantyczne dmuchańce oraz konkursy
i zabawy dla najmłodszych. Nie
mogło również zabraknąć tradycyjnych słoneczników, które wręczała mieszkańcom prezydent
miasta Małgorzata Mańka-Szulik.
– Jeszcze sto lat temu Zabrze było

największą wsią Europy. Dziś jest
pięknie rozwijającym się miastem.
Dzięki wspólnej pracy, dzięki
temu, że z otwartym sercem
i umysłem zmieniamy nasze Zabrze, dziś jest ono miastem medycyny, nauki, sportu, turystyki. Ale
dzisiejsze Zabrze to przede
wszystkim miasto fantastycznych,
wspaniałych, otwartych, pracowitych i serdecznych ludzi. Wszystkich pozdrawiam i życzę tego, co
najpiękniejsze – uśmiecha się prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Urodzinowe życzenia składali
również zabrzanom goście z miast
partnerskich. – Życzę starszym
i młodszym mieszkańcom Zabrza
wszystkiego dobrego i przede
wszystkim zdrowia – mówi Rudolf
Jelinek, burmistrz Essen.
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Urodzinowy piknik w parku przy ul. Dubiela przyciągnął tłumy Fot. UM Zabrze

siło na 99. urodziny
– Przekazuję pozdrowienia z Opawy – mówi Michal Jedlička, zastępca burmistrza Opawy. – Nasze
miasto jest zaledwie godzinę drogi
od Zabrza. Jesteśmy tutaj, żeby się
nawzajem inspirować w dziedzinie
sportu i kultury. Jesteśmy szczęśliwi, że nasze miasta mogą ze sobą
współpracować. Mam nadzieję, że
ta współpraca w przyszłości bę-

Mażoretki w akcji Fot. UM Zabrze
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dzie coraz bliższa – dodaje. – Najważniejsze jest dla mnie to ciepło,
z którym spotykam się w Zabrzu.
Widzimy tu ciągłe zmiany na lepsze – podkreśla Francesco Valduga, burmistrz włoskiego Rovereto.
W sobotnie popołudnie park
wypełniła muzyka. Blok koncertów
rozpoczęła Majka Jeżowska. – Bardzo się cieszę, że na mój koncert

przyszło tak dużo ludzi. Ja mam
z Zabrzem więzi szczególne, bo
w mieście jest przedszkole mojego
imienia. Już przy wejściu do parku
witały mnie dzieci z transparentem – cieszyła się Majka Jeżowska.
Po niej na scenie pojawiły się charyzmatyczne wokalistki z zespołu
The Chance. Gwiazdą wieczoru
była grupa Afromental.
GOR

Majka Jeżowska pozuje do zdjęć z maluchami z przedszkola jej imienia Fot. UM Zabrze
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W części artystycznej gali wystąpili zabrzańscy filharmonicy...

Fot. UM Zabrze

PODCZAS URODZINOWEGO KONCERTU GALOWEGO POZNALIŚMY
LAUREATÓW NAGRODY PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE KULTURY

Zabrze – miasto
wyjątkowych ludzi
Piotr Hnatyszyn, Leszek Żurek, Dariusz Chojnacki i Wincenty Grabarczyk to tegoroczni laureaci Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury. Wyróżnienia zostały wręczone podczas Koncertu Galowego z okazji Święta Miasta, który 3 października odbył się w Domu
Muzyki i Tańca.

To

...oraz zespół Żuki
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Fot. UM Zabrze

dla mnie wielki zaszczyt –
mówi Piotr Hnatyszyn, historyk z Muzeum Miejskiego w Zabrzu,
którego znakomite, drobiazgowo
udokumentowane teksty publikujemy również na łamach Naszego Zabrza Samorządowego. – Pracuję
w muzeum już 37 lat. Cieszę się, że
to, co w tym czasie zrobiłem dla historii miasta, zostało w ten sposób
docenione – dodaje.
– To dla mnie wyjątkowy dzień.
To pierwsza w życiu nagroda, jaką
dostaję z mojego rodzinnego miasta
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Laureaci Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik

– podkreśla Dariusz Chojnacki, aktor teatralny i filmowy. – Miasto tworzą ludzie, a ja to, co robię, robię dla
ludzi. Jeśli mogę przy okazji promować moje kochane Zabrze, cóż
może być wspanialszego i bardziej
wzruszającego – dodaje.
Nagroda trafiła również w ręce
Wincentego Grabarczyka, aktora
i reżysera przez ponad ćwierć wieku
związanego z Teatrem Nowym w Zabrzu. Był m.in. jego dyrektorem ds.
artystycznych. – To bardzo miłe, że
miasto o mnie pamięta, choć już 30
lat nie ma mnie w Zabrzu. Ale jak widać, odcisnąłem swój ślad w tym
mieście. Jest mi z tego tytułu bardzo,
bardzo miło – uśmiecha się Wincenty Grabarczyk.

Czwartym laureatem był Leszek
Żurek, zastępca kierownika ruchu
zakładu w Muzeum Górnictwa Węglowego, przez lata niezwykle mocno zaangażowany m.in. w udostępnienie zwiedzającym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Nagrodę w jego imieniu odebrał dyrektor
MGW Bartłomiej Szewczyk.
W części artystycznej urodzinowej gali wystąpił zespół Żuki, który
na scenie pojawił się w towarzystwie
artystów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego. Zabrzmiały powszechnie lubiane przeboje legendarnej brytyjskiej grupy
The Beatles oraz wierne wersje
symfoniczne coverów muzyki popu-

Fot. UM Zabrze

larnej, autorstwa renomowanego
aranżera Andrzeja Marko.
– To był kolejny rok intensywnej
pracy. Zabrze pięknie się zmienia,
ale gdyby nie zaangażowanie i pasja, z jaką zabrzanie wykonują swoje
codzienne obowiązki, na pewno takich efektów by nie było – podkreśla
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Rozwój naszego miasta
to też zasługa ludzi kultury, którzy
w to, co robią, wkładają całe swoje
serce. Dziś chcieliśmy ich pokazać
i wyróżnić – dodaje.
Również w niedzielę w kościele
św. Kamila odprawiona została uroczysta msza w intencji Zabrza, a także
z okazji 25. rocznicy ustanowienia św.
Kamila patronem naszego miasta. GOR

Święto Miasta pozwala z dumą spojrzeć wstecz,
aby czerpać z bogatego dorobku Zabrza. Stanowi też wyjątkową okazję
do podzielenia się radością z osiągnięć, które są naszym udziałem.
Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Zabrza składam wyrazy wdzięczności
za konsekwentną pracę na rzecz realizacji planów rozwoju naszego miasta,
z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.
Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej razem tworzymy Zabrze
przyjazne mieszkańcom, oparte na innowacyjnej gospodarce, medycynie,
turystyce postindustrialnej, wydarzeniach kulturalnych i sportowych sukcesach.

Bądźmy dumni z naszego miasta!
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
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7

Strefa Carnall kompleksu Sztolnia Królowa Luiza

Fot. Igor Cieślicki

NASZE MIASTO DOCENIONE W KONKURSACH

W przededniu
urodzin Zabrze
obsypane nagrodami
Stworzenie Centrum Usług Społecznych w dawnej gazowni przy ul. Stalmacha doceniło
jury konkursu „Modernizacja Roku”. Tytuł „Obiekt XXV-lecia” otrzymały zrewitalizowane
na przestrzeni lat obiekty poprzemysłowe Muzeum Górnictwa Węglowego. A to tylko niektóre z nagród, jakie trafiły do Zabrza w przededniu 99. urodzin.

W

pochodzącym z II połowy XIX
wieku budynku przy ul. Stalmacha 7 przez wiele lat mieściła się
gazownia. Od czasu, kiedy ją zamknięto w latach 70. XX w., nieruchomość niszczała. Miasto pozyskało środki, które pozwoliły na jej uratowanie. Obiekt zrewitalizowano
z dbałością o szczegóły architektoniczne. Jego industrialny charakter
został niezmieniony, zachowano

8

m.in. konstrukcję starej suwnicy. Jednocześnie budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W odrestaurowanym
gmachu powstało Centrum Usług
Społecznych, w którym realizowane
są projekty z zakresu aktywizacji
mieszkańców i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Prace pochłonęły ponad 14 mln zł, z czego prawie
11 mln zł stanowiło pozyskane przez

miasto dofinansowanie ze środków
unijnych i krajowych. W tegorocznej
edycji konkursu „Modernizacja
Roku” Centrum Usług Społecznych
zwyciężyło w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej”.
Z okazji 25-lecia plebiscytu kapituła przyznała w tym roku nagrodę
specjalną, która również trafiła do
Zabrza. Tytuł „Obiekt XXV-lecia” przyznano zrewitalizowanym w ostat-
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Tak prezentuje się obecnie budynek dawnej gazowni przy ul. Stalmacha Fot. UM Zabrze

nich latach przestrzeniom Kopalni
Guido oraz Sztolni Królowa Luiza.
– Bardzo mnie cieszy, że komisja
doceniła przeprowadzoną przez
nas rekonstrukcję i adaptację obiektów poprzemysłowych. Dziękuję
wszystkim osobom, dzięki którym
możliwa była realizacja tych wyjątkowych projektów – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrzańskie inwestycje doceniło
również jury konkursu „Budowa

Roku 2020”. Jest on organizowany
przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Nagrodę III stopnia otrzymał
Żłobek Miejski przy ul. Niedziałkowskiego. Nagrodą II stopnia uhonorowano rewitalizację obiektów w Strefie Carnall kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Do Zabrza trafiła również statuetka „Budowa Roku 2020”.
Miasto otrzymało ją za rewitalizację

starej gazowni na Zandce i stworzenie w niej Centrum Usług Społecznych.
Wyróżnienie w konkursie „Róża
Regionów 2021” otrzymała z kolei
aplikacja mobilna „Zabrze w sercu
Śląska”. Przygotowana przez miasto
nowoczesna forma promocji została
wyróżniona spośród prawie 70 polskich produktów turystycznych zgłoszonych w tegorocznej edycji konkursu. Największą konkurencję stanowiły inne aplikacje mobilne. GOR

Nagrodzony budynek żłobka przy ul. Niedziałkowskiego Fot. UM Zabrze
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ZA NAMI WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIASTA

Śląski Uniwersytet Medyczny
rozwija się w Rokitnicy
Instytut Chorób Cywilizacyjnych im. prof. Franciszka Kokota oraz Instytut Stomatologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powstaną w Rokitnicy. Podczas wrześniowej sesji
Rady Miasta radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie uczelni gruntów pod inwestycję.

To

kolejny ważny krok dla umocnienia medycyny w Zabrzu.
Radni pozytywnie odnieśli się do zaproponowanej przeze mnie uchwały,
która umożliwia rektorowi Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, profesorowi Tomaszowi Szczepańskiemu, pozyskanie środków na rozwój i rozbudowę uczelni w naszym mieście. Intencją władz SUM jest zbudowanie
nowego szpitala uniwersyteckiego
oraz wzmocnienie zaplecza naukowego w Rokitnicy. To wielka sprawa,
uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Trzymamy kciuki za tę inicjatywę, a władzom uczelni życzymy powodzenia – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. Projektowany kompleks szpitalny przewiduje

możliwość leczenia około czterystu
pacjentów, m.in. na oddziałach pulmonologii, kardiologii wraz z intensywnym nadzorem kardiologicznym,
otorynolaryngologii, okulistyki, neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej, onkologii laryngologicznej,
anestezjologii i intensywnej terapii,
nefrologii, urologii, torakochirurgii,
chirurgii, psychiatrii, chorób wewnętrznych i diabetologii, dermatologii i alergologii, a także na oddziale
udarowym, bariatrycznym i medycyny ratunkowej. W projektowanym
obiekcie znajdować się będą: blok
operacyjny składający się z dziesięciu
sal operacyjnych, diagnostyka obrazowa (TK, rezonans 3t, RTG), centrum
stomatologii izba przyjęć, przychod-

nie przyszpitalne, apteka szpitalna
z magazynem leków, jak również aula
z zapleczem dydaktycznym.
Z kolei w istniejącym budynku
Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu
przewiduje się rozszerzenie działalności istniejących oddziałów o psychiatrię dziecięcą i onkologię dziecięcą. Plan inwestycyjny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego spotkał się
już z wstępną aprobatą prezesa
Rady Ministrów oraz ministra zdrowia. Koniecznym warunkiem uzyskania finasowania ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia było właśnie dysponowanie
przez uczelnię tytułem prawnym do
nieruchomości, na których ma być
prowadzona inwestycja.
GOR

RADA MIASTA ZABRZE – POSIEDZENIA KOMISJI
KOMISJA BUDŻETU I INWESTYCJI

KOMISJA REWIZYJNA

11.10 godz. 16.00 – Informacja o roli i kierunkach
rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem; centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla potrzeb instytucji publicznych Zabrza.

20.10 godz. 14.15 – Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na działce nr 2388/16
– nr sprawy WB.6730.218.2020KM.

13.10 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.

20.10 godz. 16.15 – Kontynuacja posiedzenia w temacie: Kontrola umowy Gminy Zabrze z firmą PREM
SP z o.o. Sprawy bieżące i organizacyjne Miasta Zabrze za rok 2021.

KOMISJA EKOLOGII
13.10 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.
KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU MIASTA
13.10 – godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.
KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA
13.10 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.
KOMISJA OŚWIATY
13.10 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.
KOMISJA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
13.10 – godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.
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KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
13.10 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.
KOMISJA ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
13.10 godz. 16.00 – Sprawy sesyjne, organizacyjne
i bieżące. Posiedzenie wspólne Komisji RM.

DYŻURY RADNYCH
W październiku radni pełnią dyżury zarówno
w ratuszu przy ul. Religi 1 (pokój nr 63), jak
i poza siedzibą Urzędu Miejskiego. Szczegółowy
harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.miastozabrze.pl.

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Księżna Sarah Ferguson i prof. Marian Zembala z pacjentami Śląskiego Centrum Chorób Serca

Fot. UM Zabrze

SARAH FERGUSON ODWIEDZIŁA WE WRZEŚNIU ŚLĄSKIE
CENTRUM CHORÓB SERCA

Księżna Yorku w Zabrzu
Księżna Yorku Sarah Ferguson przyjechała we wrześniu do Zabrzu. Spotkała się z pacjentami i lekarzami Śląskiego Centrum Chorób Serca. Księżna, która od lat interesuje się sprawami małych pacjentów w Polsce, odwiedziła nasze miasto, by promować przeszczepy
płuc u dzieci.

P

olskie dzieci przyznały mi kiedyś Order Uśmiechu, więc jestem ich ambasadorką, głosem
tych, którzy nie mogą wołać. To pomaganie dzieciom na całym świecie
zaczęło się właśnie w Zabrzu – podkreśla Sarah Ferguson, która na początku lat 90. trafiła do zabrzańskiego szpitala... jako pacjentka.
Ośrodkiem kierował wówczas prof.
Zbigniew Religa. Teraz członkini
brytyjskiej rodziny królewskiej spotkała się m.in. z jego następcą, prof.
Marianem Zembalą.
– Fantastyczna praca Poltransplantu, współpraca transplantologów z całego kraju, pomoc poli-

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

cji, wojska i Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego składają się na to, że
mamy dziś tylu pacjentów po przeszczepie – mówi prof. Marian Zembala.
Z księżną spotkał się m.in. 22letni Sebastian, który jako noworodek został przyjęty do szpitala
w Zabrzu z ostrą niewydolnością
oddechową i sepsą. Lekarze podłączyli go wówczas do ECMO. – Dziś
studiuję medycynę, chcę być kardiochirurgiem, by spłacić dług
wdzięczności i odwdzięczyć się za
to, co dostałem będąc noworodkiem – mówił księżnej Sebastian.
Od początku tego roku do dnia
wizyty księżnej w Śląskim Centrum

Chorób
Serca
wykonano
30
transplantacji płuc. To doskonały
wynik, biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach było ich 20–30
w ciągu całego roku. Przeszczepów
serca było w tym czasie 60. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ŚCCS
wykonano pomimo pandemii 83
transplantacje serca, co było najlepszym wynikiem w Europie.
– Jestem tutaj, by dać świadectwo, jak wspaniałe są operacje płuc,
serca, naczyń i wszystko, co robicie
w tym szpitalu. To przynosi nadzieję
milionom ludzi. Moje serce jest
w Polsce – podkreślała podczas wizyty księżna Sarah Ferguson.
GOR
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Nowoczesny obiekt powstał w kampusie Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta

Fot. UM Zabrze

W NASZYM MIEŚCIE OTWARTO EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACYJNYCH
TECHNOLOGII DLA ZDROWIA

Innowacje z Zabrza
dla Europy i świata
Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia otwarte zostało 4 października w Zabrzu. To jedna z kluczowych i najważniejszych inwestycji tego typu w Europie
Środkowo-Wschodniej. Centrum jest wspólnym projektem Politechniki Śląskiej, Zabrza
oraz firmy Philips. W uroczystym otwarciu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

O

twierane dziś Europejskie
Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej sprawia, że Zabrze – tak bardzo już przecież zasłużone dla polskiej medycyny, a zwłaszcza kardiochirurgii za sprawą legendarnego
ośrodka stworzonego tutaj przez
profesora Zbigniewa Religę i jego
współpracowników – staje się bez
wątpienia jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej, ale
i europejskiej, a wierzę w to głęboko, że również i światowej bioinżynierii i innowacyjnych technologii
medycznych – mówił podczas uro-
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czystości prezydent Andrzej Duda.
– Zabrze stosunkowo jeszcze do
niedawna kojarzyło się w naszym
kraju przede wszystkim z górnictwem i przemysłem ciężkim. Teraz
otwiera się nowy rozdział zabrzańskiej, śląskiej historii, bo będzie to
miasto nowoczesnych, innowacyjnych technologii, promieniujących
nie tylko na całą Polskę, lecz również na Europę i na świat. Serdecznie gratuluję tego dokonania, które
dla mieszkańców Zabrza i Śląska
jest niewątpliwie źródłem wielkiej
satysfakcji, ale także i nadziei –
podkreślał prezydent.

– Jestem dumny, że po niemal
dziesięciu latach wytężonej pracy
wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów
badawczych w Europie. Stworzone
tu rozwiązania pomogą lekarzom
i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Wspólnie mamy
szansę przyczynić się do rozwoju
nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz
umocnić pozycję Śląska jako lidera
w zakresie współpracy pomiędzy
nauką, biznesem i samorządem –
podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk,
rektor Politechniki Śląskiej.

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

KUŹNIA ROZWIĄZAŃ

PROF. MAREK GZIK,
dyrektor EHTIC

W otwarciu Centrum uczestniczył prezydent Andrzej Duda

O początkach projektu mówiła
również podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziesięć lat temu wydawał
się odważny, wręcz szalony, ale
miasto Zabrze zawsze wspiera naukę i jest otwarte na odważne projekty. Dziś czuję wzruszenie i dumę
– podkreśla prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik.
Jednym z partnerów inwestycji
jest firma Philips. W całej jej historii
skupienie na innowacjach i realizacja projektów we współpracy ze
strategicznymi partnerami zawsze
dawały początek niesamowitym
inicjatywom, które zmieniały ludzkie życie i otaczający nas świat
– mówi Michał Grzybowski, prezes

Fot. UM Zabrze

Philips Polska. – Innowacje i partnerstwo to także dwa kluczowe słowa charakteryzujące naszą współpracę z Politechniką Śląską, z którą
od lat ramię w ramię pracujemy
nad rozwojem innowacji w obszarze medycyny w Polsce. Otwarcie
Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest
zwieńczeniem wielu lat naszego
partnerstwa. To dla nas olbrzymi
zaszczyt i przywilej móc wspierać
działania Politechniki Śląskiej. Jeszcze większym zaszczytem jest to, że
od teraz wspólnie będziemy tworzyć unikatowe rozwiązania i innowacje, oferując nową jakość medycyny dla personelu medycznego
i pacjentów – dodaje.
GOR

Centrum ma być swoistą
kuźnią rozwiązań
wychodzących naprzeciw
najważniejszym wyzwaniom
zdrowotnym, takim jak
chociażby starzejące się
społeczeństwo. Chcemy
opracowywać i wdrażać
projekty, które z jednej
strony odciążą służbę
zdrowia, z drugiej realnie
przyczynią się do lepszego
leczenia pacjentów. To
właśnie tutaj zarówno firmy
polskie, jak i zagraniczne
znajdą zaplecze badawcze
dla rozwoju swoich pomysłów
z zakresu medycyny czy
szerzej pojętego zdrowia.

BUDŻET PROJEKTU

72 mln zł
to środki unijne

18 mln zł
przekazała firma Philips

11 mln zł
to wkład Zabrza

9 mln zł
przekazała Politechnika Śląska
Prezentacja wyposażenia nowego ośrodka

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Fot. UM Zabrze
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Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej

Fot. Karolina Marszał Fotografia/Politechnika Śląska

AKADEMICKA OFERTA ZABRZA TO PROPOZYCJE UNIKATOWE
W SKALI KRA JU I EUROPY

Rusza nowy rok
akademicki
Unikatowa oferta kształcenia i nowoczesna baza dydaktyczna to akademicka oferta Zabrza. W naszym mieście od lat prężnie działają wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej oraz Wyższej Szkoły Technicznej.

R

ozpoczynający się rok akademicki będzie dla wszystkich
polskich uczelni, w tym również dla
Politechniki Śląskiej, bardzo trudny.
W dalszym ciągu trwa pandemia
Covid-19. Mamy doświadczenie
w zwalczaniu jej skutków, jednak
nie mamy pewności, jak będzie się
rozwijała po powrocie całej kilkunastotysięcznej społeczności akademickiej w mury uczelni. Apeluję
o rozsądek i odpowiedzialność
w naszych działaniach. Bez wątpie-
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nia czeka nas wiele wyzwań i ciężkiej pracy – podkreślał podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 prof. Arkadiusz
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej,
której dwa wydziały zlokalizowane
są w Zabrzu. To Wydział Organizacji
i Zarządzania oraz pierwszy, i do tej
pory jedyny, w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej.
– Część oferowanych u nas kierunków jest unikalna. Sam wydział
jest też unikalny, ponieważ oferuje

możliwość spojrzenia na zagadnienia współczesnego świata nie tylko
z pozycji inżyniera specjalisty. To
przyciąga młodych ludzi. My nie
uczymy specjalistów branżowych.
My staramy się uczyć szerokiego
spojrzenia na wyzwania współczesności w obszarze techniki. Warto
też zwrócić uwagę na stale rozwijaną współpracę wydziału ze światem gospodarki, biznesu – podkreśla prof. Jan Kaźmierczak, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania,

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

którego oferta studiów poszerzyła
się w tym roku o prowadzony w języku angielskim kierunek Cognitive
technologies (technologie kognitywne). To obszar nauki, który jeszcze niedawno kojarzył nam się
głównie z filmami science-fiction.
Za
przygotowanie
unikalnego
w skali kraju i Europy nowego kierunku studiów prof. Aleksandra Kuzior, prodziekan ds. współpracy
i rozwoju, została nagrodzona w kategorii „Studia przyszłości” podczas
gali Forum Inteligentnego Rozwoju
w Toruniu.
Zabrze to kolebka Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. To
w naszej Rokitnicy powstał w 1948 r.
jego pierwszy – i do 1971 r. jedyny
– wydział. Uczelnia wciąż rozwija
swą bazę dydaktyczną, czego wyrazem jest m.in. utworzenie nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej. Studenci doskonalą tu
swoje umiejętności w warunkach
identycznych, jak w prawdziwym
szpitalu, gabinecie dentystycznym
czy na miejscu wypadku.
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu posiada obecnie 41 katedr, 16 klinik, 18 oddziałów klinicznych oraz 24 zakłady. Prowadzi
kształcenie na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, lekarsko-dentystycznym w języku angielskim, ratownictwa medycznego. Kadra naukowa wydziału to ponad 50 profesorów i około 70 doktorów habilitowanych. Każdego

Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

roku na zabrzańskim wydziale SUM
kształci się około 2,5 tysiąca studentów. Obecnie uczelnia planuje
rozbudowę swojego historycznego
i niezwykle malowniczego kampusu w Rokitnicy. Nowy kierunek pojawia się z kolei w ofercie studiów.
Program MBA w Ochronie Zdrowia
to efekt współpracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
Uczelni Łazarskiego. – Program
studiów został opracowany w taki
sposób, aby był interesujący zarówno dla kadry zarządzającej, jak
również przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi
oraz przedsiębiorców, którzy są zainteresowani tworzeniem i zarzą-

Fot. Igor Cieślicki

dzaniem podmiotami dostarczającymi usługi, produkty i wyroby medyczne dla systemu ochrony zdrowia. Przygotowujemy też specjalny
moduł dla młodych naukowców
i wynalazców zainteresowanych
komercjalizacją swoich pomysłów –
wyjaśnia prof. Krystian Wita, zastępca dyrektora ds. lecznictwa
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Akademicka oferta Zabrza to
również Wyższa Szkoła Techniczna, która w gmachu przy ul. Park
Hutniczy
uruchomiła
Wydział
Nauk Medycznych. Mogą się tu
kształcić przyszli lekarze oraz pielęgniarki.
GOR

NASI DZIEKANI

PROF. ALICJA
GRZANKA
Wydział Nauk
Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

PROF. JAN
KAŹMIERCZAK
Wydział Organizacji
i Zarządzania Politechniki
Śląskiej

PROF. ZBIGNIEW
PASZENDA
Wydział Inżynierii
Biomedycznej
Politechniki Śląskiej

DR GRZEGORZ RELIGA
Wydział Nauk
Medycznych
im. prof. Zbigniewa Religi
Wyższej Szkoły
Technicznej

15

UCZELNIANY
BALON
ZYSKA
NOWE
WYPOSAŻENIE

Zdjęcia: WFOŚiGW w Katowicach

EKOLOGICZNIE

UNIWERSYTET ŚLĄSKI ZE WSPARCIEM WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
Może wznieść się na wysokość nawet czterech kilometrów i udźwignąć na pokładzie
ponad tonę ładunku. A to istotne, biorąc
pod uwagę, że już niebawem wykorzystywany do badania atmosfery balon Uniwersytetu Śląskiego zostanie wyposażony
w nowy sprzęt. Będzie to możliwe dzięki
dotacji w wysokości ponad ćwierć miliona
złotych przekazanej uczelni przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Funduszu. Balon jest wyposażony w specjalistyczną aparaturę, która pozwala m.in. badać jakość powietrza, którym oddychamy.
– Mamy też urządzenia do analizy zanieczyszczeń alergicznych, badamy pyłki roślin, zarodniki grzybów, możemy również pobierać w powietrzu bakterie i je analizować. Nasze laboratorium jest interdyscyplinarne – zwraca uwagę kierująca projektem ULKA dr hab. Mariola Jabłońska.
Od 2016 r. na Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery
Fundusz przeznaczył łącznie blisko 1,5 mln zł dotacji.

– To wsparcie jest niezwykle cenne. Urządzenie, które zostanie z tych pieniędzy zakupione, pozwoli nam badać stężenie
zanieczyszczeń na różnych wysokościach – tłumaczy prof.
Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, który we
wrześniu podpisał umowę w sprawie dofinansowania z Tomaszem Bednarkiem, prezesem WFOŚiGW w Katowicach.
Mobilne Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery
(ULKA) to jedyne w Polsce laboratorium umieszczone w balonie. Uczelnia kupiła go w 2017 r., również dzięki wsparciu

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU „DBA J O POWIETRZE”

Sięgnij po dofinansowanie,
zadbaj o powietrze
Około 300 milionów złotych przeznaczyło w ostatnich latach Zabrze na przedsięwzięcia
służące ochronie środowiska. We wrześniu ruszył nabór do kolejnej edycji programu „Dbaj
o powietrze”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Potrwa do 18 października.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Szczegółowe informacje
na temat programu
można uzyskać
telefonicznie
pod nr 32 37 33 354
lub 505 457 236
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–15.00
lub na stronie internetowej
www.miastozabrze.pl
w zakładce
Dla Mieszkańców – Ekologia –
Dofinansowanie.
Zabrze przykłada dużą wagę do działań proekologicznych

To

druga odsłona programu,
do którego pierwszy nabór
prowadzony był wiosną tego roku –
mówi Janusz Famulicki, naczelnik
Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – W projekcie „Dbaj
o powietrze 2.0” wprowadzone zostały łagodniejsze kryteria dla budynków, w związku z czym łatwiej
jest uzyskać dofinansowanie. Projekt będzie uwzględniał wydatki
poniesione na wymianę starych
źródeł ciepła od 1 stycznia 2021
roku i dodatkowo obejmuje wymianę kotłów na paliwo stałe 4.
klasy. Co istotne, do programu
mogą się zgłaszać również osoby,
które złożyły wnioski w ramach
pierwszej edycji – dodaje.
Dofinansowanie w ramach programu „Dbaj o powietrze 2.0” otrzymać będą mogli mieszkańcy, którzy
dokonają wymiany kotłów na paliwo
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stałe klasy 3. i 4. oraz kotłów bezklasowych. Wnioski do udziału w programie będą przyjmowane do 18
października br. Wypełnione deklaracje, które można pobrać ze strony internetowej
www.miastozabrze.pl
oraz otrzymać w Wydziale Ekologii
Urzędu Miejskiego w Zabrzu (pokój
211), należy włożyć do koperty, która
powinna zostać zamknięta i opisana:
„Dbaj o powietrze 2.0”. Kopertę
umieszcza się w urnie na parterze
budynku Urzędu Miejskiego przy ul.
Wolności 286, ul. Powstańców Śl. 5–7
lub w punkcie konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze” w pasażu
Centrum Handlowego M1. Deklarację można również przesłać pocztą
na adres: Urząd Miejski w Zabrzu,
Wydział Ekologii, ul. Wolności 286
(decyduje data stempla pocztowego).
– W Zabrzu podejmujemy wiele
inicjatyw ekologicznych. W ostat-

niej dekadzie przeznaczyliśmy na
ten cel około 300 milionów złotych
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki
temu prowadzone są termomodernizacje obiektów użyteczności
publicznej i mieszkalnych, budynki
przyłączane są do istniejących i nowych sieci ciepłowniczych, dofinansowywana jest wymiana źródeł ciepła, powstają kolejne ścieżki rowerowe. Z myślą o dalszej poprawie
jakości powietrza i zachowaniu czystego środowiska, konsekwentnie
podejmujemy kolejne przedsięwzięcia. Aktualnie rozpoczynamy
nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu
„Dbaj o powietrze 2.0”. Zachęcam
do udziału w przedsięwzięciu – dodaje prezydent Zabrza.
GOR
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Jubileusz szpitala był okazją do uhonorowania jego pracowników

Fot. UM Zabrze

WYJĄTKOWA GALA W DOMU MUZYKI I TAŃCA

Szpital Miejski w Zabrzu
Po raz pierwszy stało się o nim głośno, gdy pod opiekę pracujących tu lekarzy trafił Alojzy
Piontek, górnik, który po zawale w kopalni „Rokitnica” spędził pod ziemią 158 godzin.
W ostatnich latach jednym z jego znaków rozpoznawczych stało się cenione w całej Polsce
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Mija 60 lat od momentu, gdy podwoje dla chorych
otworzył dzisiejszy Szpital Miejski w Zabrzu.

K

ażda dekada rozwoju szpitala
była specyficzna, bo zmieniało
się otoczenie zewnętrzne. Placówka
przeżywała swoje lepsze i gorsze
momenty, ale na pewno przełomowym momentem było przekształcenie szpitala publicznego w spółkę
prawa handlowego – mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala
Miejskiego w Zabrzu. – Ostatnich kilkanaście lat to potężny rozwój szpitala. To przekształcanie go w ośrodek wysokospecjalistyczny i pokazanie, że wiele rzeczy można zrealizować, jeżeli ma się strategię, plan
działania i jest się w stanie przekonać do tego innych ludzi – dodaje.
W zabrzańskim szpitalu dostępnych jest obecnie około czterystu
łóżek. W placówce funkcjonują
m.in. Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Chirurgii Ogólnej,
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej oraz Rehabilitacji Ogól-
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noustrojowej, Położniczo-Ginekologiczny, Neonatologii i Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Przy
szpitalu działają przychodnie wielospecjalistyczne, Centrum Zaopatrzenia Medycznego, Zabrzańskie
Centrum Opieki Długoterminowej.
Oblicze szpitala zmieniła przeprowadzona w ostatnich latach
kompleksowa termomodernizacja.
Do najlepszych ośrodków ginekologiczno-położniczych w Polsce dołączyło otwarte w 2014 r. Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka. Z roku
na rok przychodzi tu na świat coraz
więcej dzieci. Ośrodek specjalizuje
się w leczeniu endometriozy. Jednym ze znaków rozpoznawczych
szpitala jest również znakomita ortopedia. To właśnie zabrzańscy
specjaliści przeprowadzili unikatową operację, wszczepiając 78-letniej pacjentce zaprojektowany i wydrukowany w technologii 3D tytanowy implant stawu biodrowego.

Od 2019 r. w placówce działa
Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów. Transport pacjenta ze śmigłowca do sali
operacyjnej zajmuje w Zabrzu dwie
minuty. Tego czasu bardziej nie da
się już skrócić. Rekordowy był również czas realizacji przedsięwzięcia.
– W 2017 roku pojawił się projekt,
w 2018 podpisywaliśmy umowę
z generalnym wykonawcą, a w kolejnym roku SOR przyjął pierwszych
pacjentów – mówi Andrzej Gottwald
z zarządu Szpitala Miejskiego.
– Zrealizowane inwestycje poprawiły już znacznie warunki lokalowe i możliwości sprawowania opieki nad pacjentami. Bardzo mocno
doposażyliśmy się również w aparaturę medyczną najwyższej klasy. To
wszystko podnosi standard opieki,
ale nie byłoby wystarczające
bez znakomitych lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu – podkreśla Piotr Trybalski, wiceprezes
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Na scenie wręczano m.in. pamiątkowe fotografie zespołu placówki

Fot. UM Zabrze

obchodził 60. urodziny
Szpitala Miejskiego w Zabrzu.
W placówce nie brakuje kolejnych
ambitnych planów. – Sztuczna inteligencja, robotyka to wyzwania
współczesnej medycyny i my o niej
już poważnie myślimy. Rozpoczynamy realizację dużych projektów
dedykowanych pacjentowi XXI wie-

ku. Spełnianie marzeń medycznych
zespołu z zaspokajaniem oczekiwań pacjentów to nasz główny cel –
mówi prezes Mariusz Wójtowicz.
– Szpital Miejski w Zabrzu to nasza
duma – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Z jednej
strony jest bardzo dobrze zarządzany,

Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów
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Fot. Igor Cieślicki

z drugiej wspaniałą opiekę zapewniają
tu znakomici lekarze, pielęgniarki i inni
pracownicy. Przy okazji jubileuszu
trudno nie odnieść się też do poczynionych inwestycji, bez których trudno
byłoby o sukcesy – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wojciech Skowroński, GOR

Prezes Mariusz Wójtowicz

Fot. Igor Cieślicki
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14 PAŹDZIERNIKA PRZYPADA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczyciele obchodzą
swoje święto
W Zabrzu jest ich około 2,5 tysiąca. Co roku pod swoimi skrzydłami mają ponad 20 tysięcy
najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W październiku swoje święto obchodzą
nauczyciele.

P

rzypadające 14 października
święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione zostało w 1972 r.
Początkowo było obchodzone jako
Dzień Nauczyciela, od 1982 r. jako
Dzień Edukacji Narodowej. Data nie
jest przypadkowa. To rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta
w 1773 r.
Dzień Edukacji Narodowej to
okazja do podziękowań, gratulacji
i uhonorowania wyróżniających się
nauczycieli. Tak będzie również

w Zabrzu. Oficjalne obchody zaplanowano 12 października w Domu
Muzyki i Tańca.
– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim zabrzańskim dyrektorom szkół, nauczycielom i pracownikom oświaty życzę zdrowia, sukcesów oraz codziennej satysfakcji
z misji, którą realizują Państwo
w niełatwym czasie pandemii. Przekazuję wyrazy uznania za dzielenie
się wiedzą i doświadczeniem, odkrywanie pasji i szlifowanie talentów –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR

W Zabrzu pracuje 2,5 tysiąca nauczycieli
Fot. pixabay

reklama
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Zakład firmy Weber na zabrzańskich terenach specjalnej strefy ekonomicznej

Fot. UM Zabrze

AMERYKAŃSKI POTENTAT OTWIERA W ZABRZU SWÓJ PIERWSZY
ZAKŁAD POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI

Weber postawił
na Zabrze
W Zabrzu rusza fabryka grilli amerykańskiej firmy Weber. To pierwszy zakład tej marki, jaki
powstał poza Stanami Zjadnoczonymi. Amerykanie wybrali Zabrze spośród wielu lokalizacji rozważanych w Europie. To pokazuje, jak atrakcyjne dla inwestorów okazały się przygotowane przez miasto tereny specjalnej strefy ekonomicznej. Dziś na sprzedaż pozostała
tu już tylko jedna działka.

P

ole kukurydzy – tak jeszcze jedenaście miesięcy temu wyglądał
teren, na którym dziś stoi największy
zakład produkcyjny w zabrzańskiej
strefie ekonomicznej – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Weber otwiera w październiku
swój pierwszy oddział poza USA.
Ubiegało się o niego wiele europejskich miast. Firma już teraz zatrudnia
130 osób, a docelowo planuje utworzyć nawet 500 miejsc pracy. To wielka radość, że uzbrojone przez nas te-
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reny inwestycyjne zapełniają się w takim tempie. Nieruchomości w strefie
zakupiło 33 inwestorów, a 19 rozpoczęło już produkcję. Zainwestowali
dotąd ponad miliard złotych i zatrudnili około 1,5 tysiąca osób. Do sprzedania pozostała nam ostatnia działka
– dodaje.
Przypomnijmy, że Weber kupił
21-hektarową działkę w naszym mieście za ponad 22 mln zł. To była najwyższa kwota transakcji w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej. Sprzęt powstający w zabrzańskiej fabryce ma trafiać na rynki Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.
– Cieszymy się, że dzięki naszej
nowej inwestycji będziemy mogli zapewnić jeszcze lepszą obsługę fanów
grillowania na całym świecie, zwłaszcza w Europie. Fabryka w Zabrzu to
kolejny, kluczowy krok – mówił podczas symbolicznego wbicia łopaty
Chris Scherzinger, dyrektor generalny Weber-Stephen Products.
GOR
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UCZNIOWIE ZABRZAŃSKIEGO PLASTYKA WYSZLI ZE SZTALUGAMI NA ULICE

Plener w rytmie miasta
„100 lat w rytmie miasta” to temat pleneru malarskiego, jaki we wrześniu został zorganizowany na ulicach naszego miasta. Uczestniczyli w nim uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu.

Uczestnicy pleneru pojawili się m.in. na placu Teatralnym Fot. UM Zabrze

M

łodzi ludzie ze sztalugami pojawili się w okolicach placu Wolności, Kwartału Sztuki oraz Sztolni
Królowa Luiza. – Praktyka czyni mistrza. Tak samo jak w sporcie. Artysta też musi ćwiczyć, codziennie wykonywać szkice, rysować, malować.
Inspiracji szukamy w tętniącym rytmie ludzi przemierzających miasto,

architekturze, roślinności, geometrii
i powtarzalności, z uwagą zanurzając się w historię naszego miasta –
tłumaczy Piotr Proba, kierownik artystyczny z Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu.
– Zupełnie inaczej maluje się
w przestrzeni szkolnej, a inaczej
w plenerze – zwraca uwagę Małgo-

Uczniowie pokazywali ciekawe miejsca Zabrza Fot. UM Zabrze
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rzata Gwiazdonik-Müller, nauczycielka z zabrzańskiego plastyka. – W plenerze są inne bodźce, jest inne światło. Ta przestrzeń też się zmienia, ponieważ jest to żywa tkanka – dodaje.
– To bardzo dobra rzecz, żeby się
rozwijać. Na świeżym powietrzu lepiej się maluje, jest lepsze światło –
podkreślali uczestnicy pleneru. GOR

Plener plastyka to już tradycja Fot. UM Zabrze
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Uczestnicy tegorocznej edycji Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego Fot. UM Zabrze

ZA NAMI VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
FOTOGRAFICZNO-SOCJOLOGICZNE

Miłośnicy fotografii
spotkali się w Zabrzu
„Fotografia dokumentalna – świadectwem dziedzictwa” to temat VI Międzynarodowego
Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego, jakie we wrześniu odbyło się w Zabrzu. Swoimi doświadczeniami dzielili się z młodymi ludźmi artyści z Polski i Czech.

To

sympozjum wzięło się ze
wspólnego spojrzenia na
świat – mówi Jiří Siostrzonek z Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opavie, który zainicjował wydarzenie wspólnie z zabrzańskim fotografikiem Arkadiuszem
Golą. – Chodzi o myślenie o życiu,
bycie na tym świecie w sposób świadomy – dodaje.
– Pretekstem do tego spotkania
jest fotografia, ale tak naprawdę
uczestnicy sympozjum wymieniają
się doświadczeniami z różnych dziedzin – zwraca uwagę Arkadiusz Gola.
Wykłady i dyskusje w ramach sympozjum odbyły się na terenie kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Wzięli
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Arkadiusz Gola Fot. UM Zabrze

w nich udział m.in. prof. Krystyna
Doktorowicz, dziekan Wydziału Ra-

dia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prof. Piotr
Muschalik z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
– To na pewno pomaga w późniejszym przygotowywaniu się do
zajęć, jest przygotowaniem do pracy
dyplomowej – uważa Jan Burek,
uczeń Liceum Plastycznego w Zabrzu.
– To piękna polsko-czeska inicjatywa – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Szczególnie
cieszy mnie to, że w sympozjum
udział wzięło tylu młodych ludzi.
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do tego
cennego wydarzenia – dodaje. GOR
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Atrakcje Parku 12C

Fot. UM Zabrze

ZA NAMI DWUNASTA EDYCJA ŚWIĘTA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

Industriada
pełna atrakcji
Strefa Carnall Sztolni Królowa Luiza była jedną z zabrzańskich atrakcji podczas Industriady. Dwunasta już edycja święta szlaku zabytków techniki odbyła się w sobotę 11 września.
Tego dnia z niezwykłymi propozycjami czekały również na gości Kopalnia Guido oraz
Szyb Maciej.

Po

raz kolejny zrewitalizowane
przez nas przestrzenie postindustrialne stanowiły ważny element Industriady – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Na rewitalizację obiektów
poprzemysłowych wydaliśmy ponad trzysta milionów złotych, z czego zdecydowaną większość stanowiło pozyskane przez nas dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Dzięki temu Zabrze stało się lide-
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rem turystyki poprzemysłowej –
dodaje.
Hasłem tegorocznej edycji święta szlaku zabytków techniki były
słowa „Technika. To Was zaskoczy!”.
Impreza rozpoczęła się w samo południe w Czerwionce-Leszczynach,
gdzie na terenie osiedla familoków
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Oficjalne zakończenie przygotowano w Sztolni Królowa Luiza.
W zabrzańskim kompleksie można

było m.in. poznać bliżej wyjątkowe
wynalazki, które wpłynęły na rozwój przemysłu. Podczas pracy zaprezentowała
się
pochodząca
z 1915 r. unikatowa parowa maszyna wyciągowa. W naziemnej Strefie
Carnall nie zabrakło również atrakcji artystycznych. Zagrał polski zespół rockowy Chemia, a gwiazdą
wieczoru był Mrozu. Aktorzy teatru
ulicznego zaprezentowali z kolei
show „Grawitacja” wzbogacony
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Podziemne zwiedzanie

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

Fot. UM Zabrze

o pokaz laserów oraz taniec oparty
o techniki powietrzne.
Park 12C zaprosił do Podziemnego Miasta Robotów. Można było również wziąć udział w zajęciach muzycznych „Rytmy czarne jak węgiel” lub
kreatywnych warsztatach ze zdobienia bawełnianych toreb. W programie nie zabrakło też podziemnego

Nie zabrakło akcentów muzycznych...

Fot. UM Zabrze

rejsu pod ulicami Zabrza. Kopalnia
Guido zaprosiła na premierowy pokaz zmienionej trasy Mroki Kopalni.
Podczas zwiedzania nieprzeniknioną
ciemność górniczych wyrobisk rozpraszał jedynie snop światła z osobistej lampy górniczej.
W Szybie Maciej budowano
z odpadów rakietę, która była na-

pędzana wodą z miejscowego ujęcia. Można było zwiedzić z przewodnikiem zabytkowe obiekty
i obejrzeć spektakl „Buzz Grow” na
podstawie sztuki Kamili Oleksiak.
Jednym z głównych organizatorów
Industriady po raz kolejny było
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
GOR

...i efektownych pokazów

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze

INDUSTRIADA
W LICZBACH

325
miejscowości
33 obiekty
283
wydarzenia
Industriada odbyła się już po raz dwunasty
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Fot. UM Zabrze
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POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH DZIAŁA JUŻ OD 30 LAT

Pomagają w życiu bez krtani
Jubileusz 30-lecia obchodziło we wrześniu Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych.
Piętnastolecie świętował z kolei jego zabrzański oddział. Nie zabrakło urodzinowego tortu, życzeń i gratulacji.

Na obchodach jubileuszu nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu Fot. UM Zabrze

B

ez wsparcia drugiego człowieka, rodziny, opiekunów nie byłoby tego wszystkiego. Największą
robotę u mnie to nie ja robię, tylko
nasi wolontariusze, społecznicy, ci,
którzy bezinteresownie pomagają –
podkreśla Marian Nowak, prezes
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
– Członkowie organizacji nie tylko sami poradzili sobie z wielkim
wyzwaniem w ich życiu, ale także
pomagają innym, którzy znaleźli się

w podobnej sytuacji. Wasze trudne
doświadczenia, od diagnozy choroby, poprzez operację i intensywną
rehabilitację, mówią o waszej sile
w pokonywaniu codziennych przeszkód w drodze ku normalności.
Tworzycie wielką rodzinę, na którą
zawsze można liczyć. Serdecznie
gratuluję prezesowi Marianowi Nowakowi. Dziękuję za przyznanie mi
honorowego członkostwa – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Gratulacje i podziękowanie odbiera prezes Marian Nowak Fot. UM Zabrze
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Historia Polskiego Towarzystwa
Laryngektomowanych sięga połowy lat 80. minionego wieku. Z inicjatywy grupy lekarzy Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej
w Bydgoszczy utworzono w 1987 r.
Klub Laryngektomowanych, czyli
osób po operacji usunięcia krtani.
Wskutek ogromnego zainteresowania ze strony chorych po laryngektomii przekształcono go w 1991 r.
w Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych o zasięgu krajowym.
W grudniu 2005 r. siedzibę Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych przeniesiono z Bydgoszczy do
Opola, a w czerwcu 2008 r. do Zabrza. Celem działania Towarzystwa
jest sprawowanie opieki nad laryngektomowanymi, udzielanie im
wszechstronnej pomocy medycznej i socjalnej, reprezentowanie
wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji
społecznych, ochrona interesów laryngektomowanych w środowisku
pracy i miejscu zamieszkania. GOR
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CORAZ BLIŻEJ OTWARCIA BAŚNIOWEJ KRAINY KRÓLOWEJ ŚNIEGU

Kąpielisko Leśne atrakcją
o każdej porze roku
Latem przyciąga tłumy
mieszkańców spragnionych
ochłody. Jesienią staje się
areną jeździeckich popisów
uczestników tradycyjnego
Hubertusa. A już niebawem
zachwyci również zimą. Na
Kąpielisku Leśnym powstaje właśnie magiczna kraina
Królowej Śniegu.

J

uż w listopadzie na Kąpielisku Leśnym czekać będzie na gości wypełniona interaktywnymi atrakcjami
i pobudzająca zmysły zimowa kraina
Królowej Śniegu. Spacerując rozświetlonymi alejkami, w pobliżu jeziora,
spotkamy m.in. przyjazne, chętnie
pozujące do wspólnego zdjęcia zwierzęta. Będzie tu można odkryć
ogromny pałac Królowej Śniegu, jak
również spędzić miło czas podczas
zabawy na świetlistej karuzeli. Z myślą o amatorach śnieżnego szaleństwa powstanie górka do zjeżdżania.
Niezwykłych doznań dostarczy multimedialna Kryształowa Komnata,
przypominająca z oddali ogromną
koronę. W tej niemal 10-metrowej instalacji będzie można podziwiać kolorowy świetlno-muzyczny spektakl.
Z myślą o miłośnikach mediów społecznościowych przewidziano wiele
atrakcyjnych fotopunktów. Nie zabraknie również instalacji dla zakochanych w postaci świetlnego napisu
MIŁOŚĆ.
Baśniowy Park Miliona Świateł to
efekt współpracy miasta z firmą Multidekor, której iluminacje zachwycają
turystów od Londynu po Dubaj. –
Zima na Kąpielisku Leśnym zapowiada się w tym roku magicznie – uśmiecha się prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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Kąpielisko Leśne przyciąga tłumy mieszkańców latem...

...jesienią jest areną popisów jeździeckich...

...a wkrótce zachwyci również zimą

Fot. MOSiR

Fot. UM Zabrze

Wizualizacja: Multidekor
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ZABYTKOWY HOTEL PRZY UL. WOLNOŚCI TO JEDEN Z SYMBOLI MIASTA

Zabrze przejęło Admiralspalast
To jeden z symboli naszego miasta. Zabytkowy hotel przy ul. Wolności lata świetności ma
już dawno za sobą, ale teraz będzie mógł odzyskać dawny blask. Zabrze przejęło właśnie Admiralspalast. To otwiera drogę do starań o pozyskanie środków na rewitalizację obiektu.

B

udowa hotelu Admiralspalast,
według projektu berlińskich
architektów Bielenberga i Mosera,
ruszyła przy ówczesnej Kronprinzenstrasse w październiku 1924 r.
Półtora roku później otwarta została zlokalizowana na parterze
budynku piwiarnia w stylu bawarskim. W październiku 1926 r. na
pierwszym piętrze zaczęły działać
kawiarnia, restauracja i sala balowa dla pięciuset osób. Po kolejnym
roku otwarto będący największą
atrakcją obiektu ogród dachowy
z kręgiem tanecznym. Część hotelowa, w której w 48 nowocześnie
wyposażonych pokojach przygotowano 65 łóżek, uruchomiona została 8 lutego 1928 r. Ewenementem na ówczesne czasy był znajdujący się na każdym piętrze telefon.
Stanowiący perełkę miasta hotel
stał się centrum życia rozrywkowego i jednym z obiektów najczęściej
uwiecznianych na pocztówkach.
Admiralspalast należał do tej
pory do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych
w Katowicach. W ostatnich latach
zabezpieczona i odnowiona została jego elewacja. W 2016 r. wnętrza
dawnego hotelu stały się miejscem projektu artystycznego przybliżającego twórczość Brunona
Schulza.
Przypomnijmy, że zgodę na zaproponowany przez prezydent
miasta zakup nieruchomości wyrazili radni podczas sierpniowej sesji
Rady Miasta. We wrześniu została
podpisana umowa przedwstępna
i obiekt przekazano miastu w użyczenie. W styczniu ma nastąpić
przeniesienie własności.
– Admiralspalast to kolejna
perła architektury, którą chcemy
włączyć do naszego programu re-
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Charakterystyczny budynek przy ul. Wolności...

Fot. UM Zabrze

...i jego historyczne wnętrza Fot. UM Zabrze

witalizacji. Jestem przekonana, że
po renowacji oddany do użytku
w 1928 roku Admiralspalast odzyska dawny blask i będzie wypeł-

niał nowe funkcje w życiu miasta
i mieszkańców – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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Kongres „Europa Regionów" w Salzburgu Fot. UM Zabrze

ZA NAMI WAŻNE KONFERENCJE I KONGRESY Z UDZIAŁEM ZABRZA

Z serca Śląska do Europy
Kongres „Europa Regionów” w Salzburgu, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
czy Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, to tylko część wydarzeń z ostatnich tygodni, w których aktywnie uczestniczyło nasze miasto.

O

sytuacji Europy po pandemii
w aspekcie między innymi gospodarczym, społecznym, ekonomicznym, ekologicznym i turystycznym rozmawialiśmy w Salzburgu
podczas kongresu „Europa Regionów”, który został zorganizowany
przez Instytut Regionów Europy –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – W czasie interesujących spotkań z udziałem przedstawicieli wielu krajów i regionów
wymienialiśmy się spostrzeżeniami
i dobrymi praktykami – dodaje.
Osiągnięcia Zabrza w zakresie innowacji i nowoczesnych technologii
zostały natomiast zaprezentowane
w Toruniu w czasie Forum Inteligentnego Rozwoju. Zabrzańskim akcentem była także nagroda w kategorii
„Studia przyszłości”, przyznana prof.
Aleksandrze Kuzior za przygotowanie
nowego kierunku na Wydziale Organizacji i Zarządzania. To projekt „Cognitive technologies – studia II stopnia w języku angielskim”, którego wartością dodaną było poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej.
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– W Polsce nie ma drugiego takiego kierunku, to nowość również
w Europie. Zabrze odpowiada zatem na wyzwania przyszłości i po
raz kolejny pokazuje, że jest otwarte na wyzwania w edukacji – podkreśla prof. Aleksandra Kuzior.
„Gospodarka – czas odbudowy”
to hasło 13. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który we wrześniu odbył się w Katowicach. Zabrze uczestniczyło m.in. w panelu

Prof. Aleksandra Kuzior z nagrodą

Fot. FIR

dyskusyjnym „Sprawiedliwa transformacja”, którego celem było przybliżenie wyzwań, przed którymi
stoją regiony górnicze. O doświadczeniach Zabrza w tym obszarze
mówiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Dzióba.
Zabrze zaprezentowało się także podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To największa
w Europie Środkowo-Wschodniej
platforma spotkań, na której nie
tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.
– Miałam okazję przedstawić zabrzańskie osiągnięcia z obszaru rewitalizacji. Poruszony został także
temat finansowania kolejnych ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Ponadto rozmawialiśmy
o przygotowywanych nowelizacjach
przepisów prawnych w tym zakresie
– podsumowuje prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR

29

CENNA NAGRODA ZA SPEKTAKL „KRÓLOWA ŚNIEGU”

Złota Maska
dla Teatru Nowego
Mamy powody do dumy! Artyści Teatru Nowego zdobyli Złotą Maskę w kategorii „Spektakl dla młodych widzów”. Przedstawienie „Królowa Śniegu”, które powstało w trudnych
czasach pandemii, zostało uznane za najlepszy spektakl dla dzieci i młodzieży 2020 roku.

Tegoroczna uroczystość wręczenia Złotych Masek Fot. Teatr Nowy

Z

łota Maska to bardzo ważna
nagroda, ponieważ wyznacza
pewne trendy teatralne – podkreśla Paweł Janicki z Teatru Nowego
w Zabrzu. – Każdemu teatrowi zależy na tej nagrodzie, ponieważ
jest to potwierdzenie, że zrobiło
się bardzo dobre przedstawienie
– dodaje.

Tradycja Złotych Masek sięga
1967 r. Nagrody przyznawały początkowo regionalne media oraz
wojewodowie województw katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Obecnie wyróżnienia przyznawane są w kilkunastu kategoriach przez Zarząd Województwa Śląskiego, na

Spektakl „Królowa Śniegu" Fot. Paweł Janicki/Teatr Nowy
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podstawie propozycji komisji złożonej z ekspertów w dziedzinie
teatru.
„Królowa Śniegu” to oparta na
baśni Hansa Christiana Andersena historia dziewczynki Gerdy,
która wyrusza w najważniejszą
w swoim życiu podróż. Chce odnaleźć i uwolnić swojego przyjaciela Kaja, uwiedzionego przez
potężną i tajemniczą Królową
Śniegu. Spektakl „Królowa Śniegu”
zrealizowany został ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyreżyserował go Maciej Podstawny. Spektakl, który
swoją premierę miał na scenie
Domu Muzyki i Tańca, przez pół
roku dostępny był w sieci. W listopadzie wróci na deski teatru.
– Serdecznie gratuluję reżyserowi Maciejowi Podstawnemu
oraz naszym zabrzańskim artystom – mówi prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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W tym roku wyróżniono ponad 50 uczestników konkursu Fot. UM Zabrze

POZNALIŚMY LAUREATÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI
KONKURSU „ZIELONE ZABRZE”

Sprawiają, że miasto
jest jeszcze piękniejsze
W wystrój swoich ogródków, balkonów czy zieleńców wkładają masę pracy i całe serce.
Dlatego efekty zachwycają. We wrześniu poznaliśmy laureatów kolejnej edycji konkursu
„Zielone Zabrze”.

K

onkurs „Zielone Zabrze” odbył
się w tym roku już po raz 25.
Zwycięzców wyłoniono w kilku kategoriach: najpiękniejszy balkon,
najpiękniejszy ogród przydomowy,
najpiękniejszy zieleniec na osiedlu
mieszkaniowym, najpiękniejszy zieleniec przed zakładem pracy i najpiękniejszy ogród działkowy.
– Ogródki działkowe w Zabrzu
są piękne, spełniają w mieście rolę
zielonej oazy – mówi Tadeusz
Zdebski, prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie” w Zabrzu. – Takie konkursy są bardzo
potrzebne. Skłaniają działkowców
do rywalizacji, bo każdy chce mieć
najpiękniejszą
działkę.
Kiedyś
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wśród działkowców najwięcej było
starszych ludzi. Teraz ten trend się
odwrócił. W efekcie pandemii działki kupuje coraz więcej młodych ludzi. Ogródki na tym zyskują, bo pojawiają się nowe pomysły na ich zagospodarowanie – dodaje.
– Ogród to jest piękna sprawa.
Można się spotykać, uprawiać rośliny, a teraz, w obliczu pandemii,
spędzamy w naszych ogrodach
jeszcze więcej czasu – podkreśla
Małgorzata Cygan, wiceprezes Stowarzyszenia Ogrodowego „Azalia”.
– Ogród to oaza, w której można się
schronić, pobyć razem na świeżym
powietrzu. To nasza zielona ostoja
– dodaje.

W tegorocznej edycji konkursu
wyróżniono ponad 50 uczestników. – Ogródki działkowe to największe zielone płuca miasta.
Dzięki działkowcom Zabrze staje
się jeszcze piękniejsze – zaznacza
prezydent
Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik. – Nasze miasto to
31 Rodzinnych Ogrodów Działkowych i około 7500 ogródków. Konkurs „Zielone Zabrze” stanowi okazję do uhonorowania najbardziej
oryginalnych i efektownych pomysłów na zagospodarowanie ogrodów, balkonów i zieleńców.
Wszystkim zabrzańskim działkowcom serdecznie gratuluję kreatywności i pasji – dodaje.
GOR
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KOLEJNE INWESTYCJE Z MYŚLĄ O ZABRZAŃSKICH ROWERZYSTACH

Nowe ścieżki i obiekty
dla rowerzystów
To dobre wiadomości zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych rowerzystów. W Grzybowicach powstał plac do nauki jazdy na rowerze dla dzieci. A już niebawem ruszy budowa
kolejnej w naszym mieście ścieżki rowerowej.

Plac do nauki jazdy na rowerze w Grzybowicach Fot. UM Zabrze

L

iczący prawie 1,3 km długości odcinek trasy będzie prowadzić
wzdłuż ul. Ofiar Katynia. Ścieżka połączy Mikulczyce i Rokitnicę, ułatwi także dojazd na pobliskie tereny specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja,
której koszt to prawie 1,4 mln zł, ma
być ukończona w kwietniu przyszłego roku.
– Strefa ekonomiczna okazuje się
również strefą sportu. Możemy tu zobaczyć biegaczy czy też osoby jeżdżące na rolkach. Teraz te tereny będą
jeszcze bardziej przyjazne rowerzystom – uśmiecha się prezydent Zabrza
Małgorzata
Mańka-Szulik.
– Nowy odcinek pozwoli na połączenie ścieżek rowerowych na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej z końcówką ścieżki rowerowej w rejonie
cmentarza w Mikulczycach – tłumaczy Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Za-
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brzu. – Obecnie projektowana jest
przyszła ulica Nowogoduli, wzdłuż
której również będzie biegła ścieżka
rowerowa i jest przewidziane połączenie również z tą ścieżką rowerową
– dodaje.
A młodzi rowerzyści, którzy będą
korzystać ze ścieżek, mogą doskonalić swe umiejętności na profesjonal-

Rowerzyści na ulicach Zabrza Fot. Igor Cieślicki

nym placu do nauki jazdy na rowerze, jaki we wrześniu został otwarty
na terenie stadionu KS Zabrze Grzybowice. Społeczny projekt powstał
dzięki zaangażowaniu mieszkańców
dzielnicy oraz przy wsparciu OSP
Grzybowice i lokalnych przedsiębiorców, którzy aktywnie włączyli się
w pracę nad przedsięwzięciem. Rowerowe miasteczko umożliwia dzieciom poznawanie przepisów ruchu
drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach.
– Warto przypomnieć, że w Zabrzu infrastruktura dedykowana rowerzystom ma długość blisko stu kilometrów. Tylko w ostatnim czasie
oddaliśmy do użytku Sportostradę
na osiedlu Janek, ścieżkę na osiedlu
Młodego Górnika oraz odcinek między Zaborzem a Biskupicami. Końca
dobiegają także prace przy ulicy
Gdańskiej – podsumowuje prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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Jedno ze stoisk na promenadzie Areny Zabrze

Fot. MOB

Wykład prof. Piotra Skubały

Fot. MOB

WYSTARTOWAŁ INNOWACYJNY PROJEKT EKOLOGICZNY
„NATURA(LNIE) W ZABRZU”

Zmieńmy nasze
nawyki na lepsze
Uczniowie 23 zabrzańskich szkół wzięli udział w ekosesji „Jak żyć, żeby przeżyć?!”. Wydarzenie, które zainicjowało innowacyjny projekt ekologiczny „Natura(lnie) w Zabrzu” zorganizowane zostało na promenadzie i w przestrzeniach Areny Zabrze.

C

hcemy zaktywizować młodych
ludzi, by myśleli, jak mogą zmieniać na lepsze klimat w skali swojego
miasta – mówi Agnieszka ZawiszaRaszka, dyrektor Miejskiego Ogrodu
Botanicznego w Zabrzu. – Człowiek
ciągle ma wielką moc sprawczą. Dlatego wierzymy, że tego typu spotkania i wspólne działania pomogą zatrzymać niekorzystne zmiany, z jakimi mamy do czynienia. Musimy
wspólnie walczyć o Ziemię, bo
mamy ją tylko jedną – dodaje.
W programie przygotowanej 16
września na Arenie Zabrze ekosesji
znalazł się m.in. wykład prof. Piotra
Skubały z Uniwersytetu Śląskiego

„Odbudowa przyrody albo ekocyd”.
Przedstawiciele
Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tłumaczyli, dlaczego nie
wolno wrzucać do toalety odpadów.
Goście z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji wyjaśniali, jak działa farma fotowoltaiczna, a z firmy FCC
przybliżali zagadnienia dotyczące
produkcji paliwa z odpadów. Uczestnicy sesji rozmawiali na temat wykorzystania w praktyce idei „zero waste” i znaczenia w przyrodzie owadów zapylających.
– Kolejne warsztaty ekologiczne
dla młodzieży w Arenie Zabrze, organizowane wspólnie z Miejskim

Ogrodem Botanicznym, są dobrym
przykładem współpracy instytucji
miejskich. Widząc zaangażowanie
i zainteresowanie młodzieży, utwierdza nas to w przekonaniu, że Arena Zabrze jest obiektem uniwersalnym, spełniającym oczekiwania
społeczne. Planujemy następne
działania proekologiczne dla uczniów zabrzańskich szkół – mówi
Maciej Buchalik z Zarządu Areny
Zabrze.
Wydarzenia w ramach projektu
organizowane będą co miesiąc.
Hasłem październikowego spotkania są słowa „Nie marnuj! Kupuj lokalnie!”.
GOR

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na jego oficjalnym profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/NaturalniewZabrzu
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Uczestnicy projektu w Sali Historycznej ratusza

Fot. UM Zabrze

TRWA DRUGA EDYCJA PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Solidne wsparcie pierwszych
kroków w biznesie
Kosmetologia, budownictwo czy lakiernictwo to niektóre z profesji, jakie reprezentują
uczestnicy drugiej edycji projektu „Pakiet na start”. Wsparcie w postaci szkoleń oraz bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy otrzymały 34 osoby.

Od

dłuższego czasu myślałam
o założeniu własnej działalności. Ta dotacja bardzo się przydała.
Otworzyłam już własną drogerię,
otrzymane pieniądze przeznaczyłam
między innymi na zakup komputerów i innego niezbędnego sprzętu.
Bez tej dotacji bym sobie nie poradziła – mówi Iwona Bartolik, jedna
z uczestniczek programu „Pakiet na
start – 2”.
Projekt „Pakiet na start” skierowany jest do osób powyżej 30.
roku życia. Do drugiej edycji programu zgłosiło się 70 osób, zakwalifikowano 34 z nich. Przedsiębiorcy otrzymują 23 tys. zł, które mogą
przeznaczyć na zakupy czy też dostosowanie lokalu. Do tego dochodzi wypłacane w ciągu pół roku

34

tzw. wsparcie pomostowe. To 2,8
tys. zł miesięcznie. Pieniądze można przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności. Uczestnicy mogli również liczyć na pomoc w przygotowaniu
biznesplanu. Mogą też uczestniczyć w szkoleniach.

TAKIE SĄ LICZBY

34 osoby
uczestniczą w projekcie

2,4 mln zł
to wartość projektu

– Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy są w stanie zaprezentować omawiane zagadnienia nie
w formie książkowej teorii, ale na bazie własnego doświadczenia – zwraca
uwagę Aleksandra Jasiewicz z zabrzańskiego oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
– Wpływ na rozwój miasta czy regionu mają nie tylko wielkie przedsiębiorstwa – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. –
Równie ważne są małe czy wręcz mikroprzedsiębiorstwa. Samozatrudnienie jest niezwykle cenne. Dlatego
gratuluję uczestnikom projektu pomysłów, trzymam za nich kciuki i czekam na efekty ich działań – dodaje.
Program „Pakiet na start – 2” będzie
realizowany do końca 2022 r.
GOR
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ZA NAMI DZIEWIĄTA EDYCJA PLENEROWEJ IMPREZY
PROMUJĄCEJ LOKALNY BIZNES

Przedsiębiorcy
zaprosili na piknik
Już po raz dziewiąty zabrzańscy przedsiębiorcy reprezentujący różne branże spotkali się
z mieszkańcami podczas „Pikniku w rytmie firmy”. Impreza jest okazją do promocji lokalnych producentów i ich produktów, nawiązania współpracy z nowymi partnerami handlowymi oraz integracji przedsiębiorców z mieszkańcami miasta.

I

mpreza odbyła się 10 września na
zabrzańskich terenach specjalnej
strefy ekonomicznej. – Dla mnie to
jakby miasteczko w mieście – uśmiecha się Ryszard Genge, Starszy Cechu
Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu. – Przejeżdżałem tędy wielokrotnie. Kiedyś były tu tylko pola uprawne,
a teraz funkcjonuje przemysłowe
miasteczko Zabrza – dodaje.

– Zabrze pięknie rozwija się gospodarczo, co widzimy między innymi w specjalnej strefie ekonomicznej. To przekłada się również
na spadek bezrobocia – zwraca
uwagę Elżbieta Korecka, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.
W programie tegorocznego pikniku znalazły się konkursy z nagrodami, pokazy tańca oraz inne atrak-

W programie nie zabrakło konkursów z nagrodami

Taneczne popisy

Fot. UM Zabrze

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Fot. UM Zabrze

cje. Swoją ofertę przybliżały kluby
sportowe, dietetycy, trenerzy personalni, przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej. Prezentowali się zabrzańscy restauratorzy. W tym roku
po raz kolejny uczestnicy imprezy
bawili się do muzyki granej przez
Radio Silesia. Nie zabrakło śląskich
szlagierów, a o odpowiednią atmosferę zadbali również goście ze
Związku Górnośląskiego.
GOR

Chwila z lekturą naszej gazety

Uczestnicy pikniku bawili się świetnie niezależnie od wieku

Fot. UM Zabrze

Fot. UM Zabrze
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Koncert na poziomie 320 Kopalni Guido

Fot. UM Zabrze

WRZESIEŃ BYŁ W ZABRZU MIESIĄCEM KOLEJNYCH NIEZWYKŁYCH FESTIWALI

Muzyka gościła w Kopalni Guido...
Koncert „Krzysztof Penderecki in Memoriam” odbył się we wrześniu w podziemiach Kopalni
Guido. Wydarzenie, które było formą uczczenia pamięci zmarłego w ubiegłym roku wybitnego kompozytora, wpisało się w 25. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena.

W

sali koncertowej na poziomie
320 wystąpiło Penderecki Trio:
Andrzej Wierciński – fortepian, Mateusz Makuch – skrzypce, Claudio Bohorquez – wiolonczela oraz Sławomir

Holland – recytacja. W programie znalazły się utwory Krzysztofa Pendereckiego, Antonina Dvořaka i Johannesa
Brahmsa. Przypomnijmy, że prof.
Krzysztof Penderecki był patronem

organizowanego w naszym mieście
międzynarodowego festiwalu. Cykl
spektakularnych wydarzeń muzycznych został zainaugurowany w 2013 r.
właśnie w Kopalni Guido.
GOR

...i w Strefie Carnall
C

arbon Silesia Festival to niezwykłe wydarzenie muzyczne, które
przyciągnęło do Zabrza fanów muzyki elektronicznej. Na trzech scenach, przygotowanych w Strefie
Carnall Sztolni Królowa Luiza, zagrało ponad 30 polskich i zagranicznych artystów.
Pierwsza edycja Carbon Silesia
Festivalu połączyła ze sobą najlepsze i najciekawsze elektroniczne
brzmienia z niesamowitą industrialną przestrzenią Strefy Carnall.
Na imprezie zagrali m.in.: Gorgon
City, Booka Shade Live, Tiger&Woods, Kamp!, Rysy, Technimatic, Gooral, Catz’n Dogz czy BOKKA. – To
wielka radość, że miejsca, które za-
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Sztolnia Królowa Luiza

Fot. UM Zabrze

kończyły swoją pierwotną działalność, dziś zyskały nowe życie. Te
dwa festiwale pokazują, że Zabrze

łączy pokolenia, style i gatunki –
mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
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ZA NAMI 26. EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
ORGANOWEGO IM. KS. CHLONDOWSKIEGO

Zagrali wirtuozi organów
Dziewięć kościołów i najpiękniejsze utwory organowe w mistrzowskich wykonaniach. Tak
w największym skrócie można podsumować trwający we wrześniu 26. Międzynarodowy
Zabrzański Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego.

S

łyszymy organy podczas mszy,
ale nie jesteśmy wtedy w stanie usłyszeć pełnych możliwości
brzmieniowych tego niezwykle
ciekawego instrumentu. Umożliwiają to dopiero takie koncerty
– podkreśla Waldemar Krawiec,
dyrektor artystyczny Festiwalu.
– Podczas Festiwalu każdy artysta
stara się dobrać atrakcyjne utwory, pochodzące z różnych epok
i różnych krajów – dodaje.
Tegoroczny Festiwal został zainaugurowany 4 września w kościele Niepokalanego Serca NMP.
Kolejnych koncertów można było

Gra Walter D'Arcangelo

Fot. UM Zabrze

posłuchać m.in. w kościołach św.
Franciszka, św. Wawrzyńca, św.
Jana Chrzciciela i św. Józefa. Na zakończenie 26. edycji muzycznego

wydarzenia wystąpił Walter D'Arcangelo z Włoch. Jego występu można
było posłuchać w biskupickim kościele Wniebowzięcia NMP.
GOR

DRUGA ODSŁONA NIEZWYKŁEGO WYDARZENIA LITERACKIEGO

Projekt pod znakiem dziesiątki
Dziesięć sztuk dla młodzieży
uczącej się języka francuskiego
przygotowało dziesięciu dramaturgów z krajów frankofońskich.
W Zabrzu odbyła się we wrześniu
druga edycja międzynarodowego projektu literackiego.
– Każda z powstałych sztuk ma
dziesięć stron z podziałem na role
dla minimum dziesięciu aktorów.
W poprzedniej edycji tematem przewodnim była solidarność. W tym
roku pisarze pochylali się nad zagadnieniem ekologii, która jest ważnym temat dla współczesnego świata i młodzieży – tłumaczy Dorota Kosińska z Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Nieprzypadkowo wydarzenie miało miejsce w Zabrzu, mieście

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Uczestnicy projektu przy Szybie Kolejowym Kopalni Guido

postindustrialnym, którego polityka
proekologiczna wielokrotnie nagradzana była na arenie krajowej i międzynarodowej – dodaje.
Uczestnikami projektu byli nie
tylko dramaturdzy, ale również
dziennikarze i delegacje dyplomatyczne francuskojęzycznych krajów.

Fot. UM Zabrze

Wydarzeniu towarzyszyły spotkania z nauczycielami, uczniami oraz
warsztaty pedagogiczne dla nauczycieli z całej Polski. Efektem
końcowym będzie wydanie książki
z dziesięcioma sztukami, które trafią do nauczycieli i młodzieży z ponad 80 krajów.
GOR
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reklama

SPRZEDAŻ
OZDOBNYCH
KAMIENI
OGRODOWYCH
ZABRZE,
ul. Ofiar Katynia 56
Tel. 32 274 93 92

W drodze po wędkarskie laury
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Fot. UM Zabrze
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1 PAŹDZIERNIKA OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

Wiek to tylko cyfry
O tym, że wiek to tylko cyfry, a aktywnym można być niezależnie od daty urodzenia, przekonywali uczestnicy zabrzańskich obchodów Dnia Seniora. Atrakcje przygotowane z myślą o starszych mieszkańcach naszego miasta czekały 1 października w Strefie Carnall
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

Zabrzańskim seniorom nie brakuje energii Fot. UM Zabrze

Z

abrzański senior kocha swoje
miasto i kocha życie pełne radości i aktywności – podkreśla Wala Nowakowska, koordynator ds. emerytów i rencistów w Zabrzu.
– Z okazji Dnia Seniora przygotowaliśmy szereg atrakcji – mówi Helena Budzanowska, prezes Forum Organizacji Pozarządowych „Razem”.

– Są zajęcia manualne, prezentacje
prac wykonanych przez seniorów
podczas spotkań w klubach. Zadbaliśmy też o część artystyczną. Chętni
mogą zbadać ciśnienie krwi, poziom
cukru, słuch czy wzrok – dodaje.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony w 1990 r.
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma

Uczestnicy Dnia Seniora prezentowali m.in. własnoręcznie wykonane dekoracje Fot. UM Zabrze
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on być szczególną okazją do propagowania postulatów w zakresie poprawy sytuacji osób dojrzałych: walki
z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego
udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.
– Dzień Seniora to okazja do
uhonorowania przez całą społeczność miasta osób, których wyjątkowym atutem jest bogate doświadczenie życiowe. Seniorzy łączą pokolenia, współuczestniczą w wychowaniu młodych mieszkańców.
Codzienną i wytrwałą pracą budowali potencjał miasta, byli świadkami ważnych dla Zabrza wydarzeń,
które do dziś są powodem do
dumy. Proszę z tej okazji przyjąć
najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i słowa uznania – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
GOR
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Zapierające dech w piersiach widoki to znak rozpoznawczy Norwegii

Fot. Natalia Cieślińska

OKIEM MŁODEGO PODRÓŻNIKA

Fiordy mlekiem
i miodem płynące
Norwegia kojarząca się z wikingami i mrozem? Proponuję inne skojarzenia. Zapierające
dech w piersiach krajobrazy oraz niespotykane poczucie bezpieczeństwa. Norwegia fascynuje i jest uznawana za jeden z najpiękniejszych krajów w Europie.

D

laczego Norwegia fascynuje?
Za sprawą ciekawych pomysłów. W Norwegii znajduje się najdłuższy tunel drogowy świata (24,5
km). Naukowcy opracowali system
specjalnego oświetlenia, które imituje światło dzienne. Dzięki temu
kierowcy odczuwają mniejsze zmęczenie podczas jazdy w tunelu.
Co sprawia, że Norwegia uznawana
jest za jeden z najpiękniejszych krajów w Europie? Tajemnicze, piękne
oraz momentami przytłaczające widoki. Dziewicza i różnorodna przyroda. Wokół zapach świeżego lasu
i czystego powietrza. Dookoła panuje otulająca cisza i spokój. Tak wygląda norweski krajobraz stanowiący
najciekawszą atrakcję – nie tylko dla
zwiedzających. Norwedzy bardzo
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szanują naturę i uwielbiają rozkoszować się jej pięknem w wolnym
czasie. Projektując, zachowują harmonię między nowoczesną architekturą a dziką przyrodą. Typowym
rozwiązaniem są dachy pokryte darnią, które pięknie komponują się
z otaczającym krajobrazem.
Norwegia jest pełna niespodzianek. Jedną z nich są czarujące fiordy.
Trollfjord jest jednym z najbardziej
malowniczych miejsc na Lofotach.
Dotrzeć tam można wyłącznie drogą morską. Rejs statkiem umożliwia
zupełnie nowe doznania. Obserwacja panoramy z perspektywy drogi
morskiej sprawia, że góry wydają się
groźniejsze. Z czasem można odczuć niepokój z powodu iluzji przysuwających się skalistych gigantów.

Na szczęście pomiędzy zboczami
gór można ujrzeć kojącą nerwy zieloną roślinność. Widok pięknego
wodospadu, który zjawiskowo spływa po pionowej ścianie głęboko zapada w pamięć. Przy odrobinie
szczęścia można dostrzec zwierzęta. W powietrzu krążą wygłodniałe
orły, a w krystalicznie czystej wodzie
pływają meduzy.
Kolejnym przepięknym miejscem w Norwegii jest najstarszy
park narodowy (Rondane). To miejsce szokuje surowym klimatem
i bezkresnym widokiem. Pozornie
park Rondane nie zachęca przeważającą ilością nagich skał. Jak wiadomo, pozory mylą. W parku można
spotkać stada dziko żyjących reniferów. Skoro tak bajeczne stworzenia

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

CZY WIESZ, ŻE....
Zakup większej ilości alkoholu
w krótkim odstępie czasu
może oznaczać
niespodziewaną kontrolę
urzędników.
„Tak” po polsku oznacza
„dziękuję” po norwesku.
Większość miejsc
akceptuje wyłącznie opcję
płatności kartą.
Często można spotkać pokryte darnią dachy

wędrują tam swobodnie, być może
legendarne norweskie trolle nie występują tylko w opowieściach? To
miejsce słynie z gęstej sieci pieszych
oraz narciarskich szlaków. Umożliwiają one zachwycanie się górskimi
gigantami, które osiągają ponad
2 tysiące m n.p.m. Co ciekawe,
w Norwegii istnieje prawo do swobodnego korzystania z natury (Allemansretten). Zapewnia ono swobodę przy korzystaniu z lasów oraz
możliwość rozbijania namiotu w dowolnym miejscu przez jedną noc.
Dotyczy to również terenów prywatnych. Zasady korzystania z tego prawa są proste – należy szanować naturę i innych ludzi.
Norwegowie to uczciwi ludzie.
Podróżując, można zwrócić uwagę
na przydrożne stragany bez nadzorującego sprzedawcy. Wystarczy wy-

brać określony towar i wrzucić odliczoną ilość pieniędzy do kasetki.
Odsetek kradzieży w takich punktach jest bardzo niski. Tego typu
miejsca są najlepszym przykładem
kolejnej cechy Norwegów – praktyczności. Przejawia się ona w różnych sferach życia. Przykładowo
w infrastrukturze. W niektórych tunelach znajdują się ronda podziemne, dzięki którym ruch drogowy jest
usprawniony.
W Norwegii występuje minimalny wskaźnik przestępczości oraz korupcji. Wpływa to korzystnie na poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie do państwa. W kraju występuje
niewiele zakazów. Dzięki temu, Norwedzy bardzo poważnie traktują
wytyczne wskazane przez państwo.
Skrupulatnie przestrzegają wszystkich zakazów oraz nakazów. Taka

Norwegia to kraj, który z pewnością warto odwiedzić
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Fot. Natalia Cieślińska

Fot. Natalia Cieślińska

postawa widoczna jest zwłaszcza
podczas jazdy samochodem. Norwedzy mają bardzo spokojny styl
jazdy. Być może wynika to również
z zatrważających kwot mandatów.
Warto dodać, że Norwedzy uwielbiają aktywny styl życia. Jeśli mają
możliwość, wybierają hulajnogę lub
rower zamiast samochodu.
Norwegia jest dobrym kierunkiem dla każdego, kto chciałby rozsmakować się w pięknych krajobrazach.
Odmienność
kulturowa
mieszkańców jest świetnym dopełnieniem niezapomnianej podróży.
Na liście światowego dziedzictwa
UNESCO znajduje się aż siedem zakątków z Norwegii. Warto już dziś
zaplanować
podróż,
ponieważ
z roku na rok to skandynawskie
państwo przyciąga coraz więcej turystów...
Natalia Cieślińska

Gdzie się teraz kierować...?

Fot. Natalia Cieślińska

41

W ZABRZU ODBYŁY SIĘ ZAWODY PONY CUP 2021

Mali jeźdźcy w siodłach
Na ogólnokrajowe zawody PONY CUP Zabrze 2021 zaprosił 25 września Klub Jeździecki
„Maciejówka” MOSiR Zabrze. W siodłach zasiadły dziewczynki i chłopcy w wieku do 14 lat.
Emocji i wrażeń nie brakowało.

W

zawodach wzięło udział 60
młodych jeźdźców. Najmłodsza zawodniczka miała pięć lat. –
Zawody składają się z trzech konkursów. W pierwszym z nich konie
są prowadzone przez trenera lub
rodzica. Drugi konkurs to samodzielny pokaz umiejętności jeździeckich, a trzeci to już skoki –
tłumaczy Agnieszka Michalska
z Klubu Jeździeckiego „Maciejówka” MOSiR Zabrze.
Do klubu należy obecnie około
150 osób. Współorganizatorem
zabrzańskiej imprezy była Fundacja Końskie Zdrowie w Elblągu GOR

Efektowne popisy małych dżokejek

Fot. UM Zabrze

„AKTYWNE ZABRZE” ZAPROSIŁO NA IMPREZĘ
W RAMACH CYKLU „CZTERY PORY ROKU”

Kolarze górscy ścigali się
w centrum Zabrza
Ponad sto osób wzięło udział
w zawodach rowerowych MTB
zorganizowanych w ramach
programu „Aktywne Zabrze” na
hałdzie u zbiegu ulic Kasprowicza i Hagera.
– Bardzo się cieszymy, że
w centrum miasta udało się przygotować tak atrakcyjną, malowniczą trasę z dużym przewyższeniem – podkreśla Bartosz Kozłowski z „Aktywnego Zabrza”. –
Na starcie stanęły zarówno dzieci, jak i licencjonowani zawodnicy
– dodaje. Pętla, na której ścigali
się zawodnicy, miała dwa kilome-
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Hałda stała się rajem dla kolarzy

Fot. UM Zabrze (2)

try długości. Kibice, z jednego
punktu widokowego, mogli podziwiać zmagania kolarzy na pra-

W imprezie wzięło udział ponad sto osób

wie całej trasie. Impreza odbyła
się w ramach cyklu „Cztery pory
roku”.
GOR
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Otwarcie wystawy poświęconej stuleciu klubu Fot. UM Zabrze

Jerzy Gorgoń Fot. UM Zabrze

KLUB SPARTA ZABRZE ŚWIĘTOWAŁ WE WRZEŚNIU JUBILEUSZ STULECIA

Kuźnia talentów
z bogatą historią
Choć setna rocznica powstania klubu sportowego Sparta Zabrze przypadła w ubiegłym
roku, ze względu na pandemię obchody jubileuszu zostały zorganizowane dopiero teraz.
We wrześniu odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci, w Muzeum Miejskim otwarto wyjątkową wystawę, a byli i obecni zawodnicy, trenerzy, działacze oraz pracownicy spotkali się
na gali przygotowanej na Arenie Zabrze.

T

rzeba powiedzieć, że zapisaliśmy się złotymi zgłoskami
w historii miasta i województwa –
mówi Andrzej Cieślik, prezes
Sparty Zabrze. – Bywało tak, że
w drużynie Górnika Zabrze było
siedmiu naszych piłkarzy. To
świadczy o tym, jaką rolę odgrywaliśmy – dodaje.
– Sparta to była kuźnia talentów – nie ma wątpliwości Karol
Kroczek, działacz sportowy. Wśród
tych talentów był m.in. Jerzy Gorgoń, były piłkarz Górnika Zabrze. –
Grałem w trampkarzach, juniorach, potem przeskoczyłem za
miedzę do naszego wielkiego Górnika – wspomina Jerzy Gorgoń.

NASZE ZABRZE SAMORZĄDOWE

Z okazji jubileuszu na stadionie
Sparty Zabrze rozegrany został 24
września turniej piłkarski dla dzieci.
Wzięli w nim udział zawodnicy Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze,
SKS Gwarka Zabrze oraz Sparty.
Rozgrywki wygrała drużyna gospodarzy, zwyciężając w obu rozegranych meczach. Drugie miejsce zajęła drużyna Górnika, a na trzeciej
pozycji uplasował się Gwarek.
Z okazji jubileuszu Muzeum
Miejskie przygotowało wystawę
poświęconą klubowi. Zgromadzono na niej archiwalne fotografie,
puchary, medale, koszulki, dokumenty i materiały prasowe. Wystawę w siedzibie muzeum przy ul.

Powstańców Śląskich można oglądać do końca listopada.
– Sparta to nie tylko drużyna piłkarska, ale również wiele innych sekcji, które w tym klubie funkcjonowały. Klub z Mikulczyc znany jest w całej
Polsce przede wszystkim ze względu
na swoich wychowanków. To między
innymi: Jerzy Gorgoń, Ryszard Cyroń,
Bernard Jarzina, Ireneusz Lazurowicz, Hubert Kulanek, Marcin Wichary czy Marek Kąpa. Zachęcam do odwiedzenia wystawy i zapoznania się
z ciekawą historią Sparty. A wszystkim członkom spartańskiej rodziny
składam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. GOR
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ŚLADAMI DAWNYCH MIESZKAŃCÓW ZABRZA

Historia rodziny Roth
Szybko rozwijający się przemysł w Zabrzu przyczyniał się do stałego wzrostu liczby jego mieszkańców. Pod koniec 1885 r. w Dorocie, Małym i Starym Zabrzu (które 20 lat później utworzą
jedną gminę) mieszkały łącznie 18 924 osoby. Wśród nich byli młodzi małżonkowie Moritz
i Regina Roth.

M

oritz urodził się 7 września
1856 r. w Pszczynie w rodzinie oberżysty Heinricha Rotha
i Friedericke z domu Simon. Regina
urodziła się 11 lutego 1857 r. w Gliwicach, jej rodzicami byli kupiec
Moses Wienskowitz i Charlotte
z domu Stein. Krótko po ślubie, który zawarli w 1885 roku, przeprowadzili się do Zabrza. Już na początku
maja tegoż roku Moritz zawiadamiał o chęci otwarcia tu sklepu, co
stało się faktem 31 maja. Poinformował o tym m.in. w ogłoszeniu zamieszczonym w bytomskim „Katoliku”: „Szanownej Publiczności Zabrza i okolicy donoszę niniejszem
uniżenie, żem w dawniejszem domie p. W. Czeppan, Bahnhostrasse,
31. t. m. założył pod firmą: M. Roth,
handel towarów żelaznych, kuchennych, szkła i porcelany. Długoletnia praktyka w tym zawodzie
i dostateczne środki pozwalają mi
wszelkiem wymaganiom zadość
uczynić. Przedsiębiorstwo moje
względom szanownej Publiczności
polecając, zostaję z szacunkiem”.
Ogłoszenie tej samej treści, tyle że
w języku niemieckim, ukazało się
w urzędowym tygodniku „Zabrzer
Kreis-Blatt”. W następnym roku M.
Roth polecał również „wielki skład
szyn żelaznych blachy cyngowe,
papę na dachy, smołę, laki, cement
i różne piece żelazne, rury, blachy,
rószta, gwoździe różnych gatunków, obicia do drzwi i okien”. Z kolei
20 lat później reklamował swój „dobrze zaopatrzony skład wózków
dziecięcych, wózków sportowych,
wózków z drabkami i.t.d.” i zwracał
uwagę na „skład mebli, luster i towarów polstrowanych”. Wraz z po-
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Friedrich Wilhelm Roth w mundurze armii
niemieckiej w 1918 r. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

stępującą elektryfikacją Zabrza
wzbogacił swój asortyment o urządzenia z tym związane.
Sklep przy obecnej ul. Dworcowej 7 funkcjonował na tyle dobrze,
że w 1908 r. Moritz Roth był właścicielem nie tylko znajdującego się
pod tym adresem domu, ale także
domów przy: Dorotheenstr. 50. (ul.
3 Maja), Flurstr. 4 (ul. J. Nawrata),
Roonstr. 4 (ul. J. Malczewskiego)
i Werderstr. 10 (ul. T. Nocznickiego).
W następnych latach oprócz dwóch
pierwszych, posiadał domy przy:
Hohenzollernstr. 12 (ul. Władysława Jagiełły) i Körnerstr. 11 i 19 (ul. J.
Chojnickiego).
***
Regina Roth zmarła 9 kwietnia
1917 r. w Zabrzu. Niecałe dwa lata
później Moritz poślubił we Wrocła-

wiu Jenny Dallmann urodzoną
5 września 1870 r. w Popielowie.
Moritz Roth zmarł 14 sierpnia 1928 r.
w Zabrzu. Po jego śmierci Jenny
Roth pozostała w Zabrzu, mieszkała tu jeszcze w maju 1939 r. Jest to
ostatnia informacja, jaką udało się
o niej uzyskać.
W Małym Zabrzu Regina Roth
urodziła czworo dzieci. Elfriede,
urodzona 23 września 1886 r., wyszła w 1907 r. za mąż za królewskohuckiego bankowca Ludwiga Liebrechta, urodzonego 27 maja 1877 r.
w Rozbarku (obecnie dzielnica Bytomia). Ich jedyna córka Ilse, urodzona 12 maja 1909 r. w Królewskiej Hucie, została nauczycielką.
Od 1928 r. przez kilka lat mieszkała
w Zabrzu, po 1935 r. udało jej się
opuścić III Rzeszę, po raz ostatni
w dostępnych dokumentach pojawia się w 1962 r., kiedy to przyleciała z Santiago de Chile do Miami Beach. Losów jej rodziców nie udało
się ustalić.
Najstarszy z trzech synów, Friedrich Wilhelm, zwany Fritzem, urodził się 2 marca 1888 r. Przed powołaniem do wojska, po wybuchu
I wojny światowej, pracował jako
kierownik w firmie ojca, która w lutym 1917 r. przeniosła się do kamienicy przy Kronprinzenstr. 112
(ul. Wolności 292). W 1917 r. odznaczony został Krzyżem Żelaznym II
klasy. Po powrocie do cywila, w listopadzie 1919 r. ożenił się z Margarete Aschner urodzoną 22 października 1896 r. w Królewskiej Hucie w rodzinie destylatora Benjamina Aschnera i Dorel z domu Haendler. Pierwszy z synów Fritza i Margarete, Werner, urodził się 12 sierp-
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nia 1920 r. w Zabrzu. W lutym 1939 r.
wyemigrował do Niderlandów,
skąd w czasie wojny został deportowany do Auschwitz, w którym to
obozie został zamordowany 18 lutego 1944 r. Drugi z synów, Günter,
urodził się 13 maja 1923 r. w Zabrzu. W 1938 r. udało mu się wyjechać do Palestyny. Zmarł 11 maja
2000 r. w Kiriat Haim Haifa. Fritz
Roth prowadził firmę założoną
przez ojca aż do swojej śmierci –
zmarł 3 grudnia 1938 r. i pochowany został, tak jak i rodzice, na cmentarzu żydowskim w Zabrzu. Poza
pracą zawodową działał w Reichsbund
jüdischer
Frontsoldaten
(Związku Żydowskich Żołnierzy
Frontowych); w 1931 r. wybrany został zastępcą przewodniczącego
grupy zabrzańskiej tej organizacji.
***
Margarete Roth miała o rok
młodszą siostrę Ernę, urodzoną 11
listopada 1897 r. w Królewskiej Hucie. W 1922 r. Erna poślubiła kuzyna Fritza Rotha, Paula Wienskowitza urodzonego 17 maja 1890 r.
w Małym Zabrzu. Jego rodzicami
byli Benjamin Wienskowitz, starszy
brat Reginy, i Sara z domu Steiner.
Erna Wienskowitz zmarła 9 lutego
1939 r. we Wrocławiu i pochowana
została w Zabrzu. Już 14 czerwca
1939 r. Margarete Roth i Paul Wienskowitz pobrali się, a następnie wyemigrowali do Wielkiej Brytanii.
Paul zmarł 1 września 1945 r.
w Manchesterze. Jakiś czas później
Margarete wyjechała do Izraela –
zmarła 4 marca 1980 roku w Haifie.
Drugi z synów Moritza i Reginy,
Rudolf, urodził się 24 lutego 1891 r.
W marcu 1919 r., wraz z bratem Heinrichem, otworzył przy Dorotheenstr. 28 sklep z takim samym
asortymentem, jaki oferował sklep
ich ojca. Rok później ożenił się
z Käthe Neufeld urodzoną 19
czerwca 1898 r. w Einbeck w Dolnej
Saksonii, w rodzinie Isidora Neufelda i Mathilde z domu Rosenthal.
W Zabrzu Rudolf i Käthe doczekali
się dwóch synów: Herbert urodził
się 22 maja 1922 r., Egon urodził się
4 kwietnia 1929 r. Na przełomie listopada i grudnia 1938 r. Rudolf
Roth więziony był w obozie w Bu-
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Kenkarta wydana 8 lutego 1939 r. na nazwisko Margarete Roth, z zaznaczoną zmianą nazwiska
na Wienskowitz. Wielka litera „J” drukowana była na dokumentach przeznaczonych dla Żydów
(Jude – Żyd) Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

chenwaldzie. Jego rodzinie nie udało się wyjechać z Niemiec, wszystkich czworo zamordowano w jednym z niemieckich obozów zagłady,
do których deportowano również
zabrzańskich Żydów.
Najmłodszym dzieckiem Moritza i Reginy był Heinrich urodzony
6 sierpnia 1894 r. W czasie wojny,
podobnie jak Fritz, powołany został
do wojska. W 1916 r. został lekko
ranny, a rok później odznaczono go
Krzyżem Żelaznym II klasy. W 1928 r.
ożenił się w Katowicach z Erną
Grünpeter urodzoną 9 stycznia
1904 r. w Brzęczkowicach (obecnie
część Mysłowic), córką kupca Juliusa Grünpetera i Liny z domu Grünberg. Krótko po ślubie Heinrich

i Erna zamieszkali w Gliwicach,
gdzie 15 listopada 1930 r. urodziła
się ich jedyna córka Inge. Również
oni wszyscy zostali zamordowani –
Erna w obozie śmierci w Sobiborze,
Heinrich i Inge w Auschwitz, dokąd
deportowani zostali w czerwcu
1942 r.
Günter, jedyny z trzeciego pokolenia zabrzańskiej rodziny Roth,
który przeżył Holocaust, założył
w Izraelu rodzinę. Z archiwum rodzinnego jego syna Odeda pochodzi fotografia i kenkarta, które ilustrują niniejszy artykuł. Za przekazanie kilku wiadomości o swojej rodzinie i za przesłanie skanów ww. dokumentów serdecznie mu dziękuję.
Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp.
Haliny Sarny
Wyrazy współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłej
przekazują
dyrektor i pracownicy
Centrum Informacji Kulturalnej

45

1

1

2

3

4

5

6

6
7
13
8
5

9

9
11

3

10

11

12

13

14
12
15

16

17
8

18

19

20

21

22

23

7
24
2

1
25

Poziomo: 1 – tam w Smoczej Jamie
mieszka smok ziejący ogniem, 7 – rynek
w miastach starożytnej Grecji, 8 – niejeden na lodzie wykonała Katarina Witt,
9 – maturalny lub na prawo jazdy,
10 – coś z białej broni, 11 – krewniak
słonia, z krótszą trąbą, 12 – rzadkie męskie imię celtyckie, 15 – smak piołunu,
18 – bankructwo, krach, 21 – intensywnie tuczony drób, 24 – egzotyczny owoc
z czupryną, 25 – diabeł, czart, 26 – coś
z pieczywa na śniadanie.
Pionowo: 1 – do posypywania młodych ziemniaków, 2 – ateński zabytek
z Partenonem, 3 – bohater wielu wojen,
4 – z brzydkiego wyrósł łabędź, 5 – zwinięty śledź, 6 – autor „Pierścienia Nibelunga”, 13 – wyspiarski kraj z gejzerami,
14 – gdy piłka opuści boisko,
16 – pszczela rodzina, 17 – przed lub za
refrenem, 19 – prorok połknięty przez
wieloryba, 20 – nonsens, 22 – w parze
z alfą, 23 – … Weneda w poemacie Słowackiego.
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Rozwiązanie krzyżówki – tytuł piosenki
zespołu Wawele, utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

1 – harcerski nóż, 2 – guma
arabska lub butapren,
3 – jadalny kasztan,
4 – wiraże, 5 – chroni
przed deszczem lub słońcem,
6 – ukraiński lub z uszkami,
7 – Julian, polski poeta,
autor „Podręcznika
całowania”,
8 – letnie obuwie.
Rozwiązaniem jest słowo,
które powstanie w zaznaczonej kolumnie.

FOTOZAGADKA

Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
Rozwiązania
z poprzedniego numeru
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je
poprzestawiać tak, aby utworzyły tytuł opery Ryszarda Wagnera.
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